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حال اصفهان خوب نیســت؛ این را از اظهارنظر مســئوالن شــهر و استان  سمیه پارسادوست 
می توان متوجه شد. یکی از بحران آبی سخن می گوید، دیگری درباره رکود 
و خوابیدن چرخ صنعت و تولید و بسته شدن کارخانه ها هشدار می دهد، یکی هم از بی توجهی به 
اصناف گالیه می کند. پرتقال 7 هزارتومانی شب عید و تهدید آنفلوآنزای مرغی و داستان ادامه دار 
تصادفات جاده ای و درون شهری و سرقت های مسلحانه و دیدن هرروزه کانکس ها و پارتیشن های 
دور میدان های شهر برای ساختن مترویی که تکمیل آن چیزی شــبیه رویا شده و اختالف بر سر 
محل برگزاری نماز جمعه و شایعات درباره قهر برخی از مســئوالن استان با یکدیگر و... خالصه که 
این قصه سردراز دارد. شهیدپرورترین استان کشور، یکی از استراتژیک ترین کالنشهرهای ایران که 
جوانان برومندش روزگاری در قالب »فرمانده لشــکر« در جبهه ها غوغا می کردند و پس از جنگ، 
مدیریت های کالن و مهم و حساس در حوزه های مختلف از نظامی تا انتظامی و سیاسی و اقتصادی 
و ورزشــی را برعهده گرفتند، حاال خودش نیازمند یک »مدیریت« اساســی و اصولی و فداکارانه و 
جهادی و انقالبی و بدون چشمداشــت و اهداف سیاســی و جناحی است. این شــهر و این استان 
مدیرانی از جنس »حسین خرازی« و »احمد کاظمی« می خواهد. تالش ها قابل تحسین است اما 
سوءمدیریت ها و کم توجهی ها و وعده های پشت در پاستور و بهارستان مانده، امان مردم را گرفته 
وکشاورزان را خسته کرده اســت. از »امید« سخن می گوییم؛ به شــرط آنکه »تدبیر« ببینیم. روز 
گذشــته خبر رســید هیئت اجرایی کارخانه پلی اکریل ایران، آب پاکی را روی دستان کارگرانش 
ریخته و به آنها اعالم کرده برای بیمه بیکاری اقدام کنند. نماینــده مبارکه می گوید: از کمک های 
مالی دولت به پلی اکریل که قرار بــود صورت بگیرد، بی خبریم. رییس انجمن صنفی کشــاورزان 
استان  و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هم از چشــم انتظاری عده ای برای حمایت مالی 
دولت و تخصیص ردیف بودجه دولت جهت پیشبرد و اجرای طرح های آب رسانی سخن می گویند؛ 
از فاجعه ای که با ادامه دار شــدن بحران کم آبی و بی آبی گریبان اصفهان را خواهد گرفت و قربانی 
این تاخیرها و عدم تدبیرها، »مردم« هستند، کارگران ســاده و مظلوم هستند. خطر یعنی همین؛ 

یعنی »زخم شالق برکارگرها...«؛ آنها را دریابیم. کشاورزان را دریابیم...

پلی اکریل رسما تعطیل شد؛ بحران آبی ادامه دارد

خطر، زخم شالق برکارگرهاست...
 این شهر» حسین خرازی« می خواهد
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پیشنهاد سردبیر:
نظر ظریف درباره سردار سلیمانی

عکس روز

جریان های سیاسی
نباید ائتالف کنند

نظر ظریف درباره سردار سلیمانی

ایران باید جایگاه خود را در منطقه 
داشته باشد

توصیه سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی به »سفرای پارتی شبانه برو«! 

هواپیمایی که در جاسک سقوط کرد 
دست ساز بوده است 

سردارحســن فیروزآبادی در مورد ضرورت آشــتی و اتحاد ملی 
گفت: اکنون بین مردم اتحاد وجود دارد و بین گروه های سیاسی 

نباید ائتالف باشد؛ گروه های سیاسی محل بحث است.
وی در مورد ضرورت وجود اتحاد ملی و آشــتی ملی گفت: به نظر 
من االن هم اتحاد ملی و آشــتی ملی وجود دارد و حضور مردم در 

راهپیمایی ۲۲بهمن نشانه همین مسئله بود.
مشــاور رهبری افزود: بین جریان های سیاسی نباید ائتالف شود، 
جریان های سیاسی محل مباحثه اســت باید باهم بحث کنند تا 
بهترین حرف از دل این بحث ها بیرون بیایــد. اگر بخواهند همه 
یک حرف بزنند و همــه آن را تاییــد کنند، فضــا مانند مرداب 

می شود و مرداب به دلیل سکون می گندد.

 ژان اســلبورن وزیــر خارجــه لوکزامبــورگ صبح دیــروز با
 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ســاختمان شماره 

یک وزارت خارجه دیدار و گفت و گو کرد.

انتخاب: وزیر امور خارجه در گفت و گویی بیان داشــت، بدعهدی 
آمریکا یک صفحه ننگین برای این کشــور است، ولی یک صفحه 
زرین برای کشــور و مذاکره کنندگان و در رأس همه اینها رهبری 
است که این مســئله را هدایت کردند. ما حاضر نیستیم راجع به 
مسائل موشکی صحبت کنیم و به آنها می گوییم که به شما ربطی 
ندارد. من بیش از ۲۰ ســال است که با سردار ســلیمانی ارتباط 
نزدیک دارم. وقتی که در مورد عراق و افغانســتان مذاکره می شد 
و من مســئول هیئت ایرانی بودم ارتباط بســیار خوبی با سردار 
سلیمانی داشتم.سردار ســلیمانی را یک شخصیت بسیار فهیم و 

دلیر می دانم.
 وزیر امور خارجه در پایان گفت: با قطعیــت می گویم کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری نمی شوم. 

به گزارش شــبکه تلویزیونی الحدث، آنتونیــو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل، در مصاحبه با این شــبکه گفت: ســوریه یکی از 
دشــوارترین آزمون ها برای سازمان ملل اســت. ملت سوریه از 

کابوس هولناکی رنج می برد. 
وی افزود: آنچه در موصل رخ می دهد به علت اوضاع سوریه است. 

دبیرکل ســازمان ملل در بخشــی دیگــر از اظهاراتــش گفت: 
دودستگی در شورای امنیت، کارآیی این شــورا را برای مقابله با 

بحران های بین المللی کاهش داده است.
گوترش درباره کشــورمان نیز گفــت: ایران یک کشــور با تاریخ 
و فرهنگ ریشــه دار اســت و این کشــور باید جایگاه خود را در 
 منطقه داشته باشــد. منافع ایران نباید بر کشورهای منطقه تاثیر 

بگذارد.

به گــزارش میــزان؛ ســید حســین نقوی حســینی بــا بیان 
اینکه پارتی های شــبانه ســفرا هــم در داخل ســفارتخانه ها 
و هم خــارج آنجــا برگزار می شــود اظهــار داشــت: اقداماتی 
که داخــل ســفارتخانه انجام می شــود چون خاک آن کشــور 
محسوب می شــود به خود آن کشــور مربوط می شــود؛ اما اگر 
اقداماتی در داخل ســفارتخانه انجام شــود و آثــار آن به بیرون 
 منتقل شــود و اثر آن اقــدام در بیــرون تاثیرگذار باشــد قطعا 
قابل پیگیری، بررســی و رسیدگی است. ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس با اشاره به سرو مشــروبات الکلی در برخی از 
این پارتی های شبانه اظهار داشــت: چنانچه آنها با حالت مستی 
به خیابان بیاینــد و آثار آن را در خیابان بر جــای بگذارند و برای 
شهروندان مشکل ایجاد کنند و یا باعث تصادف و راه بندان شوند 

قطعا باید نسبت به آثار خروجی آن اقدام الزم صورت بگیرد.

امیر دریــادار دوم رضا عباســی فرمانده منطقه دوم نیــروی دریایی 
والیت ارتش با اشاره به سقوط هواپیمای آموزشی این نهاد در جاسک 
گفت: روز یکشنبه یک فروند هواپیمای دست ساز بدون سرنشین که 
به صورت آزمایشی به پرواز درآمده بود با برخورد کابل برق سقوط کرد 

و آتش گرفت.
دریادار عباسی در خصوص علت ســقوط این هواپیما عنوان داشت: 
خاموشــی موتور و خارج شــدن از کنترل علت اصلی ســقوط این 
هواپیمای آموزشــی بود که خوشــبختانه این حادثه خسارتی در پی 
نداشت. وی تصریح کرد: در هر کجای دنیا هر دستگاهی پس از ساخت 
که به صورت آزمایشی مورد اســتفاده قرار می گیرد علت وقوع حادثه 
برای آن وسیله وجود دارد و حادثه به وقوع پیوسته برای این هواپیمای 
آزمایشــی چیز تازه ای نیســت و رســانه ها دقت الزم را در انعکاس 

خبرهای خود داشته باشند.

اخبار

خبرشورای نگهباناحزابپارلمان

کافه سیاست

معاون پارلمانــی رییس جمهور از ارائــه الیحه »قانون 
جامع انتخابات«  به مجلس در روزهای آینده خبر داد.

حسینعلی امیری با اشــاره به ارائه الیحه »قانون جامع 
انتخابات« از سوی دولت به مجلس، گفت: الیحه قانون 
جامع انتخابات پیش از ابالغ سیاست های کلی انتخابات 
از ســوی مقام معظم رهبری آماده ارائه به مجلس بود. 
وی ادامه داد: با ابالغ سیاســت های انتخابات بار دیگر 
الیحه تدوین شــده برای تطبیق با سیاست های ابالغی 
در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت. معاون پارلمانی 
رییس جمهور با اعالم اینکه در کمیته سیاســی دفاعی 
دولت در حــال کار روی این الیحه هســتیم، افزود: هر 
چهارشــنبه جلســه ای در  این  باره برگزار می شــود و 
گاهی نیز جلسات فوق العاده ای در همین راستا برگزار 

می شود.
امیری با بیان اینکه الیحه قانــون جامع انتخابات 16۰ 
ماده دارد که تاکنون 1۰۰ مــاده از این الیحه در کمیته 
سیاسی دفاعی دولت بررسی شده است، اظهار داشت: 
 بــه زودی پس از پایان بررســی این الیحــه در دولت،

 به مجلس ارسال می شود.

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: بر اساس آیین نامه 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، نظرات این 
مجمع نســبت به لوایح برنامه و بودجــه و همچنین 
در مورد مغایرت هایی که با سیاســت های کلی نظام 
وجود دارد، از طریق شــورای نگهبان به مجلس ابالغ 
می شود. وی افزود: مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
نظرات و مغایرت ها را برای شــورای نگهبان ارســال 
کرده و این شورا نیز بدون دخل و تصرف این نظرات را 
برای مجلس شورای اسالمی ارسال می کند و مجلس 

مکلف به رعایت این نظرات است.
عباسعلی کدخدایی در پاســخ به این سوال که باتوجه 
به اینکه مجمع نظر خود را درباره الیحه برنامه ششــم 
توســعه اعالم کرده درصورتی که کمیســیون تلفیق 
مجلس بر مصوبات قبلــی خود اصرار کند ، شــرایط 
چگونه خواهد شد، اظهار داشت: اگر مجلس بر نظرات 
خود اصرار کند، آن نظر به مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام ارســال می شــود و بار دیگر نظــر مجمع اخذ 
می شــود، در این راستا شــورای نگهبان وارد ماهیت 

نظرات مجمع نمی شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور خبر داد:

 ارائه الیحه »قانون جامع 
انتخابات« به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان:

مجلس مکلف به رعایت نظرات 
مجمع تشخیص مصلحت است

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین: 

اصالح طلبان کاندیدای »رزرو« 
خواهند داشت

خانواده هاشمی طی اطالعیه ای مطرح کردند:

 دعوت از مردم برای حضور
 در اربعین مرحوم هاشمی

دبیرکل جامعه اســالمی مهندســین گفت: کاندیدای 
نهایی ما همان کاندیدای جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اســالمی خواهد بود. محمدرضا باهنــر دبیرکل جامعه 
اسالمی مهندسین طی یک نشست خبری که دیروز در 
خبرگزاری مهر برگزار شــد، اظهار داشت: اصالح طلبان 
کاندیــدای رزرو خواهند داشــت ولــی از روحانی عبور 
نخواهند کرد. وی افزود: اصولگرایــان کاندیدای خود را 
دارند و انتخابات 96 رقابتی جدی خواهد بود؛ اصولگرایان 
ناچار به ائتالف هستند ولی این به معنای دست برداشتن 
از اهداف نیست. باهنر با اشاره به حمایت اکثریت احزاب 
جبهه پیروان از جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی 
گفت: از این رو ماهم از این جبهــه اعالم حمایت کردیم.

دبیرکل جبهه پیروان تاکید کرد: کاندیدای نهایی ما همان 
کاندیدای جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی است. 
وی درباره طرح آشــتی ملی نیز تصریح کرد: اگر منظور، 
آشتی بین مردم با مردم است که مردم باهم قهر نیستند 
و اگر منظور آشــتی بین مردم با مســئوالن است که در 

۲۲بهمن در کنار هم بودند.

خانواده آیت ا... هاشمی رفســنجانی با انتشار اطالعیه ای 
ضمن قدردانی از ابراز لطف و همدردی مردم از عالقه مندان 
ایشان دعوت کردند تا در مراسم اربعین آن مرحوم شرکت 

کنند. در بخشی از متن این اطالعیه چنین آمده است:
چهل روز از رحلت مجاهد نستوه و خستگی ناپذیر انقالب 
اسالمی، آیت ا... هاشمی رفسنجانی می گذرد و آنچه که 
تحمل این داغ سنگین و جانفرسا را برای ما ممکن ساخته 
اســت، ابراز لطف بی دریغ و وصف ناشــدنی شــما مردم 
شریف است که فراتر از حد انتظار، قدرشناس شصت سال 
مجاهدت این بزرگمرد ایران معاصــر بودید.اکنون پس از 
برگزاری وداعی سوزناک در حسینیه پیر جماران، تشییعی 
تاریخی و تدفینی ماندگار در کنار مرادش خمینی کبیر، 
برگزاری ده ها و صدها مراسم باشکوه در اقصی نقاط کشور 
به همت شما مردم عزیز، علمای بزرگوار و نخبگان حوزوی 
و دانشگاهی، در اربعین آن مرحوم، بر مزار آیت ا...هاشمی 

این خدمتگزار جاودانه ایران گرد هم می آییم ...
 وعده ما: پنجشنبه ۲8 بهمن ماه، ساعت 15، حرم مطهر 

امام راحل.«

دیدار وزیرخارجه لوکزامبورگ
با وزیر خارجه ایران

بین الملل

نشست شورای همکاری خلیج فارس باشد یا دیدار با فالن 
مقام فرانسوی و آمریکایی و ...فرقی نمی کند. عربستانی ها 
راه خودشــان را می روند و به تهدیــدات و اتهام زنی های 
خود ادامه می دهند. سردمدارشان »وزیر خارجه جوان«ی 
اســت که گویا شــغل اصلی او همین لفاظی ها علیه ایران 
بوده و به همین منظور در دم و دســتگاه خاندان پادشاهی 
عربســتان به کارگرفته شــده اســت. بارها و بارها مقابل 
دوربین های تلویزیونی و یا در گفت و گو با رســانه ها و در 

دیدارهای دیپلماتیک خود با ســران کشورهای اروپایی و 
عربی، از شرط و شروط های کشورش برای برقراری رابطه 
با ایران سخن گفته است. هربار هم ســخنانی تکراری که 
ازنظر مســئوالن کشــورمان حتی ارزش پاسخگویی هم 
ندارد.»عادل الجبیر« اخیرا گفته: »به شــرط آنکه تهران 
دســت از حمایت از تروریسم بردارد کشــورش حاضر به 
تعامــل و گفت و گو با ایران اســت!« جبیــر در حالی این 
شــرط عجیب و غریب را برای تهران می گذارد که ریاض 

به تنهایی گوی ســبقت در حمایت از تروریسم را از دیگر 
متحدانش ربوده و هیچ جای شــک و شبهه ای در حمایت 
از برخی از گروه های تروریستی و اقدامات آنان در منطقه 
نگذاشــته اســت و خود یکی از پرورش دهنــدگان تفکر 
افراطی در خاورمیانه به شــمار مــی رود. حال تصور کنید 
سردمدار حمایت از تروریسم در منطقه برای ایران چنین 

شرط و شروطی می گذارد!
روی کارآمدن ترامپ در آمریکا، ســعودی ها را خوشحال 
کرده است. این خوشحالی به وضوح در اعمال و گفتارشان 
پیداســت. قبل از ترامپ، مدتی بود که »الجبیر« سیاست 
ســکوت درپیش گرفته بود و از او خبری نبود. از این ســو 
و آن ســو زمزمه هایی مبنی بر تمایل عربستان به برقراری 
رابطه مجدد با ایران به گوش می رســید و حتی شــنیده 
می شد ســعودی ها، کویت و عمان را برای حل اختالفات 
واسطه کرده و به وســیله این دوکشــور، پیام هایی برای 
مقامات کشــورمان فرســتاده اند. این اواخر، حتی شنیده 
می شــد عربســتانی ها از هیئت ایرانی برای شــرکت در 
مذاکرات حج دعوت کرده اند. با این حال ســیگنال هایی 
که فرستاده می شــود، آن قدر ضعیف هســتند که بهبود 
روابــط را نوید نمی دهند. ریــاض علنا نشــان داده که از 
پایان ریاســت جمهوری باراک اوبامــاي دموکرات و آغاز 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ جمهوری خواه خشنود 
است؛ چرا که می توان گفت عربســتان سعودی در دوران 
رییس جمهور سابق آمریکا به شــدت در انزوا فرو رفت و از 
متحد درجه یک ایاالت متحده در خاورمیانه به کشــوری 
در حاشــیه در سیاســت خارجی آمریکا تبدیل شد. حال 
که ترامپ آمده ، عربســتان دوباره ســربلند کرده اســت، 
عربستانی که اعالم کرده از سیاست های ضدایرانی ترامپ 
استقبال می کند و بارها خواســتار حمله نظامی به ایران و 
سوریه شده است. تهران بارها آمادگی خود را برای نشستن 
پشت میز دیپلماســی با عربستان بدون هیچ پیش شرطی 
اعالم کرده و ریاض اما فرصت های خود برای بازگشــت به 
آغوش ایران را ازدست می دهد. افسوس و حسرت فرصتی 
که ازدست می رود، درنهایت برای ســعودی هاست که با 
سیاست های جاه طلبانه و منفعت طلبانه و خصمانه خود 
در منطقه، ازچشم افتاده اند و فرصت ها برای ایجاد آرامش 

در خاورمیانه را یکی پس از دیگری ازدست می دهند. 

ریاض علنا نشان 
داده که از پایان 

ریاست جمهوری 
باراک اوباماي 

دموکرات و آغاز 
ریاست جمهوری 

دونالد ترامپ 
جمهوری خواه 

خشنود است

همچنان شرط و شروط می گذارند و برخالف برخی گمانه زنی ها از بهبود روابط، خبری نیست. تعیین  سما مطیعی 
تکلیف می کنند و به اتهام زنی های واهی علیه کشورمان مشغولند و  از هرفرصتی برای جوسازی 

ناوهای آمریکا در راه یمنعلیه ایران  استفاده می کنند. 

زن صهیونیست جانشین 
دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،نیروی دریایی آمریکا 
در حال اعزام ناو »یو اس اس البــون« و ناو »یو اس اس 
تراکستون« به منطقه است تا ناوگروهی را که از قبل در 
این منطقه دریایی مابین آفریقا و شبه جزیره عربستان 

مستقر است، تکمیل کند. 
دو هفته قبل نیز نیروی دریایی آمریکا ناوشکن »یو اس 
اس کول« را از خلیج عدن به تنگه باب المندب که دروازه 
ورود به دریای سرخ است اعزام کرد. باب المندب در پی 
حمالت دزدان دریایی سومالی در سال ۲۰۰8 در کانون 
اخبار جهان قرار گرفت. آمریکایی ها می گویند این کار 
برای دفاع از جریان آزاد تجارت و نیز اطمینان دادن به 

کشورهای هم پیمان و شرکای بین المللی خود است.
تصمیم به اعزام کشتی های بیشــتر به خلیج عدن در 
شرایطی اتخاذ می شود که در حمله موشکی انصارا... به 
یک فروند کشتی نظامی عربستانی، دو نظامی این کشور 
کشته شــدند.  در ماه اکتبر ســال قبل نیز کشتی های 
جنگــی آمریکا هدف حمــالت موشــکی از یمن قرار 
گرفتند. یکی از موشک هایی که شلیک شده بود از سوی 
آتش بار ناو منهدم شد و موشــک دیگری نیز به هدف 

اصابت نکرد.

به گزارش روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، »تسیپی 
لیونی« وزیر امور خارجه اســبق رژیم صهیونیســتی 
را به عنــوان معاون و جانشــین خود در نظــر گرفته و 
صحبت های مقدماتی را نیز با او انجام داده است. لیونی 
هم اینک رییــس حزب»اتحاد صهیونیســتی« و عضو 
کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( است. به گفته منابع 
خبری، لیونی دو هفته پیش با دبیرکل جدید ســازمان 
ملل در دفتر کارش در نیویورک دیدار کرد. طبق قانون، 
انتصاب لیونی به این مقام نیازمنــد تایید کابینه رژیم 
صهیونیستی نیست.لیونی عالوه بر وزارت خارجه، تصدی 
وزارت دادگستری رژیم صهیونیســتی را نیز در کارنامه 
دارد و مدتی نخســت وزیر موقت این رژیم بود. شــایان 
ذکر است »تســیپی لیونی« به ارتباط نامشروع با چند 
مقام عربی اعتراف کرده است .روزنامه الدیار لبنان در این 
ارتباط نوشت که این نماینده سابق کنست اسراییل گفته 
است که در این ارتباط از خاخام بزرگ اسراییل طلب اذن 
و اجازه کرده وخاخام بزرگ نیــز درباره وی فتوا داده که 
زیپی می تواند با بیگانگان روابط نامشروع داشته باشد به 

شرط آنکه این امر به سود منافع اسراییل باشد.

وقتی سعودی ها برای ایران شرط و شروط می گذارند؛

ماهی گیری ریاض از آب گل آلود ترامپ!

آخرین وضعیت پرونده 
تحصیلی حسین فریدون

»محمدجواد ابطحی« عضو کمیته پیگیری پرونده تحصیلی حسین فریدون 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه زمان برگزاری جلسه با 
شخص فریدون و وزیر علوم به پاسخ نامه ما از سوی سازمان بازرسی موکول 
شده است، گفت: ما اطالع نداشتیم که ســازمان بازرسی هم پیگیر پرونده 
برادر رییس جمهور اســت؛ لذا نامه ای را به آنها ارسال کردیم تا بدانیم چه 

اقداماتی انجام شده که موازی کاری پیش نیاید.
وی ادامه داد: جلســه بعدی این کمیته با حضور وزیر علــوم و برادر رییس 
جمهور تا چند روز آینده برگزارخواهد شد؛ البته تاکنون به فریدون نامه ای 
ارســال نکرده ایم.  ابطحی با اشاره به اینکه مســلما از فریدون برای حضور 
در کمیته پیگیری بــرای بیان توضیحات و نقطه نظر دعوت خواهد شــد، 
خاطرنشان کرد: شــاید در انتهای بررســی های کمیته مشخص شود که 
دیگران برای فریدون تسهیالتی ایجاد کرده اند و مسائل مطروحه، ارتباطی 

به شخص برادر رییس جمهور نداشته باشد.

ورونیــکا کراشــنینیکووا، عضــو تاالر اجتماعــی و مدیر انســتیتوی 
مطالعات و ابتکارات سیاست خارجی روســیه، در یادداشتی با تحلیل 
تهدیدهای اخیر ترامپ علیه ایران نوشــت: روســیه مانع بزرگی ســر 
راه مقصد تجاوزگرانه آمریکا نســبت به ایران اســت و امروز واشنگتن 
در جست وجوی وســیله ای اســت که بتواند به کمک آن بین دو کشور 
اختــالف بیندازد، لذا وقتــی ترامپ می گویــد که همراه با روســیه با 
تروریسم مبارزه می کند منظورش این اســت که ما )روسیه( ایران را لو 
دهیم. در حالی که ایران یک شریک واقعی روسیه در مبارزه با تروریسم 
است و مشــارکت آن ماهیت لفظی ندارد. اگر ترامپ واقعا می خواهد بر 
تروریسم پیروز شــود، می تواند خودش این کار را انجام دهد و به کمک 
ایران و روســیه نیاز ندارد، کافی است تلفن را برداشــته و به عربستان 
ســعودی، قطر و همچنیــن  ترکیه زنــگ زده و بگوید آقایــان؛ اراذل 

خونخوار خودتان را احضار کنید، بازی با تروریسم را تمام می کنیم.

 واشنگتن بین مسکو 
و تهران اختالف می اندازد

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس، گفت: نشست روز یکشــنبه با هدف بررسی موضوع 

مساعدت های توسعه ای ایران در خارج از کشور برگزار شد.
سیدحســین نقوی حسینی، در تشــریح نشست کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: بحث جلســه 
بررسی کمک ها و مساعدت های توسعه ای جمهوری اسالمی 
در خارج از کشور بود. در این زمینه، مسئولین ذی ربط از حوزه 

اقتصادی وزارت خارجه حضور یافته و گزارش ارائه کردند.
وی تصریح کرد: در این جلســه گفته شــد که طی سال های 
85 الــی 91 روی هم رفتــه، 164 میلیــون دالر برای کمک 
های توســعه ای تخصص یافت کــه 1۲6 میلیــون دالر آن 
عملیاتی و مابقی آن به خزانه بازگشــت داده شــده اســت. 
اغلب مبالغ هم در حــوزه های فرهنگی، بهداشــت و درمان 
از طریق هالل احمر هزینه شــده و از ســال 9۲ به بعد هم در 

این زمینه هیچ هزینه ای صورت نگرفته است. نقوی حسینی 
 تصریح کرد: همچنین در این جلســه به شانزده سرفصلی که 
می توان با کمک توسعه ای به آن ســرفصل ها در کشورهای 
دیگر، موجب گســترش بــازار تولید داخلی خود شــویم و یا 
ســرمایه گذاری انجام دهیم که هم خدمت رسانی باشد و هم 
سودآور؛ مثل برخی مراکز بهداشت و درمان که خارج از کشور 

داریم اشاره شد. 
همچنین در این جلســه، از وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی از 
نوع سرمایه گذاری جمهوری اسالمی ایران خارج از کشور ارائه 

شد.

نقوی حسینی مطرح کرد:
جزئیات کمک ۱2۶ میلیون دالری ایران به کشورهای خارجی
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پیشنهاد سردبیر:
آنفلوآنزای مرغی مهار شد

کافه اقتصاديادداشت

معــاون ارزی بانک مرکــزی گفت: بر اســاس پیش 
بینی های بانک جهانی، رشــد اقتصادی کشــور در 
سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب4/3 درصد و 4/8 

درصد برآورد شده است.
غالمعلــی کامیاب با بیــان اینکه ایــران در بین ۲۰ 
اقتصاد بزرگ جهان قــرار دارد، افزود: اقتصاد ایران از 
وسعت بزرگی برای جذب ســرمایه برخوردار است؛ 
به این معنا که ایــران با جمعیــت 8۰۰ میلیونی، از 
بزرگ ترین اقتصادهــای خاورمیانه اســت و نیروی 
جوان تحصیل کرده، زیرساخت های پیشرفته و منابع 
طبیعی بسیار، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری 
در ایران فراهم می کند. در کنــار این امر ایران دارای 
چهارمین منابع نفت خام و نیز بزرگ ترین منابع گاز 

طبیعی در جهان است.

رشد اقتصادی ايران در ۲۰۱۷ 
به4/8 درصد می رسد

نگاه روز

به گزارش فارس ، آمارهای اداره کل هواشناســی اســتان 
نشــان می دهد میزان بارش در اســتان اصفهان در سال 
جاری نسبت به ســال قبل حدود ۷ و نســبت به میانگین 
بلند مدت بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است. در کنار این 
کاهش بارش، افزایش دمای متوســط به میزان یک درصد 
نیز مزید بر علت شده تا تبخیر در ســطح زمین و آب های 
سطحی افزایش یابد و این موضوع نیز بحران آبی در استان 
را تشدید کند. بر اساس این آمارها به نظر می رسد، بحرانی 
که تا ســال های پیش متوجه بخش کشــاورزی استان و 
معیشت مردم شرق اســتان بود حال به بحران آب شرب و 

تامین آب 5 میلیون نفر اصفهانی تبدیل شده است.
برداشت غیرمجاز دولت از منابع آبی

وجود بحران در حوضه آب خیز زاینــده رود اگرچه از چند 
دهه قبل به همه مسئوالن ثابت شده اما انجام اقدامی برای 
مقابله با این بحران تنها به تدوین طرح ها و کلنگ زنی اولیه 
محدود شده اســت. این انفعال در حالی صورت گرفته که 
میزان برداشــت ها نیز در  این سال ها افزایش یافته و دولت 
بدون در نظر گرفتن نظام حقوقــی آب، اقدام به انتقال آب 
از این حوضه به سایر استان ها کرده است. در این وضعیت، 
بیشترین عدم النفع این اقدامات دولت متوجه کشاورزان و 

حق آبه داران اصفهانی می شــود که معیشت آنها به جریان 
آب زاینده رود و کشاورزی حاصل از آن گره خورده است.

خاک خوردن توأمان دو طرح آبی
در ســال های اخیر، طرح های متعددی برای نجات حیات 
زاینده رود و احیای آن از سراب تا پایاب مطرح شد و نهایتا 
دو طرح کوهرنگ 3 و تونل گالب ۲ به مرحله اجرا رســید 
و در رابطه با پروژه بهشــت آباد نیز تصمیم مشخصی اتخاذ 
نشده است. اسفندیار امینی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در رابطه بــا آخرین اقدامــات صورت گرفتــه در رابطه با 
طرح های نیمه تمام آب رسانی به زاینده رود گفت: دولت در 
سه سال گذشته به اندازه تورم، ردیف بودجه برای کوهرنگ 

3 و بهشت آباد اختصاص نداده است.
رییس انجمن صنفی کشاورزان استان راه حل برون رفت از 
مشکل تامین اعتبار طرح ها را استفاده از اعتبارات استانی 
عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نمی توان به انتظار دولت 
و تخصیص بودجه آن نشست ولی می توان از منابع استانی 
نظیر منابع مالیاتی استان اصفهان بخشی از منابع مورد نیاز 

طرح های انتقال آب را تامین کرد.
ظرفیت مغفول تامین مالی غیردولتی

هزینه فرصت تأخیر در اجرای طرح های آب رسانی به دلیل 
اثرگذاری خشــکی زاینده رود بر حوزه های مختلف شرب، 
کشــاورزی و صنعت قابل محاسبه نیســت و بنا بر اعالم 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، بحران ریزگرد 
ناشــی از خشــکی تاالب گاوخونی تا هزار کیلومتر قابل 
گسترش است. سید رسول رنجبران در گفت وگو با خبرنگار 
فارس با اشــاره به وجود ظرفیت تامین مالی خارجی برای 
طرح های آب رسانی زاینده رود گفت: شرکت های اصفهانی 
با فاینانسورهای خارجی ارتباط مناسبی دارند و می توانند 
این منابع را تامین کنند اما تنها مانع موجود، لزوم تضمین 

این وام ها از سوی دولت است.

زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو 
با تسنیم درباره آخرین وضعیت شــرکت پلی اکریل ایران 
اظهار داشت: ما شــاهد تغییرات در مدیریت این سیستم 
بودیم، قول هایی به افراد داده شــد اما نتیجه ای نداشــته 
اســت، آنچه که بنده به آن معتقدم این است که راه برون 
رفــت پلی اکریل از مشــکالت کنونی یک اقــدام عملی و 

جهادی است. عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی بیان کرد: درباره پلی اکریل بایــد در زمان حال 
صحبت کرد، باید مســئوالن بگویند تا چه تاریخی این کار 
را برای این شــرکت انجام می دهیم. سعیدی تصریح کرد: 
قبال بخش خصوصی عهده دار این شــرکت بــود و اکنون 
دولت این مســئولیت را بر عهده دارد. باید نظارت مستمر 

بر رفتار بخش خصوصی صورت می گرفت تا اکنون شــاهد 
مشــکالت این کارخانه و کارگرانش نباشــیم. وی با بیان 
اینکه این اتفاقات تاوان ســوء مدیریت هاست، گفت: تاوان 
این اشتباهات و ســوءمدیریت ها را متاسفانه کارگران این 
کارخانه می دهند.وی دربــاره ۲۰ میلیارد دوم که قرار بود 
برای برطرف شدن مشــکالت این کارخانه از سوی دولت 
تزریق شود، تصریح کرد: نه من و نه هیچ یک از نمایندگان 
از ۲۰ میلیارد دوم خبری نداریم، موضوعی که می دانیم این 

است که پلی اکریل به یک اقدام جهادی و فوری نیاز دارد.

در حال حاضر نمی توان 
به انتظار دولت و 

تخصیص بودجه آن 
نشست ولی می توان 
از منابع استانی نظیر 
منابع مالیاتی استان 

اصفهان بخشی از منابع 
مورد نیاز طرح های 

انتقال آب را تامین کرد

وقتی اصفهان ديده نمی شود؛

طرح های آبی زاینده رود در حسرت بودجه و تامین مالی

بحران آبی در حوضه زاينده رود که با اضافه برداشت ها شــدت گرفته بود، اين روزها با تأخیر دولت در تامین 
مالی طرح های نیمه تمام در حال رسیدن به نقطه اوج است و هیچ بعید نیست که با اين تأخیر، ماه های بعد آب 

شرب مردم استان دچار کمبود شود.

مدیرعامل پــژو گفت: در طــی کمتر از 
یک  ســال پیش فروش خودروی 

پژو ۲۰۰8 به عنــوان محصول 
ایکاپ در ایران تا پایان ســال 
آغــاز خواهد شــد. ژان فلیپ 
ایمپاراتو در چهارمین همایش 
بین المللی خودرو، تصریح کرد: 

از  پــژو بخشــی  خودروهــای 
خاطرات هزاران ایرانی هســتند. وی 

ادامه داد: به دنبال امضای قرارداد سال گذشته ایران خودرو و پژو، 
ایکاپ شکل گرفت. مدیرعامل پژو با اشــاره به اینکه خودروهای 
آینده ایــکاپ، اظهار کرد: پــژو 3۰۱ و 5۰4 محصــوالت آینده 
ما خواهند بود و ایــران خودرو نماینده ما در ایــران برای کنترل 

کیفیت و نظارت بر خدمات خواهد بود.

خبرگزاری میزان- مدیرعامل سیتروئن 
گفــت: اولین خودروی مشــترک 

سیتروئن و سایپا اوایل ۲۰۱8 به 
بازار می آید.

لیندا جکســون، در چهارمین 
همایش بین المللــی خودرو 
با اشــاره به همکاری سیتروئن 

و ســایپا، تصریح کرد: ما مفتخر 
به تعریــف یــک جوینــت ونچر با 

سایپاهســتیم که بر اســاس آن ســیتروئن دوباره به بازار ایران 
بازخواهد گشت. وی ادامه داد: ســیتروئن برند مورد عالقه مردم 
اســت و به تغییرات الگوی های مصرف پاسخ می دهد. جکسون 
با اشاره به خودروهای تولیدی این شرکت در سایپا کاشان، گفت: 

پیشرفته ترین خودروهای ما در این کارخانه تولید شده  است.

دبیر انجمن شــرکت هــای هواپیمایی 
با اشــاره به نامه نگاری ســوخو با 

ایران گفت: این شــرکت اعالم 
کــرده ایــرادات هواپیمــای 
ســوخو ۱۰۰ برطرف شده و 
این هواپیمــا گواهینامه تداوم 
صالحیت پرواز را دریافت کرده 

است. مقصود اســعدی سامانی 
گفت: باتوجــه به ابــراز عالقه برخی 

شرکت های هواپیمایی برای امضای قرارداد با شرکت سوخو، این 
شرکت در نامه ای به انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که 
ایرادات وارده به هواپیمای سوخو ۱۰۰ برطرف شده است. اسعدی 
سامانی، ادامه داد: شرکت ســازنده سوخو ۱۰۰، گواهینامه تداوم 
صالحیت پرواز را دریافت کــرده و قابلیت پرواز این هواپیما مورد 

تایید سازمان هواپیمایی کشوری روسیه قرار گرفته است.

به گزارش مشــرق، بر اساس آمار گمرک 
در 9 ماهه منتهی به آذر ماه ســال 

جــاری قریب بــه ۱۲4 تن میز 
دالری  ارزش  بــه  بیلیــارد 
ریالــی  ارزش  و   ۱43۰9۲
43545۰33۷9 وارد کشــور 
شده است.کشور چین با صادر 

کــردن بیــش از ۱۲۱ تــن میز 
بیلیارد بــه ارزش دالری ۱3884۲ و 

ارزش ریالی 4۲۲44۰۷۲۷9 در رتبه اول و پــس از آن امارات با 
صادرات بیش از ۲ تن میز بیلیارد به کشور با ارزش دالری ۲85۰ 

و ارزش ریالی 8۶885۱۰۰ در رده دوم قرار دارد.

محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت در 
برنامــه گفت وگوی ویــژه خبری 

شبکه ۲ ســیما درباره پرداخت 
عیــدی و حقــوق کارکنان و 
بازنشســتگان اظهار داشــت:  
بنده اول باید عذرخواهی کنم 
زیرا اعداد و ارقامی که به عنوان 

عیدی پرداخت می کنیم در برابر 
زحمات همکارانمــان در قوه مجریه، 

قضائیه و حتی مقننه بسیار کم و بی ارزش است. وی افزود:  یارانه 
ماه جاری نیز تا بیســت و ششــم پرداخت خواهد شد همچنین 
تالش ما این اســت که تا آخر بهمن ماه، حقــوق این ماه و عیدی 

کارکنان دولت را هم زمان پرداخت کنیم.

مدیرکل دفتر کاریابی هــای وزارت کار 
اعالم کرد: در برنامه ششــم بحث 

اعــزام نیــروی کار پیش بینی 
نشــده اســت و این مسئله به 
سیاست خارجی ما وابستگی 
اعــزام  از  وی  دارد.  تــام 
۱۰۰۰نفر نیروی کار ایرانی در 

سال 95 خبر داد و گفت: امسال 
توانستیم به میزان محدودی اعزام به 

خارج داشته باشیم که عمده آن به کشــورهای ترکیه، آلمان و 
استرالیا بوده است.

پژو ۲۰۰8 قبل از عید می آيد

اولین خودروی مشترک با سايپا 
۲۰۱8 می آيد

ايرادات سوخو ۱۰۰ برطرف شد

ايران میزهای بیلیارد را از کدام 
کشورها می خرد؟ 

عیدی کارمندان دولت، آخربهمن 
پرداخت می شود

آخرين آمار اعزام نیروی کار به 
خارج از ايران

اســتاندار اصفهان گفت: میزان نان تولیدی در ایام نوروز باید ۱5 درصد 
بیشتر از گذشته باشد تا مسافرین نوروزی در تامین نان با مشکل مواجه 
نشوند. رسول زرگرپور در شــورای آرد و نان استان، درخصوص تامین و 
توزیع گندم، آرد و نان طرح نوروز 9۶، اظهار داشــت: باید در محل هایی 
که مسافرین بیشــتری اقامت دارند نانوایی ها بیشتر فعالیت کنند. وی 
تاکید کرد: میزان نان تولیــدی در ایام نوروز باید ۱5 درصد بیشــتر از 
گذشته باشد تا مسافرین نوروزی در تامین نان با مشکل مواجه نشوند.

استاندار اصفهان بر کنترل فروشگاه های بزرگ در جهت عدم عرضه نان 
غیر مجاز تاکید کرد و افزود: باید کنترل بیشــتری بر تولید نان سنتی 
صورت گیرد و از فروش نان بدون بسته بندی در فروشگاه ها جلوگیری 
شــود. وی همچنین بر لزوم کاهش میزان نمک مصرفی در نانوایی ها 

تاکید کرد. 

محمود اکبری معاون فروش و بازاریابــی فوالد مبارکه گفت: پیش بینی 
 می شــود میزان عرضه محصوالت فوالدمبارکه تا پایان ســال جاری از

 ۶ میلیون تن فراتر رود. این برای نخستین بار است که فوالد مبارکه باالی 
۶ میلیون تن محصول به بازار عرضه می کند. به خاطر داشته باشیم این 
میزان محصول نسبت به مدت مشابه ســال قبل بیش از یک میلیون تن 
افزایش عرضه را نشــان می دهد. مضاف بر اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری 
میزان عرضه محصوالت فوالد مبارکه به بازارهای داخلی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 35 درصد رشد داشته است.هم اکنون هماهنگی بسیار 
خوبی بین فوالد مبارکه به عنوان تولیدکننده و شرکت های مصرف کننده 
ورق های گرم برقرار است و مشاهده می کنیم که با کاهش واردات، تجارت 
در بخش ورق های تخت نیز کاهش یافته است که مؤید آن کاهش واردات 

محصوالت فوالدی تخت به میزان ۱5 درصد در 9 ماهه سال جاری است.

استاندار اصفهان:

تولید نان در ايام نوروز ۱5 
درصد افزايش يابد

افزايش عرضه محصوالت 
فوالدمبارکه در سال جاری

؟؟؟؟
هفته جاری قیمت خودروهــای وارداتی در بازار تغییر خاصی نســبت به نرخ 
این محصوالت در هفته گذشته نداشته اســت. به گزارش ایسنا، قیمت برخی 

خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است:

قیمتکشورسازندهنام خودرو
۱۷5 میلیون تومانکره جنوبیهیوندایسوناتا

)new face( ۱85 میلیون تومانکره جنوبیهیوندایتوسان
۱3۰ میلیون تومانکره جنوبیهیوندایالنترا

۱۶8 میلیون تومانکره جنوبیکیااسپورتیج
۱35 میلیون تومانکره جنوبیکیاسراتو

۱89 میلیون تومانکره جنوبیکیااپتیما )فول(
RAV۴۲4۲ میلیون تومانژاپنتویوتا

۱۱3 میلیون تومانژاپنتویوتایاریس هاچ بک
۲۲9 میلیون تومانژاپنتویوتاکمری هیبرید
۱53 میلیون تومانژاپنتویوتاکروال )فول(

3۶4 میلیون تومانژاپنتویوتالکسوس )فول(
C200 5۱۰ میلیون تومانآلمانبنزبنز

جديدترين قیمت خودروهای وارداتیقیمت انواع رايج ارز در بازار

بازار خودروی وارداتیبازار سکه و طالبازار  ارز

قیمت انواع سکه و فلزات گران بها در بازار

آب پاکی پلی اکريل 
 روی دست کارگران؛

برای »بیمه 
بیکاری« اقدام 
کنید

هیئت اجرایــی کارخانه پلی اکریــل ایران در 
نامه ای از کارگــران این کارخانه خواســت تا 
پایان بهمن ماه نســبت به معرفی خود به بیمه 
بیکاری اقدام کننــد. به گــزارش خبرگزاری 
تسنیم از اصفهان، براســاس نامه روز یکشنبه 
هیئت اجرایی کارخانه پلی اکریل، کارگران این 
کارخانه باید هرچه زودتر نسبت به معرفی خود 
برای استفاده از بیمه بیکاری اقدام کنند.در این 
نامه آمده است: »با توجه به زمان 3 ماهه مورد 
نیاز برای تامیــن AN در حالت عادی حداقل تا 

3 ماه دیگر هیچ گونه راه انــدازی در واحدهای 
اکریلیک وجود نخواهد داشــت. طبق مصوبه 
شورای تامین استان افرادی که حداکثر تا پایان 
بهمن ماه نسبت به معرفی خود به بیمه بیکاری 
اقدام نمایند، تامین اجتماعی حداکثر تا ۱5 روز 
نســبت به برقراری حقوق بیمه بیــکاری آنان 
اقدام می نماید.کلیه پرســنل که تمایل دارند 
۱۰ اسفند 95 از مزایای بیمه بیکاری استفاده 
نمایند حداکثر تا پایان ساعت اداری ۲۶ بهمن 

95 به مدیران بخش ها اعالم آمادگی کنند.«

به گزارش تســنیم، شــرکت پلی اکریل ایران 
در سال ۱353 با مشــارکت بخش خصوصی، 
تعدادی از بانک ها  و شــرکت»دوپان دونمور« 
آمریکا تاســیس شــد. پلی اکریل در طول4۲ 
سال فعالیت خود، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی استر و همچنین 
تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور معرفی 
شــده و تامین کننده مواد اولیــه حدود 4۰۰ 
واحد کوچک و بزرگ نســاجی کشــور است.

ظرفیت اسمی تولید شــرکت پلی اکریل ایران 

معادل ۱۲5هزار تن در سال است که تولیدات 
آن شــامل نخ و الیاف پلی اســتر، نــوار، الیاف 
اکریلیک، تاپس پلی اســتر و چیپس پلی استر 
و الیاف شیشه در صنایع ریسندگی، بافندگی، 
فرش، پوشاک، پتو و فاســتونی کاربرد دارد. با 
وجود حجم عظیم فعالیت شــرکت پلی اکریل 
ایران، اما این کارخانه در سال های اخیر به دلیل 
برخی مشــکالت از جمله واردات محصوالت 
مشابه از خارج و تاثیر حضور پشت پرده دالل ها، 

دچار بحران مالی شد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بحران پلی اکريل با فعل »خواهد شد« برطرف نمی شود!

رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی با اشاره به 
کنترل بیماری آنفلوآنزای مرغــی گفت: این بیماری 
کامال تحت کنترل بوده و بسیاری از مرغ های تخم گذار 
مشکوک به این بیماری معدوم شده اند و این اطمینان 
را به مصــرف کننده می دهیم که مرغ های گوشــتی 
خطری برای مــردم ندارند. مهدی یوســف خانی، در 
توضیح تغییرات قیمت مــرغ در میادین میوه و تره بار 
بیان کرد: قیمت مرغ نســبت به روز یکشنبه تغییری 
نداشــته و با قیمت ۷ هزار و ۱5۰ تومــان به فروش 

می رسد. 
وی در ادامه تصریح کرد: قیمت مرغ در هفته گذشته 
تا ۷ هــزار و 3۰۰ تومان افزایش یافــت ولی در اواخر 
هفته بــا کاهش ۱5۰ تومانــی روبه رو شــد و در روز 
یکشــنبه در  حدود ۷ هزار و۱5۰ به فروش رســید. 
رییس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی با اشــاره 
به کنترل بیماری آنفلوآنزای مرغــی اظهار کرد: این 
بیماری، کامال تحت کنترل بوده و بسیاری از مرغ های 
تخم گذار مشــکوک به این بیماری معدوم شده و در 
تمام شهرها شرایط مرغداری ها تحت کنترل است و 
این اطمینان را به مصرف کننده می دهیم که مرغ های 
گوشــتی خطری برای مردم ندارند.یوســف خانی در 
خصوص قیمت تخم مرغ در میادین میوه و تره بار گفت: 
قیمت هر کیلو تخم مرغ 5 هــزار و 3۰۰ تومان بوده و 
نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است و قیمت 

هر شانه به ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. 

آنفلوآنزای مرغی مهار شد

ريالنام ارزپرچم

3۱8۶9     ۱ دالر آمریکا
3595۲     ۱ یورو

۲358۱          ۱ دالر کانادا
3334۲         ۱ فرانک سوییس
35۶9         ۱ کرون سوئد
3893         ۱ کرون نروژ

45۷۲          ۱ کرون دانمارک
4۶8         ۱ روپیه هند
939۲     ۱ لیر ترکیه

8۷4۰        ۱ درهم امارات
399۶۲       ۱ پوند انگلیس

تغییرقیمتشاخص

۰.3%     ۱،۱54،۱۰۰ ریالگرم طال

۰.4%          4،999،۰۰۰ ریالمثقال طال

۰.44%          ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریالسکه تمام طرح قدیم

۰.۰%          ۱۱،۷5۰،۰۰۰ ریالسکه تمام بهار آزادی

۰.39%          ۶،39۰،۰۰۰ ریالنیم سکه بهار آزادای

۰.۲9%          3،4۲۰،۰۰۰ ریالربع سکه بهار آزادی

۰.4۷%          ۲،۱۶۰،۰۰۰ ریالسکه یک گرمی

۰.۱۶%          ۱،۲3۱/5 دالرانس طال

۰.۱۱%          ۱8/۰۲ دالرانس نقره
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 طبق نتایج یــک مطالعه جدید، کودکان پیش دبســتانی که چرت 
نیمروزی دارنــد در یادگیری کلمات جدید مهارت بیشــتری دارند. 
محققان در این مطالعه ۳۹ کودک ۳ ساله را ارزیابی کردند و دریافتند 
آنهایی که بعــد از یادگیری کلمــات جدید می خوابنــد، در طول 
۲۴ساعت بعد بهتر کلمات را به خاطر سپرده اند. ربکا گومز، پژوهشگر 
ارشد دانشگاه آریزونا، در این باره می گوید: »اسناد و شواهد متعددی 
وجود دارد که نشان می دهد فازهای مختلف خواب در تثبیت حافظه 
نقش دارند و یکی از فازهای حقیقتا مهم خواب، طول موج آرام است 
که عمیق ترین نوع خواب به شمار می آید.« گومز در ادامه عنوان می 
کند: »در این فاز خواب، مغز مجددا خاطرات را در طول خواب پخش 
می کند، از این رو ریتم مغز که در طول موج آرام خواب اتفاق می افتد، 
مجددا موجب فعال سازی آن الگوها و خاطرات می شود و مجددا آنها 
را پخش و تقویت و تثبیت می کند.« کارشناســان به والدین توصیه 
می کنند که اگر کودکشان مایل به خوابیدن نیست، نباید او را مجبور به 
این کار کنند، اما باید توجه داشته باشند که کودک پیش دبستانی باید 
حتما ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه روز بخوابد. به گفته گومز، کودکانی که 
خواب کافی در شبانه روز ندارند شاهد پیامدهای بلندمدت آن خواهند 
بود که از آن جمله، عملکرد ضعیف در تست های مهارت روانی است. 
به گفته محققان، اگر کودک در هنگام شــب به قدرکافی نمی خوابد، 

بهتر است تشویق به خواب نیمروزی شود.

دانشــمندان آمریکایی با کمک ژن درمانی موفق شــده اند شنوایی 
موش های کامال ناشنوا را به حالت تقریبا عادی باز گردانند. بازگرداندن 
شنوایی به حالت عادی در این حیوان، راه را برای معالجه ای مشابه در 
انسان »در آینده نزدیک« هموار می کند. در این مطالعه که در نشریه 
»نیچر بیوتکنولوژی« چاپ شــده، دانشــمندان موفــق به تصحیح 
ایرادهایی شــدند که باعث عملکــرد معیوب موهای حســگر امواج 
صدا می شــد. محققان از یک ویروس مصنوعی برای رفع این ایرادها 
اســتفاده کردند. دکتر جفری هولت محقق از بیمارســتان کودکان 
بوستون گفت: » این اولین بار اســت که شاهد این میزان احیای حس 
شنوایی هســتیم.« حدود نیمی از همه انواع ناشنوایی به دلیل ایرادی 
در دستورالعمل هایی اســت که در DNA نهفته است. در این مطالعه 
در بیمارستان کودکان بوستون و دانشــکده پزشکی دانشگاه هاروارد، 
موش ها دچار یک ایراد ژنتیکی موسوم به ســندروم آشر بودند و این 
موضوع باعث می شود دستورالعمل ساختن موهای میکروسکوپی در 
گوش دقیق نباشد. در گوش سالم، مجموعه ای از سلول های بیرونی مو، 
امواج صدا را بزرگ نمایی می کنند و سلول های درون مو این صداها را 
تبدیل به عالئم الکتریکی می کنند که به مغز می رســد. موها به طور 
عادی ردیف هایی مثل حرف V تشــکیل می دهند. اما در ســندروم 
آشر آشفته هستند که به شدت بر شنوایی اثر می گذارد. محققان یک 
ویروس مصنوعی تولید کردند که توانست دستورالعمل صحیح ساخت 
سلول های موی گوش را به گوش منتقل کند. آزمایش ها نشان داد که 
موش های ناشنوا توانستند صداهای ضعیف ۲۵ دسیبلی را بشنوند. این 
میزان، معادل زمزمه است. دکتر گوئنل گیلیوک به بی بی سی گفت: 
»ما خیلی شگفت زده بودیم که شنوایی تا این حد احیا شد و واقعا از این 
دستاورد خوشحالیم.« در حدود ۱۰۰ نوع مختلف عیب ژنتیکی وجود 
دارد که می تواند باعث از بین رفتن حس شنوایی شود. برای هر کدام از 
اینها یک درمان متفاوت الزم است. دکتر هولت به بی بی سی گفت: »ما 
واقعا به یک درک خوب علمی از کارکرد و بیولوژی بخش درونی گوش 
رسیده ایم و حاال در مرحله ای هستیم که این دانش را در آینده خیلی 
نزدیک برای انسان به کار بریم.«یکی از سواالت مهم دررابطه با ایمنی 
ویروس به کار گرفته شده اســت. این ویروس قبال در سایر شیوه های 
ژن درمانی به کار گرفته شده. دانشمندان همچنین باید نشان دهند که 
این تاثیر ماندگار است. آنها می دانند که این تاثیر برای حداقل شش ماه 
در موش ادامه داشته است. همچنین سواالتی وجود دارد درخصوص 
اینکه چه زمانی باید درمان را انجام داد. در مــوش این درمان فقط در 

زمان تولد موثر بود؛ اما زمانی که ده روزه بود دیگر اثر نداشت.

چرت نیمروزی، مهارت های زبانی 
کودکان را تقویت می کند

 امکان درمان افراد کامال ناشنوا
در آینده نزدیک

دانستنیها

خواصخوراکیها

با این ترفندها 
مانع اتالف 

مواد غذایی شوید

دور ریختن غذا از هیچ نظر کار درستی نیست؛ اما بیشتر افراد توجه 
ندارند که روزانه چه مقدار غذا را تلف می کنند. برای جلوگیری از تلف 

شدن مواد غذایی به این نکات توجه کنید:
- بیش از مصرف خود در مدت معین، خرید نکنید. مواد غذایی را در 

حدی بخرید که بتوانید قبل از فاسد شدن مصرفشان کنید.
- درباره بهترین شیوه و زمان نگهداری هر میوه و سبزی در یخچال یا 

بیرون از آن اطالعات کافی به دست آورید.
-  اگر مقدار زیادی سبزی یا میوه فصل خریده اید، با روش هایی مانند 

منجمد کردن، کنسرو کردن یا سایر شیوه ها، آنها را برای نگهداری 
درازمدت آماده کنید.

- از میوه های رسیده در آشــپزی استفاده کنید. می توانید میوه های 
رسیده ای مانند موز قهوه ای شــده را در تهیه نان و شیرینی استفاده 
کنید یا به جای دور انداختــن، آن را به صورت پوره در تهیه دســر 

استفاده کنید.
- بــرای جلوگیری از کپــک زدن میوه هــای خانواده تــوت مانند 

توت فرنگی، آنها را درست قبل از خوردنشان بشویید.

-  موز، سیب و گوجه فرنگی را از سایر مواد غذایی دور نگه دارید. سایر 
مواد غذایی ممکن است باعث شوند این میوه ها سریع تر از حد معمول 

فاسد شوند.
-   از پوســت میوه ها بیشــتر اســتفاده کنید. می توانید از پوست 
میوه هایی مانند پرتقال بخصوص در فصل تابستان برای دور کردن 
پشه و مورچه در خانه استفاده کنید. برای این کار پوست پرتقال را باید 
کامال له کنید و آن را در گوشه و کنار خانه بگذارید. البته مراقب باشید 

که پوست پرتقال کپک زده و آلوده نباشد.

گل گاوزبان گیاهی دوســاله یا پایا، بوته ای، پوشــیده از 
کرک های نرم و نازک یا بلند و ابریشــمی و با ســاقه های 
ایســتاده اســت که گیاه بومی مناطق البــرز ایران بوده 
و در تمام نواحی گیالن و مازنــدران، ارتفاعات کندوان، 
کالردشــت، ارتفاعات چالوس و منجیل گزارش شــده 
اســت. برگ و گل  های این گیاه اســتفاده دارویی دارند. 
گل مرغوب گل گاوزبان گلی اســت که دارای دم سفید و 

گلبرگ های بنفش باشد. 
گل گاوزبــان دارای موســیالژ )لعــاب(، فالونوئیــد، 
آنتوســیانین و برگ های تــازه آن دارای مقــدار زیادی 
ویتامیــن C بوده و دم کــرده آن حاوی امالح ســدیم و 

پتاسیم است.
این عرق، طبیعت گرمی داشــته و آرام بخش است که در 

ادامه برخی از خواص دارویی آن ذکر می شود:
- جهت رفع مشکالت پوستی، مثل اگزما مفید است

- به دلیل داشــتن مقــدار زیادی کلســیم و آهن و مواد 
مغــذی مثــل پتاســیم، روی، ویتامین هــای C و B و 
بتاکاروتن، بــرای خانم هایی که دچار کمبــود این مواد 

ضروری هستند مفید است.
- به دلیل دارا بــودن خاصیت تســکین دهندگی، برای 

درمان بیماری های عصبی توصیه می شود.

- برای درمان افسردگی و ناراحتی های ناشی از دوره های 
قاعدگی و یائسگی مفید است.

- نشاط آور و تقویت کننده بدن است.
- برای درمان خلط سینه کسانی که سرماخوردگی دارند 
موثر است که این افراد باید هر شب و هر صبح یک فنجان 
از این عرق بنوشــند؛ همچنین در درمــان تنگی نفس و 

سینه درد هم مفید است.
- تصفیه کننده خون است.

- برای رفع گرفتگی صدا و نرم کردن سینه مفید است.

اگر شما هم دوست دارید فعالیت بدنی مناسب خود را داشته 
باشید اما نمی دانید چه ورزشــی را انتخاب کنید، با ما همراه 

باشید.
ژیمناستیک
هدف: عضله سازی

میزان مصرف کالری: ۲۹7 کالری در هر ساعت
اگر از ورزش هایی چون بدنسازی هراسان هستید و دوست 
ندارید با وزنه کار کنید، اما در عین حــال می خواهید بدنی 
عضالنی داشته باشــید، ما ورزش ژیمناســتیک را به شما 
پیشــنهاد می دهیم. برای این ورزش شــما به هیچ وسیله 
ورزشی احتیاج ندارید، تنها کافی است حرکاتی چون دراز و 
نشست، پالنک یا بارفیکس را یاد بگیرید و آنها را هر روز تکرار 
کنید. شاید ظاهر این حرکات ساده به نظر رسند اما در عمل 
خواهید دید که حرکات سخت و سنگینی هستند و فشار الزم 

را برای ساخت عضالت، به بدن شما وارد می کنند.
دوچرخه سواری

هدف:  کاردیو فیتنس
میزان مصرف کالری:  6۱۲ کالری در ساعت

دوچرخه سواری مانند دویدن عمل می کند، با این تفاوت که 
آسیب کمتری به بدن تان وارد می آورد. جدا از کاهش وزنی 
که این ورزش به همراه دارد، فشار کمتری به پاها، بخصوص 

زانوها وارد می کند.
بدنسازی

هدف: بهبود تمام کاستی های بدن
میزان مصرف کالری: ۳۴۰ کالری در ساعت

یکی از ورزش هایی که برای تمام افراد مفید و واجب اســت، 
ورزش بدنسازی است. یادگیری درست بلند کردن وزنه ها و 
پایین گذاشتن آنها تاثیر بلند مدتی بر سالمت جسمانی تان 
خواهد گذاشت. با این ورزش، نه تنها وزنتان کاهش می یابد، 

بلکه عضالتی قدرتمند نیز پیدا خواهید کرد.

خواص عرق گل گاوزبان

طبق نتایج یک تحقیق جدید، دخترانی که ســن بلوغشان در 
۱۳سالگی یا پایین تر اســت، احتماال ۱/8برابر بیش از دخترانی 
که در سن ۱۵ سالگی بالغ می شــوند، درمعرض ریسک سکته 

قرار دارند.
این مطالعه نشان می دهد که این گروه از زنان بیشتر درمعرض 
ریســک انفارکتوس مغزی قــرار دارند. در این حالت بخشــی 
از بافت مغز به دلیل کاهــش جریان خون و اکســیژن مازبین 

می رود.
تاکایوشــی اوکابو، استاد دانشــگاه توهوکوی ژاپن، در این باره 
می گوید: »بلــوغ زودرس می توانــد پیش بینــی کننده بروز 
سکته باشــد.« به عالوه زنانی که در سن ۴۵ ســالگی یا پایین 
تر وارد دوره یائســگی می شوند در مقایســه با زنانی که شروع 
یائسگی شان سن ۵۰ سال است، بیشــتر در معرض انفارکتوس 

مغزی )و نه سکته مغزی( قرار دارند.

 تیم تحقیق دانشگاه اوتاگوی نیوزیلند با بررسی رژیم غذایی ۱7۱ 
جوان ۱8 تا ۲۵ سال دریافتند شرکت کنندگانی که تنها در طول 
دو هفته از رژیم غذایی سالم مصرف کرده بودند از سالمت روانی 
بهتری برخوردار بودند.تیم تحقیق، شــرکت کنندگان را به سه 
گروه تقسیم کردند و عادات خوردن شــان را برای مدت ۲ هفته 

برنامه ریزی کردند.
گروه اول رژیم غذایی خود را ادامه دادنــد و گروه دوم به مصرف 
میوه و سبزیجات بیشتر ترغیب شدند و از طریق برنامه نوشتاری 
به آنها یادآوری می شــد؛ همچنین به گروه آخر روزانه دو وعده 

اضافی میوه تازه شامل هویج، کیوی، سیب و پرتقال داده شد.
محققان دریافتند که گروه ســوم شــاهد بهبود قابل توجهی در 
سالمت روان و همچنین شور و نشاط انگیزه بودند. محققان با این 
نتایج متقاعد شدند که تنها در مدت دو هفته، تغذیه سالم تر تاثیر 

قابل توجهی بر سالمت روان دارد.

ارتباط بلوغ زودرس در دختران 
و افزایش ریسک سکته

 بهبود سریع سالمت روان
با خوردن میوه و سبزیجات

این ورزش ها چقدر کالری می سوزانند؟ )2(

ورزشدرمانی

تازه های پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

ارتباط بلوغ زودرس در دختران و افزایش ریسک سکته

 وجود گیاهان آپارتمانی در محل کار موجــب دور ماندن هوای بد از 
ریه ها می شود. محققان توصیه می کنند اگر قرار است ساعات طوالنی 
را در محل کار سپری کنید، باید تا حدامکان آن را تبدیل به محیطی 
ســالم نمایید. بدین منظور چند گیاه آپارتمانی در اتاق کارتان قرار 
دهید. جودی هلمر، کارشناس باغبانی، در این باره می گوید: »مبلمان، 
اثاثیه یا لوازم داخلی، مصالح ساختمانی و محصوالت پاک کننده مورد 
اســتفاده در اتاق کار، می توانند آالینده های داخلی را در فضای اتاق 
منتشر کنند.« وی در ادامه می افزاید: »کیفیت هوای داخل اتاق تحت 
تاثیر آالینده های بیرونی نظیر گرده ها، باکتری ها و کپک های قارچی 
است. ممکن است هوای داخلی اتاق به دلیل نبود تهویه مناسب آلوده 
باشد؛ بخصوص اگر در یک ســاختمان قدیمی باشد.«به گفته هلمر، 
گیاهان خانگی و خاک گلــدان آنها می توانند بــه عنوان یک فیلتر 

طبیعی هوا عمل کرده و اکسیژن بیشتری در اتاق کارتان ایجاد کنند.
حتی نتایج یک تحقیق نشان داده است که وجود گیاهان آپارتمانی 
موجب کاهش ابتال به بیماری هایی نظیر ســرماخوردگی، گلودرد و 

همچنین استرس شده و میزان بهره وری کاری را افزایش می دهد.
اما بــه گفته کارشناســان برخی از گیاهــان بهترین کارآیــی را در 
تهویه هــوا دارند که مهــم ترین آنهــا عبارتنــد از گل چمچه ای یا 
 Spider( گیاه عنکبوتی یا گندمی ،)Peace Lily( برگ قاشــقی
 plant(، گربــرا دیــزی )Gerbera Daisy(، پوتــوس طالیی

.)Areca palm( و نخل پروانه )Golden pothos(

طبق نتایج تحقیقات جدید، تماشای فیلم های ترسناک به شناسایی 
پردازش احساســاتی مثل ترس و اضطراب کمک می کند. اطالعات 
وقایع ترســناک برای بقای روزانه مفید است. با این حال، گاهی ترس 

منجر به اضطراب و سایر اختالالت روانی می شود. 
پیش از این مدار ترس در مغز فقط در جوندگان بررســی شده بود و 
این بار محققان دانشگاه کالیفرنیا با اســتفاده از الکترودهای داخل 
آمیگدال و هیپوکامپوس در ۹ نفر از افرادی که صحنه های ترسناک 
تماشا می کردند، این بررسی را انجام دادند و به نتایجی دست یافتند. 
به گفته جی ژنگ، عضو این گروه مطالعاتی، این دو منطقه در مغز، در 
به رسمیت شناختن محرک های عاطفی و رمزگذاری آنها در خاطرات 

نقش کلیدی دارد. این بررسی نیاز به مطالعه بیشتری دارد.

محققان توصیه می کنند:

 بهبود کیفیت تنفسی محل کار 
با گیاهان آپارتمانی

 چرا تماشای فیلم های ترسناک 
مفید است؟

دانستنیها

زیبایی

منشأ خال، سلول های طبیعی پوست است؛ به این معنی 
که رشد خوش خیم یک سلول در محل طبیعی خودش، 
باعث ایجاد خال می شــود. در پوســت بدن، سلول های 
چربی، اپیدرمال و مالنومیت وجود دارد. براســاس اینکه 
کدام سلول دچار رشــد خوش خیم شــود، با انواع خال 
روبه رو می شــویم. مثال اگر ســلول اپیدرمال دچار رشد 
خوش خیم شود خال اپیدرمال، اگر ســلول چربی دچار 
رشد خوش خیم شود خال سباسه و به همین ترتیب خال 
مالنوسیتی داریم. شایع ترین نوع خال از نوع مالنوسیتی 

است.
عوامل تشکیل خال

مرحله اول، خال مالنوسیتی است؛ یعنی سلول ها تکثیر 
پیدا کرده و قبل از برجسته شدن، رنگدانه تولید می کند و 
سیاه رنگ می شود. در مرحله دوم، به مرور زمان خال بزرگ 
می شود. یک قســمت آن در اپیدرم است و قسمت دیگر 
درون سلول های زیرین رفته و کمرنگ می شود. در مرحله  
سوم، به خال گوشــتی تبدیل می شود؛ یعنی برجستگی 

دارد که به آن خال اینترادرمال می گویند.
آیا وجود خال نگران کننده است؟

این زائده پوستی، ممکن است ایجاد خطر کند، اما احتمال 
آن آنقدر کم اســت که به افرادتوصیــه می کنیم نگران 
نباشند. اگر کســی خال زیاد و پوست ســفید دارد، زیاد 
جلوی آفتاب قرار می گیرد یا از سوالریوم استفاده می کند و 

اگر شکل خال روی پوست او تغییر کرد، نیاز به توجه دارد.
آیا برداشتن خال مشکلی ایجاد می کند؟

برداشتن خال مشکلی ایجاد نمی کند، به شرط اینکه قبل 
از برداشتن خوش خیم یا بدخیم بودن آن تشخیص داده 
شــود. ما هیچ خالی را از روی تــرس جراحی نمی کنیم، 
مگر در موارد مشکوک که از خال نمونه برداری می کنیم. 
متخصص پوســت با معاینه، متوجه خطرناک بودن خال 

می شود.
آیا همه خال ها نیاز به بیوپسی )نمونه برداری( 

دارند؟
خیر، ضرورتی ندارد. البته از نظر علمی درســت است، اما 
چون نمونه برداری هزینه بر اســت، بنابراین براساس نظر 
پزشک این کار انجام می شــود. برای افراد وسواسی یا در 

موارد مشکوک، بیوپسی انجام می شود.
در مورد خال های آبی رنگ چه نظری دارید؟

نوعی خال آبی بــه اندازه عدس یا گاهــی بزرگ تر داریم 
که پایه آنها سیاه اســت؛ اما وقتی عمیق تر می شود، رنگ 
آبی به خود می گیرد. ایــن خال ها اگر روی دســت قرار 
گرفته باشــند، آنها را برمی داریم؛ اما اگر روی پا باشــند 

برداشتنشان ضرورتی ندارد.

منشأ خال  و انواع آن

خواصخوراکیها

درمان های خانگی برای گرفتگی بینی
گرفتگی بینی یکی از مشکالت بسیار آزاردهنده و 
ناراحت کننده است. باور رایجی که درباره  گرفتگی 
بینی وجود دارد، این است که به دلیل تجمع زیاد 
مخاط ایجاد می شود اما این مشــکل می تواند به 
التهاب  و  ســرماخوردگی،آنفلوآنزا،آلرژی  دلیل 
رگ های خونی در سینوس ها ایجاد شود. کودکان و 
بزرگساالن به یک اندازه از این مشکل رنج می برند؛ 
اما برای نوزادان یــک نگرانی جدی ایجاد می کند 
زیرا ممکن است منجر به ایجاد مشکالت تنفسی 

شود.
گرفتگی بینــی اغلب با عالئمی مانند ســرفه، عطســه، 
مشکل در تنفس، درد ســینوس، تجمع مخاط در بینی، 
آبریزش چشــم، صدای خس خس، ســردرد و همچنین 

یک تب خفیف همراه است. 
اگر این مشــکل درمان نشــود ممکن اســت مشکالت 
دیگــری مانند بی قــراری، عفونت گوش و یا مشــکالت 
سینوســی را به وجود آورد. بســیاری از داروهای خانگی 
برای رفع این مشــکل وجــود دارند کــه در این مبحث 

تعدادی از آنها را معرفی می کنیم:

 یکی از بهترین راه حل های درمــان گرفتگی بینی، 
سرکه سیب است. پتاســیم موجود در سرکه، باعث 
از بین رفتن الیــه  مخاطی و اسیداســتیک آن مانع 
از رشــد باکتری می شــود و روند بهبودی را افزایش 

می دهد.
۲ قاشق سرکه سیب خالص و ۱ قاشــق عسل را در 
یک فنجــان آب مخلوط کنیــد و آن را روی حرارت 
بگذارید تا به جوش آید؛ سپس از روی شعله بردارید. 
یک حوله را روی ســر خــود قرار دهیــد وبه مدت 
۵ دقیقه از بخار آن استنشــاق کنید. برای بهبودی 

کامل، این عمل را چند بار در روز انجام دهید.

 سرکه سیب

یکی دیگر از راه های موثر برای کاهش مخاط بینی، 
اســتفاده از کمپرس گرم اســت. گرما مانع فشرده 
شدن مخاط شــده و شــما را از درد و التهاب راحت 
می کند.  یــک حولــه را در آب داغ خیس کرده، آب 
اضافی آن را با فشــار دادن خارج کنید و آن را روی 
بینی و پیشــانی خود قرار دهید. برای بهبودی کامل 

این عمل را چندین بار انجام دهید.

 سیر یکی دیگر از مواد طبیعی مفید برای درمان گرفتگی بینی کمپرس گرم
اســت که با خاصیت ضدخلطی خود کمک می کند تا زودتر 
از این مشــکل رهایی پیدا کنید؛ همچنین به کاهش عالئم 
التهاب در بینی کمک کرده و با تقویت سیســتم ایمنی بدن 
به مبارزه با عفونت می پردازد. یک فنجان آب را روی حرارت 
قرار دهید تا به جوش آید، ۲ تا ۴ حبه سیر به آن اضافه کنید و 
اجازه دهید چند دقیقه بجوشد؛ سپس ۲/۱ قاشق چای خوری 
پودر زردچوبه و فلفل ســیاه به آن اضافه کنید و این ترکیب 
را ۲ تا ۳ بار در روز بنوشید. اســتفاده از سیر تازه در غذاها نیز 

تاثیربسیار زیادی برای رفع این مشکل خواهد داشت.

 سیر

یک درمان بســیار موثر برای بهبود گرفتگی بینی، 
استنشاق بخار آب اســت. برای این کار یک ظرف را 
از آب پرکنید و روی حرارت بگذارید تا به جوش آید. 
برای اثربخشی بیشــتر می توانید چند قطره اسانس 
نعنایا اوکالیپتوس به آن اضافه کنید. حوله ای را روی 
ســر خود قرار دهید و از بخار ظرف استنشاق کنید. 
این کار را ۲ تا ۴ بار در روز انجام دهید. توجه داشــته 
باشید که این درمان برای کودکان زیر ۱۲سال، زنان 
باردار، کســانی که مبتال به فشــارخون باال، بیماری 
قلبی یا اختالل در سیســتم عصبی مرکزی هستند، 

مناسب نیست.

بخار آب

 فلفل قرمــز به عنوان یک ضدخلط طبیعی شــناخته 
شده اســت به این معنی که باعث می شود خلط های 
موجود در ریه و بینی شل شــوند و شما راحت تر از شر 
آن خالص شوید. کاپیسیسن، ماده ای شیمیایی که به 
طورطبیعی در فلفل قرمز وجود دارد، به برطرف شدن 
ورم و التهاب بینی کمک می کند. ۴/۱ فنجان آب لیمو و 
۴/۱ فنجان سرکه سیب را در یک ظرف مخلوط کنید و 
روی حرارت قرار دهید تا به جوش آید. ۴/۱ قاشق چای 
خوری فلفل قرمز و ۲/۱ قاشق چای خوری پودر زنجبیل 
به آن افزوده و در نهایت ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری عسل را 
با این ترکیب مخلوط کنید. این ترکیب را در یک شیشه 
نگه داشــته و روزانه ۱ تا ۲ قاشق از آن را استفاده کنید. 
همچنین می توانید ۴/۱ قاشق چای خوری پودر فلفل 
قرمز را در یک فنجان آب داغ بریزید و از آن بنوشید و یا 

در غذاهای خود از فلفل استفاده کنید.

 فلفل قرمز
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پیشنهاد سردبیر: 
تنزل شش پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

کافه اپهوش سنج

 وارد کــردن رمز و پتــرن برای هر بار روشــن کــردن موبایل 
خسته تان کرده؟ شاید اصال احتیاجی به این کار نداشته باشید. 
بعضی اپلیکیشن ها حاوی اطالعات حساسی هستند و بعضی 
 دیگر نه، بنابراین تنها بــا رمزگذاری اپ های حســاس و مهم 

می توانید نقش پترن یا رمز اصلی را کم رنگ تر کنید.
ES App Locker به شایســتگی این کار را بــرای تان انجام 
 ES File Manager می دهد؛ محصولی از توســعه دهنــده
مشهور که آمده تا ضامن امنیت اپ های نصب شده روی گجت 
اندرویدی شما باشد. ES App Locker نه فقط اپ های نصبی، 
 بلکه از اپلیکیشن های سیســتمی مثل گالری و ساعت و ... هم 
با رمز عبور یا پترن محافظت می کند. در این صورت هر مرتبه 
 که آیکن اپلیکیشن های قفل شده فشرده شود، برای ورود به آن 
 ES به رمز عبور یا پترن نیاز خواهد بود. البته با تغییر تنظیمات
می توانید زمان قفل شدن اپلیکیشن ها را تغییر دهید، به این دو 
شکل که اپلیکیشن ها فقط هنگام خروج قفل شوند یا با خاموش 
شدن نمایشگر موبایل این اتفاق بیفتد. نمی خواهید کسی بداند 

که روی اپلیکیشن های تان قفل گذاشته اید؟ قابلیت قفل کاذب 
ES اینجا به کارتان می آید. این قفــل کاذب را می توانید برای 
 تک تک اپلیکیشن های نصب شــده اعمال کنید. قفل کاذب 
هر اپلیکیشــن به جای نمایش پنجره وارد کردن رمز، در قامت 
یک پیغام خطای اندروید ظاهر می شود تا بدین طریق بتوانید 

افراد کنجکاو را بابت خراب بودن اپلیکیشن فریب بدهید.
امنیت ES App Locker بسیار باالست، حتی خود اپلیکیشن 
مکانیزمی دارد که بدون وارد کردن رمز به هیچ وجه نمی توان آن 
را از اندروید پاک کرد. با این حال بعضی کاربران گزارش کرده اند 
که موقع قفل گذاری با مشکل کرش کردن ES مواجه بوده اند. 
ظاهرا تیم توسعه دهنده با آپدیت ژانویه توانسته که این مشکل 
را برطرف کند، هر چند هنوز احتمال مواجهه با چنین مشکلی 
ES App Locker وجود دارد. اما در مجمــوع باید عملکــرد 

را خــوب و قابل قبــول توصیف کنیم. اگر دوســت کنجکاوی 
دارید یا نمی خواهید کــه برادر و خواهر کوچک تر شــما وارد 
اپلیکیشن های خصوصی تان شود، ES App Locker مکانیزم 
محافظتی کاملی در اختیارتان قرار می دهد. این اپ را می توانید 
 به رایگان از گــوگل پلی و کافه بازار یا بــا وارد کردن این آدرس

goo.gl/yPvI4b در مروگرتان دانلود کنید.

معرفی ES App Locker؛

محافظ قدرتمند اپلیکیشن ها

ماده ای ارزان برای خنک شدن 
ساختمان  بدون مصرف انرژی

محققــان آمریکایی در پی یک مطالعــه، ماده نازک 
جدیدی ابداع کردند که بدون مصرف انرژی و بی نیاز 
از تهویه کننده های معمولی هوا، می تواند سطوح را 

از حرارت خورشید در امان نگه دارد.
ایــن مــاده هیبریــدی شیشــه-پلیمر تنهــا50 
میکرومتــر- نازک تــر از یک فویــل آلومینیومی- 

ضخامت دارد و تولید آن کم هزینه است.
» شیائوبو یین « اســتادیار دانشگاه کلورادو در بولدر 
 گفت: به اعتقــاد ما فرآینــد ارزان قیمت ســاخت 
 این مــاده، تحولی بــرای کاربردهای ایــن فناوری 

خنک کننده تابشی خواهد بود.
 از جملــه مــوارد مصرف ایــن محصول، مــی توان 
 به خنک نگاه داشــتن ســاختمان ها و ســایر اشیا 
و نیز افزایش طول عمر پنل های خورشــیدی اشاره 
 کرد.همچنین اســتفاده از نــواری از ایــن ماده در 
نیروگاه های حرارتی الکتریکی که برای حفظ دمای 
دستگاه های شان حین کار به مقادیر زیاد آب و برق 
 نیاز دارند، می توانــد باعث صرفه جویــی در منابع 
 و پول شــود. محققان متوجه شــدند کــه این ماده 
 می تواند با از بیــن بردن انرژی حرارتی خورشــید 

به شکل پرتو مادون قرمز، اشیا را خنک کند.
 آزمایش هــای میدانــی، قابلیت خنــک کنندگی 

این ماده و کارایی شبانه روزی آن را نشان داد. 
 » گانــگ تان « اســتاد بخــش مهندســی عمران 
و معماری دانشگاه وایومینگ گفت: استفاده تنها10 
تا20 متر مربع از این ماده روی پشــت بام به سادگی 

می تواند یک خانه را در تابستان خنک کند.
به گفته محققان، این ماده که هنــوز به بازار عرضه 
نشده، سبک وزن است و به راحتی می تواند سطوح 
منحنی را بپوشــاند و تولید انبــوه آن نیز فرآیندی 

ساده است.

یک شــرکت نوپای هندی یک تیشــرتی به نام Sygnal را ابداع کرده که از 
قابلیت هدایت و ناوبری برخوردار اســت. لباس Sygnal همراه با یک برنامه 
همراه عرضه می شود که کاربر را از تعداد گام هایی که برداشته، تعداد طبقاتی 
که از آن باال رفته و میزان کالری که سوزانده آگاه می کند. این لباس در زمانی 
که باید به چپ بپیچید شانه چپ شــما را می لرزاند و زمانی که باید به راست 
بپیچید، شانه راست شــما را می لرزاند و بدین طریق شــما را تا مقصد نهایی 
هدایت می کند. لباس یاد شده اطالعات مکان یابی خود را از طریق مقصدی 

که کاربر در برنامه تلفن همراه آن وارد کرده پیدا می کند. 
 این برنامه هر 15 دقیقه یک بــار داده های خود را از طریــق اینترنت به روز 

می کند. باتری نصب شده در این لباس به مدت پنج روز پاسخگوست. 
نکته جالب دیگر امکان شستن این لباس به صورت دستی و همراه با آب مانند 
یک لباس عادی است. در صورت تامین بودجه مورد نیاز برای تولید، عرضه آن 

را از آوریل سال 201۷ آغاز می کند.

تلفن هوشمند خود تخریب شونده معموال دستگاهی است که فقط در فیلم های 
پلیسی دیده می شــود. اما در حقیقت این یک دســتگاه امنیتی ارزشمند برای 
مقامات رده باالی سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف است. درهمین راستا 
محققان در دانشکده فناوری و علوم دانشگاه پادشاه عبدا... عربستان سعودی تلفن 
هوشــمندی با این قابلیت ساخته اند. محمدمصطفی حســین یکی از محققان 
شرکت کننده در این پروژه می گوید: این دستگاه برق را از باتری تلفن هوشمند 
به الکترودهایی که به سرعت داغ می شوند، ارســال می کند. این امر به انبساط 
یک ماده پلیمری خاص منجر می شد که دســتگاه را منهدم می کند. همچنین 
این دستگاه مجهز به ماشه ای است که می توان از راه دور دستگاه را منفجر کرد. 
محققان عربستانی مکانیسم خودتخریبی به وسیله چند ماشه مختلف از جمله 
حسگر GPS آزمایش کردند. در این حالت دستگاه پس از طی مسافتی خاص از 
نقطه مکانی تعیین شده، خود به خود منفجر شد. همچنین یک اپلیکیشن موبایل 
تهیه شده که قابلیت برقراری ارتباط با تلفن هوشمند مورد نظر را دارد و با استفاده 

از کلمه رمز دستگاه را منهدم می کند. این فناوری هنوز در مرحله آزمایش است.

یک مخترع آفریقای جنوبی در تالشــی برای حفظ محیط زیســت و همچنین 
کمک به بهبود وضع مسکن در این کشــور، کاغذهای بازیافتی را به آجر تبدیل 
می کند. این مخترع 21 ساله، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه پرتوریاست. 
وی در این خصوص گفت: » می دانستم که قطع بی رویه درختان به منظور تولید 
کاغذ تا چه اندازه برای محیط زیست خطرناک است. شاید این امر قطع درختان را 
متوقف نکند؛ اما دست کم موجب می شود، کاغذهای باطله را یک بار دیگر به کار 
گرفت. « وی همچنین از کمبود مسکن در این کشور برای اقشار کم درآمد آگاهی 
 داشــت. حدود دو میلیون خانواده بی خانمان در آفریقای جنوبی وجود دارند که 

در چادر یا آلونک های حاشیه شهر زندگی می کنند. 
بدین ترتیب این مخترع جوان با ابداع این روش، سعی کرد کاغذهای باطله را برای 
ساخت آجر به کار گیرد. این دانشجوی مخترع اظهار کرد برای تبدیل این اختراع 
به یک محصول تجاری پایدار، نیاز به تایید و صدور گواهینامه رسمی هیئت نظارتی 
است. بدین منظور، مقاومت آجرهای ساخته شده در برابر آتش، نفوذ آب، دوام و 

ظرفیت حرارتی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

با این لباس هوشمند ورزشی 
راه منزل تان را پیدا کنید

ساخت تلفنی که خود به خود منهدم می شود مخترع آفریقایی از کاغذ باطله آجر ساخت!

شــرکت بلژیکی برای تســهیل ثبت ورود و خروج کارکنانش در 
 بدن آنها چیپســت کار گذاشت. شــرکت بلژیکی » نیوفیشن «

) NewFusion ( بــه کارکنانش پیشــنهاد کــرد برای ثبت 
آسان تر ورود و خروج کارمندان به دفاتر این شرکت یک چیپست 
در بدن آنها کار گذاشته شود. بر اساس گزارش bbcworld، این 
چیپست الکترونیکی با یک سرنگ در انگشت شست یا سبابه قرار 
داده می شود و به کارکنان این شرکت اجازه ورود و خروج، روشن 
کردن رایانه و پرداخت های داخلی را می دهد. به گفته مسئوالن 
این شــرکت، این چیپســت به اندازه یک دانه برنج است و هیچ 
 خطری برای ســالمتی افراد ندارد. طبق این گزارش تکنولوژی 
 » RFID « به کاررفته در این چیپست ها که از آن با نام اختصاری
نام می برند در حال حاضر توسط دست کم ده هزار نفر در سراسر 

جهان به ویژه در موسسات امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که در دســامبر ســال گذشــته میالدی سیستم عامل 
اندروید ۷ نوقا تنها بر روی 0/4 درصد گوشــی های همراه نصب 
 شــده بود، این رقم بعد از گذشــت چند ماه تازه بــه 1/2 درصد 
رسیده اســت. به گزارش اوبرگیزمو، نتایج تازه ترین بررسی های 
خود شرکت گوگل نشــان می دهد که نســخه ۷ اندروید نوقا بر 
 روی 0/9 درصد از گوشی ها و نســخه ۷/1 آن بر روی 0/3 درصد 
از گوشی ها نصب شده و کل این رقم به تنها 1/2 درصد می رسد.

 به روزرسانی بســیار کند گوشی های هوشــمند و عرضه همراه 
با تاخیر اندروید نوقا برای آنها عامل اصلی این وضعیت است. 

به نظر می رســد در ماه های آینده با عرضه اندروید ۷ برای تعداد 
بیشتری از گوشی های هوشمند این وضعیت تغییر کند.

هم اکنون 30/۷ درصد کاربران گوشــی های اندرویدی از نسخه 
۶ این سیستم عامل اســتفاده می کنند و نسخه 5/1 اندروید هم 

مورد استفاده 23/1 درصد از این افراد قرار دارد. 
رتبه بعدی مربوط به نســخه 4/4 سیســتم عامل اندروید است. 
 تعداد کاربران نســخه های 2/3/3 تا 2/3/۷ و 4/0/3 تا 4/0/4 هم 

هر کدام به حدود یک درصد کاهش پیدا کرده است.
انتظار می رود همزمان با برگزاری کنگــره جهانی موبایل تعداد 
بیشتری از گوشی های هوشمند مجهز به نسخه ۷ سیستم عامل 

اندروید عرضه شوند.

لپ تاپSpectre x۳۶۰ شــرکت اچ پی که از سوی بسیاری 
از کارشناسان بهترین لپ تاپ ویندوزی سال 201۶ لقب گرفته 
بود، با ارتقای نمایشــگرش کیفیت بهتری پیــدا کرد. به گزارش 
ورج، نمایشــگر 13/3 اینچی نمونه های تازه این لپ تاپ از نوع 
فوق دقیــق و ۴k Ultra HD بــوده و البتــه در صورت خرید 
این مدل از لپ تاپ یاد شــده که همراه با ۸ گیگابایت رم و 25۶ 
گیگابایت حافظه داخلی عرضه می شــود، قیمــت آن به1۶00 
دالر ارتقا پیدا می کند. قیمت این لپ تــاپ در صورت نصب 1۶ 
گیگابایــت رم و 512 گیگابایت حافظه داخلــی هم1350 دالر 

خواهد بود. 
از جمله دیگر امکانات این لپ تاپ می توان به تراک پد منعطف و 
 USB Type-C دارای واکنش مناسب، بهره مندی از پرت های

و USB Type-A و بدنه آلومینیومی جذاب اشاره کرد.
مدلSpectre x۳۶۰ تنها 1/2 کیلوگرم وزن و 13/۸ میلیمتر 
 i۷ یا i۵ ضخامت دارد و در آن به انتخاب کاربــر از پردازنده های
شرکت اینتل استفاده شده اســت. طراحی سبک و باریک و عمر 
باتری طوالنی از دیگر مزایای مهم این لپ تاپ و عدم امکان نصب 
کارت حافظه خارجی، عدم وجود نور پس زمینه در صفحه کلید 
و برخی لرزش ها در زمان نمایش نمایشگر لمسی از جمله نقاط 

ضعف در طراحی این لپ تاپ است.

نسل بعدی آیفون احتماال دارای یک اســکنر شناسایی عنبیه 
چشــم خواهد بود. به گزارش اپل نیوز، شــایعات نشان می دهد 
که آیفون ۸ که انتظار می رود در ســال 201۸ راه اندازی شود، 
یک اسکنر عنبیه چشــم برای تکمیل ID شناسایی اثر انگشت 
خواهد داشــت. در حالی که چندی از راه اندازی رسمی آیفون 
۷ می گذرد، شــایعات حول محور مدل 201۸ آیفون می چرخد 
 و البته گزارش ها حاکی از آن اســت که مدل هــای آیفون اپل 
در آینده ویژگی های بیومتریک بیشتری برای تکمیل شناسایی 
اثر انگشت دارد که شامل فناوری جدید تشخیص عنبیه چشم 
اســت و به کاربران این امکان را می دهد تا برای باز کردن قفل 
دستگاه از چشــم خود استفاده کنند. اســکنر تشخیص عنبیه 
چشــم برای نخســتین بار در موبایل های هوشــمند لومیای 
مایکروســافت و همچنین پس از آن در پرچمدار گلکسی نوت 
۷ که البته به علت آتش سوزی جمع آوری شدی، مورد استفاده 
قرار گرفت. در حالی که اپل به احتمال زیاد دستگاه های آیفون 
جدید خود در ســال 201۸ را به این فناوری مجهز خواهد کرد. 
 همچنین شــایعات دیگری در مورد آیفون ۸ وجود دارد مبنی 
بر اینکه این گوشــی هوشــمند از صفحه نمایش لبه دار و بدون 

دکمه خانه بهره خواهد برد.

 یک مبتکر، چاپگر ســه بعدی ســاخته اســت که می تواند غذا 
 و پیتزا بــرای فضانوردانی کــه مدت طوالنی در ماموریت به ســر 
می برند، بســازد. » آنجان کانتراکتور « مهندســی هندی االصل 
شرکت تحقیقات مواد و سیستم ها که در تگزاس مستقر است، سال 
گذشته برای ساخت یک نمونه اولیه چاپگر سه بعدی پژوهانه 125 
هزار دالری را از ناسا گرفت. کمپانی beehex در تگزاس ماموریت 
دارد چاپگر سه بعدی بسازد که ناســا با آن بتواند در مسافرت های 
طوالنی مدت مانند ســفر به مریخ برای فضانوردانش پیتزا درست 
کند. این پروژه 125هزار دالری به ســازمان فضایی دســتگاهی 
می دهد که با آن می توان پیتزای هر فــرد را دقیقا همان گونه که 
 دوست دارد آماده کرده و در زمانی حدود نصف زمان معمول توسط 
 سرآشــپز های ایتالیایی داغ و تازه و نه یخ زده روی میز قرار دهد. 
در ماموریت های فضایی طوالنی مدت حفظ روحیه و شادابی بین 

اعضا از اهمیت کلیدی برخوردار است.

