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انتخاب اصفهان بــه عنوان نخســتین پایتخت فرهنگی 
کشورهای اسالمی در سال2005، آوازه این شهر باستانی 
را بیش از پیش در گوش جهانیان طنین انداز و گردشگران 
بسیاری را به سوی این دیار رهسپار کرد.همین جاذبه های 
تاریخی و میراث ملموس و ناملموس شهر اصفهان سبب 

شده است تا این کالن شــهر تاریخی، میزبان کنوانسیون 
راهنمایان گردشــگری جهانی در ســال 2017 شــود.

کنوانسیون راهنمایان گردشگری، بزرگ ترین گردهمایی 
راهنمایان گردشــگری در جهان به حساب می آید که به 

صورت دوساالنه و زیر نظر مستقیم فدراسیون جهانی ...

شهردار اصفهان مطرح کرد:
میزبانی از تورگردانان جهان

انقالبی در صنعت گردشگری ایران

15

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مبلغ تضمین)ریال(برآورد)ریال(محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
حفظ و نگهداری فضای سبز اداره مرکزی و انبار چشمه 95-4-215

توتی و انبار لوله سازی
5/150/862/887258/000/000جاری

حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه آب 95-4-216
باباشیخعلی، چاه های فلمن و اداره خمینی شهر

4/195/178/428210/000/000جاری

حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب 95-4-217
شمال، جنوب و سپاهان شهر

5/331/221/706267/000/000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15/30 روز شنبه به تاریخ 95/11/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/12/01

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031  داخلی ) 388(

نام روزنامه: زاینده رود 
تاریخ انتشار: 95/11/19

نوبت اول
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ریيس پليس فتاي استان اصفهان:

فریب پیامک های جعلی 
را نخورید

نگاهی به ورزش ایران پس از انقالب؛

اوج گیری ورزشکاران اصفهانی

استاندار چهارمحال و بختياری:

سند آمایش سرزمین 
چهارمحال و بختیاری تدوین می شود

7

آیت ا...آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضائی اظهار کرد: 
در جهانی که نیاز به ارزش های معنوی و بازگشت به آموزه های 
دینی احساس می شــود، لیبرال دموکراسی حرفی برای گفتن 
ندارد. وقتی خدا از مرکز توجهات بشــر بیرون می رود و انســان 
جایگزین آن می شود طبیعی است که ارزش های الهی و توجه 
به آخرت و حق تعالی رنــگ می بازد. آیــت ا... آملی الریجانی، 
انقالب اسالمی را نقطه بازگشت به معنویت و آرای حقیقی مردم 
توصیف کرد و گفت: در بســیاری از کشــورها که ادعای حقوق 
بشر و لیبرالیسم دارند، بســیاری از نظام های دموکراتیک و ساز 
و کارهای آنها صوری اســت و مکانیزم ها را به گونه ای طراحی 
می کنند که مردم مجبور شــوند بین بد و بدتر، یکی را انتخاب 
کنند و این آزادی در انتخاب نیســت. رییس قوه قضائیه خاطر 
نشــان کرد: یکی از بزرگ ترین تجلیات حضور مردم در صحنه، 
شــرکت در راهپیمایی 22 بهمن اســت. هر بار که این حضور با 
شکوه تر و گسترده تر بوده است، شاهد فروکش کردن تهدیدهای 
دشمن بوده ایم و آنها فهمیده اند که ملت ما هرگز با ارعاب و فشار 
عقب نشــینی نخواهند کرد.آیت ا... آملی الریجانی با دعوت از 
مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمــن، ابراز امیدواری کرد 
که شعارهای محکم مردم در این روز تهدیدات دشمن را خنثی 
کند و این آگاهی و بصیرت در روز 22 بهمن، جلوه با شکوهی از 
وحدت و انسجام ملی را به نمایش بگذارد. آیت ا... آملی الریجانی 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات اخیر مطرح 
شده از سوی مقامات آمریکایی تصریح کرد: این قبیل اظهارات 
برای ما تازگی ندارد و اگر بنا بود مردم ما عقب نشینی کنند، 38 
سال در برابر تهدیدات و فشارها مقاومت نمی کردند.رییس قوه 
 قضائیه با بیان اینکه مردم ما به هیچ وجه از آرمان های خود دست 
بر نخواهند داشــت، اظهار کــرد: »تازه کارهــا در آمریکا گمان 
می کنند که این تهدیدها اثر گذار است. به هر حال کم کم تجربه 
به دست می آورند و متوجه می شوند که این قبیل اظهارات هیچ 

تاثیری بر ایران ندارد.«

ریيس قوه قضائيه: 

تازه کارها در آمریکا گمان 
می کنند تهدید اثر گذار است

خبر آخر

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليکی  عنوان کرد:

انبارها مملو از کاالی قاچاق است
3 بیشترین حجم قاچاق کاال مربوط به استان های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی است

استاندار  در مراسم تودیع و معارفه ارشد نظامی آجا در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختياری مطرح کرد:

امام جمعه شهر اصفهان در مراســم آغاز عملیات اجرایی سالن اجتماعات گلستان 
شــهدای اصفهان اظهار کرد: برای قبرســتان تخت فوالد، ســزاوار بود خیمه ای 
درخور اصفهان و تخت فوالد اصفهان که ســومین قبرستان شیعه از نظر عظمت 

انسان هاست، ساخته شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه مجموعه تخت فوالد عظمت بسیار 
باالیی دارد، افزود: خیمه گلستان شهدای اصفهان تا به حال برنامه های بسیار زیادی 
را برگزار کرده است؛ اما شکل و شمایل این خیمه حســینی، در شأن تخت فوالد، 

اصفهان و گلستان شهدا نبوده و نیست.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه امیدواریم مــکان و خیمه جایگزینی که به همت 
شهرداری و استانداری درســت می شود یک خیمه آبرومند باشــد، تصریح کرد: 
خیمه ای که ساخته می شود باید به صورت یک خیمه عظیم و ارزشمند، مهندسی 
شــده باشــد. وی با بیان اینکه مصالی اصفهان درخور اصفهان بوده و پس از اتمام 
کارهای عمرانی این پــروژه، تبدیل به یک مکان دیدنی می شــود، گفت: مصالی 
اصفهان، اصال قابل مقایسه با مصالی تهران نیســت چرا که در تهران این مکان در 
حال حاضر تبدیل به کتاب فروشی نیز شده است و ســقف بسیار کوتاهی دارد؛ اما 
در اصفهان به این شکل نیست. طباطبایی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: باید جمعی 
از خیرین جمع شوند و برای ساخت پروژه خیمه و سالن اجتماعات جدید گلستان 
شهدای اصفهان، با شــهرداری و اســتانداری همیاری کنند؛ چرا که حیف است 
خیرین در ساخت این مکان ارزشمند سهیم نباشــند. شهردار اصفهان در حاشیه 
مراسم کلنگ زنی سالن اجتماعات گلستان شــهدا در جمع خبرنگاران اظهارکرد: 
احداث سالن اجتماعات گلستان شهدا، یکی از آرزوهای دیرینه مردم اصفهان بوده؛ 
شهری که بیشترین تعداد شهدا و جانبازان را به خود اختصاص داده است. مهدی 
جمالی نژاد ادامه داد: ساخت این سالن، سال های سال محل مناقشه بوده مبنی بر 
اینکه مکان یابی این سالن کجا باشد؛ چندین بار هم مکان های مختلفی برای ساخت 
آن، انتخاب و به دالیل مختلف این کار متوقف شده است. وی ادامه داد: اما باالخره با 
همدلی که میان استانداری اصفهان، بنیاد شهید و شهرداری اصفهان به وجود آمد، 
وفاقی حاصل آمد و محلی انتخاب شد که می توان گفت کمترین معارضه را به دنبال 
دارد. شهردار اصفهان از ساخت فاز نخست سالن اجتماعات گلستان شهدا در یک 
زمان بندی بسیار ســریع در حدود یک ســال و نیم خبر داد و گفت: این مکان سه 
سالن مجزا در کنار هم خواهد داشت و اعتبارات آن نیز میان استانداری، شهرداری و 
بنیاد شهید تقسیم می شود. پیمانکار این طرح نیز سازمان عمران شهرداری اصفهان 
است که سازمانی خوش نام و تمام وقت محســوب می شود و تقاطع غیر همسطح 

استقالل و برخی از پروژه های بزرگ شهر توسط آن در حال احداث است. جمالی نژاد 
ضمن ابراز امیدواری از اینکه آرزوی دیرینه مردم اصفهان با ساخت این سالن محقق 
شود عنوان کرد: گودبرداری این ســاختمان در ایام عید نوروز انجام می شود و بعد 
از عید با سرعت بســیار زیاد و به صورت سه شیفت مراحل ساخت آن انجام خواهد 
شد.  شهردار اصفهان در ادامه افزود: مشکلی که چندین سال برای ساخت این سالن 
وجود داشت این بود که ضمن ساخت ساختمان، حدود 4 هزار قبر در تخت فوالد 
مورد تخریب قرار می گرفت، اما خوشبختانه اکنون فضایی که برای این کار در نظر 
گرفته شده خالی از قبر است و منطقه ای مسکونی است که برای توسعه آن مشکل 
خاصی وجود ندارد. جمالی نژاد ادامه داد: البته برخی از معرضین تنها نگران آینده 
این پروژه هستند که حتما نظرات آنان نیز مورد لحاظ قرار می گیرد، ضمن اینکه بر 
سر خرید زمین مالکان شخصی که تعداد اندکی پالک است، قطعا توافقاتی صورت 
می گیرد؛ چرا که قرار است در این مکان مناســک مذهبی انجام شود و یقینا باید 
رضایت این مالکان در نظر گرفته شود. وی در خصوص خیمه کنونی گلستان شهدا 
گفت: جایی که برای احداث این مکان مهم در نظر گرفته شده در کنار تخت فوالد 
و گلستان شهدای اصفهان است که با نام لسان االرض شناخته می شود، پس باید 
معماری این ساختمان با شأنیت محل احداث آن همخوانی داشته باشد و به صورت 
ایرانی اسالمی باشد.  شهردار اصفهان در پاســخ به دغدغه و نگرانی مطرح شده از 
سوی برخی از خبرنگاران درخصوص تخریب قبور موجود در تخت فوالد به عنوان 
میراث تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان گفت: من در اینجا این قول را به همه کسانی 
که نگرانی تخریب این قبــور را دارند می دهم که ما در ســاخت این بنا هیچ گونه 
آسیبی به قبور نخواهیم رساند و مشکالتی که پیش از این در این زمینه برای احداث 

این مکان وجود داشت دوباره تکرار نخواهد شد.
جمالی نژاد تاکید کرد: فضایی احداث می شــود که برای همه شهروندان اصفهانی 

بازی برد-برد خواهد بود و همه از آن رضایت خواهند داشت.
وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به ســاخت 5 هزار دستگاه موتور سیکلت برقی 
گفت: برای انجام این کار دو تعهد وجود دارد ؛ یک تعهد از سوی شهرداری است که 
باید هزینه این پروژه را که هزینه قابل توجهی هم هست پرداخت کند و گام دوم اما 
باید از سوی سازندگان این دستگاه ها برداشته شود که امیدواریم این اقدام تا یکی، 

دو ماه آینده از سوی آنها انجام شود.
وی ادامه داد: شــهرداری اصفهان بــه تعهد خود در این زمینه عمل کرده اســت، 
همانطور که برای خرید هر دستگاه اتوبوس که پیش از این تنها 17 میلیون تومان 

پرداخت می کرد، امروز هزینه ای بالغ بر 400 تا 500 میلیون تومان می پردازد.

شهردار اصفهان در مراسم کلنگ زنی سالن اجتماعات گلستان شهدا:
آرزوی دیرینه مردم شهید پرور اصفهان تحقق یافت
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اصفهان جایگاه مهمی در مدیریت بحران و موضوعات
امنیتی کشور دارد

15



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره 2071 |  سه شنبه 19 بهمن  1395|  9 جمادی االول  1438

پیشنهاد سردبیر:
 ایران به آمریکا احترام نمی گذارد

عکس روز

تکذیب یک خبر منتشر شده 
در فضای مجازی

خط تولید 5 دستاورد رزمی– دفاعی 
افتتاح شد

دیدارصالحی با مراجع تقلید و علما

  وحید دستجردی 
در انتخابات شرکت نمی کند

شریعتمداری رییس ستاد انتخاباتی 
روحانی می شود

چندی پیش خبری مبنی بــر اینکه »تعدادی زن بــا ظاهر اداری و 
رسمی و با لپ تاپ و تجهیزات الکترونیکی به خانه های شما می آیند 
و از شما برای انتخابات آمار می گیرند، این زنان مسلح به اسلحه های 
صدا خفه کن و خطرناک هســتند و در صورت مشاهده مراتب را به 
ماموران انتظامی اطالع دهید «منتشر شد. این خبر در فضای مجازی 
بسیار پخش شده و مرکز اطالع رســانی نیروی انتظامی اعالم کرد 
چنین چیزی صحت ندارد و تاکنون به مــورد اینچنینی برنخورده 
اســت. براســاس اعالم پلیس، این مطالب شــایعه فضای مجازی 
 است و ســاکنان می توانند قبل ورود ماموران آب و برق آنها را احراز 

هویت کنند.

 با حضور سردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
5 دستاورد رزمی دفاعی رونمایی شد.

 به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعــی وزارت دفــاع، در هفتمین روز از 
ایام ا... دهه مبارک فجر با حضور ســردار حســین دهقــان وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح 5 دستاورد رزمی دفاعی شامل راکت هدایت 
شــونده فجر 5، ســامانه ســالح دوش پرتاب میثاق 3، سیستم سالح 
نارنجک انداز 40 میلی متری و مهمات پیشرفته، سالح انفرادی کالیبر 45 

5.56x مصاف و سالح کمری ملی رونمایی و خط تولید آن افتتاح شد.
در مراســم رونمایی از این دســتاوردها و افتتاح خطــوط تولیدی آن، 
سردار دهقان طی سخنانی با گرامیداشت یوم ا...دهه مبارک فجر گفت: 
وزارت دفاع در راستای پشــتیبانی موثر از نیروهای مسلح در حوزه های 
رزم زمینی و پدافند هوایی با طراحی، ســاخت و ایجــاد خط تولید این 
سامانه های پیشرفته گام بلند دیگری در تامین نیازمندی های نیروهای 

مسلح و تقویت بنیه دفاعی کشور برداشت.
وزیر دفاع گفت: ســامانه ســالح هایی کــه رونمایی و خــط تولید آن 
افتتاح شــد، ضمن افزایش توان دفاعی نیروهای مســلح در حوزه رزم 
 انفرادی و پدافند هوایی تحــرک عملیاتی آنها را به نحو چشــمگیری

 افزایش می دهد.

رییس ســازمان انرژی اتمی، روز دوشــنبه در ابتدای سفر خود به 
شهر مقدس قم با حجت االسالم والمسلمین سید جواد شهرستانی 

نماینده آیت ا... سیستانی در ایران دیدار و گفت و گو کرد.
علی اکبر صالحی همچنین با حضرات آیات ناصر مکارم شــیرازی از 
مراجع تقلید و محمد یزدی رییس شــورای عالی جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم نیز دیدار و گفت و گو کرد.
سید مهدی صادقی استاندار قم و حمید مکارم رییس دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در قم، صالحی را در این سفر همراهی می کنند. 

این دیدارها به صورت خصوصی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

وحیددستجردی در گفت وگو با ایسنا، ضمن ابراز امیدواری از اتحاد 
گروه های اصولگرا در قالب جبهه نیروهای مردمی انقالب اســالمی 
اظهار کرد: نتایجی که تا به حال به دســت آمده خیلی بیشتر از حد 
انتظار ما بوده، تاکنون تقریبا غیر از یکی دو مورد تمام نیروهای ارزشی 
و انقالبی زیر چتر جبهه نیروهای مردمی گــرد هم آمده اند که امید 

داریم آن یکی دو گروه هم به این اتحاد بپیوندند.
وی در پاسخ به سوالی ضمن تکذیب کاندیداتوری خود در انتخابات 
96 بیان کرد: همان طور که شــورای نگهبان تاییــد کرده بانوان هم 
اجازه دارند که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند و سپس 
صالحیتشان در راســتای اینکه چقدر تجربه و سابقه دارند بررسی 

شود، اما من صد در صد قصد شرکت در انتخابات را ندارم.

محمد شــریعتمداری به زودی با استعفا از ســمت معاونت اجرایی 
رییس جمهوری، ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را برعهده می گیرد.

درحالی که طی روزهای گذشته گمانه زنی هایی درباره انتصاب محمد 
شریعتمداری به عنوان رییس ستاد انتخاباتی حجت االسالم حسن 
روحانی مطرح شد، یک منبع آگاه در گفت وگو با ایلنا این خبر را تایید 
کرد.به گزارش نامه نیوز، بر این اســاس قرار اســت در آینده نزدیک 
محمد شریعتمداری از سمت خود در معاونت اجرایی رییس جمهور 
استعفا دهد و مســئولیت ریاست ســتاد انتخاباتی حسن روحانی 
را برعهده بگیــرد. به گزارش ایلنا، پیش از ایــن، قرار بود محمدعلی 
نجفی ریاست ستاد روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بهار سال 
آینده را برعهده بگیرد؛ اما بعد از رد این ســمت به دلیل مشــکالت 
جسمی، ریاســت اتاق فکر روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری را پذیرفت. این در حالی است که هنوز این خبر به 

صورت رسمی اعالم نشده است.

بین الملل

به گــزارش المصدر نیروی موشــکی ارتــش و کمیته های 
داوطلــب مردمی یمــن نیز تصریــح کردند: این موشــک 
بالستیک دوربرد در ساعات پایانی یکشنبه شب به یک هدف 
نظامی در ریاض پایتخت عربســتان با موفقیت اصابت کرده 

است.
در همین رابطه المســیره گزارش داد نیروی موشکی ارتش 
یمن و کمیته های مردمی این کشــور بامداد دوشــنبه در 
بیانیه ای اعالم کــرد در واکنش به ادامه تجاوز ســعودی-

آمریکایی و کشــتارهای خونبار و محاصــره ظالمانه مردم 
یمن که با همراهی جامعه بین المللی )ســازمان ملل( انجام 
شــد... با ایمان به مشروعیت و شــرعی بودن واکنش و حق 
دفاع مقدس مشروع از خود با همه ابزارهای در اختیار برای 
اولین بار شلیک موفق موشکی بالستیک به هدفی نظامی در 

ریاض، پایتخت رژیم شاخ شیطان را اعالم می کنیم.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: اوال برای این تحول موشکی 
استثنایی و ثانیا به خاطر صبر و جهاد و معرفتی که پروردگار 

به ما عطا کرد خدا را شــاکریم و تاکید می کنیم که پایتخت 
شــیطان ســعودی در این مرحله در تیررس موشــک های 
 ما قــرار گرفت و )تحــوالت( آینــده از این هــم عظیم تر

خواهد بود.
ســرتیپ عزیز راشد، جانشــین ســخنگوی ارتش یمن در 
گفت وگو بــا العالم به بیــان جزئیاتی از این حمله موشــک 

یمنی پرداخت.
وی این اتفاق را یک حادثه تاریخی برای مردم یمن دانست 
و افزود اکنون یگان موشــکی ارتش از گذشــته هم قوی تر 
شده است.سرتیپ راشد در ادامه تاکید کرد که ارتش یمن، 
موشــک های جدیدی تولید کرده که در آینده کشورهای 
شــرکت کننده در ائتالف متجــاوز ســعودی را هدف قرار 

خواهد داد.
الزم به ذکر اســت در مورد اصابت این موشــک به پایتخت 
عربستان شهروندان سعودي با انتشار مطالبي در توییتر، از 
برخورد یک موشک یمني و انفجاري بزرگ در اطراف ریاض 
خبر دادند. لحظاتي پس از اعالم شلیک موشک بالستیک به 
پایگاهي نظامي در ریاض، شــهروندان عربستاني در توییتر 
خود از انفجاري بزرگ خبر دادند کــه پایگاه نظامي منطقه 
المزاحمیه )غــرب ریــاض، پایتخت عربســتان( را به لرزه 

درآورد.
این پایگاه نظامي در جاده ریــاض - طائف قرار 

دارد
مطالــب منتشرشــده در صفحه کاربــران عربســتاني در 
شبکه هاي اجتماعي، بیانگر آن اســت که موشک بالستیک 
ارتش و کمیته هــاي مردمي یمن، با دقــت به هدف اصابت 

کرده است. 
یگان موشکي ارتش و کمیته هاي مردمي یمن، در بیانیه اي 
 از شــلیک یک موشــک دوربرد به ســمت ریاض و برخورد 
دقیق آن بــه پایگاهي نظامي در منطقــه المزاحمیه ریاض 

خبر داد.
عربســتان همراه با چند کشــور دیگر عرب از روز ششــم 
فروردین سال گذشته با هدف بازگرداندن »عبدربه منصور 
هادی« رییس جمهوری مســتعفی یمن به قدرت، اقدام به 
تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این 
کشــور کرد. این تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشتار 
بیش از 11 هزار یمنی، زخمی شــدن ده ها هزار نفر دیگر، 
آواره شــدن میلیون ها یمنی و ویرانی زیرساخت های این 

کشور نداشته است.

 تاکید می کنیم که 
پایتخت شیطان 
سعودی در این 

مرحله در تیررس 
موشک های ما قرار 
گرفت و )تحوالت( 

آینده از این هم 
 عظیم تر

خواهد بود

ارتش یمن از هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی توسط یک موشک پیشرفته بالستیک 
خبر داد. آنها در بیانیه ای با اعالم این حمله تصریح کردند شاخ شیطان شکسته شد.

اخبار

نامزد رییس جمهوری فرانسه 
مقلد ترامپ شد

نگرانی اسراییل از بازپس گیری 
جوالن توسط سوریه

نامزد راســت گرای افراطی انتخابات فرانسه از ایجاد 
دیوار در اطراف مرزهای این کشــور بــرای مبارزه با 

افراط گرایی اسالمی حمایت کرد.
به گزارش یورونیوز، مارین لوپن، نامزد حزب راســت 
افراطی »جبهه ملی« همزمان با آغاز کمپین انتخاباتی 
خود در جمع هوادارانش گفت که برای ما چیزی بهتر 
و بزرگ تر از فرانسه وجود ندارد و ما نمی خواهیم زیر 

سایه تهدید و افراط گرایی اسالمی زندگی کنیم.
بر اساس آخرین نظرسنجی ها رقابت اصلی انتخابات 
ریاســت جمهوری امســال فرانســه میــان مارین 
 لوپــن و امانوئل ماکــرون، نامزد مســتقل و میانه رو 

خواهد بود.
مارین لوپن پیش تر گفته بــود در صورت پیروزی در 
انتخابات، در زمینه خــروج فرانســه از اتحادیه اروپا 
رفراندومی برپــا خواهد کــرد. وی در ســخنان روز 
یکشــنبه خود نیز بار دیگر تاکید کــرد که در صورت 
 پیــروزی در انتخابــات به همــه تعهداتــش پایبند 

خواهد بود.

روزنامــه صهیونیســتی هاآرتص نوشــت: اســراییل 
محتاطانه تالش های دولت ســوریه برای بازپس گیری 
 منطقــه مــرزی جــوالن از شورشــیان را دنبــال

 می کند.
این روزنامه افزود: نیروهای بشــار اسد رییس جمهور 
ســوریه در ماه گذشــته بخش شــمالی مرز سوریه با 
فلسطین اشــغالی در بلندی های جوالن را به طور موثر 

به کنترل دوباره خود در آورده اند.
هاآرتص نوشت: بعد از تسلیم شــدن عناصر مسلح در 
شــرق حلب در دسامبر گذشته، نظام ســوریه فشار بر 
روستاهای تحت کنترل عناصر مسلح در شمار زیادی از 
مناطق سوریه از جمله منطقه بلندی های جوالن را آغاز 
کرد. به نوشته این روزنامه، ارتش سوریه و هم پیمانانش 
توانستند کنترل تقریبا محسوســی بر منطقه واقع در 
شمال جاده ارتباطی بین شهر قنیطره در جوالن و شهر 

دمشق پایتخت داشته باشند.
روزنامه هاآرتــص در عین حال مدعی شــد که ارتش 
ســوریه با توانمندی کنونی خود قــادر نخواهد بود که 
اوضاع در طول حصار مرزی را بــه قبل از جنگ داخلی 

بازگرداند.

واکنشانتخاباتخبرسیاست خارجه

کافه سیاست

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور 
وزارت امور خارجه گفت: سیاســت ایــران در مقابل 

ترامپ بر اساس عقالنیت، تدبیر و عمل است.
حسن قشقاوی در جشن انقالب در مسجد الجواد)ع( 
محالت افزود: ترامپ دســتور منــع ورود اتباع هفت 
کشور اســالمی از جمله ایران را به آمریکا داد و ایران 
نیز در مقابل به کشــتی گیرها ویزا نداد. وی اظهارکرد: 
از شنبه اجازه داده شــد هواپیماها مسافر ایرانی سوار 

کنند و از این تصمیم نابه جا عقب نشینی شد. 
قشقاوی بیان کرد: در زمانی که همه کشورها دیوارها 
را برداشــتند ترامپ تصمیماتی را می گیرد که توجیه 
ندارد،آن هم برای هفت کشور مسلمان که هیچ یک از 

آنها نقشی در انفجارها نداشتند. 
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور 
وزارت امور خارجه گفت: ایران روحش با تروریســت 
بیگانه اســت ودنبال آرامش اســت، با این وجود اگر 
دســتور منــع ورود بدهند با وجــودی که ایــران با 
دیوارکشــی مخالف اســت؛ اما همین عکس العمل را 

خواهد داشت. 

ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاســت  
جمهوری از مشــخص شــدن اعضای این هیئت در اکثر 
شهرســتان ها خبر داد.عباســعلی کدخدایی با اشاره به 
آخرین اقدامات این هیئت برای برگزاری انتخابات ســال 
آینده، گفت: در آخرین جلســه هیئت مرکزی نظارت بر 
انتخابات ریاست  جمهوری 96 از مجموع 431 شهرستان، 
اعضای هیئت نظارت بر انتخابات 200 شهرســتان کشور 
مشخص شــدند. وی افزود: در جلســات گذشته هیئت 
مرکزی نظارت بر انتخابات ریاســت  جمهــوری، اعضای 
هیئت نظارت در 160 شهرســتان کشــور انتخاب شده 
بودند. کدخدایی تاکید کرد: اعضــای هیئت های نظارت 
بر انتخابات ریاســت  جمهوری در مابقی شهرستان های 
کشور نیز به زودی در جلســات هیئت مرکزی انتخابات 
مشخص می شــوند. پیش تر، آیت ا... احمد جنتی با رأی 
اکثریت اعضــای هیئت مرکــزی نظارت بــر انتخابات 
ریاســت جمهوری، به عنوان رییس ایــن هیئت انتخاب 
شده اســت.اعضای هیئت مرکزی نظارت بر دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست  جمهوری و میان دوره ای مجلس در 

جلسه شورای نگهبان انتخاب شدند.

معاون وزیر امور خارجه: 

 موضع ایران در مقابل ترامپ
 بر اساس تدبیر  است

عباسعلی کدخدایی:

انتخاب اعضای هیئت نظارت
 بر انتخابات در 2۰۰ شهرستان

کمالوندی خبر داد:

امروز؛ ورود آخرین محموله 
کیک زرد وارداتی به کشور

امام جمعه شهرستان فردیس: 

 جلوی شکایت شهرداری کرج
 از دولت قبل را بگیرید

بهروز کمالوندی ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمی 
اظهار کــرد: با وجود ورود دومیــن محموله کیک زرد 
به کشور به وزن 149 تن، توســعه معادن اورانیوم در 
کشــور ادامه خواهد یافت.  وی گفت: محموله جدید 
کیک زرد بــه وزن 149 تن که چهارمیــن و آخرین 
بخش آن امروز واردکشور می شــود، از مجموع تولید 
کیک زرد کشورمان در ده سال گذشــته بیشتر است 
و اگر آن 210 تنی هــم که قبال وارد کــرده بودیم را 
در نظــر بگیریــم در مجمــوع 360 تــن اورانیوم به 
 ذخایر کشــور افزوده شــده کــه رقم قابــل توجهی

 است.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی افزود: مــا در حال 
توسعه کار استخراج و اکشتاف هســتیم ولی به دلیل 
اینکه هنوز در مراحل اولیــه قرار داریم و میزان غلظت 
اورانیوم ما در معادن، پایین تر از برخی از کشــورهای 
تولید کننده کیک زرد اســت، ورود ایــن محموله ها 
کمک می کند تا ذخایر خوبی داشــته باشیم اگر چه 

اتکای ما به فناوری داخلی می باشد.

مهر: حجت االســالم  و المســلمین علی اکبــر ایمانی 
امام جمعه شهرســتان فردیس گفت: در حالی برخی از 
مسئوالن فردیسی به دنبال تشکیل شــورا و شهرداری 
مستقل برای این شهرســتان هستند که از حمایت های 
الزم برخوردار نیستند. ایمانی با اشــاره به ارجاع پرونده 
شورا و شهرداری فردیس به دیوان عالی کشور ادامه داد: 
شــهرداری کرج این پرونده را به دیوان عالی ارجاع داده و 
علیه دولت قبل شــکایت کرده و مدعی شده دولت دهم 
خالف مقررات و قوانین مجلس شــهر یکپارچه کرج را 
دوتکه کرده اســت. وی تاکید کرد: شهرداری کرج پول و 
وکیل قوی دارد، شاید اقدامی که فکر می کنیم 99 درصد 
پیشرفت داشته است آن یک درصدش به ضرر شهرستان 
فردیس باشد. ایمانی بابیان اینکه نامزدهای شورای شهر 
فردیس باید درصدد رفع این مشکل باشند، افزود: امروز از 
همه نامزدهای انتخابات شورای شهر می خواهم این لحظه 
را از دست ندهند به استانداری، وزارت کشور و هر نهادی 
که الزم اســت مراجعه کنند و در برابــر زیاده خواهی ها 

شهرداری کرج بایستند و موضوع را از این تنگنا رها کنند.

 نشانه گرفتن وزیر دفاع 
باسالح انفرادی مصاف

روزنامه لبنانی الدیار مدعی شد:

استقرار سپر موشکی آمریکا 
در مرزهای ایران

روزنامه لبنانی الدیار نوشت: واکنش شــدید آمریکا در پی آزمایش موشکی 
ایران به خاطر این اســت که ثابت کرد موشــک های ایران قادرند مواضعی 
در فرانســه و انگلیس را هدف قرار دهند که ادامه این روند به این معناست 
 که طی سال آینده، برد موشــک های ایران به سواحل نیویورک و واشنگتن 

خواهد رسید.
الدیار در ادامه ادعا کرد: »در پی آزمایش موشــکی ایران، وزارت دفاع آمریکا 
گزارشــی به ترامپ درباره خطر موشک های تهران طی ســال آینده ارائه 
 داد. ترامپ هم واکنش شدیدی نشــان داد و از طرح نظامی سخن گفت که 
بر اســاس آن وزارت دفاع آمریکا بعد از قانع کردن ترکیه، سپر موشکی در 

خاک این کشور مستقر کند تا موشک های ایران را از بین ببرد.«
این روزنامــه در ادامه افــزود: »ایران اعالم کرده اســت که موشــک های 
 آزمایش شــده دفاعی اســت و با قدرت به فعالیت موشــکی خــود ادامه 

خواهد داد.«

 دونالد ترامپ، رییــس جمهور آمریــکا، در مصاحبه اختصاصی با شــبکه
 فاکس نیوز گفت: مایه شرمساری است که ما چنین توافقی با ایران داشتیم.

وی در این مصاحبه گفت : من هرگــز درباره اقدامات نظامی حرف نمی زنم. 
من همواره از رییس جمهور اوباما به خاطــر اینکه اعالم کرد می خواهیم به 
موصل برویم، انتقاد کردم. آنها اســم و تاریخ را دادند. مــن نمی توانم این را 

باور کنم. 
دونالد ترامپ گفت: من سرسخت نیستم. فکر می کنم آنها)ایرانی ها( کامال 
به کشــور ما بی اعتنایی می کنند و من این توافق را درک می کنم. اگر آنها 
می گفتند بســیار خوب ما اکنون با یکدیگر هســتم، با این توافق مشکلی 
نداشــتم، اما این دقیقا برعکس است. مثل اینکه آنها جســور شده اند. آنها 
هواپیماهای ما را تعقیب می کنند، دور کشتی های ما را با قایق های کوچک 
خود می گیرند و احترام )به ما( نمی گذارند؛ زیرا باور نمی کنند کسی بتواند 

انقدر احمق باشد که بتواند چنین توافقی حاصل کند.

ترامپ :

 ایران به آمریکا احترام
 نمی گذارد

رؤســای پارلمانی ایران و بالروس بر گســترش همکاری های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاکید کردند.

علی الریجانــی پیــش از ظهر دیــروز در نشســت خبری با 
میخاییل میاســنیکوویچ رییس شــورای جمهوری مجلس 
ملی بالروس گفت: از اینکه رییس محترم شــورای جمهوری 
 مجلس ملی بالروس دعوت ما را پذیرفته و به ایران آمده اســت

 تشکر می کنم.

 رییس مجلس شورای اسالمی کشــور ادامه داد: روابط ایران و 
بالروس روابطی صمیمانه و پایدار بوده و در دوره های مختلف 

همیشه این پایداری حفظ شده است.
وی با اشــاره به امضای تفاهم نامه بین پارلمانی دو کشور اظهار 
داشــت: امضای این تفاهم نامه نمادی از روابط گسترده ایران 
و بالروس اســت.رییس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه 
موضوع تروریسم از دغدغه های مشــترک بین دو کشور است 

گفت: ما مــی خواهیم در مبــارزه با تروریســم همکاری های 
منطقــه ای مشــترک را ســامان دهیــم. حضور ایشــان در 
ایران کمک بســزایی به روابط تجاری کرده و همــکاری ها را 
ساماندهی می کند. میخاییل میاســنیکوویچ، ضمن تشکر از 
دعوت ایران از هیئــت پارلمانی بالروس گفــت: از این فرصت 
اســتفاده می کنم و به مردم ایران پیروزی انقالب اســالمی را 
تبریک می گویــم. وی ادامه داد: ایران و بــالروس در دوره های 
 سخت دوســت هم بودند و کنار یکدیگر قرار داشتند اکنون که

  تحریم هــا برطرف شــده باید از ایــن فرصت برای توســعه 
همکاری های سرمایه گذاری، فنی و علمی استفاده کنیم.

الریجانی در نشست مشترک رؤسای پارلمانی ایران و بالروس:
ایران و بالروس دغدغه های مشترک در موضوع مبارزه با تروریسم دارند

طی حمله موشکی یمن به قلب عربستان؛

شاخ شیطان شکست
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پیشنهاد سردبیر:
شروط عجیب برای وام  ۱۰ میلیونی مسکن مهر

يادداشت

شرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران، جزئیات کیفیت 
خودروهای سواری و سنگین را در دی ماه امسال منتشر کرد.

به گزارش تســنیم، براساس گزارش شــرکت بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ایران در دی ماه 1395 تعداد 89414 دســتگاه 
خــودرو تولیــد گردید کــه 99 درصــد از حجم تولیــدات به 
خودروهای گروه ســبک و یک درصــد دیگر بــه خودروهای 
گروه ســنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشــور در 
این ماه، شــامل 41 مدل خودرو در گروه ســبک و 10 مدل در 
گروه ســنگین می باشد. براســاس این گزارش در رده پایین تر 
از 25 میلیون تومان خودروهای تیبا، تبیا 2، سایپا 131، 132، 
111 و ســایپا 131 پارس خودرو همچنان تک ستاره هستند.

در رده قیمتــی 25 تا 50 میلیون نیز تغییــر خاصی در کیفیت 
محصوالت نســبت به آذر ماه امســال به وجود نیامده است به 
نحوی که خودروهای تک ســتاره همچنان همان کیفیت را در 
دی ماه دارند، فقط در رده قیمتی 50 تــا 75 میلیون برلیانس 
h330 توانسته دو ستاره خود را به سه ستاره در بخش کیفیت 

افزایش دهد.

وزیر نیرو گفت: آنچه فصل الخطاب اســت قانونی اســت که به 
تصویب دولت و مجلس برســد و هر زمان که قانونی در خصوص 
تغییر در آب بها و برق بها به تصویب برســد، وزارت نیرو به عنوان 
مجری به اجرای ایــن قانون می پردازد.»حمیــد چیت چیان« 
اظهار داشــت: صنعت آب و صنعت برق ایران این ظرفیت را در 
دل خود دارد که در صورت فاصله گرفتــن از فضایی که ناچار به 
تامین فاصله بین قیمت تمام شده تولید و قیمت تکلیفی فروش 
به مصــرف کنندگان باشــیم و در صورت واقعی شــدن گردش 
مالی، بتواند نیاز بودجــه جاری و حتی نیاز ســرمایه ای خود را 
برای توســعه تامین کند. وی افزود: این دو صنعت هم مثل دیگر 
صنایع کشور می تواند از نظر تامین مالی مولد و درون زا باشد اما 
در طی ســال های متمادی به دنبال اینکه برنامه ای کارآمد برای 
ســامان دهی به اقتصاد این دو صنعت به دالیل مختلف اجرایی 
نشــده و البته نمی توان تمامی فاصله بین قیمت تمام شــده و 
قیمت تکلیفی فروش را به یکباره برداشت، امروز برای تامین این 
فاصله، از تمهیدات مختلفی همچون اســناد خزانه استفاده می 
شــود. وزیر نیرو با بیان اینکه»هیچ برنامه ای برای تغییر آب بها و 
برق بها نهایی نشده است« گفت: ما تالش می کنیم با استفاده از 
ابزار تعرفه ای، مسیر به سمتی نباشد که مصرف بیشتر به معنای 
یارانه بیشــتر باشــد و برنامه ریزی ها به منظور اصالح ساختار 

اقتصادی صنعت آب و صنعت برق کشور در جریان است.

یک سازنده مســکن مهر پردیس شرط و شــروط بانک مسکن 
بــرای وام 10 میلیون تومانــی را نوعی خرید زمان دانســت و 
گفت: به نظر می رســد مســئوالن بانک مســکن مایل نیستند 
پول هنگفتی از بانک خارج شــود. ایرج رهبــر اظهار کرد: تمام 
80 هزار واحد مســکن مهر پردیس که از ســال 1391  ساخت  
آنها آغازشده  مشــمول وام 40 میلیون تومانی می شود؛ چرا که 
هیچ کدام فروش اقســاطی نشــده و دارای 70 درصد پیشرفت 
فیزیکی است.از این رو شرط داشتن حداقل ۶0 درصد پیشرفت 
فیزیکی را دارند. تنها نگرانی ما شرط و شروط اخیر بانک مسکن 
اســت که به نظر می رســد مســئوالن بانک مایل نیستند پول 
هنگفتی از بانک مســکن خارج شود. وی افزود: درست است که 
وام ابالغ شــده اما ظاهرا به این راحتی قرار نیســت به واحدها 
تعلق بگیرد. بانک مسکن تقریبا با فشــار وزیر راه و شهرسازی 
این متمم 10 میلیــون تومانی را پذیرفت، از این رو نســبت به 
آن زمان که وام را از 25 به 30 میلیون تومان افزایش داد شــرط 
و شروطی اضافه کرده که البته شامل حال پردیس نمی شود به 
همین دلیل شــرایط ســخت دیگری هم قرار دادند؛ مثال اینکه 
سازنده ها چک برگشتی نداشته باشند. همچنین مفاسا حساب 
مالیاتی بیاورند؛ در حالی که مســکن مهر از مالیات معاف است 

اما تا این کارها را انجام دهیم زمان می برد.

سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قیمت 
واقعی سایپا کاشان بسیار بیشــتر از رقمی است که به پژو-سیتروئن 
فروخته شده است گفت: کمیسیون این موضوع را در دستور کار خود 

دارد و حتما پیگیری های الزم انجام می شود.
سعید باستانی در گفت وگو با تسنیم، در خصوص گزارش منتشرشده 
توســط وزارت صنعت و اعالم رقم 150 میلیون یورو )1۶8 میلیارد 
تومان( برای ســرمایه گذاری و واگذاری 50 درصد از ســهام سایپا 
کاشان به پژو-سیتروئن، اظهارداشــت: براساس اخبار واصله قیمت 
واقعی سایپا کاشان بسیار بیشتر از این رقم است، اما هنوز کارشناسی 
به طور دقیق توسط مجلس انجام نشده اســت. به طور قطع در این 
خصوص ارزان فروشــی اتفاق افتاده اســت. از طرفی الزم است این 
قرارداد به طور کامل بررســی شــود تا با توجه به مجموع امتیازات 

دریافتی، بررسی شود آیا این قرارداد به نفع کشور خواهد بود یا خیر.

تیبا و پرايد بی کیفیت ترين 
خودروهای ارزان ايران

وزير نیرو:

هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت 
آب و برق نهايی نشده است

 شروط عجیب برای وام
 ۱۰ میلیونی مسکن مهر

سخنگوی کمیسیون صنايع مجلس:

ارزان فروشی سايپا کاشان به 
فرانسوی ها محرز است

عباس شــیردل در گفت وگو با فارس در خصوص وضعیت فروش صنایع دســتی 
در اصفهان اظهار کــرد: به علــت رکود در اقتصاد کشــور، وضعیــت اقتصادی 
بازار صنایع دســتی در استان اصفهان بســیار بد و خراب اســت. رییس اتحادیه 
صنایع دســتی اســتان اصفهان در رابطــه با وجــود کاالهای خارجــی در بازار 
صنایع دستی استان، تصریح کرد: کاالهای بدل و خارجی صنایع دستی در میدان 
نقش جهان وجود ندارند، اما اطراف این میدان این کاالها بسیار زیاد یافت می شوند 
که تا به حال 10 هزار نفر را در بخش دوخت صنایع دستی مانند سرمه دوزی روی 
پارچه های ترمه که شــامل بانوان خانه دار بود؛ تهدید کرده است. وی با بیان اینکه 
10 هزار نفر که سرپرست خانوار و در بخش صنایع دستی مشغول کار بودند، اکنون 
این شغل را رها کرده اند، تاکید کرد: اطراف میدان نقش جهان پارچه های خارجی 
مانند هندی و پاکستانی وجود دارد که به صورت قاچاق وارد ایران شده اند. شیردل 
ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر پارچه های خارجی و قاچاق که در اطراف میدان 
نقش جهان وجود دارند، در فروشــگاه هایی که زیر نظر دیگر اتحادیه ها هستند، به 
فروش می روند. وی اضافه کرد: رکود بسیار بدی در سال جاری داشتیم و امیدواریم 
تا مســئوالن اداره دارایی نسبت به سال گذشــته از تولیدکنندگان صنایع دستی 
مالیات بیشتری را درخواســت نکنند چرا که شــرایط اقتصادی تولیدکنندگان 
صنایع دستی در سال جاری بسیار خراب است. شــیردل تاکید کرد: از مسئوالن 
مرتبط تقاضا داریم که جلوی ورود کاالهای خارجی به درون بازار صنایع دســتی 
استان اصفهان را بگیرند و فروش آنها را در فروشگاه ممنوع کنند چرا که در غیر این 

صورت تمامی کارگران مشغول در عرصه صنایع دستی بیکار خواهند شد.

رییس کل بیمه مرکزی مجموع ســرانه بیمه در ایران را بــه ازای هر نفر صد دالر ذکر 
کرد و گفت: در برخی کشورهای پیشرفته این رقم از مرز هزار دالر برای برخی بیمه ها 

عبور می کند.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه کنترل و نظارت بیمه های زندگی بســیار مهم تر از سایر 
رشته های بیمه ای است گفت: نگاهی به وضعیت بیمه های عمر در دنیا نشان می دهد 
فعالیت پانزده شــرکت اول بیمه ای دنیا در حوزه عمر از 24 تا 80 میلیارد دالر متغیر 
است در حالی که در ایران این کار هنوز به صورت جدی شروع نشده است. رییس کل 
بیمه مرکزی معضل دوم اقتصاد بعد از بانک ها را آن دسته از صندوق های بازنشستگی 

دانست که در حال ورشکستگی هستند و نیاز به نظارت دارند.
وی تصریح کرد: ســرمایه گذاری شــرکت های بیمه پاشــنه آشــیل صنعت است و 
تقسیم ریســک هم البته بســیار مهم اســت؛ در حالی که در بســیاری از کشورهای 
در حال توســعه حق بیمه ســرانه 71 دالر اســت اما ایران کمتر از این رقم اســت؛ 
همچنین رقم کل ســرانه حق بیمه ایرانی ها به 100 دالر می رســد که ســهم بیمه 
زندگــی از آن 14 دالر اســت.  وی تصریح کرد: اگــر آتیه ای می خواهیــم که با رفاه 
و توســعه پایدار همخوان باشــد، راه آن، همین بیمه های عمر اســت که برای تداوم 
زندگی مطلــوب و خوب موثر اســت. البته بیمه عمــر باید همراه با ســرمایه گذاری 
 باشــد. به گفته همتی، مردم نســبت بــه بیمه عمر آگاه شــده اند به طــوری که در 
نه ماهه امسال صدور بیمه های عمر 38 درصد افزایش یافته است و این در حالی است 
که به تدریج با سیاســت های بیمه ای که اعمال خواهیم کرد بیمه ها را نیز ساماندهی 

می کنیم.