نصب چیپست داخل بدن 
کارکنان یک شرکت بلژیکی!

استقبال از آخرین نسخه اندروید 
هنوز ناچیز است

بهترین لپ تاپ ویندوزی سال ۲۰۱۶ 
باز هم بهتر شد

اسکنر چشم 
برای باز کردن قفل آیفون

چاپگری که برای فضانوردان 
پیتزا درست می کند

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  ۲۰77
از100 زن جهانگرد عازم هوایی، ۸3 نفر آنها با کیف، 
 ۷۷ نفر از آنها با کفش ســیاه، ۶2 نفر آنها با خود چتر 
و 95 نفر از آنها حلقه داشتند. حداقل تعداد زن هایی 
که هر چهار شی را با هم داشته باشند چند نفر است؟

جواب معمای  ۲۰7۶ 
 پاســخ معمای جالب راه فـــــرار: فــرق نمی کند 
از کدام نگهبان بپرسد که آیا اگر از نگهبانی که بر سر 
 راه دیگری قرار دارد ســوال شــود که آیا او بر سر راه 

نجات است یا نه چه پاسخی خواهد داد.
آن نگهبان هرچه که گفت برعکســش را انجام دهد. 
اگر فرد گفت آره برعکسش یعنی اینکه آن راه نجات 
 نیســت و همان جایی که پرســیده راه نجات است 

 و بالعکس.
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

 بفرســتید تا نــام شــما در همیــن صفحــه ذکر 
شود.

 وضعیت ایران در شــاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک 
) EGDI ( که از ســوی دپارتمان امور اقتصادی ســازمان 
ملل متحد اعالم شده، ایران را در جایگاه 10۶ در میان 193 
کشور جهان قرار داده اســت. این درحالی است که در چند 
سال اخیر، در اسناد باالدستی کشــور، بر رشد جایگاه ایران 
در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیک و تسهیل ارایه 
خدمات دولتی به مردم با الکترونیکــی کردن این خدمات 
بارها تاکید شده، اما تاکنون این پروژه به بهره برداری رسمی 
نرسیده است. شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص 
اندازه گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده 
یک دولــت از ابزارهای ارتباطات و فنــاوری اطالعات برای 
ارایه خدمات عمومی است. این شــاخص براساس بررسی 
جامع از حضور آنالین 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 
 صورت گرفته و در آن ویژگی های فنی وب ســایت های ملی 
دولــت  اســتراتژی های  و  سیاســت ها  همچنیــن  و 
الکترونیــک که توســط بخش هــای مختلــف به منظور 
ارایه ســرویس های ضروری به کار گرفته می شــود، مورد 
ارزیابــی قــرار گرفته اســت. دپارتمــان امــور اقتصادی 
) UNDESA ( و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد 

هرساله وضعیت دولت الکترونیک کشــورها را در مقایسه 
با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می دهد که نتایج به دســت آمده 
دربرگیرنده اطالعاتی است که ظرفیت و توانایی یک دولت را 

در به کارگیری جامعه اطالعاتی نشان می دهد. 
ارزیابی خدمــات آنالین و زیرســاخت های 

مخابراتی کشورها
 بــرای ارزیابــی شــاخص توســعه دولــت الکترونیــک 
 در کشــورها ســه زیرشــاخص » خدمــات آنالیــن «، 
» زیرساختهای مخابراتی « و » سرمایه انسانی « مورد بررسی 
قرار گرفته است که زیرشاخص » خدمات آنالین « براساس 
داده های جمع آوری شده از پرسشنامه بررسی مستقل 193 
 کشور عضو سازمان ملل متحد، » زیرساخت های مخابراتی «

 براساس اطالعات ارایه شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات 
و » شاخص سرمایه انسانی « براســاس اطالعات ارایه شده 
 توســط ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل متحد 
) یونسکو ( با وزن مساوی ) هرکدام با وزن یک سوم ( به دست 
آمده است. خدمات آنالین دولت ها، وب سایت های ملی هر 
کشور که شامل پورتال های مرکزی ملی، پرتال های خدمات 
الکترونیک، پرتال های مشــارکت الکترونیک و همچنین 

وب ســایت های مربوط به آمــوزش، نیــروی کار، خدمات 
اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط زیست مورد 
ارزیابی قرار گرفته است. شاخص زیرساخت های مخابراتی 
 نیز مجموع متوسط شــاخص های برآورد کاربران اینترنت 
به ازای هر100 نفر جمعیت، تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای 
هر100 نفر، تعداد مشــترکان تلفن همراه در هر100 نفر، 
مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر100 نفر و تعداد امکانات 

باند پهن ثابت به ازای هر100نفر را مدنظر قرار داده است. 
در شاخص سرمایه انسانی نیز شــاخص هایی چون » نرخ 

باسوادی بزرگساالن «، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دولت الکترونیک ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان

براساس داده های اعالم شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی 
و اجتماعی ســازمان ملل متحد ) UNDESA ( برای سال 
201۶ میالدی، کشورهای انگلیس، اتریش،کره، سنگاپور، 
 فنالند و سوئد باالترین میزان شــاخص EGDI را در جهان 
به خود اختصاص دادند و در این رتبه بندی جهانی، ایران رتبه 
10۶ جهانی را به دســت آورده که نسبت به سال 2014 یک 
 رتبه تنزل پیدا کرده است. مقدار شــاخص خدمات آنالین 
در ســال 2004 برای ایران 0/1۶ بوده که در ســال 2014 
 بــه 0/3۷ و در ســال 201۶ بــه 0/33 رســیده اســت که 
از مقــدار میانگیــن جهانــی 0/13 کمتــر اســت. مقدار 
شــاخص زیرســاخت های مخابراتی نیز در ســال2004 
برای ایــران 0/09 بوده که در ســال 2014 بــه 0/29  و در 
ســال 201۶ به 0/35 رســیده اســت که از مقدار میانگین 
جهانی 0/02 فاصله دارد. مقدار شــاخص ســرمایه انسانی 
در ســال2004 بــرای ایــران 0/۷3 بــوده کــه در ســال 
 2014 بــه 0/۶۸ کاهــش  پیــدا کــرده و در ســال 201۶ 
به 0/۷1 رسیده که از مقدار میانگین جهانی 0/0۷ باالتر است.

دولــت الکترونیک ایران با رتبــه ۱7 در میان 
کشورهای منطقه

در رتبه بنــدی منطقــه  ای شــاخص EGDI، رژیــم 
اشــغالگر قــدس بــا ) رتبــه20 جهــان (، رتبــه اول 
منطقــه را داراســت و دو کشــور بحریــن و امــارات 
 متحــده عربــی بــه ترتیــب در رتبــه دوم و ســوم 
) به ترتیب در رتبه های 24 و 29 جهانــی ( قرار دارند. ایران 
در میان کشورهای منطقه رتبه 1۷ را به خود اختصاص داده 
 اســت و در خدمات آنالین از مقدار میانگین منطقه 0/1۸ 
و شاخص زیرساخت های مخابراتی از مقدار میانگین منطقه 
0/05 پایین تر بوده، اما در شــاخص سرمایه انسانی از مقدار 
 میانگین منطقه 0/05 بیشتر اســت. در این رده بندی ایران 
در حوزه خدمــات آنالین رتبه 15 منطقــه را دارد و امارات 
متحده عربی در صدر منطقه است. در بخش زیرساخت های 
مخابراتی، ایران رتبه 1۶ را به خود اختصاص داده و بحرین در 

رتبه اول منطقه قرار دارد.

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان 
ملل اعالم شده است، از نزول شش پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

 شاخص توسعه 
دولت الکترونیک، 

یک شاخص 
اندازه گیری 

ترکیبی برای 
سنجش تمایل 

و ظرفیت استفاده 
یک دولت 

از ابزارهای 
ارتباطات 
و فناوری 
اطالعات 

برای ارایه 
خدمات عمومی 

است

تنزل شش پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
رقابت داغ سینماگران برای اکران نوروزی

ویژه

شکایتی که من از سریال »شهرزاد« کردم، به دلیل مشخص شدن 
الگوریتم ادامه کار بود. محمد هادی رضوی، تهیه کننده »شهرزاد«، 
در خصوص شکایتی که برای سریال شهرزاد کرده بود گفت: به ارشاد 
شکایت حقوقی کرده ام و فکر می کنم طی چند هفته آینده وضعیت 
این سریال مشخص شود. البته من به هیچ عنوان قصد توقیف کار را 
ندارم و فقط می خواهم الگوریتم ادامه کار مشخص شود. برای همین 
شکایتم را به مراجع قانونی ارائه دادم. وی درخصوص آخرین فعالیت 
خود اظهار داشت: پیش تولید کاری جدید، با نام موقت »تلگرام« را 
آغاز کرده ام که تهیه کنندگی اش بر عهده سعید ملکان است و اکنون 

در مرحله پیدا کردن لوکیشن ها هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســتان اصفهان، از بازگشت جشنواره 
بین المللی فیلم کودک به اصفهان خبر داد و گفت: توافقات بر سر 

برگزاری ۵ سال متوالی جشنواره در اصفهان انجام شد.
حجت االســام حبیب رضا ارزانــی پیرامــون برنامه ریزی های 
صورت گرفته درباره برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کودکان 
و نوجوانان در اصفهان اظهار داشت: این جشــنواره سال آینده و 
در مردادماه در اصفهان برگزار می شود که این توافق قطعی شده 
اســت. وی با بیان اینکه توافقات بر ســر برگزاری ۵ سال متوالی 
جشــنواره در اصفهان انجام شده اســت، گفت: براساس مصوبه 
شورای اسامی شهر اصفهان، اعتبار این جشنواره مشخص شده 
و قرار است جشنواره با همکاری ارشاد و شهرداری اصفهان برگزار 
شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان، همچنین 
دربــاره برنامه ریزی های صورت گرفته برای فراخوان جشــنواره 
و برگزاری هرچه بهتر آن تصریح کرد: تاکنون 3 جلســه پیرامون 
جشنواره در اصفهان برگزار شده و کار جشنواره به صورت رسمی 
از نیمــه دوم فروردین ماه کلید می خورد. جشــنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان، به صورت کامــل از همدان به اصفهان 
می آید. جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان که در سال های گذشته 
در اصفهان برگزار می شــد، به دالیل متعددی در 3 سال گذشته 
به همدان رفت که با پیگیری متولیان فرهنــگ و هنر و اصحاب 

رسانه، قرار است مجددا به اصفهان بازگردد.

رییس مرکز معارف اسامی دانشگاه صنعتی اصفهان، از برگزاری 
همایش ملی علمی پژوهشــی علم و دین در 27 و 28بهمن ماه 
در دانشــگاه صنعتی اصفهان خبرداد. حجت االســام محسن 
عمیق مدیر همایش ملی علمی پژوهشــی علم و دین اظهارکرد: 
مرکز معارف اسامی دانشــگاه صنعتی اصفهان با همکاری گروه 
فلسفه علم دانشــگاه صنعتی شریف و در راســتای منویات مقام 
معظم رهبری، در اسامی شدن دانشــگاه ها، باز شدن افق های 
نوین تمدن اســامی و نهضت تولید علم، همایــش ملی علمی 
پژوهشی علم و دین را برگزار خواهد کرد. وی با اشاره به محورهای 
این همایش ملی افزود: علم دینی، نســبت اخاق و دین با علم و 
فناوری، پیشرفت علم و فناوری در پرتو اخاق و دین و یافته های 
جدید علمی و بررســی مصادیــق تعارض بــا جهان بینی دینی، 
ازجمله محورهای اصلی همایش ملی علم و دین اســت. رییس 
مرکز معارف اســامی دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: بررسی 
مکاتب مختلف علم و دین در شــرق و غــرب )از قبیل تعارض، 
تمایــز، تعامل، وحدت و...( و چالش های مطرح شــده ازســوی 
طبیعت گرایــی معاصر، دیگــر محورهای همایــش ملی علمی 
پژوهشــی علم و دین هســتند. وی  27 و 28 بهمــن را روزهای 
برگزاری همایش علم و دین اعام و تصریح کــرد: افتتاحیه این 
همایش از ســاعت 8:30 روز چهارشــنبه مورخ 27 بهمن ماه در 

تاالر شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان خواهد بود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: مهلت ارسال 
داستان به دومین دوره جشــنواره سراسری دانشجویی زاینده رود 
تا پایــان روز 13 فروردین 96 تمدید شــد. داریوش اســماعیلی 
ضمن اعام این خبر گفت: به دنبال درخواست مکرر عاقه مندان 
جهت تمدید مهلت ارسال آثار داســتان کوتاه، دبیرخانه جشنواره 
سراسری دانشجویی داســتان کوتاه زاینده رود، این زمان را تا 13 
فروردین 96 تمدید کرد. وی افزود: تاکنون داستان های زیادی در 
هر سه بخش این جشــنواره از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده و پیش بینی می شــود این تعداد تا پایان مهلت تمدید 
شده نیز افزایش یابد. اســماعیلی همچنین از عدم تمدید مجدد 
مهلت ارســال آثار در این جشــنواره خبر داد و خاطرنشان کرد: 
13 فروردین مــاه آخرین مهلت برای عاقه مندان به شــرکت در 
این جشــنواره اســت و پس از آن، آثار وارد مرحله داوری خواهد 
شــد. معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی بیان کرد: این جشنواره 
به صورت دوســاالنه در راســتای تداوم جریان های ادبی و تاکید 
بر امر خاقیت و نقش صناعت در داســتان کوتاه با هدف کشــف 
استعدادهای نو توسط جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و با همکاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان و ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان و مرکز آفرینش های ادبی قلمســتان برگزار 
می گردد. عاقه مندان مــی توانند پس از دریافت فرم شــرکت 
در جشنواره از ســایت story.jdisf.ac.ir، داســتان کوتاه خود 
را  )که در هیچ جایزه اي شرکت داده نشــده باشد( به صورت فایل 
word با فرمت doc به همراه آن فرم و تصویر کارت دانشــجویی 
zayanderoodstory@gmail.com به پســت الکترونیکی 

ارسال کنند و  دقت داشته باشند که دبیرخانه در ویرایش و اصاح 
آثار جهت چاپ آزاد اســت. آثار ارســالی به بخش آزاد و ویژه، باید 
حداکثر 6000 کلمه و بخش داســتان کوتاه حداکثر 100 کلمه 

باشند.
جایزه بخش ویژه 10 میلیون و بخش داســتان کوتاه نیز ۵میلیون 

ریال همراه با لوح یادبود است.

چند هفته  دیگر وضعیت »شهرزاد« 
مشخص می شود

مدیرکل ارشاد،از بازگشت جشنواره بین المللی فیلم کودک خبر داد؛

جشنواره ۵ سال 
در اصفهان می ماند

 برگزاری همایش »علم و دین«
در دانشگاه صنعتی اصفهان

تمدید ارسال داستان به جشنواره 
زاینده رود تا 13 فروردین

تئاتر واقعا یــک هنر مظلوم و مهجوراســت؛ چرا که تماشــاگر آن به 
نسبت سالن ها بسیار کم اســت و این موضوع، بازیگران و کارگردانان 
تئاتر را بسیار آزار می دهد. مهتاب شــیروانی، درخصوص علت حضور 
در نمایش »برای کاه آهنی ها« گفت: من در وهله اول بســیار جذب 
نمایشــنامه شــدم؛ چرا که یک اندیشــه بزرگ و فراتر از یک نمایش 
پشت آن بوده اســت. نمایش ما یک نمایش کمدی است اما واقعا یک 
طنز تلخ است و اگر کســی بخواهد به آن فکر کند، این انگیزه را به او 
می دهد. وی درخصوص ماک انتخاب نقش خود اظهار داشــت: من 
با پژمان عبدی قبا در یک نمایش با ســیما تیرانداز آشنا شدم. وقتی 
برای این کار به من پیشنهاد دادند، با کمال میل قبول کردم. شیروانی 
درخصوص اهمیت تئاتــر تصریح کرد: تئاتر واقعا یــک هنر مظلوم و 
مهجوراست؛ چرا که تماشاگر به نسبت ســالن ها بسیار کم است. این 
بحرانی اســت که بازیگران و کارگردانان تئاتر را بسیار آزار می دهد و 

عرصه را برای انجام کارهای جدید و بهتر تنگ و تنگ تر می کند.

ســیاوش حقیقی به بیان آخرین وضعیت فیلم رقیــه توکلی قبل از 
اکــران پرداخت. ســیاوش حقیقی تهیــه کننده فیلــم »مادری« 
درخصوص دریافت پروانه نمایش و اکران این اثر گفت: طبق قوانین 
و شــرایط موجود، اول باید پخــش کننده پیدا کرد تــا بتوان برای 
دریافت پروانه نمایش دست به کار شویم که فعا این اتفاق رخ نداده 
اســت. وی درباره اصاحیه های احتمالی که به فیلم وارد می شــود 
عنوان کرد: به پروانه نمایش جشــنواره که اصاحیه وارد نشد و فکر 

نمی کنم برای اکران نیز اصاحیه ای به آن وارد شود.
این تهیه کننده با اشــاره به تدوین »مادری« اظهار داشــت: طبق 
برنامه ای که در دســت داریم حــدود هفت دقیقه از فیلــم را کوتاه 
خواهیم کرد. حقیقی درخصوص زمان اکران»مادری« عنوان کرد: 
چون این روزها همــه درگیر انتخابات و اکران نوروزی هســتند، به 
ســمت اکران نخواهیم رفت و فکر می کنم زمان مناسب برای اکران 

این فیلم، پس از گذشت این جریان ها باشد.

تئاتر؛ هنری
مظلوم و مهجور

»مادری« 7 دقیقه
کوتاه می شود

جشنواره فیلم کوتاه

در یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه 100 ثانیه ای بیش از هزار 
و 700 اثر به دبیرخانه ارســال شــده و 106 فیلم در بخش 
اصلی )مســابقه ملی( راه یافتند که در این میــان 12 اثر از 

اصفهان به چشم می خورد.
اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه و بخش اکران)خارج از 
مسابقه( یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100ثانیه ای با 
شعار »سینمای اخاق« اعام شــد؛ در این دوره از جشنواره 
بیش از هزار و 700 اثر به دبیرخانه ارســال شــده است که 
از این میــان 106 فیلم در بخــش اصلی)مســابقه ملی( و 
3۵ اثر در بخش مســیر تجربه به بخش مســابقه راه یافتند 
 که در ســه بخش پویانمایی، داســتانی و مســتند داوری

خواهند شد.
در میــان آثــار راه یافته چند اثر هــم از اســتان اصفهان به 
چشــم می خورد، کــه اگرچــه در بخــش پویانمایی هیچ 
اثری از اســتان اصفهان به بخش مسابقه جشــنواره راه پیدا 
نکرد اما در بخش داســتانی 3 فیلم از کارگردانان اصفهانی 
حضور دارد، »پاک باختــه« کاری از مریم مــدرس مطلق، 
»گذر موقت« اثــر محمد معین روح االمیــن و »آمیخته« از 
 ریحانه جعفریان که به بخش مســابقه یازدهمین جشنواره

فیلم 100 ثانیه ای راه یافتند.

در بخش مستند هم چهار اثر از اصفهان شرکت دارد، »خانه 
من« کاری از سید مصطفی شیرزادی، »قفل« به کارگردانی 
کیوان احمدی، »کار تیمی« از فامک ســلیمانی و »زندگی 
جاری اســت...« به کارگردانی حســام کامــران، در بخش 
مسابقه یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه 100 ثانیه ای حضور 

دارد.
در بخش اکــران و خارج از مســابقه این دوره از جشــنواره 
99 اثر در بخش اصلــی و 41 فیلم در بخش مســیر تجربه 
راه یافته اند که تنها یک پویانمایی از اصفهان به اسم »هدف« 

کاری از احمد جعفریان ورنوسفادرانی شرکت دارد.
در بخش داستانی »خورشید خاموش است« کاری از مرضیه 
غامی و »ســرد آب« به کارگردانی امیرحسین رحیم زاده 

اکران خواهد شد.
در بخش مســتند هــم »تبــرک« کاری از ســید مصطفی 
شــیرزادی و »تک نوک« به کارگردانی ســید شهاب الدین 

آیتی از اصفهان حضور دارد.
یازدهمین جشــنواره بین المللــی فیلــم 100 ثانیه ای که 
فرصت برای بروز اســتعدادهای نویی در حــوزه فیلم کوتاه 
اســت از 4 تا 6 اسفندماه ســال جاری در پردیس سینمایی 

آزادی تهران با دبیری علی قربانی برگزار خواهد شد.

احسان علیخانی امسال 
هم قرار اســت با »ســه 
ستاره« به شبکه سه بیاید 
و بعــد از آن ویژه برنامه 
تحویل ســال شبکه سه 
را نیــز اجرا کنــد. ناصر 
گروه  مدیــر  کریمــان 
اجتماعی شــبکه ســه 

سیما، درباره برنامه های نوروز 96 در این گروه بیان کرد: 
ما چند برنامه برای نوروز 96 در نظر گرفته ایم که هنوز 
به قطعیت نرسیده است. وی ادامه داد: ما پیشنهادهای 
خود را به مدیریت شــبکه سه و معاونت ســیما ارائه 
کرده ایم که شامل دو مسابقه، برنامه ترکیبی و مستند 
هستند. مدیر گروه اجتماعی شــبکه سه سیما درباره 
برنامه »سه ستاره« که هر ســال قبل از تحویل سال با 
اجرای احسان علیخانی آغاز می شود، توضیح داد: اگر 
موفق شویم امسال هم بعد از نیمه اسفند، بیننده برنامه 
»سه ستاره« با اجرای احســان علیخانی خواهیم بود و 

ویژه برنامه تحویل سال را هم وی اجرا می کند.

کتاب »سینمای فانتزی« نوشــته کاترین ای فوکس 
ازسوی نشــر بیدگل منتشــر شــد. کتاب سینماي 
فانتزي شرحي روشــن و اقناع کننده از ژانر احیا شده 
و بســیار محبوب فانتزي به دســت مي دهد. فانتزي 
ژانري است که پژوهشگران غالبا آن را نادیده گرفته، 

درخور توجه جدي ندانسته اند. 
موفقیت اخیر فیلم هاي پرفروش و مســتقل هالیوود 
عاقه منتقدان را به ســینماي فانتــزي برانگیخته و 
بحث در مورد ویژگي هاي منحصر به فرد ژانر فانتزي 
را رونقي دوباره بخشیده اســت. کتاب حاضر معرفي 
دقیق و روشني اســت که فیلم هاي متنوعي را، از آثار 
کاســیک اولیه اي چون جادوگر آز و هــاروي تا آثار 
متأخري چون مــرد عنکبوتي و شــرک و مجموعه 
آثار پرفروشــي چون اربــاب حلقه ها و هــري پاتر، 
دربرمي گیرد و کتاب همراه مطلوبي براي دانشجویان 

و پژوهشگران است. 
این کتاب که می تواند برای عاقمندان به هنر سینما 
اطاعات مفیــدی ارائه دهــد، با ترجمــه علی ظفر 
قهرمانی نژاد ازسوی نشــر بیدگل با قیمت 2۵ هزار 

تومان منتشر شده است.

درصورت نهایی شدن توافقات شبکه سه؛راه یابی 12 فیلم از اصفهان به جشنواره بین المللی فیلم 100

علیخانی ویژه برنامه تحویل 
سال ۹6 را اجرا می کند

»سینمای فانتزی« نوشته 
کاترین ای فوکس

تلویزیون تازه های نشر

اسکار موسیقی 
برای جاده ابریشم و 
کیهان کلهر

یویوما، ویولن سل نواز برجســته آمریکایی-
چینی تبــار، بــه همــراه گــروه موســیقی 
ســیلک رود )جــاده ابریشــم( کــه کیهان 
کلهر هم یکی از نوازندگان آن اســت، برنده 
 جایزه گرمــی در رشــته بهتریــن موزیک

بین المللی شدند.
مراســم اهدای جوایز گرمی کــه مهم ترین 
جایزه موســیقی جهان محسوب می شود، در 
سالن اســتیپلز لس آنجلس برگزار شد و طی 

آن آثار برجسته موسیقی در یک سال گذشته 
مورد تقدیر قرار گرفت.

این مراســم که پنجاه و نهمین دوره اهدای 
جوایز گرمــی بود، تا حدودی هــم، از فضای 
سیاســی آمریکا و التهاب به وجود آمده پس 
 از به قــدرت رســیدن دونالد ترامــپ متاثر 

بود.
یویوما کــه بســیاری او را از برجســته ترین 
ویولن ســل نوازان یک قرن اخیــر می دانند، 

امسال به همراه گروه موسیقی اش سیلک رود 
)جاده ابریشم( برای خلق آلبوم »سینگ می 
هــوم« )Sing Me Home( برنــده گرمی 

شده است.
وبســایت گروه موسیقی ســیلک رود، ضمن 
اعام این خبــر، مضمون اصلی ایــن آلبوم 
جدید را نزدیک کردن ملل جهان به یکدیگر 

معرفی کرده است.
کیهان کلهــر، موســیقی دان و کمانچه نواز 

برجسته ایرانی هم از اعضای گروه سیلک رود 
اســت. این گروه موســیقی را یویوما در سال 
2000 میــادی خلــق کــرد؛ گروهی که 
نوازندگان آن از تبارهــای مختلف اند و تنوع 
ســازهای بــه کار گرفته در آن هــم هویتی 

بین المللی به آن بخشیده است.
سال گذشته، فیلم ساز مشهور، مورگان نویل، 
مســتندی تحت عنوان »موسیقی غریبه ها« 

درباره این گروه موسیقی ساخت.

اخبار

سوژه روز

نمایش خانگی

به گزارش ایمنا، اولین قسمت از مجموعه »عاشقانه« 
به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی مهدی 
ادامه  شد.  خانگی  نمایش  شبکه  وارد  گلستانه، 
به صورت  این پس  از  نیز  این مجموعه  قسمت های 
10 روز یک بار خواهد بود به طوری که قسمت دوم 
از چهارشنبه هفته آینده )چهارم اسفند ماه( توزیع 

می شود.
فیلم برداری  دقیق  زمان  درباره  گلستانه  مهدی 
قسمت های باقیمانده این مجموعه گفت: در حال حاضر 
فیلم برداری 7۵درصد از مجموعه به پایان رسیده است 
و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قسمت های 
رود.  دوربین می  مقابل  اواخر هفته  از  نیز  باقیمانده 
فیلم برداری این مجموعه به صورت رج زنی انجام شده 
و تولید آن نیز تا اواخر امسال به طور کامل به پایان 

می رسد.
گلستانه در ادامه افزود: طی چند سال گذشته توزیع 
با  متاسفانه  خانگی،  نمایش  تولیدات  آثار  از  برخی 
بی نظمی مواجه بوده و همین امر، تاحدودی مخاطبان 
را نسبت به پیگیری این گونه تولیدات بی اعتماد کرده 
است. برای احترام به مخاطبان»عاشقانه«، مراحل فنی 
این مجموعه از اواسط فیلم برداری آغاز شده و همچنان 
در حال انجام است تا پخش تمامی قسمت های مجموعه 
به صورت منظم و بدون وقفه انجام شود. محمدرضا گلزار، 
ساره بیات، بهاره کیان افشار، فرزاد فرزین، حمیدرضا 
پگاه، شمسیی فضل اللهی، علیرضا زمانی نسب، علیرضا 
سوزنچی، حسین یاری، پانته آ بهرام، مسعود رایگان، 
هومن سیدی، یکتا ناصر، سارا رسول زاده و مهناز افشار 

)در نقش گیسو(، بازیگران اصلی »عاشقانه« هستند.
فرزاد فرزین و فریدون آسرایی دو خواننده مطرح پاپ، 
هرکدام یک قطعه را با آهنگسازی بابک زرین برای تیتراژ 
این مجموعه اجرا کرده اند. در این بین فرزین عاوه بر 
خوانندگی تیتراژ، یکی از نقش های اصلی مجموعه را نیز 

برعهده دارد.

آغاز توزیع مجموعه »عاشقانه« 
در شبکه نمایش خانگی

نگاهی اجمالی به اکران نوروزی فیلم ها در ســال های اخیر 
نشان می دهد که فروش باالی فیلم ها در روزهای تعطیل نوروز 
و توجه بیشتر مردم به سینما، باعث شده که هر ساله در این 
فصل شاهد رقابتی سخت بین پخش کنندگان فیلم ها باشیم؛ 
رقابتی نفسگیر که بعضا و با اعام فیلم های اکران نوروزی، این 
پرسش را در ذهن برخی از ســینماگران و مخاطبان سینما 
مطرح می کند که آیا با توجه به شــرایط انتخاب فیلم ها در 
شــورای صنفی نمایش، هنوز هم مافیای اکران وجود دارد؟ 
شاید برقرار نبودن نسبت درست میان تعداد فیلم های تولید 
شده در ســال و تعداد محدود سالن های سینما، این شائبه را 
به وجود بیاورد که ســینمای ایران همچنان با مافیا دســت 
و پنجه نرم می کند؛ اما قطعا تــاش پخش کنندگان فیلم، 
ســینماداران و شــورای صنفی، بر رونق اقتصادی سینمای 
ایران و روشن ماندن چراغ سینماهاســت. فیلم هایی مانند 
ماجرای نیمروز، خوب بد جلف، ســد معبر و فــراری که در 
جشنواره امسال به نمایش درآمدند و فیلم ساعت پنج عصر 
به کارگردانی مهران مدیری که در جشنواره حضور نداشت، 

برخی از گزینه های اکران نوروزی است.
شــورای صنفی نمایش در اکران فیلم ها دخالت 

نمی کند
غامرضا فرجی، سخنگوی شــورای صنفی نمایش، با تاکید 
بر اینکه در شــرایط فعلی اکثر فیلم ها خواهان اکران نوروزی 
هســتند، به جام جم گفت: هر تهیه کننده و پخش کننده ای 
خواهان اکــران فیلم خود در نــوروز یا عید فطر اســت؛ اما 
به هرحال پیش بینی ســینمادار از وضعیــت فروش فیلم در 
گیشــه هم نقش مهمی در قرارگیری یک فیلم در فهرست 
اکران نوروزی دارد. هفته گذشــته شــورای صنفی نمایش 
فراخوانی داد مبنی بر اینکه فیلم هایی کــه تمایل به اکران 
نوروزی دارند، درخواســت خود را کتبا اعام کنند. متعاقب 
این فراخوان و در مرحله بعد، شورای صنفی نمایش براساس 
قــراردادی که ســینماداران با تهیه کننده یــا پخش کننده 
می بندد، فیلم را در برنامه اکران نوروزی قرار می دهد. درواقع 
شورا هیچ دخل و تصرفی در انعقاد قرارداد ندارد و این توافقی 

است بین سینمادار و تهیه کننده یا پخش کننده فیلم.
»آباجان«؛ گزینه احتمالی

»آباجان« به کارگردانی هاتف علیمردانی، فیلمی است که در 

این دوره از جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت لوح تقدیر فیلم 
منتخب از نگاه تماشاگران شد و رتبه دوم در آرای مردمی را 

کسب کرد.
علیمردانی درخصــوص زمان اکران عمومــی »آباجان« به 
جام جم گفت: من هفت دوره متوالی در جشنواره فیلم فجر 
حضور داشــتم؛ اما در زمان اکران عمومی فیلم هایم بدترین 
نوع اجحاف را دیدم؛ از این جهت که فیلم های من همیشــه 
جزو پرمخاطب ترین فیلم ها بوده، اما در بدترین فصل ممکن 

اکران شده است.
او افزود: به نظر هیئت داوران احتــرام می گذارم؛ چون زمانی 
که وارد جشنواره می شــوی باید به چارچوب های آن احترام 
بگذاری. وقتی فیلمســازی نظر هیئت داوران را قبول ندارد، 
باید فیلمش را از همان ابتدا از جشنواره خارج کند؛ چرا منتظر 

اعام نامزدها می شود و بعد واکنش نشان می دهد؟! 
به هر حــال »آباجان« تا یــک روز مانده به آخر جشــنواره 
اولین فیلم انتخاب مردمی بود؛ اما در آخرین روز جشــنواره 
با اختاف کمی فیلم دوم شــد! بنابراین حق مســلمش این 

است که در اکران نوروز قرار بگیرد. طی صحبت هایی هم که 
با پخش کننده فیلم آقای ســرتیپی و فیلمیران داشتیم، به 
احتمال خیلی زیاد این اتفاق خواهد افتاد و این فیلم در نوروز 

اکران می شود.
آیین نامه اکران ســال آینده هنوز تدوین نشده 

است
محمد قاصد اشرفی، رییس هیئت مدیره انجمن سینماداران، 
درباره چگونگی اکــران فیلم ها در نوروز بــه جام جم گفت: 
در پایان هر ســال آیین نامه ای برای اکران فیلم ها در ســال 
بعد تدوین می شود که این آیین نامه هنوز به امضا نرسیده و 
صنوف ذی نفع فعا مشغول گفت وگو هستند. هر زمان این 
آیین نامه تدوین شد تعداد سرگروه های نمایشی هم مشخص 
و متعاقب آن فیلم هایی که در نوروز به اکران می رسند، اعام 
می شود. ســال گذشته شش سرگروه ســینمایی داشتیم و 
امسال اگر شش ســرگروه را هم داشته باشیم، شش فیلم در 
این ایام آماده اکران می شــود. به هر حال تا آیین نامه اکران 
در سال آینده به امضا نرســد، معلوم نیست چه فیلم هایی در 
نوروز اکران می شــوند. فعا هر حرفی دراین باره گفته شود 
تنها گمانه زنی است. او درخصوص چینش فیلم های نوروزی 

تصریح کــرد: ایام نــوروز ایام 
شادی است و مسلما مردم در 
اوقات فراغت بیشتر به سینما 
می روند؛ اما این دلیل نمی شود 
که ما مثا شش فیلم اکران را 
مفرح انتخاب کنیم. ما هر سال 
ســعی می کنیــم در چینش 
اکــران نــوروزی، ترکیبی از 
تمــام ژانرهــای مختلــف را 
درنظر بگیریم که هر کسی با 
هر سلیقه بتواند به دیدن فیلم 

مورد عاقه اش برود.
قاصد اشــرفی دربــاره نقش 
شــورای صنفــی در انتخاب 
فیلم های نوروزی تاکید کرد: 
شــورای صنفی هیچ دخالتی 
در انتخــاب فیلم های نوروزی 
ندارد و تنها در این باره مشاوره 
می کند؛ به این معنا که شورای 
صنفی با توجه به تجربیاتی که 
در این زمینه دارد، پیشــنهاد 
می دهد که مثا فــان فیلم 

برای اکران نوروزی خوب است. نقش این شــورا در این حد 
است و فقط قراردادی را که بین صاحب فیلم و سینمادار بسته 
می شــود، با توجه به مقررات آیین نامه ثبت می کند. شورای 
صنفی تنها درصورتی وارد عمل می شــود که قرارداد بسته 
شده، ناقص یا مغایر با آیین نامه شورا باشد. مثا سقف اکران 
نوروزی برای هر فیلمی هفت هفته است و اگر فیلمی برای ده 

هفته قرارداد ببندد، شورا با آن مخالفت می کند.

رقابت داغ سینماگران برای اکران نوروزی

عید نــوروز و عید فطــر دو فصل مهم اکــران برای 
سینماداران و پخش کنندگان فیلم اســت و اکنون با 
نزدیک شدن به انتهای سال ۹۵ و پایان جشنواره فیلم 
فجر، بحث مربوط به اکران نوروزی ســینماها و زمان 

اکران فیلم های برگزیده جشنواره فجر، داغ است.

شورای صنفی تنها 
درصورتی وارد عمل 
می شود که قرارداد 
بسته شده، ناقص یا 

مغایر با آیین نامه شورا 
باشد. مثال سقف اکران 
نوروزی برای هر فیلمی 

هفت هفته است و اگر 
فیلمی برای ده هفته 

قرارداد ببندد، شورا با 
آن مخالفت می کند
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فقدان سند مالكيت
شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان  به استناد يك برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت تمامی 
شش دانگ يك باب ساختمان اداری در ميمه پالک ثبتی  شماره 10082فرعی 
از 1 اصلی  واقع در ميمه جزءبخــش ثبتی ميمه كه در صفحه71 دفتر 147ذيل 
ثبت 22855 به نام شركت آب و فاضالب استان اصفهان ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است  به علت جابجايی اثاثيه اداری مفقود گرديده است چون درخواست 
سند مالكيت المثني نموده است طبق تبصره يك اصالحي ماده 120آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هركس مدعي انجام معامله )غير از آنچه 
در اين آگهي ذكر شده ( نسبت به آن ويا وجود ســند نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در 
 صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به 
متقاضي تســليم خواهد شــد. تاريخ انتشــار: 1395/11/26 رئيس ثبت ميمه 

مهدی ذكاوتمند   
فقدان سند مالكيت

خانم افضل ياوری فرزند علی شناسنامه شماره 27 صادره از حسن رباط به 
استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و امضائ شهود رسما" گواهي شده 
مدعي است كه سند مالكيت تمامی سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه در 
حسن رباط  شماره 619فرعی از 67 اصلی  واقع در حسن رباط جزءبخش ثبتی 
ميمه كه در صفحه 137  دفتر 157ذيل ثبــت 24885 به نام خانم افضل ياوری 
ثبت و صادر و تسليم گرديده است و طی نامه شماره 1389/2/20-890209 
دادگاه عمومی ميمه در قبال مبلغ 150000000 ريال در قيد وثيقه اســت   و به 
علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده اســت چون درخواست سند مالكيت 
المثني نموده اســت طبق تبصره يك اصالحي ماده 120آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شــود كه هركس مدعــي انجام معامله )غيــر از آنچه در اين 
آگهي ذكر شده ( نسبت به آن ويا وجود ســند نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعــه و اعتراض خود را كتبا" ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در 
 صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به 
متقاضي تســليم خواهد شــد. تاريخ انتشــار: 1395/11/26 رئيس ثبت ميمه 

مهدی ذكاوتمند   
فقدان سند مالكيت

آقای حسين مجيدی  فرزند نظرعلی شناسنامه شــماره 22 صادره از حسن 
رباط به اســتناد يك برگ استشــهاد محلي كه هويت و امضائ شهود رسما" 
گواهي شده مدعي است كه ســند مالكيت تمامی سه دانگ مشاع از شش دانگ 
يك باب خانه در حســن رباط  شــماره 619فرعی از 67 اصلی  واقع درحسن 
رباط جزءبخش ثبتــی ميمه كه در صفحــه 134  دفتر 157ذيــل ثبت 24884 
به نام حســين مجيدی ثبت و صادر و تسليم گرديده اســت طی نامه شماره 
890209-1389/2/20 دادگاه عمومی بخش ميمــه در قيد وثيقه در قبال مبلغ 
150000000ريال ميباشــد به علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده است 
چون درخواست سند مالكيت المثني نموده است طبق تبصره يك اصالحي ماده 
120آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هركس مدعي انجام معامله 
)غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده ( نسبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 

و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر 
و به متقاضي تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/11/26 رئيس ثبت ميمه 

مهدی ذكاوتمند   
فقدان سند مالكيت

آقای محمد رضا متقی   فرزند ســيف اهلل شناســنامه شــماره 66 صادره از 
اصفهان به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و امضائ شهود رسما" 
گواهي شده مدعي اســت كه سند مالكيت تمامی شــش دانگ يك باب خانه در 
ميمه  شــماره 10044فرعی از 1 اصلی  واقع درميمه جزءبخش ثبتی ميمه كه 
در صفحه 20  دفتر 138ذيل ثبت 21005 به نام محمد رضا متقی ثبت و صادر 
و تسليم گرديده اســت به علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده است چون 
درخواست ســند مالكيت المثني نموده اســت طبق تبصره يك اصالحي ماده 
120آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هركس مدعي انجام معامله 
)غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده ( نسبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر 
و به متقاضي تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/11/26 رئيس ثبت ميمه 

مهدی ذكاوتمند   
ابالغ رای

11/545 كالســه پرونده: 223/95 شــماره دادنامــه:768-95/9/30 مرجع 
رسيدگی: شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: همتعلی ورمقانی 
فرزند احمدعلی به نشانی اصفهان خ پروين اعتصامی ک شهيد توكلی روبروی 
ک نگار پ 1 با وكالت 1- هاجر قاسمی به نشانی فالورجان شهر ابريشم بلوار 
الغدير تقاطع 3 جنب آموزشــگاه رانندگی آفتاب 2- زينب سادات شكرايی به 
نشانی شهر ابريشم نبش خ مدرس سمت چپ طبقه اول، خوانده:  محمد حالبی 
كوشكی به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 150/000/000 ريال 
بابت دو فقره چك بانضمام مطلق خســارات دادرســی و خســارت تاخير و 
 تاديه،  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتی اعضا شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای همتعلی ورمقانی با وكالت 1- هاجر قاسمی 
2- زينب سادات شكرابی به طرفيت آقای محمد حالبی كوشكی فرزند مرتضی  
به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ريال وجه چك  به شــماره 105593  
عهده بانك ملــی به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجــه  به محتويات 
پرونده و  بقای اصول مستندات در يد خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده علی رغم  ابالغ آگهی در جلسه حضور 
نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموه لــذا دعوی خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر می رسد كه مســتنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 
198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حكم  بــر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 2/000/000 ريال  بابت هزينه 
 دادرســی و 120/000 ريال بابت هزينه نشــر آگهی و حق الوكاله وكيل  طبق

 تعرفــه قانونــی و خســارت تاخيــر در تاديــه از تاريــخ سررســيد 
چــك  موصــوف92/10/15 تــا تاريــخ اجــرای حكــم در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمايــد.  رای صــادره غيابــی و ظــرف 20 روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در هميــن مرجــع و ظــرف 20 روز پــس 

 از آن قابــل اعتــراض در محاكــم محتــرم عمومــی حقوقــی اصفهــان 
می باشد. م الف:35981 شــعبه 53 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف 

اصفهان )354 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

11/546 كالســه پرونده 423/95 شــماره دادنامــه: 898 تاريخ رســيدگی: 
95/10/25 مرجع رسيدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مجتبی برهانی شــيدانی به نشــانی اصفهان خ جی بن بســت شــهيد اسدی 
پ 141، خوانــدگان: 1- عباس طاليی به نشــانی مجهول المــكان 2- ولی ا... 
رحمانی مسجد بری به نشانی هوانيروز وطن پور فرمانده هنگ دانشجويان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال به عنوان بخشی از چك به شماره 
2501889831 بانك حكمت ايرانيان و مطلق خسارات قانونی، گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی 
و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی 
مجتبی برهانی شيدانی به طرفيت عباس طاليی و ولی ا... رحمانی مسجدبری 
به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال بخشی از يك فقره چك به شماره 
2501889831 مورخ 93/10/5 به انضمام مطلق خسارات قانونی كه با توجه به 
محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محال عليه 
و با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست و عدم حضور خوانده رديف اول 
علی رغم ابالغ قانونی و دفاعيات غير موثر خوانده رديف دوم در اليحه دفاعيه 
مورخ 95/6/23 و نظر به اينكه اصل ســند تجاری در يد دارنده چك حكايت از 
مديونيت صادركننده و ضامن می باشــد و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و 
نظر به اينكه از ناحيه خواندگان دليلی كه حكايت از پرداخت وجه چك نمايد ارائه 
نگرديده لذا به استناد مواد 310- 311- 313 قانون تجارت و مواد 515-198-

519-522 قانون آئين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت بخشی از چك مذكور بابت 
اصل خواسته و مبلغ 5/925/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك 93/10/5 تا زمان اجرای حكم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحيه بانك مركزی در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد.  رای 
صادره نسبت به خوانده رديف اول غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين شعبه و بعد از ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به خوانده رديف دوم حضوری و 
 ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتــراض در محاكم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:35982 شعبه 102 مجتمع شماره ســه شورای حل اختالف 

اصفهان )383 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

11/547 كالســه پرونده 435/95 شــماره دادنامــه: 899 تاريخ رســيدگی: 
95/10/25 مرجع رسيدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مجتبی برهانی شيدانی به نشانی اصفهان خ جی بن بست شهيد اسدی پ 141، 
خواندگان: 1- عباس طاليی به نشانی مجهول المكان 2- ولی ا... رحمانی مسجد 
بری به نشانی هوانيروز وطن پور فرمانده هنگ دانشجويان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ريال به عنوان بخشی از چك به شماره 2501889831 بانك 
حكمت ايرانيان و مطلق خسارات قانونی، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مجتبی برهانی شيدانی 
به طرفيت عباس طاليی و ولی ا... رحمانی مسجدبری به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 2501889831 مورخ 93/10/5 

به انضمام مطلق خسارات قانونی كه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه 
عدم پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محال عليه و با توجه به اظهارات خواهان 
در دادخواســت و عدم حضور خوانده رديف اول و عدم ارسال اليحه دفاعيه 
علی رغم ابالغ قانونــی و دفاعيات غيــر موثر خوانده رديــف دوم در اليحه 
دفاعيه مورخ 95/6/13 و نظر به اينكه اصل ســند تجــاری در يد دارنده چك 
 حكايت از مديونيت صادركننده و ضامن می باشد و ظهور در اشتغال ذمه وی 
دارد و نظر به اينكه از ناحيه خوانــدگان دليلی كه حكايت از پرداخت وجه چك 
نمايد ارائه نگرديده لذا به استناد مواد 310- 311- 313 قانون تجارت و مواد 
198-515-519-522 قانون آئين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خواندگان 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 2/215/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
93/10/5 تا زمان اجرای حكم بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانك مركزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.  رای صادره نسبت به خوانده رديف 
اول غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــعبه و بعد 
از آن ظرف 20 روز قابل اعتــراض در محاكم عمومی حقوقــی اصفهان می 
 باشد و نســبت به خوانده رديف دوم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ

 قابل اعتراض در محاكــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:35983 
 شعبه 102 مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهان )381 كلمه، 

4 كادر(
ابالغ رای

11/548 كالســه پرونده: 950429 شــماره دادنامه:1636-95/10/8 مرجع 
رسيدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی اكبر ديانت دار 
به نشانی اصفهان خ مسجد سيد خ آيت ا... بيدآبادی بن بست 3 )گل روز( پالک 
11/1،  خواندگان: 1- رسول هاشمی نژاد  به نشانی مجهول المكان 2- مرتضی 
سيفی به نشانی اصفهان سپاهان شهر بلوار غدير ساختمان تعاون 2 مجتمع 
شــماره 8، شــورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای علــی اكبر ديانت دار به 
طرفيت 1- رسول هاشــمی نژاد 2- مرتضی سيفی به خواســته مطالبه مبلغ 
39/000/000 ريال وجه چك به شماره های 026214-94/11/22 و 586787-

94/12/10 به عهده بانك رســالت و ســپه به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواســت تقديمی، تصوير مصدق چك  و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی 
 حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام

 دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خواندگان 
به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ نه ميليون ريال بابت چك شماره 586787-

94/12/10 و محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ سی ميليون ريال 
بابت چك شــماره 026214-94/11/22 بابت اصل خواســته و 1/465/000 
 ريال بابت هزينه دادرســی و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد

 چك موصوف )94/11/22 و 94/12/10(  تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35984 
 شــعبه 5 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهــان ) 333 كلمه،

 4 كادر(  

تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدود ششــدانگ يك درب باغ محصور مزروعی  در روســتای 
ازان پــالک 3750فرعی از شــماره 35 اصلی جزء بخش ثبتــی ميمه كه طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم رقيه رمدان و غيره در جريان ثبت اســت به علت عدم 
 حضور متقاضی يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دســتور قسمت

 اخير از مــاده15 قانون ثبــت و بر طبــق تقاضــای نامبرده يــا نامبردگان 
تحديد حدود ملك مرقــوم درروزيك شــنبه  مورخه 1385/12/22ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و بــه عمل خواهــد آمد . لــذا به موجــب اين آگهی 
به كليــه مجاوريــن و مالكين اخطــار می شــود در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور يابنــد. اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امــالک مطابق ماده 
20 قانــون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلــس تحديد تــا )30( روز پذيرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعيين تكليــف پرونده های 
معترضــی ثبت معتــرض ظــرف يكمــاه از تاريخ تســليم اعتــراض به اين 
اداره بايســتی با تقديــم دادخواســت به مرجــع ذيصالح  قضايــی  گواهی 
 تقديم دادخواســت رااخــذ و به ايــن اداره تســليم نمايــد. تاريخ انتشــار :

سه شنبه1395/11/26  مهدی ذكاوتمند ريس ثبت ميمه
ابالغ رای

11/549 كالسه پرونده 260/95 شماره دادنامه: 999 تاريخ دادنامه: 95/10/4 
مرجع رسيدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهران ذاكری 
به نشانی اصفهان خ پروين ابتدای خ 7 تير مجتمع اداری سايروس طبقه 2 واحد 
5،  خوانده: قيصر محمدی عبده وند به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه، 
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را 
اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در 
خصوص مهران ذاكری به طرفيت قيصر محمدی عبده وند به خواسته مطالبه 
مبلغ 107/000/000 ريال موضوع 3  چك به شماره های 94/11/5-335610  
و 334834-94/10/18 و 335609-94/10/5 عهــده بانك رفــاه  با عنايت به 
محتويات پرونــده و بقا اصول اســناد و مدارک در يد خواهــان كه داللت بر 
استقرار دين و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و نيز عدم حضور خواند ه در جلسه رسيدگی و اينكه مشاراليه هيچگونه 
دليل و يا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خويــش اقامه و ارائه نكرده 
است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثا بت دانسته و مستنداً به مواد 310، 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198، 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 107/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/760/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت 
زمان وصول محكوم به طبق آخرين شاخص بانك مركزی جمهوری اسالمی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد.  رای صادره غيابی محسوب و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف مدت 
بيست روز ديگر قابل تجديد نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باشــد. م الف:35985 شعبه 15 مجتمع شــماره يك شورای حل 

اختالف اصفهان )312 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

11/550 شــماره دادنامــه: 9509970351101652 شــماره پرونــده: 
9509980351100467 شماره بايگانی شعبه: 950504 خواهان: پست بانك 
اســتان اصفهان با مديريت آقای بهــزاد اميريان با وكالت آقــای امير جاللی 
فرزند مهدی به نشــانی اصفهان- ميدان فيض ابتدای خيابان مير ســاختمان 
گلستان طبقه اول، خواندگان: 1- آقای رئوف صادقی فرزند ابراهيم به نشانی 
اصفهان- خ امام خمينی- فرعی طالقانی- بن صبا- 209 همراه 09135505309 
و 2- خانم مهين بابايی فرزند محمد 3- آقــای حميدرضا بابايی فرزند محمد 
همگی به نشانی اصفهان- خ امام خمينی- فرعی طالقانی- بن صبا- 209  همراه 
09133276141 ، 4- آقای حســين يعقوبی فرزند اصغر به نشــانی مجهول 

المكان، خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه بابت ... 
3- مطالبه خسارت دادرسی، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی پســت 
بانك استان اصفهان با مديريت آقای بهزاد اميريان با وكالت آقای امير جاللی 
به طرفيت خانم و  آقايان 1- مهين بابايی فرزند محمــد 2- حميدرضا بابايی 
فرزند محمد 3- حسين يعقوبی فرزند اصغر 4- رئوف صادقی فرزند ابراهيم به 
خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و شش ميليون ريال بابت قرارداد تسهيالت شماره 
93060500671 به ضمانت يك فقره سفته به شماره 136953 به انضمام مطلق 
خسارات دادرســی و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه كه دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده و تصوير مصدق قرارداد شماره 93060500671 
مورخ 93/3/25 وسفته شماره 136953 و دليل مديريت و وكالت نامه شماره 
690315 مــورخ 95/4/30 و عدم حضور بال وجه خوانــدگان با وصف ابالغ 
قانونی و مصونيت دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه ايراد و اعتراض 
موجه و موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد 
10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و ماده 7 قانون 
تسهيل اعطاء تسهيالت بانكی و كاهش هزينه های طرح و تسريع در اجرای طرح 
های توليدی و افزايش منابع مالی و كارايی بانك ها و مواد 198 و 502 و 515 و 
519 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
سال 1379 حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و شش 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه ميليون و ششصد و هفتاد 
و پنج هزار ريال هزينه دادرسی و پرداخت مبلغ ششصد و پنجاه و شش هزار 
ريال بابت هزينه اوراق و تعرفه خدمات دفتر قضايی و پرداخت مبلغ دو ميليون 
و هفتصد و سی و شش هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به انضمام 
خســارات تاخير تاديه بر اســاس شــاخص نرخ تورم كاال كه از سوی بانك 
 مركزی جمهوری اسالمی ايران اعالم گرديده در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمايــد. رای صــادره غيابی بــوده و ظــرف بيســت روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهــی در هميــن دادگاه بوده و پــس ازانقضای مهلــت واخواهی 
 ظرف بيســت روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر مركز اســتان

 می باشد. م الف:36036 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )480 كلمه، 
5 كادر(

ابالغ رای
11/551 شــماره دادنامــه: 9509970354501895 شــماره پرونــده: 
9509980365501134 شماره بايگانی شعبه: 951215  شاكی: آقای محمد مير 
افشار فرزند جمشيد به نشانی اصفهان برازنده ک ياور 28 انتهای ک مجتمع 
آرمان، متهم: آقای رضا احمدی به نشانی مجهول المكان، اتهام ها: 1- توهين 
به اشخاص عادی 2- تهديد و تخريب 3- ضرب و جرح عمدی، گردشكار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام  آقای رضا احمدی ) فاقد 
مشخصات ديگر( داير ايراد ضرب و جرح عمدی منجر به شكستگی استخوان 
زند اسفل ســاعد چپ موضوع كيفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان با توجه به شكايت اوليه شاكی آقای محمد امير افشار- گزارش 
مرجع انتظامی- گواهی پزشــكی قانونی- اظهارات مطلعين- متواری شــدن 
متهم پس از ارتكاب جرم و عدم حضور وی در جلســه رسيدگی بزهكاريش 
محرز است و مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 متهم 
را به تحمل دو سال حبس تعزيری محكوم می نمايد. از جنبه خصوصی جرم 
و همچنين اتهام متهم داير به توهی- تهديــد و تخريب عمدی با توجه به اعالم 
گذشت شاكی به شرح صورت جلسه مورخه 95/11/16 مستنداً به بند ب ماده 
13 قانون آيين دادرســی كيفری و ماده 100 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 قرار موقوفی تعقيب صادر می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و سپس ظرف مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاكم تجديد نظر استان می باشد. 
م الف:36002 شعبه 119 دادگاه كيفری دو شهر اصفهان ) 119 جزايی سابق( 

)264 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالكيت

11/562 شــماره صــادره: 1395/43/334972 نظــر به اينكه ســند مالكيت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1581 فرعی از 27 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان ذيل ثبت 3111164  در صفحه 527 دفتر امالک جلد 984 به نام هاجر 
صديقی تحت شــماره چاپی مسلســل 065028 ب 90 ثبت و صادر و تسليم 
گرديده و ذيل شــماره 36799-91/11/30 دفترخانــه 101 اصفهان در رهن 
بانك تجارت اســت سپس نامبرده با ارائه درخواســت كتبی به شماره وارده 
27503-95/11/23 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه امضا شهود آن 
ذيل شماره 141502-95/11/23 به گواهی دفترخانه 77 اصفهان رسيده است 
مدعی است كه سند مالكيت آن مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالكيت ملك فوق را نموه اند  لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 36794 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )233 

كلمه3 كادر(
مفاد آراء

11/539 آگهي مفادآراصادره از هيات قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نايين

دراجرای ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی وبر حسب ماده 3قانون مذكور  آرا ذيل كه از طرف اين هيات مبنی 
برتاييد انتقال عادی وياسهم مفروزی متقاضی صادر گرديده دردونوبت به 
فاصله 15روزآگهی  می شودتاشخص يااشخاصی كه به آرا مذكوراعتراض 
دارندازتاريخ اولين انتشارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره 
تسليم نموده ودرمهلت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض فرصت دارندنسبت به 
تقديم دادخواســت به دادگاه صالحه وارايه گواهی مبنی برطرح دعوی اقدام 
نمايند دراين صورت اقدامات ثبت موكول بــه ارايه حكم قطعی دادگاه خواهد 
بود ودرصورت انقضامهلت وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شــد وصدورســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- رای شماره 139560302031000467-95/10/25 آقای بمانعلی نوروزی 
رسول آبادی فرزند محمد علی ششــدانگ مفروزی يك باب خانه احداثی در 
پالک ثبتی قسمتی از 243  اصلی واقع در روستای رسول آباد بخش  19 ثبت 
اصفهان الحاقی به ثبت نايين به مســاحت  663 متر مربع خريداری عادی مع 

الواسطه ازاسداله شيدايی
2- رای شــماره139560302031000468-95/10/25 آقای قنبرعلی زمانی 
فرزند حسين ششــدانگ  مفروزی يك باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از19581  اصلی واقع در مزرعه علی آباد جنب روســتای زمان آباد بخش 2 
ثبت نايين به مساحت  636/50 متر مربع  نسبت به سهم االرث نامبرده از مالك 

رسمی حسين زمانی
3 رای شــماره 139560302031000469-95/10/25 آقای مجيد ســلطانی 
محمدی فرزند محمد نسبت به 39 سهم وســه يازدهم ازيك سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ خانه  پالک ثبتی 2998 اصلی واقع درمحمديه بخش 2 ثبت نايين 
به مساحت  ششدانگ 608/15 متر مربع خريداری عادی از عبدالصمد وصديقه 

وبتول وزهراء وعصمت همگی مصاحبی محمدی
4- رای شــماره 139560302031000507-95/11/12 آقــای احمــد رضا 
ودعی نائينی فرزند عبداله سه دانگ مشاع ازششــدانگ خانه وباغچه متصل 

بهم احداثی در قســمتی از پالک 254 اصلی واقع درمزرعه رحيم آباد بخش 3 
حوزه ثبت نايين بمساحت ششدانگ 1110 مترمربع خريداری عادی از خانمها 
سروروبتول وسكينه وفرحنازهمگی توكلی وآقای حسين گرامی زاده مالكين 

رسمی
5- رای شــماره 139560302031000508-95/11/12 خانــم مجيده محمد 
پورنائينی فرزند رضا ششــدانگ باغ به پالک ثبتی 94 اصلی واقع دربخش 1 
ثبت نايين بمساحت 795/34 مترمربع خريداری عادی از وراث فاطمه حسينيان 

وشوكت اسمعيل حسينيان مالكين رسمی
 6- رای شــماره 139560302031000509- 95/11/12 آقــای رمضــان 
صالحی مهراورانی فرزند حســن ششــدانگ مفــروزی يكدربخانه احداثی 
در قســمتی از پالک 71 اصلی واقع در روســتای مهراوران بخش 17 حوزه 
 ثبت اصفهان الحاقــی به ثبت ناييــن بمســاحت 167/60 مترمربع خريداری 
 عــادی مــع الواســطه از محمــد صالحــی ورثــه حســن صالحــی مالك 

رسمی 
7- رای شــماره 139560302031000524-95/11/19 آقــای احمد وهابی 
همابادی فرزند قدمعلی ششــدانگ يكدربخانه پالک ثبتی 20613 اصلی واقع 
درروستای هماباد علياء بخش 2 حوزه ثبت نايين بمساحت 826/50 مترمربع 
خريداری عادی از وراث قدمعلی وهابی همابادی مالك رسمی باشرط رعايت 
حريم راه وطرح هادی روســتاطبق مفاد نامه بنياد مســكن درهنگام تخريب 

ونوسازی
تاريخ انتشار نوبت اول : 95/11/26
تاريخ انتشارنوبت دوم : 95/12/11

 م الف: 380 اباذر مهيمن رييس اداره ثبت اسناد وامالک نايين

آگهی دعوت از بســتانكاران شــرکت التيام 
 درمان پارسيان )سهامی خاص/ در حال تصفيه( 

به شماره ثبت 45228 
و شناسه ملی 10260631840

)نوبت دوم(
در اجرای مقررات مفاد ماده 225 اليحه اصالحی 
قانون تجارت، بدينوســيله از كليه بستانكاران 
شركت التيام درمان پارســيان )سهامی خاص/ 
در حال تصفيــه( دعوت به عمــل می آيد جهت 
اســتيفای حقوق خود ظرف 6 ماه از تاريخ اولين  
آگهی، در دست داشتن اســناد به مدير تصفيه 
شركت با نشانی اصفهان آخر خيابان مرداويج 
) شيخ كلينی(، پالک 5 كدپســتی 8168844861 
مراجعــه نمايند. ايــن آگهی در ســه نوبت در 

روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود درج می گردد. 

ناهيد اكبری مدير تصفيه شركت التيام درمان 
پارسيان- در حال تصفيه
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مفاد آراء )نوبت دوم(
11/189 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 39103-1394/07/26 هیأت سوم آقاي محســن یزدان مهر به 
شناســنامه شــماره 73 کدملي 1284718271 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 52/10 مترمربع 
از پالک شماره 316 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند ثبت شده  در صفحه 230 و489دفتر 819 و527
2- رای شــماره 39104-1394/07/26 هیأت ســوم آقاي ناصر یــزدان مهر به 
شناســنامه شــماره 90 کدملي 1287833144 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 52/10 مترمربع 
از پالک شماره 316 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 489 و230دفتر 527 و819
3- رای شــماره 39106-1394/07/26 هیأت سوم آقاي محســن یزدان مهر به 
شناســنامه شــماره 73 کدملي 1284718271 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 186/42 
مترمربع از پالک شماره  7 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده  در صفحه 268 دفتر 415
4- رای شماره 39105-1394/07/26 هیأت سوم  خانم نسرین کدخدائی الیادرانی 
به شناسنامه شماره 1968 کدملي 1284717267 صادره اصفهان فرزند مصطفی 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 186/42 
مترمربع از پالک شماره  7 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده  در صفحه 268 دفتر 415
5- رای شماره 4673-1395/03/13 هیأت دوم خانم پروانه چهارلنگ محمدصالح 
که به صالحی نژادتغییریافته  به شناســنامه شــماره 28  کدملي  4623014460  
صادره شهرکرد  فرزند جمعه نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 90  مترمربع از پالک شماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدمعلی رضائی
6- رای شــماره 6474-1395/03/13 هیــأت دوم  اقــای عبدالرضــا بابائی  به 
شناسنامه شماره 53  کدملي  4622943417  صادره فریدن فرزند علیرضا نسبت 
به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 90  مترمربع از پالک شماره 
45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

قدمعلی رضائی
7- رای شــماره 11333-1395/05/17 هیأت ســوم خانم زهرا علــي اکبري به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 5759636456 صادره فریدن فرزند حسنعلي در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119.50 مترمربع پالک شماره 
فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف 

مالک رسمی حاج محمد بلورفروش
8- رای شــماره 12107-1395/05/23 و رای اصالحــی شــماره 21353-

1395/08/09 هیأت دوم اقای مهدی عباسی بهارانچی   به شناسنامه شماره  1171  
کدملي  1141917203  صادره خمینی شــهر  فرزند اکبر ششدانگ ساختمان  به 
مســاحت  225  مترمربع از پالک شــماره 164 و 496 فرعی از 9  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 552 دفتر 

498 امالک 
9- رای شماره 9934-1395/05/07 هیأت ســوم آقاي قدرت اله ترکان رناني به 
شناسنامه شــماره 724 کدملي 1290590931 صادره اصفهان فرزند حبیب اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120 مترمربع 
پالک شــماره فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان در ص 268 الی 271 دفتر 54
10- رای شــماره 10005-1395/05/07 هیأت ســوم خانم فرحناز نجفي سعید 
آبادي به شناسنامه شــماره 203 کدملي 1284762912 صادره اصفهان فرزند 
عوضعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120 
مترمربع پالک شماره فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان در ص 268 الی 271 دفتر 54
11- رای شــماره 16272-1395/06/20 هیــأت چهارم آقاي  محمــد داودي به 
شناسنامه شــماره 156 کدملي 5129619420 صادره دهاقان فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70.10 مترمربع پالک شماره فرعي از68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي رمضان 

زارع بهرام آبادي
12- رای شــماره 16482-1395/06/21 هیأت اول خانم زهــرا کریمی کرمی  به 
شناســنامه شــماره 141 کدملي 1283362589  صادره اصفهــان  فرزند خلیل 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 140/03 مترمربع از پالک شماره 396  فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 193و193  دفتر 569  امالک
13- رای شــماره 16349-1395/06/20 هیــأت اول خانم صدیقه ســیدقلعه  به 
شناســنامه شــماره 7 کدملي 1289952531  صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/74  مترمربع از 
پالک شماره 489 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 563 دفتر 857 امالک
14- رای شماره 16350-1395/06/20 هیأت اول خانم عاطفه علینقیان جوزدانی  
به شناسنامه شماره 22397 کدملي 1292141247  صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/74  مترمربع از 
پالک شماره 489 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 569 دفتر 857 امالک
15- رای شماره 16353-1395/06/20 هیأت اول خانم زهره علینقیان جوزدانی  
به شناســنامه شــماره 353 کدملي 1285943783  صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/74  مترمربع از 
پالک شماره 489 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 566 دفتر 857 امالک
16- رای شــماره 16348-1395/06/20 هیأت اول خانم زهرا علینقیان جوزدانی  
به شناسنامه شــماره 2877 کدملي 1285107179  صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/74  مترمربع از 
پالک شماره 489 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 208 دفتر 447 امالک
17- رای شماره 19222-1395/07/17 هیأت دوم خانم جمیله میرحسینی رنانی  
به شناســنامه شــماره  230  کدملي  1290406121  صادره خمینی شهر  فرزند 
سیداحمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 147/50  
مترمربع از پالک شماره 727  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 18854-84/9/30 دفترخانه 112 اصفهان
18- رای شــماره 19223-1395/07/17 هیــأت دوم  اقــای ابراهیــم بهارلو  به 
شناسنامه شــماره  313  کدملي  6219410531  صادره فریدن  فرزند محمدعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 147/50  مترمربع از 
پالک شــماره 727  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 18854-84/9/30 دفترخانه 112 اصفهان
19- رای شــماره 20059-1395/07/27 هیــأت دوم خانــم فریــده حســین 
پورچالشتری  به شناسنامه شماره  642  کدملي  1819133291   صادره آبادان  
فرزند  فرامرز ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  196  مترمربع از پالک شماره  
790  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 350 دفتر 1004 امالک
20- رای شماره 20116-1395/07/27 هیأت دوم اقای یداله کاظم زاده دستجرده 
به شناسنامه شــماره  955  کدملي  1281107281  صادره اصفهان  فرزند  علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  230/64  مترمربع از 
پالک شماره 7377  فرعی از  26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 315 دفتر 784 امالک
21- رای شــماره 20118-1395/07/27 هیــأت دوم خانم عفت جبــارزارع  به 
شناسنامه شماره  351  کدملي  1285535162  صادره اصفهان  فرزند  عباسعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  230/64  مترمربع از 
پالک شماره 7377  فرعی از  26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 318 دفتر 784 امالک
22- رای شــماره 19852-1395/07/25 هیأت چهارم خانــم رقیه بگمحمدی  به 
شناســنامه شــماره   2856  کدملي  4030437321  صادره  کبوترآهنگ فرزند  
مهرعلی   ششــدانگ یک باب  خانه    به مســاحت  111   مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی رمضان زارع بهرام آبادی
23- رای شماره 20828-1395/08/02 هیأت چهارم خانم مریم حسینی بهارانچی  
به شناسنامه شــماره  320  کدملي  1141883619 صادره  اصفهان  فرزند  سید 
میرزا   سه دانگ ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت  103/28 مترمربع از پالک 

شــماره  97 فرعی از   10 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی  از سند شــماره  83371  مورخ  91/5/26  دفترخانه  25 

اصفهان
24- رای شــماره 20827-1395/08/02 هیأت چهارم آقای  علیرضا عســگری 
زردنجانی   به شناسنامه شماره   45913 کدملي  1280347228 صادره  اصفهان  
فرزند  اسداله  سه دانگ ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 103/28  مترمربع 
از پالک شماره  97  فرعی از 10  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  از سند شــماره  83371  مورخ  91/5/26  دفترخانه  

25 اصفهان
25- رای شــماره 20649-1395/08/02 هیأت چهارم خانــم لیال میرزارضي به 
شناسنامه شــماره 5832 کدملي 1090575564 صادره نجف آباد فرزند لطفعلي 
درششدانگ یکباب خانه به مساحت 52.5 مترمربع پالک شماره2493 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمی 

عباس هدایت فر احدی از وراث باقر خلیلی مورد ثبت 326و394 دفاتر 62و280
26- رای شــماره 20658-1395/08/02 هیأت چهارم خانــم لیال میرزارضي به 
شناسنامه شــماره 5832 کدملي 1090575564 صادره نجف آباد فرزند لطفعلي 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 56.5 مترمربع پالک شماره 2493فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی  

عباس هدایت فر از وراث باقر خلیلی مورد ثبت ص 326 دفتر 394 دفاتر 62و280
27- رای شــماره 20597-1395/08/01 هیــأت چهارم آقــاي مرتضی عینی به 
شناســنامه شــماره 16 کدملي 4172620337 صادره الیگودرز فرزند پنجشنبه 
ششدانگ یکباب ســاختمان .به مســاحت 181.81 مترمربع از پالک شماره 710  
فرعی از  25    اصلی واقــع در اصفهان بخش.14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی ازسندشماره 11698 مورخ 91/7/19 دفتر 371 اصفهان
28- رای شماره 20592-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي  مهدی حسینی عاشق 
آبادی به شناسنامه شماره 87 کدملي 1290672695 صادره اصفهان فرزند سید 
حسن  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 177/08 مترمربع از پالک شماره 31 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ازسندشماره 15632 مورخ 87/5/20 دفتر 137 اصفهان
29- رای شماره 23217-1395/09/02 هیأت اول خانم محمد قلعه بان تکمه داش 
به شناسنامه شــماره 1549 کدملي 1718670133 صادره بســتان آباد  فرزند 
محمدحسن در ششدانگ یک باب قسمتی از یک خانه جهت تلفیق با پالک 28/13117  
به مســاحت   27/10 متر مربع پالک شــماره   28   اصلی واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت باقــر باقرصاد صفحه 271 دفتر 54 

امالک
30- رای شــماره 23155-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي علیرضــا قائدي به 
شناسنامه شــماره 46 کدملي 1289477469 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در   
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  129/14  متر مربع پالک 
شــماره  63   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسین رضایی
31- رای شــماره 23156-1395/09/01 هیــأت اول خانــم اشــرف افشــاري 
فراموشجاني به شناسنامه شــماره 673 کدملي 1289769321 صادره اصفهان  
فرزند حسن در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 129/14  متر 
مربع پالک شماره  63   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین رضایی
32- رای شــماره 23159-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي رضــا خانجاني به 
شناسنامه شماره 491 کدملي 6219876059 صادره داران فرزند منصور در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   118/30 متر مربع پالک شماره   
67   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید 

محمد و سید اسداله  و سید حسین همگی حسینی عاشق آبادی
33- رای شماره 23160-1395/09/01 هیأت اول خانم عذرا نوروزي آبادچي به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 5499832188 صادره تیران فرزند محمود در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   118/30 متر مربع پالک شماره   
67   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید 

محمد و سید اسداله  و سید حسین همگی حسینی عاشق آبادی
34- رای شــماره 23164-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي غالمعلــي یزدي به 
شناســنامه شــماره 1 کدملي 5659776991 صادره کوهپایه فرزند قدمعلي در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    237/98  متر مربع پالک شماره  32   فرعی 
از  12   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 104 دفتر 231
35- رای شــماره 22845-1395/08/26 هیأت اول خانم شــقایق دوروشــي به 
شناسنامه شماره 1007 کدملي 1755530269 صادره اهواز  فرزند مرتضي در 
ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت    57/06  مترمربع پالک شماره     67  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان با کســر مالکیت از 

حسینعلی بیات
36- رای شماره 22804-1395/08/26 هیأت اول آقاي رسول نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 47029 کدملي 1280361069 صادره اصفهان  فرزند علیرضا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  207/20  مترمربع پالک 
شماره  431  فرعي از  15  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت مریم نصر اصفهانی صفحه 163 دفتر 359 کسر شود .
37- رای شــماره 22805-1395/08/26 هیأت اول  خانم مریم نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 1937 کدملي 1284780181 صادره اصفهان فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  207/20    مترمربع پالک شماره  
431    فرعي از  15  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت مریم نصر اصفهانی صفحه 163 دفتر 359 کسر شود .
38- رای شــماره 22760-1395/08/25 هیأت اول آقاي احمد عابدي جوهاني به 
شناسنامه شــماره 897 کدملي 1284949400 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت   102/24   مترمربع پالک شماره   388   فرعي 
از 25   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

یداله نادری درباغشاهی
39- رای شــماره 23202-1395/09/02 هیــأت اول آقــاي بهرام بخشــش به 
شناسنامه شــماره 95 کدملي 1290158924 صادره اصفهان فرزند شکراله در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  371     متر مربع پالک شماره 836  فرعی از  25 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت شکراله 

بخشش فرزند محمدحسن صفحه 34 دفتر 6 فرعی امالک
40- رای شماره 22735-1395/08/25 هیأت اول آقاي علي خراساني فردواني به 
شناسنامه شــماره 1271423847 کدملي 1271423847 صادره اصفهان  فرزند 
حسینعلي در ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  173/37  مترمربع پالک 
شماره   509   فرعي از  36  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسین گلدوست
41- رای شماره 22754-1395/08/25 هیأت اول خانم الهام شیراني به شناسنامه 
شماره 1515 کدملي 1288121784 صادره اصفهان فرزند رحمت اله در  ششدانگ 
یک باب   خانه به مســاحت  70/41    مترمربع پالک شماره 17 فرعي از 11  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 370 

دفتر 382 امالک
42- رای شــماره 22886-1395/08/27 هیــأت اول آقاي جــواد صدرالدین به 
شناسنامه شماره 12864 کدملي 1283237921 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
در   ششدانگ یک باب  خانه به مساحت    155/50  مترمربع پالک شماره  417 فرعي 
از 25   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 

10719 مورخ 91/4/27 دفتر 371 اصفهان
43- رای شــماره 22875-1395/08/26  هیــأت اول آقاي مرتضــي نجاران به 
شناسنامه شماره 61 کدملي 1290379270 صادره اصفهان فرزند حسنعلي در 
ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت  102/92    مترمربع پالک شماره   66   اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت غالمعلی 

کاظمی زهرانی
44- رای شــماره 22757-1395/08/25 هیــأت اول  خانــم صغــري میثاقي به 
شناســنامه شــماره 79 کدملي 5759650874 صادره فریدن فرزند خدارحم در  
ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت  77/52    مترمربع پالک شماره  67    اصلي 
 واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد شــاه 

عطائی
45- رای شــماره 22812-1395/08/26 هیأت اول آقاي اکبر روشن شهرضا به 
شناسنامه شــماره 859 کدملي 1287745555 صادره اصفهان فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب  ساختمان   به مســاحت  161/48    مترمربع پالک شماره  306    
فرعي از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان با 

کسر مالکیت از غالمرضا براتیان لمجیری
46- رای شــماره 22938-1395/08/27 هیــأت اول آقــاي امید حســن زاده به 
شناســنامه شــماره 12738 کدملي 1292280360 صادره اصفهان فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  68/21   مترمربع پالک شماره   534   فرعي 
از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

خدیجه نادری درباغشاهی
47- رای شماره 22942-1395/08/27 هیأت اول آقاي احمد تیموري جروکاني 
به شناسنامه شماره 1222 کدملي 1289106169 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه به مساحت   132/25   مترمربع پالک 
شماره   88   فرعي از   44 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت غالمعلی تیموری جروکانی فرزند حسن
48- رای شماره 22943-1395/08/27 هیأت اول خانم شهین تیموري جروکاني 

به شناسنامه شماره 1270601121 کدملي 1270601121 صادره اصفهان فرزند 
علي در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   132/25   مترمربع 
پالک شماره   88   فرعي از   44 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مالکیت غالمعلی تیموری جروکانی فرزند حسن
49- رای شماره 23065-1395/09/01 هیأت اول آقاي غالمعلي مشایخي موجاني 
به شناسنامه شماره 47 کدملي 1289810346 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   242  متر مربع پالک شماره  1650   فرعی 
از  6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 107 دفتر 1038 امالک
50- رای شــماره 23079-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي مرتضــي فرجي به 
شناســنامه شــماره 853 کدملي 4849104215 صادره ازنــا فرزند غالمرضا 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   119  متر مربع پالک شماره   67    اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت تقی جاللی
51- رای شــماره 23057-1395/09/01 هیأت اول  خانم بــي بي تاج رضایي به 
شناسنامه شــماره 12 کدملي 0621608564 صادره ســربند  فرزند مصیب در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    86.30    متر مربع پالک شماره   68   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت رضا قانعیان 

مورد ثبت صفحه 406 دفتر 295 امالک
52- رای شماره 23148-1395/09/01 هیأت اول آقاي حسن قاسمي به شناسنامه 
شــماره 6183 کدملي 1159011184 صادره  فریدن فرزند اسداله ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت   128     متر مربع پالک شــماره فرعی از  67   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیــت نصراله ذوالفقاری 

عاشق آبادی
53- رای شــماره 22867-1395/08/26 هیــأت اول آقاي علي اصغر راســتي 
طالخونچه به شناسنامه شماره 309 کدملي 1284513270 صادره اصفهان فرزند 
صادق در    ششــدانگ یک باب    مغازه به مساحت  78/47   مترمربع پالک شماره    
66  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

غالمعلی کاظمی زهرانی
54- رای شماره 23027-1395/08/29 هیأت اول آقاي محمدرضا صفائي زاده 
به شناسنامه شماره 2484 کدملي 1285155637 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    162/17    متر مربع پالک شماره  454   فرعی 
از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به شماره 
سند161323 مورخ 74/2/5 دفترخانه 77 اصفهان و سند 18919 مورخ 95/3/23 

دفترخانه  160 اصفهان
55- رای شماره 21581-1395/08/11 هیأت دوم خانم زهرا موسوي ولداني به 
شناسنامه شــماره 1781 کدملي 1290529116 صادره خمینی شهر فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    311/20  مترمربع پالک شماره  274  
فرعي از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش   14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت غالمحسین شریفی ولدانی
56- رای شــماره 22527-1395/08/24 هیــأت دوم آقاي ابراهیم ســلطانپور 
به شناســنامه شــماره 881 کدملي 1293464120 صادره اصفهان فرزند مراد 
درششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   165/30   مترمربع پالک شماره   433   
فرعي از14    اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت    صفحه 386 و  389 دفتر 761
57- رای شــماره 21779-1395/08/12 هیأت دوم آقاي احمد رضا شــهبازي 
دستجرده به شناسنامه شماره 148 کدملي 1285807189 صادره اصفهان فرزند 
رجبعلي در سه و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  
131/42   مترمربع پالک شــماره   533   فرعي از  26  اصلي واقع در اصفهان) در 
اجرای استاندارد سازی به پالک  26/8140 تبدیل شده است ( بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 119 دفتر 608   
58- رای شــماره 21778-1395/08/12 هیــأت دوم خانم فاطمه شــهبازي به 
شناسنامه شــماره 50 کدملي 1285293363 صادره اصفهان فرزند نصر اله در   
دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  131/42   مترمربع 
پالک شــماره   533   فرعي از  26  اصلي واقع در اصفهان) در اجرای اســتاندارد 
ســازی به پالک  26/8140 تبدیل شــده اســت ( بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت    صفحه 119 دفتر 608
59- رای شــماره 22973-1395/08/29 هیــأت دوم آقاي علي خسروشــاه به 
شناسنامه شــماره 1542 کدملي 1288958412 صادره اصفهان فرزند کمال در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   180   مترمربع پالک شماره   44  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت باقر کاظمی 

صفحه 243 و 249 و 264 دفتر 238 امالک
60- رای شــماره 22976-1395/08/29 هیأت دوم  آقاي علي عسگري لمجیري 
به شناســنامه شــماره 7 کدملي 1289807043 صادره اصفهان فرزند رضا در  
ششدانگ یک باب    مغازه و محوطه به مساحت   202/18   مترمربع پالک شماره   
40  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت   

صفحه 150 دفتر 170
61- رای شــماره 22662-1395/08/25 هیأت دوم آقــاي حمیدرضا قرباني به 
شناسنامه شــماره 4824 کدملي 1292440694 صادره اصفهان فرزند محمد در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   110   مترمربع پالک شماره   67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اســماعیل 

امینی عاشق آبادی
62- رای شــماره 22636-1395/08/24 هیأت دوم  آقاي ســید احمد مهدوي به 
شناسنامه شماره 2242 کدملي 1290504520 صادره اصفهان فرزند سید محمد 
در  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  131/20    مترمربع پالک شماره  
1380  فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت    صفحه 449 دفتر 1111 امالک
63- رای شــماره 21686-1395/08/12 هیــأت دوم خانم ماه بــي بي ابراهیمي 
علویجه به شناسنامه شماره 186 کدملي 1091895678 صادره نجف آباد فرزند 
حسن در  در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  156/10    مترمربع پالک 
شــماره   67  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسین امینی عاشق ابادی
64- رای شماره 21629-1395/08/11 هیأت دوم آقاي محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  251    مترمربع پالک شماره  68   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد 

زارع بهرام آبادی
65- رای شــماره 21654-1395/08/11 هیــأت دوم آقاي مجتبــي ابراهیمي به 
شناســنامه شــماره 10 کدملي 1290297411 صادره اصفهان فرزند مانده علي 
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  136/85    مترمربع پالک شماره 31  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ســید 

علی حسینی بابوکانی
66- رای شماره 23037-1395/08/29 هیأت دوم  آقاي حسن صدري کرمي به 
شناسنامه شــماره 8 کدملي 1289900019 صادره اصفهان  فرزند صفر در سه 
دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   165   مترمربع پالک 
شماره   57   فرعي از    22 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند  33182 مورخ 1349/5/5 دفترخانه 5 اصفهان
67- رای شــماره 23038-1395/08/29 هیأت دوم  خانم ایران صدري کرمي به 
شناسنامه شماره 19 کدملي 1290035601 صادره اصفهان  فرزند اکبر در  سه 
دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   165   مترمربع پالک 
شماره   57   فرعي از    22 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند 36077 مورخ 50/5/27 دفترخانه 5 اصفهان
68- رای شــماره 23036-1395/08/29 هیأت دوم  آقای علي عسگري لمجیري 
به شناســنامه شــماره 7 کدملي 1289807043 صادره اصفهان فرزند رضا در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   514/54   مترمربع پالک شماره  240    
فرعي از  40  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت    صفحه 150 دفتر 170
69- رای شماره 23175-1395/09/02 هیأت دوم آقاي محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت 25/90     مترمربع پالک شماره   68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مرحوم رضا 

حیدری بهرام آبادی
70- رای شماره 23177-1395/09/02 هیأت دوم  آقای محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت 22/86 مترمربع پالک شماره   68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مرحوم رضا 

حیدری بهرام آبادی
71- رای شماره 23178-1395/09/02 هیأت دوم  آقاي  محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب    ساختمان  به مساحت 291/66 مترمربع پالک شماره   68  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مرحوم 

رضا حیدری بهرام آبادی
72- رای شماره 23180-1395/09/02 هیأت دوم آقاي محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در    ششدانگ یک باب    کارگاه تیرچه بلوک به مساحت 1220/16 مترمربع پالک 
شــماره   68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت مرحوم رضا حیدری بهرام آبادی

73- رای شــماره 17692-1395/07/03 هیأت ســوم آقای ابراهیم قانعیان    به 
شناســنامه شــماره 34878    کدملي  1750348561  صادره اهواز  فرزند حسن   
ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 179/56  مترمربع از پالک شماره  فرعی از  
32   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

جلیل نظریان
74- رای شماره 21198-1395/08/06 هیأت سوم آقای سید موسی میرافضلی  
به شناسنامه شماره 1 کدملي 1129741435 صادره  فریدونشهر فرزند عبدالرضا   
ششدانگ یک باب فروشگاه و کارگاه شیرینی پزی و فوقانی مسکونی به مساحت 
56.20 مترمربع از پالک شماره  3865 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  از سند شماره 48589 مورخ 

77/6/5 دفترخانه 91 اصفهان
75- رای شماره 21580-1395/08/11 هیأت سوم  آقای اسمعیل اصل تقی پور  
به شناسنامه شــماره 22699 کدملي 1860222463 صادره بهبهان فرزند محمد 
صادق  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 237/5 مترمربع از پالک شماره 686 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی ورثه غالمعلی خاکساری ازموردثبت صفحه 519  دفتر 194 امالک
76- رای شــماره 21872-1395/08/13 هیأت سوم آقای  حسین بیگم شاهی  به 
شناســنامه شــماره  19 کدملي 1290380651 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 120 مترمربع از پالک شــماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حاج یداله رضایی
77- رای شــماره 21879-1395/08/13 هیــأت ســوم خانم شــهناز امینی   به 
شناسنامه شماره  830 کدملي  1286717884   صادره  اصفهان فرزند عبداخالق 
دو دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  59/60 مترمربع از پالک شماره  50 
فرعی از  6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق   ازموردثبت صفحه  582 دفتر 518  امالک
78- رای شماره 21882-1395/08/13 هیأت سوم آقای شهرام چوپانی سامانی   
به شناسنامه شماره 42 کدملي 1816975648  صادره آبادان فرزند محمدآقا چهار 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 59/60 مترمربع از پالک شماره 50  
فرعی از  6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق  ازموردثبت صفحه  582  دفتر  518  امالک
79- رای شــماره 21199-1395/08/06 هیأت سوم خانم پری محمدی عبده وند   
به شناسنامه شــماره 71 کدملي 5559366986  صادره نارسان  فرزند خانعلی   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/31 مترمربع از پالک شماره  836  فرعی از  
19  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حاج غالمرضا صباغ فرزندحاج مهدی
80- رای شــماره 21742-1395/08/12 هیــأت ســوم خانم کفایــت یزدانی  به 
شناسنامه شــماره 34 کدملي 4622038791 صادره شهرکرد فرزند علی حسین   
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  172  مترمربع از پالک شــماره فرعی از 67 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

مرتضی برقی
81- رای شــماره 20810-1395/08/02 هیأت ســوم آقای  حســن پاک دل  به 
شناسنامه شماره  283  کدملي  1287793861 صادره اصفهان فرزند محمود  سه 
دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 117  مترمربع از پالک شماره فرعی از  
67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حاج اسماعیل امینی عاشق آبادی
82- رای شماره 20811-1395/08/02 هیأت ســوم خانم زهرا حسینی سده  به 
شناسنامه شماره  1256 کدملي 1284751589  صادره  اصفهان فرزند سید حسین   
سه دانگ ازششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 117 مترمربع از پالک شماره فرعی 
از  67  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی حاج اسماعیل امینی عاشق آبادی
83- رای شــماره 20805-1395/08/02 هیأت ســوم خانم فاطمه جوانی جونی   
به شناســنامه شــماره 21  کدملي 1289952000  صادره اصفهان  فرزند حیدر 
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 260 مترمربع از پالک شماره  466 فرعی از  25 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی از 

سند شماره 33730  مورخ 49/11/8  دفترخانه  5  اصفهان
84- رای شــماره 20818-1395/08/02 هیــأت ســوم خانم زینب شــفیعی  به 
شناسنامه شماره  69 کدملي  1111804117  صادره فالورجان  فرزند شاهمراد 
بیست ونه وبیست وسه -بیست ونهم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب  خانه  
به مساحت  116  مترمربع از پالک شماره  448  فرعی از  5  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی    ازموردثبت صفحه   121  

دفتر  8  امالک
85- رای شماره 20819-1395/08/02 هیأت سوم آقای  رسول نصر اصفهانی  
به شناسنامه شــماره  386  کدملي  1141893231  صادره  فریدن فرزند فتح اله  
چهل ودو وشش-بیست ونهم حبه مشــاع از72حبه ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت   116  مترمربع از پالک شماره  448  فرعی از   5   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی ازموردثبت صفحه  250   

دفتر  428   امالک
86- رای شماره 20804-1395/08/02 هیأت سوم آقای امیر علی یاری دهکردی  
به شناسنامه شماره  125 کدملي 1817028316  صادره شهرکرد فرزند رحمان  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  45/72 مترمربع از پالک شماره فرعی از  67  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

سلطانعلی بندخت
87- رای شماره 21670-1395/08/11 هیأت سوم آقای جعفر ساالری مقدم  به 
شناسنامه شماره 3  کدملي 1289866783 صادره اصفهان فرزند حسین  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 132/57  مترمربع از پالک شماره 489 فرعی از 40  اصلی 
واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق 

ازموردثبت صفحه   335 دفتر 254 امالک
88- رای شــماره 21673-1395/08/11 هیأت ســوم خانم طاهره کوشــکیان  
به شناســنامه شــماره 13 کدملي 1289976619 صادره اصفهان فرزند مهدی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  140/57 مترمربع از پالک شماره 489 فرعی از 
40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه 389  دفتر 414  امالک
89- رای شماره 15524-1395/06/14 هیأت سوم خانم زهرا ابطحی فروشانی   
به شناسنامه شماره 503 کدملي 1285945093  صادره اصفهان فرزند سید محمد 
مهدی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195  مترمربع از پالک شماره      فرعی 
از   66   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی مهدی هنرمند
90- رای شــماره 24161-1395/09/13 هیأت ســوم آقای ابراهیم قاســمی  به 
شناسنامه شــماره 5348 کدملي 4171582571 صادره الیگودرز  فرزند امیرآقا   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/10 مترمربع از پالک شماره فرعی از68  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

از سند شماره 36596 مورخ 50/3/15 دفترخانه 65 اصفهان
91- رای شماره 24858-1395/09/18 هیأت اول آقاي قنبر علي فرهنگ اصفهاني 
به شناسنامه شماره 249 کدملي 1293457809 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
در ششــدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه متصله به مساحت 166 مترمربع پالک 
شماره فرعي از 32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حسن بیات مادی
92- رای شــماره 25797-1395/09/29 هیأت اول آقــاي علي نصراصفهاني به 
شناســنامه شــماره 11 کدملي 1290295182 صادره اصفهان  فرزند حسنعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 170 متر مربع پالک شماره 82 فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