ريیس اتحاديه صنايع دستی اصفهان مطرح کرد:

کاهش تولید و درآمد صنايع دستی با وجود 
رکود اقتصادی

ريیس کل بیمه مرکزی:

سرانه مجموع بیمه ها در ايران ساالنه 
۱۰۰دالر است

بیمهدیدگاهصنایع دستی
استاندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت صرفه جويی ۵۰ درصدی آب در 
بخش کشاورزی

اســتاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت صرفه جویــی 50 درصدی آب در 
بخش کشــاورزی به گونه ای که حجم تولید کاهش نیابد، گفت: باید در 
راه تغییر الگوی کشت و استفاده از سیســتم های نوین آبیاری در بخش 
کشاورزی گام برداشت. رسول زرگرپور در آیین افتتاح 202 پروژه بخش 
کشــاورزی اســتان با اعتباری بالغ بر 755 میلیارد ریال به مناسبت دهه 
فجر، با بیان اینکه در دهه فجر امســال 3730 پروژه با اعتباری بالغ بر 24 
هزار میلیارد ریال به بهره برداری می رســد، گفت: بالغ بر 40 درصد این 
پروژه ها توســط بخش خصوصی، 35 درصد توسط شهرداری ها و حدود 
20 درصد توســط بخش دولتی به بهره برداری رسیده اســت. استاندار 
اصفهان با بیان اینکه بخش کشاورزی با چالش های عمده ای روبه روست، 
گفت: کمبود آب از چالش های مهم این بخش به شــمار می رود که فقط 
مختص کشور و اســتان اصفهان نیســت و در کل دنیا این چالش مطرح 
است. وی افزود: خشکســالی در طول سالیان مختلف وجود داشته است و 
مردم ایران و منطقه اصفهان آن قدر خالق و مبتکر بوده اند که خودشــان 
را هماهنگ کنند اما متاســفانه این سیســتم تغییر یافته است و امروز با 
مشکل مواجه هستیم. اســتاندار اصفهان بر تغییر الگوی کشت و استفاده 
از سیســتم های نوین آبیاری تاکید کرد و افزود: حوزه کشاورزی در این 
بخش فعال است ولی باید سرعت بیشتری داشــته باشد چرا که می شود 
هم از این آب محدود در بخش کشاورزی استفاده نماییم و هم استقالل و 

امنیت غذایی کشور را حفظ کنیم.

اخبار

نماينده مبارکه در مجلس: 

حذف يارانه ثروتمندان نیازمند کارگروهی قوی است
پاکستانی ها معترض شدند؛

تحريم های ترامپ به برنامه واردات گاز از ايران لطمه می زند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید تیم و کارگروهی 
قوی برای حذف افراد پردرآمد از سیســتم دریافت یارانه ایجاد 
شود تا حق کســی در این مسیر ضایع نشــود. زهرا سعیدی با 
اشاره به تصویب پیشــنهاد یارانه ای نمایندگان برای افزایش 
سهم مددجویان، اظهار داشت: باید برای افراد نیازمند که نیاز 
به کمک یارانه و سیستم های خدمت رســان دارند، کار پایدار 
انجــام داد. وی افزود: مبلــغ 50 هزار تومانی که بــه این افراد 
پرداخت می شد، گاهی کفاف کرایه حمل و نقل آنها برای اینکه 

بتوانند تا بانک رفته و یارانه خود را دریافت کنند نیز نمی داد و 
مقرر شد تا 20 درصد پایه حقوق، از محل هدفمندی یارانه ها 
که مبلغی حدود 180 هزار تومان می شود به آنها پرداخت شود. 
نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیــان اینکه هرچند که این 
رقم نیز کم اســت و نظر ما رقمی بیشتر از این برای مددجویان 
بود، تصریح کرد: با این حال این اقدام را از قوت برنامه نویسی و 
قانون گذاری مجلس می دانیم و مجلس دهم با توجه به آنچه که 

در اختیاراتش بود به وظیفه خود عمل کرد. 

دیدبان اقتصادی پاکســتان اعالم کرد؛ تحریم های جدید دولت 
آمریکا علیه ایران ممکن اســت به برنامه دولت پاکســتان برای 
واردات گاز از ایران آســیب بزند. موسســه »پاکســتان اکونومی 
واچ« )دیدبان اقتصادی پاکستان( اعالم کرد، تحریم های جدید 
دولت آمریکا علیه ایران ممکن اســت به برنامه دولت پاکســتان 
برای واردات گاز از ایران آســیب بزند. به دنبال آزمایش موشکی 
بالستیک تهران، دولت ترامپ تحریم های جدیدی را علیه ایران 
وضع کرده است. این موسســه اقتصادی اعالم کرد، اقدام آمریکا 

همچنین مــی تواند به مبــادالت تجاری بین ایران و پاکســتان 
آســیب بزند و تاثیراتی منفی بر وضعیت کلی در منطقه بگذارد. 
دکتر مرتضی موگال، رییس موسسه »پاکســتان اکونومی واچ« 
گفت: پاکســتان باید طرح های واردات گاز از ایــران را رها کند و 
برای جبران کمبود انرژی خود به دنبال منابعی دیگر باشد. موگال 
در بیانیه ای که منتشر کرده اســت گفته امیدها به اینکه ایران و 
پاکســتان بتوانند به شــرکای تجاری قوی تبدیل شوند کم رنگ 

شده است.

هم زمان با ایام دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، تالشگران 
عرصه صنعــت در واحد احیای مســتقیم شــهید خرازی 
)احیای مستقیم 2(، با تولید 7 هزار و 935 تن آهن اسفنجی 

به رکورد جدیدی دست یافتند.
به گزارش خبرگــزاری ایمنا به نقل از فــوالد مبارکه، مدیر 
ناحیه آهن سازی با اعالم این خبر، گفت: رکورد قبلي روزانه 
این واحد به میزان 7 هزار و 745 تن بود و در تاریخ 30 آبان 

ماه سال جاری محقق شده بود.
رحیم عبدی، مشارکت گسترده کارکنان تولید و تعمیرات، 
انجام موفقیت آمیز تعمیرات ساالنه برنامه ریزی شده مدول 
A شــهید خرازی و افزایش آماده بــه کاری تجهیزات را از 

عمده دالیل کسب این رکورد برشمرد.

کسب رکورد در واحد احیای 
مستقیم شهید خرازی

در شهر

به گزارش ایمنا امین دلیری با اشــاره به تعداد پرونده های 
قاچاق از سال 92 تا 10 ماهه 95، اظهار داشت:  در سال 92، 
بالغ بر 449 پرونده، سال 93، حدود 2184 پرونده، سال 94 
حدود 773۶ پرونده و در 10 ماهه ســال  جاری 1۶ هزار و 
428 پرونده وجود داشته که البته ســال 92 برآورد میزان 
قاچاق 24 میلیارد دالر بوده که در ســال 94 این رقم به 15 
میلیارد دالر کاهش یافته است. در مجموع 2۶ هزار و 797 

پرونده قاچاق طی این سال ها وجود داشته است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره 
میزان کل ارزش قاچاق طی این ســال ها، تصریح کرد: کل 
کشــفیات حدود 900 میلیون دالر از مجموع 15 میلیارد 
دالر برآورد شده است که مربوط به سال 94 بوده و حدود 90 
میلیون دالر که کمتر از0/1 درصد  است به سازمان تحویل 

شده است.
وی ادامــه داد: از کل برآورد قاچاق یک درصد به ســازمان 
تحویــل داده شــد و بقیــه آن مربوط اســت  بــه قاچاق 

فرآورده های نفتی که در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد.
دلیری افزود: همه کاالهای قاچاق و ممنوعه طبق قانون باید 
در اختیار سازمان اموال تملیکی باشد اما بخشی از کاالهای 
قاچاق که صاحبان آنها مجهول الهویه و متواری هستند، به 

ستاد فرمان اجرایی امام خمینی)ره( می رسد.
 وی بــا اشــاره به فــروش کاالهــای قاچاق در ســال 94، 
خاطر نشان کرد: در این سال از مجموع 3720 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق که در اختیار سازمان قرار گرفته  بالغ بر 128 
میلیارد تومان آن به فروش رســیده و 2۶0 میلیارد ریال نیز 
منهدم شده اســت. وی در مورد اموال گروه امیرمنصور آریا 
گفت:  41 ســند از این گروه در اختیار سازمان قرار گرفت و 
ســال 94، بالغ بر 17 پرونده ملکی فروخته شد که رقم هزار 
و 18 میلیارد ریال بود، همچنین ســال 95 نیز 17 پرونده 

ملکی به ارزش 239 میلیارد ریال فروخته شد.
به گفته دلیری، 4 هــزار میلیارد ریال ســهم 23 درصدی 
شرکت فوالد اهواز در اختیار سازمان است که به دلیل رکود 
و پایین آمدن ارزش سهم و همچنین مالحظات وضعیت 3 
هزار کارگر موجود در شرکت هنوز آن را نفروخته ایم، اما اگر 

قیمت خوب پیشنهاد شود می فروشیم.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در 
مورد خودروهای ســواری قاچاق و متروکه عنوان کرد: 951 
دســتگاه ســواری اعم از متروکه، قاچاق، ضبطی قضائی و  
گمرکی در انبارهای سازمان وجود دارد که سهم خودروهای 
باالی 2500 سی سی متروکه و قاچاق 171 دستگاه بوده که 

از این تعداد 74 دستگاه متروکه و 87 دستگاه قاچاق است.
دلیری با اشــاره به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
مبنی بر اینکــه جلوی فروش برخی خودروها گرفته شــد، 
تصریح کرد: 28 دســتگاه خودروی متروکــه را به مزایده 
گذاشــتیم و 2 دســتگاه آن بیشــتر فروش نرفت که این 

خودروها شامل پورشه به ارزش4/5 میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد خواهان صادرات خودروهای 
لوکس هستند، یادآور شد: در این رابطه موانعی وجود دارد 
که امیدواریم تا پایان ســال مباحث مربوط به صادرات آنها 
حل شود. خودروهای باالی 2500 سی سی که بدون توجه 
به بخشنامه سال های اخیر دولت وارد شده است باید مرجوع 
شوند،  اما در انبارها متروکه شده اند باید برای آنها فکری کرد 

و انجام این کار نیاز به مجوز قضائی دارد.
مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش امــوال تملیکی 
ادامه داد: مرجوع شــدن ایــن خودروها توجیــه اقتصادی 
نداشته یا کشــور مقصد نمی پذیرد و یا بازار صادراتی ندارد، 
بهترین روش پیشنهادی استفاده دستگاه های دولتی از آنها 
در عملیات است. وی با اشاره به رشــد 41 درصدی فروش 
سازمان در دولت یازدهم نسبت به دوره مشابه اظهار داشت: 
قاچاق به عنوان یــک عامل برون ســازمانی تاثیر زیادی در 
عملکرد سازمان داشته اســت و فروش کاالی قاچاق بعد از 
سه ماهه اول سال جاری متوقف شد که در همین مدت نیز 

شاهد رشد 128 درصدی هستیم.
دلیری با اشــاره به آیین نامــه مــاده 55 و 5۶ قانون مبارزه 
با قاچاق بیان کــرد: صادرات مجــدد کاالی قاچاق به تهیه 
دســتورالعمل موکول شد و اکنون دســتورالعمل آن ابالغ 
شده ولی کفایت نکرده است چون طبق قانون عادی به این 
موضوع به عنوان صادرات مجدد نگاه کردیم، اما این کاالها 
گواهی مبدأ و استاندارد می خواهد و تضامینی که پیش بینی 
شده مانع صادرات است. وی با اشاره به فروش اموال منقول 
و غیرمنقول در ســال 94، یادآور شد: 4 هزار و 390 میلیارد 
ریال با رشد 3۶ درصدی مشــاهده می شود که سهم  فروش 
منقول 2 هزار و 95۶ میلیــارد ریــال و غیرمنقول 1434 

میلیارد ریال است.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در 
مورد فروش 10 ماهه امســال نیز گفت: هزار و 8۶ میلیارد 
ریال اموال منقول و 3 هزار و ۶08 میلیارد ریال با رشــد 54 
درصدی اموال غیرمنقول فروخته شــد که جمعــا هزار و 
455 میلیارد تومان می شــود که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل54/5 درصد کاهش داشــته اســت، علت این کاهش 
توقف فروش کاالهای قاچاق بوده و اکنون انبارهای سازمان 
مملو از کاالهای قاچاق است. وی با اشاره به تبادل اطالعات 
یکپارچه میان سازمان و گمرک به شکل آزمایشی در تهران 
و بندرعباس اظهار داشت:  13 میلیارد تومان برای خرید انبار 
در استان های فارس، کردســتان و کرمانشاه گذاشته شد و 
اکنون انبارهای ما سه برابر شده با این حال بیشترین حجم 
قاچاق کاال مربوط به اســتان های تهران، هرمزگان، بوشهر، 

فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی است.

همه کاالهای قاچاق 
و ممنوعه طبق قانون 

بايد در اختیار سازمان 
اموال تملیکی باشد 

اما بخشی از کاالهای 
قاچاق که صاحبان آنها 

مجهول الهويه و متواری 
هستند، به ستاد فرمان 

 اجرايی
امام خمینی)ره( 

می رسد

مديرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  عنوان کرد:

انبارها مملو از کاالی قاچاق است
   قرار گرفتن اصفهان در رده پنجم

مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: 
سامانه »سناسفر« برای نخستین مرتبه در کشور در ترمینال های سطح 

شهر اصفهان هم زمان با دهه مبارک فجر راه اندازی می شود.
محمد رضا باباگلیان پیرامون رونمایی از ســامانه »سناســفر« در شهر 
اصفهان اظهار داشت: این سامانه، در واقع نخســتین سامانه اطالعات 
مبدأ و مقصد مســافران کشــور به شــمار می رود که در شهر اصفهان 
راه اندازی شده و مانند ســامانه فرودگاه ها فعالیت می کند. وی با اشاره 
به جزئیات و برنامه های اجرای این ســامانه تصریح کرد: مســافران با 
راه انــدازی آن می توانند زمان و مقصد حرکت را با عنوان شــرکت های 

مربوط مسافربری به صورت برخط مشاهده کنند.
وی گفت: هدف از فعالیت سناســفر، اطالع رسانی مناسب و شایسته به 

مسافران است.

حسن ماسوری مدیر کل راه آهن اصفهان در خصوص طرح های افتتاحی 
این ایام، گفت: در این ایام تعدادی از پروژه های ریلی استان اصفهان افتتاح 
شــد. به گفته وی، افتتاح پروژه های بازسازی 100 کیلومتر خط و اسلب 
تراک روی ســازه فلزی پل دیزیچه و تقویت پل های مسیر بادرود -شورا 
به بار محوری 25 تن از جمله پروژه هایی بود کــه با اعتباری بالغ بر 130 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
مدیرکل راه آهن اســتان اصفهان در توضیح بیشــتر این طرح ها، گفت: 
تکمیل و بازسازی یکصد کیلومتر خط فرســوده u 33 تراورس چوبی به 
تراورس بتنی و ریل تیپ uic ۶0 بــا اعتبار ۶0 میلیارد تومان، افزایش بار 
محوری 20 به 25 تن و محور بادرود- شــورآب به طول 120 کیلومتر با 
اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان از جمله پــروژه های افتتاحی راه آهن 

در این ایام بود. 

راه اندازی سامانه »سناسفر« 
در پايانه های اصفهان

افتتاح پروژه های ريلی 
راه آهن اصفهان 

مديرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اينکه انبارها مملو از کاالهای قاچاق است، 
گفت: بیشترين میزان قاچاق کاال مربوط به استان های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان و آذربايجان 

شرقی است.

اختیار فروش سهام شــرکت فوالد مبارکه با سرمایه 7500 
میلیــارد تومان بــه عنــوان بزرگ ترین شــرکت بورس با 

سررسید 25 بهمن سال جاری، آغاز شد.
معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد مبارکه گفت: اختیار 
معامله، ابزاری مشــتقه و قراردادی قانونی است که توسط 
یک فروشــنده به یک خریدار در ازای مبلغ معینی فروخته 
می شــود. امیرحســین نادری افزود: در پی راه اندازی بازار 
قراردادهای اختیار معامله ســهام )option( از 28 آذرماه 
ســال جاری در بورس تهران که با دو شرکت فوالد مبارکه 
و ایران خودرو عملیاتی شــد، دور جدید این ابزار از 2۶ دی 
ماه بر سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان عملیاتی شد. وی 
تصریح کرد: هر قرارداد شــامل 10 هزار سهم و حداکثر آن 
شامل 100 قرارداد اســت و قیمت اعمال بر اساس قرارداد 

تعیین شده محاسبه می شود.

آغاز معامالت اختیار فروش 
سهام فوالد مبارکه اصفهان 

وزیر ســابق نفت گفت: با اینکه ما عینکمان را عوض کردیم 
ولی باز هم رکود در کشور وجود دارد، رکود بر کشور حاکم 
است و تنها با پول برطرف نمی شود. به گزارش فارس، رستم 
قاسمی در نشست اقتصاد ایران و تعامالت جهانی با اشاره به 
فروش نفت خاطرنشان کرد: فروش نفت بهتر شده اما هنوز 
باوجود گذشت یک سال از برجام مســائل بانکی ایران حل 
نشده است؛ بخشی از قیمت نفت به مسائل سیاسی مرتبط 

است اما همه آن به مسائل سیاسی مربوط نیست.

عینکمان را عوض کرديم، باز 
هم رکود می بینیم! 

وزارت کشور به دارندگان خودرو توصیه کرد با مراجعه به سامانه 
ســیمفا مشــخصات و معاینه فنی خودروی خود را استعالم و 
تاییده این ســامانه را دریافت کنند تا به اشــتباه خودروی آنان 
اعمال قانون نشود. رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری 
و اطالعات و آمار وزارت کشــور با تاکید بر اینکــه اعمال قانون 
یکی از موضوعات در سامانه ســیمفا و معاینه فنی خودرو است، 
اظهارداشــت: یکی از مهم ترین اتفاقات امــکان تجزیه وتحلیل 
آماری از کیفیت خودروهاســت. همچنین درجه بندی معاینه 
فنی و نوع معاینه فنی بــرای برنامه ریزی اینکــه خودروهایی 
که دارای آلودگی کمتری هســتند بتوانند در سطح شهر تردد 
داشته باشــند صورت گرفته اســت و به پایگاه پلیس راهور نیز 
متصل هســتیم. امیر شــجاعان از مردم درخواست کرد که اگر 
مدارک معاینــه فنی را دارند از ثبت درســت اطالعات مطمئن 

شوند تا به اشتباه خودروی آنان اعمال قانون نشود. 

ضرورت ثبت اطالعات معاينه 
فنی در سامانه سیمفا
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 درمان مکــرر با آنتی بیوتیک نــه تنها موجــب افزایش مقاومت 
دارویی می شود بلکه به تکثیر ســریع تر باکتری های آنها نسبت 
به قبل نیز کمک می کند. یافته های محققان دانشــگاه اکســتر 
بریتانیا نشــان می دهد امکان تحریک رشــد باکتری ها ازطریق 
آنتی بیوتیــک ها، بر اهمیت اســتفاده از آنتی بیوتیک مناســب 
برای بیماران در صورت نیاز تاکیــد دارد. در این مطالعه، محققان 
باکتری E.coli را به مدت ۴ روز در معرض هشــت دور درمان با 
آنتی بیوتیک قــرار دادند و دریافتند که با هربــار درمان، مقاومت 
آنتی بیوتیک باکتری هایی که موجب دل درد شــدید، اســهال و 

نارسایی کلیه در انسان می شود، افزایش می یابد.
محققان از قبل ایــن وضعیت را پیش بینی کــرده بودند اما نکته 
شــگفت آور این بود که E.coli جهش یافته، نســبت به قبل از 
درمان، ســریع تر تولیدمثل می کرد و جمعیت هایی را تشــکیل 
داد که به دلیل جهش، سه برابر بزرگ تر بودند. این وضعیت فقط 
در مورد باکتری های قرارگرفته در معرض آنتی بیوتیک مشاهده 

شد.
رابرت بردمور، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »غالبا 
گفته می شــود چرخه تکامل داروین ُکند اســت؛ امــا تحقیق ما 
نشــان می دهد وقتی باکتری ها در مقابل آنتــی بیوتیک ها قرار 
می گیرند، سرعت تولیدمثل شان شدیدتر می شود.« به گفته وی، 
»باکتری هــا دارای توانایی قابل توجهــی در آرایش بندی مجدد 
DNA خود هستند و همین مســئله می تواند عملکرد داروها را 

متوقف کند.«

محققان هشدار دادند:

 مصرف مکرر آنتی بیوتیک ها
رشد باکتری ها را تشدید می کند

دانستنیها

خواصخوراکیها

کار بیش از 39 
ساعت در هفته 

خطرناک است

این روزها کار کردن در خارج از ساعات کاری به امری عادی تبدیل 
شده  اســت و افراد برای تکمیل پروژه ها،  حســاب و کتاب یا اتمام 
کارهای کاغذی، پــس از پایان ســاعت کاری و در خانه نیز به کار 
خود ادامه می دهند. براساس گزارش ســاینس الرت، در استرالیا 
از هر سه کارمند دو نفر بیش از ۴0 ســاعت در هفته کار می کنند 
و اکنون دانشــمندان ثابت کرده انــد افرادی کــه در هفته بیش 
از 39 ســاعت کار می کنند،  زندگی خود را در معــرض خطر قرار 
می دهند. محققان استرالیایی در دانشگاه ملی استرالیا نشان دادند 

که محدودیت کاری برای داشــتن یک زندگی سالم 39 ساعت در 
هفته است. خودکشی ســال گذشته زن 2۴ ســاله ژاپنی که طی 
یک ماه 105 ســاعت اضافه کاری کرده  بود، جنجال های فراوانی 
را برسر ساعات طوالنی کار ایجاد کرد. به گفته دانشمندان ساعات 
طوالنی کار باعث فرســودگی روحی و فیزیکی افراد می شود؛ زیرا 
دیگر زمانی برای غذا خــوردن و نگهداری از خود بــرای آنها باقی 
نمی ماند. محققان می گویند دولت اســترالیا باید نسبت به رویکرد 
خود درخصوص ســاعات کاری و پشــتیبانی از کارمنــدان برای 

وقت گذرانی در خانه بدون نگرانی از جریمه یا مجازات تغییر ایجاد 
کند. همچنین دولــت باید این باور اشــتباه را تغییر دهد که برای 
خوب بودن باید ســاعت های طوالنی کار کرد. بــه گفته محققان 
اگرچه کارمندان زن به انــدازه کارمندان مرد مهــارت دارند، اما 
میانگین حقوق آنها کمتر از مردان اســت؛ باتوجه به اینکه ساعات 
بیشــتری نســبت به مردان کار می کنند و با وجود افزایش میزان 
تقاضا برای کارمندان زن، محال اســت آنها بدون آســیب زدن به 

سالمت خود بتوانند برای ساعات طوالنی کار کنند.

حتی اگر به خاطر شــرایط مهیب بیــرون از خانه در این 
زمستان، واقعا قادر به خارج شــدن از خانه نباشید، قدرت 
این را دارید که در خانه آرام خودتان ورزش کنید و نیازی 

به تجهیزات زیادی برای انجام این کار ندارید.
تمرین دایره ای

تمرین دایره ای موثرترین شیوه  ســوزاندن کالری و حفظ 
یک بدن متناســب، بــدون کمک گرفتن از یک وســیله  
تناسب  اندام کامل است. یک تمرین 30 دقیقه ای در خانه 
با اســتفاده از تکنیک صحیح تمرین دایــره ای، می تواند 
موجب ســوزاندن ادامه  دار کالری پس از تمرین شود که 
درنتیجه متابولیسم شــما را افزایش داده و کمک می کند 
تا چربی های بدشــکل بدن را از بین ببریــد. طبق گفته  
انجمن ورزشی آمریکا، یک دایره  کاردیو محور شامل ۸ تا 
10 دقیقه ورزش اســت که به  صورت متوالی، با 30 ثانیه 
استراحت در بین ست ها، انجام می شود. در خانه، حرکت 
پروانه ای، شــنای ســوئدی، پالنک، النژ، زانو بلند درجا، 
کرانچ های شکم و دوی آهســته و درجا را انجام دهید. هر 
یک از این ورزش ها می توانند بدون کمک تجهیزات اضافی 

انجام شوند.
ورزش های پیشرفته

تمرین دایره ای باید اســاس تمرین کاردیو محور شما در 

منزل باشد. با گذشت زمان، بدن شــما به  طور طبیعی به 
میزان شــدت ورزش های با اســتقامت باال، مثل تمرین 
دایره ای عادت می کند. این امر شما را قادر می سازد تا انواع 
جدیدی از ورزش های پیشــرفته مثل راکــت جامپ را به 
تمرین خود اضافه کنید. برای شروع حرکت راکت جامپ 
طوری بایستید که پاها به  اندازه  عرض شــانه باز بوده و از 
قسمت زانو کمی خم  شده باشند. باال بپرید و دست هایتان 
را مســتقیما به باال پرتاب کنید، درحالی  که به کل بدنتان 
کشش می دهید. به  آرامی روی پاهایتان فرود آیید و 10 تا 
15 مرتبه تکرار کنید. این ورزش پلیومتریک، عضالت پاها 

و مرکز بدن را درگیر می کند.

آنچه در کــودکان به نــام عفونت های انگلی می شناســیم، 
اصطالحا ژیاردیــا نامیده می شــود که یکی از شــایع ترین 
انگل های گوارشــی اســت و روده باریک را آلــوده می کند. 
عفونت می تواند از یک حالت کامال بدون عالمت تا اســهال 
یا سوء جذب متفاوت باشــد. این انگل در تمام نقاط دنیا دیده 
می شود، اما بیشتر در مناطقی دیده می شــود که دارای آب 
آلوده بوده و از نظر ســطح بهداشتی در سطح پایینی هستند 
یا کاهش آموزش بهداشت و شلوغی جمعیت در آن شایع تر 
است؛ به عنوان مثال در کودکان مهدکودک ها، کودکانی که در 
مراکز مراقبت های مخصوص نگهداری می شوند، کارمندان 
مراکز مراقبت از کودکان، افراد اســتفاده کننــده از آب های 
آلوده و مسافرین مناطق آلوده بیشتر دیده می شود؛ به عالوه 
این عفونت در کودکان بیشتر از بزرگساالن به چشم می خورد. 
ســیکل زندگی ژیاردیا شامل 2 مرحله اســت: انسان پس از 
خوردن تعداد کمی از کیست آلوده می شود؛ از هر کیست دو 
تروفوزوییت آزاد می شود که به لبه روده کوچک می چسبد و 
تقسیم می شود. بدنه تروفوزوییت شــبیه قطره اشک بوده، 
طول آن حدود 10 تا 20 و عرض آن 5 تا 15 میلی متر است. 
در مرحله بعــدی که تروفوزوییت ها از مجــرای گوارش جدا 
می شوند و به قسمت های پایین تر حرکت می کنند به کیست 
تبدیل می شوندکه بیضوی شکل بوده و وارد مدفوع فرد بیمار 

می گردد. این کیست ها می توانند تا 2 ماه در آب زنده بمانند 
و زنده ماندن آنها تحت تاثیر کلرین موجــود در آب که برای 

تصفیه آشامیدنی به کار می رود، قرار نمی گیرد.
عفونت های انگلی و آب آلوده

آلودگی با ژیاردیا در سراســر جهــان روی می دهد و یکی از 
آلودگی های شــایع روده ای قابل شناســایی در آمریکاست.

عفونت معموال تک گیر است، اما اگر همه گیری با این عفونت 
رخ دهد اغلب ناشی از آلودگی آب شرب است. 

چنانچه گفته شــد انتقال این عفونت از طریــق آب آلوده به 
کیست ژیاردیاست، اما انتقال بیماری از طریق غذا نیز گزارش 

شده است.

تمرینات کاردیو؛ مخصوص فصل زمستان

محققان مرکز خواب و هوشیاری ویسکانسین، با استفاده از فناوری 
اسکن سه بعدی میکروسکوپ الکترونی، تصاویری از غشای مغزی 
موش تهیه کردند که نشان می دهد خواب نقش مهمی در توانایی 
یادگیری مطالــب جدید ایفا می کند. این تصاویر نشــان می دهد 
در هنگام فعالیت روزانه اتصاالت بیــن نورون های مغز که با عنوان 
سیناپس  شناخته می شوند، رشــد کرده و تقویت می شوند؛ اما در 
هنگام خواب این سیناپس ها حدود 20 درصد کوچک تر می شوند، 
بدین ترتیب فضای کافی برای رشــد بیشتر آنها و امکان یادگیری 
مطالب جدید در روز بعد فراهم می شود. محققان در این تحقیقات 
شش هزار و920 سیناپس را بازســازی و ابعاد آنها را اندازه گیری 
کردند. آنها با مقایسه اندازه سیناپس ها به میزان خواب موش ها در 
بازه زمانی شش تا هشت ساعت قبل از تهیه تصاویر، به این نتیجه 
رسیدند که اندازه سیناپس ها پس از چند ساعت خواب، به میزان 

1۸درصد کاهش می یابد. 

نوشین محمدحسینی کارشناس ارشد کمیته کشوری تجویز و 
مصرف منطقی دارو گفت: تجویز و مصرف منطقی دارو به معنای 
آن اســت که برای یک بیمار داروی مناســب بر اساس وضعیت 
بالینی او، با دوز مناســب و در طول مدت مناســب تجویز شود. 
وی تصریح کرد: در برخی موارد اســتفاده نامناسب از دارو و عدم 
رعایت مقدار دوز آن می تواند موجب ایجاد وزوز گوش شود. وی 
افزود: داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند آسپرین و ژلوفن 
جزو این داروها هســتند. محمد حســینی همچنین مهم ترین 
دلیل تجویز و مصرف خارج از منطق دارو را در کشــور، فرهنگ 
نادرست مصرف دارو عنوان کرد و گفت: برخی از چالش های این 
حوزه را فرهنگ بیماران در مراجعات مکرر پزشکان، بیمارستان ها 
و درمانگاه های متعدد و اعتقاد به خود درمانی قشر زیادی از مردم 
ذکر کرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر افزایش مصرف دارو 

و تجویز غیرمنطقی آن تاثیرگذار است.

 تاثیر و نقش خواب 
در یادگیری مطالب

 تاثیر مصرف بی رویه داروها 
بر وزوز گوش

عفونت های انگلی در کودکان

سالمتکودکورزشدرمانی

 با خواص گیاه خارشتر 
آشنا شوید

 یک پژوهشگر طب ســنتی گفت: در فصل ســرما با مصرف گیاه 
خار شتر، اسهال، سرفه و تب را درمان کنید.

شاهین اعالیی پژوهشگر طب ســنتی با بیان اینکه گیاه خارشتر 
جزو خانواده باقاالســت، گفت: بوته های این گیاه نیمه چوبی و به 
اندازه ۶5 الی1۶0 سانتی متر اســت. به گفته این پژوهشگر طب 
سنتی، مصرف گیاه خارشــتر در زمســتان، بیماری هایی مانند 
روماتیسم، اسهال، تب،  کمردرد، سرفه، سنگ کلیه و بی خوابی را 

در افراد کاهش می دهد.
 اعالیی با اشــاره به اینکه بعضی از افراد خارشتر را با نام های اشتر 
خار، شــترخار، علف ترنجبین و جوانا می شناســند، تصریح کرد: 
مصرف این گیاه از ورود عفونت و انگل به سیســتم بدنی انســان 
جلوگیری می کند. به گفته این پژوهشــگر طب ســنتی، مصرف 
ترکیب 5 الی ۷ گرم گیاه خارشتر با آب جوش، باعث تصفیه خون 
و کاهش تپش قلب می شــود. اعالیی یادآور شــد: برای کاهش یا 
درمان بیماری خود، با تجویز متخصص، ایــن دم کرده یا دم نوش 

گیاهی را مصرف کنید.

تازه های پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

نشانه هایی که از  کمبود پروتئین خبر می دهند

نتایچ یک تحقیق نشان می دهد بین پینه های پوستی و سرطان مری 
در موش ها و انسان ارتباط وجود دارد.

بسیاری از افراد دچار پینه های پوستی می شــوند اما در برخی از افراد  
این پینه ها دردسر بیشتری به وجود می آورند و در برخی موارد نادر نیز 

سفت شدن شدید پوست، نشانه ای از ابتال به نوعی سرطان مری است.
پینه ها به طور طبیعی در نتیجه فشار بسیار زیاد به پوست یا قرار گرفتن 
آن در معرض سایش شدید به وجود می آیند. ضخیم شدن الیه سطحی 
پوســت، واکنش بدن برای حفاظت از الیه های زیرین پوست است. با 
این حال در برخی از افراد پینه های پوســتی به حدی وخیم می شوند 
که الزم است پوست سفت شده برداشته شود. همچنین مبتالیان به 
دیابت یا مشکالت گردش خون باید به طور مداوم پاهای خود را چک 
کنند زیرا در شرایط آنان وجود پینه ها می تواند به مشکالت جدی تری 
منجر شود. طی یک بررسی جدید، محققان انگلیسی به مطالعه ارتباط 
کراتین )پروتئین موجود در الیه های بیرونی پوســت و موثر در بروز 
پینه ها( و خطر ابتال به نوعی از ســرطان مری موسوم به »تیلوزیس« 
پرداختند. پیش از این ارتباط بین تیلوزیس، پینه و سرطان مری مورد 
بررســی قرار گرفته بود اما در این مطالعــه روی ژن خاصی که نقش 
موثری در ضخیم شدن پوست دارد، تمرکز شده است. در این بررسی 
محققان برای مطالعه تاثیر ژن iRHOM2، از موش های اصالح شده 
ژنتیکی استفاده کردند. به گزارش مدیکال نیوز تودی، در موش هایی 
که فاقد این ژن بودند، پینه های پوســتی ضخیم تری در مقایســه با 

موش های دیگر ظاهر شده است.

به گفته رییس انجمــن صنایع غذایــی ایران، برنج هــای تراریخته 
ژنتیکی برخالف تصور عامه مردم در مقایســه بــا برنج های معمولی 
و فرآوری شــده، خواص متمایــزی ندارند. اما برنج های غنی شــده، 
اگر به درستی فرآوری شــوند، محصوالت با ارزشــی هستند.  دکتر 
محمدحســین عزیزی، متخصص علوم و صنایع غذایی، با اشــاره به 
اینکه بیشتر برنج های خارجی، تراریخته ژنتیکی هستند، افزود: این 
برنج ها را با دســتکاری ژنتیک، در برابر آفات، بیماری های گیاهی و 
شــرایط آب و هوایی، اصالح و مقاوم و پربازده می کنند و از نظر ارزش 
تغذیه ای خواص متمایزی نسبت به سایر برنج ها ندارند. این متخصص 
درخصوص برنج های فرآوری شده گفت: برنج فرآوری شده یا پارابویل 
به برنجی گفته می شود که قبل از جدا کردن پوسته خارجی و سبوس، 
آن را در مدت معینی می جوشــانند و پس از خشــک کردن، پوسته 
خارجی و ســبوس را از دانه برنج جدا می کنند. ایــن نوع برنج وقتی 
نیم جوش می شــود، مقادیری از ویتامین ها بخصوص ویتامین های 
گروه B، امالح معدنی و مقداری از چربی و پروتئین پوسته و سبوس، 
وارد بافت دانه شده و بر این اساس بر ارزش تغذیه ای دانه برنج افزوده 
می شود و درمقایسه با برنج سفید اولویت مصرف دارد. رییس انجمن 
صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه برنج غنی شده با برنج فرآوری شده 
فرق می کند گفت: هــر نوع برنج ســفید، قهوه ای و فرآوری شــده 
را می توان غنی ســازی کرد. در غنی ســازی برنج، محلولی از امالح و 
ویتامین ها تهیه کرده و به شکل پوششی روی دانه های برنج، اسپری 
و سپس خشــک می کنند. این نوع برنج در ایران سابقه تولید ندارد و 
اغلب خارجی است. به گفته وی، اگر برنج های قهوه ای و فرآوری شده 
غنی سازی شوند، ارزش تغذیه ای بیشتری پیدا خواهند کرد. این عضو 
هیئت علمی دانشــگاه افزود: اگر از برنج غنی شده استفاده می کنید 
هرگز نباید آن را به دفعات زیاد شست وشــو دهید و نباید برای پخت 
آن، از روش آبکش استفاده کنید؛ زیرا ترکیبات غنی کننده به واسطه 
آبکش برنج از ســطح دانه ها جدا شــده و برنج خواصی همچون برنج 

معمولی پیدا خواهد کرد.

ارتباط پینه های پوستی  با سرطان مری

برنج غنی شده یا تراریخته؛

 کدام یک برای سالمت بهتر است؟!

ترکیباتی پیچیده از اسیدهای آمینه، پروتئین ها را تشکیل 
می دهند. سالمتی بسیاری از اعضای بدن بدون پروتئین ها 
به مشکل برمی خورد. پروتئین کمک می کند تا ماهیچه ها 
بعــد از تقویت شــدن، چربی هــای اضافی را بســوزانند و 
استخوان سازی به کمک پروتئین انجام می شود. بسیاری از 
مسائل دیگر که مربوط به سالمتی می شود نیز به میزان کافی 
پروتئین ها بستگی دارد. کافی نبودن میزان پروتئین مشکالت 
و بیماری هایی را ایجاد می کند که  در این مطلب شما را با این 

عالئم آشنا می کنیم.
 خستگی های عضالنی

ضعف عضالنی یا از دست دادن عضالت، یکی از عالئم کمبود 
پروتئین اســت. افزایش میزان چربی عضالت هم با نرسیدن 
میزان پروتئین کافی روندی صعودی پیــدا می کند. با قرار 
دادن میزان پروتئین کافی در رژیم غذایی، بافت های عضالنی 

خود را پشتیبانی کنید.
بد خوابی

بســیاری از مواقع برای شــما پیش آمده اســت که هنگام 

خواب حال خوشی ندارید. مشــکالت خواب، بد خوابی و یا 
حتی کم خوابی، همه با سطح قند خون و کاهش کورتیزول  
سروتونین در ارتباط اســت. تریپتوفان ها که یک نوع اسید 
آمینه است باعث نوعی خواب آلودگی یا عمیق شدن خواب 
می شود. زمانی که شما غذا می خورید پروتئین ها بلوک هایی 
از تریپتوفان ها در سطح خون گسترش می دهند که سبب 
خواب آلودگی می شــود. اگر میزان این ماده در سطح خون 

شما کافی نباشد شما در خواب دچار اختالالتی می شوید.
کلسترول باال

عدم تعادل هورمونی و رژیم های غذایی سرشــار از قند باال 
سبب افزایش کلســترول درخون می شود. اگر شما تنقالت 
فرآوری شده یا شیرینی جات زیاد مصرف می کنید دیر یا زود 
به کلسترول مبتال می شوید. این نوع تغذیه نشان می دهد که 
شما به میزان کافی پروتئین مصرف نمی کنید و به جای آن 
از قند و چربی های اشباع شده استفاده می کنید. بهتر است 
کمی مصرف این نوع غذاهای مضر را از رژیم غذایی خود کم  

کنید.

مشکالت مغز و اعصاب
بدن شــما برای حمایت از عملکردهای عصبی نیاز به میزان 
کافی پروتئین دارد. تمرکز ضعیف، اختــالل در یادگیری و 
تحلیل اطالعات جدید، همگی می تواند نشــانه های کمبود 
پروتئین باشــد. دوپامین و ســروتونین انتقال دهنده های 
عصبی هســتند که به میزان زیادی پروتئین جهت تمرکز 
نیازمند هستند. انتقال دهنده های عصبی در مغز با استفاده 
از اسید های آمینه که سنتز شد ه اند، کار می کنند. اگر کمبود 
پروتئین داشته باشــید تمرکز و تحلیل یک داده برای شما 

بسیار مشکل می شود.
بیماری های استخوانی

جذب کلسیم و کمک به متابولیســم بدن، از جمله کارهای 
مهمی اســت که بدون حضور پروتئین ها بــه راحتی انجام 
نخواهد شد. ضعف، شکستگی و حتی پوکی استخوان ها نیزبا 
عدم کفایت پروتئین افزایش می یابد. تحقیقات نشــان داده 
است که یک رژیم غذایی سرشار از اسیدهای آمینه می تواند 

به درمان مشکالت استخوان ها بپردازد.
ضعف جسمانی

غذاهایی که میزان پروتئین باالیی دارند گاهی اوقات حاوی 
میزان زیادی کربوهیدرات هستند. کربوهیدرات ها نسبت به 
دیگر مواد خوراکی، برای مدت زمان بیشتری شما را سیر نگه 
می دارند و به جلوگیری از پرخوری منجر می شوند. اگر شما 
به میزان کافی پروتئین دریافت نکنید بیشــتر از سایر مواقع 
احســاس گرســنگی خواهید کرد. میزان کافی پروتئین از 

افزایش وزن نیز جلوگیری می کند.
بیماری های دستگاه گوارش

بسیاری از بیماری ها و مشــکالت دستگاه گوارش بر مصرف 
اسید آمینه تکیه می کند. اگر مشکالت گوارشی شما را آزار 
می دهد، بی شــک میزان پروتئین شما کافی نیست. توسط 
پروتئین یک ســری آنزیم تولید می شــود کــه در انقباض 
عضالت دستگاه گوارش موثر اســت. بدون حضور این دسته 
از آنزیم ها دستگاه گوارش شما دچار بیماری های متفاوتی 

می شود.
درمان کمبود پروتئین

مصرف روزانــه پروتئین مقداری معین دارد کــه اگر در این 
حد بتوانید مصرف کنید کمتر به بیمار ها مبتال می شــوید. 
به طور میانگین پروتئین مردان بزرگســال، روزانه 5۶ و زنان 
بزرگسال ۴۶ گرم است. در صورتی که بیمار یا باردار باشید این 
میزان متغیر خواهد بود. بیشتر گوشت ها از جمله گوشت مرغ، 
بوقلمون و حتی ماهی قزل آال، نســبت به دیگر مواد غذایی 
میزان پروتئین بیشتری دارند. ســبزیجات نیز تا حدودی از 
پروتئین سرشار هستند. اسفناج، کلم بروکلی، کلم پیچ و قارچ 
به میزان کافی پروتئین دارند. جو، گندم و غالت هم می توانند 

از جمله مواد غذایی سرشار از پروتئین باشند.

دانستنیها

زیبایی

اولین اقدام برای درمان ترک پا در خانه، این است که هر 
روز پای خود را با آب ولرم و یک صابون مالیم بشــویید. 
پس از  شست و شو، اســتفاده از یک مرطوب کننده برای 
بهبود خشکی پا ضرورت دارد. اگر شما ترجیح می دهید از 
محصوالت طبیعی استفاده کنید، عسل پیشنهاد مناسبی 

است.
مخلوط کردن یک فنجان عســل با یک گالن آب و قرار 
دادن پاها در آن بــه مدت 10الی 15 دقیقه، به شــدت 
می تواند به بهبود رطوب در پوســت کمک کند. عســل 
همچنین یک ضدعفونی کننده طبیعی و درمانی مطمئن 

برای پوست ترک خورده است.
سنگ پا  

ســنگ پا، یکی دیگر از روش ها برای درمان ترک پاشنه 
پاست؛ اما مراقب استفاده از آن باشــید و آن را به شدت و 

محکم روی پوست خود نکشید.
خشک نگه داشتن پا

شما باید همیشه پای خود را بخصوص در مناطق نزدیک 
به انگشــت ها، به طور کامل خشــک نگه دارید. اگر این 
مناطق به درستی خشک نباشند، می توانند زمینه رشد 
باکتری و در نتیجه عفونت را ایجاد کنند. شــاید عفونت 
باعث ایجاد ترک پا نشود اما می تواند شرایط را برای شما 

سخت تر کند.
استفاده از یک پماد، کرم پا و یا لوسیون  

لوسیون های مفید و مرطوب کننده ای که حاوی ویتامین 
E باشند، برای این مشکل مناسب ترند. برای داشتن پاهای 
نرم و بدون ترک، می توانید از ماسک های خانگی استفاده 
کنید. مخلوط کردن روغن نوزاد بــا نعناع و اکالیپتوس، 
روغن بادام، روغن آووکادو، روغن جوجوبا و شیر نارگیل، 

چند نمونه از این ماسک ها هستند.
 پوشیدن جوراب سفید و پنبه ای

پوشیدن جوراب ســفید و پنبه ای که هیچ رنگی در آن 
به کار نرفته باشــد تا مانع از تحریک پوست شود و رعایت 
نکات روزمره برای کاهش خشکی یا تاول پا نیز می تواند 
تاثیر بسیاری در بهبودی ســریع تر پا داشته باشد. تمیز 
نگه داشتن پا و استفاده از یک مرطوب کننده بهترین راه 

برای مراقبت از پاست.
همچنین می توانید با استفاده از یک رژیم غذایی مناسب 
که غنی از ویتامین A باشد، از پاهای خود مراقبت کنید. 
ازجمله این مواد غذایی می توان به هویج، سیب زمینی، 
کلم پیچ، اســفناج و کدو تنبل اشــاره کرد. عالوه بر غذا، 
مقدار آبی که می نوشید نیز مهم است. آب می تواند به طور 
طبیعی پوست را نرم و لطیف نگه دارد و از آن مراقبت کند.

 نکاتی برای بهبود 
ترک پاشنه پا

نشانههاییکهازکمبودپروتئینخبرمیدهند

پروتئین یکی از مواد ضروری است که در بدن نقش مهمی را ایفا می کند. سوزاندن چربی و ایجاد استخوان های قوی بدون 
حضور پروتئین امکان پذیر نیست. با عالئمی خاص می توانید متوجه کمبود پروتئین در بدن خود شوید و راه های جبران 

کمبود پروتئین را بیاموزید.