274 دفتر 354 امالک
93- رای شماره 25910-1395/09/30 هیأت اول آقاي حسن عابدي جوهاني به 
شناسنامه شــماره 1661 کدملي 1283455420 صادره اصفهان  فرزند یداله در  
ششدانگ یک باب خانه مســکونی و مغازه متصله به مساحت 366/81 متر مربع 
پالک شــماره 408  فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت اکبر و عزت و بهجت همگی پورعجم فرزندان محمدحسین  

مورد ثبت صفحات 265 الی 271 و 197 دفاتر 734 و 109 امالک
94- رای شماره 25940-1395/09/30 هیأت اول آقاي احمد یزداني طهمورساتي 
به شناســنامه شــماره 131 کدملي 5659238211 صادره کوهپایه فرزند کریم 
ششدانگ یک باب نمایشگاه اتومبیل به مســاحت 209/16 متر مربع پالک شماره 
726/1 و 731  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان بموجب اسناد شــماره 6346 و 6348 و 6350 مورخ 80/10/3 دفترخانه 

106 اصفهان 
95- رای شــماره 25962-1395/09/30 هیأت اول خانم زهره برزگرمارناني به 
شناسنامه شماره 49 کدملي 1288730187 صادره اصفهان فرزند حسنعلي در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  69/15 مترمربع پالک شماره 311  فرعی از 6 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

285 دفتر 640 امالک
96- رای شــماره 25790-1395/09/29 هیأت اول آقاي حســین اکبري جوني 
به شناسنامه شــماره 57 کدملي 1290175306 صادره اصفهان فرزند ید اله در  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 123/28 متر مربع پالک شماره 446 فرعی 
از25اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

20660 مورخ 86/7/17 دفترخانه 105 اصفهان 
ادامه در صفحه 9
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97- رای شــماره 25762-1395/09/28 هيأت اول خانم رقيه جعفري ولداني به 
شناسنامه شماره 15 كدملي 1290082014 صادره  اصفهان فرزند علي سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  330/06  متر مربع پالک شماره 256  
فرعی از 36 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکيت زهرا آل رسول
98- رای شماره 25763-1395/09/28 هيأت اول آقاي محسن جعفري ولداني به 
شناسنامه شماره 1949 كدملي 1283515075 صادره اصفهان فرزند رحيم سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  330/06  متر مربع پالک شماره 
256  فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت زهرا آل رسول
99- رای شــماره 25829-1395/09/29 هيــأت اول آقــاي صادق بــرادران به 
شناســنامه شــماره 556 كدملي 1286021286 صادره اصفهان فرزند محسن 
ششدانگ یک باب كارگاه نجاری به مســاحت 400/72 متر مربع پالک شماره 67 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رسول 

و حسن جاللی فرزندان حسن
100- رای شــماره 25016-1395/09/18 هيــأت اول آقاي مرتضــي مانيان به 
شناســنامه شــماره 36 كدملي 1290378525 صادره اصفهان فرزند غالمعلي 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  167/80    مترمربع پالک شماره   34   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت عصمت  

مانيان سودانی
101- رای شــماره 25591-1395/09/24 هيأت اول خانم خانم مير حســيني به 
شناسنامه شماره 11987 كدملي 1283229552 صادره خميني شهر  فرزند سيد 
مهدی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  115/10 مترمربع از پالک شماره   454  
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی علی احمدی رنانی  از مورد ثبت صفحه  66  دفتر 39    امالک
102- رای شــماره 25593-1395/09/24 هيــأت اول آقــاي علي اكبر راســتي 
طالخونچه به شناسنامه شماره 451 كدملي 1285520017 صادره اصفهان فرزند 
صادق ششدانگ یک باب خانه به مساحت  106/40 مترمربع از پالک شماره 3451 
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق از مورد ثبت صفحه  345  دفتر  504   امالک
103- رای شــماره 25594-1395/09/24 هيأت اول خانــم بيگم جعفري ولداني 
به شناسنامه شــماره 41 كدملي 1289904197 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  280/5 مترمربع از پالک شماره  555 فرعی از 
36  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

شيخ ابوالفضل نجفی
104- رای شــماره 25595-1395/09/24 هيــأت اول خانم حشــمت اعظمي به 
شناسنامه شــماره 730 كدملي 1287818382 صادره اصفهان  فرزند مهدي در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  243/18 مترمربع از پالک شماره 67 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی قنبر علی 

برجی عاشق آبادی
105- رای شــماره 25596-1395/09/24 هيأت اول آقــاي عليرضا زارع بهرام 
آبادي به شناســنامه شــماره 28 كدملي 1290532524 صادره اصفهان فرزند 
حسينعلي در  ششدانگ یک باب ســاختمان تجاری مسکونی به مساحت 109/80  
مترمربع از پالک شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی زارع بهرام آبادی
106- رای شماره 22897-1395/08/27 هيأت اول آقاي محمدرضا حسن پور به 
شناسنامه شماره 1365 كدملي 1284626377 صادره اصفهان فرزند حسين سه 
دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   باغ ویال به مســاحت  875/34    مترمربع پالک 
شماره  461    فرعي از   14 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 504 دفتر 190
107- رای شماره 22898-1395/08/27 هيأت اول خانم طيبه نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 1504 كدملي 1283485249 صادره اصفهان فرزند تقي سه 
دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   باغ ویال به مســاحت  875/34    مترمربع پالک 
شماره  461    فرعي از   14 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 504 دفتر 190
108- رای شماره 25969-1395/09/30 هيأت اول آقاي قنبر علي فرهنگ اصفهاني 
به شناسنامه شماره 249 كدملي 1293457809 صادره اصفهان فرزند غالمحسين 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  144/90 متر مربع پالک شــماره 32 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حســن بيات 

مادی
109- رای شــماره 25597-1395/09/24 هيأت اول آقاي صفرعلي خسروي به 
شناسنامه شماره 2657 كدملي 1284933733 صادره اصفهان فرزند حسين در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  100/46 مترمربع از پالک شماره    68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رحيم 

زارع بهرام آبادی
110- رای شماره 25649-1395/09/25 هيأت اول آقاي محمود رضائي بهارانچي 
به شناسنامه شماره 919 كدملي 1283010356 صادره اصفهان  فرزند عباس در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  190/50 متر مربع پالک شماره 369  فرعی 
از14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 1 دفتر 41 امالک
111- رای شماره 25645-1395/09/25 هيأت اول آقاي محمد جمشيدي لمجيري 
به شناســنامه شــماره 7 كدملي 1290328064 صادره اصفهان فرزند كریم در 
ششدانگ یک باب خانه به استثنای بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت  102/9  متر 
مربع پالک شماره 80  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت كریم جمشيدی
112- رای شــماره 25975-1395/10/01 هيأت اول آقاي مصطفي مســتاجران 
به شناسنامه شــماره 25 كدملي 1290079471 صادره اصفهان فرزند رمضان 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 147/45 متر مربع پالک شماره 397  فرعی 
از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 172 دفتر 569 امالک
113- رای شماره 25658-1395/09/28 هيأت اول  آقاي محسن وظيفه دوست به 
شناسنامه شماره 952 كدملي 1289516146 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  23/30 متر مربع پالک شماره  28 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت خانم زبيده واعظی 

مورد ثبت صفحه 268 الی 271  دفتر 54 امالک
114- رای شماره 25729-1395/09/28 هيأت اول خانم عصمت نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 52 كدملي 1290005605 صادره اصفهان فرزند احمد در 16/6 
حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت  333/64  
متر مربع پالک شماره 116  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 430 و 88 دفتر 394 امالک
115- رای شماره 25730-1395/09/28 هيأت اول آقاي رضا نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شــماره 41 كدملي 1289877378 صادره فرزند علي در 55/4 حبه 
مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت  333/64  متر 
مربع پالک شماره 116  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 430 و 88 دفتر 394 امالک
116- رای شــماره 25716-1395/09/28 هيأت اول آقاي احمدرضا عسگري به 
شناســنامه شــماره 313 كدملي 1290214840 صادره اصفهان  فرزند براتعلي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  216.47  متر مربع پالک شماره 34 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مهدی شيرانی مورد 

ثبت صفحه 395 دفتر 193 امالک
117- رای شماره 25963-1395/09/30 هيأت اول آقاي اصغر دهقاني ناژواني 
به شناسنامه شماره 1288 كدملي 1284641171 صادره اصفهان فرزند علي در 
ششدانگ یک باب كارگاه صافکاری و مغازه متصله به مساحت  407/81 متر مربع 
پالک شــماره 731 و 726/1  فرعی از40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شــماره 112584 مورخ 91/7/13 دفترخانه 

9 اصفهان
118- رای شماره 25804-1395/09/29 هيأت اول آقاي قاسم رضائي برزاني به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 1289993351 صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 254/7 متر مربع پالک شماره 1120 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 4 دفتر 

218 امالک
119- رای شماره 25775-1395/09/28 هيأت اول آقاي حميد رضا سياه مرد به 
شناسنامه شماره 0 كدملي 1130009114 صادره خمينی شهر  فرزند عليرضا در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 115/63 متر مربع پالک شماره 1119 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

اسماعيل غروی اصفهانی
120- رای شــماره 25834-1395/09/29 هيــأت اول آقــاي ناصر شــفيعي به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 1290150850 صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 219/58 متر مربع پالک شــماره 28 اصلی واقع 
 در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حســن شــفيعی

 كوجانی
121- رای شماره 25833-1395/09/29 هيأت اول خانم ژاله نصري نصر آبادی  
به شناســنامه شــماره 699 كدملي 1141129299 صادره خميني شــهر فرزند 
غالمعلي در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 122/80 متر مربع پالک شماره 
821 فرعی از 19اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 422 دفتر 1144 امالک

122- رای شماره 25779-1395/09/28 هيأت اول آقاي احمد جواني به شناسنامه 
شماره 1245 كدملي 1283036622 صادره اصفهان فرزند محمود ششدانگ یک 
باب مغازه به مســاحت 17/70 متر مربع پالک شــماره 179 فرعــی از 35 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد  از مالکيت فاطمه 

شيرخانی ولدانی طبق اظهار نامه
123- رای شــماره 25776-1395/09/28 هيــأت اول آقاي مهــدي رحماني به 
شناســنامه شــماره 497 كدملي 1289429367 صادره اصفهان  فرزند غضنفر 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 160/04 متر مربع پالک شماره  66 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت ســيد جعفر 

حسينی مورد ثبت صفحه 539 دفتر 1057 امالک
124- رای شماره 25622-1395/09/25 هيأت اول آقاي جعفر قهرمان شهركي 
به شناسنامه شماره 52 كدملي 4622567911 صادره شهركرد فرزند شمس علي 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/17 متر مربع پالک شماره   45  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت خانم بيگم 

كمالی اندانی
 125- رای شــماره 25764-1395/09/28 هيــأت اول خانــم بتــول تــركان به 
شناســنامه شــماره 174 كدملي 1290074844 صادره فرزند فرج اله سه دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  447/66 متر مربع پالک شماره 356 
 و 357  فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
  مــورد ثبــت صفحــه 534 و 537 دفتــر 431 امــالک و صفحــه 281 دفتر 864

 امالک
126- رای شــماره 25765-1395/09/28 هيأت اول  آقــاي اكبر تركان رناني به 
 شناســنامه شــماره 285 كدملي 1289985057 صادره فرزند حسين سه دانگ 
مشاع از   ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  447/66  متر مربع پالک شماره 
356 و 357  فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان مورد ثبت صفحه 534 و 537 دفتر 431 امــالک و صفحه 281 دفتر 864 

امالک
127- رای شــماره 24538-1395/09/16 هيأت سوم خانم ناهيد نصر اصفهانی  
به شناســنامه شــماره 75 كدملي 1291122486 صادره اصفهان فرزند نادعلی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  283/27 مترمربع از پالک شماره 358 فرعی از  
5  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه 290 الی 296 دفتر  475  امالک
128- رای شــماره 24828-1395/09/17 هيــأت ســوم خانم زهــرا اكبری  به 
شناسنامه شماره 10 كدملي 1290211817  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت  228/80 مترمربع از پالک شــماره  3232 فرعی از  18 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  

فاطمه بيگم اعتصامی
129- رای شــماره 24062-1395/09/13 هيأت ســوم آقای محمد شبيه گردان  
به شناســنامه شــماره 2051 كدملــي 1285098862 صادره اصفهــان فرزند 
محمدعلی  نســبت به 125 سهم مشــاع از 146/5 سهم  ششــدانگ یک باب خانه  
به مســاحت  146/50 مترمربع از پالک شــماره 202 فرعی از 16  اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی در صفحات به 
 شماره الکترونيکی139520302025009363 و139520302025009362 دفتر

 امالک
130- رای شــماره 24061-1395/09/13 هيأت ســوم آقای احمدرضا نادری 
بنی به شناســنامه شــماره  54515 كدملــي 1280432918  صــادره اصفهان 
فرزند اسداله نسبت به 21.5 سهم مشاع از 146/5 ســهم ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 146/50 مترمربع از پالک شــماره   202 فرعی از   16 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق در صفحات به 
 شماره الکترونيکی 139520302025009363 و 139520302025009362 دفتر

 امالک
131- رای شــماره 24554-1395/09/16 هيــأت ســوم آقای مجيــد كدخدایی 
اليادرانی  به شناسنامه شماره 422 كدملي 1284616940 صادره اصفهان فرزند 
احمد  ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 18/19 مترمربع از پالک شماره  313 
فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فاطمه پورعجم  ازموردثبت صفحه 559 دفتر 5  امالک
132- رای شــماره 23366-1395/09/03 هيأت سوم آقای صحبت اله احمدنژاد  
به شناسنامه شماره 2022  كدملي 5969486851 صادره مركزی فرزند رحمت  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 248/70 مترمربع از پالک شماره  فرعی از 66 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

از سند شماره 128042 مورخ 93/3/20 دفترخانه 98 اصفهان
133- رای شــماره 21206-1395/08/06 هيــأت ســوم آقای ســيد حســين 
نصرآزادانی  به شناســنامه شــماره 25 كدملي 1290280282 صادره اصفهان  
فرزند ســيد ابراهيم  سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  412/76 
مترمربع از پالک شــماره 192 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شــماره 141379 مورخ 77/7/25 دفترخانه 92 

اصفهان
134- رای شماره 21205-1395/08/06 هيأت سوم خانم مریم جعفری دشتی  به 
شناسنامه شماره 1765  كدملي 1283261812 صادره اصفهان فرزند قدیرعلی  
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  412/76 مترمربع از پالک شماره  
192 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 41 دفتر 897 امالک
135- رای شــماره 25541-1395/09/24 هيأت ســوم آقاي حميــد انصاری به 
شناســنامه شــماره 867 كدملي  4323306091  صادره قزوین  فرزند حســن 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 169/50  مترمربع از پالک شماره  170 فرعی از  
19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق ازموردثبت صفحه  140دفتر 591 امالک
136- رای شــماره 25532-1395/09/24 هيأت ســوم آقاي اكبــر انصاری  به 
شناســنامه شــماره 219  كدملي 1290075281   صادره اصفهان  فرزند حسن 
ششدانگ یک باب فروشگاه به مســاحت 297/87 مترمربع از پالک شماره  675 
فرعی از  19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه  213 دفتر 82 امالک
137- رای شماره 24821-1395/09/17 هيأت ســوم آقای محمدرضا كروندی 
 رنانی  به شناســنامه شــماره 11574 كدملي 1273225077  صــادره اصفهان 
فرزند مهدی ششــدانگ یک بــاب خانه بــه مســاحت  141/75 مترمربع از پالک 
شماره 3650 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رسمی  فوق از سند شــماره 43665 مورخ 75/4/2 دفترخانه 91 

اصفهان
138- رای شماره 24490-1395/09/16 هيأت سوم آقای حسين نصراصفهانی   
به شناسنامه شماره 90 كدملي  1290232938  صادره اصفهان  فرزند حسن  سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  203/30 مترمربع از پالک شماره   245 
فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق   ازموردثبت صفحه  453 دفتر 703  امالک
139- رای شــماره 24493-1395/09/16 هيــأت ســوم خانــم زهــره نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره 468 كدملي  1284805824  صادره اصفهان 
فرزند علی سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 203/30 مترمربع از 
پالک شــماره 245 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی حسين نصر اصفهانی ازموردثبت صفحه 453 دفتر 

703 امالک
140- رای شماره 24467-1395/09/16 هيأت ســوم خانم رضوان جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 9  كدملي 1290168725  صادره اصفهان فرزند مهدی  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  173/70 مترمربع از پالک شماره 249 فرعی از 
13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه  70   دفتر 23  امالک
141- رای شماره 24411-1395/09/15 هيأت سوم آقای شعبان قانعيان سبدانی 
به شناســنامه شــماره 2 كدملي 1289993017 صادره اصفهان فرزند رمضان 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 384/33 مترمربع از پالک شماره فرعی از 
32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

نادعلی مزروعی سبدانی
142- رای شماره 24447-1395/09/16 هيأت سوم  آقای داریوش شهبازی  به 
شناسنامه شــماره 316 كدملي 1209203138 صادره سميرم فرزند عبدالحميد  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 193/00 مترمربع از پالک شماره 241 فرعی از 
27  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

وراث مرحوم خدیجه مارانی
143- رای شماره 25164-1395/09/21 هيأت دوم آقاي حسين جان نثاري الداني 
به شناسنامه شــماره 3791 كدملي 1293164305 صادره اصفهان فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   200/97   متر مربع پالک شماره  229  
فرعی از 13   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت رحمت اله جان نثاری الدانی  صفحه 218 دفتر 916 امالک
144- رای شــماره 24797-1395/09/17 هيأت دوم خانم جــان محمد عبدالهي 
به شناســنامه شــماره 2016 كدملي 4688970201 صــادره اردل فرزند یحيي 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 284/42 متر مربع پالک شماره  24 فرعی 
از 30   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 120 دفتر 1111 امالک
145- رای شــماره 24751-1395/09/16 هيأت دوم خانــم مهري نصيرزاده به 
شناسنامه شماره 4840 كدملي 0050610831 صادره تهران  فرزند غالمحسين 

در  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 64/40 متر مربع پالک شماره  962فرعی 
از 5   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 10 دفتر188 امالک
146- رای شــماره 26290-1395/10/04 هيأت دوم خانــم مهري نصيرزاده به 
شناسنامه شماره 4840 كدملي 0050610831 صادره تهران فرزند غالمحسين 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 313/45 متر مربع پالک شماره 962 
فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 9 دفتر 188 امالک
147- رای شماره 25547-1395/09/24 هيأت دوم آقاي محمد مهرعليان گورتانی  
به شناسنامه شماره 11 كدملي 1290184143 صادره  خمينی شهر فرزند غالم در  
ششدانگ یک باب ساختمان كارگاه به مساحت  225/75    متر مربع پالک شماره 
450   فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
از سهم االرث حســين خليليان گورتانی فرزند محمود ثبت در  صفحه 596 دفتر 

48 امالک
148- رای شماره 25552-1395/09/24 هيأت دوم آقاي محمد مهرعليان گورتاني 
به شناسنامه شماره 11 كدملي 1290184143 صادره خمينی شهر  فرزند غالم در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   212/5   متر مربع پالک شماره  361  فرعی 
از 15   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

محمود مستاجران گورتانی مورد ثبت صفحه 96 دفتر 49 امالک
149- رای شــماره 26295-1395/10/04 هيــأت دوم آقــاي مســلم صفري به 
شناسنامه شماره 171 كدملي 4689644098 صادره اردل  فرزند قربان ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 99/59 متر مربع پالک شــماره  34 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت قدمعلی مانيان مورد 

ثبت صفحه 71 دفتر 1070 امالک
150- رای شــماره 25574-1395/09/24 هيأت دوم خانم مينــا منتظرالقائم به 
شناســنامه شــماره 1476 كدملي 1284954201 صادره اصفهان  فرزند اصغر 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  185/68  متر مربع پالک شماره  865  
فرعــی از 26   اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

بموجب سند 282492 مورخ 91/6/18 دفترخانه 77 اصفهان
151- رای شماره 26300-1395/10/04 هيأت دوم آقاي مسعود ماهراني برزاني 
به شناسنامه شماره 400 كدملي 1290587698 صادره خمينی شهر  فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24/38 متر مربع پالک شماره  32 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان ازمالکيت قربانعلی 

مزروعی سبدانی
152- رای شماره 26298-1395/10/04 هيأت دوم آقاي جواد بيگي به شناسنامه 
شماره 3195 كدملي 1286125121 صادره اصفهان  فرزند نوراله ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 282/03 متر مربع پالک شــماره 9 و 9/1 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت نصرت 

شعرباف  مورد ثبت صفحه 237 دفتر 173 امالک
153- رای شماره 24756-1395/09/17 هيأت دوم آقاي اصغر رضائي بهارانچي 
به شناسنامه شماره 1399 كدملي 1283013916 صادره  اصفهان فرزند عباس در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154/76 متر مربع پالک شماره  424فرعی 
از 14   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحات 282 و 94 و 285 دفاتر 612 و 462 و 612 امالک
154- 24757-1395/09/17 هيــأت دوم آقاي جهانبخش اقبالي گل ســفيدي به 
شناسنامه شــماره 384 كدملي 4689067899 صادره اردل فرزند افراسياب در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 188/56 متر مربع پالک شماره 680 فرعی 
از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 450 دفتر 881 امالک
155- رای شــماره 26282-1395/10/04 هيأت دوم  آقاي علي زائري اصفهاني 
به شناسنامه شــماره 1427 كدملي 1287825354 صادره  اصفهان فرزند محمد 
علي در  ششدانگ یک باب  ســاختمان به مساحت 372/13 متر مربع پالک شماره  
31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت احمد 

سليمی بابوكانی
156- رای شماره 25363-1395/09/23 هيأت دوم آقاي حميد نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 1357 كدملي 1283482061 صادره اصفهان فرزند صمد در  
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت   250/64   متر مربع پالک شماره 134   
فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 
ثبت صفحه 581 دفتر 1122 امالک ) از مقدار 1960 سهم مالکيت متقاضی كسر و 

بقيه بنام وی باقی بماند(
157- رای شــماره 25242-1395/09/22 هيــأت دوم آقاي حميــد رضائي به 
شناســنامه شــماره 1187 كدملي 1283383438 صادره اصفهــان فرزند رضا 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   450   متر مربع پالک شماره   28  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حاج حســين 

قربانی كوجانی
158- رای شــماره 25236-1395/09/22 هيأت دوم آقاي حميد رضا عسگري 
لمجيري به شناسنامه شماره 2 كدملي 1290929815 صادره اصفهان فرزند علي 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   202/00 متر مربع پالک 
شماره   40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی بنام علی عسگری
159- رای شماره 25235-1395/09/22 هيأت دوم آقاي جواد عسگري لمجيري 
به شناسنامه شماره 210 كدملي 1290467463 صادره  خمينی شهر فرزند علي 
در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   202/00  متر مربع 
پالک شماره   40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی بنام علی عسگری
160- رای شــماره 25239-1395/09/22 هيــأت دوم آقاي حميــد رضائي به 
شناسنامه شــماره 1187 كدملي 1283383438 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   298   متر مربع پالک شماره  28   اصلی 
واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از ســهم االرث آقای 

محمدعلی محمدی فرزند یداله
161- رای شماره 25230-1395/09/21 هيأت دوم خانم عزت نساج به شناسنامه 
شماره 1366 كدملي 1283948834 صادره اصفهان فرزند حسن در 0/989  دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  186/62  متر مربع پالک شماره 
فرعی از 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت معصومه حقيقی زاده
162- رای شماره 25227-1395/09/21 هيأت دوم آقاي مجيد یاري به شناسنامه 
شماره 188 كدملي 1290337731 صادره خمينی شهر  فرزند اسداله در  1/810  
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  186/62  متر مربع پالک 
شماره فرعی از 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت معصومه حقيقی زاده
163- رای شماره 25228-1395/09/21 هيأت دوم خانم ام كلثوم نادري بني به 
شناسنامه شماره 31 كدملي 4623076857 صادره شــهركرد فرزند حسين در 
1/756 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  186/62  متر مربع 
پالک شماره فرعی از 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت معصومه حقيقی زاده
164- رای شــماره 25229-1395/09/21 رای شــماره خانم فاطمه صداقت به 
شناسنامه شماره 70 كدملي 1287437435 صادره اصفهان فرزند محمدصادق 
در 1/445 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  186/62  متر 
مربع پالک شماره فرعی از 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت معصومه حقيقی زاده
165- رای شــماره 25364-1395/09/23 هيــأت دوم آقــاي اكبر ســهرابي به 
شناسنامه شــماره 305 كدملي 1290031290 صادره اصفهان فرزند عباس در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  197/73 متر مربع پالک شماره 3162    
فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 491 دفتر 827 امالک
166- رای شــماره 24851-1395/09/17 هيأت دوم آقاي احمد نصرآزاداني به 
شناسنامه شماره 885 كدملي 1284652076 صادره اصفهان فرزند عبدالکریم در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 185/35 متر مربع پالک شماره  14فرعی 
از 7   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

35971 مورخ 94/3/27 دفترخانه 137 اصفهان
167- رای شــماره 25555-1395/09/24 هيأت دوم آقــاي محمدعلي مزروعي 
سبداني به شناسنامه شماره 1913 كدملي 1286638410 صادره اصفهان فرزند 
براتعلي در  ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   190/00   متر مربع پالک 
شــماره  68  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکيت خانم محترم زارع بهرام آبادی
168- رای شماره 25218-1395/09/21 هيأت دوم آقاي احمد شاه سنائي گنيراني 
به شناسنامه شماره 1149 كدملي 1290910634 صادره اصفهان فرزند حسين 
در   سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 252/50 متر مربع 
پالک شماره  327 فرعی از 7   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 176 دفتر 1026 امالک
169- رای شــماره 25217-1395/09/21 هيــأت دوم آقاي محمد شاهســنائي 
گنيراني به شناسنامه شماره 32 كدملي 1290839506 صادره  خمينی شهر فرزند 
حسين در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 252/50 متر 
مربع پالک شــماره  327 فرعی از 7   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 176 دفتر 1026 امالک
170- رای شماره 24147-1395/09/13 هيأت چهارم آقای محمد كریم ظهرابی 

رنانی   به شناسنامه شماره  61 كدملي 1290028850 صادره اصفهان فرزند علی  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 811/75 مترمربع از پالک شماره 3381    فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

خانم علی عسگری ازموردثبت صفحه  311 دفتر 70 امالک
171- رای شــماره 23254-1395/09/02 هيأت چهارم خانم صغری زمانی نيه  
به شناسنامه شماره 48278 كدملي 1281579831 صادره اصفهان فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 121 مترمربع از پالک شــماره فرعی از  67  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حافظه جدی
172- رای شماره 25898-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي صفرعلی عسگری   به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 6219864077 صادره فریدن فرزند محمود  ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 115/60 مترمربع از پالک شــماره  2432 فرعی از18 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 
ابوالقاســم صالحيان ازموردثبت صفحه 314 و 370 و 316 و 310 و 312 و 308 

دفتر  292 و 62  امالک
173- رای شماره 24315-1395/09/14 هيأت چهارم  آقای حميدرضا جان نثاری 
الدانی   به شناسنامه شماره 1  كدملي 1290327548 صادره اصفهان فرزند یداله  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  257/15 مترمربع از پالک شماره 149 فرعی 
از 13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه  370  دفتر 307  امالک
174- رای شــماره 24289-1395/09/14 هيــأت چهارم خانم عفــت گلی درباغ 
مهياری به شناسنامه شــماره 30 كدملي 1290027404 صادره اصفهان فرزند 
احمد  سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 97/50 مترمربع از پالک 
شماره فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رسول جاللی
175- رای شــماره 24285-1395/09/14 هيــأت چهارم آقای رضــا قبادی به 
شناسنامه شماره  208 كدملي 2539560059  صادره اقليد  فرزند حسن  سه دانگ 
از ششدانگ یک باب خانه    به مساحت  97/50  مترمربع از پالک شماره فرعی از 
67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رسول جاللی
176- رای شــماره 24144-1395/09/13 هيأت چهارم خانم اعظم عنایت راد   به 
شناســنامه شــماره 1374 كدملي 1286866995 صادره اصفهان فرزند رسول 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 220 مترمربع از پالک شماره 733    فرعی از 
40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

احمد جمشيدی  ازموردثبت صفحه 200 دفتر493 امالک
177- رای شماره 24146-1395/09/13 هيأت چهارم آقای ناصر علی جانی  به 
شناســنامه شــماره  816 كدملي 1290591857 صادره اصفهان  فرزند نصراله 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 15/18مترمربع از پالک شماره  1141   فرعی 
از  19  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 31   دفتر 272   امالک
178- رای شماره 24246-1395/09/14 هيأت چهارم آقای حسين علی جوهری 
هونجانی  به شناسنامه شماره  42 كدملي 1199785768 صادره شهرضا فرزند 
حسن ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 99/48 مترمربع از پالک شماره 450  
فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمود تنهایی
179- رای شماره 25970-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي اميد اسدی اجگردی   
به شناسنامه شماره 53425 كدملي 1280423511 صادره اصفهان فرزند جعفر  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 51/50 مترمربع از پالک شماره 31 فرعی از 40 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مع 

الواسطه از سکينه كيقبادی
180- رای شماره 20578-1395/08/01 هيأت چهارم آقاي حسن كاظمی زهرانی 
به شناســنامه شــماره 10 كدملي 1290215707 صادره اصفهــان  فرزند احمد 
 چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه .به مساحت 253/20 مترمربع از پالک 
شــماره 1586 فرعی از  6 اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی  ازسندشــماره ازموردثبــت صفحه 32 الــی 38  دفتر 

490امالک
181- رای شــماره 20577-1395/08/01 هيــأت چهــارم خانم اكــرم كاظمی 
زهرانی به شناسنامه شــماره 15 كدملي 1290377261 صادره اصفهان  فرزند 
محمدرضا دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه .به مساحت 253/20 مترمربع 
از پالک شماره 1586 فرعی از  6 اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازسندشــماره ازموردثبت صفحه 32 الی 38  دفتر 

490امالک
182- رای شــماره 24129-1395/09/13 هيأت چهارم آقای رحمت اله خانی  به 
شناسنامه شماره  12 كدملي 1159793336 صادره فریدن  فرزند حسين  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 199/21 مترمربع از پالک شماره 742 فرعی از36 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی قدیر علی 

ویالنی
183- رای شــماره 25964-1395/09/30 هيأت چهارم آقــاي احمد مقصودی 
سرتشنيزی  به شناسنامه شماره 1223  كدملي 6339470807  صادره شهركرد 
فرزند علی حسين ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 82/44 مترمربع از پالک 
شــماره ردیف 37  از66 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی احمد ذوالفقاری
184- رای شــماره 25883-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي احمد علی فرهنگی 
به شناســنامه شــماره2 كدملي 4172507999 صادره اليگودرز فرزندعلی اكبر 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  171/50 مترمربع از پالک شماره فرعی از 
67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

مهدی خراط
185- رای شــماره 21840-1395/08/13 هيــأت چهــارم آقای اميــد زایرزاده  
به شناسنامه شــماره 109 كدملي 1841528528  صادره شــيراز فرزند محمد 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 26/58 مترمربع از پالک شماره  133 فرعی از  
40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

ملوک كریميان
186- رای شــماره 28041-1395/10/25 هيأت دوم خانم زهرا سهرابي رناني 
به شناسنامه شــماره 217 كدملي 1290320004 صادره اصفهان فرزند تقي در 
ششدانگ یک باب ساختمان)به اســتثناء بهای ثمنيه اعيانی یک سهم مشاع از ده 
سهم ششدانگ   پالک 18/3598( به مســاحت 137  مترمربع پالک شماره 3598  
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 
ثبت صفحات193 و 243 دفاتر 601 و 651 امالک)ضمنا نام مالک ملک بوده است 

كه به زهرا تغيير كرده است(
187- رای شماره 28133-1395/10/25 هيأت دوم آقاي حسين صالحي اليادراني 
به شناسنامه شماره 1460 كدملي 1281097519 صادره اصفهان  فرزند مهدي 
در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت    195/59   مترمربع پالک شماره  
1222 و 275/1 )پالک 275/1 به 10175 تبدیل شده است (    فرعي از  12  اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 456 دفتر 

396 و صفحه 450 دفتر 396
188- رای شــماره 28126-1395/10/25 هيــأت اول آقــاي قنبــر علي فرهنگ 
اصفهاني به شناسنامه شماره 249 كدملي 1293457809 صادره اصفهان فرزند 
غالمحسين در ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  194/17  مترمربع پالک شماره 
32   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت 

حسن بيات مادی
آراي اصالحي 

1- رای شــماره 24860-1395/09/18 هيــأت چهارم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس مورخ 1395/8/06 و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده 
 لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مــي گردد: مســاحت 133/5 مترمربع 

می باشد 
2- رای شــماره 25686-1395/09/28 هيــأت چهارم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به 
شرح زیر اصالح مي گردد: پالک ثبتی 18/1314 صحيح ميباشد و پالک مجاورین 

در رای صحيح و 18/1314 ميباشد.
3- رای شــماره 11344-1395/05/17 هيأت ســوم آقاي صادق ســاقري چي 
به شناســنامه شــماره 58 كدملي 1111792208 صادره فرزند اصغر در ســه 
 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/55 مترمربع پالک شماره

 فرعي از34 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 
 طرف مالک رســمی بی بی رضایی كه قباًل مالک رسمی اقدس رضایی اعالم شده

 بود.
4- رای شماره 11345-1395/05/17 هيأت سوم خانم اعظم اميري به شناسنامه 
شماره 1784 كدملي 1285987381 صادره فرزند مصطفي در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/55 مترمربع پالک شماره فرعي از34 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی بی 

بی رضایی كه قباًل مالک رسمی اقدس رضایی اعالم شده بود.
آرای صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/11/11
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/11/26

عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 100 هزار بیماری روانی مزمن 
نیازمند حمایت است

جریمه 300 هزار ریالی تاکسی های 
اینترنتی اسنپ و تپسی بدون مجوز

در مدیریت شهری با کمبود بودجه 
مواجه نیستیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: معلوالن نه تنها به لحاظ حرکت 
فیزیکی با مشکل مواجهند که آرامش روانی برای حرکت آنها در جامعه 
نیز کم است. علی ربیعی در همایش ملی مناسب سازی اماکن و معابر 
جهت تسهیل در تردد و دسترســی آسان گفت: معلوالن در جامعه ما 
نه تنها به لحاظ حرکت فیزیکی با مشکل مواجه هستند، بلکه آرامش 
روانی برای حرکت آنها در جامعه کم است؛ باید اخالق و روش رفتار با 

معلوالن را در جامعه مورد توجه قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه جامعه ایرانی رو به ســالمندی است، ادامه داد: ما 
با جمعیت سالمندی روبه رو هســتیم که مدت زیادی را با استرس و 
کار نامناسب گذرانده است و این شــرایط، سالمندهای جامعه ما را به 
نوعی معلولیت ناخواسته نزدیک خواهد کرد. ربیعی با تاکید بر اینکه 
100هزار بیماری روانی مزمن مرتبط با ســازمان بهزیستی در جامعه 
وجود دارد که نیازمند حمایت است، اظهار کرد: در این شرایط ۲ درصد 

از افراد جامعه ما نیز نیازمند حمایت فیزیکی و مناسب سازی هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید مسئله مناسب سازی 
را بــر الزامات حقوقی خــود لحاظ کنیم، خاطرنشــان کــرد: امروز 
مناسب ســازی را امری تحمیلی و هزینه ای اضافی می دانند و باید به 
این موضوع توجه کنیم که در ســازوکارها چقدر از فضای شــهری را 
به تاراج می گذاریم.  وی عنوان کرد:  اگر بــه برج هایی توجه کنیم که 
در کوچه های سه متری ایجاد شده اند، این سوال پیش می آید که اگر 
حادثه ای بروز کند چه اتفاقی در این معابر خواهد افتاد؛ همان طور که 
به قول یکی از دوستانم پالسکو فرو نریخت؛ پالسکو برخاست لذا باید 
با جدیت بیشتری در الزامات ساخت و ساز و اصالح وضع موجود اقدام 
کنیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: چه خوب است که هر روز از خود 

بپرسیم ما برای زندگی بهتر دیگران چه کرده ایم؟!

رییس پلیس راهور ناجا گفت: تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی 
بدون مجوز 300 هزار ریال جریمه می شــوند. سردار مهری رییس 
پلیس راهور ناجا، با اشــاره به فعالیت  تاکسی های اینترنتی اسنپ و 
تپسی، گفت: وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری 
بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی 
است،؛ به همین دلیل فعالیت تاکسی ها باید زیر نظر این دو مجموعه 
باشــد. وی در ادامه افزود: مکاتباتی درخصوص فعالیت تاکسی های 
اینترنتی با وزارت کشور صورت گرفته و مقرر شده است جلسه ای در 
شورای هماهنگی عالی ترافیک کشور،  برگزار و تصمیم  نهایی در این 
خصوص گرفته شود. رییس پلیس راهور ناجا در پایان گفت: فعالیت 
تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپســی که بدون مجوز شهرداری ها و 
وزارت راه و شهرسازی است، ممنوع بوده و در صورت تردد، به عنوان 

مسافربر شخصی 300 هزار ریال جریمه می شوند.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: در زمینه مدیریت شــهری 
هزینه های خوبی شده و با کمبود بودجه مواجه نیستیم.

پیروز حناچــی معــاون وزارت راه و شهرســازی در همایش ملی 
مناسب سازی اماکن و معابر ، ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
ایام فاطمیه، اظهار داشت: با نگاه به حقوق شهروندی در هر جامعه، 

میزان رشد آن بسته به بهره گیری از ظرفیت های آن است.
وی ادامه داد: بانک جهانی شهرهایی را استاندارد و مناسب زندگی 

می داند که همه شهروندان آن از شرایط یکسان استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: در زمینه مدیریت شــهری 
هزینه های خوبی شــده و با کمبود بودجه مواجه نیستیم. در همه 
زمینه ها از افراد آموزش دیده استفاده نشــده است و شاید همین 

موضوع باعث شده از رسیدن به اهداف دور شویم.
حناچی با بیان اینکه  هنوز راهی طوالنی تا استاندارد شدن شهری 
در پیش داریم، افــزود: از اقدامات قابل توجــه، اجرا کردن ضوابط 
برای نابینایان و ناشنوایان اســت که باید توسط افراد متخصص و 
آموزش دیده انجام شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: 
حرکت عمومی کشور در زمینه اســتاندارد شدن شهری رو به جلو 

است و معدود مشکالتی وجود دارد که از بین خواهد رفت.

پیشنهاد  سردبیر:
حل مشکل جوانان، نیازمند عزم حاکمیت است

با مسئوالن

رییس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: کیفیت شــیر مدارس، مورد تایید 
وزارت بهداشــت اســت و عالوه بر کارخانه ها، بر کیفیت 
شیرها در مدارس نیز نظارت می شــود و اگر تخلفی باشد، 

به سرعت با آن برخورد می شود.
خســرو صادق نیت در پاسخ به این پرســش که با توجه به 
تاخیر توزیع شیر در مدارس و نیز با توجه به اینکه شیرهای 
توزیع شــده در مدارس از برندهای معروف نیســتند، آیا 
کیفیت شیرهای توزیع شده در مدارس مورد تایید وزارت 
بهداشت هست یا نه، گفت: کیفیت شیرها به معروفیت برند 
آنها نیست و همه شیرهایی که در مدارس توزیع می شوند، 

مورد تایید وزارت بهداشت هستند.
وی ادامه داد: همه شــیرهایی که در کارخانه های موجود 
در کشور تولید می شوند، باید از ســازمان غذا و دارو مجوز 
تولید داشــته باشــند و بدون مجوز این ســازمان امکان 
تولید شــیر در هیچ کارخانه ای وجود ندارد. این ســازمان 
نیز نظارت های دقیقی بر کیفیت شــیرها دارد و غیر از این 

مسیر، امکان تولید شیر در کارخانه ها وجود ندارد.
رییس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت اضافه 
کرد: غیر از این قاعده و قانون کلی، عالوه بر نظارت سازمان 

غذا و دارو بر تولید شــیرها، مرکز ســالمت محیط وزارت 
بهداشت نیز در ســطح عرضه به طورجداگانه بر توزیع شیر 
نظارت دارد و اگر اشکالی در مسیر توزیع و کیفیت شیرها 
در ســطح بازار و مدارس مشاهده شود، به ســرعت با آن 

برخورد می شود.
صادق نیت گفت: مواردی وجود داشــته که باوجود اینکه 
شیر تولید شده مورد تایید سازمان غذا و دارو بوده ولی در 
بین تولیدات آن، موارد خاصی مشــاهده شده که با اشکال 
مواجه بوده که با اقدامات ماموران بهداشــتی به ســرعت 
رسیدگی و از توزیع آن جلوگیری شده است و برخوردهای 
قانونی بــرای جلوگیری از خطا در مســیر تولیــد و توزیع 

صورت گرفته است. 
وی در جواب این موضوع که باتوجه به لزوم استاندارد باالی 
شیرهایی که باید به کارخانه های لبنیات ارائه شود، ممکن 
اســت شــیرهای مرجوعی که احتماال میانگیــن آلودگی 
میکروبی آنها بیش از استاندارد است، به کارخانه های کمتر 
معروف، ارائه گردد تا شــیر ارزان تری تولید شود، توضیح 
داد: کیفیت شیر به معروفیت آن نیست و برای هر نوع شیر 
تولیدی در کارخانه های کشور، استانداردهای سازمان غذا 

و دارو رعایت می شود.

رییس بســیج جامعــه زنان با اشــاره بــه مخالفت مجمع 
تشخیص مصلحت با مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان 
گفت: گذاشتن شرط سنی 55 یا 60 سال برای بازنشستگی 

پیش از موعد زنان معقول نیست.
مینو اصالنی، با اشاره به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با مصوبه مجلس مبنی بر بازنشســتگی پیش از موعد 
زنان، گفت: باتوجه به اینکــه این مصوبه می تواند در تحکیم 
بنیاد خانواده موثر باشــد، انتظار می رود مجمع تشــخیص 
مصلحت و شــورای نگهبان با آن موافقت کننــد. وی ادامه 
داد:خانمی که ۲0 ســال در بــازار کار تــالش می کند باید 
فرصتی در اختیار داشته باشد که در بحث خانواده و تربیت 
فرزندانش گام بــردارد، مخالفت با  این موضوع و گذاشــتن 
شرط ســنی برای بازنشســتگی زنان نمی تواند اهداف این 
مصوبه را محقق کند؛ چرا که شرط ســنی در کشور ما برای 
استخدام بسیار پایین است و از آن طرف اگر قرار باشد شرط 
سنی بازنشستگی برای زنان 55 یا 60 سال تعریف شود دیگر 
بازنشســتگی پیش از موعد معنایی نخواهد داشت. رییس 
بســیج جامعه زنان با بیان اینکه گذاشتن شرط سنی برای 
بازنشســتگی زنان معقول نیســت، گفت: مسئوالن مجمع 
تشخیص مصلحت باید در این زمینه پیش قدم باشند تا زنان 

شاغل بتوانند در ســن نوجوانی و با توجه به آسیب هایی که 
در این ســن برای فرزندان وجود دارد و به تعبیر مقام معظم 
رهبری »فضای مجازی قتلــگاه جوانان و نوجوانان شــده 

است«، بتوانند در کنار آنها باشند.
اصالنی اظهار داشت: مصوبه مجلس در خصوص بازنشستگی 
پیش از موعد زنان، نشــان دهنده هوشــمندی نمایندگان 
مجلس بود کــه انتظار داریم مجمع تشــخیص مصلحت و 
شورای نگهبان نیز آن را تصویب کنند؛ چرا که در این صورت 
افراد جوان وارد بازار کار می شوند و از سوی دیگر زنان شاغل 

می توانند در کنار فرزندان خود باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، در آخرین جلسه بررسی 
الیحه برنامه ششــم توســعه و در جریان بررسی پیشنهاد 
الحاقی نمایندگان به کل الیحه برنامه ششم توسعه، با الحاق 
ماده ای در مورد بازنشســتگی زنان شــاغل موافقت کردند 
و به موجب آن همه ســازمان ها و دستگاه های زیر مجموعه 
صندوق بازنشستگی کشــوری و تامین اجتماعی را موظف 
کردند تا با درخواســت بازنشســتگی کارمندان زن شاغل 
در دستگاه های دولتی و بیمه شــدگان زن تامین اجتماعی 
درصورت داشتن ۲0 سال سابقه کار بدون محدودیت سنی 

موافقت کنند.

رییس مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت:

کیفیت شیر مدارس، مورد تایید وزارت بهداشت است
رییس بسیج جامعه زنان:

گذاشتن شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد زنان معقول نیست

اخبار حوادث 

در بهزیستي استان اصفهان برگزار شد؛

جشن بزرگ تحصیلی دانش آموزان 
خانه های کودک و نوجوان

جشن تجلیل از 300 نفر ازدانش آموزان و دانشجویان ممتاز خانه های 
کودک و نوجوان بهزیستی استان اصفهان با حضور مدیرکل بهزیستي 
و جمعي از مسئولین در سالن صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزار شد.

مدیرکل بهزیستی اســتان در این مراسم، ضمن تشــکر از تمامی 
مدیرعامالن خانه های کودک و نوجوان به لحاظ تالش در مراقبت از 
فرزندان و توجه ویژه به علم و دانش آنان و گام نهادن در جهت رشــد 
و بالندگی آنها، گفت: شور، نشاط، شــوق، انگیزه و هدفمندی امروز 
فرزندان خانواده بهزیســتی و پرچمداری آنها در عرصه های مختلف 
علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی و هنری، مرهون تالش و کار مداوم 

شما و مربیان و حمایت های بی دریغ تمامی خیرین است.
درحاشیه این مراسم، دکتر صادقی به همراه نمایندگانی از فرزندان 
خانه های کودک و نوجوان اســتان، با حضور در دفتر دکتر احمدی 
افزادی مدیر کل صدا و ســیمای اســتان اصفهان و اهــدای گل، از 
تالش های وی و مجموعه صدا و ســیمای مرکز اصفهــان تقدیر و 
تشکر کردند. در ادامه جشــن به بیش از 300 نفر از دانش آموزان و 
دانشــجویان ممتاز که موفق به کســب رتبه هــای برتر تحصیلی، 

فرهنگی، هنری و ورزشی شده بودند، لوح تقدیر و هدیه اهدا شد.

اخبار 

صبح دیروز در پی لغزندگی جاده ها به وقوع پیوست؛

تصادف خونین در بزرگراه خرازی
احیای موفق مرد ۵۵ساله 

در اصفهان
خدای دروغین در پاکدشت 

دستگیر شد
رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان از چندین فقره 
تصادف در بزرگراه خرازی و مرگ راننده نیسان خبر 
داد. ابوالقاسم چلمقانی رییس پلیس راهور شهرستان 
اصفهان گفت: مقارن ساعت 5:50 دقیقه صبح دیروز 
در اتوبان خرازی مســیر جنوب به شمال، باتوجه به  
بارندگی، چرب و لغزنده شدن معابر و رعایت نکردن 
ســرعت مطمئنه، چندین فقره تصادف حادث شده 
اســت. وی افزود: پس از اعالم این حوادث به 110 و 
ارســال گزارش به پلیس راهور، چند تیم از شمال و 
جنوب اتوبان به محل حادثه اعزام شــدند و تا ساعت 
7 خودروهای حادثه دیده بــه کنار بزرگراه، هدایت و 
مسیر بازگشایی شد. رییس پلیس راهور شهرستان 
اصفهان با اشــاره به چند مورد از این تصادفات بیان 
کرد: حدفاصل پل وحید تا پل میرزا طاهر، ســواری 
پیکان با تاکسی برخورد کرد؛ کمی جلوتر نیز راننده 
اتوبوس کنترل وســیله نقلیه خود را از دست داده و 

وارد بلوار وسط بزرگراه می شود.
چلمقانی عنوان کــرد: در مجموع 5 فقره تصادف رخ 
داده و حدود ۲0 دســتگاه خودرو خســارت دیدند؛ 

به طوری که  در یکی دیگر از تصادفات، برخورد نیسان 
با چند خودروی دیگر، باعث مصدوم شــدن راننده 
شده و به خاطر شــدت جراحات وارده، پس از انتقال 
به اورژانس و  بیمارســتان  جان خود را از دست می 
دهد. رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان  با انتقاد 
از رفتار ترافیکی برخی شــهروندان ادامه داد: کاهش 
سرعت و توقف برای مشاهده تصادف و حتی عکس 
و فیلم برداری عامل دیگری است که ترافیک به وجود 
آمده را شــدت می بخشــد. وی ادامه داد: خسارت 
برخورد پرایــد، پیکان، پژو و اتوبــوس، جزئی بوده و 

خوشبختانه  خسارت جانی به دنبال نداشته است.
وی ضمن هشــدار درخصوص رانندگی در شــرایط 
بارانی تاکیــد کرد: بارندگی به ویژه پــس از روزهای 
متمادی، به دلیل چرب شــدن سطح آسفالت و عدم 
اصطکاک الســتیک، شــرایط خطرناکــی را برای 

رانندگان به وجود می آورند.
متاســفانه رانندگان از ســرعت مطمئنه برخوردار 
نیستند و حین دیدن این اتفاقات، بالفاصله ترمز کرده 

و خودشان منجر به حادثه دیگری می شوند.

مرد 55 ســاله  که دچار ایست کامل قلبی تنفســی شده بود، با 
تالش تکنســین های اورژانس 115اصفهان بــه زندگی دوباره 
بازگشــت. مدیر روابــط عمومی مرکــز مدیریت حــوادث و 
فوریت های پزشــکی اصفهان اعالم کرد: در تماسی با اورژانس 
115 اصفهان اعالم شد که آقای 50 ساله دچار کاهش هوشیاری 
شده اســت. وی تصریح کرد: در پی اعالم این گزارش، بالفاصله 

یک واحد امدادی از نزدیک ترین پایگاه بر بالین مرد حاضر شد.
عابدی عنوان کرد: تکنسین های اورژانس، پس از حضور بر بالین 
بیمار و کنترل عالئم حیاتی وی، به سرعت عملیات احیای قلبی 
ریوی شامل ماســاژ قلبی، لوله گذاری داخل تراشه، رگ گیری 
و دارو درمانی را آغاز کرده و پس از مدتی تالش، موفق شــدند 

عالئم حیاتی این مرد را بازگردانند.
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان بیان کرد: این بیمار که جانی دوباره پیدا کرده بود، پس از 
بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط 
آمبوالنس115 به بیمارستان شهید چمران منتقل شد. گفتنی 
است آقایان مهدی جمشــیدی و پرویز باصری پرسنل اورژانس 

115 اصفهان، در این عملیات احیا موفق بودند.

دادستان پاکدشــت از دســتگیری فردی خبرداد که در روی زمین 
ادعای خدایی می کرد و مدعی شده که در شمایل حضرت موسی)ع( 
آمده است. طبق گزارش های واصله به دادستانی پاکدشت، اعالم شد 
که فردی به برگزاری کالس های آموزشی که با اعتقاد انحرافی همراه 
است، در سطح این شهرســتان اقدام می کند. این موضوع بالفاصله 
در دستور کار مسئوالن قضایی این شهرستان قرار گرفت و نهایتا با 
رصدهای امنیتی و انتظامی، این فرد که مدعی شــده بود در شکل و 

شمایل حضرت موسی )ع( به زمین آمده است، دستگیر شد.
تحقیقات اولیه خیلی زود از ادعاهای این فرد کذاب پرده برداشت و 
حاکی از آن بود که این فرد وقیحانه مدعی شده خداوند متعال است 
و در شکل و شمایل حضرت موســی )ع( به زمین آمده تا مشکالت 

کشورهای مختلف را حل کند.
علیشپور دادستان عمومی و انقالب شهرستان پاکدشت، به تشریح 
جلسات بازپرسی پرداخت و گفت: این فرد ادعا کرده که عذاب سختی 
در انتظار همه کسانی است که از امر و دستوراتش سرپیچی می کنند 

و همه باید از او اطاعت کنند.
دادســتان پاکدشــت در رابطه با آخرین وضعیت پرونــده این فرد 
خاطرنشــان کرد: متهم با قرار قانونی بازداشــت شــده و اقدامات 

تحقیقاتی در حال انجام است.

ویژه 

مدیرکل مشــارکت های اجتماعی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان گفــت: حضور و پیگیری یــک وزیر به تنهایی 
نمی تواند باعث حل مشــکالت جوانان شود؛ بلکه همه 
وزیران و دســتگاه های متولی باید به صــورت جدی به 
موضوعات مربــوط به جوانان بپردازنــد. در واقع نه تنها 
دولت بلکه تمام مجموعه های حاکمیتی باید برای حل 

مشکالت جوانان تالش کنند.
رضا حجتی افزود: در ســال های گذشــته یک سازمان 
هماهنگ کننده در سطح عالی برای جوانان را منحل و آن 
را به زائده ای بر ورزش تبدیل کرده ایم. این جایگاه، قدرت 
هماهنگی و مدیریتی چندانی در حــوزه جوانان ندارد و 
دستگاه ها به آن گوش نمی دهند. در این شرایط مسائل 

جوانان حل نمی شود.
وی تاکید کــرد: حل مشــکالت جوانان نــه در حیطه 
اختیارات وزارت ورزش و جوانان است و نه این وزارتخانه 
چنین توانی دارد. در حال حاضر دســت کم ۲5 دستگاه 
متولی امور جوانان وجود دارند؛ ضمن آنکه جامعه نیز باید 

برای حل مشکالت جوانان تالش کند.
مدیرکل مشــارکت های اجتماعی جوانان وزارت ورزش 
و جوانــان در ادامه گفت: دســتگاه های متولی اگر قصد 
تصدی گری داشته باشند، کار اشــتباهی انجام داده اند. 
این دستگاه ها باید زمینه ســازی و سیاست گذاری های 
الزم را در حوزه جوانان انجام دهند و عالوه بر پشتیبانی،  
به درستی به امور نظارت کنند؛ اما اکنون عزم جدی برای 

پرداختن به مسائل جوانان وجود ندارد.
حجتی در ادامه گفت: برای حل مشکالت جوانان باید به 
موضوع بیکاری، مسکن و ازدواج بپردازیم. این موضوعات، 
مشکالت پایه ای جوانان هســتند و عمومیت دارند. بعد 
از آن، مواردی مطرح می شــود که فوریت نــدارد اما از 
اهمیت زیادی برخوردار هستند که از جمله آنها می توان 
به موضوع مشارکت اشاره کرد. وی افزود: اگر یک جوان 
روحیه مشارکت جویی نداشته باشد و به مشارکت طلبیده 
نشود، جامعه گریز می شود یا دست کم جامعه پذیری او 
ضعیف شده و نمی تواند در خدمت انسجام اجتماعی قرار 

گیرد.
حجتی در پایان با اشــاره به ضرورت تالش مستمر برای 
تشــکیل ســرمایه اجتماعی تاکید کرد: این ســرمایه 
به طورمداوم باید شکل گرفته و تقویت شود؛ این درحالی 
است که اکنون حساســیت الزم در این زمینه به چشم 

نمی خورد.

مدیرکل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان:

حل مشکل جوانان، نیازمند 
عزم حاکمیت است گرمی ها دیگر اعدام 

اتفاقی  این  نمی شوند؛ 
اســت که اگر پیشــنهاد 
قوه قضائیه به بار بنشــیند، 
اجرایی خواهد شــد و براساس 
آن، تعــداد مجازات های اعدام در 
کشــورمان کاهش چشمگیری پیدا 
می کند؛ چراکــه به گفته مســئوالن 
حدود 80 درصد مجازات هــای اعدام در 

کشورمان به حوزه مواد مخدر مربوط است.
موافقان ایــن پیشــنهاد، به تاثیرگــذار نبودن 
مجازات اعدام و کاهش آمار آن اشــاره می کنند؛ اما 
مخالفان از این می گویند که با اجرای نادرست مجازات 
حبس و اعدام در کشــور، قاچاقچیان با خیالی راحت تر 
فعالیت خواهند کرد. پیشنهاد حذف و جایگزینی مجازات 
اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بار دیگر خبرساز شده، 
چراکه پیشنهاد قوه قضائیه دراین باره، اکنون در مجلس در 

دست بررسی است.
ذبیح ا... خداییان، معــاون رییس قوه قضائیــه درباره این 
پیشــنهاد می گوید: اصــالح قانون مجازات مــواد مخدر 
در مجلس، مطرح و  به کمیســیون حقوقی ارجاع شــد تا 
بررسی بیشــتری روی آن صورت بگیرد. او درباره جزئیات 
این پیشنهاد به مهر  توضیح می دهد که مقادیر مشمول و 
مبنای اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر باید افزایش یابد؛ 
به طوری که اگر اکنون قاچاق 30 گرم مواد مخدر مشمول 
اعدام اســت، این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند؛ 
البته موضوعات دیگری نیز دراین باره مطرح شــده و قرار 

است کمیسیون قضائی، آنها را ارزیابی کند .
در بخشــی از طرحی که قوه قضائیه به مجلس ارائه کرده، 
مواردی که مجرمان در آن مفســد فی االرض و مســتحق 
مجازات اعدام شناخته می شوند، مشخص شده است؛  مثال   
مباشرت در جرم یا حداقل اینکه یکی از شرکا حین ارتکاب 
جرم سالح گرم همراه داشته یا از سالح سرد یا گرم استفاده 
کرده باشد؛  یا مجرم سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته 
بوده یا سابقه محکومیت به اعدام یا ده سال حبس یا بیش 
از آن یا گذراندن حداقل پنج ســال حبس به علت ارتکاب 
جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد. آن طورکه 
در این طرح آمده، در سایر مواردی که اعدام و حبس ابد در 
نظر گرفته شده ، مجازات به بیش از ۲5 تا 30 سال حبس 

درجه یک تغییر می کند.
حمال ها اعدام نشوند

برخی از کارشناســان با توجه به اینکه کشورمان در جوار 

فغانستان  ا
و  دارد  قــرار 
قاچاقچیــان برای 
عبور مــواد مخدر 
کشــورمان  از 
دست به هر کاری 
می زنند، معتقدند 
نمی توان مجازات 
اعــدام را به طور 
بــرای  کامــل 
مواد  قاچاقچیان 
حذف  مخــدر 
یــز  و پر . د افشار، سخنگوی ســتاد مبارزه با کر
در گفت وگو بــا جام جم دراین باره مــواد مخــدر 
  : یــد ا فز در بیــن قاچاقچیان مــواد مخدر می ا

دام قانون می افتنــد که قاچاقچیان افــراد زیادی به 
خرده پا و باربرها هســتند. به گفته او، حذف مجازات اعدام 
متوجه چنین افرادی اســت و درواقع باید شرایطی ایجاد 
کرد که مجازات اعدام متوجه سردســته باندهای تبهکار 
شــود و در این بین مجازات اعدام برای افرادی که در بحث 

قاچاق مواد مخدر حکم حمال را دارند، برداشته شود.
تغییر قانون با نگاه جامع

مســئله مهمی که در این بین باید توجه داشت، این است 
که نــگاه به تغییر قانــون باید جامع باشــد؛ چراکه حذف 
یک مجازات بدون آینده نگری و در نظــر گرفتن مجازات 
جایگزین مناســب،  نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.

آن طور که سخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید 
دارد، باید شــرایطی ایجاد کرد تا مجرمان انگیزه الزم برای 
تکرار جرم را نداشــته باشــند. او  می گوید در کنار محدود 
کردن اعدام، باید سازوکار حبس بلندمدت برای افرادی که 
به قاچاق مواد مخدر مبادرت کرده و سابقه دار نیز هستند، 
در نظر گرفته شود و این مجازات از قطعیت و جزمیت کافی 
برخوردار باشد؛ یعنی مشمول عفو نشود . سازوکار دیگری 
که افشــار به توجه بر آن تاکید دارد، بحــث اقتصاد قاچاق 
مواد مخدر است؛ زیرا قاچاقچیان زیادی هستند که گرفتار 
قانون می شوند، اما به دلیل خأل قانون نمی توان اموالی را که 
آنها از طریق قاچاق جمــع آوری کرده اند، در اختیار دولت 

قرار داد تا برای مبارزه با مواد مخدر استفاده شوند.
مجازات ها کیفی شود

سال هاست برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر از مجازات 
اعدام اســتفاده می شــود؛ اما این مجازات تاثیر زیادی در 

ل  کنتر
این آســیب نداشته؛ 

زیرا از حجم مواد مخدر و آسیبی که 
به جامعه تحمیل می شود، کاسته نشده 

است.
 ســعید صفاتیان، رییس کارگــروه کاهش 

تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز درباره کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان 

مواد مخدر به جام جم می گوید: مجازات اعدام اکنون 
حالت عددی و کمــی دارد؛ برای نمونه شــخصی که 

بیش از 30 گرم هروئین را حمل می کند  یا شــخصی که 
بیش از پنج کیلو تریاک می فروشــد یا افرادی که برای بار 

دوم یا سوم مرتکب جرم می شوند، محکوم به اعدامند.
آن طور که او می گوید باید مجــازات اعدام از حالت عددی 
خارج شــده و حالت کیفی پیدا کند تا از بازدارندگی الزم 

برخوردار شود.
اجرای درست مجازات جایگزین

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حذف مجازات اعدام برای 
خرده پاهای قاچاق مواد مخدر اتفاقی مثبت است که باید 
برای تحقق آن اقدام کرد؛  اما در این بین نباید فراموش کرد 
که مجازات های جایگزین مانند حبس نیز باید به شــکلی 
مناسب اجرا شود تا آشفته بازار مواد مخدر بیش از این رونق 
نگیرد. قاضی ناصر قریشی زاده نیز چنین نظری دارد. او در 
گفت وگو با جام جم تصریح می کند: چنانچه مجازات حبس 
به درستی اجرا شود، آمار بسیاری از جرائم در کشور کاهش 
پیدا می کند.آن طور که او می گوید بیشتر مجرمانی که به 
مجازات حبس محکوم می شوند، تمام دوران در نظر گرفته 
شــده را در زندان نمی مانند؛ زیرا از  مرخصی و آزادی های 
مشروط به آسانی بهره می برند و این مسئله سبب شده که 

اکنون بسیاری از مجرمان به تکرار جرم بپردازند.
 حــذف مجازات اعــدام بــرای خرده پاهای مــواد مخدر 
پیشنهادی مناسب است که اگر با احکام جایگزین مناسب 
همراه باشــد،  تاثیرات مثبــت زیادی بر جامعــه خواهد 

گذاشت. 
برای نمونه شــرایط خانواده های این افراد که بیشترشان  
از اقشار ضعیف جامعه هســتند، بحرانی تر نخواهد شد، اما 
برای کنترل آسیب اعتیاد باید آموزش، مبارزه و مدیریت را 

به طور هم زمان پیش برد.

اعدام؛ فقط برای قاچاقچیان دانه درشت
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پیشنهاد سردبیر: 
استفاده از تصاویر کشورهای دیگر برای جذب توریست!

اخبار

 راهنمایان گردشگری
 با دوچرخه در کوهستان 

نوبت به ایران رسیده است

 موزه استاد صنعتی
 دفتر کار هالل احمر می شود؟!

خطر ریزش بناها در بازار تاریخی اراک

وجود بیش از 120 هزار قنات
در کشور

سی ان ان، دنیا را به سفر
 به ایران دعوت کرد

»لی جی سانگ«، رییس دفتر گردشــگری کره جنوبی در دبی 
است که تا همین امسال فعالیت ها و مراودات گردشگری با ایران 
را از طریق همان دفتر پیگیری می کــرد؛ اما حاال به خاطر میل و 
عالقه ای که مردم دو کشور به یکدیگر پیدا کرده اند، از قصد وزارت 
گردشــگری کره جنوبی برای راه اندازی دفتری مستقل در تهران 
خبر داده است.»ســانگ« به حجم مراودات گردشگری دو کشور 
اشاره می کند و می گوید: در ایران فرهنگ کره جنوبی طرفداران 
زیادی دارد، برعکس این نیز در کشــور ما صادق اســت. در سال 
۲۰۱۶ حــدود ۸۸۰۰ ایرانی به کره جنوبی ســفر کردند. درباره 
تعداد گردشگرانی که از کره جنوبی به ایران آمده اند آمار تازه ای در 
اختیار ندارم، اما اطالع دارم که در سال ۲۰۱۴ جمعیت مسافرانی 

که از کشور ما به ایران آمدند حدود ۹۵۰۰ نفر بود.

هرچند گفته می شود هالل احمر قصد تبدیل موزه  استاد صنعتی 
به دفتر کار را دارد، اما مدیرکل میــراث فرهنگی تهران در نامه ای 
خطاب به رییس سازمان زیباسازی خواســته تا هرچه زودتر کار 
مرمت پایان یافته و موزه برای بازدید عموم آماده شــود؛ اما به نظر 
نمی رسد این درخواست جدی گرفته شــده باشد. این درخواست 
در حالی همراه با اعالم یک زمان مشخص ازسوی مدیرکل میراث 
فرهنگی استان تهران مطرح شد که دهه فجر )که چند روز از پایان 
آن می گذرد ( برای زمان افتتاح این موزه اعالم شده بود، تاریخی که 
ازسوی ضلع سوم مثلث تفاهم نامه  مرمت و ساماندهی موزه  استاد 
علی اکبر صنعتی اعالم شــده بود؛ اما به نظر می رســد موزه  استاد 

صنعتی به زمان زیادی تا پایان کار نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد حســینی مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: وضعیت عمرانی 
بازار اراک خطرناک است و بارندگی های اخیر و بارندگی هایی که 
در پیش داریم خطر ریزش بناها در این مجموعه را قوت می بخشد.

حسینی با تاکید بر جدی بودن مسئله بازار اراک بیان کرد: کسبه و 
ذی نفعان باید از اقدامات غیراصولی و غیرفنی در خصوص وضعیت 
عمرانی بــازار اراک جلوگیری کنند. به عنــوان نمونه ایزوگام غیر 
اصولی سقف بازار، سبب جمع شدن آب ناشی از بارندگی و احتمال 
ریزش سقف می شود. وی با اشــاره به باال رفتن حجم تردد در ایام 
منتهی به پایان ســال عنوان کرد: جهت جلوگیری از وقوع حادثه 

تمامی دستگاه ها باید همکاری الزم را به عمل آورند.

معاون میــراث فرهنگی از وجــود بیش از ۱۲۰ هــزار قنات در 
کشور خبر داد.  دکتر طالبیان در رابطه با بحث ساماندهی قلعه 
فلک االفالک اظهار کرد: این موضوع از دســتورات مقام معظم 
رهبری بوده که حتما باید اجرایی شود و هم اکنون ارتش و سپاه 
در حال جابه جایی از حریم آن هستند و بودجه نیز تامین شده 
اســت؛ اما در رابطه با جابه جایی و فضاهایی کــه ایجاد خواهد 
شد مسئوالن استان پیگیر موضوع هســتند. وی ادامه داد: این 
فضا ظرفیت خوبی برای تبدیل شــدن به موزه دارد؛ چراکه آثار 
بسیار مهم و ارزشــمندی از پیش از تاریخ تا به امروز در استان 
وجود دارد که به لحاظ تاریخی و باســتانی مهم هســتند و هر 
کدام می توانند موزه مربوط به خود را داشــته باشــند.طالبیان 
در رابطه با ثبت پل های تاریخی اســتان گفت: پل های لرستان 
نشان از عظمت و استواری استان و مهندســی بسیار پیشرفته 
دوره های گذشــته دارد و به لحاظ تکنولوژی و خالقیت از یک 

کار خارق العاده ای برخوردار است.

در روزهای اخیر و پس از اعالم ممنوعیت سفر 7 کشور از جمله 
ایران به آمریکا که با مخالفت نظام قضائی ایاالت متحده مواجه 
شد،رسانه های آمریکایی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.

در تازه ترین واکنش ها، خبرگزاری ســی ان ان اخیرا به بازنشر 
گزارشــی پیرامون جاذبه های ســفر به ایران اقدام کرد که قبال 
اوایل سال ۲۰۱۶ منتشر شده بود.این گزارش که عنوان آن »3۴ 
دلیل زیبا و باورنکردنی برای بازدید از ایران« اســت، مجموعه 
تصاویری زیبا از ایــران منتشــر و همراه با آن بــه جاذبه های 
گردشــگری اســتان های مختلف ایران از جمله عمارت عالی 
قاپو، ارگ کریم خان، برج آزادی، چشــمه های باداب ســورت، 
خانه بروجردی ها، کارگاه های قالی بافی در شــیراز، باغ دولت 
آباد در یزد، عمــارت بادگیر در تهران و باغ ارم شــیراز اشــاره 
شده اســت.در این گزارش که انتشــار آن در برهه زمانی حاضر 
بسیار مهم برآورد می شــود، جاذبه های دیگری نیز مانند خانه 
فروغ الملک، خانه شاعران در شــیراز، مسجد جامع یزد، حمام 
کوردشت در جلفا، دریاچه نمک، ماسه ها و برف های مرنجاب، 
مسجد نصیرالملک، کاخ نیاوران، کاخ اردشیر، پاسارگاد و تخت 
جمشــید، میدان نقش جهان و بناهای پیرامون آن، مقبره شیخ 
صفی الدین اردبیلی، سی وسه پل، حمام سلطان امیر احمد در 
کاشــان، حافظیه، حمام و بازار وکیل، کلیسای وانک و صومعه 
ســنت تادئوس یا کلیســای طاطاووس و خانــه طباطبایی ها 

معرفی شده اند.

اولین دوره راهنمایان گردشــگری دوچرخه سوار در کوهستان 
بعد از دو سال مجوز گرفت و در اسفند ماه برگزار می شود.محسن 
محمدی مدیر تورهــای طبیعت گــردی و ماجراجویانه گفت: 
از دو ســال پیش تالش کردیم تا مجوز برگــزاری این دوره های 
آموزشــی را بگیریــم؛ بنابراین بــا هماهنگی ســازمان میراث 
فرهنگی و فدراســیون دوچرخه ســواری مجوز این دوره ها در 
روز دوم نمایشگاه بین المللی گردشگری در تفاهمی بین کمیته 
گردشگری و ورزشی و ســازمان میراث رونمایی شد.وی گفت: 
این دوره ها در حال حاضر تنها برای آقایان برگزار می شود و فعال 

مجوز برگزاری این دوره برای خانم ها صادر نشده است.

گفت و گو

سوژه

به گزارش خبرنــگار مهر، هفدهمین جلســه کمیســیون 
گردشــگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق ایران با حضور 
هیئت رییسه، اعضا و کارشناســان این کمیسیون، رحمانی 
موحد معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و فعاالن عرصه گردشگری در اتاق ایران 
برگزار شد.احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری با اشاره 
به اینکه کمیسیون گردشــگری اتاق ایران در تالش است با 
متولی دولتی و سیاست گذار عرصه گردشگری کشور تعامل 
و قرابت گســترده تری ایجاد کند، گفت: در این راستا تالش 
شده با همکاری کمیسیون های گردشگری اتاق های استانی 

در راســتای حل مشــکالت و انعکاس نظرات و پیشنهادات 
استانی با مسئوالن ارشد کشــوری مطالب را مطرح، مطالبه 
و در این میان راهکارهای مناســب را پیشــنهاد دهیم. وی با 
بیان اینکه حضور همزمان در نمایشگاه های داخلی و خارجی، 
همایش های ملی و منطقه ای در راستای تحقق اهداف نظام 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه گردشگری از جمله اهداف 
کمیســیون متبوع اســت، اظهارکرد: به عنوان مثال حضور 
همزمان در اجالس مشترک کشورهای اکو و تشکیل تیم های 
تخصصی از جمله کارگروه گردشگری اکو و ارائه پیشنهاداتی 
از جملــه برگــزاری دومین همایش گردشــگری ســالمت 
کشورهای اکو در ســال آینده  و همچنین پیشنهاد فستیوال 
ورزشی و گردشگری کشــورهای اکو از جمله اقدامات انجام 
شده است. رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این جلسه با اشاره به 
اینکه امروزه باید نوآوری و ابتکار در صنعت گردشگری به کار 
گرفته شــود، گفت:  در این میان باید بخش خصوصی را فعال 
کرد بنابراین کمیسیون گردشگری اتاق ایران ظرفیت خوبی 

برای تحقق این مهم محسوب می شود.

محسن مهرعلیزاده رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران در 
راستای پیگیری طرح ساماندهی تعطیالت از سوی کمیسیون 
متبوعش اظهار کرد: نیمه تعطیل بودن پنجشنبه ها درحالی 
که اجازه استفاده از مزایای یک روز تعطیل را برای افراد فراهم 
نمی کند، در همان حال ضررهــای اقتصادی روزهای تعطیل 
را نیز به دنبال دارد. وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در روزهای 
تعطیل، خانواده ها در کنار هم هستند و ارتباط فرهنگی بین 
خانواده و اجتماع برقرار و امکان دیدن مکان های مختلف نیز 
فراهم می شــود؛ بنابراین دو روز تعطیلی کامل، به خانواده ها 
اجازه می دهد در این باره برنامه ریزی کنند. مهرعلیزاده با بیان 

اینکه، ایران در کنار دو کشور افغانستان و جیبوتی، یکی از سه 
کشور دنیاست که تعطیلی آخر هفته آن یک روزه است، گفت: 
البته بنا بر مصوبه چندماه گذشته در افغانستان، این کشور نیز 
تا یکی دوماه آینده تعطیالت دو روزه خواهد داشــت. وی در 
ادامه به فواید انتخاب شــنبه به عنوان روز تعطیلی دوم اشاره 
و تصریح کرد: در بعد اقتصادی، ۹7 درصد صــادرات ایران به 
۲۵ کشوری انجام می شود که این کشــورها در دو روز شنبه 
و یکشنبه تعطیل هستند. از این ۲۵ کشــور، دو یا سه کشور 
هستند که جمعه و شنبه تعطیل می باشند. در عین حال که 
اغلب کشورهای اسالمی جمعه و شنبه را به عنوان تعطیالت 
آخر هفته خود انتخاب کرده اند. به گفته مهرعلیزاده این مسائل 
همچنین از بعد گردشــگری، تنظیم وقت هتــل ها و تنظیم 
زمان توریست هایی که از کشــورهای دیگر به ایران می آیند، 
حائز اهمیت اســت. وی در این خصوص تصریح کرد: مطابقت 
تعطیالت آخر هفته گردشــگران خارجی با ایــران می تواند 
باعث استفاده بیشــتر از امکانات و ســرویس های هتلینگ 
 شــود. در آینده گزارش دقیق تری درباره ایــن موضوع ارائه 

خواهد شد.

چرا تعطیلی دو روزه؟بخش خصوصی در گردشگری نوآوری کند

نتایج فصل نخســت کاوش باستان شــناختی تپه  قلعه 
خلچان تفرش نشــان می دهد که ایــن محوطه تاریخی 
تنها ساختار تدفینی زرتشــتیان در قرون میانه اسالمی 
است. ســیدمهدی موسوی نیا، سرپرســت برنامه کاوش 
باستان شناسی تپه قلعه خلچان تفرش، گفت: این ساختار 
تدفینی،یک برج خاموشی زرتشتی از دوره ایلخانی است.

وی افزود:در نخســتین فصل کاوش باستان شناختی تپه 
قلعه خلچان تفرش، بقایایی از اســتخوان های انســانی 
و قطعه ســفال هایی از قرون میانه اسالمی به دست آمده 
است.به گفته این باستان شناس، در عملیات ژئوفیزیک آثار 
یک سازه معماری در بخش شمالی شناسایی شد که هم 
اکنون کاوش در این بخش از محوطه به منظور دستیابی 
به اطالعات بیشــتر درباره این اثر ادامه دارد. وی در ادامه 
از کشف چند قطعه استخوان انســانی در بیرون از فضای 
مدور آن خبر داد.موسوی نیا همچنین به کاوش در دو برج 
گوشه ای نیمه شمالی محوطه اشاره کرد و افزود:کاوش در 

این دو برج برای تشخیص کاربری برج ها درحال اجراست.

رییس مجموعــه جهانی فرهنگی تاریخی گلســتان 
گفت: تــالش می کنیــم روزهــای رایــگان بازدید 
از موزه هــای زیــر نظر ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشگری را در طول سال بیشــتر کنیم.  به گزارش 
خبرگزاری ایسنا، ۲۱ بهمن ماه به مناسبت ۲۲ بهمن 
بازدید از موزهای زیر نظر ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری رایگان شد و به گفته مدیر اداره کل موزه ها، 
بازدید از این موزه ها با اســتقبال بــی نظیری مواجه 
گردید،اســتقبالی که این فکر را در ذهن مســئوالن 
موزه ها ایجاد کرده تا اگر شــرایط مهیا باشد، روزهای 
بازدید رایگان را برای موزه هــا افزایش دهند. به گفته 
مســعود نصرتی، رییس مجموعه جهانــی فرهنگی 
تاریخی گلســتان براســاس کاتالوگ های تهیه شده 
توســط روابط عمومی کاخ گلســتان و ارائــه آنها به 
گردشگران، میزان آمار بازدید از این مجموعه تاریخی 

در روز ۲۱ بهمن ماه حدود ۶ هزار نفر تخمین زده شد.
به گفتــه او در این روز، رییس جمهــور مالدیو و وزیر 
گردشــگری و ورزش تایلند نیــز از مجموعه جهانی 

گلستان دیدن کردند.

روزهای رایگان بازدید
 از موزه ها،افزایش می یابد

اتفاقات روز

یک پژوهشگر ایتالیایی که سابقه کاوش در مناطق مختلف 
دره شمی را دارد شــواهد معماری و آثار باستانی به دست 
آمده از این محوطه را نشان از ثروتمند بودن اهالی دره شمی 

می داند.
به گزارش مهر ، ویتو مســینا سرپرســت ایتالیایی هیئت 
کاوش هــای باســتانی دره شــمی از مرکــز پژوهش ها و 
کاوش های باستان شناسی تورینو وابسته به دانشگاه تورینو 
این مطلب را در نشســت گــزارش به همکار کــه به همت 
پژوهشکده باستان شناســی در محل پژوهشگاه برگزار شد 
مطرح کرد. کاوش های صورت گرفته در چند سال اخیر در 
دره شمی نشان می دهد که این مکان یک محوطه همزمان 
آیینی و گورســتان بوده است .این پژوهشــگر، با اشاره به 
کاوش های انجام شــده در مناطق مختلف دره شمی اظهار 
داشت : آثار معماری به جا مانده از محوطه های آیینی، نحوه 

تدفین و اشــیای به جا مانده در گورها نشان می دهد اهالی 
دره شمی افرادی ثروتمند بوده اند .

کشف ساختارهای معماری نیایشگاهی  
جعفر مهــر کیان، سرپرســت ایرانی کاوش های باســتان 
شناسی دره شمی دیگر سخنران این نشست گفت: هیئت 
مشــترک باستان شناســی ایرانی- ایتالیایــی در آخرین 
کاوش ها در جایی که حدود۸۰ سال پیش تندیس مفرغین 
مرد شمی کشف شده بود در فصل سوم کاوش، ساختارهای 

معماری نیایشگاهی بزرگی را کشف کرد.
وی با بیــان اینکه این نیایشــگاه نشــان از باورهای آیینی 
الیمایی دارد تصریح کرد :پژوهش ها نشان می دهد ساختار 
منظمی که در جهت های اصلی با اســتفاده از سنگ های 
قواره شده و گاه پاک تراش ســاخته شده همزمان با یورش 
به این نیایشگاه و فرو انداختن تندیس هایی همچون پیکره 

مفرغی مرد پارتی، به وجود آمده است.
این باستان شناس اظهار داشت :با تحقیق و کندو کاو روی 
سکوهای سنگی مکعبی شکل کشف شده در مورد کاربری 

آن می توان به طور یقین صحبت کرد .
ابراز تاسف از مشخص نبودن حریم دره شمی

 مهر کیان با ابراز تاسف از اینکه دره شمی با وجود اینکه جزو 
نخستین آثار باستانی ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی 
کشور است؛ تا کنون تعیین حریم نشــده و با تعیین حریم 
چشــمی برای این محوطه با ارزش مخالفــت کرد و گفت: 
تختگاه های نیایشگاهی و آرامگاه های پیرامون آن گستره 
بسیاری را در بر می گیرد که با چشم دیده نمی شوند و باید 

کل دره در نظر گرفته شود .
این باســتان شــناس که ســابقه کاوش های مختلف در 
محوطه های باســتانی کشــور را دارد با بیان اینکه تا کنون 
هیچگونه اقدام حفاظتی جدی بــرای این محوطه صورت 
نگرفته اســت گفت : تنها یک کانکس بدون نگهبان در این 
منطقه قرار داده شده که البته هیچگاه مورد استفاده هیئت 

نیز قرار نگرفته است .
وی تملک اراضی بــا رضایت کشــاورزان را از مشــکالت 
پیش روی هیئــت کاوش اعالم کــرد و افزود: تــا به امروز 
کاوش های باســتانی در این محوطه باکسب رضایت اهالی 
صورت گرفته که الزم است تمهیداتی برای حل این مشکل 

در نظر گرفته شود .
به گفته این باستان شناس باید در کاوش های دره شمی از 
پیشرفته ترین دانش های میان رشته ای بهره گرفت و الزم 
است میراث خوزستان به عنوان  مالک اصلی شمی مشارکت 

بیشتری در امور مربوط به این اثر ملی داشته باشد .
سرپرســت ایرانی کاوش های باســتان شناسی دره شمی 
گفــت: معمــاری دوره ای کــه در تاریخ معمــاری ایران 
شــوربختانه به دالیل تاریخــی از جمله ایــن احتمال که 
ساسانیان آثارشان را نابود کرده اند؛ یعنی دوره پارتی شاید 
برای نخستین بار ســخن های تازه ای برای گفتن دارد. به 
گفته این باســتان شــناس، بدون تردید این دوره در میانه 
زاگرس میانــی همــان دوره الیمایی اســت دوره ای که با 
سرزمین بختیاری نشین زاگرس منطبق بوده و به تعبیری 
همان قلمرو کوهســتانی آیاپیر یا دوره ایــالم نو و پیش از 

هخامنشی است .

یک پژوهشگر ایتالیایی:

اهـالی دره شمی ثروتمند بوده اند

کاوش های 
صورت گرفته در 

چند سال اخیر در 
دره شمی نشان 
می دهد که این 

مکان یک محوطه  
همزمان آیینی 

و گورستان بوده 
است

رییس بخش گردشــگری لیتوانی پس از اینکه مجبور شد 
اعتراف کند بــرای حمایت از کشــورهای بالتیک و جلب 
توریست مجبور شــده تا تصاویری از کشــورهای دیگر 
اروپایی را در تبلیغ های خود به کار برد، از ســمتش برکنار 
شد.این در حالی اســت که با اســتفاده از همین تصاویر 
تبلیغات گردشگری این کشور به عنوان »واقعا زیبا« معرفی 

شده بود.دپارتمان توریسم لیتوانی در روز جمعه تایید کرد 
از تصاویری برای تبلیغات کشور خود استفاده کرده است که 
متعلق به کشورهای فنالند و اسلوواکی بوده اند.با استفاده 
از این تصاویر کمپینی تبلیغی در فیس بوک با عنوان »واقعا 
زیبا« در حمایت از جاذبه های گردشــگری این کشور به راه 
افتاده بود و همزمان در توییتــر نیز از ماه اکتبر تالش هایی 

برای جلب توجه به صنعت گردشــگری این کشور ایجاد 
شده بود.با حمایت این کمپین که 1۴0 هزار یورو )1۴۹ هزار 
دالر آمریکا( صرف راه اندازی اش شــده بود، صدها تن در 
رسانه های اجتماعی جاذبه های گردشگری لیتوانی را دنبال 
کردند.دپارتمان توریسم و آژانس های رسانه ای داخلی که 
این کمپین تبلیغاتی را برای جذب گردشگران به راه انداخته 
بودند از کار خود دفاع کردند و گفتند کشورهای دیگر در این 
زمینه به حد کافی موفقیت کسب کرده اند. ماجرا پس از آن 
لو رفت که ساختمانی که متعلق به اتحادیه اروپا بود به عنوان 

دفاتر جدید دولت لیتوانی در این سایت معرفی شد.

حربه ای که لو رفت؛

استفاده از تصاویر کشورهای دیگر برای جذب توریست!

اســتاد عباس اعتماد فینی، باستان شــناس و مرمت گر 
پیشکسوت کاشــان که اکنون در »موزه سیلک« فعالیت 
دارد، گفت و گویی با »ایمنا« داشته که در ادامه گزیده ای 

از آن را می خوانید؛
 استاد چگونه شــد که به عرصه باستان شناسی و 

مرمت وارد شدید؟

من عباس اعتمادفینی فرزند استاد احمد اعتماد هستم 
و در سال ۱3۱۵ در فین کاشــان به دنیا آمدم. آقای 
»رومن گیرشمن« باستان شناس فرانسوی در سال 
۱3۱۱ کارش را در سیلک شروع کرد و همان سال 
مرحوم پدرم در ســیلک با آقای گیرشــمن آشنا 
شــده و کارش را شــروع می کند و این همکاری 
صادقانه 3۴ سال طول می کشــد؛ یعنی تا سال 
۱3۴۵ و بنا به درخواســت آقای رومن گیرشمن، 
پدرم از دولت فرانسه »مدال طالی کار« می گیرد 
و حاصل این همکاری صادقانه، ورود من به جرگه 
باستان شناســی فرانسوی ها در ســال ۱3۲7 بود، 
یعنی زمانی که دقیقا ۱۲ سال داشتم. به این ترتیب 
۱۸ سال با آقای گریشمن کار کردم و بعد هم ۱۰ سال 
با جانشین ایشان یعنی با پروفسور »ژان پرو« که باستان 

شناسی فرانسوی بود کار کردم.
اولین همکاری شما با پروفسور گیرشمن در کدام 

منطقه بود؟

من ســال ۱3۲7 به جرگه باســتان شناســان فرانسوی 
پیوستم و اولین کار من با گروه پروفسور رومن گیرشمن 

در سال ۱3۲۸ در ایوان کرخه خوزستان بود.

چطور شد که از شوش به کاشان آمدید و همکاری 
شما با دکتر صادق ملک شهمیرزادی شروع شد؟

من سال ۱3۴۵ به دلیل اینکه همسرم با ماندن در شوش 
موافق نبود، از شوش به کاشان و شهر فین آمدم. آن زمان 
با »الیزابت کارتر« در شــوش همکاری می کردم که یادم 
هست هنگام ترک شوش، خانم کارتر به من گفت: »شما 
اکنون از دریا بیرون می روی و در یک کاســه آب زندگی 
خواهی کرد«. در فین یــک زمین کشــاورزی خریدم و 
باغ کوچکی درست کردم و حدود چهارســال در این باغ 
کارمی کردم. بعد دیــدم بچه های محله مــان کتابخانه 
ندارند برای همین یک کتابخانه در حسینیه محله »فین 
علیا« درست کردم و وقتم را در این کتابخانه با بچه ها می 
گذراندم تا اینکه ۱۴ دی ماه ۱3۸۰ ساعت ۱۰ شب تلفن 
منزل به صدا درآمد و آن طــرف تلفن دکتر »صادق ملک 
شهمیرزادی« بود که از من خواســت در »طرح بازنگری 
ســیلک« همکاری کنم؛ چراکه بعد از آقای گیرشــمن، 
سیلک به مدت 7۰ ســال رها شــده بود .من از سال ۸۰ 

تاکنون در سیلک هستم .
درحال حاضر شما مشغول چه فعالیتی هستید؟

من درحال حاضر در موزه ســیلک هســتم و یکی دو کار 
انجام می دهــم،اول  موزه دار هســتم و دیگــر اینکه به 
مردم بلیت می دهم و آثار موزه را بــرای بازدیدکنندگان 
تشــریح و توضیح می دهم و به علت اینکه با زبان فرانسه 
 آشــنایی دارم بــرای بازدیدکننــدگان فرانســوی زبان

 توضیح می دهم.
پس شما موزه دار موزه سیلک هستید، از دیدگاه 

شما، موزه دار چه تعریفی دارد و یک موزه دار خوب 
باید چه ویژگی داشته باشد؟

موزه دار کسی اســت که در قلب خودش یک دانشگاهی 
داشته و این آثار را دوست داشــته باشد؛ آثار را که دوست 
داشــته باشــد خودش حفاظت می کند، خودش تبلیغ 
می کند، خودش اینهــا را نگهداری می کنــد. االن کلید 
ســفالینه های ســیلک در جیب من اســت، من اینها را 
خودم پرورش دادم و حفظ و حراســت می کنم و حتی از 
بچه خودم هم بیشــتر دوستشــان دارم. موزه، شناسنامه 
ما مردم اســت، تاریخ، گویای تمدن ماست، بحث کهنه و 
مدرن و نوع جنس مطرح نیســت بلکه سفال شکسته ها 
 هم ارزش دارد و همه اینها جزئی از ابهت و تاریخ ماست و

 نمی توانیم بگوییم که کدام اثر بهتر و موزه ای است.
پروفسور گیرشــمن در کارشان چه ویژگی خاصی 

داشتند که شما همواره به یاد خواهید داشت؟

کار با آقای گیرشــمن همه اش خاطره اســت و مرا بسیار 
تحت تاثیر قرار داد. من کارم در ســیلک ســاعت ۹ صبح 
شروع می شود ولی باور بفرمایید من ۸ و نیم اینجا هستم 
چون این تعلیم و تربیت را آقای گیرشــمن به من داده که 
زودتر بیایم و اگر شــد ۵ دقیقه دیرتر بــروم و هیچ وقت 
نشده که من قبل از ساعت مقررم بروم و همیشه ۵ دقیقه 
دیرتر می روم. آقای گیرشمن از نظر علمی ۲۰ جلد کتاب 
و 3۰۰ مقاله درباره فعالیت هایشــان در حوزه باســتان 
شناسی ازجمله درباره خط میخی نوشته است. گیرشمن 
یکی از پرکارترین کسانی بود که در جرگه باستان شناسی 

خدمت فراوانی انجام داد. 