بدن شما برای 
حمایت از 

عملکردهای 
عصبی نیاز به 

میزان کافی 
پروتئین دارد. 
تمرکز ضعیف، 

اختالل در 
یادگیری و 

تحلیل اطالعات 
جدید، همگی 

می تواند 
نشانه های 

کمبود پروتئین 
باشد
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پیشنهاد سردبیر: 
شیارهای سطح مریخ چگونه ایجاد شده است؟

کافه اپهوش سنج

 تاکیــد و توجــه فــراوان روی یــک المــان موجب شــده 
تا Restaurant Paradise با وجود تمام کلیشه هایش 
 نه تنها بازیکــن ها را ســرگرم کند بلکه طی یــک زمان کم 
به موفقیت های نسبتا بزرگی هم دســت پیدا کند. حاال این 
نجات دهنده Restaurant Paradise چیست؟ همان 
 المانی را می گوییم که توانســته به عناوین سبک استراتژی 
به خصوص مدیریتی رنگ و بوی اعتیاد ببخشد. از داشتن آزادی 
برای انجام فعالیت ها حرف می زنیم. جدا از تمام المان های این 
 ســبک که روی جذابیت بازی های استراتژی نقشی مهم ایفا 
 می کننــد، معتاد ایــن عناویــن می شــوید چــون برای 
انتخــاب هــای تــان آزادی زیــادی خواهیــد داشــت. 
Restau�  خوب حاال بیاییــد از ایــن حرف هــا پلی بــه

 Happy Labs ســاخته  بزنیــم.   rant Paradise
همان گونه که اســمش نشــان مــی دهد نقــش مدیریت 
یک رســتوران را به شــما داده و بایــد ضمن پخــت غذا با 
 وســیله های مختلف، ســاختمان خــود را پیشــرفت داده 
و دکوراســیونش را عوض کنیــد. دقیقا هماننــد بقیه بازی 

 های مدیریتی، با این تفاوت که حاال بســته به هدف گیم پلی 
فعالیت های متفاوتی انجام می دهید.

 نکته مهــم اینجاســت کــه بــه واســطه قابلیــت انجام 
کارهــای گوناگون و گســتردگی خــوب دســتگاه ها حتی 
نســبت به حجم پاییــن، می توانید تــا روزهــا آن جذابیت 
ابتدایــی Restaurant Paradise را حفــظ کنیــد. 
 یعنــی اعضــای اســتودیوی Happy Labs بــا توجــه 
به کمیت عنوان شان توانســته اند کیفیت ساخته خود را باال 
 نگه دارند. گرافیک بازی های این ســبک معموال متناســب 
 با هدف اپلیکیشن، رنگارنگ هستند تا بازیکن ها یک احساس 
Restau� بدهنــد. هدیــه  خــود  بــه  را   لذتبخــش 

rant Paradise هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نبوده 
و Happy Labs بــا رنــگ هــای روشــن ســعی کرده 
 یک تجربه شــاد داشــته باشــید. البته همانند گیــم پلی، 
با این بخش همچنان شاهد همان کلیشه ها هستیم و توسعه 

دهنده راه بقیه استودیوها را ادامه داده که البته بد نیست.
 Restaurant ولی شــاید با بعضی شــباهت های طراحی 
Paradise نسبت به ساخته های مشابه، این مسئله را یک 
نقطه ضعف ببینید.شما می توانید برای گرفتن این اپلیکیشن 

به goo.gl/siWqmN  مراجعه کنید.

معرفی بازی Restaurant Paradise؛

 اسپاگتی در هشت دقیقه

شیارهای سطح مریخ 
چگونه ایجاد شده است؟

ناسا اعالم کرد، شــیارهای زیبایی که بر سطح مریخ 
 دیده می شــود، احتمــاال حاصل جاری شــدن آب 
بر سطح این ســیاره نیســت. تا کنون جریان آب به 
عنوان یکی ازمحتمــل ترین گزینه هــا برای توجیه 
وجود شیارهای خالی بر سطح مریخ شناخته می شد. 
 این شــیارها که در عرض جغرافیایی30 تا50 درجه 
در دو نیمکره شــمالی و جنوبی مریخ دیده می شوند، 
در ســال2000 میالدی کشف شــدند و ساختاری 
 شــبیه به کانال هــای عمیــق دارند. امــا محققان 
در ســال 2014 میالدی مدارکی را به دست آوردند 
 که نشان می دهد این شــیارها به احتمال زیاد در اثر 
 یخ زدن فصلــی دی اکســید کربن ایجاد شــده اند 
و احتماال اصال آب کافی برای ایجاد چنین شیارهایی 
در سطح مریخ وجود ندارد. اخیرا یک کاوشگر موجود 
در مدار مریخ اطالعات جدیــد را درباره بیش از100 
منطقه از ســطح مریخ که حاوی بیشــترین شیارها 
هســتند در اختیار دانشــمندان قرارداد و محققان 
 دانشــگاه هاپکینز با تحلیل اطالعات متوجه شــدند 
در اغلب این شــیارها اثــری از آب یا مــواد معدنی 
هیدارته وجود ندارد و ظاهرا نمونــه های موجود نیز 
قطعات کوچکی از ســنگ های متعلق به میلیون ها 
 سال قبل هستند که در اثر فرســایش به سطح مریخ 
آمده اند. محققان هنوز به طــور دقیق نمی دانند که 
عامل شکل گیری این شیارها چیست، اما به طور قطع 
یکی از نظریه های پرطرفدار را در این رابطه رد کردند؛ 
 این شیارها توســط جریان های ســطحی آب ایجاد 
نشده اند. البته این شــیارها با آثار جریانات فصلی که 
ســال گذشته در ســطح مریخ کشف شــد، متفاوت 
هســتند. آثار جریانات مذکور قطعــا حاصل جاری 
شــدن آب نمک در ماه های گرم سال بر سطح مریخ 
 هســتند.گزارش کامل ایــن تحقیقات در نشــریه

Geophysical Research Letters منتشر 
شده است.

محققان در بریتانیا با اســتفاده از ردیاب های راداری هارمونیکی کل زندگی 
چهار زنبور کارگر را به دقت زیر نظر قــرار داده و متوجه نکات حیرت انگیزی 
درباره این حشــره شــدند. آنها در این برنامه جالب توجــه فرآیند بال زدن 
 زنبورها را با دقت مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج این بررســی که در ژورنال

PLOS ONE منتشر شــده، نشــان می دهد فرآیند بال زدن زنبورها به دو 
بخش کلی قابل تقسیم است: اکتشاف و بهره برداری. در بخش اکتشاف زنبور 
در حال تشــخیص موقعیت مکانی برای پیدا کردن آن چیزی است که به آن 
نیاز دارد. در بخش بهره برداری نیز بهترین مســیر و روش اســتفاده از هدف 
 شناســایی شــده را با تکیه بر آموخته های قبلی اش بــر می گزیند. محققان 
در کمال حیرت متوجه شدند که زنبورها حتی پس از کشف موقعیت و هدف 
و در حالی که مشــغول بهره برداری از آن شــده اند همچنان نگاه کنجکاوانه 
خود را نســبت به محیط حفظ می کنند تا چیزهای تازه ای را پیدا کنند. این 
یافته جدید همچنین مهر تایید پررنگی بر تحقیقاتی می زند که در گذشــته 

درخصوص ارتباط شخصیت زنبورها و ساختار ژنتیکی انجام شده است.

یکی از اصلی ترین چالش های انسان برای سفر به مریخ تامین مواد غذایی مورد 
نظر خود در این سیاره است.  به تازگی گروهی از محققان از دانشگاه واخنینگن 
)Wageningen( واقع در هلند پس از ســال ها پژوهش متوجه شده اند که 
مصرف گیاهانی نظیر تربچه، نخود، برنج و گوجه فرنگی که در خاک مریخ کشت 

داده شده اند، برای انسان هیچ خطری ندارند. 
این محققان از سال 2013 میالدی شروع به کاشت گیاهان مختلفی در خاکی 
که توسط ناسا از روی خاک مریخ شبیه سازی شده بود کردند و نتیجه تحقیق 
آنها دستیابی به چهار نوع گیاه یاد شده بوده است که بر اساس گفته های راهبر 
این تیم تحقیقاتی می توانند بدون جذب مواد خطرناک خاک مریخ در آن سیاره 
رشد پیدا کنند و توسط انسان قابل مصرف باشــند. البته از آنجایی که سازمان 
ناسا و چندی از سازمان های فضایی مســتقل در حال حاضر برنامه ریزی برای 
سفرهای انســانی به کره مریخ را آغاز کرده اند، کار این پژوهشگران هنوز هم به 
اتمام نرسیده است. آنها همچنین تا کنون 6 محصول دیگر از جمله سیب زمینی 
را نیز کشت داده اند که هنوز مورد آزمایش نهایی و تایید سالمت قرار نگرفته اند.

مهندســان یک ماده جاذب نــور ابداع کردند کــه فوق العاده نــازک و قابل 
انعطاف اســت؛ این ماده می تواند کاربردهایی از جمله برای صرفه جویی در 
انرژی داشــته باشــد. موادی که » کامال « نور را جذب کنند هــم اکنون نیز 
 وجود دارند، امــا به لحاظ اندازه، بزرگ هســتند و زمانی که خم می شــوند، 
می شکنند.همچنین این مواد را نمی توان تنها برای جذب یک طیف انتخابی 
از طول موج ها کنترل کرد که نقطه ضعفی برای کاربردهای خاص محســوب 
می شود؛ برای مثال می توان به پوششی برای پنجره اشاره کرد که برای خنک 
کردن استفاده می شود و عالوه بر پرتو مادون قرمز، نور عادی و امواج رادیویی 
مورد نیاز برای مخابره برنامه های تلویزیونی و رادیویی را هم مسدود می کند. 
اما اکنون مهندسان دانشگاه کالیفرنیا - ســن دیه گو با یک طراحی جدید بر 
 اســاس نانو ذره، یک ماده جاذب را به نام » جاذب تقریبــا کامل باند پهن «

) near�perfect broadband absorber ( ســاخته اند که فوق العاده 
نازک و قابل انعطاف اســت و می تواند بیش از 87 درصد نور نزدیک به مادون 

قرمز را جذب کند.

چهار غذایی که می توان در مریخ خوردفرآیند بال زدن زنبور چگونه است؟ ابداع ماده جاذب نور که فوق العاده نازک و 
قابل انعطاف است

 شــرکت نوکیا دعوتنامه هایــی را برای کنفرانــس خبری خود 
در نمایشگاه MWC 2017 ارسال کرده است و احتماال قصد 

دارد از گوشی پرچمدار خود یعنی نوکیا P1 رونمایی کند.
شــرکت نوکیا با همکاری صاحب جدید و فالنــدی خود یعنی 
شرکت اچ ام دی گلوبال شکوهمندانه به صنعت موبایل بازگشته 
اســت تا بازار موبایل جهان را دوباره به ســلطه خود در بیاورد. 
نوکیا مدتی اســت که از گوشــی نوکیا 6 در بازار چین رونمایی 
کرده اســت، اما همه عالقه مندان دنیای موبایــل و تکنولوژی 
 منتظر کنگــره جهانی موبایل هســتند تا شــاهد جدیدترین 
 و قدرتمندترین اســمارت فــون نوکیا با نام نوکیا P1 باشــند.

از مشخصات سخت افزاری احتمالی این گوشی باید به پردازنده 
اســنپدراگون 835، صفحه نمایش شفاف IGZO 2K، گواهی 

IP57 و دوربین 24 مگاپیکسلی اشاره داشت.
همان طور که می  دانید، شرکت سامســونگ تمامی تراشه  های 
 اســنپدراگون 835 را برای گلکســی S8 ذخیره کرده اســت 
 به همین ســبب امکان داد تا حتی در صــورت معرفی نوکیا 8 
در نمایشــگاه MWC 2017، شــاهد تاخیــر در عرضه این 
محصول باشــیم. احتمال دارد نوکیا نیز مانند ســایر شرکت ها 
از پردازنده اسنپدراگون 821 یا اســنپدراگون 835 با فرکانس 
پایین تری در نوکیا 8 استفاده کند تا تاخیری در عرضه آن ایجاد 

نشود.
گفتنی است که عملکرد سامسونگ در این رابطه بر روی ال جی 
و شیائومی نیز تاثیراتی داشته اســت؛ تا حدی که ال جی قصد 
 دارد در گوشی G6 از پردازنده اســنپدراگون 821 و شیائومی 
 Mi 6 از اســنپدراگون 835 با فرکانســی پایین تر در گوشــی

استفاده کند. 
 طبق اطالعــات لو رفتــه از دعــوت نامه های ارســالی نوکیا، 
 این شــرکت قرار اســت در 26 فوریه مصادف با 8 اســفند ماه 
به مدت یک ساعت کنفرانس خبری داشــته باشد که می تواند 

برای معرفی گوشی نوکیا P1 یا نوکیا 8 کافی باشد.

مایکروســافت تا به امروزراهبرد ســاده ای برای مقابله با نفوذ 
کروم بوک های گوگل به بازار داشته است: ساخت لپ تاپ های 
ویندوزی ارزان قیمتی که مزیت اصلــی کروم بوک های گوگل 
یعنی قیمت پایین شــان را هدف می گیرند. با این حال، اکنون 
به نظر می رسد مایکروســافت قصد دارد راهبرد خود را به حوزه 

سیستم عامل نیز گسترش دهد.
براســاس گزارش ها، مایکروســافت در حال کار روی قابلیتی 
با نام وینــدوز cloud 10 برای مقابله با سیســتم عامل کروم 
OS گوگل است. عملکرد این سیستم عامل جدید تا حد زیادی 
مشابه با ویندوز10 خواهد بود، اما ویژگی متمایزکننده اش این 

است که برنامه های متعارف ویندوز روی آن نصب نمی شوند.
 در حــال حاضر بــه نظر می رســد که ایــن سیســتم عامل 
 از اپ هــای Universal Windows Platform کــه 
در فروشگاه ویندوز پیدا می شود، پشــتیبانی می کند. احتماال 
مایکروســافت در اتخاذ این تصمیم از گــوگل الهام گرفته، چرا 
که کارشناســان امنیتی معتقدند یکی از مهم ترین ویژگی های 
 امنیتی کروم بوک های گوگل این اســت کــه تعداد محدودی 
از برنامه ها روی آن نصب می شوند. این قابلیت برای شرکت ها 
یا موسســاتی که نگران انتشــار بدافزارها در محیط اداری خود 
هســتند بســیار کاربردی خواهد بود. البته این احتمال وجود 
 دارد که مایکروســافت ابزار Centennial bridge را برای 
 این سیســتم عامل ارایــه کند. ایــن قابلیت امکان اســتفاده 
از اپ های Win32 از طریق ویندوز اســتور را فراهم می کند. 

اما هنوز نمی توان با قطعیت در این باره اظهارنظر کرد.
 هنوز مشــخص نیســت که ویندوز cloud چــه زمانی عرضه 
می شود. با این حال، در نســخه آزمایشی جدیدی که از ویندوز 
 در اختیــار کاربــران Windows Insider قــرار گرفته، 
 اشــاره هایی از آن به چشــم می خورد. به این ترتیب، می توان 
این طور حدس زد که ویندوز Cloud به زودی عرضه می شود.

یک شرکت نوپا فناوری جدیدی برای شارژ بی سیم ابداع کرده 
که در قالب آن از امــواج مافوق صوت برای انتقــال انرژی برق 

استفاده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســلش گیــر، البته هنوز 
 تولید شارژرهای بی سیم انبوه بر مبنای این فناوری آغاز نشده 
و » یو بیم « ترجیح مــی دهد فناوری خــود را کماکان مخفی 

نگهدارد تا آن را به بلوغ کامل برساند.
 این شــرکت هفته قبل اطالعاتی را در ایــن زمینه در همایش

Upfront در لس آنجلس  افشــا کرد. مردیت پری مدیر عامل 
یوبیم در این همایش یک گوشی اندرویدی را ابتدا در یک قاب 
بزرگ و ضخیم قرار داده و سپس آن را در برابر یک دستگاه شارژ 
که به شکل جعبه ای ســفید رنگ بود گذاشــت و این جعبه با 
انتشار امواج مافوق صوت توانست گوشی یاد شده را شارژ کند.

 در حال حاضر شارژ بی سیم گوشــی ها از طریق قراردادن آنها 
 بر روی ســطوح منتقــل کننده انــرژی الکتریســیته صورت 
 می گیرد و این اولین بار اســت که می توان یک گوشی را در هوا 

و بدون نیاز به اقدام خاصی شارژ کرد.
 قرار اســت در طراحی نهایــی این قاب کوچک تــر و ظریف تر 
و باریک تر شود تا شــارژ بی سیم گوشی ها ســریع تر صورت 
بگیرد. با توجه به پنهان کاری شرکت سازنده هنوز زمان عرضه 

عمومی این فناوری و هزینه استفاده از آن مشخص نیست.

 منتظر گوشی جدیدی از نوکیا 
در 8 اسفند باشید

مایکروسافت  سیستم عاملی برای 
رقابت با Chrome OS عرضه می کند

رونمایی از فناوری جدید 
شارژ بی سیم گوشی در هوا

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2071
اگر توانستید، عدد مناسب را پیدا کنید!

جواب معمای  2070 
 حداکثــر20 نفــر چــون20 کمتریــن جراحــت 

است.
حداقل صفر چون20+75 کمتر از100 است.

کســانی که به معمــای2070 پاســخ صحیح 
داده اند: 

- آقای محمد محمودی از خمینی شهر.
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.

10 حقیقت جالب در مورد هواوی

محصوالت و ســرویس های هواوی در حال حاضر در140 
کشــور دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرد و از50 شــرکت 
مخابراتی بزرگ دنیا، 45 شــرکت از محصــوالت هواوی 
استفاده می کند. در ادامه10 حقیقت کمتر شنیده شده در 

مورد هواوی را گردآوری کرده ایم.
رن ژنگفی در 42 سالگی هواوی را تاسیس کرد

رن ژنگفــی ) Ren Zhengfei ( پیــش از اینکه در 42 
سالگی هواوی را تاســیس کند، یک مهندس تکنولوژی در 

ارتش آزادی بخش خلق چین بود. 
وی هنوز هم در 73 سالگی رییس و مالک این شرکت بوده 

و با 2/2 میلیارد دالر، 106مین فرد ثروتمند در چین است.
معنی اسم هواوی

) Huawei ( هواوی در چینی به صورت 华为 نوشــته 
می شــود. 华 از کلمه گل مشتق شده اســت، اما در حال 
حاضر بــه معنی چین یا چینی اســت و  为نیــز به معنی 
دستاورد یا موفقیت اســت. به این ترتیب می توان گفت که 

هواوی به معنی » دستاورد چینی « است.
بزرگ ترین تولیدکننــده تجهیزات مخابراتی 

و ارتباطات از راه دور در دنیا

شاید هواوی در زمینه ساخت تلفن های همراه یک شرکت 
نوپا محسوب شود، اما این کمپانی سال هاست که در زمینه 
ســاخت لوازم مخابراتی فعالیت می کند و از ســال 2012 

بزرگ ترین تولید کننده این تجهیزات در دنیاست.
آغاز فعالیت ها

 در دهــه80 میــالدی دولــت چیــن تصمیــم گرفــت 
تا زیرســاخت های مخابراتی این کشــور را مدرن ســازی 
کند و یکی از مهم ترین قطعات در این بخش ســوئیچ های 

مخابراتی بودند. 
رن ژنگفی در ســال 1987 کمپانی هــواوی را با این هدف 
تاسیس کرد تا بدون اســتفاده از کمک های خارجی و تنها 
با تکیه بر تحقیقات و مهندســین داخلی، این سوئیچ های 

مخابراتی به طور کامل در چین طراحی و تولید کند.
همکاری با 80 درصد از شرکت های مخابراتی

بسیاری از کمپانی های بزرگ مخابراتی دنیا مثل وودافون 
) T�Mobile ( موتوروال و تی- موبایل ،) Vodafone ( 

از شــرکای تجاری هواوی هســتند. به این ترتیب هواوی 
به جز ســاخت تلفن های هوشــمند، یکــی از مهم ترین 
و تاثرگذارتریــن کمپانی هــا در زمینه ســاخت تجهیزات 

مخابراتی و ارتباطات از راه دور است.
سرمایه گذاری در دانشگاه ها

کارلتــون  دانشــگاه  در  دالر  میلیــون   1/4  هــواوی 
) Carleton ( کانــادا بــرای تحقیقــات در زمینــه 
تکنولوژی های ابری  )Cloud ( سرمایه گذاری کرده است. 
همچنین این کمپانی هزینه پروژه های تحقیقاتی دانشگاه 
MIT در زمینه آینده کلی صنعت مخابــرات و تجهیزات 

ارتباطات از راه دور را تقبل کرده است.
سهم کارکنان از شرکت

در هواوی کارکنان مالک شرکت هستند. 
تقریبا 64 درصد از کارکنان این شرکت در هواوی سهامدار 

هستند. 
البته این ســهام قابلیت خرید و فروش ندارد و بر اســاس 

عملکرد کارکنان به آنها اعطا می شود. 
هنگامی  که یکی از کارکنان این شرکت را ترک کند سهام 

وی به هواوی بازگردانده می شود. 
همچنین الزم به ذکر اســت که کارکنان این شرکت تقریبا 
هیچ تاثیری در تصمیمات ندارند و گروه کوچکی از مدیران 

فعالیت های شرکت را کنترل می کنند. 
همچنین رن ژنگفی می تواند هر تصمیمی را به تنهایی لغو 

کند و نقش اصلی را در مدیریت شرکت دارد.
مشکالت با آمریکا

چندین ســال اســت که دولت آمریکا نگران فعالیت های 
هواوی در این کشور است. 

آمریکا اعتقــاد دارد که هواوی همــکاری نزدیکی با دولت 
چین داشته و برای این کشور جاسوسی می کند. 

هواوی همیشــه این اتهامات را رد کرده و به دولت آمریکا 
پیشــنهاد داده اســت که در این زمینه تحقیقات بیشتری 

انجام دهد. 
با اینکه هیچ مدرکی دال بر جاسوســی هواوی در دســت 
نیست، اما کمیته امنیت داخلی آمریکا در گزارشی در سال 
2012، این شــرکت را تهدیدی برای امنیت کشور معرفی 

کرد. 
در مدارکی که ادوارد اسنودن در سال 2014 منتشر کرده 
است، به این نکته اشاره شــده که NSA وارد شبکه هواوی 

شده و حتی تماس های رن ژنگفی را نیز کنترل کرده است.
R&D تحقیق و توسعه

هــواوی فعالیت های زیــادی در بخش تحقیق و توســعه 
انجام می دهد. حــدود 76 هزار نفر در این بخش مشــغول 
 به کار هســتند و10 درصد از درآمدهای شرکت مستقیما 

صرف تحقیقات می شود.
افزایش 30 درصدی درآمدها در سال 2010

این کمپانی در سال2010 با افزایش فروش خود در آمریکا 
و خارج از چین موفق شــد تا درآمدهای خود را30 درصد 
افزایش دهد. در حقیقت از گردش مالــی 78/56 میلیون 
دالری سال2010 در صنعت مخابرات، حدود 15/7 درصد 
 متعلق به هواوی بوده اســت. این شــرکت در سال 2015 

بیش از 35 میلیارد دالر درآمد داشته است.

شاید هواوی جزو بهترین و معروف ترین برندهای سازنده تلفن های همراه هوشمند نباشد، اما شرکتی بسیار 
مهم و قدیمی است که فعالیت های خود را از ساخت وسایل مخابراتی آغاز کرده است.

) Huawei (
هواوی در چینی 
 华为 به صورت

 华 .نوشته می شود
از کلمه گل مشتق 

شده است، اما 
در حال حاضر 
به معنی چین 
یا چینی است 

و  为نیز به معنی 
دستاورد 

یا موفقیت است. 
به این ترتیب 

می توان گفت که 
 هواوی به معنی 

 » دستاورد چینی «
است
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پیشنهاد سر دبیر: 
جشنواره فیلم فجر به شوخی و بازی تبدیل شده است

اخبار

19 بهمن ماه 1357
بختيار دستور تيراندازی به ســمت مردم را می دهد. در بعضي 
از نقاط كشــور به سمت مردم تيراندازی مي شــود. عده  زيادي 
از همافران و افــراد نيروي هوايــي، با لباس هــای نظامي و در 
ميان شــادی و حيرت مردم بــه اقامت گاه امــام)ره( می روند. 
امام خمينــی)ره( در اين ديدار، خطاب به همافــران فرمودند: 
»همان طور كــه گفتيد تا حاال در اطاعت طاغــوت بوديد، حال 
به قرآن پيوستيد، قرآن حافظ شماست. اميدوارم با كمك شما 

بتوانيم در اينجا حكومت اسالمی را برقرار كنيم.«

سرپرست اداره كل كتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت: 
طرح عضويت يك ساله رايگان و سراسری را 12 و 23 بهمن در 
180 كتابخانه عمومی نهادی استان در دستور كار داريم كه در 
اين طرح هر نفر كه در كتابخانه ها به عضويت درآيد می تواند از 

امكانات بقيه كتابخانه های استان نيز استفاده كند.
امير هالكويی افزود: مســابقه كتاب خوانی داســتان راستان از 
كتاب شهيد مطهری با همكاری كانون حسنات انجام می پذيرد 
كه تا 30 بهمن ماه مهلت ارسال پاســخ آن به روش پيامكی و يا 

تحويل پاسخنامه به كتابخانه ها وجود دارد.

فيلم سينمايی »مهتاب« به نويسندگی زهره جوكار و علی سيد 
معلمی و با طراحی، تهيه كنندگی و كارگردانی وحيد پاكزاد، از 

23 بهمن ماه در گروه سينمايی هنر و تجربه اكران می شود.
»مهتــاب« فيلم اكــران گرفته گروه ســينمای هنــر و تجربه 
از يك كارگــردان اصفهانی اســت كه از 23 بهمن مــاه در اين 
گروه اكران می شــود. اين فيلــم ســينمايی در دور اول اكران 
در ســينما فرهنگ، پرديس، كوروش، چارســو، موزه ســينما 
و خانه هنرمندان تهران و همچنين در ســينما سوره اصفهان، 
پرديس پرشين كرج، پرديس گلســتان شيراز و سينمای هنر و 
تجربه بابل به نمايش در می آيد و ســپس در دور دوم اكران در 
استان های گلستان، يزد، كردستان و... اكران خواهد شد. گفتنی 
است، به غير از فيلم بردار )امير معقولی( و طراح صدا و صداگذار 
)مهرداد جلوخانی(، تمامی 123 نفر از عوامل اين فيلم اصفهانی 
هســتند. ديگر عوامل اجرايی فيلم عبارتند از: ايده و طرح اوليه 
فيلم و كارگردانی و تهيه كنندگی وحيد پاكزاد، مهتاب دهقان 
و ماهان دهقان/ بازيگران: فرامرز مختــاری مباركه/ صدا بردار: 
 خســرو دهقان/ مدير توليد: زهره جوكار و علی ســيد معلمی

/ نويســندگان و دســتيار اول كارگردان و مديــر برنامه ريزی: 
مجتبی موسوی زاده.

توجه توجه، این صداي انقالب ملت 
ایران است!

عضویت رایگان در کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان

فیلم »مهتاب« از اصفهان، در نوبت 
اکران قرار گرفت

جشنواره

محمد مهدی عسگرپور گفت: برخی موضوعات در 
جشنواره فيلم فجر بازی شده؛ يعنی اداره آن را به 

شوخی و بازی تبديل كرده ا ند.
در  »ماجان«  تهيه كننده  عسگرپور  مهدی  محمد 
خصوص علت عدم راهيابی اين فيلم به بخش مسابقه 
من  كه  است  سوالی  اين  فجرگفت:  فيلم  جشنواره 
بايد بپرسم، نه اينكه جوابش را بدهم؛ يعنی بايد در 
مقام سوال كننده باشم تا پاسخ دهنده. وی در ادامه 
افزود: البته اگر تا به اين لحظه عكس العملی نشان 
ندادم، برمی گردد به منش كلی تری كه به آن اعتقاد 
دارم. يعنی فكر می كنم ما دوره سختی را پشت سر 
گذاشته ايم و حاال دوره ای آرام را تجربه می كنيم. اين 
آرامش آن قدر ارزش دارد كه  مسائل شخصی را وارد 
كار نكنم، به اين دليل اين مورد خاص را پس از ديدن 

ديگر آثار قضاوت خواهم كرد.
تهيه كننده »متولد 65« اظهار داشت: برخی موضوعات 
آن  اداره  يعنی  شده؛  بازی  فجر  فيلم  جشنواره  در 
را به شوخی و بازی تبديل كرده اند. پس نمی توان 
دبير  می بينيم  مواقع  برخی  كرد.  ارزيابی  را  چيزی 
اعتراض  به خودش  و  ما می آيد  از  جشنواره جلوتر 
می كند. اصال من نمی فهمم چه كسی بايد پاسخگوی 
چه كسی باشد. اين عدم تسلط است؛ يعنی اگر من 
آن  به  نسبت  و  باشم  داشته  را  بخشی  مسئوليت 
 تسلط نداشته باشم، نمی توانم بی جهت از ديگران

 ايراد بگيرم.
عسگرپور بيان كرد:به نظرم بسياری از اتفاقات بدی 
كه با آن مواجه می شويم، قابل پيش بينی و روشن 
است؛ اما با اين فرمولی كه پيش گرفته ايم اتفاق خوبی 
نخواهد افتاد. عسگرپور ادامه داد: فرمولی وجود دارد 
كه البته دولت يازدهم در حوزه فرهنگ بيشتر پيش 
برد و آن اينكه آدم ها كاری به كار هم نداشته باشند 
و قدر آرامش را بدانيم؛ اما واقعيت اينجاست اساسا 
موارد بسياری در سينما بد اداره می شود و متاسفانه 
كردنش  اداره  برای  فرمول خاصی  بگويم  نمی توانم 

وجود دارد كه در مورد آن صحبت كنم.
اين تهيه كننده افزود: واقعيت اين است كه خيلی 
چيزها باری به هر جهت پيش می رود، به اين علت 
با اتفاقات خوب و بالفاصله با اتفاقات بد مواجه می 
شويم كه اگر بخواهيم بگوييم اين اتفاقات بد حاصل 
همان رويدادی است كه مديرش همان كسی بوده 
كه اتفاقات خوب را رقم زده، نتيجه همان باری به هر 

جهت بودن در حوزه مديريت است.

جشنواره فیلم فجر به شوخی 
و بازی تبدیل شده است

به گزارش مهر، ريچل ُكری يا همان راشــل معروف خودمان 
همانند تمام دختران هم سن و ســال خود در آمريكا زندگی 

می كند و شايد حتی بسيار آزادانه تر از بسياری از  آنها.
وی هزار و يك برنامه و شور و شــوق جوانی در سر دارد، از اين 
سوی جهان به آن سو ســفر می كند و حتی در ذهن پرنشاط 

خويش شايد تصور سفر به مكانی مانند فلسطين را ندارد.
همه راه ها پيش پای راشل نوجوان باز اســت و او به هركاری 
دوست دارد دســت می زند، از اين روســت كه باالخره با يك 

گروه از حقوق بشر به فلسطين می رود.
او هنوز هم سر پرســودايی دارد، هر روز از وقايعی كه در اين 
كشــور رخ داده می نويســد و گاه  در يك ارتباط تلفنی برای 
پدر و مادرش از اتفاقات روزمره و افرادی كه با آنها آشــنا شده 
تعريف می كند. راشل در طول مدت اقامت خود در فلسطين، 
كم كم متوجه تفاوت دنيای خود با ديگر كشــورهای درگير 
جنگ در دنيا می شــود، با خانواده های فلســطينی دوست 
می شود و سعی می كند مطابق وظيفه يك مدافع حقوق بشر 

عمل كند.
راشل هنوز آزادانه می انديشد، وی در موقعيتی قرار می گيرد 
كه انتخاب های بسياری را در برابر وی قرار می دهد از بازگشت 
به كشورش تا ســفر به ديگر كشــورها، و راشــل ماندن در 

فلسطين را انتخاب می كند.
دختری که حقوق بشــر را در قلب مردم جهان به 

چالش می کشد
راشل پرشور قديمی اين بار با ديدگاهی نوين از بولدوزری كه 
قصد تخريب خانه دوستان فلسطينی اش را دارد باال می رود 
و با كمال تعجب متوجه می شــود كه بولدوزر از كار دســت 

نمی كشد. راشــلی كه در تمام طول زندگی آزاد زندگی كرد، 
اين بار  آزادانــه و آزاده می رود و گويی برای هميشــه مفهوم 

حقوق بشر را در قلب مردم جهان به چالش می كشد.
 داســتان زندگی راشــل معروف آمریکایی، در 

عمارت سعدی حوزه هنری
اين روزها نمايش »نــام من ريچل ُكری اســت« در عمارت 
سعدی حوزه هنری اجرا می شود. ســه بازيگر در اين نمايش 
نقش ريچل را بازی می كنند و پخش تصاوير مستند از راشل، 
دكور جذاب و اســتفاده از عناصر هنری ماننــد اجرای زنده 
طراحی در حين بازی بازيگران موجب می شــود تا تماشاگر 
از ديدن يك نمايش مستندگونه خسته نشود. نمايش از اتاق 
اول ورودی آغاز می شود و تماشــاگر از همان لحظه نخست 
در مواجهه رودرو و مســتقيم با راشــل قرار می گيرد، سپس 
مخاطبان همراه با بازيگران به اتاق دوم و ســپس مكان اصلی 
اجرای نمايــش می روند و رو در رو با بازيگــران به قلب ماجرا 
وارد می شوند. اين نزديكی مخاطب  به صحنه نمايش شايد در 
وهله نخست  ناشی از كمبود فضا به نظر برسد اما در واقعيت 
امر، اين نوِع نمايش اســت كه اين همه قرابت به صحنه های 
ماجرا برای در اختيار گرفتن ذهن مخاطب در فضای مستند 
گونه داســتان طلب می كند. نكته جالب، استفاده از سازی به 
نام »جرس« در پرده های مختلف اين نمايش است كه ساخته 

دست آهنگ ساز اين تئاتر، حامد يونسی است.
 تئاتری مستند از زندگی راشل معروف

محمدرضا رهبری كارگردان اين نمايــش در ارتباط با روند 
اجرای اين تئاتر به مهر می گويد: » نام من ريچل كری است«، 
تئاتری مستند از زندگی شخصيتی به همين نام است كه در 

ايران به نام راشل معروف است.
وی می افزايــد: ريچل دختری آمريكايی اســت كــه دارای 
ديدگاه هايی ويژه اســت كه تحصيالت خــود را رها می كند 
و برای پيوســتن به گروه های بين المللی برای جلوگيری از 

كشته شدن كودكان به فلسطين می رود.
كارگردان نمايش تاكيد كرد: اين حركت برای من ارزشــمند 
بود، درواقع  اينكــه يك دختر آمريكايی امــروزی چگونه به 
چنين جايی می رسد  كه همه چيز را برای كمك  به كودكان 
و خانواده های بی پناه آنها رها كند، بــه من كمك كرد كه به 
ســراغ اين نمايش نامه بروم. وی با بيان اينكــه اين نمايش 
برگرفته از يادداشت های واقعی ريچل كری است، ادامه داد:  
در شيوه اجرای فرم، مضمون و محتوای اين نمايش اتفاقاتی 
رخ داده است كه كار را تجربی و در نوع خود جديد  می سازد؛ 
در واقع  »نام من ريچل كری اســت« گونه ای تئاتر مســتند 

است كه اجرای چند رسانه ای دارد.
رهبری با اشــاره به عوامل اين نمايش تاكيد كرد: عواملی كه 
در اين نمايــش  حضور دارند جمعی از چهــره های حرفه ای 
هســتند؛ دخشــيد قدرتی پور از هنرمندان تئاتــر، طراح و 
كاريكاتوريســت و دارای تجربيــات بين المللی اســت كه 

عــالوه بــر بــازی، كارهای 
وكاريكاتور  طراحــی  اجرايی 
 را در طــول نمايــش انجــام

 می دهد.
هر شــب یک تابلو، به 
روح آتش نشــانان شهید 

تقدیم می شود
وی اضافــه كرد: خانم ســوده 
اميرخانــی وآســيه بنی طباء 
نيز از ديگر بازيگــران نمايش 
هســتند كه در اين نمايش در 
نقش راشــل به ايفــای نقش 
پرداخته اند. كارگــردان تئاتر 
»نام من ريچل كری اســت« 
ابراز داشــت: در ايــن نمايش 
حامد يونسی آهنگ سازی را به 
عهده دارد، به دليل  استفاده از 
صداهای خاص  در اين نمايش 
نيازمند ســاز اركستری بوديم 

كه در ايران بسيار كم است و بر اين اساس آهنگ ساز »نام من 
ريچل كری است«  برای اين كار ساز جديدی را به نام جرس 
ساخت چراكه اين آوا با سازهای متعارف  قابل دريافت نيست. 
وی اضافه كرد: در طول اين شــب ها خانم قدرتی پور پيش از 
شروع نمايش با توجه به واقعه پالسكو وشهادت آتش نشانان، 
كار پرفورمنس اجرا می كنند وطرحی مرتبط با فداكاری و از 

جان گذشتگی آتش نشانان تقديم به روح پاک آنها می شود.
كارگردان اين نمايش بيان داشت: »نام من ريچل كری است« 
تا 21 بهمن ماه از ســاعت 18:30 در ساختمان سعدی حوزه 

هنری واقع در خيابان استانداری، كوچه سعدی اجرا می شود.

تئاتری که پیامی جاودانه از آزادگی می سراید؛

داستان راشل نوجوان در قلب فلسطین

ریچل ُکری آزادانه به قلب فلسطین سفر می کند و آزاده از روی یک بولدوزر پر می کشد، گویی برای دفاع از 
حقوق کودکان غزه، مفهوم حقوق بشر را در قلب مردم جهان به چالش می کشد.

راشل در طول 
مدت اقامت خود 

در فلسطین، کم کم 
متوجه تفاوت دنیای 

خود با دیگر کشورهای 
درگیر جنگ در دنیا 

می شود، با خانواده های 
فلسطینی دوست 

می شود و سعی 
می کند مطابق وظیفه 
یک مدافع حقوق بشر 

عمل کند

روز شمار انقالب

مزایده 
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سرمایش کولرآبی و گرمایش پکیج و با انشعابات برق مجزا و آب و گاز مشترک 
و رمپ، پارکینگ، راه پله و آسانسور و البی مشاعی می باشد قیمت پایه ششدانگ 
 ملک مورد ارزیابی در زمان مباشــرت به مبلغ 6/510/000/000 ریال می باشد. 
م الف: 34680 اجرای احکام شــعبه 32 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان  )232 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/364 شــماره: 1395/14/330157-11/13 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
ساختمان تحت پالک مفروزی از پالک 247 فرعی 5 اصلی واقع در بخش 3  ثبت 
خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسین امینی فرزند رضا  در جریان ثبت 
بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/12/10 راس ساعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین 
 و صاحبــان امالک طبق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس

 تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئیــن نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی مبــادرت نماید و در غیــر این صورت 
متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی وی مــی تواند به بــه دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه می دهد. تاریخ 
انتشار:1395/11/19   م الف:432 شیخ ســلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)224 کلمه، 3 کادر(
تأسیس

آگهی ثبتی شرکت مهندسی فراهان الکترونیک آسیابا مسئولیت محدود
 تاسیس شرکت بامسئولیت محدود مهندســی فراهان الکترونیک آسیادرتاریخ

 07 / 11 / 1395 به شماره ثبت4145 به شناسه ملی14006537922 ثبت وامضاء 
 ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهی 
می گردد، موضوع: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذو صدور پروانه 
فعالیت نمی باشــد: انجام کلیه کارهای کنترل درایوالکترونیک قدرت تاسیسات 
الکتریکی الکترونیکی نقشه کشی صنعتی نقشه کشی الکتریکی طراحی موتورهای 
الکتریکی ساخت موتورهای الکتریکی ســاخت درایوPLC تاسیسات مکانیکی 
مونتاژ کیس کامپیوتر شبکه کردن واردات وصادرات کلیه کارهای مجازبازرگانی 
اخذتســهیالت ازبانک های دولتی وخصوصی صرفاجهت تحقق اهداف شرکت 
وشرکت در مزایدات ومناقصات دولتی وخصوصی پس ازکسب مجوز ازمرجع 
ذی صالح، مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحــدود، مرکز اصلی: نجف آبادخیابان 
مولوی شمالی خ پوررحیم کوی مدرن پالک10 کد پستی6767113519، سرمایه 
شــرکت: مبلغ000 / 000 / 1ریال نقداپرداخت ودراختیارمدیرعامل می باشــد، 
اسامی ومیزان ســهم الشرکه شرکا:آقای پوریاقاســمی دارنده000 / 900ریال 
سهم الشرکه وخانم طوبی حســنی دارنده000 / 100ریال سهم الشرکه ، اولین 
مدیران:آقای پوریاقاســمی به شــماره ملی4940006883به سمت مدیرعامل 
وخانم طوبی حسنی به شماره ملی4949641603به ســمت رییس هیئت مدیره 
برای مدت نامحدودانتخاب گردیدند، دارندگان حق امضاء:کلیه اســنادو مدارک 
 واوراق بهاداروعادی شــرکت باامضــا مدیرعامل همراه بامهرشــرکت معتبر 
می باشــد، اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه، اداره کل ثبت اسنادوامالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت هاوموسسات غیرتجاری نجف آباد

ابالغ وقت رسیدگی
11/386 شــماره ابالغنامــه: 9510100351411525 شــماره پرونــده: 
9509980351400907 شــماره بایگانــی شــعبه: 951015  خواهان محســن 
امینی کهریزســنگی با وکالت مریم جهانبخش  دادخواســتی به طرفیت  عاطفه 
ابراهیمی نــژاد هراتمه و علی بوجــار به خواســته مطالبه وجه چــک و تامین 
خواسته و مطالبه خســارات دادرســی و مطالبه خســارات تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 14 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
323  ارجاع و به کالســه 9509980351400907 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  96/1/26 و ساعت 10 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:35182 شعبه 

14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/387 شــماره ابالغنامــه: 9510100352412806 شــماره پرونــده: 
9509980352400574 شماره بایگانی شعبه: 950721  خواهان / شاکی علیرضا 
غالمی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم متین حاجیــان  و عطا حاجیان به 
خواسته مطالبه وجه بابت ... و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت 
دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع امورتجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی 
امور تجاری و بازرگانی ارجاع  و به کالسه 9509980352400574 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1396/01/23 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:35186 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/388 شــماره ابالغنامــه: 9510100352705254 شــماره پرونــده: 
9509980364300636 شــماره بایگانــی شــعبه: 950718  خواهان / شــاکی 
دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سارا شــریفی فرزند منوچهر به خواسته 
رابطه نامشــروع از طریق خلوت در منزل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده کــه جهت رســیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو مجتمع 
امورتجاری و بازرگانی شهرستان ) 101 جزایی سابق(  واقع در اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائی امور تجاری و بازرگانی ارجاع  و به کالسه 9509980364300636 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/01/16 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف:35180 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 101 جزایی سابق( )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/390 شــماره ابالغنامــه: 9510100352705253 شــماره پرونــده: 
9509980364300636 شــماره بایگانــی شــعبه: 950718  خواهان / شــاکی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مریم فوالدی فرزند غالمعلی به خواسته 
رابطه نامشــروع از طریق خلوت در منزل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده کــه جهت رســیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو مجتمع 
امورتجاری و بازرگانی شهرستان ) 101 جزایی سابق(  واقع در اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائی امور تجاری و بازرگانی ارجاع  و به کالسه 9509980364300636 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/01/16 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف:35420 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 101 جزایی سابق( )185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/389 شــماره درخواســت: 9510460350900152 شــماره پرونــده: 
9509980350900827 شــماره بایگانی شــعبه: 950955  در خصوص دعوی 
خواهان ها ســید احمدرضا و ســید مهدی غرضی به طرفیت خواندگان ماه رخ 
لطیفی نژاد وعزت اله فتحی به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی دادخواستی 
را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده اســت که دادخواست مذکور ثبت و به 
تاریخ 1396/1/19 ساعت 10 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان 
بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه 
با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتشار آگهی شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردند. م الف:35173 شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/391 شــماره ابالغنامــه: 9510100351112700 شــماره پرونــده: 
9509980351100351 شــماره بایگانی شــعبه: 950381  خواهان خانم شیوا 
رحمانی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده اقــدس نوروزی فرزنــد نعمت اله به 
خواســته الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهــان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 356  ارجاع و به کالسه 
9509980351100351 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مــورخ  96/1/15 و 
ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:35196 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11 شــماره دادنامــه: 9509970350101635 شــماره پرونــده:  /392
9409980350101112 شــماره بایگانی شــعبه: 941289 خواهان ها: 1- خانم 
فاطمه فاتحی فرزنــد محمد 2- آقای محمــد فاتحی پیکانی فرزند حســینعلی با 
 وکالت آقای امیر حســین شــیرانی بیدآبادی فرزند محمد به نشــانی اصفهان- 
خ طیب جنب پمپ بنزین ساختمان مهتاب 9 ط 2 واحد 14همراه 09131024626 
، خوانده: آقای مصطفی محمدی ســید احمدیانی فرزند کریم به نشانی مجهول 
المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک، دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمد فاتحی پیکانی و فاطمه فاتحی پیکانی 
هر دو با وکالت آقای امیر حســین شــیرانی بیدآبادی به طرفیت آقای مصطفی 
محمدی سید احمدیانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام خوانده 
به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی سه ســهم از هجده سهم پالک ثبتی 
99629بخش شانزده حوزه ثبتی اصفهان که متراژ آن دویست و هشتاد وهشت 
متر و نیم بوده و مطالبه خســارت دادرســی دادگاه با توجه به اینکه در بیع نامه 
مســتند دعوی خواهان ها آقای محمد فاتحی وکیل خریدار بوده و خریدار خانم 
فاطمه فاتحی می باشد و از این حیث آقای محمد فاتحی پیکانی ذی نفع محسوب 
نمی گردد و دادگاه مســتند به بند 10 ماده 84 و ماده 89 از قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوای خواهان مذکور )محمد فاتحی( را صادر و اعالم می نماید. 
اما در خصوص دعوای خواهان دیگر دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهان و رونوشت مصدق بیع نامه مورخ 1357/10/5 و پاسخ استعالم ثبتی به 
عمل آمده در خصوص مالکیت مورث خوانده آقای کریم محمدی سید احمدیانی و 
عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم ارائه الیحه دفاعیه و مودای گواهی 
گواهان آ قای خسرو طراح زواره، رســول فردوسی جاه که داللت بر فوت آقای 

کریم محمد سید احمدیانی و مالکیت خوانده به عنوان ورثه ایشان داشته و با احراز 
عقد البیع فیمابین مورث خوانده و پدر خواهان ردیف دوم خانم فاطمه فاتحی به 
عنوان نماینده و نیز سوگند اســتظهاری خواهان بر بقای حق و با عنایت به اینکه 
طرفین می بایستی به تعهدات قراردادی فیمابین پای بند باشند و تنظیم سند رسمی 
نیز از توابع و نتایج عرفی عقد بیع و تسلیم در آن می باشد دعوی خواهان ردیف 
دوم خانم فاطمه فاتحی را وارد داشته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 221 
و 222 و 223 و 196 از قانون مدنی و مــواد 503، 502، 515، 519، 520 از قانون 
آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال 
موضوع خواسته سه سهم از هجده سهم پالک ثبتی 99/629 بخش شانزده حوزه 
ثبتی اصفهان به عنوان تنها ورثه آقای کریم محمدی ســید احمدیانی و پرداخت 
مبلغ 1/251/875 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه در حق 
خواهان در مقابل پرداخت تتمه ثمن به مبلــغ 150/000 ریال به خوانده صادر و 
اعالم می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیــد نظر خواهی در 
محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد.  م الف:34743 شعبه 1 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )525 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

11 شــماره دادنامــه: 9509970350100271 شــماره پرونــده:  /393
9409980350100911 شماره بایگانی شــعبه: 941063  خواهان: آقای فرهاد 
شاه سوندی فرزند منوچهر با وکالت آقای محمد دانشور فرزند علی اکبر به نشانی 
استان اصفهان- شهرســتان برخوار- دولت آباد- میدان انقالب بلوار دانشگاه 
ابتدای خیابان آزادگان ابتــدای کوچه کمیته امداد دفتر وکالت محمد دانشــور، 
خواندگان: 1- شرکت بهسامان سنگ زرین به شناســه ملی 10260564362 با 
وکالت آقای ســجاد آقا محمدی ورنوســفادرانی فرزند محمد به نشانی خمینی 
شهر خیابان شریعتی جنوبی روبروی بانک ملت مجتمع قصر طبقه دوم، 2- آقای 
سید میالد حسینی فرزند سید حسن به نشــانی اصفهان- خانه  اصفهان- میدان 
ماه فرخی خیابان امید گلزار دوم مجتمع ارغوان واحد 209، 3- آ قای سید محسن 
میرلوحی فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی فرهاد شاه سوندی با وکالت آقای محمد دانشور به 
طرفیت سید میالد حسینی به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 850/000/000 ریال 
بابت وجه 2 فقره چک به شــماره 794403-94/5/2 به مبلــغ 430/000/000 و 
794402-94/4/2 مبلغ 420/000/000 ریال بانضمام خســارت هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر بــه اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت 
دادرسی در جلســه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که 
حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون 
از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اســناد در ید خواهان که حاکی 
از اشــتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً 
به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 310، 249، 315 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استسفاریه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیــت تضامنی خوانــدگان به پرداخت 
850/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش 
واقعی وجه چــک بر مبنای نرخ تــورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس 
شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای 
احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق 
مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و دعوی متوجه شرکت بهسامان 
سنگ زرین ندانسته و قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد. م الف:34741 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )450 کلمه، 5 کادر(
ابالغیه

9510100367601773 شــماره پرونــده:  11 شــماره ابالغنامــه: /385
9409980359200633 شــماره بایگانی شــعبه:950165 ابالغ شونده حقیقی: 
محمدرضــا زارعی فرزنــد ریحــان، متواری، تاریــخ حضــور:1396/01/30 
چهارشنبه ساعت: 8، محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه1-اتاق شماره 143، در خصوص 
شکایت علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:35193 شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان  )58 کلمه، 1 کادر(
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پیشنهاد سردبیر:
رفع تداخل 6  هزار هکتار از اراضی چهارمحال

اخبار

نماینده ولی فقیه در چهار محــال و بختیاری گفت: 
دهه فجر فرصــت تبیین و تقویــت گفتمان انقالب 
اســت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از روابط 
عمومــی اداره کل تبلیغات اســالمی چهــار محال 
و بختیاری حجت االســالم محمد علی نکــو نام در 
نشست مشــترک مدیران کانون مداحان و شورای 
هیئت های مذهبی اســتان گفت: در دهه فجر همه 
باید مهیا شویم که بیشــترین و کامل ترین استفاده 
را برای تبیین ابعاد مهم دهه فجر و انقالب اســالمی 

ببریم.
حجت االســالم نکو نــام افزود: انقــالب به حق یک 
ودیعه است و این امانت، امانت سنگینی است و همه 
می دانیم که اگر حق این امانت ادا شود خدای تبارک 
و تعالی هم بر این نعمت می افزایــد و خدای نکرده 
اگر حق این امانت ادا نشــود، مؤاخذه خواهیم شد و 

این نعمت آسیب خواهد دید.
 وی ادامه داد: آســیب دیدن انقــالب دراین مقطع 
زمانی در حقیقت آسیب دیدن اسالم است چون این 
انقالب به تمام معنا حیات بخش اسالم شده و اسالم 
را زنده و در جهان مطرح کرده است و اگر این انقالب 
خدای ناکرده آسیب ببیند اسالم پشتوانه عظیمی را 

از دست خواهد داد.

عبدالمحمد نجاتی مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: به کارگیری 5 دکتر دامپزشک به 
 عنوان مسئول فنی بهداشتی در مزارع تکثیر و تفریخ 
آبزیان، بیماری VHS و ســایر بیماری های ویروسی 

کنترل شده است.
وی با اشــاره به فعالیــت 17 مرکز تخم چشــم در 
اســتان ادامه داد: این بیماری یک بیمــاری واگیردار 
اســت که ظهــور و شــیوع آن در پــی وارد کردن 
 ماهیان قــزل آالی زنــده از یک مزرعه آلــوده دیگر

 دیده می شــود. مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحال 
و بختیــاری اضافه کرد: رنــگ تیره ماهــی قزل آال، 
بیرون زدگی چشــم، نشــانه های کم خونی، رگه های 
خونریــزی روی آبشــش ها و خونریــزی در بافــت 
 ملتحمه دور چشم ها از عالئم بیماری VHS به شمار

 می رود. نجاتی گفت: اداره کل دامپزشــکی استان با 
انجام آزمایشــات الزم بیماری VHS را در مراکز حد 

واسط ریشه کن نموده است.

دهه فجر فرصت تبیین و 
تقویت گفتمان انقالب است

کنترل بیماری VHS توسط 
مسئوالن فنی بهداشتی

با مسئوالن

نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارســان ، کوهرنگ و کیار در 
مجلس شورای اسالمی از اضافه شدن یک پرواز جدید به پروازهای 

فرودگاه بین المللی شهرکرد خبر داد.
علی کاظمی باباحیــدری درگفت وگو بــا ایرنا افــزود: در دیدار با 
معاون وزیر راه و شهرســازی نســبت به افزایش تعــداد پروازهای 
فرودگاه شــهرکرد تاکید شــد کــه معاون وزیــر بــا افزایش این 
پروازهــا موافقت کرد. بــه گفتــه وی، از این پس پــرواز روزهای 
چهارشــنبه شــهرکرد به تهران در فرودگاه بین المللی شــهرکرد 
انجام می شــود. وی گفت: شــرکت هواپیمایی ماهان برای ایجاد 
 پــرواز روزهای چهارشــنبه شــهرکرد به تهــران اعــالم آمادگی 

کرده است.
عضو هیئت رییسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت: 
دایر بودن این پرواز منوط به حمایت مردم و استقبال مسافران مسیر 
تهران - شــهرکرد و بالعکس است و انتظار اســت این پرواز از سوی 

مردم مورد استقبال قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، هم اکنون ســه پرواز در فرودگاه شهرکرد در هفته 
انجام می شود که از این تعداد، دو پرواز در مسیر شهرکرد به مشهد 
و بالعکس در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته انجام می شود. هم 
اکنون ظرفیت پرواز به مقاصد عتبات عالیات، اهواز، کویت، عسلویه، 
مشهد، تهران و کیش از فرودگاه شهرکرد وجود دارد. زمین فرودگاه 
شهرکرد حدود 350 هکتار اســت که 190 هکتار از آن جزو اراضی 
طبیعی و ملی دارای ســند اســت و مابقی اراضی، زمین اشــخاص 
حقیقی بوده که در زمان ایجاد فرودگاه خریداری شــده و بخشــی 
از آن در محدوده زمین های وقفی قرار داشــته که با هماهنگی های 
انجام شده در سال های اخیر، این زمین ها از اداره اوقاف خریداری و 

اجاره 20 سال گذشته آن نیز پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، معاون 
بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: این کمباین ها با اســتفاده از تسهیالت مکانیزاسیون ادوات 
کشاورزی خریداری شــده و در اختیار کشــاورزان قرار داده شده 
اســت. حمیدرضا دانش افــزود: چهارمحال و بختیــاری یکی از 
اســتان های برتر تولید کننده گندم و جو در کشور است و کمبود 

کمباین از مهم ترین مشکالت این بخش بود.

شهردارشهرسودجان گفت: هم زمان با دهه مبارک فجر خیرین 
مدارس شهر سودجان تجلیل شدند.

اسماعیل طاهری در حاشیه آیین تجلیل از خیرین مدرسه ساز، 
اظهار کرد: این مراسم به همت آموزشــگاه شهید مطهری این 
شــهر و آموزش و پرورش منطقه الران و شــهرداری و شورای 
اســالمی برگزار گردید و از خیران بومی و غیربومی مدرسه ساز 
شهر ســودجان تجلیل شد. وی خاطرنشــان کرد: شهرداری و 
شورای اسالمی با خیرین اســتانی و کشوری ارتباطی تنگاتنگ 
دارند و  تاکنــون یک باب مرکز جامع ســالمت، یک باب حمام 
عمومی و یک باب مســجد بــا کمک های خیرین با پیشــرفت 
فیزیکی 50 درصد در شهر ســودجان در حال احداث می باشد. 
طاهری با تقدیر و تشکر از کمک های خیرین در زمینه آموزش 
و پرورش، افزود: بــا توجه بــه اهمیت علم و دانش خواســتار 
کمک های بیشتری از ســوی خیرین هســتیم. در حاشیه این 
مراسم امام جمعه سودجان ضمن اشاره به  این امر خداپسندانه 
در حوزه تعلیم و تربیت،کار خیریــن را باقیات و صالحات برای 

این عزیزان و خانواده هایشان برشمرد.

فرماندار شهرستان کوهرنگ گفت: در حال حاضر به مناطق باالی 
20 خانوار در کوهرنگ برق رسانی شده و در روستاهایی که زیر 20 
خانوار جمعیت دارند سلول خورشــیدی به منظور تامین برق در 
اختیار خانوارها قرار داده ایم. مرتضی زمانپور فرماندار شهرستان 
کوهرنگ با اشاره به برنامه های دهه فجر در شهرستان کوهرنگ، 
اظهار کرد: امســال در دهه فجر بیش از 220 برنامه در سطح این 
شهرستان و مناطق عشایری و روستایی در حال اجراست. وی با 
اشاره به افتتاح 22 پروژه عمرانی، فرهنگی و... در این شهرستان، 
گفت: هم زمان با ایام دهه مبارک فجر این تعــداد طرح با اعتبار 
16 میلیارد و 700 میلیون تومان افتتاح شد. فرماندار شهرستان 
کوهرنگ همچنین به کلنگ زنی 3 پروژه در این شهرستان اشاره 
و خاطرنشــان کرد: این پروژه ها در زمینه برق، گاز و آب رســانی 
اســت که برای تکمیل و بهره بــرداری این طرح هــا 13 میلیارد 
تومان هزینه اختصاص داده شده اســت.  زمانپور گفت: در حال 
حاضر به مناطق باالی 20 خانوار در کوهرنگ برق رســانی شده و 
روستاهایی که زیر 20 خانوار جمعیت دارند سلول خورشیدی به 
منظور تامین برق در اختیار خانوارها قــرار داده ایم. وی ادامه داد: 
در حال حاضر مطالعات گازرسانی به دهستان موگویی و بیرگان 
و همچنین منطقه شــاه منصوری در حال انجام است و به محض 

تامین اعتبار به این مناطق نیز گازرسانی خواهد شد.

یک پرواز جدید به پروازهای 
فرودگاه شهرکرد اضافه شد

اضافه شدن 9 دستگاه کمباین به 
ادوات کشاورزی چهارمحال

خیرین مدارس سودجان
تجلیل شدند

استفاده از سلول خورشیدی برای 
روستاهای زیر 20 خانوار

قاسم سلیمانی دشتکی در جمع تعدادی از اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه های چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با 
تهیه و تدوین سند آمایش سرزمین بسیاری از طرح های 
توسعه ای استان براساس شــاخص ها و معیارهای علمی 

اجرایی خواهد شد.
وی افزود: البته سعی شــده تمامی طرح ها و پروژه های 
چهارمحال و بختیاری براســاس برنامه های توســعه ای 

ملی صورت گیرد.
سلیمانی دشــتکی به خدمات ارائه شــده در چهارمحال 

و بختیاری هم زمــان با فعالیــت دولت یازدهم اشــاره 
و تصریح کــرد: در ایــن مدت 2 اقدام شــامل ســفر به 
شهرســتان ها، بخش هــا و مناطق محــروم و همچنین 
نشست با تشکل ها، احزاب، گروه ها و قشرهای مختلف به 

صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نشســت با 
تشــکل ها، احزاب، گروه هــا و قشــرهای مختلف برای 
شناســایی راهکارهــای الزم به منظور نقش اســتان در 

مسائل و منافع ملی برگزار شده است.

قاسم سلیمانی دشــتکی با اشــاره به برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری و شوراهای اسالمی شــهر و روستا در 
29 اردیبهشــت ســال آینده گفت: دولت تنها به عنوان 
مجری انتخابــات بوده و هیچ گونه دخالتــی در انتخابات 
نــدارد، اما تشــکل هــا، احزاب، گــروه ها و قشــرهای 
 مختلف بایــد حضور فعــال در روند برگــزاری انتخابات

داشته باشند.
سلیمانی دشــتکی به افتتاح و کلنگ زنی یک هزار و 150 
میلیارد ریال پروژه در دهه فجر 1392 اشاره و تاکید کرد: 
این رقم در دهه فجر امســال به 17 هزار و 700 میلیارد 

ریال افزایش یافته است.
وی افزود: ایجاد کارخانه های حجاب، فوالد سفیددشــت 
و فوالد تاراز، چهار خطه شــدن باند شهرکرد - بروجن - 
لردگان، تکمیل فرهنگ ســرای بزرگ شــهرکرد، حذف 
تونل 67 کیلومتری بهشــت آباد، گازرسانی، برق رسانی و 
آب رســانی به مناطق مختلف، کمک به تکایا، حسینیه ها 
و مساجد، آســفالت یک میلیون و 250 هزار متر مربع از 
معابر روســتایی، اختصاص 2700 میلیارد ریال ســهم 
شهرداری ها از محل 10 درصد فروش زمین های دولتی 
و احــداث زائرســرای چهارمحال و بختیاری در مشــهد 
از مهم تریــن پروژه های این اســتان در دولــت یازدهم 

محسوب می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ســهم تسهیالت اقتصاد 
مقاومتی استان در سال جاری را سه هزار و 600 میلیارد 
ریال اعالم و تصریح کرد: از این میزان تاکنون ســه هزار 
و 130 میلیارد ریال بــرای معرفی به بانــک های عامل 

تصویب شده است.
وی در خاتمه گفت: برقراری تناســب بین رشــته های 
دانشگاهی و نیاز کشور و چهارمحال و بختیاری در حوزه 
اشتغال و اقتصاد می تواند در افزایش اشتغال، کاهش نرخ 

بیکاری و رونق اقتصادی موثر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار 
چهارمحــال و بختیاری گفــت: چهارمحــال و بختیاری 
ظرفیت ها و پتانســیل های مطلوبی برای سرمایه گذاری 
در بخش هــای مختلف دارد.  به گــزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، 

سیامک ســلیمانی دشــتکی تاکید کرد: ارتباطات میان 
گروه های تجاری و ســرمایه گذاری بین ایران و عراق باید 
به طور متقابل و همیشگی باشد. وی افزود: به همین منظور 
باید ارتباط بین اتاق های بازرگانی هر دو کشــور افزایش 
پیدا کند. سلیمانی دشــتکی تصریح کرد: مسئوالن ارشد 

چهارمحال و بختیاری به منظور جذب سرمایه گذاران برای 
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی، معدنی، 
اقتصادی، کشــاورزی و... از آمادگی الزم برخوردارند. وی 
بیان داشت: به منظور افزایش روابط بین گروه های تجاری 
چهارمحال و بختیاری و عراق، هیئتی به کشور عراق اعزام 
می شــود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: هیئت تجاری 
و ســرمایه گذاران عراقی متقاضی سرمایه گذاری در ایران 

باید نیازهای خود را اعالم کنند.

 برقراری تناسب 
بین رشته های 

دانشگاهی و نیاز 
کشور و چهارمحال 
و بختیاری در حوزه 

اشتغال و اقتصاد 
می تواند در افزایش 

اشتغال، کاهش 
نرخ بیکاری و رونق 
اقتصادی موثر باشد

ایرنا: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سند آمایش سرزمین این استان تا پایان سال مالی جاری تهیه 
و تدوین می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

سندآمایشسرزمینچهارمحالوبختیاریتدوینمیشود

مدیرکل آموزش وپرورش اســتان چهار محال وبختیاری گفت: 
دانش آموزان لردگانی در مســابقات انتخابی تیم ملی ووشوی 

کشوری حائز مقام های اول و سوم شدند.
به گزارش مهر به نقــل از مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش اســتان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی 
اظهارکــرد: ابراهیم نــادری لردگانی و محمــد رحیمی ریگی 
درمســابقات ووشــوی کشــوری حائز مقام های اول و ســوم 
کشوری شــده و به تیم ملی ووشــوی جمهوری اسالمی ایران 
راه پیدا کردند. وی با اشــاره به اینکه ابراهیم نــادری لردگانی 
دانش آموز دبیرستان نمونه شــهدای هسته ای شهر لردگان در 
وزن52کیلوگرم در رده ســنی نوجوانان در بخش ســاندا مقام 
طالی مسابقات را به دســت آورد، افزود: محمد رحیمی ریگی 
دانش آموز دبیرستان عالمه طباطبایی شهر لردگان در وزن56 
کیلوگرم در رده ســنی جوانان نیز در بخش ساندا مقام برنز این 
مسابقات را کســب کرد. نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم 

ملی به منظور حضور در رقابت های قهرمانی آسیا راه یافتند.

درخشش دانش آموزان چهارمحالی 
در مسابقات ووشوی کشور

مدیرکل بهزیستی استان گفت: در حال حاضر 71 هزار و 800 سالمند 
در اســتان وجود دارد. محمــد میرزایی اظهار کرد: از این تعداد ســه 
هزار و 100 نفر تحت پوشــش بهزیســتی قرار دارند و از خدمات این 
سازمان اســتفاده می کنند. میرزایی گفت: در حال حاضر 200 نفر از 
سالمندان تحت پوشــش طرح توانمندسازی سالمندان هستند که تا 
پایان سال جاری تعدادی دیگر به سالمندان تحت پوشش در این طرح 
اضافه می شود. وی با اشــاره به اجرای طرح بنیاد فرزانگان در استان، 
تصریح کرد: این طرح ویژه فرهنگیان بازنشسته، بازنشستگان سالمند 
ادارات و سازمان ها، سالمندان شاعر و هنرمند است که به منظور نشاط 
و شادابی و ارتقای ســالمتی روحی و روانی و ارائه خدمات مختلف به 
بازنشستگان و ســالمندان اجرا می شــود. میرزایی گفت: جوان ترین 

شهرستان استان کوهرنگ و سالمندترین شهرستان، شهرکرد است.

ذبیح ا... غریب رییس ســازمان جهادکشاورزی اســتان اظهار کرد: طرح 
تداخالت اراضی مردم از مهم ترین مشــکالتی اســت که موجب افزایش 
تعداد مراجعات به دادگاه ها و دادگســتری ها شده اســت. وی با اشاره به 
اینکه درصد باالیی از پرونده های موجود در دادگستری ها مربوط به این 
موضوع است، افزود: در سال گذشته دســتورالعمل رفع تداخالت ابالغ 
شد و امسال نیز سازمان جهاد کشــاورزی این قانون را به استان ها ابالغ 
کرده است. وی گفت: در راستای رفع مشــکالت اراضی و طرح تداخالت 
اراضی مردم تا پایان سال جاری، مشکالت  200 پالک از ساختمان های 
سطح استان معادل شش هزار هکتار برطرف خواهد شد و اسناد آنها به نام 
افراد انتقال داده می شود. غریب خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته و 
قبل از انقالب میزان واگذاری اراضی به مردم بــدون قوانین خاصی اجرا 

شده است که با اجرای این قانون بسیاری از اختالفات از بین خواهد رفت.

وجود بیش از 71 هزار 
سالمند در چهارمحال

رفع تداخل 6  هزار هکتار 
از اراضی چهارمحال

شهرستان

علیرضا رحمانی بلداجی؛ خبرنگار زاینده رود: احتراما با عنایت به 
اینکه اتاق اصناف شهر بلداجی از ســال 1378 با داشتن 13 اتحادیه زیر 
مجموعه اعم از تولیدی - خدماتی - توزیعــی و خدمات فنی با مدیریت 
آقایان حــاج جانعلی رفیعی بلداجــی و زنده یاد مرحوم علی خاکســار 
و  هم اکنون غیزان نادری بلداجی افتخارانه و بدون هیچ چشــم داشتی 
وقت خود را صرف خدمت صادقانه به مردم شــریف و شــهر و بخش به 
ویژه اصناف و بازاریان این منطقه از ســال 1378 نموده اند و با عنایت به 
صورت جلسه بررســی موضوعات بخش صنعت، معدن و تجارت استان 
چهارمحال و بختیــاری در حضور مقام وزارت ، اســتاندار محترم جناب 
آقای سلیمانی - امیری معاون امور عمرانی استانداری - کاظمی - خالدی 
- نوریان و ســرکار خانم ربیعی نمایندگان محترم اســتان چهارمحال و 
بختیاری در مجلس شورای اســالمی و آقای نعیم امامی رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان و نظــری از دفتــر وزارت متبوع و دیگر 
عزیزان حاضر در جلسه مورخ 95/5/4 تهران در سالن کنفرانس طبقه دوم 
شهیدان مهری پس از طرح موضوع و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه 
تصمیماتی در 7 بند اتخاذ و مقرر گردیده که در بند 4 این صورت جلسه در 
خصوص اتاق های اصناف فرخشهر و بلداجی مرکز اصناف با اخذ موافقت 
از مقام محترم وزارت نســبت به تثبیت و ادامه فعالیت این دو اتاق کلیه 
اقدامات الزم اعم از باز نمودن ســامانه اتاق های مذکور انجام و اتاق های 
اصناف نسبت به برگزاری انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف اقدام نمایند. 
)مسئول اقدام مرکز امور اصناف کشور(. از آنجایی که عدم ادامه کار این دو 
اتاق ، قطعا مشکالت اجتماعی برای اصناف دو بخش فرخشهر و بلداجی 
به  وجود خواهد آورد می طلبد با توجه به موارد فوق و بیکار شــدن 5 نفر 
شاغل در این دو اتاق و به وجود آمدن مشکالت عدیده و  مراجعات اصناف 
این دو بخش به مراکز شهرستان ها خواهشــمندیم با تحقیق و بررسی، 
عنایت و مســاعدت نموده تا مشــکالت اصناف بخش های فرخشــهر و 
بلداجی در مراکز همین دو بخش حل و فصل گردد. از عنایتی که خواهید 
فرمود بی نهایت سپاسگزاریم. ضمنا اصناف شهر بلداجی از سال 1378 
یک باب ساختمان اداری به مســاحت 500 متر مربع را  با مشارکت کلیه 
اصناف شهر واقع در خیابان امام حسین)ع( با کلیه امتیازات ساخته و به 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان به منظور استقرار اتاق اصناف 

بلداجی اهدا کرده اند.
با تقدیم احترام و سپاس فراوان از مسئوالن ارشد استان 

چهارمحال و بختیاری

گالیه های اصناف، بازاریان، کسبه و اهالی محترم شهر و بخش بلداجی مبنی بر تثبیت و ادامه کار اتاق اصناف شهر بلداجی

صورت جلسه بررسی موضوعات بخش صنعت، معدن و تجارت
استان چهارمحال و بختیاری در حضور مقام محترم وزارت

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری ظرفیت های مطلوبی برای سرمایه گذاری دارد
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مفاد آراء )نوبت دوم(
11/60 آگهی موضوع مــاده ۳ قانون و مــاده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  1۴ ثبت 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

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

1- رای شماره 21۳۴ مورخ 9۵/08/2۵ خانم لیال نعمتی ورنوسفادرانی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 0686 و به شــماره شناسنامه 1۵۴ صادره به شماره ملی 
11۴112۳8۵1 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مســاحت 1۳۴/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۴ و 
2۵ فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه ۳1۵ دفتر ۳۵1 و ثبت در صفحه ۳۵8 دفتر 

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

2- رای شــماره ۴0۴7 مورخ 9۵/09/۳0 آقای بهروز رضایی خوزانی  فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 067۴ و به شماره شناسنامه 11۳0072۳۳9 صادره 
به شماره ملی 11۳0072۳۳9 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی و 
مسکونی به مســاحت 60/89 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۴1 فرعی 
مجزی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 27۴18 مورخ ۵1/02/20 دفترخانه 7۳ مالحظه و 

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

۳- رای شــماره 182۴ مورخ 9۳/12/2۴ آقای احمد سلیمانی نژاد  فرزند غالم  
بشماره کالســه 17۵7 و به شماره شناســنامه 167۴ صادره خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴08۵۳661 نسبت به ششــدانگ یکباب منزل مسکونی دو طبقه 
به مساحت 86 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۳08۵ فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مورد ثبت 

صفحه 296 دفتر ۴۵2  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴- رای شماره 220۳ مورخ 9۵/08/26 آقای مهدی پاکدل فرزند حسن بشماره 
کالسه 116۵ و به شماره شناسنامه 2۵70 صادره به شماره ملی 11۴119۴۳۵1 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 16۳/1۵ مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 2۳1  فرعی مجزی از 8۴  اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۴79 دفتر 618 امالک  

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

۵- رای شماره 1970 مورخ 9۵/08/2۳ آقای مرتضی سبحانی فرزند غالمرضا 
بشماره کالسه 0671 و به شماره شناســنامه 12290 صادره به شماره ملی 
11۴0۴99076 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت ۳8/۳8 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 71  فرعی مجزی از 11۴  اصلی واقع در صحرای 
شــمس آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 8۴10 مورخ 

8۵/0۴/07 دفترخانه 1۳9 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 1979 مــورخ 9۵/08/2۳ خانــم فرخنــده حــاج هاشــمی 
ورنوسفادرانی  فرزند رضا  بشماره کالسه 0۵89 و به شماره شناسنامه ۳0۴ 
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 11۴1027161 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/67 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 8۴۴ فرعی مجزی از 116  اصلی واقع در پاگودالی ورنوســفادران بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه ۳6۴ دفتر ۳2۳ امالک 

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

7- رای شماره 1980 مورخ 9۵/08/2۳ آقای علی حاجی هاشمی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0867 و به شماره شناســنامه ۳۳6 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴099989۳ نسبت به ۴ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 171/67 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 8۴۴ فرعی مجزی از 
116  اصلی واقع در پاگودالی ورنوســفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه ۳۵2 دفتر ۳2۳ امالک مالحظه و محرز گردیده است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
8- رای شماره 210۵ مورخ 9۵/08/2۴ آقای ابراهیم هاشم زاده خوزانی فرزند 
قدمعلی بشماره کالسه 0۴۳8 و به شماره شناسنامه ۳۳۵1 صادره به شماره 
ملی 11۴1202166 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه به 
مساحت 101/۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳۴2 فرعی مجزی از 
8۴  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه ۴16 دفتر 691  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 2106 مورخ 9۵/08/2۴ خانم مریم رضایــی خوزانی فرزند 
محمد بشماره کالسه 0۴۳7 و به شماره شناسنامه 2۴8۳۳ صادره به شماره 
ملی 11۴02۳99۵۳ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه به 
مساحت 101/۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳۴2 فرعی مجزی از 
8۴  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه ۴16 دفتر 691  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 220۴ مورخ 9۵/08/26 خانم منیره لطفی فروشــانی فرزند 
صمد  بشماره کالسه 118۴ و به شماره شناسنامه 1۳17۴ صادره به شماره 
ملی 11۴2۳۴6۵79 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
166/1۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵۴2۴ فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در دهکده فروشــان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه ۵78 دفتر ۵9۴ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11-رای شماره 220۵ مورخ 9۵/08/26 آقای ناصر پریشانی فرزند احمدرضا  
بشماره کالسه 118۵ و به شــماره شناســنامه 128۳ صادره به شماره ملی 
11۴1۳2181۵ نســبت به ۴ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
166/1۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵۴2۴ فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در دهکده فروشــان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه ۵27 دفتر 270 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 66۵0 مــورخ 9۵/0۵/2۳ خانم فردوس صمدی فروشــانی  
فرزند براتعلی بشــماره کالسه 0۳۵0 و به شماره شناســنامه ۳۳2 صادره به 
شماره ملی 11۴1۵8216۳ نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 266/۵2 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1781 فرعی مجزی از 
72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 191۴۴1 

مورخ 88/06/02 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۳- رای شــماره 66۵1 مورخ 9۵/0۵/2۳ آقای حسینعلی پریشانی فروشانی  
فرزند محمود بشماره کالسه 0۳۵1 و به شماره شناسنامه 102۴۳ صادره به 
شماره ملی 11۴0۴78۴۴۳ نســبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 266/۵2 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1781 فرعی مجزی از 
72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 191۴۴1 

مورخ 88/06/02 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۴- رای شماره 219۵ مورخ 9۵/08/26 آقای حسین هوازاده جوآبادی فرزند 
صادق بشماره کالسه 01۵8 و به شماره شناسنامه 1۴۴۳7 صادره به شماره 
ملی 11۴0۵177۵9 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
176/17 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71۵ فرعی مجزی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند ۳971۵ 
مورخ 8۵/12/09 دفترخانه ۳۵ ثبت در صفحــه ۳۴۳ دفتر 82  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۵- رای شماره 2196 مورخ 9۵/08/26 خانم فاطمه جوانمرد جوآبادی فرزند 
حسن بشماره کالسه 01۵7 و به شماره شناســنامه 1۳۵6 صادره به شماره 
ملی 1290۵2۴866 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
176/17 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71۵ فرعی مجزی از 99  اصلی 
واقع درجوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند ۳971۵ 
مورخ 8۵/12/09 دفترخانه ۳۵ ثبت در صفحــه ۳۴۳ دفتر 82  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شماره 219۴ مورخ 9۵/08/26 آقای حسین هوازاده جوآبادی فرزند 
صادق بشماره کالسه 01۵9 و به شماره شناسنامه 1۴۴۳7 صادره به شماره 
ملی 11۴0۵177۵9 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۳۴/80 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 706 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع درجوی آباد 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 10۵8۴1 مورخ 9۵/07/01 

دفترخانه ۴6 مالحظه و محرز گردیده است
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 0۴2۵ مورخ 9۵/07/2۴ آقای امیر سلیمانی نژاد  فرزند غالم 
بشماره کالسه ۴7۳2 و به شــماره شناســنامه ۵۳ صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴2۴802۴0 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی ۳۳/19 قفیز مشاع  به مساحت 9۳ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 626 فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 1۳722 مورخ 9۳/12/02 دفترخانه ۳00 

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

18- رای شــماره 20۵6 مورخ 9۵/08/2۴ آقای محمد حاجیان  فرزند براتعلی 
بشماره کالسه 0689 و به شماره شناســنامه 2۳022 صادره به شماره ملی 
11۴0229818 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 170/80 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1۴۳ فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا 
فضلگاه بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳06 دفتر 

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

19- رای شــماره 0786 مورخ 9۴/02/01 آقای علیــزاده صالحی  فرزند علی 
بشماره کالسه ۳660 و به شماره شناسنامه ۳7۳ صادره از فریدن به شماره 
ملی ۵7۵9۵7۳۴89 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  و مغازه به مساحت 1۳7/۵ 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 8۳۳ فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت  مشاعی صفحه ۴۳۵ 

دفتر 7۴  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 1998 مورخ 9۵/08/2۳ آقای قدمعلی طاهری ورنوسفادرانی  
فرزند کریم بشــماره کالسه 12۵8 و به شماره شناســنامه 1۴۴77 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 11۴01۴۳۵22 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 196/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی از 
1۵6  اصلی واقع در  خیبر آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

212۴۳۵ مورخ 91/0۵/12 دفترخانه 7۳  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 168۴ مورخ 9۴/12/21 آقای سید پنجشــنبه دادور فرزند 
سید علی قاسم بشماره کالسه 12۳6 و به شــماره شناسنامه ۳۳0 صادره از 
به شماره ملی ۵۵۵9۵711۴8 نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی 
به مســاحت 1۴2مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 6۵۵ فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
18۵۵29 مورخ 87/09/16 دفترخانــه 72 ثبت در صفحه 2۳۵ دفتر 81 مالحظه 

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

22- رای شــماره 2090 مورخ 9۵/08/2۴ آقای میرحســین جلیلی فرزند علی 
بشماره کالسه 1122 و به شماره شناسنامه ۳891 صادره از فریدن به شماره 
ملی ۵7۵91۳8170 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۵8/98 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک ۵17 فرعی مجزی از 99  اصلــی واقع در جوی 
آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالتنامه  18020 مورخ 

9۵/0۵/۳0 از مالکین رسمی مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۳- رای شــماره 198۳ مورخ 9۵/08/2۳ خانم مریم نصیری خوزانی   فرزند 
ابوالحسن بشماره کالسه 06۵۵ و به شماره شناسنامه 1۳97 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 11۴1182610 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182/08 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳1۳ فرعی از 107  اصلی واقع 
در صحرای بابا فضلگاه بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 170 دفتر ۴07  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۴- رای شــماره 198۴ مورخ 9۵/08/2۳ خانم مریم نصیری خوزانی   فرزند 
ابوالحسن بشماره کالسه 06۵۴ و به شماره شناسنامه 1۳97 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 11۴1182610 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
170 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 126 فرعی از 82  اصلی واقع در 
صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 2۴۵ و 171 دفتر 286 و 216 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۵- رای شــماره 21۵0 مورخ 9۵/08/2۵ آقای ســیف الــه کارخیران فرزند 
مرتضی بشماره کالسه 0271 و به شماره شناسنامه 1۴0۵۴ صادره به شماره 
ملی 11۴0۵1۳92۳ نسبت به ششــدانگ یکباب خانه مســاحت 2۵2 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک ۳ الی 9 و 12 و 1۳ فرعــی مجزی از 1۵8  اصلی 
واقع در صدرآباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک 
رسمی شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 81 دفتر ۴18  مالحظه و محرز 

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

26- رای شماره 66۴1 مورخ 9۵/0۵/2۳ خانم عطیه پیمانی فرزند اکبر بشماره 
کالسه 2۳62 و به شــماره شناســنامه 11۳0۳۳۳۵82 صادره به شماره ملی 
11۳0۳۳۳۵82 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مساحت 19۵/۴۳ 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳۴1/1 فرعی مجزی از 8۵  اصلی واقع 
در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21۳9۴9 مورخ 91/09/21 

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

27- رای شماره 66۴0 مورخ 9۵/0۵/2۳ آقای محسن شریفی فروشانی فرزند 
حسین بشماره کالسه 2۳61 و به شماره شناســنامه 11۳002۳60۵ صادره 
به شماره ملی 11۳002۳60۵ نسبت به ۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 19۵/۴۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳۴1/1 فرعی مجزی 
از 8۵  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21۳9۴9 

مورخ 91/09/21 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره ۳961 مورخ 9۵/09/28 آقای محمد محمدی فرزند رمضان 
بشماره کالسه 0۴82 و به شماره شناسنامه 11۳01۳۵780 صادره به شماره 
ملی 11۳01۳۵780 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/88 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1280 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 679۳ مورخ 91/10/07 

دفترخانه ۳0 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره ۳960 مورخ 9۵/09/28 آقای محمد محمدی فرزند رمضان 
بشماره کالسه 0۴82 و به شماره شناسنامه 11۳01۳۵780 صادره به شماره 
ملی 11۳01۳۵780 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/88 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1280 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 679۳ مورخ 91/10/07 

دفترخانه ۳00 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳0- رای شماره 21۵۳ مورخ 9۵/08/2۵ خانم محبوبه پریشانی فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 088۵ و به شــماره شناســنامه 7۴81 صادره به شماره ملی 
11۴229972۴ نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به 
مساحت 2۳8/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1270 فرعی مجزی از 
122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکــوه  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 229 دفتر 716  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳1- رای شماره 21۵2 مورخ 9۵/08/2۵ آقای رضا پریشانی فروشانی فرزند 
عبداهلل  بشماره کالسه 088۴ و به شماره شناســنامه 2۴۵6 صادره به شماره 
ملی 11۴126169۳ نسبت به ۴/۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز 
به مساحت 2۳8/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1270 فرعی مجزی 
از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 229 دفتر 716  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳2- رای شماره 1962 مورخ 9۵/08/2۳ خانم مهری میثا فرزند کریم  بشماره 
کالسه 06۳2 و به شماره شناسنامه 17۵88 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۴017۵۳00 نســبت به ۴/۳ دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 200 فرعی مجزی از 117  

اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوسفادران  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 دفترخانه 61 و دادنامه 29۵9 شعبه 
اول دادگاه عمومی و ســند ۳0۴۴ مــورخ 91/0۳/18 دفترخانه ۳88 مالحظه و 

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

۳۳- رای شــماره 19۵8 مــورخ 9۵/08/2۳ خانــم عصمــت خــوش اخالق 
ورنوســفادرانی فرزند عباس  بشماره کالسه 06۳1 و به شــماره شناسنامه 
127۳9 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 11۴012610۵ نسبت به 1/۵ دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 200 فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوسفادران  
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 
دفترخانه 61 و دادنامه 29۵9 شــعبه اول دادگاه عمومی و ســند ۳0۴۴ مورخ 

91/0۳/18 دفترخانه ۳88 مالحظه و محرز گردیده است..
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳۴- رای شماره 1961 مورخ 9۵/08/2۳ خانم سمیرا سعادت ورنوسفادرانی 
فرزند محمدرضا  بشماره کالسه 0626 و به شماره شناسنامه 218۴ صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴22۵002۴ نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 200 فرعی 
مجزی از 117  اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوسفادران  بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 دفترخانه 61 و 
دادنامه 29۵9 شعبه اول دادگاه عمومی و سند ۳0۴۴ مورخ 91/0۳/18 دفترخانه 

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

۳۵- رای شماره 1960 مورخ 9۵/08/2۳ آقای بهمن میثا  فرزند کریم  بشماره 
کالسه 0628 و به شماره شناسنامه 169 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
11۴12۳822۵ نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 200 فرعی مجزی از 117  اصلی 
واقع در صحرای باغ برج ورنوسفادران  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 دفترخانه 61 و دادنامه 29۵9 شعبه اول 
دادگاه عمومی و سند ۳0۴۴ مورخ 91/0۳/18 دفترخانه ۳88 مالحظه و محرز 

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

۳6- رای شــماره 19۵9 مــورخ 9۵/08/2۳ خانم مرجان میشــا  فرزند کریم  
بشماره کالسه 06۳0 و به شماره شناســنامه 28۴1 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴22۵6601 نســبت به ۴/۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 200 فرعی مجزی از 
117  اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوسفادران  بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 دفترخانه 61 و دادنامه 29۵9 
شعبه اول دادگاه عمومی و سند ۳0۴۴ مورخ 91/0۳/18 دفترخانه ۳88 مالحظه 

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

۳7- رای شــماره 20۳0 مورخ 9۵/08/2۳ خانم مهرنســاء خســروی  فرزند 
علی  بشماره کالســه 1۳۳۵ و به شماره شناســنامه 1 صادره به شماره ملی 
۵۵99778۴27 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 169/20 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 6۵8 فرعی مجزی از 99  اصلــی واقع درجوی 
آباد  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۵۳۳ دفتر 70۵ 

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

۳8- رای شماره 2089 مورخ 9۵/08/2۴ آقای مجید ثنایی  فرزند محمد حسین  
بشماره کالسه 0۵0۳ و به شــماره شناســنامه ۳1۵0 صادره به شماره ملی 
11۴22۵9676 نســبت به ۳  دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به 
مســاحت 217/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 262 فرعی مجزی از 
118  اصلی واقع در قاعه زنگی ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 86107 مورخ 91/02/20 دفترخانه 217 مالحظه و محرز 

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

۳9- رای شــماره 2088 مورخ 9۵/08/2۴ خانم زهره یوســفی  فرزند مهدی  
بشماره کالسه 0۵0۴ و به شماره شناسنامه 0۵۵0078۴60 صادره به شماره 
ملی 0۵۵0078۴60 نسبت به ۳  دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به 
مســاحت 217/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 262 فرعی مجزی از 
118  اصلی واقع در قاعه زنگی ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 86107 مورخ 91/02/20 دفترخانه 217 مالحظه و محرز 

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

۴0- رای شــماره 21۳۳ مــورخ 9۵/08/2۵ خانم ماه ســلطان جعفری  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0۴۳۴ و به شماره شناسنامه ۵۵9 صادره به شماره 
ملی 1129۳88۵۳0 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/28 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 691 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در جوی آباد 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه شماره 17۴۵2 مورخ 
9۵/0۳/2۴ دفترخانه ۳00 از مالک رســمی حســینعلی نجفی حاجیور ثبت در 

صفحه ۳9۵ دفتر 1۴8 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴1- رای شماره 199۳ مورخ 9۵/08/2۳ خانم فاطمه سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند احمد  بشماره کالسه 0971 و به شماره شناسنامه ۳6۵ صادره به شماره 
ملی 11۴10۴1286 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت ۴6/۳0 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 2۴6 فرعی از 120  اصلی واقع در  ورنوسفادران 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 290 دفتر ۵2 امالک 

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

۴2- رای شماره 2200 مورخ 9۵/08/26 آقای مسعود کریمی فرزند غالم رضا  
بشماره کالســه 082۵ و به شماره شناســنامه 286۴ صادره خمینی شهر  به 
شماره ملی 11۴1299۳72 نسبت به ۴ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 19۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵29 فرعی از 111  اصلی 
واقع در  صحرای نخود جاری اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 22018۳ مورخ 92/08/2۵ دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴۳- رای شــماره 2201 مورخ 9۵/08/26 خانم ســمیرا کاظمــی فرزند جواد  
بشماره کالسه 082۴ و به شماره شناســنامه 11۳01779۴7 صادره خمینی 
شهر  به شماره ملی 22۳01779۴7 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 19۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵29 فرعی از 111  
اصلی واقع در  صحــرای نخود جاری اندان بخش 1۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 219882 مورخ 92/08/0۵ دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز 

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

۴۴- رای شــماره 0۵82 مورخ 9۵/07/26 آقای براتعلی کاملی خوزانی فرزند 
فضل اله  بشماره کالسه 0۵7۵ و به شماره شناسنامه 1120۳ صادره خمینی 
شهر  به شماره ملی 11۴0۳6۵0۴۵ نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
دامداری  به مساحت 290/۵7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳1 فرعی 
از 8۴  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

198 دفتر ۵۵0 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴۵- رای شــماره 0۵8۳ مورخ 9۵/07/26 آقای حبیب کاملــی خوزانی فرزند 
براتعلی بشــماره کالســه 0۵7۴ و به شماره شناســنامه 991 صادره خمینی 
شهر  به شماره ملی 11۴172۳۵81 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
دامداری  به مساحت 290/۵7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳1 فرعی 
از 8۴  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

201 دفتر ۵۵0 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴6- رای شــماره 0۵80 مورخ 9۵/07/26 آقای جواد کاملــی خوزانی فرزند 
براتعلی  بشماره کالســه 0۳01 و به شماره شناســنامه 166 صادره خمینی 
شهر  به شماره ملی 11۴167۴092 نسبت به ۳ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
دامداری  به مساحت 290/۵7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳1 فرعی 
از 8۴  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

19۵ دفتر ۵۵0 و صفحه 192 دفتر ۵۵0 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴7- رای شــماره 2087 مورخ 9۵/08/2۴ آقای محمد مهدی ندافی فروشانی  
فرزند احمد   بشماره کالسه 07۴2 و به شماره شناسنامه 28۴ صادره به شماره 
ملی 11۴1۳۵2087 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 1۴/66 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 2۵12 فرعی از 87  اصلی واقع در  ورنوسفادران 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 1۳2 دفتر ۵92 امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۴8- رای شماره 2180 مورخ 9۵/08/2۵ آقای علی اصغر جعفریان عطاآبادی 
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0001 و به شماره شناسنامه 22122 صادره 
بهبهان به شماره ملی 1860216692 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
127/67 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۴۴۳  فرعی از 107  اصلی واقع 
در  صحرای بابا فضلگاه  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه296 دفتر ۳۳2 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴9- رای شماره 2811 مورخ 9۴/08/18 خانم رضوان محمدی جوآبادی  فرزند 
عباسعلی  بشماره کالسه 6288 و به شماره شناسنامه 16۵ صادره به شماره 
ملی 1289۳6976۳ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
1۵2/72 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳70فرعی از 87  اصلی واقع 
در  فروشــان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 882۴1 
مورخ 91/07/26 دفترخانه ۴6 ثبت در صفحه ۳۳2 دفتر ۵06 امالک صفحه ۳۳2 

و دفتر 607  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵0- رای شــماره 2809 مورخ 9۴/08/18 آقای حسن سرخی خوزانی  فرزند 
رحیم  بشماره کالسه 6289 و به شماره شناسنامه 162 صادره به شماره ملی 
11۴1۵9۵176 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
1۵2/72 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳70فرعی از 87  اصلی واقع 
در  فروشــان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 882۴1 
مورخ 91/07/26 دفترخانه ۴6 ثبت در صفحه ۳۳2 دفتر ۵06 امالک صفحه ۳۳2 