یک باستان شناس مطرح کرد:

زرتشتیان اجساد 
را دفن می کردند
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پیشنهاد  سردبیر:12
حذف روزانه 1۸۷2 تن آلودگی مازوت از هوای اصفهان کسب 16 رتبه برتر ملی و استانی توسط 

اداره محیط زیست استان اصفهان 

2۵ مرغ مینا در اصفهان جمع آوري شد

رها سازي یك پرنده هوبره 
درمنطقه حفاظت شده کهیاز اردستان

آیا مشکل  زباله های پالستیکی 
اقیانوس ها حل می شود؟

 مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان در مراسم تودیع 
و معارفه رؤسای پیشــین و جدید ادارات حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه ) س ( اظهار 
داشــت: موضوعی که امروز با آن در ابعاد مختلف مدیریتی مواجه 
 هســتیم موضوع نظارت، ارزیابی، اصالح سیســتم هــا، روش ها 

و برنامه  ریزی است.
به گزارش » پارما «، حمید ظهرابی اظهار داشــت: یکی از وظایف 
دستگاه های نظارتی، اعمال نظارت برای شناسایی و پیشگیری از 
مشکالت است که برای برگشت به مسیر اصلی هدف و برنامه ریزی 
باید انجام شود. وی با بیان اینکه حراست یکی از بخش های نظارتی 
دستگاه هاست، گفت: مراقبت و پیشگیری از اهداف مهم و خطیری 
 اســت که  حراســت انجام می دهد و کارکنان اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان  اعتقاد راسخ به نظارت دارند.
ظهرابی گفت:  نظارت باید در همه بخش های یک ســازمان وجود 
داشته باشد و سعی ما بر این بوده نظارت پذیری را در مجموعه خود 

تقویت کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: تالش 
ما براین بوده که سیســتم های مدیریتی نوین را در این اداره کل 
برقرار کنیم و اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان نیز 
تنها واحد استانی سازمان حفاظت محیط زیست است که موفق به 
استقرار سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ISO ۹۰۰۱  شده است.

 وی با بیان اینکه محمد حسن رنجبر رییس پیشین اداره حراست 
 حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان یکی از نیروهای اثر گذار 

و موفق در این اداره کل بوده است، از زحمات وی قدردانی کرد.
 ظهرابی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
با تالش همه کارکنان طی سه سال اخیر ۱6 رتبه برتر استانی و ملی 

در بخش های مختلف کسب کرد.
وی همچنیــن برای رضا محمــدی رییس جدید اداره حراســت 

حفاظت محیط زیست استان اصفهان آروزی موفقیت کرد.

 کارشناســان اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان اصفهان 
در سرکشــي از یک واحد پرنده فروشي تعداد ۲۵ قطعه مرغ مینا را 

کشف و ضبط کردند.
با توجه به شیوع بیماري آنفلوانزاي مرغي کارشناسان اداره حفاظت 
محیط زیســت شهرســتان اصفهان طي پایش و سرکشي از یک 
 واحد پرنده فروشي تعداد ۲۵ قطعه مرغ مینا را  کشف و ضبط کرده 

و با هماهنگي مراجع قضایي به اداره کل تحویل داده شد.
 با توجه به  شــیوع آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان گشــت و کنترل 
در این واحد به صورت مســتمر بوده و با متخلفین برخورد قانوني 
 خواهد شد. مینا پرنده اي از خانواده ســار » استوماتیده « است که 
به صورت وحشي و اهلي پیدا مي شــود و داراي نژادهاي مختلفي 
 است که معروف ترین آن میناي گوشواره اي و میناي معمولي است.

مرغ مینا پرنده کوچکي است که قابلیت بسیار خوبي در تقلید صدا 
دارد و این توانایي شگفت انگیز باعث شده است انسان ها از سالیان 

بسیار دور به نگهداري این پرنده عالقه مند شوند.

 یــک پرنده هوبــره درمنطقه حفاظت شــده کهیاز اردســتان 
رها سازي شد.

به گــزارش» پارمــا «، یــک پرنــده هوبــره به دلیــل عدم 
 توانایــي درپرواز توســط یکي از دوســتداران وعالقــه مندان 
به محیط زیست درمنطقه شــکار ممنوع خارو زنده گیري شده 
وتحویل مامورین یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیســت 
اردستان شــد. این پرنده توســط پزشک شــبکه دامپزشکي 
 شهرســتان مورد معاینه کامل  قــرار گرفت که خوشــبختانه 

هیچ گونه عالئم وجود بیماري خاصي درآن مشاهده نشد. 
پس از اطمینان از صحت وســالمت این پرنــده زیبا وکم یاب 
درمنطقه حفاظت شده کهیاز توسط محیط بانان رها سازي شد 
و به دامان طبیعت بازگشــت. الزم به ذکراست منطقه حفاظت 
شده کهیاز با وســعت۱۰۰۰۰۰ هکتار درشرق اردستان یکي از 
زیستگاه هاي شاخص هوبره دراستان وکشورمحسوب مي شود.

محققان دانشگاه وارویک انگلیس در ســال۲۰۱۰ میالدی اعالم 
کردند که راهکاری توســعه داده اند که با اســتفاده از آن می توان 

زباله های پالستیکی را به طور کامل تجزیه کرد. 
به تازگی به منظور توسعه این طرح شرکتی تاسیس شده است که 

قادر به بازیافت کامل پالستیک است.
 این شــیوه که یــک فرآیند شــیمیایی اســت، پالســتیک را 
 به مولکول هــای اولیه تجزیه می کنــد که نوعی روغن موســوم 
به Plexx ایجاد می کنند. این ماده به عنوان ســوخت و ماده اولیه 

تولید پالستیک کاربرد دارد. 
در حال حاضر به دلیل دشواری فرآیند بازیافت پالستیک، تنها ۱۲ 
درصد از ضایعات پالســتیکی خانگی بازیافت می شود و مابقی آن 
سوزانده شده یا در طبیعت دفن می شود. هدف این سیستم جدید 

تبدیل ضایعات پالستیکی به محصوالت ارزشمند جدید است.
محققان انگلیسی امیدوارند با توســعه این فناوری روزی فرا برسد 
که به  منظور دستیابی به پالستیک موردنیاز برای بازیافت به سراغ 
اســتخراج ضایعات پالســتیکی از زمین هایی بروند که روزی این 

ضایعات در آن ها دفن شده است.
ساالنه بیش از3۰ میلیون تن زباله به دریاها ریخته می شود و اکنون 
میزان این زباله ها با پالنکتون های موجــود در تمام آب های زمین 
برابری می کند. اگــر اوضاع همین طور پیش رود، تا ســال۲۰۵۰ 
میالدی وزن پالستیک موجود در دریاها از وزن تمام ماهیان بیشتر 

خواهد شد.

اخبار

اتفاق روز

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری 
با اشــاره به شــیوع آنفلوانزای حاد پرندگان، از اجرای 
 محدودیت هــای ورود و توقف در حاشــیه تاالب های 

این استان خبر داد.
 شــهرام احمدی افــزود: بــا توجه بــه ارایــه و اعالم 
 گزارش های مبنی بر شــیوع آنفلوانــزای حاد پرندگان 
در استان و مشــاهده چندین الشــه پرنده در حاشیه 
تاالب ها، طرح محدودیت تردد در شــش تاالب استان 

اجرا شده است.
 به گفته وی، الشــه پرندگان مشــاهده شــده در این 
تاالب ها بــرای انجام آزمایش به دامپزشــکی اســتان 
تحویل شــده و تا اعالم نتیجــه هرگونه شــکار، زنده 
گیری پرندگان و تــردد و توقف در حاشــیه این تاالب 
ها ممنوع اســت. وی اظهار کرد: تاالب های بین المللی 
چغاخــور و گندمــان در شهرســتان بروجن اســتان 
چهارمحال وبختیاری یکی از مکان های زمستان گردی 
 پرندگان مهاجر از مناطق ســیبری و آسیای میانه است 
و هم اینک بیش از۱۰۰هــزار پرنده در ایــن تاالب ها 
زمســتان گذرانی می کنند. احمدی به حاشیه نشینان 
تاالب ها در زمینه شــیوع ایــن بیماری هشــدار داد؛ 
 در صــورت مشــاهده هرگونه مــرگ و میــر پرندگان 
در حاشــیه تاالب ها و آبگیرها به محیط زیست استان 
و شهرستان ها اعالم و از دســت زدن به الشه پرندگان 
و شــکار پرندگان خودداری کنند. عالئم تنفسی حاد، 
سیاه شدن و خونریزی تاج و ســاق پا، بی حالی شدید، 
پژمردگی، دور هم جمع شــدن گله، افت ناگهانی تولید 
تخم مرغ روزانه و انتشار ناگهانی بیماری در گله و کاهش 
شدید مصرف دانه از عالئم ویروس آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان به عنوان بیماری تنفســی ویروسی مشترک 
انسان و پرندگان و از مهم ترین بیماری های طیور است.

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان چهارمحال 
و بختیاری با تاکید بر دفن بهداشــتی الشــه پرندگان 
مشــاهده شــده، افزود: در صورت مشــاهده الشــه 
 پرندگان، دفن بهداشــتی با رعایت فاصلــه از منابع آب 

و سکونتگاه های مردمی انجام شود.
احمدی گفت: الشــه پرندگان را باید پس از ضدعفونی 
 کردن، در گودالــی دو متری دفن و بــا الیه های آهک 
و خاک پوشاند. وی افزود: برای تعیین مکان دفن الشه 
پرندگان مشکوک به آنفلوانزا یا ناقل بیماری باید شیب 

خاک، محل دفن و همچنین فاصله با آب رعایت شود.

درپی شیوع آنفلوانزای پرندگان؛

 محدودیت تردد در حاشیه 
تاالب های چهارمحال و بختیاری

خانواده ها باید به کودکان خود بیاموزند که از تولید پسماند 
و زباله بیجا خودداری کننــد و این کار را به صورت عملی به 
آنها آموزش دهند. به عنوان مثال برای نوشتن در دفتر مشق 
اگر برگه سفید جایی برای نوشــتن دارد از آن فضای خالی 
استفاده کنند و برگه را بیهوده مچاله نکنند و دور نیاندازند. 
با مواد خوراکی و مصرفی که جزو دور ریختنی ها هســتند 
به نحو درست و مناســبی برخورد کنند. مثال کاغذ، پارچه، 
 فلزات، چوب، شیشه، پالستیک را از زباله های تر جدا کنند 

و کیسه ای جداگانه برای زباله های خشک در نظر بگیرند. 
اگر این موارد در خانوده  ها بــه خوبی و به طور منظم رعایت 
شود فرزند هم این کارها را یاد می گیرد و متوجه می شود که 

باید زباله خشک و تر را از یکدیگر تفکیک کند.
 برخی از خانواده ها هســتند که کلیه اصول زندگی شــان 
 طبق نظم و ترتیــب خاصی پیش می رود. ایــن خانواده ها 
نه تنها به محیط خانوادگی شــان احتــرام می گذارند بلکه 
خارج از منزل نیز اصول نظافت و مراقب از محیط زیست را 
به خوبی رعایت می کنند. این افراد اگر برای تفریح و گردش 
به پارک یا مکان هــای تفریحی خارج از شــهر بروند حتما 
کیسه زباله مخصوص همراه خود دارند تا بتوانند زباله های 
تولید شــده را جمع آوری کنند و حتی از کیسه های زباله 
مخصوص ماشین نیز استفاده می کنند تا هم اتومیبل خود 

را تمیز نگه دارند و هم به تمیزی و نظافت محیط زیســت، 
 خیابان هــا و اتوبان ها کمــک کنند. ولــی در مقابل برخی 
از خانواده ها هســتند که به این مسائل اهمیتی نمی دهند 
 کافی اســت در یکی از اتومبیل ها کودکی نشســته باشد 
 و شــاهد پرت کردن ته مانده ســیگار از طرف پدرش باشد 
یا مادرش پاکت آب میوه را به بیرون از اتومبیل پرتاب کند 
پس آن کودک از چه کســی باید نظافت شهری را بیاموزد؟ 
زمانی که پدر و مادر با خنده و شــوخی پوست یا پاکت مواد 
خوراکی را از اتومبیل به بیرون پرتاب می کنند کودکان فکر 
می کنند این کار یک تفریح و سرگرمی است و مدام این کار 

را تکرار می کنند.
کمترین کاری که هر شــهروند می تواند انجــام دهد، این 
است که با نظافت محیط شهری چهره شهر خود را زیبا نگه 
 دارد، نه اینکه با ریختن زباله هم چهره شهر را نازیبا و زشت 
جلوه دهد و هم کار رفتگران زحمت کش را دو چندان کند.

به نظر می آید باید آموزش های نظافت شــهری و محافظت 
از محیط زیست برای برخی از شــهروندان به صورت جدی 
برگزار شــود و در ابتدای امر این آموزش ها برای خانواده ها 
 ضروری اســت. دو کانــون اصلی بــرای تعلیــم و تربیت 
و مســئولیت پذیری دانش آمــوزان خانواده هــا و مدارس 
هستند که می توانند قشری را تربیت کنند تا نقش موثری 

در جامعه داشته باشند.
 هر فــردی می توانــد به انــدازه خود ســهیمی در تمیزی 
و پاکیزگی شهر داشته باشد. در این خصوص دانش آموزان 
سهم بسزایی دارند چرا که با انداختن زباله ها در سطل های 

مخصوص کمک بزرگی به رفتگران خواهند کرد. 
 در این زمینه زحمات زیادی از ســوی ســازمان شهرداری 
 و مســئوالن این ســازمان صــورت گرفته اســت، اما باید 
فرهنگ ســازی بیشــتری در این زمینه نیز صورت پذیرد. 
 برای توســعه فرهنگ پاکیزه نگه داشــتن شــهر رسانه ها 
و متولیان فرهنگی باید تالش های بیشتری را انجام دهند تا 

مردم بیشتر به نظافت شهری اهمیت دهند. 
در برخی از خانواده ها مواد غذایــی به طرز عجیبی مصرف 
باالیی دارد و اسراف می شود، این خانواده ها از حیوانات غافل 
می شــوند و باقی مانده غذاها را در سطل زباله می ریزند، اما 
اگر باقی مانده غذا برای حیوانات در نظر گرفته شود اصراف 
هم نمی شــود. احادیث زیادی نیز در رابطه با رعایت حقوق 
 حیوانات وارد شده اســت. یکی از حقوق مســلم حیوانات 

بر صاحبان شان غذا دادن به آنان است.
پدر و مادرها به عنوان یک الگوی رفتاری برای فرزندان باید 
به آنها آموزش دهند که با حیوانات به مهربانی برخورد کنند 
و از نزدیک حیوانات را نوازش کنند و به آنها آب و غذا بدهند.

والدین باید به این نکته توجه داشــته باشند که از هر گونه 
رفتار یا گفتــاری در خصــوص حیــوان آزاری خودداری 
 کنند چرا که ایــن کار زمینه اخالق های ضــد اجتماعی را 

در فرزندان فراهم می آورد.
باید این را بدانیم که حــق حیات، یک حق طبیعی و بدیهی 
اســت و خداوند آن را به انســان و حیوان به صورت یکسان 
 هدیه داده اســت و این حــق را باید با مهربانی و انســانیت 
 به مرحله ظهور برســانیم. کمــک به حیوانــات درمانده 
از وضعیت محیط زیست و ســرمای طاقت فرسای زمستان 
یکی از راه های حفظ زنجیره حیات اســت. اگر فردی غذای 
باقی مانده خود را به پرندگان و دیگر حیوانات در فصل سرما 

دهد انسانیت و مهربانی خود را نشان داده است.
کالم آخر؛

فعالیت های انسانی از هر نوعی که باشد ممکن است نوعی 
از آلودگی را به وجــود آورد. آلودگی هوا، آلودگی منابع آب، 
آلودگی محیط زیست، آلودگی پسماندها، آلودگی زباله ها 
و ... همه این موارد نشــات گرفته از عدم آگاهی افراد است 
 که موجب افزایش آلودگی در محیط های شهری می شود.

زمانی که آموزش های درست و مناســب به افراد خصوصا 
کودکان داده شــود آنها مــی توانند در برابــر آلودگی های 
محیط زیســت برخوردی مناســب و عقالنی از خود نشان 

دهند.

کمترین کاری که 
هر شهروند 

می تواند
 انجام دهد،  
این است که 

با نظافت 
محیط شهری 

چهره شهر خود را 
زیبا نگه دارد

برای آشنا کردن کودک با محیط زیست و حفاظت، نکات بسیار ساده ای وجود دارد؛ نیاز به فرمول عجیب و غریب و کارهای 
دشوار نیست که متاسفانه برخی از والدین در این امر سهل انگاری می کنند و هیچ آموزشی به فرزند خود نمی دهند.

چگونه به کودکان حفظ محیط زیست را آموزش دهیم؟

دریچه

با مسئوالن

کارشناس محیط زیســت شــرکت ملی نفت ایران گفت: 
در جریان برگزاری نمایشــگاه محیط زیســت، سه کارگاه 

آموزشی برای عموم برگزار خواهد شد.
پریسا احمدی نیا گفت: ظرفیت این کارگاه های آموزشی۲۰ 
نفر بوده و در زمینه » مدیریت آالینده  های هوا «، » مدیریت 
پســماند در صنایع باالدســتی « و » معرفی استاندارد ایزو 

۱۴۰۰۱ « است. 
وی ادامه داد: این کارگاه های آموزشــی در روزهای هفتم تا 
نهم اسفند ماه از ساعت ۱3 تا ۱۵ برگزار می شود و اطالعات 
دقیق تر در روزهای نزدیک به نمایشــگاه بــه اطالع عموم 

خواهد رسید.
 احمدی نیا دربــاره اهداف شــرکت ملی نفت از شــرکت 
در نمایشگاه محیط زیســت گفت: هدف اطالع رسانی، در 

زمینه فعالیت های باالدستی شرکت ملی نفت ایران است.
 وی افزود: این شرکت وظیفه شناســایی مخازن، اکتشاف 

و تولید نفت را به عهده دارد. 
در جریان فعالیت های شــرکت ملی نفت، مقداری آلودگی 
وارد محیط می شــود. به همین دلیل ما در واحد بهداشت، 
ایمنــی و محیط زیســت ) HSE ( شــرکت نفت، تالش 
می کنیم یک ســری راهکارهای کنترلی برای مقابله با این 

آلودگی ها در راستای حفظ محیط زیست ارایه کنیم.
این کارشناس محیط زیســت ادامه داد: شــرکت ملی نفت 
ایران ۱3 شــرکت تابعه دارد که وظیفه تولید نفت را به عهده 
 دارنــد. برخی از این شــرکت ها تولیدی هســتند، برخی نیز 
به شــرکت های تولیدکننــده نفت خدمات ارایــه می کنند. 

گروهی هم ساخت پلنت ها و غیره را به عهده دارند.

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان اعالم کرد: 
اصفهان از جمله موفق ترین اســتان های کشور در اجرای 
برنامه های مقابله با آلودگی هوا اســت و بهبود چشــمگیر 

کیفیت هوا را شاهد هستیم.
 به گــزارش مهــر، حمیــد ظهرابــی مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان در دیدار مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان با رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
ضمن شرح اقدام های صورت گرفته طی سه سال اخیر برای 
حفظ و ارتقا محیط زیست استان، گفت: درحالی که اصفهان 
و شهرهای اقماری آن در ســال ۱3۹۲ در ردیف آلوده ترین 
کالنشهرها و شهرهای کشور بودند و حدود ۷۵ تا۸۰ درصد 
جمعیت اســتان اصفهان هوایی آلوده تنفــس می کردند، 
 اکنون با گذشت ســه ســال، اصفهان از جمله موفق ترین 
استان های کشور در اجرای برنامه های مقابله با آلودگی هوا 
است و بهبود چشمگیر کیفیت هوا را شاهد هستیم تا جایی 

که تعداد روزهای ناسالم شهر اصفهان در سال جاری به صفر 
و روزهای ســالم نیز از ۷۵ روز در ســال ۹۲ به ۲3۹ روز در 
سال ۹۵ رســید. ظهرابی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین 
اقدام ها برای بهبود کیفیت هوای اصفهان، حذف ســوخت 
مازوت از دو نیروگاه بزرگ اصفهان بــود، تصریح کرد: با این 
اقدام، روزانه ۱۸۷۲ تن آلودگی ســوخت مــازوت از هوای 
 اصفهان حذف شــد. به گفته وی، اصالح ســوخت مصرفی 
و توزیع بنزین و گازوئیل استاندارد یورو ۴ در اصفهان، آنالیز 
 و پایش مداوم ســوخت توزیعی در جایگاه ها، توسعه حمل 
و نقل عمومــی، جایگزین کــردن خودروهای فرســوده، 
مدیریت ترافیک، اجرای سیســتم یکپارچــه معاینه فنی 
) سیمفا (، توقف توســعه صنایع آالینده در اصفهان، پایش 
مســتمر صنایع اســتان برخی از اقدام هایی است که منجر 
به بهبود چشــمگیر هوای اصفهان شــد. مدیرکل حفاظت 
 محیط زیست اســتان اصفهان ادامه داد: طی ۹ ماه ابتدای 

ســال جاری، ۷هــزار و ۴۱۴ صنعت مورد پایــش و نظارت 
قرار گرفته اند. این مقام مسئول، اجرای برنامه جامع پایش 
رودخانه زاینده رود، برخورد با صنایع و معادن آلوده اســتان 
به ویژه کارخانه های تولید گچ و آجــر را از دیگر برنامه های 
اجرایی در این سه سال برشمرد و افزود: برنامه جامع مقابله 
 با گرد و غبار اســتان نیز تهیه شده اســت. وی، تولید آجر 
به شیوه سنتی را بسیار آالینده دانست و اظهار کرد: ضروری 
اســت با توجه به حجم باالی فعالیت این واحدها در استان 
که هم اکنون حــدود6۰ درصد آجــر مورد نیاز کشــور را 
 تامین و تولید می کنند، ســاماندهی آن ها در اولویت های 

برنامه ریزی استان قرار گیرد.
ظهرابی اشــاره ای هم به تاثیر تولید گچ در ایجاد آالیندگی، 
 همچنین کانون هــای جدید گرد و غبار و فرســایش بادی 
 در اســتان داشــت و خواســتار بازنگری و اصالح فعالیت 

این بخش به ویژه معادن گچ استان شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان یکی دیگر 
از معضالت محیط زیســتی اســتان را حجم باالی پسماند 
صنعتی استان دانست و گزارشی از اقدام های صورت گرفته 
 در این بخش از جملــه بازیافت لجن اســیدی و تبدیل آن 

به کربن دوده و اسید سولفوریک داشت.
این مقام مســئول همچنیــن از افزایــش مناطق حفاظت 
شــده اســتان اصفهان به حدود۵۰ درصد خبر داد و گفت: 
در حال حاضر برخالف ظرفیت طبیعی بســیار باالی استان 
 تنها حدود۱۰ درصد از مســاحت کل اســتان، جز مناطق 
حفاظت شده اســت. وی اشــاره ای هم به سفر اخیر رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست به این اســتان و بازدید وی 
از معادن داشــت و اظهار کرد: به زودی معادن داخل شــهر 
تعطیل خواهند شد و معادن منطقه اوره و کمجان نیز اجازه 

ایجاد جبهه جدید ندارند.
ظهرابی با یادآوری ایــن موضوع که کــوه کرکس پیش از 
آن که جز مناطق تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط 
 زیســت قرار گیرد بــه دلیل ظرفیــت معدنی بســیار باال 
و بهره برداری های ناپایدار معادن، مورد تخریب شدید قرار 
گرفته بود، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست 
تنها توانست روند توسعه ای تخریب در این منطقه را متوقف 
کند. وی تهیه و تدوین برنامه مدیریت زیســت بومی تاالب 
گاوخونی و تکمیل مطالعات این تاالب را از دیگر اقدام های 

مهم طی این سه سال برشمرد.

 رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت خواســتار ورود 
 دســتگاه های نظارتی در خصوص برداشــت بی رویه خاک 

در جزیره هرمز شد.
معصومه ابتکار افزود: جزیره هرمز یکی از مناطق ارزشــمند 
کشور اســت و یکی از مراکز تحقیقاتی مهم دریایی سازمان 

حفاظت محیط زیست در این جزیره قرار دارد.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های ما برداشت بی رویه خاک 
از جزیره هرمز است، تصریح کرد: در این خصوص نگرانی خود 

را از طریق منابع رسمی اعالم کرده ایم.
ابتکار با اشاره به اینکه حال در هرمز یا برداشت بی رویه صورت 
می گیرد یا قاچاق، خاطرنشان کرد: هم برداشت بی رویه خاک 
موجب تخریب جزیره هرمز می شود، هم قاچاق خاک هرمز 
که امری غیرقانونی اســت موجب مشکالت زیست محیطی 

می شود. 
 این مقام مســئول بــا بیــان اینکــه خواســتار بازنگری 
در خصوص موضوعات مطرح شده هستیم، اضافه کرد: جزیره 
هرمز یکی از جزایر ارزشمند خلیج فارس و کشور است و نباید 
ذخایر طبیعی کشورمان به این شکل اجازه بهره برداری پیدا 
کنند تا ظرفیت های مهمی همچون گردشگری آسیب ببیند 

و امیدوارم نظارت ها بر این موضوع افزایش پیدا کند.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست در خصوص موضوع 
ساخت » شهرک صنعتی ایران- چین« در جاسک و مشکالت 
زیست محیطی مطرح شده در این خصوص خاطرنشان کرد: 
همه طرح ها در مرحله امکان ســنجی باید مطالعه ارزیابی 
زیست محیطی داشــته باشــند و فرقی ندارد مصوبه دولت 

داشته باشند یا خیر . دولت بر این موضوع تاکید دارد.

اجرای سه کارگاه آموزشی در غرفه وزارت نفت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد؛

حذف روزانه 1۸۷2 تن آلودگی مازوت از هوای اصفهان

برداشت بی رویه خاک از جزیره هرمز، نگران کننده است

دنیای حلزون ها
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
گشایش بخت 

خدایا خسته ام ... از این زندگی ... از این دنیای به ظاهر زیبا ...
از این مردم به ظاهر صادق و با وفا ...

خسته ام ... از دوری ... از درد انتظار ... از این بیماری نا عالج 
خسته ام ...

از این همه دروغ و نیرنگ خسته ام ...
آری پروردگارم از این دنیا خسته ام ... از آدم هایش

از دروغ هایش از نیرنگ هایش خسته ام ...
پس کو صداقت و محبت چرا اندکی محبــت در میان دل 
مردم نیست چرا قطره ای از عشــق در چشمان بنده هایت 

نیست همش دروغ پیداست همش نیرنگ پیداست ...
دیگر دست محبتی در میان مردم نیست

دیگر عشقی پاک و مقدس در میان مردم نیست سفره دل 
مردم همش دروغ است ... 

 به ظاهر پــاک و صادقانه اســت ... ای خدایــم ای معبودم 
خسته ام ... 

کو زندگی پاک و مقدسانه ... کو دست عشق و محبت ... 
کو سفره وفا و صداقت ... همه رفته اند و نیرنگ مانده است 
 من خســته ام ... از این همه بی وفایــی ... از این همه درد 

انتظار ... از این همه حسرت ... از این همه اشک ... 
از این همه ناله و فغان ... خسته ام ... آری ... خسته ام ... 

 از دست خودم خســته ام ... از دســت این زندگی که برایم 
سیاه بختی آورده است خسته ام ...

از دست همه خسته ام ...
از دست روزگار بی معرفت ... از دســت  مردم بی معرفت ... 
 ای خدایم دیگر از زندگی ســیرم ... از خودم سیرم ... از دنیا 

سیرم ... ای خدایم گوش کن صدایم ...
من خسته ام...

خدایا کمکم کن خیلی وقته تنهام.

- حقیقتی که موجب رهایی انسان می شود، غالبا حقیقتی 
است که انسان میلی به شنیدنش ندارد. 

- موضوع مشترک بین ما این است که در این دنیا همه ما از 
یکدیگر استفاده می کنیم. بعضی های مان برنده می شویم، 

بعضی دیگر بازنده. این را بپذیر. 
- وقتی که ما هستیم مرگ نیست و وقتی که مرگ هست 

ما  نیستیم. 
 - در ســنین خاصی، بی اعتمادی انســان آنقــدر دقیق 
و حساس می شود که دیگر تمایل به باور کردن کسی ندارد. 
- من یک کارگردان کلیشه شده هستم، اگر سیندرال هم 
بسازم تماشاگران در کالسکه به دنبال یک جسد می گردند.

دانستنی ها

آیا می دانستید پنیر پفک اغلب فاسد و گندیده و تاریخ مصرف گذشته 
است؟ چسبندگی پفک براساس تحقیقات تا هفت بار مسواک هم تمیز 
نمی شود و موجب بی اشتهایی می شــود و آمار مصرف پفک در ایران 

روزانه هر نفر دو عدد است.
 آیا می دانســتید برنج پرمصرف ترین اقالم ســفره امروز ایرانیان است 

و موجب غلظت خون می شود؟
آیا می دانستید چای ســیاه موجب کم خونی آریتمی قلبی اختالالت 

گوارشی و چروکیدگی پوست و ریزش مو می شود؟
آیا می دانستید شــکر ســفید برای کبد مضرو موجب به هم خوردن 
متابولیسم سلول های کبدی و مواد رنگی بر قند و شکر هم مضر است؟ 
آیا می دانستید به مرغ ها آنتی بیوتیک های متنوع و متعددی خورانده 
می شود که درصد بروز و شیوع عفونت های میکروبی مصرف کنندگان 
 را باال می برد؟ مرغ های ماشــینی براســاس تحقیقات فرانســوی ها 

به دلیل محرومیت از نور آفتاب بسیار مضرند.
آیا می دانستید گوش جیرجیرک روی پاهایش است؟

 آیا مــی دانســتید در جهان بیــش از ۵۵ هــزار گونــه مورچه وجود 
دارد؟

موفقیت

قورباغه را قورت بده!

خدایا خسته ام...

داستان های کوتاه 

ریزه کاری های زندگی 

تلنگری بر روحسود وکو

هایالیت

تنهایی

این جمالت را به افسرده ها نگویید
تو به دنبال جلب توجهی

  این جملــه یکی از مخرب تریــن جمله هایی اســت که می توان 
 به یــک فرد افســرده گفــت. مطمئنــا شــما از دردی که طرف 
مقابل تان می کشد، آگاه نیســتید پس نمی توانید حال او را درک 
 کنید. به جای آن ســعی کنید که به جدیت این مسئله پی ببرید 
 و از او بخواهید که دســتش را برای کمک به سمت شما دراز کند.  
 بــه جــای آن؛  برایش یک ســوپ یا غــذای گرم درســت کنید 

و به او این اطمینان را بدهید که کنارش هستید.
 همه، این روزهای بد را تجربه می کنند

شــاید این جمله واقعیت داشــته باشــد، اما با گفتن آن به فردی 
 که افســردگی دارد نشــان می دهید که جدیت ماجــرا را نادیده 
گرفته اید. او نیز این احســاس را می کند که این مشکلی است که 

ممکن است بارها و بارها تکرار شود. 
پس ناراحتی های کوچک را با افسردگی اشتباه نگیرید. 

 به جــای آن بگویید: از این کــه روز به این بدی داری، متاســفم. 
دوست دارم کمکت کنم.

 چرا بیشتر نمی خندی؟
 بــرای افرادی کــه از درون ویراننــد، خندیدن بی معنی اســت. 
بنابراین لبخند زدن نه تنها او را شاد نمی کند، بلکه انرژی بیشتری 

نیز از او می گیرد.
 به جای آن بگویید: تو حق داری ناراحت باشی.
  تو زندگی خوبی داری، چرا ناراحتی؟

 افسردگی ربطی به داشته های زندگی مان ندارد. شاید شما تمام 
پول ها، دوستان یا حتی بهترین شــغل های دنیا را داشته باشید،  
 اما باز هم دلت آرام و قرار نداشــته باشــد. پــس دارایی های فرد 

نمی تواند تسکینی برای بیماری روحی او باشد.
 به جای آن بگویید: من از ضربه هایی که خورده ای، آگاهم و از تو 

حمایت می کنم.

زندگی ارزششو داره؛ تو فقط یه بار به دنیا میای.
  - یه مرد برای اینکه بتونه یه زن رو شــاد نگه داره، نیازی نیســت 
بی عیب و نقص باشــه؛ فقط کافیــه همون چیزی باشــه که اول 

آشنایی گفته بود هست... 
 - برای بهترین عملکرد یک تیر بایــد آن را تا جای امکان به عقب 
کشــید... برای شــروع یک موفقیت بزرگ تا جای امکان دورخیز 

کن...! 
 - در برابــر انتقــادات اگــر نادرســت بــود، بــی اعتنا باشــید، 
 اگر غیر منصفانــه بود،عصبانی نشــوید، اگــر از روی نادانی بود،

لبخند بزنید، اگر عادالنه بود، از آن درس بگیرید.
- طوری لبخند بزن که انگار هیچ وقت گریه نکردی...
طوری بجنگ که انگار هیچ وقت شکست نخوردی... 

طوری زندگی کن که انگار فردا وجود نداره... 
 - بعضی وقت ها تو زنگی به جایی می رســی کــه محبت و توجه 

نمی خوای فقط کسی باهات کاری نداشته باشه... کافیه!
- پشت تمام آرزوهای تو خدا ایســتاده فقط کافیست به حکمتش 

ایمان داشته باشی. 
- آنکه با زندگی می ســازد، زندگــی را می بازد، با زندگی نســاز، 

زندگی را بساز.
- شاید میان این همه نامردی باید شیطان را ستایش کرد که دروغ 
نگفت جهنم را به جان خرید، اما تظاهر به دوســت داشــتن آدم 

نکرد... 
- دلت که شکست سرت را بگیر باال... 

تالفی نکن، فریاد نزن، شرمگین نباش، حواست باشد، دل شکسته 
خدایی دارد. 

- نیازی به انتقام نیست، فقط منتظر بمان... 
آنها که آزارت می دهند، سرانجام به خود آســیب می زنند! و اگر 

بخت مدد کند؛ خداوند اجازه می دهد نظاره گرشان باشی...

حکیمی در حال مراقبه بود. مردی به او نزدیک شــد و گفت: مرا به شاگردی 
بپذیر! حکیم با انگشت خطی راســت بر روی زمین کشید و گفت: کاری کن 
کوتاه به نظر آید.  مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد. حکیم گفت: برو یک 
سال بعد بیا.  یک ســال بعد باز حکیم خطی کشید و گفت: کوتاهش کن. مرد 
این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشــاند.  حکیم نپذیرفت و گفت: برو 
یک سال بعد بیا.  سال بعد باز حکیم خطی روی زمین کشید و از مرد خواست 
آن را کوتاه کند. مرد این بار گفت نمی دانم. و از حکیم خواهش کرد تا پاسخ را 

بگوید.  حکیم، خطی بلند کنار آن خط کشید و گفت: حاال کوتاه شد!
این حکایت، یکی از رموز فرهگ ژاپنی ها را در مسیر پیشرفت نشان می دهد. 
با رشــد و پیشــرفت تو، دیگران خود به خود عقب می ماند. به دیگران کاری 

نداشته باش؛ کار درست خودت را انجام بده. 

گوشی از دستم افتاد، شــنیدن یک جمله دنیا را روی سرم 
 خراب کرده بود. زانوهایم سســت شــد، به دیوار تکیه زدم 
و بی اختیار روی زمین نشستم. طفلی مجید من، یاد آخرین 
دیدارمان افتادم. درســت یک هفته پیش همین جا کنارم 

نشسته بود و با بیچارگی تمام از غصه هایش می گفت. 
با خودم حرف هایش را مرور می کنم. 

شاید آن روز حرف هایش را خوب نشــنیده بودم که امروز 
شوکه می شوم از شنیدن این خبر. این جمله را خوب به یاد 
می آورم که بارها تکرار کــرده بود، » عمه من نمی تونم، من 

نمی خوام برم سربازی « و بعد گریه کرده بود. 
در این ســال ها بعد از فوت مادرش، حق مادری به گردنش 

داشتم، مثل بچه های خودم تر و خشکش کرده بودم. 
گفتم عزیز دلم مرد که گریه نمی کند، همه همین طورند، 

می روی مرد می شوی، بر می گردی. 
آخر چرا خودت را دست کم می گیری؟ تو تنها کسی هستی 
که می توانی اســم خانواده را حفظ کنی. پدرت همه چشم 

امیدش به توست، در سکوت با یاس نگاهم کرده بود. 
خوب نگاهش را به یــاد می آورم و ناگهان ســیل خاطرات 
مشابه در ذهنم جاری می شــود. این بچه هر کاری می کرد 
و هر جا می رفت، پدرش که تنها برادر من باشــد عین این 
جمله را تکرار می کرد، » مجید وارث نام خاندانه و همه چشم 
امیدم به مجیده « این آخرها هم با اینکه می توانست معافی 
مجید از سربازی را بگیرد، با جدیت گفت که اال و بال پسر من 
 باید مرد بار بیاید. نگاه بیچاره مجید را به یاد می آورم وقتی 

در مقابل درد دل هایش برایش گل گاو زبان دم کردم وگفتم، 
 عمه جان الکی اعصابت را خرد کــرده ای، مگر تو چه فرقی 

با بقیه پسرها داری؟ می روی سربازی، برمی گردی. 
بعد می گویی عمه اشتباه می کردم. حاال مجید بیچاره من 
توی کماســت و این جمله اش توی ذهنم تکرار می شود، 
عمه من نمی تونم. با بیچارگی بــی اندازه این جمله را تکرار 
می کند. » من نمی تونم اون طوری باشم که بابام می خواد، 
من موسیقی دوست داشتم، بابام گفت برو کشتی و کاراته، 
می خواستم رشته هنر بخونم گفت پسر باید مهندس بشه، 
نقاشی و خیاطی مال دختراس. آخرش هم نتونستم کنکور 
قبول بشــم. آخه عمه من که از اول گفته بــودم نمی تونم، 
 دوســت ندارم. مات نگاهش کــرده بودم، به داداشــم چی 
می گفتم؟ خب حق داشــت می خواست تنها وارث خاندان 

امیری مهندس بشود، مرد بشود نه نقاش و مطرب.  
یک بسته قرص خورده و خودکشی کرده است، نوشته طاقت 
این زندگی را نداشتم. ببخشید آن طور که شما می خواستید 
نبودم، ببخشــید که نام پدر بزرگ را حفظ نکردم، ببخشید 
که مرد نشدم. این ها را مینو از پشــت تلفن گفته بود و من 
دیگر هیچ چیز نشنیده بودم. ماتم برده که حاال باید چه کرد؟ 
 زنده می ماند یــا نه؟ هر چه فکر می کنم ســر در نمی آورم 
از این کارش. آخر عزیز دلم چرا خودکشی؟ یک ذره سختی 
داشت می کشیدی و دل پدرت را راضی می کردی. این همه 
پسرهای مردم می روند سربازی بر می گردند آسمان به زمین 
می آید؟ زبانم الل اگر زنده نماند چه؟ بی وارث می شویم، نام 
امیری ها از صفحه روزگار حذف می شــود. وای اگر از دست 

برود، باید به فکر آستین باال زدن برای داداش باشم.

بی حوصلگی، نقطه مقابل ســیالیت است. ســیالیت یعنی 
توجه بی تالش و غــرق شــدن در یــک کار. از یک طرف 
 ســیالیت وقتی رخ می دهد که توانایی های فرد هم سطح 
با فعالیت مربوطه باشد و نیز وقتی  که کاری اهداف مشخص 
و باز خورد ســریع داشــته باشــد. کارها خیلی ساده،کسل 
کننده اند. کارهایی که خیلی مشــکل به نظر می رسند نیز 
 اضطراب آورنــد. عوامل عاطفی ) هیجانــی ( نیز می توانند 
بر میزان توجه و ســیالیت اثــر بگذارند. افــرادی که مدام 
 درگیر هیجانات خود هســتند از توجه کمتری برخوردارند 
و بنابریان ســیالیت کمتــری دارند در نتیجــه برای حفظ 
تمرکز باید تالش زیادی بکنند کــه در نتیجه بی حوصلگی 
بیشــتری به وجود می آیــد. برعکس افــرادی که حاالت 

هیجانی خود را تشخیص می دهند  و ارزیابی و طبقه بندی 
می کنند می توانند به راحتی آنها را کنــار بگذارند و توجه 

شان را به کارشان معطوف کنند.
1- حس بیهودگی

از طرفی دیگــر وقتی فرد بــه خاطر بعضــی از واقع نگری 
 هــا و فشــارهای محیــط، از اهــداف مهــم و رویاهایش 
 در زندگی دســت می کشــد دچــار یک حــس بیهودگی 
و پوچی می شود و اصطالحا حوصله اش از زندگی کردن سر 
می رود. ما در اطراف خود زیاد به این مــوارد برمی خوریم؛ 
مثال کسی که دلش می خواهد زیست شناس و محقق شود 
اما بعد از سال ها چشــم باز می کند و می بیند زندگیش به 
کلی فاقد رشد و حرکت است یا یک زندگی خیلی معمولی را 
در کنار همسری که دوستش ندارد سپری  می کند یا کسی 
که آرزویش ایــن بوده که نجوم بخواند ولــی حاال مدیر یک 

شرکت تجاری شده است.
۲- به درونت رجوع کن!

مبارزه با این حس کشــنده، راه های مختلفــی دارد. اما در 
درجه اول باید علت بی حوصلگی را کشف کرد. 

 اگر دلیل مســئله یــک عامل درونی باشــد نمــی توانیم 
با تغییرات بیرونــی آن را بر طــرف کنیــم. در این حالت، 
راهکار بیرونی حکم یک مســکن را دارد که شخص را مدتی 
از درد کشــیدن نجات می دهد. ســرکوب و سعی در پنهان 
نگه داشــتن اصل موضوع، در مراحل دیگر زندگی به شکل 

تشدید پیدا کرده ای خودش را بروز خواهد داد.
 برای کشــف ریشــه حس بی حوصلگی در درجه اول باید 
 به درون خود رجوع کنیم. اگر با احســاس نارضایتی، خشم 
یا سرخوردگی مواجه شدیم، پس وقت آن رسیده که در نگاه 

خود و در انتخاب های خود تغییر اساسی به وجود بیاوریم.
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مردها گریه  نمی کنند درس زندگی 

بی حوصله نباش! ) ۲ (

روش تنبلی سازنده را تمرین کنید   
مدام برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید. 

هر روز برای انجام کارهای فردا برنامه ریزی کنید. 
چند کار کوچک را که باید حتما انجام شــوند همان اول صبح انجام 
 دهید. سپس بالفاصله به ســراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را 

تا به اتمام رساندن آنها ادامه دهید. 
 یکــی از موثرتریــن روش های باال بــردن کارایی فردی اســتفاده 

از تکنیک تنبلی سازنده است. 
استفاده از این روش زندگی شما را دچار تحول می کند. 

این یک واقعیت است که هیچ کس حتی شما هم نمی توانید به همه 
کارهایی که باید انجام دهید برســید و آن را تمام کنید. برای همین 
ضروری اســت که در انجام برخی از کارها تنبلــی کنید؟ به عبارت 
دیگر، باید قورباغه هایی را که کوچک ترند یا کمتر زشــت هستند 
نخورید و در عوض بزرگ ترین و زشت ترین قورباغه را قورت بدهید. 
تفاوت بین افراد کارآمد و افرادی کــه از کارایی پایینی برخوردارند 
تا حد زیادی از طریق اینکه در انجــام چه کارهایی تنبلی می کنند، 
قابل تشــخیص اســت. چون به هر حال باید در انجام برخی کارها 
تنبلی کنید، از همین امروز تصمیم بگیریــد که کارهای کم ارزش 
را انجام ندهید. اراده کنید کــه انجام کارهایی را که در پیشــرفت 
زندگی شما نقش مهمی ایفا نمی کنند به دیگران بسپارید و آنها را از 
برنامه کارهای خود حذف کنید. خود را از شر بچه قورباغه ها خالص 
کنید و ذهن تان را روی قورباغه های بــزرگ متمرکز کنید. راهش 
این اســت: برای تعیین کارهایی که باید در اولویت قرار بگیرند باید 

کارهایی را نیز که در اولویت نیستند، مشخص کنید. 
کاری در اولویت اســت که باید وقت بیشتری صرف آن کنید و آن را 
سریع تر به انجام برسانید در چنین حالی کاری که نباید در اولویت 
قرار گیرد، کاری است که باید آن را بعدا انجام دهید و وقت کمتری 

هم صرف آن کنید، آن هم اگر قرار باشد که خودتان انجام دهید.

دل نوشته

کاریکاتور 

روزی روزگاری نــه در زمان هــای دور، در همین حوالی 
مردی زندگی می کرد که همیشــه از زندگی خود گله مند 
بود و ادعا می کرد بخت با من یار نیست و تا وقتی بخت من 

خواب است زندگی من بهبود پیدا نمی کند. 
پیر خردمندی وی را پند داد تا برای بیدار کردن بخت خود 

به فالن کشور نزد جادوگری توانا برود. 
او رفت و رفت تا در جنگلی  

سرسبز به گرگی رسید. 
گرگی پرســـید: ای 
مرد! کجــا می روی؟ 
مردجــواب داد: می روم 

نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کنــد، زیرا او جادوگری 
 بس تواناست. گرگ گفت: می شود از او بپرسی که چرا من 

هر روز گرفتار سر دردهای وحشتناک می شوم؟
مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. 

او رفت و رفت تا به مزرعه ای وســیع رســید که دهقانانی 
بسیار در آن سخت کار می کردند. 