و دفتر 607  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵1- رای شماره 2121 مورخ 9۵/08/2۵ آقای علیرضا رنجور ورنوسفادرانی 
فرزند غالمرضا  بشماره کالسه 0۵29 و به شــماره شناسنامه ۵9 صادره به 
شماره ملی 11۴101۵6۵1 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 186/88 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۳07/1  فرعــی از 116  اصلی واقع در  
صحرای پا گودالی ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 10۵22۳ مورخ 79/07/1۳ دفترخانه 6۳  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵2- رای شــماره 20۳۳ مورخ 9۵/08/2۳ آقای قاســمعلی اســحاقیان فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 016۳ و به شماره شناسنامه 1۳72 صادره به شماره 
ملی 11۴07۳9190 نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 227/10 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۵۵  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ارائه وکالتنامه و قولنامه از وراث مالک رسمی محمد 

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

۵۳- رای شــماره 2072 مــورخ 9۵/08/2۴ خانم زهرا حاجــی حیدری فرزند 
نوروز  بشماره کالسه 0182 و به شماره شناســنامه ۴۵1 صادره به شماره 
ملی 11۴10۳6۳71 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 87/۴ مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 8۵۳  فرعی از 1۵9  اصلی واقع در  اراضی شمالی 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 209 دفتر 197 

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

۵۴- رای شماره 2071 مورخ 9۵/08/2۴ آقای محمد حوازاده جوآبادی فرزند 
محمود  بشــماره کالســه 009۵ و به شماره شناســنامه 9۳7 صادره خمینی 
شهر به شماره ملی 11۴2۴8917۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
108/2۳ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 7۴0  فرعی از 99  اصلی واقع 
در  جوی آبــاد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 
۴۴1 دفتر ۵67 و سند 22۵7 مورخ 89/10/26 دفترخانه ۳00 مالحظه و محرز 

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

۵۵- رای شماره 208۴ مورخ 9۵/08/2۴ آقای حجت اله شمس خوزانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالســه 06۵7 و به شماره شناســنامه 2829 صادره به 
شماره ملی 11۴1299021 نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام به مساحت 167/6۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۵۴  فرعی از 
110  اصلی واقع در  صحرای کک موش اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند ۳۳767 مورخ 90/0۳/08 دفترخانه 1۳9 مالحظه و محرز 

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

۵6- رای شــماره 208۳ مورخ 9۵/08/2۴ خانم زینب افتادگان خوزانی فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 06۵6 و به شماره شناسنامه 1۳62۳ صادره به شماره 
ملی 11۴2۳۵1068 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
به مساحت 167/6۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۵۴  فرعی از 110  
اصلی واقع در  صحرای کک موش اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند ۳۳767 مورخ 90/0۳/08 دفترخانه 1۳9 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵7- رای شماره 2076 مورخ 9۵/08/2۴ خانم فاطمه زهرا گنجی خوزانی  فرزند 
برات  بشماره کالسه 0079 و به شــماره شناسنامه 10۴7۴ صادره به شماره 
ملی 11۴0۳۵7697 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت ۳۵6/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 122  فرعی از 8۵  اصلی 
واقع در  خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17۳۳6 مورخ 

۵1/06/1۳ دفترخانه 6۳  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵8- رای شــماره 207۵ مورخ 9۵/08/2۴ خانم فاطمه خانی  فرزند محمدرضا  
بشماره کالســه 0081 و به شــماره شناســنامه ۳00 صادره به شماره ملی 
11۴1۵77208 نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت ۳۵6/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 122  فرعی از 8۵  اصلی 
واقع در  خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴82۵1 مورخ 

۵8/0۴/11 دفترخانه 7۳  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵9- رای شماره 2077 مورخ 9۵/08/2۴ خانم مهشــید توکلی خوزانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0080 و به شــماره شناسنامه ۵8۵۴ صادره تهران 
به شماره ملی 00۵6۴0197۳ نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
قدیمی به مســاحت ۳۵6/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 122  فرعی 
از 8۵  اصلی واقع در  خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

۵2۵29 مورخ 70/08/02 دفترخانه ۵9  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره 19۵۵ مورخ 9۵/08/2۳ خانم جمیله شفایی خوزانی  فرزند 
محمدآقا  بشماره کالسه 01۳۳ و به شماره شناسنامه 197 صادره به شماره 
ملی 11۴1۵۵6۴۵6 نســبت به ۴/۵ دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 188/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 82  فرعی از 2۴۵  اصلی 
واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شــامل ســند ۴108۵ مورخ ۵۵/10/1۵ دفترخانه 7۳  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 19۵6 مورخ 9۵/08/2۳ خانم مرجان کریمی خوزانی  فرزند 
عباسعلی بشماره کالسه 0776 و به شماره شناسنامه 11۳0219۴96 صادره 
به شماره ملی 11۳0219۴96 نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 188/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 82  فرعی از 2۴۵  
اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 21۵۵07 مورخ 91/11/1۵ دفترخانه 7۳  مالحظه و محرز 

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

62- رای شــماره 2161 مــورخ 9۵/08/2۵ خانم عاطفه ربیعــی  فرزند احمد  
بشماره کالســه 0۵06 و به شماره شناســنامه 19۵۳6 صادره به شماره ملی 
1292۳۴8798  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 1۵0 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 7۵1   فرعی از 99  اصلی واقع در  جوی آباد بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 172۳2 مورخ 9۵/02/29 دفترخانه 
۳00 و ســند ۵27۴2 مورخ 89/0۴/09 دفترخانه 108 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6۳- رای شماره 2160 مورخ 9۵/08/2۵ آقای رسول محمدی جو آبادی  فرزند 
احمد  بشماره کالسه 02۵۳ و به شماره شناسنامه 100۴ صادره به شماره ملی 
11۴08۴69۳0  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108/۳0 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 610   فرعی از 111  اصلی واقع در  صحرای نخود 
جاری اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 11۳۵18 مورخ 

78/0۵/27 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 9
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
64- رای شــماره 0543 مــورخ 95/07/25 خانم انیســه روح اللهــی  فرزند 
عبدالحسین  بشماره کالسه 0160 و به شــماره شناسنامه 16688 صادره به 
شماره ملی 1140165739  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/71 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3966   فرعی از 87  اصلی واقع بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 120107 مورخ 85/04/26 دفترخانه 

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

65- رای شــماره 2136 مورخ 95/08/25 آقای اکبر سعیدیان ورنوسفادرانی 
فرزند محمدباقر  بشــماره کالسه 0758 و به شــماره شناسنامه 470 صادره 
به شماره ملی 1141012911  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به 
مســاحت 260 مترمربع مفــروز ومجزی شــده از پالک 256   فرعــی از 116  
اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 308 دفتر 585  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 8357 مورخ 95/06/31 خانم زهرا بدیحی جوآبادی  فرزند 
مرتضی  بشماره کالسه 3783 و به شماره شناسنامه 1205 صادره به شماره 
ملی 1141249146  نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 186/21 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 413   فرعی از 113  اصلی واقع بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 367016 مورخ 90/10/26 دفترخانه 

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

67- رای شــماره 1992 مورخ 95/08/23 خانم بتول ســیاه مرد فرزند حیدر  
بشــماره کالســه 0545 و به شــماره شناســنامه 9 صادره به شــماره ملی 
1141585219  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 188 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1447   فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 169354 مورخ 85/11/23 دفترخانه 

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

68- رای شــماره 3051 مورخ 94/02/31 آقای ســید زلفعلــی دادور  فرزند 
لطفعلی  بشماره کالسه 2255 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 
5559771767  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 139/24 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 655  فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رســمی 178438 مورخ 86/12/19 و صفحه 
188 دفتر 187 امالک و صفحه 116 دفتــر 509 و صفحه 553 دفتر 117 امالک 

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

69- رای شــماره 2038 مورخ 95/08/23 آقای رجبعلی رحیمی اندانی  فرزند 
کرمعلی  بشماره کالسه 1926 و به شماره شناسنامه 62 صادره به شماره ملی 
1141479672  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی 
به انضمام ثمنیه اعیانی از 13 ســهم 6 دانگ   به مساحت 223 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 778  فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 389 دفتر 244 

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

70- رای شــماره 2041 مورخ 95/08/23 خانم فاطمه طاهــری اندانی  فرزند 
رمضان  بشماره کالسه 0828 و به شماره شناسنامه 2912 صادره به شماره 
ملی 5649201706  نســبت به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه و طبقه 
فوقانی به مســاحت 223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 778  فرعی از 
112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 433 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
71- رای شماره 2040 مورخ 95/08/23 خانم مرضیه اسماعیلی اندانی فرزند 
ناصر بشماره کالسه 0827 و به شماره شناسنامه 7482 صادره به شماره ملی 
1142299732  نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی 

به مساحت 223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 778  فرعی از 112  اصلی 
واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 141 دفتر 606 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 2039 مــورخ 95/08/23 خانم مریم طاهــری اندانی فرزند 
قدمعلی بشماره کالسه 0825 و به شماره شناســنامه 233 صادره به شماره 
ملی 1141351579  نســبت به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه و طبقه 
فوقانی به مســاحت 223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 778  فرعی از 
112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 527 دفتر 433 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 1969 مورخ 95/08/23 آقای رجبعلی شاهین ورنوسفادرانی 
فرزند محمد مهدی بشماره کالسه 0392 و به شماره شناسنامه 2499 صادره 
به شــماره ملی 1141160773  نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب 
خانه به مساحت 204 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1301  فرعی از 
122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وارکمر بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 540 دفتر 581 امالک مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 1968 مورخ 95/08/23 خانم اشرف شــاهین فرزند حسین 
بشماره کالسه 0391 و به شــماره شناســنامه 5535 صادره به شماره ملی 
1142283380  نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
204 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1301  فرعی از 122  اصلی واقع در 
صحرای بزمکه وارکمر بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 543 دفتر 581 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 2000 مورخ 95/08/23 آقای فتح اهلل عسگری فر فرزند یداهلل 
بشماره کالســه 0157 و به شــماره شناســنامه 307 صادره به شماره ملی 
1141535203  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 110/32 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1419  فرعــی از 72  اصلی واقع در 
فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 394 دفتر 

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

76- رای شــماره 2001 مــورخ 95/08/23 آقای کریم بلوچــی فرزند محمد 
علی بشماره کالسه 0757 و به شماره شناســنامه 599 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1290341842  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265/74 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1565  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 658517 مورخ 95/07/19 

دفترخانه 416 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 0545 مورخ 95/07/25 آقای جعفر قلــی تقی پوردهکردی 
فرزند محمد آقا بشــماره کالســه 0336 و به شماره شناســنامه 75 صادره 
 از شــهرکرد به شــماره ملــی 4621315730  نســبت به ششــدانگ یکباب

 انبار به مساحت 1507 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 971  فرعی از 
75  اصلی واقع در صحــرای بزمکه وارکمر بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 458 دفتر 242 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 2146 مورخ 95/08/25 خانم شهربانو اســداللهی خوزانی 
فرزند حسنعلی بشماره کالســه 1065 و به شماره شناســنامه 228 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141482517  نســبت به 3 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 435 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
535  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 شامل ســند 42375 مورخ 92/01/12 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده

 است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
79- رای شــماره 2149 مــورخ 95/08/25 آقــای رضا شــریفی نیــا فرزند 
 محمد بشــماره کالســه 1066 و به شــماره شناســنامه 19386 صــادره از 
عراق به شماره ملی 4722367231  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
 خانه بــه مســاحت 435 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 535  فرعی
  از 85  اصلــی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل
  ســند 42375 مــورخ 92/01/12 دفترخانــه 139 مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 2021 مــورخ 95/08/23 آقــای مهدی علی اکبــری  فرزند 
عزیزاهلل بشماره کالسه 0789 و به شماره شناســنامه 318 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141125498  نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 85/90 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پــالک 157  فرعی از 
122  اصلی واقع در صحــرای بزمکه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 189849 مورخ 88/03/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 2037 مورخ 95/08/23 آقای محمدرضا شــیروی خوزانی 
فرزند حسین علی بشماره کالسه 0607 و به شماره شناسنامه 1130150178 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130150178  نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 63/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 568  فرعی 
از 82  اصلی واقع در صحرای ســکته الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 170 دفتر 660 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
82- رای شــماره 4953 مــورخ 95/10/16 آقای مجید عســکری فرزند عطا 
بشماره کالسه 0433 و به شماره شناسنامه 125 صادره از الر به شماره ملی 
2511206315  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 208 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 394  فرعی از 118  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 404 و 488  دفتر 506 و 501 امالک  

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

83- رای شــماره 2141 مورخ 95/08/25 آقای بهرام بدیعــی خوزانی  فرزند 
سیف اله بشماره کالسه 0614 و به شماره شناسنامه 303 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1285675800  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
166 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 717  فرعی از 98  اصلی واقع در 
دهکده اسفریز  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11259 مورخ 

93/04/08 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 0880 مورخ 94/07/18 خانم فاطمه رستمی ورنوسفادرانی  
فرزند حســن  بشماره کالســه 0244 و به شــماره شناســنامه 471 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141091704  نســبت به 3 دانگ مشــاع از  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 245 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
4 و 5  فرعــی از 112  اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 145887 مورخ 82/01/29 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شماره 0879 مورخ 94/07/18 آقای اصغر ابراهیمی ورنوسفادرانی  
فرزند اسداهلل  بشــماره کالسه 0243 و به شماره شناســنامه 14773 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1140146491  نســبت به 3 دانگ مشــاع از  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 245 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
4 و 5  فرعــی از 112  اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 145887 مورخ 82/01/29 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 9787 مورخ 95/10/11 خانم زهرا افتادگان خوزانی  فرزند 
نصراله  بشماره کالسه 3598 و به شماره شناســنامه 257 صادره از خمینی 

شهر به شماره ملی 1141239345  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 158/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 262  فرعی از 
118  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 110827 

مورخ 81/08/21 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 9788 مورخ 95/10/11 آقای اکبر شــیروی خوزانی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 3596 و به شماره شناسنامه 93 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141706261  نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 158/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 262  فرعی از 118  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 110827 مورخ 

81/08/21 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول : 95/11/05
تاریخ چاپ نوبت دوم : 95/11/19

م الف :2617 نبی اله یزدانی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  
ابالغ رای 

11/413 کالســه پرونده: 950139 شــماره دادنامه: 131/95 تاریخ رسیدگی: 
95/9/13 مرجع رسیدگی: شعبه 43 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان، خواهان: آقای مجیــد جعفری فرزند علیرضا به نشــانی خیابان 24 
شهیدان غربی کوچه شهید رسول عباسی با وکالت آقای غالمعباس جوانمردی 
به نشانی هتل پل مجتمع کوثر فاز اول طبقه چهارم واحد 602، خوانده: 1- آقای 
فرهاد آزادمهر فرزند مرتضی به نشانی فعال زندان مرکزی اصفهان 2- خانم 
بهاره صابری فرزند حســن به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
173/700/000 ریال ضرر و زیان ناشــی از جرم و هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیرتادیه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای مین ماید. رای قاضی 
شــورا: در خصوص دعوی آقای مجید جعفری فرزند علیرضا با وکالت آقای 
غالمعباس جوانمردی بــه طرفیت 1- آقــای فرهاد آزادمهــر 2- خانم بهاره 
صابری به خواســته مطالبه خســارات و ضرر و زیان ناشــی از جرم به این 
شــرح که خوانده ردیف اول خودروی پژو پارس به شماره انتظامی 334-53 
ق 17 را از خواهان ســرقت نموده و با توجه به اینکه خودروی مسروقه در ید 
خوانده ردیف دوم قرار گرفته در زمان تصرف خودرو با وقوع تصادف موجب 
ایراد خســارت می گردد. فلذا با توجه به محتویات پرونده و دادنامه شــماره 
9403010353700475 مورخ 94/10/27 صادره از شعبه 111 دادگاه کیفری 
2 اصفهان در خصوص محکومیت خوانده ردیف اول به اتهام سرقت خودروی 
موصوف و دادنامه شــماره 9509970354200168 مورخ 95/2/8 صادره از 
شعبه 116 دادگاه کیفری 2 اصفهان در خصوص محکومیت خوانده ردیف دوم 
به ســرقت خودروی موصوف و تامین دلیل صادره از شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان به کالســه 941049 که میزان خســارت از ناحیه کارشناس 
رســمی دادگســتری مبلغ 165/000/000 ریال تعیین گردیده و دفاعیات غیر 
موثر خوانده ردیف اول در برابر اسناد ارائه شده توسط خواهان و عدم حضور 
خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی شــورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه شورا 
دعوی را ثابت و مسلم دانسته به استناد مواد 198 و 519 و 515 و 522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 317 و 328 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان 
به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 165/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت ) 95/9/13( لغایت زمان 
اجرای حکم با احتساب نرخ شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی ایران 
و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 4/500/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی کانون وکال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. در خصوص 
مطالبه مبلغ 8/700/000 ریال وجه گوشی موبایل مسروقه با توجه به عدم ارائه 
دلیل موجه از ناحیه وکیل خواهان حکم به بیحقی خواهان صادر می گردد. رای 
صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد و 
درخصوص خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه می باشد.  م الف:35685 شعبه 43 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )506 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
11/394 کالســه پرونده 726/95 شــماره دادنامــه: 1021-95/10/14  تاریخ 
رسیدگی:95/10/8 ، مرجع رسیدگی: شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای امیر عابدی به نشــانی خ رباط اول خیابان ســاحل کوچه شهید 
جعفری، خواندگان: 1- سید بیژن سبحانی 2- ســتار ساعدی هر دو  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده در خصوص نقل و انتقال سند یک دستگاه 
سواری سمند به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای امیر عابدی به 
طرفیت خواندگان 1- آقای سید بیژن سبحانی 2- آقای ستار ساعدی خواسته 
الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی و قانونی در خصوص نقل 
و انتقال سند یک دستگاه سواری سمند به شــماره انتظامی 975 ل 26 ایران 24  
به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی با مالحظه اصول مستندات و ارائه 
قولنامه های منتهی به  آقای ســید بیژن سبحانی و اســتعالم به شماره 26975 
مورخ 95/7/13 از پلیس راهور و اســناد ابزاری از ســوی خواهان و استحقاق 
خواهان در مطالبه بند خواســته و عدم حضور خواندگان بــا توجه به ابالغ از 
طریق نشر آگهی و عدم ارائه الیحه از سوی خواندگان شورا دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی و مستند به مواد 519 و 522 و 198 قانون آیین دادرسی 
و ماده 10 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکی 
از دفاتر رســمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال ســند یک دستگاه سواری 
سمند به شماره انتظامی 975 ل 26 ایران 24 به نام خواهان در قبال پرداخت مبلغ 
55/000/000 ریال به خوانده ردیف دوم توســط خواهان و پرداخت 700/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
و مستند به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خوانده ردیف دوم 
قرار رد دعوا صادر می گردد رای صادره نسبت به خواندگان غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34650 شعبه 28 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان)374 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

11/395 کالســه پرونده: 951036 شــماره دادنامه: 9509976794402417-
95/11/13 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مصطفی محمدی به نشانی اصفهان خ آتشگاه خ ش حجازی کوی سعدی پشت 
عالمه طباطبایی بن بنفشه پ 86، خوانده: اسکندر خرم به نشانی مجهول المکان، 
شــورا 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  آقای مصطفی محمدی به طرفیت آقای اسکندر 
خرم به خواســته مطالبه پانزده میلیون  ریال وجه چک به شماره  811042  به 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست 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 نداشــته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و  هشتصد و ســی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آ گهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )95/2/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:34649 شــعبه 14 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 289 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/396 کالسه پرونده: 511/95 شماره دادنامه:782-95/8/29 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد جانثاری به نشــانی 
اصفهان کهندژ ایستگاه دو پله منش کوچه 60 فروشگاه چوب جالل، خواندگان: 
1- فاطمه نادری 2- اکبر صالحی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
مطالبه مبلغ 15/500/000 ریال بابت دو فقره چک به انضمام مطلق خســارات 
قانونی و هزینه دادرســی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای 
محمد جانثاری به طرفیت خانم فاطمه نادری و آقای اکبر صالحی به خواســته 
مطالبه مبلغ 15/500/000 ریال وجه چک به شــماره های 94/11/30-616119 
و 616117-93/10/15 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبــه وجه آن دارد و این کــه خواندگان علی رغــم ابالغ قانونی 
 در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و 
محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعــوی خواهان از خــود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعــوی خواهان علیه خوانده ردیف اول ثابت به نظر می رســد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیــت خوانده ردیف اول بــه پرداخت مبلغ 
15/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 542/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ سررســید چک های 
موصوف )616119-94/11/30 و 616117-93/10/15(  تا تاریخ اجرای حکم 
و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی 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 و درخصوص خوانده ردیف دوم 
نظر به اینکه خواهان دعوای خود را مسترد نموده است مستند به بند ب م 107 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
درا ین بخش قطعی است. م الف:34646 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان ) 369 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

11/397 کالســه پرونــده: 837/95 شــماره دادنامــه:924-95/10/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید خلیلی به نشانی 
اصفهان خ شیخ طوســی غربی کوی مالکی بن بســت رحمانی پالک 6، خوانده: 
سعید خانی چاهریسه و محمد عسگری هر دو 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 شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای حمید خلیلی به طرفیت آقایان سعید خانی چاهریسه و 
محمد عسگری به خواسته مطالبه مبلغ 78/000/000 ریال وجه چک به شماره 
9232/438097-12-94/12/5 به عهده بانک ملی شعبه زینبیه به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و ضامن 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده و ضامن علی رغم 
ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان متضامنًا ثابت به نظر می رسد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 78/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 3/175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/5(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
 خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمــام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدید نظــر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:34682 شعبه 27 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 291 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/398 کالســه پرونده 228/95 شــماره دادنامــه: 9509976793602045-
95/11/2 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سجاد 
کرمی، خواندگان:1- رسول نیلوفری با وکالت فاطمه غفوری به نشانی چهارباغ 
باال روبروی مجتمع تجاری کوثر مجتمع تجــاری اداری باران طبقه دوم واحد 
6 2- مهدی بدره 3- فاطمه جمالی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
اعتراض ثالث، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص اعتراض ثالث آقای سجاد کرمی فرزند علی بخش به طرفیت 
1- رســول نیلوفری با وکالت فاطمه غفوری 2- مهدی بــدره 3- فاطمه جمالی 
که خوانده ردیف اول خواهان پرونده کالســه 516/94 مطروحه در شعبه 6 با 
موضوع مطالبه وجه چک می باشــد و خواندگان ردیف دوم و سوم خواندگان 

پرونده فوق الذکر می باشــند که منجر به صدور دادنامه شماره 571 موضوع 
تامین خواسته و نهایتًا منجر به توقیف خودرو سمند پالک 314 ب 91 ایران 43 
مدل 1390 که در تصرف معترض ثالث بوده گردید که معترض ثالث در جلسه 
مورخه 95/8/4 اعالم نمود که این خــودرو را طبق قرارداد مورخه 94/12/1 از 
آقای مصطفی اقتداری خریداری نموده ام و مالک رسمی خودرو طی وکالت نامه 
مورخ 94/12/2 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 14 یاسوج وکالت فک پالک را 
به معترض ثالث اعطا نموده و سند خودرو به نام وی منتقل گردیده است و وکیل 
خواهان با حضور در جلسه دفاع مســتدعی مبنی بر مقتضی دفاعیات معترض 
به ثبت ننموده اند و با توجه به اقرار مالک رســمی خودرو در پرونده کالســه 
1856/94 مشــخص شــد که عملیات اجرایی در خصوص توقیف خودرو فوق 
الذکر صحیح نبوده فلذا دعوی خواهان معترض ثالث مقرون به صحت تشخیص 
داده شده مستنداً به مواد 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بطالن عملیات 
اجرایی در خصوص توقیف خودرو ســمند مدل 1390 به رنگ سفید به شماره 
انتظامی جدید 679 د 61 ایران 48 و به شماره انتظامی سابق 314 ب 19 ایران 49 
و رفع اثر از توقیف در راســتای اجرای دادنامه شماره 570-94/4/6 اعالم می 
گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به 
خواندگان دوم و سوم غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و 
بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.  م الف:34681 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 421 کلمه، 5 کادر(   
ابالغ رای

11/399 کالسه پرونده: 950805 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: حســین اعظمی به نشــانی اصفهان خیابان ربــاط خیابان 
بهاره کوی محمد پ 50 با وکالت نگین مالئیان و نهال مالئیان هر دو  به نشــانی 
اصفهان هتل پل چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه 6 واحد 837، خوانده: محمد زینی 
اصفهانی به نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای حسین 
اعظمی به طرفیت آقای زینی اصفهانی به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال وجه چک به شــماره 591738-88/2/20  به عهده بانک اســتان اصفهان 
شهید مدنی آمادگاه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست 
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 ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 3/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )88/2/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:34666 شــعبه 11 مجتمع شماره دو 

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

11/400 کالسه پرونده: 950804 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: وحید عواطفی نژاد به نشــانی خیابــان زینبیه کوچه پروین 
پ 29 با وکالت نگیــن مالئیان و نهال مالئیان هر دو به نشــانی اصفهان هتل پل 
چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه 6 واحد 837، خوانده: عبدالحسین کافی به نشانی 
مجهول المکان، شورا 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 شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  وحید عواطفــی نژاد به طرفیت 
آقای عبدالحسین کافی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 677778-93/12/5  به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چــک  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 مســتند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننمــوده لذا دعوی خواهان 

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1600000 ) یک میلیون 
و ششصد تومان(  بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/12/5(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34667 شعبه 11 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 306 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/401 کالســه پرونده 1406/95 شــماره دادنامه: 9509976796201734-
95/10/20 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
دادبه غفاری به نشــانی اصفهــان اتوبان شــهید آقابابایی، اطشــاران مجتمع 
مسکونی میالد 5 واحد 33A طبقه ســوم، خوانده: ایرج نظری به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه، گردشــکار: 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 شــورا: در خصوص دعوی آقای دادبه غفاری به طرفیت آقای ایرج 
نظری به خواســته مطالبه مبلغ 4/100/000 ریال واریز اشتباهًا حساب خوانده 
به انضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه حسب اظهارات خواهان در 
تاریخ 94/12/16 مبلغ 4/100/000 ریال را اشتباهًا به حساب خوانده واریز نموده 
است که با پیگری های به عمل آمده تاکنون نسبت به استرداد آن اقدامی ننموده 
است. شورا با توجه به پرینت واریزی و بررسی محتویات پرونده و استعالم به 
عمل آمده از بانک مربوطه و همچنین عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانسته و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 301 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/100/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 292/500 ریال بابت هزینه دادرسی تا احتساب هزینه نشر 
مرحله اجرا خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 95/8/15( لغایت 
وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص درخواســت 
تامین خواســته با توجه به عدم واریز خسارت احتمالی مســتنداً به بند 5 ماده 
108 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد درخواســت صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن 
 ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف:34664 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
) 319 کلمه، 3 کادر(  

مزایده اموال منقول
11/233 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص کالســه اجرایی 940713 له حسین حاجیان سواردزی 
علیه سید کریم موسوی مطالبه مبلغ 220/766/214 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 11/038/310 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شــنبه تاریخ 95/12/5 
ساعت 11 صبح در محل این اجرا 200 متر پایین تر از ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه سوم واحد 5 جهت فروش اموال مال توفیقی زیر که توسط 
کارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ 76/500/000 ریال ارزیابی گردیده و 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی خ رباط دوم کوچه عباس مجتمع 
پدرام واحد 2 نزد حافظ اموال آقای سید پوریا موسوی از آن بازدید و با سپردن 
10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه های اجرای بر عهده محکوم علیه می باشد.  لیست اموال- مال 
موضوع مزایده: 1- یک دســتگاه تلویزیــون LED 55 همراه ســینما خانواده 
سامسونگ مستعمل 33/500/000 ریال )سی و سه میلیون و پانصد هزار ریال( 
2- یک دست مبل پایه فلز و رویه پارچه 8 نفره با عسلی و میز جلو میل مستعمل 
2/500/000 ریال )دو میلیون و پانصد هزار ریال( 3- یک دستگاه ماشین لباس 
شویی BOSCH 1400 مستعمل 12/000/000 ریال )دوازده میلیون ریال( 4- یک 
عدد ساعت مبله قهوه ای ایستاده طرح چوب مســتعمل 3/500/000 ریال ) سه 
 KEN WOOD )میلیون و پانصد هزار ریال( 5- یخچال فریزر )ســای بای ساید
مستعمل 25/000/000 ریال)بیست و پنج میلیون ریا ل(. کال به مبلغ 76/500/000 
ریال ) هفتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال( برآورد و ارزیابی گردید. م الف: 
34654 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )296 کلمه، 3 کادر(
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برگزاری نمایشگاه دهه فجر و 
سازمان های مردم نهاد در اصفهان 

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال:

افزایش۴برابری کشفیات قاچاق 
درکشور

نمایشگاه بزرگ دهه فجر و دستاوردهای انقالب اسالمی و پنجمین 
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای سازمان های مردم نهاد استان 
اصفهان، هم زمان با ایام مبارک دهه فجر از امروز برگزار می شود و تا 

۲۲ بهمن ماه ادامه دارد.
در نمایشــگاه دهه فجر، 60 ســازمان و دســتگاه دولتی در ۲500 
مترمربع فضای نمایشگاهی گرد هم می آیند تا عملکردها، خدمات، 
دستاوردها، برنامه ها و اهداف خود را به اطالع مسئوالن و عموم مردم 
برسانند. همچنین در پنجمین نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 
ســازمان های مردم نهاد اســتان، 5۲ تشــکل غیردولتی و سازمان 
مردم نهاد در 1500 مترمربع فضای نمایشگاهی حضور خواهند یافت.

در این نمایشگاه، تشکل های شاخص حوزه درمان و سالمت، آموزش، 
حمایت و کمک به نیازمندان و ســمن های حوزه میراث فرهنگی و 
اجتماعی شرکت دارند. این دو نمایشگاه از ســاعت 15 تا ۲1، آماده 

بازدید عالقه مندان، مردم و مسئوالن خواهند بود.

 دبیر ســتاد مبارزه با قاچاق کاال گفت: امکان عرضه کاالی قاچاق 
در بازار وجود ندارد اما ممکن است ســازمان اموال تملیکی هنوز 

انبارهایی از کاالهای قاچاق داشته باشد که باید رسیدگی شود.
حبیــب ا... حقیقی گفت: عزم و تاکید دادســتان کل کشــور، بر 
امحای کاالی قاچاق است. البته زمانی ما محدودیت آیین نامه ای 
داشتیم اما امروز شــرایط به گونه ای اســت که آیین نامه امحا، 
شــرایط را برای مبارزه با قاچاق کاال و برخورد با آن تسهیل کرده 

است.
وی افزود: در حال حاضر امکان عرضه کاالی قاچاق در بازار وجود 
ندارد؛ اما ممکن است ســازمان اموال تملیکی هنوز انبارهایی از 
کاالهای قاچاق داشته باشد که باید این موضوع سازماندهی شود.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال ادامه داد: حجم عمده کشفیات ما 
امسال  نسبت به سال ۹۴ حدود چهار برابر بیشتر بوده است.

وی در ادامــه توضیح داد: ما امســال ۳۳ میلیــارد تومان امحای 
کاالی قاچاق داشتیم. حقیقی افزود: در حوزه مبادی نقش گمرک 
تعیین کننده است به طوری که ضریب شفاف بودن کاال مشخص 

می شود و بخشی از آن پنجره واحد گمرکی است.
دبیر ســتاد مبارزه با قاچاق کاال تاکید کرد: در حال حاضر امکان 
عرضه کاالی قاچاق در بازار وجود دارد؛ کاالیی که قانونا نباید وارد 
بازار شود. متاسفانه حجم گســترده ای از انبارهای قاچاق موجود 

است که باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود.

پیشنهاد  سردبیر:
فریب پیامک های جعلی را نخورید

با مسئوالن

رییس پلیــس فتــاي اســتان بــا هشــدار درخصوص 
کالهبرداري هاي پیامکي گفت: شهروندان باید بدانند که 
براي دریافت جایزه یا وجه، نیازي به ارسال اطالعات بانکي 

نیست.
به گزارش ایمنا، سرهنگ ســید مصطفي مرتضوي رییس 
پلیس فتاي استان اصفهان اظهار داشــت: اخیرا مشاهده 
شده است که کالهبرداران پیامک هاي جعلي با مضامیني 
مانند »مشــترک گرامي، شــما برنده جایزه قرعه کشــي 
شــده اید« را ارســال کرده  و از دریافت کنندگان پیامک 
مي خواهند که براي کسب اطالعات بیشتر از نحوه دریافت 

به سایت مورد نظر مراجعه نمایند.
وي افزود: یکــي از جرائمي که امــروزه در فضاي مجازي 
باب شــده و مبالغ بســیاري از شــهروندان از این طریق 
کالهبــرداري مــي شــود، ارســال پیامک هــاي جعلي  
اســت که با متني بســیار جذاب و اغوا کننــده و درقالب 
طرح هاي مختلف طراحي مي شــود که همگي با استفاده 
از شــیوه هاي مختلــف مهندســي اجتماعــي و در ایام و 
 مناسبت هاي خاص به صورت انبوه براي هم وطنان ارسال 

مي شود.
این مقام مســئول عنوان داشــت: پــس از مراجعه کاربر 

به ســایت مورد نظر، در صفحه نخست آن ســایت درگاه 
پرداخت جعلي یکي از بانک هاي معتبر مشــاهده مي گردد 
که طبق گفته ســایت، براي دریافت جایزه خود باید محل 

اطالعات خواسته شده را پر کنند. 
این مقام انتظامي بیان داشــت: اطالعات خواســته شده 
شامل شــماره حســاب ، رمز دوم ، کد cvv2، تاریخ انقضا 
و... اســت و در صورت وارد کردن این اطالعات، حســاب 
 کاربر در مدت زمان کوتاهي توســط کالهبــرداران خالي 

مي شود.
سرهنگ مرتضوي گفت: پلیس فتا به شــهروندان توصیه 
مي کند که با حفظ هوشــیاري و رعایت هشــدارهاي ارائه 
شــده، در صورت دریافت پیامک هایي از این قبیل، به آنها 

پاسخ ندهند.
 این مقــام انتظامــي تصریح کــرد: شــهروندان این نکته

خیلي مهم را  هرگز  فراموش نکنند که براي دریافت جایزه، 
نیازي به ارســال اطالعات بانکي به غیر از شــماره کارت 
نیســت و درصورت برخورد با چنین پیامک هایي، موضوع 
را ازطریق شــماره تلفن 110 به اطالع پلیس برســانند تا 
پیگیري ها براي برخورد با ایــن گونه کالهبرداران صورت 

گیرد.

دادستان کل کشور، با اشــاره به اتفاقات اخیر برای تعدادی 
از کول بران گفت: این افراد مســتضعف هستند و باید به آنها 
کمک شود؛ اما نیروهای اطالعاتی و انتظامی با افراد سودجو 

برخورد می کنند.
دادستان کل کشــور در همایش تخصصی پلیس مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز گفت: امروزه یکی از سیاست های راهبردی 
دشمن، ضربه به اقتصاد کشور است؛ قاچاق نیز اثرات منفی 
بر کشــور دارد؛ به طوری که مبارزه با این امر، از اهم مبارزات 

کشور است.
وی افزود: به نظر من ۲ راه اساسی برای مبارزه با قاچاق وجود 
دارد: یکی اینکه مرزها را ببندیم که اساسا کاالی قاچاق وارد 

کشور نشود و روش دیگر، کشف کاالی کسانی است که به هر 
طریقی کاالی قاچاق وارد می کنند که پس از کشف، کاالی 
آنها باید معدوم شود. مقام رهبری تاکید کرده اند که کاالی 
قاچاق را باید سوزاند. اگر اشکال قانونی دارد باید رفع شود  و 
مجلس باید برای ایجاد قانون کمک کند و اگر این امر اجرایی 
شــود، هم طمع ورود کاالی قاچاق را کم مــی کند و هم با 

قاچاقچی ها مبارزه می شود.
حجت االســالم منتظری با اشــاره به اتفاقــات اخیر برای 
کول بران تاکید کرد: کول برها یک عده از مرز نشین ها هستند 
و از قدیم االیــام هم همین کار را می کردنــد. راه ارتزاق آنها 
آوردن جنس از دو مرز اســت. این افراد مستضعف هستند و 

باید به آنها کمک هم بشود. 
اما دسته دوم کول برهایی هستند که توسط عده ای سرمایه 
دار اجیر می شوند تا با استفاده از آنها و راه بلدی شان، در ورود 
کاالی قاچاق به کشور اقدامی گســترده کنند که در این راه 
قطعا نیروهای اطالعاتی و انتظامی وارد عمل می شوند و آنها 

را دستگیر می کنند.
به گفته دادستان کل کشور، برای کول بران چند وقت پیش 
اتفاقاتی افتــاد که این اتفاقات طبیعی بــود؛ برف و بهمن از 

اتفاقات طبیعی است که امیدوارم خدا آنها را بیامرزد.

رییس پلیس فتاي استان اصفهان:

فریب پیامک های جعلی را نخورید
دادستان کل کشور تاکید کرد:

کول برها، مظلوم هستند، نه قاچاقچی!

اخبار کوتاه 

کشف بیش از 50 کیلوگرم تریاك 
در اصفهان

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از 
کشف 50 کیلوگرم تریاک و دستگیري دو 

سوداگر مرگ خبر داد.
سرهنگ سیدتقي حســیني گفت: در پي 
کسب خبري مبني بر اینکه یک قاچاقچي 
حرفه اي مواد مخدر قصــد دارد مقداري 
مواد افیوني را از شرق کشور وارد اصفهان 
کند، بررســي موضــوع در دســتور کار 
ماموران پلیس مبارزه با مــواد مخدر قرار 

گرفت.
وي ادامه داد: خودروي فرد قاچاقچي، شناسایي و در یک اقدام غافلگیرانه متوقف شد.

این مقام انتظامي افزود: در بازرســي از این خودرو، مقدار 50 کیلــو و ۲۳0 گرم تریاک 
کشف شد که بین صندلي هاي عقب و صندوق خودرو جاسازی شده بود.

سرهنگ حسیني بیان داشت: در این خصوص یک سوداگر مرگ، دستگیر و جهت سیر 
مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد.

رییس پلیس مبارزه بامواد مخدر اصفهان در پایان خاطر نشــان کرد: نیروي انتظامي به 
ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، اجازه جوالن و سرکشي نداده است و با آنها 

برخورد قاطع و قانوني خواهد شد.

خبری خوش 
به دانشجویان متاهل

کالهبرداري میلیاردي با ترفند 
پرداخت وام

معاون دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیان گفت: در این نیم سال دوم تحصیلی، 
دانشــگاه فرهنگیان اقدام به ارائه ۴ وام دانشــجویی به دانشجویان خود کرده 
است. عباس قنبری اظهار داشت: در نیم سال دوم تحصیلی، دانشگاه فرهنگیان 
تسهیالت ویژه ای برای دانشجویان در نظر گرفته است. وی افزود: این دانشگاه 
در۴ بخش به دانشجویان وام ارائه می دهد که از جمله آنها می توان به وام ودیعه 
مسکن، ازدواج، وام ضروری و عتبات اشــاره کرد.  معاون دانشجویی دانشگاه 
فرهنگیان ادامه داد: دانشجویانی که شرایط اخذ وام را داشته باشند، می توانند 
به ســامانه، مراجعه و برای دریافت وام خود ثبت نام کنند. قنبری اضافه کرد: 
وام ازدواج تنها به دانشــجویانی تعلق می گیرد که یک سال از تاریخ عقدشان 
گذشته باشد. همچنین برای دریافت وام ودیعه مسکن، اولویت با دانشجویان 
متاهل اســت. وی با اشــاره به مبالغ این وام ها بیان داشــت: وام مســکن در 
شهرهای بزرگ به مبلغ ۴ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲میلیون تومان 
اســت. همچنین وام ازدواج ۲ میلیون تومان و وام ضــروری نیز از 600هزار تا 
۲میلیون تومان ارائه خواهد شــد. معاون دانشجویی دانشــگاه فرهنگیان در 
ادامه گفت: در هر استان یک نماینده مشخص شــده است تا اطالعات افراد را 
بارگذاری کنند و پس از تایید، وام دانشجویی از طریق صندوق رفاه ارائه شود. 
قنبری اظهار داشت: ســامانه ثبت نام وام دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان، تا 

۲6بهمن ماه آماده ارائه خدمت به دانشجویان است.

فرد کالهبرداري که بــا ترفند پرداخت وام مبلغ یــک میلیارد ریال از 
شهروندان کالهبرداري کرده بود توســط ماموران پلیس فتاي استان 
شناسایي و دستگیر شد. ســرهنگ جهانگیر کریمي معاون اجتماعي 
پلیس اصفهان گفت:  در پي شــکایت تعدادي از شــهروندان مبني بر 
اینکه از حســاب بانکي آنها مبالغي به صورت اینترنتي ســرقت شده، 
بررســي موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس فتاي 
اصفهان قرار گرفــت. وي عنوان داشــت: در مصاحبه با افراد شــاکي 
مشــخص شــد همه آنها در یــک شــرکت خصوصي بــراي دریافت 
وام حساب بانکي داشــتند و برداشــت از همه آنها به یک شیوه انجام 
شده اســت. این مقام انتظامي  افزود: با انجام تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شد که آن شرکت صوري بوده و  از تعداد زیادي از شهروندان 
با ترفند پرداخت وام کالهبرداري کرده اســت. سرهنگ کریمي بیان 
داشــت: با انجام یکسري اقدامات خاص، موسس شــرکت که خارج از 
اســتان اصفهان بود، شناسایي شــد و تیمي از ماموران مجرب پس از 
کســب نیابت قضائي به آن استان اعزام شــدند و او را دستگیر کردند. 
سرهنگ جهانگیر کریمي با اشــاره به اینکه متهم به یک میلیارد ریال 
کالهبرداري اعتراف کرد اظهار داشت: در این خصوص پرونده، تشکیل 

و متهم جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد.

خبر

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی، بــه ارائه 
توضیحاتــی درباره آخریــن وضعیت اجــرای طرح 
تحول ســالمت، طرح پزشــک خانواده، روند پذیرش 
دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان های 
دولتی، آخرین روند اســتقرار پرونــده الکترونیک و 

تشکیل هلدینگ بیمارستانی پرداخت.
به گزارش ایســنا، ســیدتقی نوربخش با بیان اینکه 
طرح تحول سالمت یکی از راهبردهای کلیدی دولت 
یازدهم در زمینه سیاســت داخلی اســت، گفت: این 
وعده رییس جمهور به مردم قبــل از انتخابات و یکی 

از سرفصل های برنامه های ایشان بود.
وی افزود: دولت تالش کرد در حد مقدورات کشــور، 
منابع الزم را برای اجرای طرح تحــول درنظر بگیرد؛ 
وزارت بهداشــت نیز به عنوان متولی نظام ســالمت 

مسئولیت اجرای آن را برعهده گرفت.
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی با اشــاره به 8 
صفحه خدمات درمانی در قالب طرح تحول ســالمت 
گفت: حضور پزشــکان مقیم در بیمارســتان، ارتقای 
هتلینگ در بیمارســتان های دولتی، ارتقای کیفیت 
خدمات ویزیت، برنامه ترویج زایمان طبیعی، حفاظت 
مالی از بیمــاران صعب العالج و راه انــدازی اورژانس 
هوایی، از جمله این بسته ها بوده است که تامین مالی 
5 مورد از آنها مستقیما به ســازمان تامین اجتماعی 
برمی گردد و ۳ مــورد دیگر چون اورژانــس هوایی و 
ارتقای هتلینگ بیمارســتانی، به لحــاظ تامین مالی 

مستقیما با تامین اجتماعی مرتبط نیستند.
نوربخــش ادامــه داد: 78 درصد منابع طــرح تحول 
سالمت توســط بیمه ها تامین می شود و طبیعی است 
که ســازمان های بیمه گر رصد الزم را در اجرای طرح 
داشته باشند، درباره آن تحلیل کنند و اهتمام داشته 
 باشــند که منابع در چارچوب درســت خــود هزینه 

شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه درمــان برای همه مردم یک 
نیاز قطعی اســت، عنوان کرد: هر فــرد ایرانی به طور 
میانگین ۹ مرتبه در ســال خدمــات درمانی دریافت 
می کنــد، طرح تحول ســالمت نیز نقطــه عطفی در 
ارتقای ســالمت مردم بود؛ نیازهایی کــه دولت های 
گذشته نتوانستند آن را به درســتی تامین کنند؛ اما 
 دولت یازدهم موفق شــد این کار را بــه خوبی پیش

 ببرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

منابع طرح تحول سالمت 
توسط بیمه ها تامین می شود

پرداخت عیدی ۳00 هزارتومانی 
به مستمری بگیران روستایی و عشایر

جشنواره ملی ازدواج، 
نیمه دوم اسفندماه برگزار می شود

وزیر رفاه، از پرداخت عیدی ۳00 هزارتومانی به مستمری بگیران 
صندوق بیمه روستایی و عشایر خبر داد و گفت: این مبلغ تا پایان 
بهمن ماه به حسابشان واریز می شود.علی ربیعی گفت: در جلسه 

درخصوص عیدی روستاییان و عشایر تصمیم گیری شد.
وی ادامــه داد: مبلغ این عیــدی ۳00 هزار تومان اســت که به 
مســتمری بگیران صندوق بیمه روســتایی و عشــایر پرداخت 

می شود.
 وی تصریح کرد: یک میلیون و ۳00 هزار نفر تحت پوشــش این 
صندوق قرار دارند و مشکلی در پرداخت عیدی مستمری بگیران 

صندوق بیمه روستایی و عشایر نداریم.

مدیرکل دفتــر ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش و جوانان، از 
برگزاری جشــنواره ملی ازدواج در نیمه دوم اسفندماه سال جاری 

خبر داد.
 ناصر صبحی درخصوص برگزاری جشــنواره ملی ازدواج در سال 
جاری گفت: قرار بود این جشــنواره آذر ماه برگزار شود که به دلیل 
برخی مشــکالت امکان پذیر نشــد اما برگزاری این جشنواره برای 
نیمه دوم اسفند قطعی شده است و به تاخیر نمی افتد.ناصر صبحی 
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، پیش 
از این درخصوص برگزاری این جشــنواره هم زمان با هفته ازدواج، 
چنین خبر داده بود: »به دلیل اســتقبال بیش از حد و تقاضاهای 
متعدد متقاضیان، قرار شــد این جشــنواره با تاخیر برگزار شود و 
باتوجه به در پیش بودن ماه های محرم و صفر، امیدواریم بعد از این 
ایام و در اواخر آذرماه شاهد برگزاری این جشنواره باشیم«؛ اما این 

جشنواره در آذرماه هم برگزار نشد.

اخبار 

به گــزارش ایمنا، مدیــر روابط عمومــی جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان گفت: در ششــمین روز از دهه فجر 
که با نام »انقالب اسالمی-جوانان، نهضت علمی و اقتصاد 
مقاومتی« نامگذاری شده اســت، آیین افتتاح طرح ملی 
پیمان به میزبانی جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با 
حضور مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان، دبیر شورای 
هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، مشاور ریاست 
ســازمان جوانان جمعیت هــالل احمر در امــور آموزش 
و پژوهش و نماینــده اداره کل آموزش و پرورش اســتان 

اصفهان، در سالن صلح و دوستی این جمعیت برگزار شد.
طرح ملی پیمان و ایجاد جامعه ای ایمن

شهریار انصاری افزود: طرح ملی پیمان از جمله طرح هایی 
است که در تالش اســت با کمک جوانان برومند و توانای 
هالل احمر در مقابل تهدیدات و آســیب های اجتماعی، 

جامعه ای ایمن ایجاد کند.
وی تاکید کرد: در این مراســم مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان، ضمــن خیرمقدم بــه مدعوین و 
مسئولین شرکت کننده در این مراسم و تبریک ایام ا... دهه 

فجر انقالب اسالمی و تالقی برگزاری طرح ملی پیمان در 
این ایام گفت: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری 
و تاکید ایشــان بر کاهش آســیب های اجتماعی ازجمله 
اعتیــاد، جمعیت هالل احمر از ســال ها پیــش در بحث 
پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک آســیب اجتماعی فعال 
بوده و اقدامات گســترده ای را در این خصوص انجام داده 

است.
اعالم آمادگی جمعیت هالل احمر برای بار دیگر

مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
بیان کرد: در این مراســم دکتر مومنــی در پی تاکیدات 
معظم له، اعالم آمادگی جمعیت هــالل احمر را برای بار 
دیگر عنوان کرد و طرح ملی پیمــان را ازجمله طرح هایی 
دانست که تالش می کند با کمک جوانان برومند و توانای 
هالل احمر، در مقابل تهدیدات و آســیب های اجتماعی 
ناشــی از اعتیاد، جامعه ای ایمن ایجاد کند تا به یاری خدا 

در آینده شاهد کاهش آسیب های اجتماعی باشیم.
مومنی گفت: بــا ارائه آموزش های تخصصــی، می توانیم 
نگرش جوانــان را به موضوع اعتیاد حســاس تر کنیم و با 

مشــارکت موثر جوانان در پیشــگیری از اعتیاد، گام های 
محکمی در این زمینه برداریم. بی تردید حضور پرشــور و 
گســترده جوانان عضو هالل احمر در این برنامه کشوری، 
می تواند در زمینه کاهش آســیب های ناشی از اعتیاد به 
عنوان یک بالی اجتماعی موثر باشــد و این حضور باعث 

مباهات است.
حضور و نقــش جوانان هالل احمــر در زمینه 

مبارزه با مواد مخدر
براســاس این گزارش، در ادامه این مراســم، هادی زاده 
دبیر شورای هماهنگی ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان با اشاره به اینکه ده سال پیش مقام معظم رهبری 
در ابالغ سیاســت های کلی نظام، از اعتیاد به عنوان یک 
بالی بزرگ و تهدید عظیم یاد کردند اظهار داشت: اعتیاد 
به مواد مخدر در حقیقت از مصادیق جنگ نرم به شــمار 
می رود و از آنجا که ایــن موضوع، مفهوم پیچیده ای دارد، 
صرفا با بســتن مرزها نمی توان بر این بالی خانمان ســوز 

فائق شد.
وی خاطرنشان کرد: جوانان و امدادگران هالل احمر جان 
انســان ها را نجات می دهند و در کار مبارزه با مواد مخدر 
شخصیت انســانی نجات پیدا می کند و بی شک هردوی 

اینها ارزشمند است.
هادی زاده با اشاره به ظرفیت و توانمندی اعضای جمعیت 
هالل احمر در ایفای مســئولیت هــای اجتماعی گفت: 
امیدواریم با همت شما جوانان هالل احمر و حضور اساتید 
برجسته و به پشــتوانه کار داوطلبانه شــما عزیزان، نقش 

موثری در این زمینه داشته باشیم.
خواهان مشارکت بیشتر جوانان هستیم

انصاری اذعان کرد: در این مراسم دبیر شورای هماهنگی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهــان، در پایان، 
حضور و نقش جوانــان هالل احمر را در زمینــه مبارزه با 
مواد مخدر و پیشــگیری از اعتیاد غیرقابل انکار دانســته 
و خواهان مشارکت بیشــتر جوانان در این زمینه شد. در 
پایان این آیین، پیمان نامه جوانــان هالل احمر در مقابله 
و پیشــگیری از اعتیاد و آسیب های ناشــی از آن، توسط 

شرکت کنندگان قرائت شد.
مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
در خاتمه گفت: دوره آموزشی طرح ملی پیمان، با حضور 
۲50 عضو جوان و کارشناس جوانان جمعیت هالل احمر 
استان های یزد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مرکزی 
و اصفهان، تا دیروز در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان ادامه 

داشت.

هم زمان با دهه مبارك فجر، دوره آموزشــی طرح ملی پیمان با حضور 250 عضو جوان و کارشناس جوانان در اردوگاه 
شهید بهشتی اصفهان در حال برگزاری است.

هم زمان با دهه مبارك فجر در اصفهان؛

جوانان هالل احمر برای مبارزه با اعتیاد هم قسم شدند

سند امنیت زنان؛ 
در انتظار تصمیم سازمان مدیریت

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای مشــخص کردن وضعیت سند 
امنیت زنان در روابط اجتماعی، جلسه ســه جانبه ای را با وزارت کشور و سازمان برنامه 
و بودجه داشــتیم و منتظر تصمیم گیری ســازمان برنامه و بودجه درباره مرجع، نحوه 

تصویب و ابالغ این سند هستیم.
شهیندخت موالوردی افزود: متن سند راهبردی امنیت زنان به سازمان برنامه و بودجه 
ارائه شــد؛ چراکه در ماده ۲۲7 برنامه پنجم توســعه، مرجع تصویب و ابالغ این ســند 

مشخص نشده و تنها وظیفه تدوین آن به دولت سپرده شده است.
معاون رییس جمهــور در امور زنان و خانــواده افزود: احتمال دارد ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، ســند امنیت زنان در روابط اجتماعــی را به دولت ارائه دهــد تا در هیئت 
وزیران مصوب شــود؛ البته پیشــنهاد داده ایم که این سند در ســتاد ملی زن و خانواده 

تصویب شود.
وی با بیان اینکه اقدامات زیادی برای تدوین ســند امنیت زنان انجام گرفته است، گفت: 
این ســند ابتدا درخصوص امنیت زنان و کــودکان در روابط اجتماعــی بود که بخش 

کودکان آن، جدا و به مرجع ملی حقوق کودک واگذار شد. 
موالوردی در پایــان تصریح کرد: یکــی از پیش بینی های ما در ســند برنامه ششــم 
توسعه، اجرایی شــدن سند امنیت زنان اســت و دســتگاه هایی که در این سند تعیین 
 تکلیف شــده اند، باید بر اســاس سیاســت ها و راهبردهای آن، برنامــه عملیاتی ارائه

 دهند.
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
اگر امام )ره( نبود »شاهرخ« اعدام می شد

رشادتیاد یاران

 هر کسی در این عالم عمر خود را صرف پرداختن به موضوع خاصی می کند؛ یک نفر 
به دنبال جمع آوری مال و ثروت، کسب قدرت و ارضای هوای نفس می رود و دیگری 
نام فدایی اســالم را برای خود برمی گزیند، تا خود را فدای اسالم کند. دوران انقالب 
اســالمی آزاد مردانی بودند که جوانان را از جهالت به راه سعادت رهنمون ساختند و 
»شهادت« عاقبت خیری را برایشــان رقم زد. تاریخ نهضت اسالمی ما بسیاری از این 
آزادمردان را به خود دیده اســت. یکی از این افراد »شــاهرخ ضرغام« است. مشعل 
هدایت ساالر شــهیدان، راه را به شــاهرخ نشان داد و کشــتی نجات، وی را از ورطه 
ظلمات به نور کشاند. داستان زندگی شهید »شاهرخ ضرغام«، ماجرای حر در کربال 

را تداعی می کند. بسیاری از مورخین برای حر، گذشته زیبایی ترسیم نمی کنند.
شاهرخ پس از توبه دیگر به سمت گناهان گذشــته نرفت. برای کسی هم از گذشته 
ســیاهش نمی گفت. هر زمانی هم که یادی از آن ایام می شــد، با حســرت و اندوه 

می گفت: »غافل بودم. معصیت کردم؛ اما خدا دستم را گرفت.«
ضرغام در عمر 31 ســاله خود زندگی قابل توجهی داشت. از همان دوران کودکی، با 
آن جثه درشت و قوی، نشان داد که خلق و خوی پهلوانان را دارد. در جوانی به سراغ 
کشــتی رفت و پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و مدتی بعد همراه تیم 
المپیک ایران شــد؛ اما قدرت بدنی و نبود راهنما وی را وارد مســیری نادرست کرد. 
زندگی شاهرخ در غفلت و گمراهی ادامه داشت، تا اینکه دعاهای مادر پیرش اثر کرد. 
مسیحا نفسی آمد و از انفاس خوش او، مسیر زندگی شاهرخ تغییر کرد. بهمن 57 بود 

که شب و روز می گفت: »فقط امام، فقط خمینی«
وقتی در تلویزیون صحبت های حضرت امام )ره( پخش می شد، با احترام می نشست. 
اشک می ریخت و با دل و جان گوش می کرد. همیشــه می گفت: »هر چه امام بگوید 
همان اســت.« حرف امام)ره( برای او فصل الخطاب بود. برای همین روی سینه اش 

خالکوبی کرده بود »فدایت شوم خمینی«.

شاهرخ از جمله کســانی اســت که پیر جماران در 
وصفش فرمودند: »اینان ره صد ســاله را یک شــبه 
طی کردند. من دســت و بازوی شــما پیشــگامان 
رهایی را می بوســم و از خداونــد می خواهم مرا با 

بسیجیانم محشور گرداند.«
شاهرخ در همان روزهای 
اول جنــگ، وارد عرصه 

نبرد شــد و دالورانه جنگید، تا 
آنجایی که دشــمن برای سرش 
جایــزه تعییــن کرد. شــاهرخ 

پروازی داشــت تــا بی نهایت. در 
هفدهم آذر 59 دشــت های شمال 

آبادان این پرواز را ثبت کرد.
ســردار قاســم صادقی از نیروهــای گروه 

فداییان درخصوص شــهید شــاهرخ ضرغام به 
دفاع پــرس می گویــد: »شــاهرخ گنده الت 
تهران بود، که زندگی متفاوتــی را در دوران 
انقالب و پس از آن می گذراند. او را به نام »حر 
انقالب« می شناسند. قبل از انقالب کارهایی 
انجام می داد که در شــأن یک بچه مسلمان 
نبود؛ اما با پیروزی انقالب اســالمی، متحول 
شــد و به جرگه انقالبیان پیوست. زمانی که 
از مادرش در مورد عاقبت شــاهرخ پرسیدم، 
گفت:اگر امــام نبود بچه ام اعدام می شــد. 

شاهرخ ضرغام ســرانجام در 17 آذر 
ماه 59 در دشــت ذوالفقاری شربت 

شهادت نوشید.

یادی از»حر انقالب« که ره صد ساله را یک شبه پیمود؛

اگر امام )ره( نبود »شاهرخ« اعدام می شد

قاب روز

عمق نگاه
آنچه می بینید، تصویر شهیدی در قاب مزارش در بهشت زهرای 

تهران است. این عکس را محسن رنگین کمان ثبت کرد.

اگر شهید نشویم، می میریم
مرگ حق است؛ اما چه بهتر که انسان آزاده در راه خدا به خونش 

آغشته شود.

رییس مجلس در لباس نظامی
تصویــری که می بینیــد، در اوایــل دهه 137۰ شمســی و در 

»دانشگاه امام حسین)ع(« به ثبت رسیده است .

کتابی با یاد حاج حسین خرازی
 کتاب حاضر در 192 صفحه، با یادداشــتی از سردار مرتضی قربانی 

آغاز شده است. 

نجمه فاتحی بهمــن 57 بود.چندروزی 
بیشــتر  از ورود امام)ره( به 
میهن نمی گذشت و ملت انقالبی حاال بیش ازپیش  
در انتظار تحقق وعده تشــکیل دولت توســط امام 
خمینی)ره( بودند؛ اما هنوز رژیم شاهنشاهی پابرجا 
و دولت بختیار مدعی مقاومــت در برابر انقالب بود؛ 
البته در برخی از واحدهای ارتش شاهنشاهی روز به 
روز اعتصاباتی رخ می داد و موضوع به روزنامه ها هم 
کشیده شده بود و مردم هنوز ارتش را در مقابل خود 
می دیدند.مقامات عالی رتبه نظامی نیز به هیچ وجه 
زیر بار پذیرش انقــالب نرفته و همچنــان از دولت 
بختیار حمایت می کردند. درواقع تصویر شــفافی از 
آینده وجود نداشــت و مردم نگران روزی بودند که 
درگیــری نهایی بــا ارتــش رخ دهد .بنابــر همین 
نگرانی،عده ای نیــز خود را برای نبردی مســلحانه 

آماده می کردند.
درواقع در آن وضعیت تنها عاملی  که می توانســت 
روحیه انقالب را تقویت کند و مقاومت دولت بختیار 
را بشکند »اعالم همبســتگی ارتش با ملت « بود. در 
این شرایط نظامیان فداکار و متعهد نیروی هوایی به 
این نتیجه رسیدند که باید دست به کار بزرگی زده و 
وظیفه ملی و مذهبی خود را انجام دهند؛ بنابراین با 
یک حرکت متهورانه به سیل خروشان ملت پیوستند 
و با حضور در اقامتگاه رهبر بزرگ انقالب اسالمی در 
مدرسه علوی ســندی از افتخار، حماسه، رشادت و 
ایمان را در برگ های زرین تاریخ انقالب اسالمی به 

ثبت رساندند.
این روز یادآور حماسه ای بزرگ است.19بهمن 57 
روزی بود که بــه تمامی توطئه هــای طاغوت خط 

بطالن کشیده شد.
»کاری که شــما عزیزان در این روزهــا در روز 19 
بهمن انجام دادیــد از حیث معنویت بــزرگ ترین 
کارها و با ارزش های دنیایی هم بزرگ ترین ارزش ها 
بود. روزی که پیروزی به آنجا نرســیده بود که مورد 
اطمینان باشد و شــما در معرض خطر بزرگ بودید، 
از جان گذشته و به اسالم پیوســتید و از سپاه اسالم 
شــدید. خداوند این افتخار را برای شما حفظ کند و 
شما را در دو جهان سعادتمند فرماید و آنچه که باید 
به شما عرض کنم این است که تا شما تعهد خودتان 
را به اســالم حفظ کردید و روابط خودتان را با همه 
قشــرهای ملت برادرانه کردید، این انقالب محفوظ 

خواهد ماند...«
* ســخن امام خمینی)ره( در جمع نظامیان نیروی 

هوایی

به یاد 19 بهمن 57؛

روزی به یاد آسمانی ها

جانباز 7۰ درصد مبارزات انقالب اســالمی پس از تحمل ۳۸ سال درد و رنج 
ناشی از مجروحیت به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. به گزارش مشرق، علی 
اصغر ســلطانی، جانباز 7۰ درصد مبارزات انقالب اسالمی پس از سال ها درد 
و رنج ناشی از مجروحیت در سن 61 ســالگی به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
مراسم تشییع این شهید واالمقام روز یکشــنبه 17 بهمن ماه 95 از ساعت 1۰ 
صبح از خیابان فیض مســجد رکن الملک به سمت گلستان شهدای اصفهان 
برگزار شد. علی اصغر سلطانی در سال 1۳57 و در تظاهرات علیه رژیم طاغوت 
از ناحیه هر دو گوش، هر دو پا، کمر و دســت چپ دچار سوختگی و در سال 
1۳5۸ بر اثر انفجار نارنجک از ناحیه چشم چپ، موج انفجار سر و گوش مجروح 

شد.

 شهادت جانباز 7۰ درصد 
دوران پیروزی انقالب اسالمی

                      دهه پنجاهی ها چه کتاب هایی می خواندند؟

به گزارش فارس، 
دهه پنجاه با برگزاری جشن های 25۰۰ ساله در حالی 

برگزار شد که مردم در فقر شدید زندگی می کردند. دولت در آن سال برای تامین 
مخارج جشن، غیر از افزایش مالیات و عوارض شهری، برای مشروبات الکی و دخانیات درصدی را 

به عنوان مالیات درنظر گرفت. دانشجویان در سال های پایانی این دهه با دیدن برگزاری چنین جشنی و البته 
جشن هنر شیراز، به یقین رسیدند که پایه های حکومت بر ناعدالتی و ظلم است و چاره ای جز تذکر و اعتراض به عملکرد 

دولت یا مبارزه برایشــان باقی نمانده بود. در این مدت )دهه پنجاه( راه های مختلفی برای مبارزه با حکومت از طرف مبارزان در پیش 
گرفته شد، اما جوانان ناکارآمدی این ایدئولوژی ها را با چشم خود دیدند. تا اینکه اواخر دهه پنجاه، یعنی در سال های 56 و خصوصا سال 57، در 

کتابفروشی های روبه روی دانشگاه کتاب هایی عرضه شدند که گاهی اسم نویسنده آنها به چشم نمی خورد و یا  با اسم مستعار نوشته می شد؛ اما تفکرات 
خفته در عباراتش به خدا نزدیک و با فرهنگ جامعه ایرانی که وابسته به دین اسالم بود، بسیار قرین بود و باورهایشان را تایید و گاه اصالح می کرد.

سال 57، در خیابان انقالب، خصوصا روبه روی دانشگاه اغلب جوانان روی چند تکه گونی و روزنامه، کتاب هایی را برای فروش می چیدند. کتاب های استاد مطهری 
و دکتر شریعتی پرطرفدارترین آثاری بودند که با سادگی، روانی و شیوایی نثرشان جوانان دانشگاهی و حتی دانش آموز را به خود جذب می کرد. در این میان نویسندگان 

دیگری نیز فعال بودند، اما در صدر کتاب هایی که جوانان آن دوره نام می برند، کتاب های این دو استاد خودنمایی می کند.
اسدا... مشایخی نویسنده و روزنامه نگار که در آن سال ها جوانی حدود 2۰ یا 21 ساله بوده است، در گپی کوتاه، از بازار داغ کتاب هایی می گوید که در سال 57 بین جوانان طرفدار 

داشته و دست به دست می شده است، آن هم پیش از وقوع اتفاقاتی که مردم را به خیابان ها کشاند:
اولین رمانی که خواندم در خانه یکی از اقوام پیدا کردم. نویسنده اش میکی اسپلین و در ژانر پلیسی نوشته شده بود؛ کتاب های کوچکی بودند که به آنها کتاب های الله زاری می گفتند.از 

یک دوره ای جو ناگهان تغییر کرد و از فضای ادبی صرف، خارج شد و به سمت خواندن کتاب های انقالبی معطوف گردید. گذشته از کتاب های مرحوم شریعتی و آقای مطهری که خواندن 
کتاب هایشان به گونه ای مد شده بود، کتاب هایی رواج داشت که زندانیان سیاسی پس از رهایی از زندان نوشته بودند و با استنسیل تکثیر می شدند.

خاک خوب اثر پرل باک نویسنده آمریکایی است که درباره فقر کشاورزان و در اعتراض به نظام سرمایه داری نوشته شده است. در این کتاب شخصیت اصلی رمان در اعتراض به فقر مردم کشورش 
و ظلم هایی که بر آنها می رود به گروه های انقالبی می پیوندد.  قشر فهیم و باالتر از ما؛ آنهایی که تفکرات خاصی داشتند ممکن بود کتاب هایی غیر از این را هم بخوانند، مثل کتاب »خاک خوب« 
که همان سال ها ترجمه شد. این دست کتاب ها بیشتر الیه هایی از تفکرات سوسیالیستی داشتند و داستان هایشان در ارتباط با کارگر و دهقان و طبقه  سرمایه دار بود. در میان آثار نویسندگان ایرانی 
رمان و داستان هم بود، اما دیگر کلیشه شده بودند. بیشتر کتاب هایی که آن دوره خوانده می شد کتاب های عقیدتی بود. تقریبا از سال 57 در دبیرستان، قبل از اینکه حرکت های انقالب آغاز شود و 
پیش از آنکه ماجرای آن مقاله معروف در روزنامه اطالعات درباره امام)ره( پیش بیاید، در مدرسه »داستان راستان« شهید مطهری دست به دست می شد و روحیه ناپیدای نارضایتی بین ما وجود 

داشت؛ چون کتاب های تحلیلی به سن ما نمی خورد.
با شروع سال 56 خواندن کتاب های مطهری و شریعتی همه گیر شد. کتاب هایی مثل آنچه محمد رضایی، مهدی رضایی و احمد رضایی می نوشتند وارد جامعه شد، مثال محمد رضایی کتابی 
درباره امام حسین)ع( نوشته بود؛ خیلی انقالبی بود. اما در درجه اول کتاب های دکتر شــریعتی قرار داشت که به زبان نسل جوان بسیار نزدیک بود؛ قلم زیبایی داشتند و سبک نگارش ایشان 
سبکی انقالبی و حماسی  بود. پس از آثار ایشان، کتاب های اســتاد مطهری بود که کتاب هایی اعتقادی یا به قول آن روزگار مکتبی بودند. اولین کتابی بود که از شریعتی خواندم، بعد از آن 
هم »کویر« و »فاطمه فاطمه است« را. خدا رحمتشان کند؛ آثارشان بسیار تاثیرگذار بود. از آثار استاد مطهری بیشتر کتاب »جهان بینی توحیدی« را می خواندیم؛ برای بحث با گروه های 
کمونیستی به دردمان می خورد. هدایت ا... بهبودی نویسنده و محقق تاریخ انقالب اســالمی از کتاب هایی می گوید که اواخر دهه پنجاه بین جوانان خواننده داشته و خود نیز مطالعه 

می کرده است:»از جمله کتاب هایی که می خواندم کتاب »ریشه ها« نوشته الکسی هیلی بود؛  البته جزوکتاب های ممنوعه نبود و در قالب رمان به نقل سرگذشت کودکی می پرداخت 
که در سنینی به بردگی گرفته می شود و به این ترتیب چگونگی شکل گیری نظام برده داری را بیان می کرد و از کتاب های خواندنی آن زمان بود. کتاب های دیگری هم بود،مثل 

»جنگ شکر در کوبا«؛ این کتاب را کســانی می خواندند که عالقه داشتند بیشتر از حد معمول درباره سکوت و ســکونی بدانند که آن زمان حاکم بود؛  البته این کتاب هم 
جزوکتاب های ممنوعه نبود. در سال های نزدیک به انقالب دیگر حال و هوا تغییر کرد؛ یعنی فاصله کتاب های زیرزمینی با کتاب های دارای مجوز کمتر شد. در این بین 

دو دسته از کتاب ها خیلی خودشان را نشان دادند؛ یکی کتاب های مذهبی و دیگری کتاب های کمونیستی. در میان کتاب های مذهبی نوشته ها و سخنرانی های 
دکتر شریعتی حرف اول را می زد؛ خیلی مشتاق داشت. یکی از معروف ترین این کتاب ها، »در ویتنام« بود که جنایات آمریکاییان را در ویتنام بیان می کرد. 

خیلی دست به دست می شد و طرفدار داشت.
سعید عالمیان نویسنده و پژوهشگر جنگ نیز می گوید:من »حماسه حسینی« آقای مطهری را خیلی دوست داشتم. این کتاب به عمق 

و کنه قیام عاشورا و پیام آن می پرداخت؛ اینکه پیام عاشورا چیست. در ایام عاشورا در هیئت ماجرا و وقایع عاشورا را می شنیدیم، 
اما به تبیین کاری نداشتیم. این کتاب در این زمینه بسیار به ما کمک می کرد. پس از آن کتاب »جاذبه و دافعه علی« 

بسیار برایم جذاب بود. کتاب دیگری که خواندم از آقای هاشمی رفسنجانی بود به نام »امیرکبیر؛ قهرمان 
مبارزه با استعمار«. در واقع یک کتاب تاریخی بود که نشان می داد  امیرکبیر خالف جریان 

استعمار حرکت می کند و به همین علت شهید می شود.
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پیشنهاد  سردبیر:12
نمی توان کشوری را به راحتی از کنوانسیون رامسر حذف کرد اختصاص ۲۰۰ میلیارد ريال براي جبران 

خسارات ناشي از آنفلوانزاي پرندگان

صدور حكم قضايي براي متخلف 
زيست محیطي در شهرستان مبارکه

توقیف حدود 9۰۰ قبضه سالح غیرمجاز 
از شكارچیان 

هيئت وزيران در نشســت خبری به رياســت حجت االســام 
والمســلمين دكتر حســن روحانــي رييس جمهــوري، مبلغ 
۲۰۰ ميليارد ريــال اعتبار براي جبران خســارات و هزينه هاي 
عملياتي ناشــي از وقوع آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان به سازمان 

دامپزشكي اختصاص داد.
اين اختصاص براي جبران خسارات و هزينه هاي عملياتي ناشي 
از وقوع آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان به ســازمان دامپزشــكي 

اختصاص پيدا كرد. 

حكم قضايي براي يك متخلف زيســت محيطي در شهرستان 
مباركه صادر شد.

به گزارش » پارما «، طي گشت، كنترل و پايش حوزه شهرستان 
مباركه توســط يگان حفاظت اداره محيط زيست مباركه، يك 
متخلف زيســت محيطي به دليل اســتفاده بيش از حد سموم 

كشاورزي در مزرعه پياز، در حال وقوع جرم شناسايي شد.
براساس پيگيري قضايي به عمل آمده و نتيجه استعام آزمايش 
و محرز شدن حد غير مجاز ميزان ســموم، بزه انتصابي اين فرد 
متخلف محرز و مســلم شــد واين فرد عاوه بر پرداخت جزاي 
نقدي در حــق صندوق دولت به مدت شــش مــاه به خدمات 

عمومي زير نظر اداره محيط زيست مباركه محكوم شد.

مديركل حفاظت محيط زيست مازندران گفت كه از ابتدای سال 
 جاری تاكنون حدود9۰۰ قبضه ســاح غيرمجاز از شكارچيان 

در اين استان توقيف شده است.
حسينعلی ابراهيمی كارنامی افزود: همچنين 7۰3 قبضه ساح 

از شكارچيان دارای مجوز حمل ساح توقيف شده است.
به گفته وی، اين افراد با وجود داشتن مجوز حمل ساح شكاری، 
فاقد پروانه شــكار بودند كه با تشــكيل پرونده به همراه ساح 
 های كشف شــده برای برخورد قانونی در اختيار دستگاه قضايی 

قرار گرفته اند.
مديركل محيط زيســت مازندران گفت : همچنين در اين مدت 
 185 قبضه اســلحه قاچاق نيز از شــكارچيان غيرمجاز كشــف 

و توقيف شده است.
به گفته وی، اين شــكارچيان با وجود ممنوعيت شكار به دليل 
شــيوع آنفلوانزای حاد پرندگان، به شكار پرندگان می پرداختند 

كه ساح شان كشف و ضبط شده است.
ابراهيمی با تاكيد بر ممنوعيت شــكار پرندگان زمستان گذران، 
 از شكارچيان خواســت تا اين محدوديت ها را برای سامت خود 
و شــهروندان رعايت كنند. ســاالنه15۰ گونه پرنده زمســتان 
گذران با جمعيــت 1/5 ميليون بــال به تاالب هــا و آبگيرهای 
مازندران پناه می آورند. بر اســاس آمارهای رسمی، شكارچيان 
مجاز و غيرمجاز حدود۲5۰ تا3۰۰ هزار بــال از اين پرندگان را 
همه ساله شكار می كنند. طبق آمار غير رسمی حدود1۰۰ هزار 

نفر در مازندران دارای ساح شكاری مجاز و غير مجاز هستند.

اخبار

به گزارش ايرنا؛ كنوانســيون رامســر يكــی از قديمی ترين 
معاهدات بين المللی محيط زيســتی اســت كه در ســال 
 1349 با حضور 18 كشور در شهر رامسر ايران به امضا رسيد 

و اكنون 169 عضو دارد.
در مدت اخير شــايعه ای در فضای مجــازی مبنی بر حذف 
 ايران از كنوانســيون رامســر به علت زير پا گذاشــتن مفاد 

اين معاهده جهانی منتشر می شود.
 در اين پيــام به تــاالب بين المللــی گاوخونــی و رودخانه 

زاينده رود به طور مستقيم اشاره شده است.
 در هميــن ارتبــاط فرهــاد امينــی در گفــت و گــو 
را  پيــام  ايــن  متــن  اگرچــه  اظهاركــرد:  ايرنــا،   بــا 
 در فضای مجــازی نديــده ام، اما بــه طور كلی حــذف نام 
 يك كشــور از اين كنوانسيون ســاز و كار خاص خود را دارد 

و نمی توان به طور ناگهانی كشوری را حذف كرد.
 وی اضافه كرد: اگرچه بخــش زيادی از تاالب های كشــور

با مشكاتی روبه روســت، اما تاش های زيادی نيز برای رفع 
معضات اين حوزه در حال انجام است.

 هماهنــگ كننــده دبيرخانــه مديريــت زيســت بومــی 
 تاالب های استان اصفهان درباره اقدام های انجام شده برای 
احيای تاالب بيــن المللــی گاوخونی، تصريح كــرد: طرح 
مطالعاتی احيای تاالب بين المللی گاوخونی انجام و تاكنون 

 11 كارگاه تخصصی نيز با حضور دستگاه های ذی ربط برگزار 
شده است.

مديرملی طرح حفاظــت از تاالب های ايــران درباره امكان 
حذف نام كشورمان از فهرست كنوانسيون رامسر نيز  به ايرنا 
گفته بود: امكان حذف يك كشــور از فهرســت كنوانسيون 
 بين المللی رامســر كه در مــورد حفاظت از تاالب هاســت، 

وجود ندارد.
ابوالفضل آبشــت با بيان اينكه خاســتگاه اصلی كنوانسيون 
 رامسر، ايران اســت، افزود: اين كنوانســيون تاش می كند 
تا اعضای خــود را افزايش دهــد چون هرچه اعضا بيشــتر 
 باشد كشورها نســبت به حفاظت از عرصه های تاالبی خود 

متعهد تر می شوند.
وی با تاكيد بر اينكه امكان خارج كردن كشــوری از فهرست 
اين كنوانسيون وجود ندارد، تصريح كرد: ممكن است زمانی 
تاالبی در كشــوری به دليل تغييــر شــرايط از لحاظ تنوع 
زيســتی و وضعيت فيزيكی از فهرســت كنوانسيون خارج 
 شــود كه در اين صورت در فهرست ســرخ آن ) مونترو ( قرار 
می گيرد. آبشــت ادامــه داد: اين روند هــم موجب ترغيب 
 كشورها می شــود تا برای خروج تاالب خود از فهرست سرخ 

و احيای آن تاش بيشتری كنند.
وی گفت: كنوانسيون رامسر با سه هدف راهبردی شناسايی 

وثبت تاالب ها، بهره بــرداری خردمندانه و تقويت همكاری 
فرامرزی يا بين كشــوری برای تاالب هايی كه بين دو كشور 

واقع شده اند، شكل گرفت.
مدير ملی طــرح حفاظت از تــاالب های ايــران اضافه كرد: 
 در ايــران تاالب هــای هامون در سيســتان و بلوچســتان 
و هورالعظيم در خوزســتان جزو تاالب های فرامرزی اســت 
 از اين رو می توان با اســتفاده از اين كنوانســيون به حفاظت 
از اين تاالب ها كمك كرد، بنابراين اينكه كنوانسيون عضوی 

را حذف كند با اهداف آن همخوانی ندارد.
به گفتــه وی ايــران 35 تــاالب كــه برخــی در قالب يك 
مجموعه هســتند را در كنوانسيون رامســر به ثبت رسانده 
 و از ايــن تعــداد 6 تــاالب از جمله انزلــی، هامــون، نيريز 
و كمجان، شورگل، يادگارلو و درگه سنگی در فهرست سرخ 

كنوانسيون ) مونترو ( قرار دارد.
تاالب بين المللی گاو خونی به وسعت تقريبی 476 كيلومتر 
مربع از جمله مهم ترين تاالب های كشورمان، واقع در شرق 
شــهر تاريخی اصفهان در فات مركزی ايــران و در انتهای 
مســير زاينده رود قــرار دارد كــه در ســال 1354 به ثبت 
 كنوانسيون رامسر رســيد و نام آن در فهرســت تاالب های 
بين المللی قرار گرفت.  با خشكی زاينده رود به عنوان تامين 
كننده اصلی آب تاالب گاوخونی در ساليان گذشته، اين تاالب 
 نيز با كمبود آب روبه رو شــد و تهديد زيست محيطی آن نيز 
به لحاظ كانون بالقوه توليد و انتشار ريزگردها در منطقه ميانی 
كشور نگرانی مردم و كارشناسان را برانگيخت. اين تاالب كه 
در گذشــته يكی از زيســتگاه های حيات وحش و پرندگان 
در فــات مركزی ايران بود، در زمســتان ســال 65 پذيرای 
حدود3۰ هزارقطعه پرنده بوده اســت، امــا امروز كمتر از5۰ 
 گونه پرنــده در اين تاالب حضور دارند و اكوسيســتم آن نيز 

به شدت در حال تغيير است.
 با توجه به ايــن تهديد زيســت محيطی و خطرات ناشــی 
 از خشك شــدن تاالب گاوخونی، دولت يازدهم تاش های

 زيادی بــرای احيای ايــن تاالب انجــام داده اســت و پس 
از سال ها، در ســال 94 برای اولين بار حقآبه محيط زيست 
و پايداری رودخانه زاينده رود در برنامــه ريزی توزيع منابع 
آب از ســد زاينده رود تصويب شــد و ميزان 87 ميليون متر 
مكعــب از حجم آب توزيعــی به اين بخــش اختصاص پيدا 
كرد.براســاس اين برنامه مقرر شــد كه هر مــاه حدود1۰ 
 ميليون متر مكعــب آب از ســد زاينده رود بــرای پايداری 

و حفظ اكوسيستم زاينده رود تخصيص پيدا كند.
در برنامه ياد شــده، اين حجم آب رها شــده در پايين دست 
 شهر اصفهان با گرفتن پســاب تصفيه خانه جنوب اصفهان 
به سمت تاالب بين المللی گاوخونی تداوم پيدا كرده و از ۲8 

 آذرماه گذشــته در ايستگاه هيدرومتری شــاه كنار اصفهان 
در هر ثانيه حدود يــك و نيم متر مكعــب مخلوطی از آب، 
پساب تصفيه شده و زهاب های كشاورزی به گاوخونی ريخته 
 شد. اين اقدام در سال گذشــته در پی سفر رييس جمهوری 
به اصفهان و همچنين رييس سازمان حفاظت محيط زيست 

كشور به شهر ورزنه واقع در شرق اصفهان انجام شد.
حسن روحانی سال گذشته در جريان سفر به استان اصفهان 
 تاكيد كرد: زاينــده رود حتــی بايد با جريــان حداقلی آب 

زنده نگه داشته شود.
 معصومه ابتكار معاون رييس جمهوری نيز ســال گذشــته 
در سفر به منطقه شــرق اصفهان از تاالب گاوخونی به عنوان 

يكی از عرصه های طبيعی در معرض تهديد ياد كرد.
وی هنــگام بازديــد از تاالب 
گاوخونــی، ايــن عرصــه را 
يكی از بــا ارزش ترين تاالب 
هــای ثبت شــده كشــور در 
كنوانســيون رامسر برشمرد و 
اضافه كرد: دولت در نظر دارد 
 با همكاری وزارتخانه های نيرو 
كشـــاورزی  جهـــــــاد   و 
و كشــاورزان منطقه با تعيين 
 و تغييـــر الگـــوی كـشت، 

اين تاالب را احيا كند.
در هميــن حــال اســتاندار 
امســال  خــرداد   اصفهــان 
در همايش گراميداشــت روز 
جهانی محيط زيست، احيای 
زاينــده رود و تاالب گاوخونی 
 را از برنامه هــای دولت تدبير 
و اميد اعام و تاكيد كرد: برای 

اجرای اين برنامه، حداقل پنج سال زمان نياز است.
رســول زرگرپور گفت: اين دولت با اجرای طرح های كاهش 
آلودگی هوا و مقابله با گرد و غبار در عمل نشان داده كه دولتی 

زيست محيطی است. 
 وی اضافه كرد: اســتان اصفهان در ارايــه راهكارهای علمی 
 و عملــی بــرون رفــت از مشــكات زيســت محيطــی 

و مشاركت های بين بخشی، پيشگام و سرآمد است.
 اســتاندار اصفهــان گفــت: كارگــروه هايی بــرای اجرای 
سياســت های زيســت محيطی نظام و طرح هايــی برای 
 رفع مشــكات زيســت محيطی در اســتان اصفهان فعال 
شــده اســت. زرگرپور گفت: احيای حوزه آبريز زاينده رود، 
 پديده رو به رشــد گرد و غبــار، آلودگی های شــديد خاک 
 و تراكــم جمعيــت شــهری در اصفهــان از مهــم تريــن 
 چالش های استان اســت. وی با بيان اينكه در استان اصفهان 
با مجموعه ای از مشكات زيست محيطی مواجهيم، تصريح 
كرد: استان از نظر وضعيت زيست محيطی با شرايط مطلوبی 
كه در سند چشم انداز استان ترسيم شده است، فاصله زيادی 

دارد و بايد در جهت جبران اين فاصله گام برداريم.

هماهنگ کننده دبیرخانه مديريت زيست بومی تاالب های استان اصفهان گفت: حذف يک کشور از کنوانسیون 
جهانی رامسر به راحتی و به يک باره امكان پذير نیست.

هماهنگ کننده زيست بومی تاالب های استان اصفهان:

نمی توان کشوری را به راحتی از کنوانسیون رامسر حذف کرد

اعطای اولین پروانه رسمی 
قرق های اختصاصی در دو استان

 مديــر كل دفتر حفاظــت و مديريت شــكار و صيد ســازمان 
محيط زيســت گفت: برای اولين بار پروانه رســمی قرق های 
 اختصاصــی به متقاضيــان آن در اســتان های يــزد و كرمان 
 اعطا شــد. علی تيموری افزود: با توجه به تاييد پنج منطقه برای 
قرق های اختصاصی توسط شورای عالی محيط زيست، تكاليف 
 و دســتورالعمل فعاليت اين قرق ها نيز توسط اين شورا تصويب 

و به استان ها اباغ شد.
وی اظهار كرد: ســازمان حفاظت محيط زيست سه سال است 
مجوز شكار چهار پا صادر نكرده اســت و در اين مدت به صورت 
پايلوت يك منطقه در يــزد به عنوان منطقه قــرق اختصاصی 
 فعال بود كــه در ايــن زمــان قرقداران بــا جــذب نيروهای 
محيط بــان موجب حفظ حيــات وحش و افزايــش گونه های 

جانوری اين منطقه شدند.
تيموری گفت: براساس بررسی ها، در اين منطقه تا4۰۰ درصد 
انواع گونه هــای حيات وحش اعم از قوچ، ميش، كل و بز رشــد 
داشــته اســت، در واقع پيش از اجرای قرق، تعداد اين گونه ها 
حدود15۰ راس بود كه اكنون به هزار و1۰۰ راس رسيده است.

وی ادامه داد: بر اين اســاس بــرای اولين بــار پروانه قرق های 
اختصاصی با اعتبار 5 ســال در دو منطقه در يزد و كرمان كه به 
امضای رييس ســازمان حفاظت محيط زيست رسيده است، به 
متقاضيان آن كه افراد حقيقی و حقوقی هستند، اعطا می شود.

مدير كل دفتر حفاظت و مديريت شــكار و صيد سازمان محيط 
زيســت گفت: اكنون در اين مناطق قرق، بيش از دو هزار راس 
كل و بز و قوچ و ميش وجود دارد كه مقرر شــد به مدت يك ماه 
)۲۰ بهمن تا۲۰ اسفند ( مجوز شكار فقط 34 راس قوچ، ميش، 

كل و بز اين مناطق صادر شود.
وی ادامه داد: بر اســاس ايــن تصميم، مقرر شــد3۰ درصد از 
 اين مجوزها در اختيار جوامع محلی اطراف منطقه قرق شــده 

و7۰ درصد ديگر به قرقبانان داده شود.
 تيموری تاكيد كرد: بــا اعطای ايــن مجوزها بــرای اولين بار 
در كشور مردم و جوامع محلی به صورت رسمی در امر حفاظت 
 از عرصه های طبيعی و حيات وحش كشــور دخيل می شــوند 
و اين كار در راســتای اصــل پنجاهم قانون اساســی كه حفظ 

محيط زيست را يك وظيفه عمومی می داند، صورت می گيرد. 
 مديــر كل دفتر حفاظــت و مديريت شــكار و صيد ســازمان 
محيط زيســت گفت: با اجرای قرق های اختصاصی قطعا شاهد 

شكارچيانی قانونمند در كشور خواهيم بود.

با مسئوالن

 مدير كل حراست ســازمان حفاظت محيط زيســت با تاكيد 
بر وظايف1۰ دســتگاه متولی در موضوع گــرد و غبار، گفت: 
 آبگيری7۰ درصدی هورالعظيم نشــان از عــزم جدی دولت 

در احيای تاالب دارد.
 به گــزارش مهــر، مديــر كل حراســت ســازمان حفاظت 
 محيــط زيســت در ديدار بــا بــا پرســنل اداره كل حفاظت 
محيط زيســت خوزســتان گفت: اگر شــخصی در اســتان 
دنبال رفع مشــكل گرد و غبار اســت نبايد وظايف1۰ دستگاه 
 متولــی را فراموش كنــد. فرمايشــات مقام معظــم رهبری 
 در 17 اسفندماه 93 تاكيد بر عدم برخورد سليقه ای و سياسی 
با موضوع محيط زيســت به خصــوص گردوغبار اســت. رضا 
 جزينــی زاده در اين ديــدار كه بعــد از برگــزاری روز جهانی 
 تاالب ها در اســتان خوزســتان انجــام شــد، از فعاليت های 
انجام شده در راســتای حفاظت از محيط زيست استان تقدير 
و پرسنل محيط زيســت در اســتان ها را نوک پيكان حفاظت 
وحراست ازمحيط زيست دانست و گفت: وظيفه همه ماست كه 
پاسخگوی مطالبات به حق مردم در موضوعات زيست محيطی 
باشيم و با بيشترين توان و به شايستگی از اين خواسته ها دفاع 
كنيم و بحمدا... در دولت يازدهم توجه به محيط زيست وسامت 
مردم به اوج خود رسيده است. وی مشاركت مردم را بزرگ ترين 

سرمايه برای انجام ماموريت های سازمان حفاظت محيط زيست 
ومردم را بهترين قاضيان در ارزيابی عملكرد پرســنل دانست و 
اضافه كرد: نبايد اجازه داد كه مردم گرفتــار بهره برداری های 
ناصحيح برخی از افرادی شوند كه مسائل محيط زيست را دست 

مايه اهداف سياسی خود قرار داده اند.
 جزينــی زاده در بخش ديگری از ســخنان خود بــه موضوع 
گرد و غبار كــه اين روزها، اســتان خوزســتان را درگير خود 
كرده است، اشــاره كرد وگفت: عاوه بر محيط زيست كه نقش 
نظارتی و حاكميتی دارد،1۰ دســتگاه ديگر هــم در رفع اين 
 مشــكل ســهم دارند و در اين خصوص ضمن آشــنايی مردم 
 با كليه وظايف اين دســتگاه ها به گونه ای عمل شود تا هريك 
از اين بخش ها وظايف محوله مربوط به خود را به درستی انجام 
دهند و وظايف محيط  زيســت به عنوان يك دستگاه نظارتی 
وحاكميتی مشخص اســت. فعاليت سمن ها مبتنی بر رويكرد 
مشاركت مردمی سازمان اســت واستفاده ابزاری توسط بعضی 
افراد از پتانســيل مردمی جفا به مردم است و برمشكات اضافه 
می كند. وی ضمن گايه از بعضی افــراد كه وظيفه اصلی خود 
را فراموش كرده وباعث تنش والتهاب در كشــور می شــوند، 
تاكيد كرد: اين افراد بايســتی در وهله اول مطالعه علمی داشته 
باشند و مطالبه خود را از دســتگاه های مرتبط در فضايی آرام و 
قانون مداری دنبال كنند، نه اينكه با بزرگنمايی مشكات و ناديده 
 گرفتن فعاليت های انجام شــده در شــرايط سخت اقتصادی 
و توان مالی كنونی، باعث از بين رفتن انگيزه در كاركنان خدوم 
دولت و خصوصا محيط زيست شده و با هياهو و تحريك بی مورد 
مردم و استفاده ابزاری از آنها بر مشــكات آنها اضافه كنند كه 
اين امر به نفع جامعه نيست. سازمان محيط زيست همواره در 
انجام وظايف قانونی خود و همكاری و تعامل فرابخشی از جمله 
همكاری با نمايندگان مردم در مجلس شــورای اسامی وساير 
 دستگاه های مرتبط از هيچ كوششــی فروگذار نبوده و نيست 

و از نظر كارشناسی از نمايندگان محترم بهره مند بوده است.

همزمان با سی وهشــتمين دهه فجرانقاب اسامی اجرای 
 »طرح تثبيــت كانون های داخلــی ريزگردها با اســتفاده 
 از زه آب ها و ايجاد فرصت های اقتصادی به روش شور ورزی«

 با همــكاری موسســه جهــاد نصــر و حمايــت صندوق 
سرمايه گذاری زيست فناوری امضا شد.

به گــزارش ايرنــا، علی محمد لطيفــی رييــس كارگروه 
بيوتكنولوژی محيط زيســت ستاد توســعه زيست فناوری 
معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری گفت: دو تهديد 
جدی زيست محيطی درخوزستان وجود دارد كه شامل زه آب 
های توليدی از اراضی كشاورزی با حجم تقريبی سه ميليارد 
مكعب و وجود كانون های بحرانی توليد گرد وغبار به وسعت 

تقريبی38۰ هزارهكتاری می شود.
وی افزود: ازســوی ديگر نياز به تامين و تخصيص اعتبارات 
زياد برای انتقال و دفع زه آب ها به خليــج فارس و معضات 
ورود زه آب به رودخانه ها و تاالب های خوزســتان نيز وجود 
دارد كه با توجه به اين مشكات، ستاد توسعه زيست فناوری 
معاونت علمی مصمم به اجرای طرح تثبيت كانون های داخلی 

ريزگردها با استفاده از زه آب ها شده است.
به گفته لطيفی، طــرح پايلوت تثبيت كانــون های داخلی 
ريزگردها بــا اســتفاده از زه آب هــا و ايجــاد فرصت های 

اقتصادی به روش توســعه فناوری شــورورزی با همكاری 
موسســه جهاد نصــر، مركزملــی تحقيقات شــوری يزد 
وسايرشــركت هــای دانــش بنيان درشــرف اجراســت 
 تا ايــن تهديد زيســت محيطــی تبديل به يــك فرصت 

شود. 
 وی با اشــاره بــه مزيت هــای اجــرای اين طــرح، گفت: 
ازمزيت های اين طرح درسطح پايلوت می توان به دانش بنيان 
بودن ) متكی بــر بيش از۲۰عنوان نتايــج تحقيقات داخلی 
 و مرور تجربيــات بين المللی (، تثبيت كانــون های ريزگرد 
 با استفاده از زه آب های كشــاورزی، تبديل تهديد به فرصت 
از طريق پرورش آرتميا در ســطح ســه هكتار و توليد دو تن 

درهر دوره اشاره كرد.
وی بيان كرد: پرورش ميگو درسطح 5 هكتار و توليد 15 تن 
درهردوره، پرورش علوفه درســطح۲۰ هكتار با توليد 38تن 
درهردوره زراعی و5۰۰ مترمكعب چــوب و ايجاد واحدهای 
اقتصادی اشتغال زا برای هر واحد حداقل 8 نفر شغل مستقيم 

از ديگر مزايای اين طرح در استان خوزستان است.
لطيفی با بيان اينكه موارد فوق درمحــل كانون های داخلی 
ريزگرد ايجاد خواهد شــد، گفت: با توجه به وسعت كانون ها 
و زه آب بالقوه موجود و نياز آبی منطقه، برآورد می شــود كه 
در اجرای فاز توسعه صنعتی حدود شش هزار واحد توليدی 

كشاورزی ايجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: با احتساب اشتغال برای هرواحد 8 نفر اشتغال 
به طورمســتقيم و به صورت كلی حدود 48 هزاراشــتغال 
مستقيم و 96 هزار اشتغال غير مستقيم را شاهد خواهيم بود 
كه اين به معنای ايجاد يك تحول اساسی در بخش كشاورزی 
در قالب اقتصــاد مقاومتی بر مبنای فناوری اســت. لطيفی 
اظهاركرد: با اجرای اين طرح كانون های داخلی ريزگرد مهار 
ومی تواند مدل اجرايی و يك طرح كان ملی برای كانون های 

داخلی و خارجی در داخل عراق محسوب شود.

مدير کل حراست سازمان حفاظت محیط زيست:

آبگیری ۷۰ درصدی هورالعظیم نشان ازعزم جدی دولت در احیای تاالب دارد
ريیس کارگروه بیوتكنولوژی محیط زيست ستاد توسعه زيست فناوری؛

اجرای طرح تثبیت کانون های داخلی ريزگردها با استفاده از زه آب ها

پرنده  POTOO، پرنده ای عجیب و بد صداست که برای استتار و کمین کردن، خودش را به شکل شاخه درختان در می آورد و در واقع بر خالف قیافه ابلهانه اش، فوق العاده باهوش است.

اين تاالب که 
در گذشته يكی 
از زيستگاه های 

حیات وحش 
و پرندگان 

در فالت مرکزی 
ايران بود، 

در زمستان سال 65 
پذيرای حدود
3۰ هزارقطعه 

پرنده  بوده است
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
این هم فضل خداوند است 

با  افراد مثبت اندیش معاشرت کنید
از میان دوستان یا اعضای خانواده با کسانی بیشتر معاشرت 

کنید که حال تان را بهتر می کنند. 
از دوستانی که مدام شما را به نقد کشیده یا نقاط ضعف تان 

را برجسته می کنند، اجتناب کنید.
 حتی نیت مثبت برخی افراد که مدام به شــما می گویند 

چه باید بکنید، به اعتماد به نفس تان ضربه می زنند.
هر چه قدم های بیشــتری در مسیر رســیدن به اهداف 
 تان بردارید، افراد منفی باف بیشــتر به شــما موج منفی 
می دهند. برای باال بردن اعتماد به نفس رابطه خود را با این 

افراد کم کنید.
از چیزهایی که حس بدی به شــما می دهند 

دوری کنید
از دیدن اشیا یا رفتن به مکان هایی که شما را به یاد خاطرات 
بد گذشــته می اندازند، اجتناب کنید. بــرای مثال لباس 
هایی که دیگر اندازه شما نیســتند را در کمد نگه ندارید. 
 به افراد بدی کــه پیرامون خود دارید یا شــغلی که دیگر 
به آن عالقه مند نیســتید فکر کنیــد و در صورت امکان 

تغییرات الزم را بدهید.
استعداد یابی کنید

هر کسی اســتعدادهایی دارد. ببینید چه کاری را بهتر از 
دیگر کارها انجام می دهید. با غرور به آن کار ادامه دهید. به 
دنبال آنچه که عالقه دارید بروید: هنر، نقاشی، نویسندگی، 

گویندگی و ...  می توانند مثال هایی از آن باشند.

 - اگر برای یک اشــتباه هزار دلیل بیاوریــد، در واقع هزار 
و یک اشتباه از شما سر زده است. 

- هر چه بیشتر دوســت بداری کمتر می اندیشی، در راه 
عشق می بایست همه چیز را به فراموشی سپرد!

- بشر خیلی زود به خوشبختی عادت می کند و خیلی زود 
هم فراموش می کند که خوشبخت است. 

- بدترین ترس این است که بدانیم چه کاری درست است 
و انجامش ندهیم. 

- آدم هایی که سکوت می کنند یک روز فریاد می کشند، 
از جلد خود بیرون می آیند و کس دیگری می شوند، کسی 
وحشتناک و غمگین و آن وقت دیگر کنترل شان از دست 

خارج می شود. نباید سر به سرشان گذاشت. 
- انسان یک خلقت کامل نیست، بلکه هنوز در مبارزه برای 

رسیدن به معناست. 

دانستنی ها

- تنها یک روز منشی استیو جابز دیر در محل کار خود حاضر شد و دلیل 
تاخیرش را با روشن نشدن ماشینش توجیه کرد، عصر همان روز استیو، 
سویچ جدیدترین مدل جگوار را به ســمت منشی انداخت و گفت: بیا، 

دیگه دیر نیا. 
 - فقط دو نفر انســان زنده وجود دارند که دســتور ساخت کوکاکوال را 
می دانند، آن ها اجــازه ندارند با یک هواپیما هم زمان ســفر کنند که 

سقوط آن موجب مرگ هر دوشان نشود. 
 - عالمت روشــن و خاموش موجود روی دســتگاه ها در واقع ترکیبی 

از اعداد 1 و 0 است. 1 به معنی روشن و 0 به معنی خاموش. 
- طبق قانونی در آلمان پارو کردن برف و زدودن یخ ها در پیاده رو جلو 
 منزل بر عهده ســاکنان آن است. اگر کســی به علت سر خوردن جلو 
در خانه صدمه ببیند، صاحب خانه مسئول است و باید خسارت بپردازد. 
-کمتر از 7 ساعت خوابیدن در شــب می تواند ریسک چاقی، دیابت، 
افزایش فشارخون، مشکالت قلبی، سکته و مشکالت روانی را باال برده 

و عمر انسان را بین 4 تا 8 سال کاهش دهد. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

راه هایی برای باال بردن
 » اعتماد به نفس«

داستان های کوتاه

مثبت اندیشی 

زندگی موفقسود وکو

هایالیت

اعتماد به نفس

به دیگران مجوز ندهید
 با شما بد رفتاری کنند ) 2 (

شما خودتان مجوز داده اید
همان گونــه که گفتیم شــما برحســب انتظــار و آنچه مورد 
 قبول تان واقع می شــود، واکنش دیگران را در قبال خود تعیین 

می کنید. 
 اگر در برابر سواســتفاده، مقاومتی نشــان ندهیــد، این پیام را 
به دیگران ارســال می کنید که برای بازیچه واقع شدن آمادگی 
دارید. برعکس اگر با رفتار و اعمال تان به طرف مقابل القا کنید 
 که سواســتفاده برای تان قابل تحمل نیست و برخورد مناسبی 
با او داشته باشید، فرد سواستفاده گر را خلع سالح خواهید کرد.

نیازی به حرف نیست، عمل کنید
همیشه به یاد داشته باشید که از کلمه ها کاری ساخته نیست. 
شــما به عمل، رفتار و اقدام خود تکیه کنید. اگر ســعی داشته 
باشید از راه مباحثه و مجادله راه افراد ســلطه جو را سد کنید، 
آنچه به دســت می آورید تنها رد و بدل تعدادی لغت و عبارت 

است. 
 همچنیــن افــراد سواســتفاده کننده اغلــب به ایــن طریق، 
راه سواستفاده خویش را صاف و هموار می کنند. شما می توانید 
برای رهایی از یک مشکل، ساعت ها به پند و اندرز اطرافیان تان 
گوش فرا دهید، اما تا زمانی که این افراد با رفتار و عملکردشــان 

از شما حمایت نکنند، یک بازیچه به حساب خواهید آمد. 
یک حرکت به جا و مناســب معادل هزاران کلمه سنجیده شده 
با ارزش است. در واقع طرز برخورد شــما، تنها روشی است که 
 می توانید با توســل به آن به دیگران بیاموزید کــه حد خود را 

نگه دارند و به حقوق شما احترام بگذارند.
انتظارات را سر جای خودش بگذارید

داشــتن توقع بیجا از دیگران از جمله دام هایی است که بعضی 
افراد در آن فرو افتــاده و خود را قربانی می کننــد زیرا برآورده 
نشدن توقعات دور از انتظار، آنان را می رنجاند و باعث می شود 

که حس کنند مورد اهانت قرار گرفته اند. 
 بهترین راه این اســت که از هر کســی بــه انــدازه توانایی ها 
و قابلیت های خود او انتظار داشته باشــید، در غیر این صورت 

فقط خود را آزار می دهید.

حضرت موسی ) ع ( عرض کرد: پروردگارا 
 کــدام یــک از بندگان تــو نزد تــو عزیز 
و محترمند.  خطاب شــد ای موســی! آن 
کســی که در وقت قــدرت و توانایی، عفو 
 کند و اگر ظلمــی به او کردنــد صبر کند 
و انتقام نگیرد و از آنها در گذرد. امام سجاد 
)ع( فرمود: روز قیامت که مردم در صحرای 
قیامت جمع می شوند: منادی ندا می کند، 
کجایند اهل فضل، جماعتی بر می خیزند، 

خطاب می شود: به سوی بهشت بروید.
 مالئکه به آنها می رســند و مــی گویند: 
شما کیســتید، کجا می روید؟ می گویند: 
 ما اهل فضــل هســتیم و رو به بهشــت 
می رویــم.  مالئکه می گویند: ما کســانی 
هستیم که هر گاه به ما ظلم می کردند آنها 
را عفو می کردیم و از آنها در می گذشتیم. 
مالئکه بــه آنها می گویند: داخل بهشــت 
 شــوید فنعم اجــر العاملیــن همین قدر 
 در شــرافت و فضیلت ایــن صفت بس که 

از نیکوترین صفات پروردگار است.

روایت شــده که در بنی اسرائیل عابدی 
بود. خداوند به داوود ) ع ( وحی فرمود: 

این عابد ریاکار است. 
 وقتی کــه مــرد حضــرت داوود ) ع (  
به تشــییع جنازه اش نرفت، اما دیگران 
رفتند و چهل نفر بر او نمــاز خواندند و 
گفتند: پروردگارا ما جز نیکی از او سراغ 
نداریم و تو به او داناتری، پس بیامرز او را. 
چون او را غســل دادند چهل نفر دیگر 

 آمدنــد و همین طــور گفتنــد: چون 
از باطنــش خبر نداشــتند.  به حضرت 
داوود ) ع ( وحی رســید که چرا تو بر او 
نماز نگزاردی؟ عرض کــرد: پروردگارا 
برای اینکه خبر دادی که این عابد ریاکار 
است. ندا رسید درســت است، اما چون 
جمعی شــهادت به خویش دادند ما هم 

امضا کردیم و او را آمرزیدیم.
این هم یکی از فضل های پروردگار عالم 
اســت که بدون اســتحقاق بنده اش را 

عذاب نمی کند. 

روزی ســرد، در بیرون شــهر بر فــراز کوه های 
نزدیک، کوهپیمایی می کردم، در مســیر خود 
گنجشــک هایی را دیدم که روی برکه یخ بسته 
نشسته اند و می کوشــند تا با سوراخ کردن قشر 
یخ به وســیله منقار خود آبی برای نوشیدن پیدا 
کنند. هر بار که جایی از یــخ را نوک می زدند بر 
اثر کلفتی یخ نتیجه نمی گرفتند و به نوک زدن 
جای دیگر می پرداختند. ولــی همه تالش ها بر 
 اثر کلفتی یخ بی نتیجه بود. ناگهان دیدم که یکی 

از گنجشــک ها به روی یــخ خوابیــد و گمان 
کردم کــه بیچــاره آســیبی دیــده و روی یخ 
افتاده اســت، ولی گمــان من بــه زودی باطل 
 شــد زیرا طولی نکشــید که گنجشــک مزبور 
از جــای برخواســت و گنجشــک دیگــری بر 
جای او خوابیــد، پس از چند لحظه گنجشــک 
 دومی برخواســت، گنجشــک ســوم به جای 
 او نشست و ســپس چهارمی و پنجمی و ششمی 
 و بــه نوبــت ایــن روش را ادامــه دادنــد، 
 هر گنجشــکی بــا بدن گــرم خــود لحظه ای

 چنــد بــه روی یــخ مــی خوابیــد و ســپس 

 بر مــی خواســت و جای خــود را بــه دیگری 
مــی داد و با ایــن روش معلوم شــد بــا گرمی 
 بدن خود جایــگاه خــود را آب کــرده و نازک 
و نــازک تر می شــد، ســرانجام گنجشــک ها 
به قشــر نازک یخ هجــوم کرده و بــا نوک های 
خود به ســوراخ کــردن پرداختند. ســوراخی 
ایجاد شــد، به آب دســت پیدا کردنــد، همگی 
 از آن نوشــیدند و ســیراب شــدند. به راســتی 
 گنجشــک ها این برنامه را برای دستیابی به آب، 
 از کدام کالس آموخته؟ و این شعور را چه  کسی 

به آنها الهام کرده است؟ شما خود قضاوت کنید. 

اگر می خواهید مثبت اندیش باشــید، کافی اســت نکات زیر را 
فراموش نکنید.

 مثبت اندیشــیدن آدمی را در رســیدن به اهداف زندگی یاری 
 می کند و ســبب افزایش شــور، نشــاط و کارآمدی و سازندگی 

می شود.
برای رشد و گسترش نگرش مثبت به آینده در خود 

باید:
1 - جایگاه های سودمند و خوشایند را در ذهن خود مجسم کنید.

2 - هنگام سخن گفتن از واژگان مثبت بهره ببرید.
3 - همواره کوشش کنید اندیشه های منفی و خطا را از ذهن خود 

دور کنید.
4 - به جنبه های مثبت و سازنده زندگی تان نگاه کنید.

5 - با دارندگان اندیشه های مثبت، رفت و آمد کنید.

6 - از فیلم ها و داستان های الهام بخش سود جویید.
7 - آن چیزی را در ذهن خود ببینید که دوست دارید رخ دهد.

8 - بیاموزید که بر اندیشه های خودتان چیره باشید.
 9 - کارهایــی را در ذهن خود تکــرار کنید که در شــما انگیزه 

می آفریند.
10 - تمرکز و مراقبه را بیاموزید و تمرین کنید.

11 - مهارت شاد بودن و شاد زیستن را بیاموزید.
 12 - توجــه داشــته باشــید کــه حتی برداشــتن یــک گام 
 به ســوی مثبت اندیشی، ســبب رفتارهای نو و شــادی آفرین 

در زندگی تان می شود.
13 - ورزش را فراموش نکنید.

14 - به خنده و خوشی اهمیت بدهید.
15 - به جای ناتوانایی های تان، توانمندی های تان را ببینید.

16 - در برابر نداشته های تان، داشته های تان را ببینید.
17 - در کنار نگاه واقع بینانه بــه زندگی، منفی بافی را از خودتان 

دور کنید.
18 - باور به » نمی توانم « را فراموش کنید. 
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ابتکار گنجشک ها این هم فضل خداوند است وارد بهشت شدند 

نکاتی برای مثبت اندیش بودن

قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید 
تمام سرمایه های خود را یک جا جمع کنید، همه استعدادهای خود 
را گرد آورید، تمام نیروهای خود را آرایش دهید و همه توانایی های 

خود را برای تسلط روی حداقل یک کاری متمرکز کنید. 
 ماده خام بهــره وری و کارایی فــردی در نیروهای جســمی، ذهنی 

و عاطفی شما نهفته است. 
یکی از مهم ترین لوازم خوشبختی و بهره وری فردی حفظ و افزایش 
مداوم سطح انرژی است. بدن شــما مانند ماشینی است که غذا، آب 
و استراحت را مصرف می کند تا انرژی الزم برای انجام کارهای مهم 
 زندگی و کار را تولید کنــد. هنگامی که کامال اســتراحت کرده اید 
 می توانید دو، ســه و حتــی پنج برابر زمانی که خســته هســتید 

کارهای تان را سر و سامان بدهید. 
 اصوال کارایی شــما پس از هشت یا نه ساعت کار شــروع به کاهش 
می کند. به همیــن دلیل کار کردن تا دیر وقــت گرچه برخی اوقات 
ضروری و اجتناب ناپذیر اســت، اما به این معناست که هر چه زمان 
بیشتر می گذرد کارایی شــما کمتر و کمتر می شود. هر چه بیشتر 
خسته شوید کیفیت کار شــما پایین تر می آید و مرتکب اشتباهات 
بیشــتری می شــوید. در یک لحظه، مانند یک باتری که انرژی اش 
تمام می شود به آخر خط می رســید و دیگر نمی توانید به کار ادامه 
دهید. واقعیت این است که برای شما ســاعات به خصوصی از شبانه 
روز بهترین زمان انجام کار است. شــما باید این زمان ها را مشخص 
کنید و مهم ترین و دشوارترین کارهای تان را در این ساعت ها انجام 
 بدهید. اکثر افراد صبح ها پس از یک خواب خوب شــبانه ســرحال 
و پر انرژی هستند. برخی دیگر بعد از ظهرها و تعداد کمی هم شب ها 

یا آخر شب ها کارایی و خالقیت بیشتری دارند. 
 یکی از دالیل اصلی تنبلی و سســتی، خســتگی یا شروع کردن کار 
 در هنگام خســتگی اســت. در این حالت مانند موتــور اتومبیل که 
در هنگام صبح ســرد است، نمی توانید استارت شــروع کار را بزنید. 
هر وقت احساس خستگی زیاد می کنید و کار زیادی هست که باید 
انجام بدهید و وقت کمی هم دارید، کار را متوقف کنید و به خودتان 

بگویید: من نمی توانم بیش از حد توانم کار کنم. 

ترجیح مي دادم که نبینمش. کلید را داخل قفل چرخاندم 
و آهسته و بدون سر و صدا وارد شدم. صداي دوش آب را که 
شنیدم خوشحال شدم. بهترین موقعیت بود. با عجله وارد 
اتاق شدم. ســاکم را برداشــتم و چیزهاي الزم را درون آن 
 جاي دادم و پیش از آنکه » ســپهر « از حمام بیرون بیاید 
از خانه خارج شدم... داخل آسانسور فکري به ذهنم رسید 
و به خاطر همین برگشــتم و دوباره با احتیاط، درب را باز 
 کردم. هنوز صــداي دوش آب مي آمد. کاغذي برداشــتم 

و با عجله نوشتم: آب دادن گلدان اتاق یادت نرود.
با این کار مي خواســتم بداند که به خانه رفته ام ولي حاضر 
به دیدن او نشده ام. فکر مي کردم این کار حسابي ناراحتش 

 کنــد. با لبخنــدي پیروزمندانه بــه خانه پدرم برگشــتم 
و به اتفاق به سمت طالقان حرکت کردیم.

در طول راه چندیــن بار به گوشــي نگاه کــردم و انتظار 
کشــیدم که شــاید پیامي از » ســپهر « بیاید، اما انتظارم 
تبدیل به یاس شــد. هم دلتنگ بودم و هم ناراحت. با خود 
 مي گفتم: جهنم؛... بهتر که زنگ نزنه چــون اگر زنگ بزنه 

یا پیام بفرسته جوابشو نمي دم!... بي معرفت لجباز!
قبل از ظهر رسیدیم طالقان. ســعي کردم از طبیعت لذت 
ببرم و ساعاتي را بدون فکر کردن به » سپهر « سپري کنم. 
به همراه دوســتان و اقوام، روز خوبــي را در کنار رودخانه 
 گذراندم و خیلي خوش گذشــت، اما ته دلــم جاي خالي 

» سپهر « را احساس مي کردم و کمي آزارم مي داد. 
غروب که شد دلتنگي تحملم را گرفت و به » سپهر « زنگ 
زدم. اما جواب نداد. شماره خانه را گرفتم ولي باز هم جواب 

نداد. یاد پیامش افتادم که نوشته بود:
» پیام نده و زنگ نزن که جوابتو نمي دم! «

این رفتارش دیوانه ام کرد. دوســت داشتم طوري حالش را 
بگیرم که دیگر با من لجبازي نکند. برایش پیامي فرستادم: 
صد دفعه گفته بودم که با لجبازي از من جواب نمي گیري، 
 حاال که به خــودت اجــازه دادي جواب تلفــن منو ندي 

تا آخرش وایسا ببینم کي کم میاره!
و گوشیمو خاموش کردم و انداختم توي کیفم. خیلي حالم 
بد بود. » سپهر « مي دانست که چقدر از این کار متنفرم، اما 

باز با من این رفتار را کرد. با خود گفتم:
» باز اشتباه کردي! یک روز نتونســتي طاقت بیاري! مگه 
اون به تو فکر مي کنه که تو اینقدر بــه فکر اوني؟ مگه اون 
دلتنگت مي  شه که تو دلتنگش مي شي؟ یک روز هم به فکر 

خودت باش! «
 آن شــب تا صبح بیــدار بودم و ســعي کردم بــا خانواده 

و دوستان خوش باشم و به » سپهر « فکر نکنم. 
با دختر عموهایم از خاطــرات کودکي گفتیم و خندیدیم و 

لذت بردیم و با طلوع آفتاب خواب مان برد... 
 وقتي پدر بیدارمان کــرد، ظهر بود و هنوز خســتگي روز 

و شب قبل از تنم خارج نشده بود.
موقع برگشــت به تهران حال خوبي نداشــتم. دلتنگي ام 

تبدیل به دلشــوره شــده بود. آرام و قرار نداشتم و دوست 
داشــتم زودتر به خانه برگردم. وقتي به تهران رسیدیم هوا 
تاریک شده بود. پدر و مادرم مرا جلوي مجتمع پیاده کردند 
و رفتند. نگاهي به پنجره انداختم. چراغ هاي خانه خاموش 
بود. نگاهي به ســاعت مچي ام انداختم. بایــد خانه مي بود. 

دلشوره ام بیشتر شد. ماشین داخل پارکینگ بود. 
از غبار روي شیشــه هاي ماشین متوجه شــدم که از جاي 
خود حرکت نکرده. غیرممکن بود که » سپهر « بدون پاک 
کردن شیشه ها پشت رل بنشیند. خدایا چه اتفاقي افتاده؟ 
اگر خانه اســت چرا چراغ ها روشن نیســت. ترس غریبي 
سرتاســر وجودم را فرا گرفت. با عجله سوار آسانسور شدم. 
از درون آینه چهره رنگ پریده ام را نگاه کردم. نمي خواستم 
فکر بد کنم. از آسانســور بیرون آمدم. کلیــدم را از داخل 
کیفم بیرون آوردم، اما پشیمان شدم... زنگ زدم... دوست 

داشتم » سپهر « در را باز کند.
 »نگران نبــاش!... اآلن میاد درو وا مي  کنه و مث همیشــه 
با لبخند مي  گــه» چطوري عزیزم! «... ولــي نکنه؟... نه نه! 
خب حتما رفته به دوستاش ســر بزنه!... شاید هم تو خونه 
روي مبل خوابش برده و برق هارو روشن نکرده، شاید هم!«

مي  ترســیدم وارد خانه شــوم. در را باز کردم. صداي آشنا. 
صداي شرشر آب. طبیعي نبود. این صدا طبیعي نبود.

» چرا مي لــرزم؟... خب رفته حموم دیگــه!... ولي چرا مث 
دیروزه؟... دیروز هم همین صدا بود!... اما دیروز از شــنیدن 

این صدا نگران نشدم!... چرا اآلن نگرانم؟... «
باید به ســمت حمام مي رفتــم. اما پاهایم تــوان حرکت 
نداشتند. نمي توانستم. نمي خواستم چیزي را ببینم که فکر 
مي کردم. تحمل نداشتم. واي خداي من چه اتفاقي ممکنه 
افتاده باشه... احســاس ضعف مي کردم. صداي یکنواخت 
 آب آزارم مي داد. دقت کردم. هیــچ تغییري در صداي آب 
به وجود نمي آمد. در حمام را با نوک انگشــتانم تکان دادم. 
در باز بود. روبه روي در روي دیوار برگ کاغذي چســبیده 

بود. دستخط » سپهر « بود. نوشته بود:
 » ســالم خانومم. من با بهروز و ســعید میرم اوشون فشم. 
 تو هم دیگه لجبــازي نکن کــه اصال کار خوبي نیســت. 

در ضمن شیر آب رو ببند. قربونت، سپهر. «

خودشناسی

کاریکاتور

بیا خودت بــاش، خود خــودت باش. بــدون تظاهر، 
بدون دورنگي، بیا با خودت بــا زندگي ات صادق باش 
و به خاطر دیگران، وجود متعالي خودت رو ترک نکن. 
خودت باش تا بدوني چه کســي تو رو به خاطر خودت 

مي خواهد. 
دروغ نگو و نقــاط ضعف رو با تلقین زیــاد نکن تو، آره 
تو مي توني پرستو باشي و ســفر کني، خورشید باشي 
 بتابي، بارون باشــي بباري، رود باشــي جاري بشــي 
 و انســان باشــي و رشــد کني و اگر به وجود خودت 
پي ببري و اون ظاهر ســاختگي، اون نقابي که خودت 

ساختي رو بذاري کنار و نقاب خدادادي ات رو، رو کني 
اون وقت مي دوني زیر نقاب ساختگي چیه؟

کســي که همه چیز رو فتح مي کنه، قلب هاي شکسته 
رو و اشــک هاي ریخته شــده رو، گل هاي پرپر شده 
محبــت و زیبایي و وجــود الهي رو فتــح مي کنه. اما 
 تظاهــرات تو باعث شــده کســاني تو رو بخــوان که 
 به خاطر شــخصیت ســاختگي ات دورت جمع شدند 
و نمي دوني و ســرگردوني که قلب کدوم رو فتح کني. 
گاهي اوقات دوســت داري برگردي بــه خودت، اون 
وقته که همه ترکت مي کنند و تو احســاس شکســت 
مي کني و مي گي چرا خودم نبودم و مجبوري زندگي 
رو از صفر شروع کني. بیا مثل گل هاي قالي یک دست، 

یک رنگ و ثابت باشــیم. برگرد، بیشــتر از این تو این 
راه ساختگي قدم برندار اون وقت راه برگشت سخت تر 
 مي شــه. رویاهات رو هدف قرار بده و دنبال شون کن 

تا پوچي رو حس نکني.
 افکارت رو در نظر داشــته باش و با آن ها همراه شــو 
 و ببین بــا عجیب تریــن و پیچیده تریــن قصه اي که 
 در عمرت طي کــرده اي مي توني جاي خالي تظاهر رو 
با » خودت بودن «، پر کني. مي دوني که کلمات قدرت 
تغییر آینده و عوض کردن دنیــا و زندگي ات رو دارند. 

پس با این جمله دنیاي تظاهرت رو تغییر بده. 
 باید خودت باشــي تــا در این مســیر پرپیــچ و خم 

و طوالني پشیمون نشی.

خود خودت باش! ) 2 (

لجبازي شور
) قسمت  آخر (
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پیشنهاد سردبیر: 
اوج گیری ورزشکاران اصفهانی

فضای مجازیک

فیلم مستند »صفر تا سکو« ساخته سحر مصیبی و به تهیه کنندگی 
طهورا ابوالقاسمی و مهتاب کرامتی در جریان سی و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر در برج میالد اکران شد. این فیلم به زندگی الهه، 
شهربانو و سهیال منصوریان، سه خواهر ووشوکار اهل سمیرم اصفهان 
اختصاص دارد. برخی هنرمندان هم به تماشای این فیلم مستند در 
کاخ جشنواره نشستند؛ از جمله آفرین عبیسی و مریم امیرجاللی که 
پس از اتمام فیلم به سراغ خواهر کوچک تر، سهیال منصوریان رفتند 
و او را در آغوش گرفتند. الهه منصوریان تصویــری از این دیدار را در 

صفحه شخصی خود در اینستاگرام به نمایش گذاشت.

در پی توفان جدید کارلوس کی روش  خیلی ها خواهان عزل این مربی 
شــدند و از وزارت ورزش پرســیدند چرا به فدراسیون فوتبال دستور 
نمی دهد کی روش را کنار بگذارد و آرامش را به فوتبال ایران برگرداند؟ 
منتقدان اعتقاد دارند کی روش این کارها را می کند که اخراج شود اما 
وقتی همین نظریه در وزارت ورزش مطرح شد، یک مقام آگاه گفت: 
امکان اخراج کی روش وجود ندارد و چون در آستانه انتخابات هستیم، 
دولت خواهان حفظ کارلوس کی روش اســت! هیــچ یک از مقامات 
رسمی فدراسیون فوتبال، این خبر که از دولت دستور مستقیم مبنی 
بر ضرورت حفظ کی روش دریافت کرده باشــند را تایید نمی کنند و 
تازه اگر مجبور شوند تکذیب هم خواهند کرد؛ اما این مقام آگاه تاکید 
داشــت دســتور حفظ کی روش از مقاماتی باالتر از وزارت ورزش به 
فدراسیون فوتبال داده شده و انگار کی روش هم این موضوع را می داند 

که بیشتر سر ناسازگاری می گذارد!

نه آناستازی، نه رزنده، نه مائورو بروتو و نه حتی رادوستین استویچف؛ 
سرمربی آینده تیم ملی ایران ایگور کوالکوویچ است. باالخره تیم ملی 
والیبال ایران سرمربی خود را شناخت. فدراسیون والیبال ایران و ایگور 
کوالکوویچ با یکدیگر به توافق رسیدند تا این مربی مونته نگرویی رسما 
ســرمربی تیم ملی ایران شــود. در روزهای اخیر و بعد از رایزنی های 
بسیار فدراسیون والیبال ایران روی دو گزینه کوالکوویچ و استویچف 
نظر داشــت و حتی از هر دو دعوت کرد تا مذاکرات جدی را در تهران 
ادامه دهند و در نهایت روی گزینه کوال به جمع بندی رســیدند. این 
انتخاب بازتاب های جالب توجهی در رســانه های مختلف داشــت. 
فدراسیون والیبال ایران اعالم کرد قرارداد با ایگور کوالکوویچ تا سال 
2020 معتبر خواهد بود. قرارداد سرمربی مونته نگرویی به شکل 2+2 
است. این بدان معنی است که اگر پس از دو سال او در این پست موفق 
باشد، قراردادش تا پایان بازی های المپیک 2020 تمدید خواهد شد. 
کوالکوویچ بعد از اعالم این خبر در گفت وگویی کوتاه با یک ســایت 
مونته نگرویی گفت: از توافق با فدراسیون والیبال ایران خوشحالم. مردم 
ایران واقعا والیبال را دوست دارند و آن را می فهمند. ورزشکاران ایرانی 
به خوبی آموزش فنی دیده اند و در سطح باالیی قرار دارند. مربیگری 

تیم ملی والیبال ایران یک چالش بزرگ و مسئولیت جذاب خواهد بود.

  مدافع رئال مادرید به یــک دلیل خاص مورد انتقــاد هواداران 
تیمش قرار گرفت. اقدام مارســلو، مدافع برزیلــی رئال مادرید 
مبنی بر ارسال پیام تبریک تولد به نیمار، ستاره برزیلی بارسلونا و 
خودداری از تبریک مشابه به کریس رونالدو، خشم هواداران تیم 
پایتخت اسپانیا را برانگیخت.مارسلو ترجیح داد با انتشار عکسی 
کنار نیمار تولــدش را تبریک بگوید. او وقتی بــا انتقاد هواداران 
مواجه شــد و به خاطر تبریک نگفتن به رونالدو مورد بازخواست 
قرار گرفت، جوابی نامحترمانه با مضمــون »احمق ها، دهانتان را 
ببندید« در شبکه های اجتماعی  خطاب به هواداران رئال مادرید 

منتشر کرد!

  ســرمربی رم، همسر اســطوره تیمش را بخشــیده است.  ایالری 
بالزی، همسر فرانچسکو توتی، ادعا کرد به درگیری و جنگ لفظی 
با لوچانو اسپالتی، سرمربی تیم پایتخت ایتالیا پایان داده است.  این 
دو نفر چند ماه قبل در رسانه ها به درگیری کالمی پرداختند و حاال 
پس از پررنگ شــدن حضور توتی در رم، همسر او اختالفات را کنار 
گذاشته اســت.  بالزی در این باره گفت: هر آنچه بین ما بوده، تمام 
شده است. زمانی از اسپالتی شنیدم که گفت توتی قصد دارد تا 70 
ســالگی بازی کند. من ترجیح می دهم جوابی ندهم چون سرمربی 
مرا بابت حرف های زشت قبلی ام بخشیده است. بازی فرانچسکو در 

خارج از ایتالیا به تصمیم خودش بستگی دارد، نه به نظر من. 

تمجید بازیگران از قهرمانان ووشوکار سمیرمی؛

اتحاد خواهرانه و حس مادرانه 

دولت، هوای کی روش را دارد

 بازتاب انتخاب سرمربی جدید 
تیم ملی والیبال ایران

انتقاد از مارسلو 
به خاطر تبریک به نیمار

همسر توتی: 

اسپالتی مرا بخشیده است

ورزش کشــورمان پــس از انقــالب شــکوهمند اســالمی 
وارد فــاز جدیــدی از فعالیــت خود شــد کــه در این مدت 
دســتاوردهای زیادی در حوزه های مختلف به دســت آورد. 
 در روزهای ایــام مبارک دهه فجــر به مهم تریــن افتخارات

 به دست آمده نگاهی می اندازیم. پس از به ثمر رسیدن انقالب 
اسالمی، معنویت و توجه به ارزش های انسانی و اخالقی در رأس 
هرم فعالیت های ورزشی جای گرفت و ورزش به عمق جامعه 
ایرانی راه پیدا کرد. بــا آغاز جنگ تحمیلی، ورزشــکاران نیز 
مانند سایر اقشــار مردم، راهی جبهه های حق علیه باطل شده 
و با تقدیم بیش از صدها شهید ورزشــکار در راه دفاع از میهن، 
برگ زرینی بر تارک ورزش ایران تقدیم کردند که در این میان، 
استان اصفهان یک چهارم شهدای ورزشکار را به خود اختصاص 
داده است تا ســند افتخاری برای این دیار رقم بخورد. از همان 
نخستین سال های بعد از انقالب طرح همگانی کردن ورزش در 
دستور کار دولتمردان قرار گرفت و همگانی کردن ورزش یعنی 
دخیل کردن عامه مردم در این حوزه و توجه به بعد ســالمتی 
و نشاط ورزش مورد عنایت خاص مسئوالن قرار گرفت و مقام 
معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان تاکید ویژه ای در این زمینه 

داشته اند.
فعالیت هــای زیربنایی در حوزه ســخت افزاری 

ورزش
در سال های پس از انقالب شکوهمند اســالمی در ایران و بعد 
از جنگ تحمیلی، پروژه های عمرانی رشد چشمگیری داشته 
و تاکنون بیش از 300 پروژه ورزشــی در ســطح کشور افتتاح 
شده که در این بین ســاخت اســتادیوم های 15 هزار نفری، 
ســالن های مســقف 6 هزار نفری، پیســت دوچرخه سواری، 
اســتخرهای قهرمانی و ســالن های 
تخصصــی دوومیدانــی از جمله 
ساخت وســازهای شــاخص بوده 
است. در استان اصفهان نیز ورزشگاه 
نقش جهان که در ماه های گذشــته 
به بهره بــرداری رســید و ســالن های 
25 آبان و پیروزی، اســتادیوم کاشان، 
خانه ژیمناســتیک، خانه ووشو ، خانه 
تکواندو و ... پروژه های ورزشی هستند 
که ســرانه فضاهای ورزشــی استان را 
افزایش دادند و پروژه های ورزشــگاه 
اختصاصی جانبازان، آکادمی 
شمشیربازی و بسکتبال 
نیــز در روزهای آینده 
بهره بــرداری  بــه 

می رسند.
بر اســاس آمارها، 
در ســال 58 تنها 
روســتا،   12 در 
زمین های ورزشی 
اما  داشــت؛  وجود 
پس از پیروزی انقالب 

اســالمی، حرکت های خوبی در زمینه توسعه خدمات ورزشی 
به روســتاییان صورت گرفت تا جایی که در حال حاضر در اکثر 
روستاهای کشور، سالن ورزشــی وجود دارد. همچنین اجرای 
طرح ساخت سالن های صالحین و 9 دی نیز موجب شد تا سرانه 
فضاهای ورزشی در روســتاها به میزبان قابل توجهی افزایش 
پیدا کند؛ ضمن اینکه در اســتان اصفهان نیز به گفته رییس 
هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن، تعداد خانه های ورزش 

روستایی به 100 باب افزایش پیدا خواهد کرد.
اوج گیری ورزش جانبازان و معلوالن

پس از انقالب اســالمی و به ویــژه بعد از جنــگ تحمیلی و 
درگیر شــدن بســیاری از رزمندگان با انــواع معلولیت ها و 
فرمان های انقالبی حضــرت امام)ره( در زمینــه توجه به امور 
مختلف مجروحان و معلوالن جنگ، موجب شــد تحقیقات و 
پژوهش های زیاد بــرای ورود جانبازان به عرصه جامعه صورت 
بگیرد و بودجه خاصی نیز بدین منظور در نظر گرفته شــد. دو 
رویداد مهــم ورزش معلوالن و جانبازان ایران یعنی مســتقل 
شدن فدراسیون نابینایان و تشــکیل کمیته ملی پارالمپیک 
در ســال 1379، از دیگر نقاط عطف تاریــخ ورزش جانبازان و 
معلوالن محسوب می شود. ورزش جانبازان و معلوالن ایران در 
مدت فعالیت خود از حیث سخت افزاری، آموزش، افتخارات و 
اثرگذاری در میادین بین المللی رشد خوبی داشته است؛ اما اوج 
فعالیت قهرمانی ورزشکاران جانباز و معلول ایرانی را می توان در 
رقابت های المپیک 2012 لندن و بازی های پاراآسیایی 2014 
مشاهده کرد که مدال های ارزشمندی در رشته های مختلف به 
دست آمد. زهرا نعمتی بانوی کماندار کرمانی را می توان نمونه 
بارزی برای ورزش جانبــازان و معلوالن دانســت زیرا وی که 
سابقه قهرمانی در بازی های پارالمپیک لندن و ریو و پاراآسیایی 

اینچوان را دارد، توانســت به طور همزمان ســهمیه حضور در 
المپیک و پارالمپیــک 2016 را به دســت آورده و پرچم داری 
کاروان ورزشی کشورمان را نیز بر عهده گرفت. در ورزش استان 
اصفهان هم علی نادری قهرمانی المپیک 2004 آتن را در اختیار 
دارد و در بازی های پاراآســیایی اینچوان نیز با به دست آوردن 
یک پنجم مدال های کسب شده کاروان ایران، بهترین عملکرد 
از سوی ورزشکاران جانبازان به ثبت رســید. تا قبل از انقالب 
شکوهمند اسالمی ایران، با توجه به سیاست های رژیم گذشته 
حضور ورزشکاران خانم به ابزاری برای تبلیغ تبدیل شده بود؛ اما 
از سال 57، با اسالمی شدن فضای جامعه و محیط های ورزش 
خانواده ها رغبت بیشتری نسبت به ورود فرزندانشان به حوزه 

ورزش دارند.
موفقیت های بی نظیر ورزش بانوان

با مهیا شــدن ورود بانوان بــه عرصه ورزش، این حــوزه فراز و 
نشیب های زیادی را پشت سر گذاشــت؛ اما چه از نظر آماری 
و چه از لحاظ کیفی جامعه فعال بانــوان ورزش به هیچ عنوان 
قابل قیاس با گذشته نیســت و می توان کســب اولین مدال 

طالی انفرادی در بازی های آسیایی 2010 
گوانگ جو را نقطه عطفی بــر روند رو به 
رشد ورزش بانوان محســوب کرد. این 
موفقیت در بازی های آســیایی اینچوان 
نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که در رشــته 

تیراندازی، نجمه خدمتی موفق شد برای 
نخســتین بار مدال طالی انفرادی این رشته را برای 

ورزش کشــورمان به ارمغان بیاورد؛ همچنین حمیده 
عباسعلی نیز اولین طالیی کاراته بانوان ایران لقب گرفت. 
موفقیت بانوان ایرانی در عرصه المپیک نیز بعد از انقالب 

بســیار قابل توجه بود و در ادامه این مســیر صعودی، 9 بانوی 
ایرانی موفق به کسب سهمیه المپیک شدند و در ریو 2016 نیز 
بزرگ ترین موفقیت ورزشــی بانوان ورزشکار ایرانی رقم خورد 
و کیمیا علیزاده به مدال برنز در رشــته تکواندو دست یافت تا 
روزنه جدیدی در این عرصه باز شود.در ورزش استان اصفهان 
نیز، خدیجه آزادپور در بازی های آسیایی مدال طال را تصاحب 
کرد تا نخســتین مدال طالی انفرادی تاریخ ورزش ایران را به 
خود اختصاص بدهد؛ همچنین گلنوش ســبقت الهی موفق 
شد نخستین سهمیه المپیکی ورزش بانوان استان اصفهان را 
تصاحب کند تا بانوان ورزشکار اصفهانی نیز در این رویداد بزرگ 

سهم زیادی را به دست آورند.
رکورد ویژه در المپیک لندن

ورزش ایران در ســال های پس از پیروزی انقالب با دستاوردها 
و چالش های بسیاری در دو بخش همگانی و قهرمانی روبه رو 
بوده تا جایی که در برخی از رشــته ها ایران حرف اول را در دنیا 
زده و در برخی از رشته ها در حال پیشرفت های چشمگیر است. 
قهرمانی  تیم های فوتبال، کشتی فرنگی، کشتی آزاد، تکواندو، 
ووشو، بسکتبال و موفقیت های بزرگی که امروز والیبالیست های 
ایران به دست آورده اند و کسب میزبانی مسابقات مهم آسیایی و 
جهانی، نشان می دهد ورزش ایران در مسیر مناسبی قرار گرفته 
است. تیم ملی فوتبال ایران نیز که پیش از انقالب یک بار سابقه 
حضور در جام جهانی را داشــت، طی سال های پس از پیروزی 
انقالب، توانست جواز حضور در جام جهانی، سال های 1998، 

2006، 2014 را به دست آورد.
در میدان بزرگ المپیک نیز بهترین نتیجه ایران پس از انقالب 
اســالمی و در جریان رقابت های المپیــک 2012 لندن رقم 
خورد، جایی که چهار مدال طال، پنج مدال نقره و سه برنز و رتبه 
هفدهمی حاصل تالش کاروان ورزشی ایران بود که با توجه به 
طالیی شدن ســعید محمدپور، رکورد بی نظیری برای ورزش 
ایران رقم خورده اســت.مرز پرگهر ایران توانایی فتح قله های 
رفیع تر در حــوزه ورزش را دارد؛ قله هایــی که قطعا با همدلی 
وحدت می تواند برای ایران بــه ارمغان بیاید و با روحیه انقالبی 

مردم و مسئوالن این آب و خاک دور از دسترس نیست.

شایعه روز

منهای فوتبال

فوتبال جهان

سرپرست ســازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال 
در گفت  وگویی درباره بحــث قرارداد با آدیداس 
اظهار داشــت: رفت و آمدهای زیادی داشــتیم 
و این موضوع به زودی نهایی می شــود و شــنبه 
گزارشــی به فدراســیون می دهیم و ان شاءا... 
بعد ازآن باید برای قــرارداد برویم. مطمئنا بحث 

قرارداد ما به زودی با آدیداس حل می شود.
امیر عابدینی درباره اینکه گفته بود پرســپولیس 
قهرمان می شــود، افــزود: نبایــد یک طرفه به 
این موضوع نــگاه کرد. من ســال قبل هم گفتم 
اســتقالل خوزستان قهرمان می شــود و امسال 
هم وقتی پرسپولیس 4 امتیاز جلو بود، من گفتم 
که پرسپولیس قهرمان می شود. روز یکشنبه هم 
شاهد فوتبال خیلی خوبی بودیم. تراکتورسازی 
دست و پا بسته نبود و تا آخر کار هم نفس داشت. 
تا دقیقه 90 تالش کرد؛ اما پرسپولیس قدر شده 
و نظم دارد. دوندگی این تیــم روی 10 کیلومتر 

رفته است.

عابدینــی در واکنش به اینکه درســت نیســت 
به عنوان یک مسئول در فدراســیون قهرمان را 
پیش بینی کند، تصریح کرد: من بخش اقتصادی 
کار می کنم. نه داور می گــذارم و نه در کمیته ها 
نقش دارم. من وقتی در فدراســیون فوتبال هم 
نبودم، نفوذ داشــتم. خیلی ها به من می گویند 
نبایــد صحبت کنــی اما قــرار نیســت نظریه 
کارشناسی ندهم. من و فتح ا... زاده به تلویزیون 
می رفتیم و هر حرفی را می زدیم. االن اســدی 
و تاج نمی توانند نظریه بدهند چون مســئولیت 
اجرایی دارند؛ اما من کارشــناس هستم و در کار 

اجرایی دخیل نیستم.
وی در خصوص اظهارات کــی روش و بحث تیم 
ملی گفت: تــاج در یکی از بخش ها که شــخصا 
ورود کــرده تیم ملی اســت. در نشســت های 
متعددی که با کی روش داشــته، ســعی کرده 
دغدغه هایش را برطرف کند.کی روش یکسری 
ناراحتی داشــته و برطرف شــده اســت. بازهم 
صبوری تاج اســت که صحبت های او را تحمل 
می کند.کی روش مــی داند که مــردم احترام 
می گذارند و باید رفتارش را اصالح کند. سرمربی 
تیم ملی نباید اینطور موضع تند نسبت به برانکو 

و پرسپولیس داشته باشد. 
اینکه شب مسابقه حساس پرســپولیس چنین 
مصاحبه ای شــود، معنا و مفهــوم کار تخصصی 
نیســت. با این حال مطمئن باشــید فدراسیون 
فوتبال برنامه ریــزی انجام می دهــد و به جام 

جهانی خواهیم رفت.

 سایت السد قطر نوشت: تیم فوتبال باشگاه السد حدود ساعت 22 یکشنبه شب 
وارد  تهران شد تا آماده بازی مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برابر استقالل  در روز 
سه شنبه شود. نمایندگان باشگاه استقالل با حضور در فرودگاه ضمن خوش آمدگویی 
به هر یک از اعضای کاروان تیم السد قطر، یک گل رز بابت ورودشان اهدا کردند. در 
ادامه این خبر آمده است: پلیس ایران با حضور در فرودگاه ضمن تامین امنیت کاروان 
السد به ژاوی هرناندژ نیز جهت ورود آسان به فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
کمک کرد. بسیاری از هواداران ژاوی در فرودگاه تجمع پرفشاری را ایجاد کرده بودند 
تا ژاوی راببینند. ژاوی توسط پلیس اسکورت و به سمت اتوبوس رفت تا همراه دیگر 

اعضای تیم السد قطر راهی هتل محل اقامت شود.

قاب   روز خارج از گود

ژاوی در تهران سرپرست سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال:

پرسپولیس قهرمان می شود

روزبه چشمی پس از محرومیت باشــگاه استقالل از نقل و 
انتقاالت در جلســه با افتخاری مدیرعامل باشگاه شرکت 
کرده و پذیرفت 48 ســاعت منتظر حل شدن مشکل این 
تیم بماند.مشــکل نقل و انتقاالت اســتقالل حل شــدنی 
نیست و امکان اضافه شدن نام چشــمی در نیم فصل دوم 
به فهرســت آبی ها وجود ندارد و در صورتــی که او به تیم 
جدیدی نــرود باید نیم فصــل بدون تیم بماند.چشــمی 
مذاکراتی با پرسپولیســی ها داشــت؛ اما پس از صحبت 
هایش با مدیران استقالل و خرید کرمی توسط پرسپولیس 
این انتقال منتفی شد. ســپاهان دیگر تیم خواهان چشمی 

است و برخی عنوان کرده اند وی به اصفهان هم سفر کرده 
است. پیکان دیگر مشــتری جدی هافبک استقالل است و 
احتمال امضای قرارداد چشــمی با یکی از تیم های پیکان 
یا سپاهان زیاد است و باید دید او قرارداد قرضی شش ماهه 

امضا می کند و یا قرارداد طوالنی تری می بندد.

سینا عشوری هافبک مصدوم تراکتورسازی به رغم شکست 
سنگینی که این تیم در مقابل پرسپولیس متحمل شد هنوز 

به تیمش امیدوار است.
 عشوری درباره دلیل امیدواری اش گفت: »ما هنوز هم برای 
قهرمانی شــانس داریم. پرســپولیس دو بازی خیلی سخت 
پیــش رو دارد و مطمئنا در ادامه امتیاز از دســت می دهد. از 
طرفی دیگر، پرسپولیس دربی را در پیش دارد. من مطمئنم 
که استقالل در دربی برنده می شــود. اگر استقالل در دربی 
برنده شــود و ما هم دیگر امتیاز از دســت ندهیــم، باز هم 
می توانیم به صدر جدول برســیم. تیم ما صددرصد شــانس 

قهرمانی دارد و می تواند باز هم به صــدر جدول برگردد. اگر 
در دیدارهای آینده بتوانیم همه امتیازات را به دست بیاوریم، 
شرایطمان بهتر می شــود.«گفتنی اســت هافبک مصدوم 
تراکتورسازی به دلیل محرومیت این تیم در نقل و انتقاالت 

چاره ای جز جدایی از این تیم ندارد.

 ستاره استقالل 
در نزدیکی باشگاه اصفهانی

امیدواری هافبک مصدوم تراکتورسازی؛

استقالل برنده دربی است

.. کیوسک

            نگاهی به ورزش ایران پس از انقالب؛

اوج گیری ورزشکاران اصفهانی
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پیشنهاد سردبیر: 
میزبانی از تورگردانان جهان انقالبی در صنعت گردشگری ایران

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداري اصفهان خبرداد:

پیشرفت 37 درصدي احداث فضاي 
زیرین بازار جلوخان مسجدجامع

مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

راه اندازی  بازارچه های عرضه 
تولیدات خانگی زنان 

مدیر اجرا و نظارت ســازمان عمران شــهرداری اصفهان اظهار 
كرد: فضای زیرین پروژه جلوخان مسجدجامع در ضلع جنوبی 

میدان امام علی)ع( در حال اجراست.
رضا امیني هزینه اجرای این طرح را 26 میلیارد و 300 میلیون 
ریال دانست و خاطرنشان كرد: كاربری این پروژه، تجاری است 
كه كلیه مراحل آن شــامل ســفت كاری و نازک كاری، توسط 

سازمان عمران انجام می شود.
مدیر اجرا و نظارت ســازمان عمران شــهرداری اصفهان افزود: 
بتن ریزي كل ســقف پروژه فاز اول فضای زیرین بازار جلوخان 
400 مترمكعب اســت كه تاكنون 37 درصد پیشرفت فیزیكي 

داشته است.
وي ادامــه داد: با توجــه به اینكه بتــن ریزي این پــروژه در 3 
مرحله انجام مي شــود، تاكنون بتن ریزی مرحله اول به متراژ 
120 مترمكعــب انجام شــده و بتن ریزی مرحلــه دوم حدود 
140مترمكعب فردا اجرا مي شــود و بتن ریزی مرحله ســوم 
این پروژه نیز در حدود 140 مترمكعب اواخر هفته آینده انجام 

خواهد شد.

مدیر امور اجتماعی و مشــاركت های مردمی شهرداری اصفهان، 
در حاشــیه افتتاح نخســتین بازارچه عرضه تولیــدات خانگی و 
صنایع دســتی زنان سرپرســت خانوار در میدان امام علی)ع(، با 
اشــاره به ضرورت تقویت طرح های توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار، اظهار داشت: شــهرداری اصفهان بر مبنای مسئولیت های 
اجتماعی خود، از زنان سرپرســت خانوار در حوزه های اقتصادی، 

فرهنگی، اجتماعی و روانی حمایت خواهد كرد.
مسعود مهدویان فر افزود:  شــهرداری اصفهان در رابطه با حمایت 
از زنان سرپرست خانوار در حوزه اقتصادی نیز این امكان را فراهم 
می كند تا تولیدات آنها در نمایشــگاه ها، بازارچه های شــهری و 
جشــنواره های فصلی كه در نقاط مختلف شهر برگزار می شود، با 
قیمت رقابتی عرضه شوند. مهدویان فر با اشاره به راه اندازی چهار 
بازارچه ویژه عرضه تولیدات خانگی و صنایع دستی زنان سرپرست 
خانوار تا پایان امســال گفت: هدف از راه انــدازی این بازارچه ها، 
حمایت اقتصادی از زنان سرپرســت خانوار بــوده و محصوالت و 
صنایع دستی تولید شده توســط این افراد در این بازارچه ها قابل 
عرضه و فروش خواهد بــود. وی در ادامه به راه اندازی نخســتین 
بازارچه در میدان امام علی)ع( اشاره كرده و بیان داشت: نخستین 
بازارچه در میدان امام علی)ع( بــا ظرفیت 50 غرفه فروش جهت 
بهره مندی زنان سرپرســت خانوار و تحت حمایــت خیریه های 
دارای مجوز، هم زمان با ایام ا... دهه فجر راه اندازی شد و بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شــده، عالوه بر این بازارچه، ســه بازارچه 

دیگر در مناطق 4، 5 و10 نیز افتتاح خواهد شد.

شهرداری

مراسم تودیع و معارفه ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری، با حضور جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، 
نماینده ولی فقیه در اصفهان و اســتاندار اصفهان برگزار شد. رسول 
زرگرپور، اســتاندار اصفهان در این آیین  اظهارداشت: استان اصفهان 
در جایگاه خاص جغرافیایی، مدیریت بحران و موضوعات امنیتی قرار 
گرفته است. وی افزود: اســتان اصفهان پس از تهران جایگاه مهمی 
در مدیریت بحران و موضوعات امنیتی كشــور دارد كه برنامه ریزی و 
پیش بینی نیروهای مسلح این استان برای مواقع خاص، بسیار مورد 

توجه است كه در شورای تامین استان به این موضوع نگاه جدی وجود 
دارد. زرگرپور ادامه داد: ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی در استان 
اصفهان، عالوه بر انجام رسالت خود، همكاری خوبی در پیشبرد اهداف 
اســتان با دســتگاه های دولتی و خدماتی دارند كه این تعامل نتایج 
خوبی از جمله تامین امنیت مطلوب و پیشگیری از حوادث دارد. وی 
به مشكل وجود پادگان های نظامی در شهر اشــاره كرد و گفت: این 
مشكل در گذشته به شرایط سختی تبدیل شــده بود كه با همكاری 
نیروهای مسلح  این مشــكل، حل و پادگان های نظامی به بیرون از 
شهر منتقل شده است. استاندار اصفهان یادآورشد: انتقال پادگان ها 
به بیرون از شهر برای مدیریت شهری و نیروهای مسلح، ارزشمند بوده 
و اثرات خوبی در خدمت رسانی به مردم داشته است. نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه اصفهان نیز در این آیین،  به اهمیت فعالیت 
های تربیتی در دوران خدمت سربازی جوانان اشاره كرد و اظهارداشت: 

ســربازان بهترین الگوهای تربیتی را می تواننــد از فرماندهان خود 
بیاموزند. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد  افزود: فرماندهان نظامی با 
رفتارهای خود بهترین الگوهای زندگی را برای سربازان خود در دوران 
خدمت سربازی ارائه كنند تا اینكه این الگوگیری موجب موفقیت های 
آنها در زندگی شخصی آنها شود. وی به ظرفیت نیروهای مسلح ایران، 
اشاره و اظهاركرد: نیروهای مسلح ایران مایه ترس و وحشت دشمنان 
هستند و آنها به لحاظ ظرفیت معنوی و رشد تجهیزات نظامی ایران از 
نیروهای مسلح این كشور هراس دارند و به همین سبب جرئت حمله 

به كشور ما را ندارند. 
گفتنی است در این آیین، طی حكمی از سوی امیر سرتیپ كیومرث 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش،  امیر »محسن آذرافروز« به عنوان 
ارشدنظامی آجا دراســتان های اصفهان،یزدوچهارمحال و بختیاری 

معرفی شد.

استاندار  در مراسم تودیع و معارفه ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 اصفهان، جایگاه مهمی در مدیریت بحران
و موضوعات امنیتی کشور دارد

همیــن جاذبه های تاریخــی و میراث ملمــوس و ناملموس 
شــهر اصفهان سبب شده اســت تا این كالن شــهر تاریخی، 
میزبان كنوانســیون راهنمایان گردشــگری جهانی در سال 
2017 شود. كنوانســیون راهنمایان گردشگری، بزرگ ترین 
گردهمایی راهنمایان گردشگری در جهان به حساب می آید 
كه به صورت دوســاالنه و زیر نظر مستقیم فدراسیون جهانی 

 )WFTGA( راهنمایــان گردشــگری
در یكی از كشــورهای عضــو برگزار 

می شود.
معرفــی و بازدیــد جاذبه هــای 

فرهنگــی، تاریخــی و طبیعی 
كشــورهای میزبان و توسعه 

گردشگری  صنعت  پایدار 
میــان  ارتبــاط  و 
گردشگری  راهنمایان 
و ارتقای دانش و اخالق 

حرفــه ای آنها بر اســاس 
جزو  جهانی،  استانداردهای 

اهداف كنوانسیون است.
از حــدود یک ســال پیــش كه 

جهانــی  كنوانســیون  برگــزاری 
گردشــگری در ایــران مطرح شــد، 
شــهرداری اصفهان آمادگــی خود را 

برای میزبانی از ایــن هیئت اعالم 
كرد.

در همیــن رابطه، عــده ای از 
این راهنمایان گردشــگری 

در ســفر بــه ایــران به 
در  حضــور  جهــت 
ایــن كنوانســیون در 

تهــران، بــه اصفهــان 
نیز آمده و ضمــن بازدید 

از نقــاط گردشــگری و آثار 
تاریخی نهفته در این شــهر، با 

شــهردار و اعضای شــورای شهر 
اصفهان دیدار و گفت وگــو كردند. 

یكشنبه شــب شــهرداری اصفهان با 
هــدف معرفی هرچــه بهتــر قابلیت ها، 

توانمنــدی و پتانســیل های نهفته در بطن شــهر در عرصه 
گردشگری، میزبانی از حضور جمعیت 270 نفری راهنمایان 
تورهای گردشــگری دنیا را بر عهده گرفت تا همپای سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، این میزبانی را 
مدیریت  كند. گفتنی اســت در این دیدار و ضیافت فرهنگی 
در كنار شــهردار اصفهان، اعضای شورای شــهر، مسئوالن 

گردشگری استان، پروفســور جعفر جعفری از برجسته ترین 
و شناخته شده ترین متخصصان حوزه گردشگری در دنیا نیز 

حضور داشتند. 
مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان، در حاشیه این میزبانی 

در جمــع راهنمایان گردشــگری 39 كشــور جهــان، طی 
ســخنانی اظهار كرد: میزبانی اصفهان و كشــورمان در این 
رویداد بســیار مهم، تحول بســیار عظیمی اســت كه سبب 
می شود انقالب بســیار بزرگی را در عرصه گردشگری كشور 

در میان مدت و بلندمدت شاهد باشیم.
وی با بیان اینكه تورگردانان، ســفرای هر كشوری محسوب 

می شــوند، تصریح كرد: این افراد با بیان خاطرات شــفاهی 
شهرها و كشورهای مختلف، مانند قطرات جوهر در اقیانوس 
دنیا پخش می شــوند و می توانند جریان ســازی های بسیار 
مناسبی از جاذبه های گردشــگری كشورهای مختلف داشته 

باشند.
شهردار اصفهان ادامه داد: حضور این تورگردانان در ایران كه 
با بازدید از میراث تاریخی و معنوی شهرهای كشورمان همراه 
می شــود، ســبب باالرفتن حس تعلق مردم جهان به ایران و 
اصفهان خواهد شد. وی با بیان اینكه تورگردانان با حضور در 
اصفهان، مسحور زیبایی های اصفهان شــده و این شهر را به 
عنوان شهری افسانه ای مشاهده می كنند، 
اضافه كــرد: امیدوارم ایــن تورگردانان 
در انتقال این زیبایی هــا موفق بوده 
و جریــان مثبت گردشــگری دنیا 
را در كشــورمان ایجــاد كنند. 
جمالی نــژاد در ادامــه، ایران 
در  امــن  جزیــره ای  را 
منطقه ای ناامن دانســت 
و افزود: اطراف كشــور 
ما را جنگ های بسیاری 
فراگرفتــه؛ در حالــی كه 
ایران به لطف دالورمردی های 
عزیــزان ایثارگــر و رزمنده در 
طول تاریــخ انقالب اســالمی، به 
كشوری با امنیت باال تبدیل شده كه 
می تواند به نقطــه ای ایمن برای جذب 
هرچه بیشتر گردشــگران تبدیل شود. 
وی گفت: اســطوره شــهر اصفهان، 
شــهری تكرار نشــدنی است كه 
پیشبرد آن در تمام زمینه ها باید 

مدنظر قرار گیرد. 
لــوح  امضــای    
هفدهمین  یادبــود 
کنوانســیون جهانی 

راهنمایان گردشگری
در حاشــیه ایــن دیــدار 
شهردار اصفهان به همراه 245 
راهنمای گردشــگری حاضر در 
مراسم، در اقدامی موثر و ارزشمند 
لــوح یادبود هفدهمین كنوانســیون 
جهانی راهنمایان گردشــگری را امضا 

كردند.
  تقدیر شهردار اصفهان از جوان ترین راهنمای تور 

گردشگری دنیا
یكی دیگر از رویدادهای فرهنگی در حاشیه این دیدار، تقدیر 
شهردار اصفهان از جوان ترین عضو تیم راهنمایان گردشگری 
دنیا بود. شــهردار اصفهان با تقدیم صنایع دستی اصفهان و 

اقالم فرهنگی، از این بانوی جوان تقدیر كرد.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

میزبانی از تورگردانان جهان انقالبی در صنعت گردشگری ایران
انتخاب اصفهان به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای اسالمی در سال2005، آوازه این شهر باستانی را 

بیش از پیش در گوش جهانیان، طنین انداز و گردشگران بسیاری را به سوی این دیار رهسپار کرد.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهــان اظهاركرد: برای ایــام نــوروز 96، طراحی، 
گل آرایــی و زیباســازی شــهر اصفهــان به دســت 
تولیدكنندگان گل و گیاه انجام می شود تا شهر زیبایی 
خاصی بگیرد و نقش تولیدكننــدگان گل و گیاه را در 
زیباسازی شــهرمان تجربه كنیم. احمد سلیمانی پور 
اظهاركرد: در كنار هر كــدام از طراحی ها، یک كد قرار 
می گیرد تا با رای مردم، برترین ها را انتخاب و در هفته 

بزرگداشت اصفهان، از آنها تقدیر كنیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط كم آبی و محدودیت های 
منابع آب در ســال های اخیر گفت: پــروژه هایی برای 
مدیریت بهینــه آب و نقل و انتقال آن در دســتور كار 
سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان قرار 

گرفته است.
ســلیمانی پور تاكید كرد: برای مدیریــت بهینه آب، 
از گونه های گیاهی با نیاز آبی كم اســتفاده می كنیم؛ 
همچنین انتقال آب به مناطقی كه منابع آبی كمتری 

دارند در دستور كار است.
وی خاطرنشان كرد: سال گذشته شهرداری اصفهان، 
تصفیه خانه های پساب را در جنوب شهر برای تامین 

نیاز آبی مناطق 5، 6 و 13 بهره برداری كرد.

تولیدکنندگان گل و گیاه، 
گل آرایی شهر را بر عهده دارند

ارشادخبرفضای سبز

نباید خطای عده ای را به نام 
انقالب نوشت

برنامه گذر پرچم، در مناطق  
پرتردد برگزار می شود

مدیر هماهنگــی امــور مناطق شــهرداری اصفهان 
اظهاركــرد: پس از اســتقرار معاونت هــای فرهنگی 
در مناطق مختلف شــهرداری اصفهــان، برنامه ریزی 
های خوبی برای امور فرهنگی مناطــق به ویژه در ایام 
دهه فجر صــورت گرفت. مهدی ســلطان آقایی ادامه 
داد: این برنامه ها كه تا پایــان 21 بهمن ادامه خواهد 
داشت، سعی دارد در ایام دهه فجر، نشاطی اجتماعی 
در محالت ایجاد كرده و شــادی را به شهروندان هدیه 
دهد. مدیر هماهنگی امور مناطق شــهرداری اصفهان 
اظهاركــرد: در این ایام بیش از 500 برنامه در ســطح 
محالت، مناطق و مدارس سطح شهر برنامه ریزی شده 
و برگزار می شود تا بتوانیم قدردان انقالب باشیم. وی 
با اشاره به مفهوم عنوان »پرچم باالست« افزود: مفهوم 
این عنوان این است كه با گذشــت بیش از سه دهه از 
انقالب اسالمی، پرچم انقالب همچنان برافراشته بوده 
و قرار است تا ظهور حضرت مهدی)عج( این پرچم باال 
بماند. وی اضافه كرد: یكی دیگر از اتفاقات مشــترک 
مناطق كه توســط نهادهای خودجوش مردمی در ایام 
دهه فجر اجرا می شود، برنامه »گذر پرچم« در مناطق 
پرتردد اســت كه با برپایی غرفه های نمایشگاهی و به 

منظور معرفی دستاوردهای انقالب صورت می گیرد.

مدیر كل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهان در محفل شــعر انقالب در فریدونشهر كه به 
مناسبت دهه فجر برگزار شد، انقالب اسالمی ایران را 
حركت عظیمی خواند كه با یكصدا شــدن همه مردم 
به وقوع پیوست و مختص گروه، قشر یا حزب خاصی 

نبوده و نیست.
حجت االســالم ارزانی با بیان اینكه دنیــا هنوز هم 
از وقوع این انقــالب در حیرت اســت، گفت: گاهی 
همچون ماهی شــناور در آب كه تا در آب است قدر 
آن را نمــی دانــد، از عظمت و بــركات انقالب غافل 

می شویم.
وی با اشــاره به برخی از نابســامانی ها، سختی ها، 
مشكالت و تحریم ها كه از اول انقالب دامن گیر نظام 
بوده است، تصریح كرد: با گذشت 38 سال از انقالب، 
خون های بســیاری به پــای ملت و اســالم ریخته 
شــده اســت و نباید خطای عده ای را به نام انقالب 
نوشــت؛ در حالی كه انقالب این نیست و نبوده؛ بلكه 
انقالب آن حركت عظیم ملــت، آن رهبری الهی، آن 
خون های ریخته شــده برای ملت و آن خدمات انجام 
گرفته اســت و ما باید در مقابل این خطاها، مفاسد و 

انحرافات ایستاده و با آن مبارزه كنیم.

خدمات شهری

معاون خدمات شهری شهرداری  اصفهان، ضمن اشاره 
به تعدد دكل های تلفن همراه و ارتباطی در سطح شهر 
اصفهان، از ورود شــهرداری جهت كنترل و ساماندهی 
این موضوع خبر داد و تصریح كرد: عدم تناســب روند 
قبلی نصب و بهره برداری از دكل ها با ســاختار تاریخی 
شهر اصفهان، مغایرت با اســتانداردها و تهدید آلودگی 
منظر شهری، لزوم ورود شــهرداری در جهت كنترل 
و ســاماندهی این موضوع را هر روز پررنگ تر می كند. 
احمدرضا مصور ادامه داد: بر این اســاس شــهرداری 
اصفهان با هدف حفظ و توسعه مبانی پایدار شهری شهر 
اصفهان، بحث ساماندهی كلیه دكل ها را در دستور كار 
قرار داده و با تشــكیل كارگروهی در معاونت خدمات 
شهری و مدیریت زیرمجموعه، اهداف مورد نظر مانند 
رعایت اصول منظر شهری را در بررسی درخواست های 
وارده اعمال و كنتــرل كند. معاون خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به راه حل شهرداری 
اصفهان در همــكاری با تمامی ارگان و ســازمان های 
مربوطه با استفاده از دكل های تجمیعی و تداركات الزم 
پیرامون آن اظهار داشــت: در همین راستا استفاده از 
دكل های تجمیعی در اماكن عمومی یا با كاربری نیمروز 

در دستور كار قرار گرفت.

سازمان دهی دکل های 
مخابراتی در سطح شهر

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان مطرح کرد:

جلوه فرهنگ ایرانی درچشم 
راهنمایان گردشگری دنیا

 مدیركل میــراث فرهنگــی اصفهــان  اظهار داشــت: عصر 
یكشــنبه10 اتوبوس حامل 245 نفر از اعضای كنوانســیون 
جهانی راهنمایان گردشــگری، پس از خروج از اســتان یزد، 
از مرزهای شرقی وارد استان اصفهان شــدند. فریدون ا... یاری 
افزود: نخســتین مقصد این راهنمایان گردشــگری، شــهر 
تاریخی كوهپایه و كاروانســرای تاریخی در شرقی ترین نقطه 
شهرســتان اصفهان بود و پس از آن در میهمان سرای عباسی 
پذیرش شــدند. مدیركل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با 
بیان اینكه  این راهنمایان گردشــگری  دیروز از ســاعت 12 و 
20 دقیقه به ســمت كاشــان حركت كردند، بیان داشت:  این 
افراد از محله سلطان میراحمد و خانه های تاریخی طباطبایی، 
عباســیان و بروجردی كاشــان، بازدید كرده و برخــی از آنها 
صبح امروز كاشــان را تــرک می كنند. وی اضافــه كرد: بقیه 
اعضای كنوانســیون جهانی راهنمایان گردشگری كه تا ظهر 
امروز در شهرســتان كاشــان اقامت دارند، در ادامه سفر خود 
از باغ تاریخی فین، تپه های باســتانی سیلک، كارگاه هنرهای 
سنتی، جاذبه های گردشــگری شهرستان آران و بیدگل مانند 
شــهر زیرزمینی نوش آباد بازدیــد خواهند كــرد. وی با بیان 
اینكه میزبانی كنوانسیون راهنمایان گردشگری توسط ایران، 
موفقیتی مهم و بین المللی اســت، تاكید كرد: راهنمایان تور 
دنیا قطعا در كشــورهای خود جــزو افراد موثر و مســئول در 
حوزه گردشگری بوده و آشــنایی آنها با جاذبه های گردشگری 
كشــورمان در هدایت گردشگران به ســمت ایران بسیار موثر 
اســت. وی اضافه كرد: در طول ســفر 245 نفــر از راهنمایان 
تورهای گردشــگری دنیا به ایران، فرصت خوبی برای معرفی 
جاذبه ها، میهمان نوازی، فرهنگ ایرانی و به ویژه القای امنیت 
خوب كشورمان به آنها به دســت آوردیم.  ا... یاری تاكید كرد: 
این افراد به عنوان فعاالن حوزه  گردشگری دنیا، اذعان داشتند 
كه با تجربه حضور در ایران، شــناخت متفاوت تری نسبت به 
گذشته در ارتباط با كشورمان به دســت آوردند كه این امر به 
یقین در بازاریابی گردشگری ایران موثر خواهد بود. وی افزود: 
كمیته اســكان، خانه احســان، خانه نقلی، خانه ایرانی، هتل 
سنتی نگین، هتل ســرای عامری ها، مهینستان راهب و سرای 
درب بــاغ، محل های اســكان میهمانان كنوانســیون جهانی 
راهنمایان گردشگری در كاشان بود. مدیركل میراث فرهنگی 
استان اصفهان، با بیان اینكه اختتامیه آیین ستاد كنوانسیون 
جهانی راهنمایان گردشگری در هتل نگارستان كاشان برگزار 
می شود، ادامه داد: جوان ترین شركت كننده در این كنوانسیون 
14 ســاله و مســن ترین آنها 78 ساله هســتند. گفتنی است 
باتوجه به میزبانی كاشــان از 250 تن از اعضای كنوانســیون 
جهانی راهنمایان گردشــگری در روز دوشنبه، دبیرخانه ستاد 
این كنوانسیون، از دو هفته گذشــته در خانه طباطبایی های 

كاشان مستقر شده است.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

تشکیل سازمان گردشگری 
شهرداری، با قوت پیگیری می شود

نایــب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان، در جمع 
راهنمایان گردشــگری دنیا در هتل عباســی اظهار كرد: این 
اجالس فرصت بســیار خوبی اســت تا ظرفیــت های عظیم 
اصفهان را كه شــامل 2 هزار جاذبه گردشــگری اســت، به 

تورگردان های جهان معرفی كنیم.
احمــد شــریعتی ادامــه داد: باتوجــه بــه پیگیــری های 
صورت گرفتــه در دوره جدید مدیریت شــهری، تشــكیل 
ســازمان گردشــگری در شــهرداری اصفهان باقوت دنبال 
می شــود كه طرح های زیادی برای توســعه گردشــگری و 
جذب گردشــگران داخلی و خارجی باتوجه به توانمندی ها و 

پتانسیل های اصفهان خواهد داشت.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تاكید كرد: در حال 
حاضر از نظر مسائل خشكســالی با مشكالتی روبه رو هستیم؛ 
اما پرداختن به صنعت توریســم در حال حاضر یک مســئله 
جهانی اســت كه نباید با توجه به امكانات خود، از این شرایط 

عقب بمانیم.
به گفتــه وی، اصفهــان یک اســتان چهار فصل اســت كه 
محل های ییالقی و قشــالقی خوبی در گوشــه گوشه آن به 

چشم می خورد.
شریعتی خاطرنشــان كرد: مدیریت شهری در رویكرد جدید 
خود، توجه ویژه ای به احیای بافت فرســوده نشان داده و به 
منظور ارتقای جایــگاه میراث ملموس و ناملموس شــهری 
تالش های بسیاری انجام شده است كه از جمله آنها می توان 
به ساخت هتل های 5 ستاره با مشــاركت بخش خصوصی و 

شهرداری اصفهان اشاره كرد.
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گوناگون

مشهورترین پناهندگان جهان 

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

انتشارات کتاب نیستان، تازه ترین اثر غالمرضا حیدری ابهری برای 
نوجوانان را با عنوان »سرزمین عددهای قرآنی« منتشر کرد.

ابهری در این کتاب با استفاده از متن قرآن کریم و نیز اعداد به کار 
رفته در آن برای تشــریح برخی از موضوعات، داستان  گونه هایی را 

برای مخاطب خود روایت کرده است.
این کتاب در برگیرنده ۵۱ قسمت مجزاست که در هر یک از آنها با 
تمرکز بر یکی از اعدادی که در قرآن کریم برای روایت یک مفهوم 

از آنها استفاده شده، به روایت داستانی پرداخته شده است.
این کتاب را با رویکرد تــازه خود می توان اثری تفســیری درباره 
بخشــی از قرآن کریم برای مخاطبان کودک و نوجوان به شــمار 

آورد.

حیدری ابهری در مقام نویسنده این کتاب، خود دارای تحصیالت 
حوزوی است و ســال ها در مرکز فرهنگ و معارف قرآن به سواالت 
کتبی دانش آموزان پاسخ داده و طی ســال های متمادی با حضور 
در نمایشگاه قرآن کریم نیز به ســواالت دینی کودکان و نوجوانان 

پاسخ داده است. 
وی با چنین تجربیاتی و نیز ســابقه طوالنی نویســندگی توانسته 
همــواره ایده های جذابی بــرای روایت توحید و خداشناســی در 
کودکان و نوجوانــان پیدا کند که این کتاب نیــز یکی از تازه ترین 

آنهاست.
این کتاب با تصویرگری شــهرزاد عباسی که ســابقه بسیاری در 

تصویرگری آثار دینی دارد نیز همراه شده است.
انتشارات کتاب نیســتان این اثر را با قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر 

کرده است.

پیتزای تا شده  ایتالیایی

لبخندک

پـول

مواد الزم: خمیــر پیتزا 450 گرم،پنیر 
ریکوتا نصف فنجان،پنیر پارمزان رنده شــده 
نصف فنجان،ســیر رنده یا ریز خرد شــده 3 
حبه، پیازچه خرد شــده 2 قاشق غذاخوری، 
مــرغ پختــه و خــرد شــده 2 فنجان،پنیر 
موزارالی رنده شده 1 فنجان،کره آب شده 2 

قاشق غذاخوری
طرز تهیــه: فــر را روی 200 درجه 
ســانتی گراد قرار دهید. کف یک ســینی فر 

کاغذ روغنی بیندازید. روی ســطح کارتان کمی آرد بپاشــید. خمیر پیتزا را به 4 بخش تقسیم 
کنید، ســپس هر تکه را با وردنه باز کرده و به صورت دایره هایی با قطر حدودا 17 ســانتی متر 
دربیاورید.پنیر ریکوتا، یک چهارم فنجان پنیر پارمزان، ســیر رنده شده، پیازچه خرد شده، یک 
چهارم قاشق چای خوری نمک و یک چهارم قاشــق چای خوری فلفل را در کاسه ای بریزید و با 
هم مخلوط کنید. مرغ پخته و خرد شده را اضافه کرده و با مواد ترکیب کنید. یک چهارم مواد را 
روی نصف یکی از خمیرها بریزید و با فاصله 1تا2 ســانتی از لبه ها پخــش کنید. پنیر موزارال را 
روی مواد بریزید. طرف دیگــر خمیر را روی مواد تا کنید تا یک نیم دایره به وجود آید ســپس با 
دست لبه های خمیر را بپیچانید تا لبه ها کامال مهر و موم شوند. به همین ترتیب سه خمیر دیگر 
را نیز آماده کنید. کالزونه ها را با فاصله، در سینی فر قرار دهید. با برس، کمی کره آب شده روی 
آنها بمالید، ســپس باقی مانده پنیر پارمزان را روی آنها بپاشید.سینی فر را به مدت 15 دقیقه در 

فری که از قبل گرم شده قرار دهید تا پنیر آب شده و روی کالزونه ها برشته و طالیی شود. 

در بعضی از مناســبت ها رســم است که 
پول هدیه می دهند و اصــال چیز دیگری 

نمی شود کادو داد!
همیشه پای یک پاکت کوچک گل گلی وسط است و چند تایی 
اســکناس تا نخورده؛ اما دادن پول به جای کادو، همیشــه هم  
کار پسندیده ای نیســت. مثال ما نمی توانیم برای تولد دوست 
صمیمی خود مقداری پول توی پاکت بگذاریــم و بعد هم به او 
بگوییم که حاال برو هرچیزی که دلت مــی خواهد بخر! این کار 

بی سلیقه بودن را نشان می دهد.
مشــخص می شــود که ما برای دوســتمان وقت نگذاشته ایم 
 یا حتی آن قــدر او را نمی شناســیم که بدانیم بــه چه چیزی 

عالقه مند است یا چه چیزی نیاز دارد. 
این مدل هدیه ها بعد از مدتی به جای آنکه روابط را گرم کنند، 

باعث سرد شدن می شوند.
 می توانیم به جای هدیــه دادن پول از دوســتمان بخواهیم تا 
خودش چیزی را انتخاب کند و ما فقــط هزینه اش را بپردازیم 
یا کمی وقــت بگذاریم و به لطایف الحیلــی از زیر زبانش بیرون 

بکشیم که دلش می خواهد چه چیزی هدیه بگیرد. 
دادن هدیه های نقدی راه خیلی ســاده ای است اما ساده ترین 

راه، همیشه بهترین راه نیست. 
این نوع از هدیه فقط به درد مجالس خاص می خورد یا کســانی 
که ما می دانیم مثال قصد ثبت نــام در یک کالس، رفتن به یک 
مسافرت یا خرید چیزی را دارند که در دسترس ما نیست و فقط 

می توانیم در دادن هزینه این کارها پیش قدم شویم.

سرزمین عددهای قرآنی

راه های مقابله با پر خوری در زمان بیکاری
احتماال برای همه مــا پیش آمده که در زمــان بیکاری چندین و چندبار به ســمت 
یخچال برویم و چیــزی را برای خوردن پیدا کنیم و یا در هنگام مشــاهده تلویزیون، 
آن قدر درگیر برنامه شویم که پیام سیری به مغز ارسال نشود و وقتی به خود می آییم 

متوجه می شویم که پرخوری کرده ایم.
1- روی حس خوب غذا تمرکز کنید: از غذا خوردن جلــوی تلویزیون خودداری 
کرده و روی آنچه می خورید تمرکز کنید. غذایتان را آرام بجوید. بر مزه غذا و حســی 
که به شــما می دهد تمرکز کنید. این روش ها کمک می کند تا آهسته تر غذا بخورید و 

زمانی که سیر شدید به راحتی قاشق را کنار بگذارید.
2-  از خــوردن غذا های فــوری اجتناب کنیــد: روش دیگر، حــذف کردن 
غذاهای فوری اســت. اصال این غذا هــا را خریداری نکنید تا در دســترس نباشــد. 
 به طور کلــی با چیپــس و بیســکویت و خوراکی هایــی از این دســت خداحافظی 

کنید.
3- اســتفاده از خطای دید برای کنترل میزان غذا: ایــن روش ثابت کرده که 
بشــقاب غذا در مقدار غذایی که می خورید تاثیر دارد؛ بنابراین از بشقاب های کوچک 
استفاده کنید. میزان مشــخصی از غذا در یک ظرف کوچک زیاد و در ظرف بزرگ کم 

دیده می شود؛ پس با ظرف کوچک حس کنید غذای بیشتری خورده اید.
4- بر بدنتان و حســی که دارید تمرکز کنید: یک لحظه صبرکنید و ببینید چه 
حسی دارید.آیا هنوز گرسنه اید؟ بر بدنتان و حســی که دارید تمرکز کنید. اگر حس 
کردید هنوز گرسنه اید باز هم بخورید، اشکالی ندارد؛ اما یک دقیقه مکث در میانه غذا 

برای کنترل پر خوری بسیار موثر است.

نداشاه نوری

پناهجویــان و پناهندگان مجبــور به ترک وطن 
هستند و البته بسیاری از آنها در وطن جدید خود 

به میزان زیادی شهرت یافته اند. 
در این نوشــتار بــا چند نفــر از مشــهورترین 
پناهندگان جهان آشنا می شــویم که به عناوین 
مختلفی چون سیاســت مدار، هنرمند، دانشمند، 

و... دست یافته اند؛ با ما همراه باشید.
1.آلبرت انیشتین

بدون آلبرت انیشــتین و نظریه نسبیت او، نظر ما 
به کهکشان ها می توانســت امروز بسیار متفاوت 
باشــد. آلبرت انیشتین در ســال 1۹33 میالدی 
در زمان قدرت گیری نازی هــا در آلمان به آمریکا 

پناهنده شد.
 او در آلمــان به عنــوان یک صلح طلــب یهودی 
جانش در خطر بود و بی شــک در رأس فهرست 

مشهورترین پناهندگان جهان است.
2.مارلن دیتریش

مارلن دیتریش خواننده و بازیگر مشــهور آلمانی 
در ســال 1۹3۸ به آمریکا پناهنده شد. در ایاالت 
متحده نیز به عنوان هنرمندی برجســته و نام آور 
از او تقدیر  شد. مارلن دیتریش در آمریکا و فرانسه 
زیست و در این دو کشــور به یاری پناهجویان و 
نیروهای ائتالفی شــتافت و علیــه رژیم هیتلری 
فعالیت  کرد. پس از جنگ جهانی دوم بسیاری در 

آلمان به او برچسب خیانت به وطن را زدند.
3.هنری کیسینجر

هنری کیســینجر استاد دانشــگاه هاروارد، وزیر 
امور خارجه آمریکا و کارشــناس مشــهور روابط 

بین الملل بود.
 او در سال 1۹3۸ یک ســال پیش از قبضه  قدرت 
به دســت نازی ها، هنگامی که نژادپرســتان در 
جســت و جویش بودند از ایالت بایــرن آلمان به 
آمریکا گریخت. گرچه او به عنوان ســرباز ارتش 
آمریکا در جنــگ جهانــی دوم علیه ســربازان 
کشــورش جنگید، اما آن گونه که خود می گوید، 

بخشی از او همواره آلمانی باقی مانده بود.
4.مادلین آلبرایت

خانــواده مادلین آلبرایت کــه در جمهوری چک 
زندگی می کردند دوبار مجبور به مهاجرت شدند. 

یک بــار در ســال 1۹3۹ زمانی کــه نازی ها به 
پــراگ وارد شــدند، به لنــدن گریختنــد و بار 
دیگــر پــس از جنــگ جهانــی دوم، هنگامی 
که کمونیســت ها در ســال 1۹4۸ قــدرت را در 
چک اســلواکی به دســت گرفتند ایــن خانواده 
بــه آمریکا پناهنــده شــدند. مادلیــن آلبرایت 
در ســال 1۹۹7 به عنــوان نخســتین وزیر امور 
خارجه ایــاالت متحــده آمریکا انتخاب شــد و 
برای تاریخ آمریکا بی شــک او در جایگاه ویژه ای 
 در فهرســت مشــهورترین پناهنــدگان جهان 

قرار دارد.
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تصاویر روز

جاده ای محلی در جنگل آمازون امتحان نخ ریسی دانشجویان هندی

در سال 2016 میالدی رکورد خرید و فروش گران ترین خانه ها 
در تاریخ شکسته شد و این مسئله نشان داد خانه چقدر می تواند 

برای ثروتمندان اهمیت داشته باشد.
اگر به دنبال گران ترین خانه هستید، باید از این عمارت  در چین 

دیدن کنید.
 این خانه »بهشــت منحصر به فرد« نام گذاری شده است و سال 
گذشــته به قیمت یک میلیارد یوآن معــادل 150 میلیون دالر 

فروخته شد.
خانه »بهشت منحصر به فرد« در شــهر »سوژو«ی چین در یک 
جزیره اختصاصی ساخته شده اســت که این خانه تمام 6700 
متر مربع مساحت جزیره را پوشــش می دهد و از جمله امکانات 
آن می توان به 32 اتاق خواب و 32 ســرویس بهداشــتی اشاره 
کرد،چینی ها این روزها ترجیح می دهنــد خانه های جدید را با 

شکل ظاهری سنتی و البته لوکس بسازند.
این خانه بزرگ و لوکس که در شــهر پکن واقع شــده است هم 

جزو گران ترین خانه های سال 2016 محسوب می شود. 

تجربه ماهیگیری در یخ با دندان!

جشنواره ساالنه ماهیگیری در یخ در کشور کره جنوبی برگزار شد.
هزاران نفر از مردم کشــور کره جنوبی در دمای زیر صفر درجه در 

جشنواره ساالنه ماهیگیری این کشور شرکت کردند.
بر اســاس گزارش دیلی میل، این جشــنواره که »ســانچئونئو« 
)Sancheoneo( نام دارد، مردم محلی و گردشــگران را در شهر 
»هواچئون« )Hwacheon( در شمال کره جنوبی گرد هم آورده 
تا ماهیگیری کننــد. روش های مختلفی بــرای ماهیگیری در این 
جشــنواره وجود دارد. به عنوان مثال شــرکت کنندگان می توانند 
با سوراخ کردن دریاچه یخ زده، اســتفاده از قالب و تور ماهیگیری، 
ماهی ها را به دام بیندازند.فرماندار »هوائچون« در این  باره می گوید: 
»حدود یک و نیم میلیون نفر در این جشنواره شرکت می کنند که از 
این تعداد حدود صد هزار تن از اروپا و آسیای جنوب شرقی هستند. 
این جشنواره جالب ترین و شادترین جشنواره زمستانی کره جنوبی 
اســت.« مرد چهل ســاله ای که در مراســم حضور دارد دراین باره 
می گوید:»پنج سال است که اینجا می آیم؛ چون تجربه ای عالی برای 

بچه هاست و خاطره خوبی در ذهن آنها می ماند.«

این دختر هر 24 ساعت حافظه اش 
پاک می شود! 

گران ترین خانه فروخته شده 2016

دنیای اطراف مــا به همراه همه جزئیات همیشــه در حافظه ما 
قرار دارد. هــر اتفاقی که برای آن رخ دهد مــی تواند باعث بروز 
مشکالت بسیاری شود چه برسد به آنکه بخواهید هر 24 ساعت 

حافظه خود را از دست بدهید.
جسی لیدون دختر 1۹ ساله انگلیسی است که دچار »سندروم 
سوساک« شده اســت. این بیماری که بســیار نادر است باعث 
می شود فرد بیمار هر 24 ســاعت حافظه خود را از دست بدهد 
و روز بعد دوباره همان روز گذشــته را تکرار کند.این بیماری در 
تمام دنیا تنها 250 نفر را مبتال کرده اســت. جســی نزدیک به 
دوسال است که نمی تواند روز گذشته اش را به یاد آورد. او حتی 
نمی داند دیشب شام چه خورده است!  به گفته خودش برایش 
بسیار سخت است که به عکس هایی نگاه می کند که اصال به یاد 

نمی آورد چه بوده اند!
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امام علی)علیه السالم(:
دشمن ترين دشمن آدمی، خشم و شهوت اوست، پس هر كه بر اين 

دو مسلط شود، درجه اش باال رود و به هدفش برسد.
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