یکی از کشــاورزها جلو آمد و گفت: ای مرد کجا می روی؟ 
مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تــا برایم بختم را بیدار 
 کند، زیــرا او جادوگری بس تواناســت.  کشــاورز گفت: 
می شود از او بپرســی که چرا پدرم وصیت کرده است من 
این زمین را از دســت ندهم زیرا ثروتی بســیار در انتظارم 
خواهد بود، در صورتی که در این زمین هیچ گیاهی رشــد 
نمی کند و حاصل زحمات من بعد از پنج سال سرخوردگی 

و بدهکاری است؟ مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد.
 او رفت و رفت تا به شــهری رســید که مــردم آن همگی 
در هیئت نظامیان بودند و گویا همیشــه آماده برای جنگ.
شاه آن شهر او را خواست و پرسید: ای مرد به کجا می روی؟

مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تــا برایم بختم را بیدار 
کند، زیرا او جادوگری بس تواناست. 

 شــاه گفت: آیا می شــود از او بپرس که چرا من همیشــه 
در وحشت دشمنان به ســر می برم و ترس از دست دادن 
تاج و تختم را دارم، با ثروت بسیار و سربازان شجاع تاکنون 

در هیچ جنگی پیروز نگردیده ام؟ 
مرد قبول کــرد و به راه خود ادامه داد.  پــس از راهپیمایی 
بسیار، باالخره جادوگری که در پی اش راه ها پیموده بود را 

پیدا کرد و ماجراهای سفر را برایش تعریف کرد. 
جادوگر بر چهره مرد مدتی نگریســت سپس رازها را با وی 
در میان گذاشــت و گفت: از امروز بخت تو بیدار شده است  

برو از آن لذت ببر  و مرد با بختی بیدار بازگشت... 
به شاه شهر نظامیان گفت: تو رازی داری که وحشت بر مال 

شدنش آزارت می دهد، با مردم خود یک رنگ نبوده ای، در 
هیچ جنگی شرکت نمی کنی، از جنگیدن هیچ نمی دانی، 
زیرا تو یک زن هســتی و چون مردم تو زنان را به پادشاهی 

نمی شناسند، ترس از دست دادن قدرت تو را می آزارد. 
و اما چــاره کار تو ازدواج اســت، تو باید با مــردی ازدواج 
کنی تا تو را غمخوار باشــد و همراز، مردی که در جنگ ها 

فرماندهی کند و بر دشمنانت بدون احساس ترس بتازد. 
شاه اندیشــید و ســپس گفت: حاال که تو راز مرا و نیاز مرا 

دانستی با من ازدواج کن تا با هم کشوری آباد بسازیم. 
مرد خنده ای کرد و گفت: بخت من تازه بیدار شــده است، 
نمی توانم خود را اســیر تو کنم، من باید بروم و بخت خود 
 را بیازمایم، می خواهم ببینم چه چیــز برایم جفت و جور 
کرده است.  و رفت... به دهقان گفت: وصیت پدرت درست 
 بوده اســت شــما باید در زیر زمین به دنبال ثروت باشی 
 نه بــر روی آن، در زیر ایــن زمین گنجی نهفته اســت که 
با وجود آن نه تنها تو که خاندانت تا هفت پشــت ثروتمند 
خواهند زیست. کشــاورز گفت: پس اگر چنین است تو را 
هم از این گنج نصیبی است بیا با هم شریک شویم که نصف 
این گنج از آن توســت. مرد خنده ای کــرد و گفت: بخت 
 من تازه بیدار شده اســت نمی توانم خود را اسیر گنج کنم، 
 من باید بروم و بخــت خود را بیازمایم، مــی خواهم ببینم 

چه چیز برایم جفت و جور کرده است و رفت... 
 سپس به گرگ رســید و تمام ماجرا را برایش تعریف کرد 
و سپس گفت: ســردردهای تو از یکنواختی خوراک است 
اگر بتوانی مغز یک انسان کودن و تهی مغز را بخوری دیگر 

سردرد نخواهی داشت. 
شما اگر جای گرگ بودید چه کار می کردید؟

بله. درســت اســت گرگ هم همان کاری را کرد که شاید 
 شما هم می کردید مرد بیدار بخت قصه ما را به جرم غفلت 

از بخت بیدارش درید و مغز او را خورد.
گشایش بخت 
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پیشنهاد سردبیر: 
جذابیتی که به ضرر اصفهانی ها تمام شد

فضای مجازیک

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه)س(، علی اصغر حسن زاده 
و ســپهر محمدی از تیم فوتســال گیتی پســند و مهدی امینی 
دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در مراسم شام غریبان آن حضرت 
حاضر شــدند و در کنار مداح اهل بیــت، کربالیی حمید علیمی 
عکسی ماندگار به جای گذاشتند و لطف ارادت خود را به حضرت 

صدیقه کبری)س( نشان دادند.

مجمع انتخاباتی هیئت شنای استان اصفهان از ساعت 10 صبح 
امروز با حضور محســن رضوانی رییس فدراسیون شنا در سرای 

ورزشکاران استان برگزار می شود.
بهمن کیانی واال، مهدی اسماعیلی، مرتضی حسام نژاد، اسماعیل 
نادری، پژمان پورمتین و محمدعلی طبیبی کاندیداهای شرکت 
در انتخابات هیئت شــنا، شــیرجه و واترپلوی اســتان اصفهان 
هســتند که برای نشســتن بر صندلی ریاســت هیئــت در روز 

برگزاری مجمع انتخاباتی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
پس از اســتعفای مهرزاد خلیلیان رییس هیئت شنای استان در 
روز چهارشنبه 29 اردیبهشــت ماه 95، بهمن کیانی واال با حکم 
محسن رضوانی رییس فدراسیون شــنا، سرپرستی این هیئت را 

بر عهده داشت.

اسطوره آرژانتینی باشگاه ناپولی با بازیکنان این تیم راهی مادرید 
می شود تا به آنها برای مصاف با رئال روحیه دهد.

دیه  گو مارادونا بازیکنان ناپولی را در سفر شان به مادرید همراهی 
خواهد کرد. اسطوره آرژانتینی ناپولی قصد دارد به بازیکنان این 
تیم برای بازی چهارشنبه شــب  در مادرید برابر رئال در دور رفت 
از مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپــا روحیه بدهد و 
به همین منظور آنها را در ســفر بــه پایتخت اســپانیا همراهی 
 خواهد کرد و در همان هتلی اقامت خواهد داشت که اعضای تیم 

هستند.
در همین حال نشریه ماتینو نوشته اســت که مارادونا در ضیافت 
شامی که برای مدیران باشــگاه ترتیب داده شده است نیز حضور 
خواهد داشت. به نوشته این نشــریه اورلیو دی لورنتیس، رییس 
باشگاه ناپولی برای مارادونا در هتل محل اقامت تیم یک سوئیت 

مجلل رزرو کرده است.
تیم های فوتبال رئال مادرید و ناپولی، چهارشنبه از ساعت 23:15 
به وقت تهران در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم می روند 
و مارادونا یکی از میهمانان ویژه ای خواهد بود که این مصاف را از 

نزدیک تماشا خواهند کرد.

  رســانه های ایتالیایی از  درگیری و تنش بین مالک و ســرمربی 
میالن خبر داده اند.

 طبق گزارش  روزنامه های ایتالیایی ســیلویو برلوسکونی، مالک 
و وینچنزو مونتال، ســرمربی میالن با یکدیگر دچار اختالف نظر 

شدیدی شده اند.
پس از افت اخیر میالن، کاســه صبر برلوســکونی لبریز شــده 
و مدام به انتقــاد از تاکتیک های مونتال می پــردازد. مونتال هم از 
دخالت های مالک میالن برآشفته شده و به درگیری لفظی با این 

مرد 80 ساله پرداخته است. 
از زمان رسانه ای شدن اولین انتقاد برلوسکونی از مونتال در پایان 
دربی منجر به تســاوی 2 بر2 مقابل اینترمیــالن، طرفین رابطه 

دوستانه گذشته را ندارند.

پس از اســتعفای رییس پیشــین هیئــت کوهنوردی اســتان 
اصفهان، سرپرست این هیئت معرفی شد.

 ســوم اردیبهشت ماه ســال گذشــته بود که علیرضا بوژمهرانی 
در رقابت با چهار کاندیــدای دیگر، ریاســت هیئت کوهنوردی 
و صعودهای ورزشــی اســتان اصفهــان، با کســب 12 رأی از 
 17 رأی اعضای مجمــع انتخاباتی به عنوان رییــس این هیئت 

انتخاب شد.
ریاســت بوژمهرانی در هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان تا دی 
ماه امسال ادامه داشــت؛ اما وی به دلیل مشــغله فراوان اداری و 
مسئولیت های اجرایی مختلف از ســمت خود استعفا کرد تا این 
هیئت هم به لیست هیئت های ورزشــی در انتظار معرفی رییس 

اضافه شود.
در همیــن حال، رضــا زارعی رییــس فدراســیون کوهنوردی 
و صعودهای ورزشــی در حکمــی ابراهیم نــادری دبیر هیئت 
کوهنوردی اســتان اصفهــان را به عنوان سرپرســت این هیئت 
منصــوب کــرد و زارعی بایــد ظرف مدت ســه مــاه مقدمات 
 برگزاری انتخابات آینــده هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان را 

فراهم کند.

 حضور دروازه بان سپاهان 
در شام شهادت حضرت زهرا)س(

با حضور 6 کاندیدا؛

انتخابات هیئت شنای استان اصفهان 
امروز برگزار می شود

 مارادونا 
همسفر بازیکنان ناپولی شد

درگیری برلوسکونی با مونتال

با حکم رییس فدراسیون؛

سرپرست هیئت کوهنوردی استان 
اصفهان معرفی شد

منهای فوتبال

فوتبال جهان

درحاشیه

تیم فوتبال اســتقالل خوزســتان قبل از حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا وضعیت بدی دارد و حتی بحث 
انصرافش از این مسابقات مطرح شده است. قائم مقام 
این باشگاه می گوید حتی پول صدور ویزا به عمان را 

هم نداریم!
علی پورکیانی درباره اینکه گفته می شــود باشــگاه 
استقالل خوزستان حتی پول آب معدنی و پرواز را هم 
ندارد، گفت: ما االن هزینه ویزای بازیکنان به کشــور 
عمان که 12 یا 1۴ میلیون تومان می شــود را نداریم. 

دنبال یک نفر می گردیم که پول قرض بگیریم.
وی در خصوص اینکه چرا اسپانسر باشگاه به این تیم 
کمک نمی کند؟ تاکید کرد: اسپانســر ما بانک ملی 
است. نمی دانیم چرا این اسپانسر به ما کمک نمی کند. 
دو سال است بانک ملی اسپانسر ماست. وقتی قهرمان 
شدیم با وعده و وعیدهای عجیب آنها کارمان را شروع 

کرده ایم در حالی که ذره ای به ما پول نداده است. 
با تالش استاندار یک میلیارد گرفته ایم و یک شرکت 
دیگر هم یــک و نیم میلیارد به ما پول داده اســت. ما 
امســال کال دو و نیم میلیارد پول گرفته ایم. کلی هم 
بدهی داریم. ما به هتل ها بدهکاریم. می توانید از هتل 
پردیس کرج و هتل المپیک بپرسید. صبر ما هم زمان 

دارد.
قائم مقام باشــگاه استقالل خوزســتان در خصوص 
اینکه گفته می شــود امکان دارد این تیم برای بازی با 
الفتح عربستان در لیگ قهرمانان آسیا به کشور عمان 
نرود؟ گفت : معلوم نیست به عمان برویم. قصد داشتم 
نزد رییس فدراســیون فوتبال بیایم که پرواز کنسل 
شــد. خدا وکیلی آقای تــاج تــا االن کوتاهی نکرده 
 و در طول فصل 300 تا ۴00 میلیــون تومان داد که 

هزینه کردیم.
پورکیانی در گفــت وگو با رادیو جــوان تصریح کرد: 
مقابل نماینده عربســتان ما در کشــور عمان میزبان 
هســتیم. واحد ریالی ما بــا آنها تفــاوت دارد. با این 
وضعیت من افتاده ام در ِگل و ُشــل و نمی توانم تکان 

بخورم.
وی درباره اینکه شاید مســئوالن تهدید شما را جدی 
نمی گیرند و آن را به حساب امتیاز گرفتن می گذارند، 
گفت: در حیطه من نیســت که صحبت از انصراف از 
مســابقات آســیایی بکنم ولی خدا وکیلی 2 میلیون 
تومان هم نداریم! چرا به جای ما، مدیرعامل بانک ملی 
را به چالش نمی کشید؟ همه باید به باشگاه ما کمک 

کنند.

 انصراف استقالل خوزستان
 از آسیا جدی است؟

هشــتاد و چهارمین شــهرآورد ســنتی فوتبال ایران هم 
انجام شد و برخالف آنچه تصور می شــد، بازی بسیار زیبا 
و تماشاگرپسندی از کار درآمد. قبل از بازی نوشته بودیم 
که »خوب بباز اما بد مساوی نکن« و دو تیم چه خوب این 
کار را عملی کردند. هر دو تیم برای بردن به زمین آمدند و 

بدون ترس از باخت، شجاعانه بازی کردند.
دربی هشتاد و چهارم در حالی برگزار  شــد که قبل از آن 
خیلی از هواداران اســتقالل نگران عملکرد تیمشــان در 
این بازی بودند. چرا؟ چــون بازیکنان جوان زیادی در تیم 
آبی توپ می زنند و خیلی هایشان تا به حال در دربی بازی 
نکرده بودند؛ اما درست مانند پرســپولیس دو فصل قبل، 
جوان های اســتقالل کار بزرگی کردند و تیمی را شکست 
دادند که رکوردهای مختلفی را در لیگ شانزدهم شکسته 

بود.
جوان ها در دربــی - نورافکن، حقدوســت، قربانی و ... در 

دربی 8۴ و علی پور، احمــدزاده و ... در دربی های قبلی - 
جواب اعتمــاد مربیان خود را خیلی خــوب پس دادند اما 

نکته تلخ ماجرا، عملکرد بزرگ ترهای دو تیم است.
قبل از دربی، مربیــان دو تیم)علی منصوریان بیشــتر از 
برانکو( بر این مســئله تاکید می کردند کــه بزرگ ترها و 
باتجربه های تیمشــان باید جوان هــا را در بازی مدیریت 
کنند و اجازه ندهند که جو بازی که خیلی وقت ها مسموم 
 می شــود، روی کار آنها اثر منفی بگــذارد، غافل از اینکه 

این بار، نمکشان گندیده بود.
موالنا در کتــاب مثنوی معنوی اش داســتانی دارد با این 
مضمون که روزی یکی از کنیزان پادشــاه، بیمار می شود 
و هر دارویی که طبیبان برایش تجویز می کنند، اثر عکس 
می دهد؛» از قضا ســرکنگبین صفرا فــزود - روغن بادام، 
خشکی می نمود.« )ســرکنگبین همان سکنجبین است( 
و حاال حکایت فوتبال ماســت. از جوانی کــردن جوان ها 

می ترسیم؛ اما از رفتار کودکانه بزرگ ترها غافلیم.
از روزی که پدیده فوتبال راهش را به ســرزمین ایران باز و 
بچه های این دیار را پا به توپ کرد، چقدر از اخالق گفته اند 
و چند نفر با عنوان معلم اخالق شــناخته می شــوند؟ در 
هر دوره ای از فوتبال ایران کــه بگردید، چند معلم اخالق 
پیدا می کنید و در هر دوره بازیکنــان بزرگی می یابید که 

اسطوره اخالق و منش جوانمردی بودند.
شــهرآوردهای زیادی انجام شــده و بعضی هایشان هم به 
جنجال کشیده شده است؛ اما مورد هشــتاد و چهارم، در 
نوع خود بی سابقه بود. در روزی که جوان ها بزرگی کردند، 
قدیمی ها و باتجربه ها از کوره در رفتند و شــد آنچه نباید 
می شــد. بدتر از همه آن که دو طرف دعــوا، دو کاپیتان 
بودند؛ یکی همین حاال ســتون ثابت خــط دفاع تیم ملی 
است و دیگری مدت ها ســنگربان شماره یک تیم ملی بود 
و چند صباحی اســت به هر دلیلی از دروازه تیم ملی دور 

شده است.
وقتی دو کاپیتان یــا بنا بر لفظ فرهنگســتان زبان و ادب 
فارسی، »ســریار«، این طور بچه گانه رفتار کنند و جنجال 
بســازند، دیگر از جوان ها چــه انتظاری مــی رود؟ امثال 
جالل حســینی و مهدی رحمتی، »ســکنجبین« فوتبال 
ایران هســتند؛ اما صفرا زیــاد می کنند و روی خشــک 

بداخالقی شان با هیچ روغن بادامی نرم نمی شود.
روزها می گذرد و همچنان، اخالق گوهر گرانبهای گمشده 

فوتبــال ایران اســت. تا امــروز تصور 
می شد که این گوهر در بزرگان فوتبال 
هســت و جوان هــا از آن بی بهره اند اما 
معلوم شد که آب از سرچشمه گل آلود 

است یا دست کم، صاف و زالل نیست.
قبول داریــم کــه دربی تهــران اوج 
ایران  باشــگاهی  حساســیت فوتبال 
اســت و هیجان بــردن این بــازی به 
اندازه فتح یــک جام اســت؛ اما دقیقا 
حفظ خونســردی و متانــت در چنین 
بازی هایــی از بازیکنان بــزرگ انتظار 

می رود. 
اگر بازیکنی به عنــوان بزرگ یک تیم 
معروف می شــود و بازوبند کاپیتانی را 
بر بازو می بندد، یعنــی در آزمون های 
بزرگ مثل یک بازی حســاس، کنترل 

خود را از دســت نمی دهد و می تواند سایرین را هم کنترل 
کند.

اگر دو »سید« سرخابی، با این روش به کار ادامه دهند و در 
مواقع حساس و بازی های دشوار و پیچیده چنین رفتاری 
از ایشان سر بزند، پس کاله استقالل و پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا پس معرکه است چون آنجا همه بازی ها به 
اندازه دربی و حتی بیش از آن حساس هســتند و شرایط 
در بازی با تیم های بین المللی- مخصوصا تیم های عربی با 

روش اعصاب خردکن بازیشان- بسیار پیچیده است.

به جا مانده از دربی 84

از رفتار کودکانه بزرگ ترها غافل شدیم

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان گفت: شهر نیاز به جوانمردان و پهلوانان 
ورزشی دارد و به منظور تعالی و توسعه ورزش همگانی، ورزش شهروندی را به دست 
داوطلبان متخصص می ســپاریم.  علی قاســمی در خصوص طرح فراخوان ثبت نام 
در نظام داوطلبی »ورزش شــهروندی«، اظهار داشــت: نظــام داوطلبی در ورزش 
شهروندی سال ها به اشــکال مختلف از جمله طرح »نذر ورزش« در سازمان ورزش 
شــهرداری اصفهان یا در اداره کل ورزش و جوانان اســتان و یا در مجموعه خیران 
ورزشیار توسط مدیران و مســئوالن انجام گرفته اســت؛ اما طرح »نظام داوطلبی 
ورزش شهروندی« از جامعیت بیشــتری برخوردار اســت. وی گفت: در این طرح 
قرار است ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان با کمک مردم محالت شهر اصفهان 
اقداماتی را در حوزه فکری، اجرایی و عملیاتی در خصوص ورزش شــهروندی دنبال 
کند و به نوعی، کارها به افراد داوطلب در این طرح واگذار می شود. قاسمی ادامه داد: 
شهروندانی که مدرک تربیت بدنی و مربیگری داشته و در زمینه های ورزشی تخصص 
دارند می توانند بر حسب عالقه در این طرح ثبت نام کنند. پس از ارزیابی و با توجه به 
نیاز محله و منطقه، افراد داوطلب شناسایی و در دوره های تخصصی به صورت فشرده 
آموزش می بینند و با وظایف، اختیارات و برنامه های کالن سازمان ورزش شهرداری 
اصفهان به خصوص برنامه اصفهان 1۴00 آشنا می شوند و در آخر برای آنها ابالغ یک 
ساله ای صادر می شود و از سال آینده به عنوان سفیران ورزش شهروندی و به عنوان 

همکار اجرایی ما در سازمان ورزش شهرداری شروع به فعالیت می کنند.  

خارج از گود
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان :

داوطلبان متخصص، سفیران ورزش 
شهروندی می شوند

با فعل و انفعاالتی که در هفته بیست و یکم رقم خورد لیگ 
برتر بار دیگر جذابیت از دست رفته خود را به دست آورد؛ اما 
از آنجا که باخت پرسپولیس مترادف با پیروزی استقالل بود 
بازگشت جذابیت به لیگ برتر به نفع تیم های اصفهانی نبود 
زیرا آبی های پایتخت رقیب اصلی آنها برای کسب سهمیه 
آسیایی هســتند. ذوب آهن که امیدی به قهرمانی نداشت 
هفته پیش جایگاه خود در رده ســوم را به نفع استقالل از 
دست داد تا حضورش در دوره آتی لیگ قهرمانان هم با اما و 
اگرهایی مواجه شود. سپاهان هم هرچند اکنون با سقوط به 

نیمه پایینی جدول مدعی کسب سهمیه محسوب نمی شود 
اما در همین ابتــدای ماه جاری باالتر از اســتقالل در مربع 
باالیی جدول جای داشت. در واقع، استقالل ابتدا از سپاهان 

و در ادامه از ذوب آهن رد شد .

از زمانی که مجتبی حســینی هدایت ذوب آهــن را به عهده 
گرفته تیم اصفهانی ســه مرتبه در لیگ برتــر و یک بار در 
جام حذفی بازنده از زمین خارج شــده اســت. اولین باخت 
ذوب آهن تحت هدایت حســینی برابر نفت رقم خورد. بعد از 
آن ذوب آهن دیگر رنگ باخت در لیــگ برتر را ندید تا اینکه 
ظرف 2 هفته اخیر مغلوب تیم های صبا و تراکتورسازی شد.  
سرمربیگری نفت تهران را علی دایی بر عهده دارد که منتسب 
به پرسپولیس اســت و امیر قلعه نویی و صمد مرفاوی هم که 
سرمربیان تراکتورســازی و صبا هستند به عنوان چهره های 

اســتقاللی فوتبال ایران شناخته می شــوند. با این اوصاف، 
سرمربی ذوب آهن تا به اینجا در مصاف با همتایانی که سابقه 
بازی و مربیگری در تیم های ســرخابی پایتخت را داشته اند 

نتایج چندان خوبی نگرفته است.

جذابیتی که به ضرر اصفهانی ها 
تمام شد

آلرژی حسینی 
به سرخابی ها

.. کیوسک

 در روزی 
که جوان ها 

بزرگی کردند، 
قدیمی ها و 

باتجربه ها از 
کوره در رفتند 

و شد آنچه 
نباید می شد

رفتارهای ناپسند و دور از اخالق دو کاپیتان سرخابی در ثانیه های پایانی شهرآورد 84، تنها نکته تلخ این بازی 
جذاب و تماشایی بود.

اداره کل راه آهن اصفهان

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 43/95/3/م 

م الف: 23742

نوبت اول
اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع تجدید مزایده: واگذاری محل، جهت اجاره غرفه ها
2- مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی در سالن مسافری ایستگاه اصفهان

تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزادبه وسیله مزایده گران پیشنهاد می گردد و متعاقب آن پس ازبررسی و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضی جهت 
عقد قرارداد اعالم خواهد شد.

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلی ایستگاه راه  آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده می باشند.
3- میزان سپرده شرکت در تجدید مزایده: 5 درصد) %5( مبلغ پیشنهادی یکساله

4- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 95/11/30 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده 
شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

5- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 به نشانی: دبیرخانه امور اداری
6- زمان بازدید: از تاریخ 95/11/26 تا تاریخ 95/11/30 از ساعت 9 الی 11

7- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 11/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 به نشانی: دفتر مدیریت
8- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300000 ریال

 HTTP://IETS.MPORG.IR 9- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
10 - هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برندگان مزایده می باشد.

اداره کل راه آهن استان اصفهان 
)سهامی خاص(
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان به استقبال نوروز می رود

درحاشیه

سرپرست اداره کل کتابخانه های اســتان اصفهان با اشاره به مزیت مهم قفسه باز بودن 
کتابخانه های نهادی کشــور و از جمله اصفهان اظهار داشت: سیستم رده بندی کتاب 
و چینش کتابخانه ما بر اساس سیستم دیویی و شــامل ۱۰ رده اصلی کلیات فلسفه، 
روان شناسی، دین، اجتماع، زبان، علوم، فنون، سرگرمی و ورزش، ادبیات و جغرافیاست. 
امیر هالکویی با بیان اینکــه در برخی کتابخانه ها نیز از رده بندی کنگره ای اســتفاده 
می شــود، افزود: نرم افزار جامع کتابخانه های نهادی امکان جست و جوی کتاب را در 
تمام کتابخانه های عمومی کشور فراهم ساخته است. سرپرست اداره کل کتابخانه های 
استان اصفهان با بیان اینکه عضویت در کتابخانه های نهادی استان اصفهان سراسری 
اســت، تاکید کرد: زمانی که فردی در یک کتابخانه عضو شــود هم زمــان می تواند از  

کتاب های یک هزار و ۲۰۰ کتابخانه در سرتاسر کشور بهره مند شود.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان گفت: باغ فدک با فضاسازی مناسب و زیبا به 
استقبال از گردشگران نوروزی شــهر گنبدهای فیروزه ای می رود.  علی اصغر 
شاطوری اظهار کرد: مجموعه گردشــگری باغ فدک تنها مکان اسکان موقت 
مسافران نوروزی در شهر اصفهان اســت و در همین راستا باید ارائه تسهیالت 
به مسافران هر سال نسبت به سال گذشــته ارتقا یابد. وی افزود: در این راستا 
فضاســازی و زیباســازی مجموعه گردشــگری باغ فدک برای شــهروندان و 
گردشــگران نوروزی انجام می شــود. شــاطوری ادامه داد: همچنین بازارچه 
فرهنگی برای ارائه خدمات بیشــتر به مســافران نوروزی در باغ فدک احداث 
می شود. شاطوری اعالم کرد: در روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری فرصت 

مناسبی برای برنامه ریزی و خدمت رسانی هر بیشتر به مسافران نوروزی است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان مطرح کرد:

بهره مندی از 1۲۰۰ کتابخانه  کشور با عضویت در کتابخانه ها
مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان :

باغ فدک برای پذیرایی از میهمانان نوروزی آماده می شود

در دیدار شهردار اصفهان با نماینده یونیسف مطرح شد؛

اصفهان پایلوت شهر دوستدار 
کودک در کشور

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شــده تا شهر پرآوازه 
اصفهان به عنوان پایلوت و پایتخت شــهر دوســتدار کودک در 
ایران انتخاب شــود و طی گام هایی مشــخص در مدت معین 
شــهرداری به شاخص های شــهر دوســتدار کودک یونیسف 

نزدیک شود.
در همین راستا، ویل پارکس رییس صندوق حمایت از کودکان 
در ایران)یونیسف( به همراه نمایندگانی از وزارت کشور با حضور 
در اصفهان به منظور اجرای برنامــه های مختلف خود با مهدی 

جمالی نژاد شهردار اصفهان دیدار و گفت و گو کردند. 
دکتر ویل پارکس نماینده یونیســف در ایران در حاشــیه این 
دیدار با بیان اینکه پیش از ســفر به اصفهان اطالعات بسیاری 
در مورد این شــهر کســب کرده بودم، اظهار کرد: بــا توجه به 
سفارشات بسیار زیاد در کشورم برای بازدید از اصفهان بی تاب 

بوده و هم اکنون بسیار خوشحالم که در این شهر هستم.
وی تصریح کرد: بررســی زمینه هــا و ظرفیت هــای اصفهان 
به عنوان شهر دوســتدار کودک از موضوعات جلسه با شهردار 
اصفهان بود که قرار شــد زمینه های اجرایی آن برای نخستین 

بار در ایران در اصفهان انجام شود. 
نماینده یونیســف در ایران تاکید کرد: با بازدید از شهر اصفهان 
توصیه های الزم برای بهتر شدن تالش های شهرداری به منظور 

انجام برنامه های بهتر برای کودکان ارائه می شود.
وی افزود: کمک های یونیســف در زمینه شهر دوستدار کودک 
بیشــتر در زمینه کمک های فنی و تکنیکی اســت که به طور 
 مثال در اختیار قرار دادن جدیدترین کتــاب ها می تواند از آن

جمله باشد.
پارکس همچنین در دیدار با شهردار اصفهان گفت: قرار گرفتن 
نام یونیســف در کنار شــهرداری اصفهان می تواند مزیت های 
بسیاری برای این شهر و شــهرداری آن داشته و اقتدار بیشتری 

به فعالیت های آن بدهد.
وی تاکیــد کرد: اصفهــان در زمینه شــهر دوســتدار کودک 
ظرفیت های الزم برای رهبری شــهرهای دیگر کشــور و حتی 
 جهان را داراســت که می تواند شــهرهای دیگر را نیز به دنبال

خود بکشد.
 شــهرداری اصفهان پیــش قدم در زمینه شــهر 

دوستدار کودک در کشور است
در ادامه این نشســت احمد آزرم نیا معاون امور بین الملل مرکز 
اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اظهار کرد: تصمیم 
وزارت کشــور این اســت که اصفهان را به عنوان پایلوت شهر 
دوستدار کودک در کشور شــناخته و اقدامات صورت گرفته در 

این شهر را به دیگر شهرهای کشور تسری دهد.
وی با بیان اینکه درخواســت ما از نماینده ســازمان یونیســف 
شناســایی نقاط قوت و ضعف اصفهان در مقایســه با شهرهای 
پیشــروی دیگر دنیا در زمینه شــهر دوســتدار کودک است، 
تصریح کرد: از دکتــر ویل پارکــس تقاضا داریــم موفق ترین 
کشــورها در این زمینه را به کشــور ایران معرفی کرده تا با الگو 

قراردادن آنها زمینه گسترش اقدامات خود را فراهم کنیم.
 اصفهان تجارب بسیار ارزشــمندی در زمینه شهر 

دوستدار کودک دارد
مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان نیز در ایــن دیدار ضمن 
معرفی کاملی از ویژگی های شــهر و اســتان اصفهــان اظهار 
کرد: شــهر اصفهان با وجود اینکه به تازگی به شبکه شهرهای 
خالق جهان پیوسته با برجای گذاشــتن آثار تاریخی متعدد و 
شگفت انگیز صدها سال است که خود را به عنوان شهر خالق در 

جهان مطرح کرده است.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در زمینه حمایت از کودکان 
قوانین مختلف و بسیار خوبی در کشــور وجود دارد، ادامه داد: 
تجارب بسیار ارزشمندی در زمینه طرح های جامع عملیاتی در 
اصفهان داریم که از همین تجــارب می توانیم برای کودکان نیز 

استفاده کنیم.

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ساماندهی فاز دوم خیابان عمان 
سامانی تا پایان سال جاری

مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل مناسب سازی ضلع غربی 
پیاده روی خیابان خرم

مدیرمنطقه ۱4 شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: ساماندهی فاز 
دوم خیابان عمان ســامانی در خیابان الله شمالی به طول 6۰۰ 
متر در دست اجراست.علی شمســی با اشاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 7۰ درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: ساماندهی فاز 
دوم خیابان عمان ســامانی با اعتبار یک میلیــارد ریال تا پایان 
سال جاری به بهره برداری می رسد. مدیر منطقه ۱4 شهرداری 
اصفهان در ادامــه اعالم کرد: احداث خیابــان ۱4 متری آزادی 
به طول 4۰۰ متر حدفاصل کوی شــهید اکبری تا کوی حافظ 
تکمیل شــد. شمســی بیان کرد: برای احداث ایــن خیابان 3 

میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان از تکمیل مناسب سازی ضلع 
غربی پیاده روی خیابان خرم خبر داد.

  حســین جعفــری فشــارکی اظهــار کرد: مناســب ســازی
 پیــاده رو های منطقــه برای تــردد روان معلــوالن، جانبازان 
و ســالمندان در دســت اجراســت. وی افزود: در این راســتا 
مناسب ســازی پیاده روی ضلع غربی خیابــان خرم حدفاصل 
میدان جمهوری تا ســه راه صمدیه تکمیل شــد. مدیر منطقه 
۲ شــهرداری اصفهان در ادامه عنوان کرد: مناسب سازی ضلع 
غربی و شــرقی پیاده روی خیابان شــهیدان نیز در دستور کار 
قرار دارد. جعفری با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 9۰ درصد 
پیشرفت داشته است، گفت: مناسب سازی ضلع غربی و شرقی 

خیابان شهیدان تا پایان سال نیز تکمیل می شود.
وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه اعالم کــرد: به منظور 
زیباسازی ســیما و منظر شهری و دسترسی آســان جانبازان، 
معلوالن و ســالمندان، مناســب سازی ایســتگاه های اتوبوس 

منطقه در دستور کار قرار گرفت.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان گفت: این پروژه با اعتبار 5۰۰ 

میلیون ریال تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

شهرداری

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه از ابتداي ســال جاري تعداد ۲8 مورد فوتی به 
دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشــکی قانونی استان 
اصفهان ارجاع داده شــده اند، گفت: مرگ ناشــی از 
برق گرفتگی در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال قبل که ۲9 نفر بوده کاهش داشته است.
علــی ســلیمان پور افــزود: همچنین آمــار تلفات 
غرق شدگي در طي 9 ماهه ســال جاری در کانال ها 
پنج نفر، دریاچه مصنوعی و ســد ســه نفر، دریاچه 
طبیعی ســه نفر، اســتخر دو نفــر، چاه چهــار نفر، 

رودخانه ۱۲ و سایر مکان ها ۱4 نفر بوده است.
وی با اشــاره به اینکه از ابتداي ســال  جــاري آمار 
اجســاد معاینه شــده در مراکــز پزشــکی قانونی 
اســتان با تشــخیص علت مرگ مســمومیت با گاز 
منوکســید کربن 4۰ مورد بوده اســت، افــزود: این 
آمار نســبت به مدت مشابه ســال قبل که این تعداد 
 39 نفر بوده افزایش پیدا کرده اســت. ســلیمان پور 
خاطر نشــان کرد: اســتان اصفهان در سال گذشته 
بعد از تهران و خراســان رضوی، رتبه سوم متوفیات 
ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن را در بین سایر 

استان ها داشته است.

اصفهان در رتبه سوم مرگ بر 
اثر مسمومیت با گاز

مخابرات هالل احمر پزشکی قانونی

تعویض رایگان سیم کارت برای 
اینترنت 4G در اصفهان 

اعالم وضعیت »زرد« به 
پایگاه های هالل احمر

معــاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: از آن جایی کــه بارندگی در 
جاده ها به حدی نبوده که انســداد در محورها صورت 
بگیرد، در حال حاضــر محورها روان بــوده و تردد به 
صورت عادی صورت می گیرد. داریوش کریمی افزود: 
یک خــودرو در ازونبالغ بــر اثر نقص فنــی در جاده 
گرفتار شده بود که توســط نیروهای امداد و نجات به 
مشکل این خودرو رسیدگی و مسافران آن اسکان داده 
شدند، همچنین یک مورد مشابه هم در خوروبیابانک 
امدادرســانی شــد. معاون امداد و نجات هالل احمر 
استان اصفهان تصریح کرد: به کلیه شعب امداد رسانی 
در غرب، جنوب و جنوب شــرقی استان وضعیت زرد 
اعالم شــده اســت و پایگاه های امداد ونجات در این 

مناطق به حالت آماده باش درآمده اند. 
وی با اشــاره به اینکه طــی گزارش هــا بارندگی ها 
تشــدید می شــود، گفــت: نیروهــای مــا در 66 
پایگاه و شــعبه امداد ونجــات به حالــت آماده باش 
درآمــده و آمــاده خدمات رســانی هســتند امــا 
 تاکنــون بارندگی هــا در غــرب اســتان حــدود 
5 سانتی متر برف بوده اســت که این میزان بارندگی 

برای رانندگان و جاده ها مشکلی به وجود نمی آورد.

معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان اصفهان 
با اشاره به پوشش اینترنت نسل 4 تلفن همراه در استان 
اصفهان اظهار کرد: هدف از ارتقای اینترنت تلفن همراه 
از نســل 3 به نســل 4 افزایش ســرعت اینترنت برای 

مشتریان است.
ناصر مشــایخی افزود: تمامی مناطقی که تحت پوشش 
اینترنــت 3G بوده اند در حال تبدیل شــدن به اینترنت 
4G هستند، همچنین ۲7 منطقه ای که در گذشته تحت 
پوشش اینترنت 4G بوده اند نیز به 4G+ تبدیل خواهند 
شد. وی گفت: بر اساس آزمایش های فنی صورت گرفته 
ســرعت اینترنت 4G تا 4۰۰ مگابایت بر ثانیه اســت و 

امکان ارتقای آن تا ۱/۱ گیگابایت بر ثانیه نیز خواهد بود.
مشایخی ادامه داد: برای استفاده از نسل جدید اینترنت 
تلفن همراه اوال مدل گوشــی باید قابلیت اســتفاده از 
اینترنت 4G را داشــته باشــد و دوما مشــتریان باید با 
مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی تقاضای تعویض 
ســیم کارت عادی به ســیم کارت USIM دهند که این 
تعویض نیز رایگان بوده و با بسته اینترنتی 4 گیگابایتی 
رایگان همراه اســت. وی اذعان داشــت: هزینه مصرف 
اینترنت 4G برای مشــتریان با اینترنت 3G برابر است، 

بنابراین هیچ اختالف قیمتی در نرخ وجود ندارد. 

حوزه علمیه 

رییس حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به 
اینکه به یک سوم مدارس اســتان امام جماعت خواهر 
اعزام می کنیم، گفت: در کل کشــور بــا هماهنگی با 
آموزش و پرورش، خواهران در دبیرستان های دخترانه 
برای اقامه نماز جماعت حضور می یابند و به عنوان امام 
جماعت مشــغول به فعالیت های فرهنگی در مدارس 

می شوند. 
حجت االسالم والمســلمین ســید مهدی ابطحی  با 
بیان اینکه 3۰ هزار مدرسه کشور را تحت پوشش قرار 
داده ایم، اضافه کرد: در تمام شهرســتان های اســتان 
اصفهان خواهران برای اقامــه نماز جماعت در مدارس 
حضور می یابند. وی ادامه داد: وجود حوزه های علمیه 
خواهران یک برکت اســت، به طوری که مقام معظم 
رهبری در سخنرانی که سه سال قبل داشتند فرمودند 
حوزه علمیه خواهران، پدیده بسیار مبارک و عظیمی 
است که هزاران فیلسوف و فقیه و آشنا به معارف تربیت 
می شــوند و این امر برای انقالب  مایه مباهات اســت. 
رییس حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در اســتان اصفهان 55۰ مدرسه از وجود طالب 
خواهر بهره مند می شــوند، گفت: اقامه نماز جماعت 

در مدارس یک حرکت ارزشمند محسوب می شود. 

اقامه نماز جماعت در 3۰ هزار 
مدرسه کشور 

معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری صبح 
دیروزبرای بازدیــد از چند مرکز علمــی و فناوری و 
حضور در اجالس پایانی کنگره بزرگداشــت شهدای 

دانشجوی اصفهان به این استان سفر کرد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
دیروزدر اجالس پایانی ســومین کنگره بزرگداشــت 

شهدای دانشجوی استان اصفهان ، سخنرانی کرد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه سفر 
یک روزه خود از شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و پارک علم و فناوری شــیخ بهایی، مســتقر در این 
شــهرک بازدید خواهد کرد و با دســتاوردهای آنها 
از نزدیک آشنا می شود. شــهرک علمی و تحقیقاتی 
و پارک علــم و فنــاوری اصفهان تاکنــون گام های 
موثری در توســعه تولید و صادرات محصوالت دانش 
بنیان و اشــتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی 
برداشته اســت به طــوری که صــادرات محصوالت 
شرکت های دانش بنیان مستقر در آن در سال جاری 
نسبت به سال گذشته ۱68 درصد افزایش یافته است.

اکنون حدود 48۰ شرکت دانش بنیان در زمینه های 
مختلف در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر 
اســت. همچنین، معــاون علمی و فنــاوری رییس 
جمهوری در این ســفر از شــرکت دانش بنیان بهیار 
صنعت ســپاهان که یکی از موفق ترین شرکت ها در 
زمینه طراحی و ســاخت انواع تخت های بیمارستانی 
و چراغ های جراحــی ال ای دی )LED( اتاق عمل و 
هتلینگ بیمارستان اســت و مجموعه صنایع تولیدی 

هواپیما سازی ایران )هسا( بازدید می کند .
معاون نــوآوری و تجاری ســازی فناوری، مشــاور 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و دبیر ســتاد 
توســعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و 
دبیرستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی 
و هوانوردی معاونت علمی نیز در این سفر، ستاری را 

همراهی می کنند. 
اســتان اصفهان با حدود ۱8۰ موسسه آموزش عالی، 
33۰ هزار دانشجو، تنها شــهرک علمی و تحقیقاتی 
کشــور، ۲ پارک علم و فناوری، بیش از ۱۰ مرکز رشد 
و تعداد زیادی پژوهشــگاه و پژوهشکده فعال، دومین 
استان دانشــگاهی و علم و فناوری کشــور به شمار 
می آید. این اســتان از نظر تولیــدات علمی جایگاه 
دوم کشور، نســبت تولید علم به دانشــجو رتبه دوم 
 و از نظر تولید علم به جمعیت رتبه ســوم کشوری را

 داشته است. 

معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری وارد اصفهان شد

ویژه

 احمدرضا مصور جانشین رییس ســتاد هماهنگی خدمات 
سفر شــهر اصفهان در این نشســت گفت: طبق سال های 
گذشته پیش بینی می شــود در ایام نوروز ۲میلیون مسافر 
وارد شهر اصفهان شــود، از این رو هماهنگی های الزم برای 
روان ســازی ترافیک شهر ضروری اســت. وی افزود: در این 
راستا باید هماهنگی های الزم مابین سازمان های پایانه ها، 
حمل و نقل بــار، اتوبوس رانی ، تاکســی رانی و پلیس راهور 

ایجاد شود تا شاهد ترافیکی روان در سطح شهر باشیم.
جانشــین رییس ســتاد هماهنگی خدمات ســفر شــهر 
اصفهان تاکید کــرد: با توجه به اینکه در نــوروز، زاینده رود 
جاری نیســت باید شــرایطی ایجاد شود تا شــهر با نشاط، 
پویا و سرزنده باشد.مصور با اشــاره به اینکه هماهنگی های 
الزم مابین کمیته های ســتاد هماهنگی ســفر برقرار شده 
اســت، اضافه کرد: از هفته جاری شــهر با اجرای طرح هایی 
همچون رنگ آمیــزی جــداول، گل آرایــی، نظافت، رفع 
 تخلفات شــهری و غیره بــرای اســتقبال از نــوروز آماده

 می شود.
آماده بــاش اصناف بــرای خدمت رســانی به 

مسافران نوروزی
رسول جهانگیری عضو شورای اسالمی شهر اصفهان و رییس 

اتاق اصناف اصفهان نیز در این نشســت اظهارکرد: امســال 
بازرسی اصناف به صورت شبانه روزی و متفاوت تر از گذشته 
بر فعالیت واحدهای صنفی که باید در ایام نوروز فعال باشند، 

نظارت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه صنوف نانوایــی، نمایندگی خودروها، 
خدمات فنی و مشــاغل خدماتی به صورت کشــیک در ایام 
نوروز فعال می شوند، افزود: بر اســاس برنامه ریزی، لیست 
صنوفی که در ایام نوروز در حالت آماده باش هســتند، اعالم 

خواهد شد.
عضــو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان ادامــه داد: ۲4 
شهرســتان برای ســرویس دهی بــه گردشــگران اعالم 
آمادگی کــرده انــد. جهانگیــری اضافه کرد: از ســال 83 
اســکان مســافران در منازل استیجاری پیشــنهاد شد که 
به مرور این مهم ســاماندهی شــد. وی تاکید کــرد: تصور 
می شــود که اســتفاده از ظرفیت منازل اســتیجاری برای 
اســکان مســافران، آرام آرام به یک صنعت تبدیل شود ولی 
 هدف ما این نیســت که این موضوع صنعت گردشــگری را 
تحت الشــعاع قــرار دهد. عضو شــورای اســالمی شــهر 
 اصفهــان بیان کــرد: اولویــت اول، اســکان مســافران در

 هتل ها و میهمان پذیرهاســت اما در صورت سرریز جمعیت 

می توان از منازل اســتیجاری اســتفاده کرد بنابراین اگر به 
درستی این موضوع برنامه ریزی و مدیریت شود این چالش 
به ظرفیت تبدیل می شود و کمکی به اقتصاد شهری خواهد 

شد.
نظارت بر فعالیت پارکینگ های شهر

ســید علی عبداللهی مســئول کمیته حمل و نقل و ترافیک 
ســتاد هماهنگی خدمات ســفر شــهر اصفهان نیز در این 
نشســت اظهارکرد: کمیته حمل و نقل و ترافیک ســتاد در 
۱۰ محور فعالیت خود را آغاز کرده اســت. وی افزود: در ایام 
نوروز با اســتفاده از دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر و 

بزرگراه ها ترافیک سطح شهر کنترل می شود.
مســئول کمیته حمل و نقــل و ترافیک ســتاد هماهنگی 
 vms خدمات ســفر شــهر اصفهــان ادامــه داد: تابلوهای
خبری در ۲4 نقطه از شهر نصب شــده تا اطالعات ترافیکی 
به مــردم اعالم شــود. عبداللهی با اشــاره به آماده ســازی 
پارکینگ های شــهر برای نــوروز گفــت: 4۲ پارکینگ در 
ایام نوروز فعــال هســتند و از نظر کیفیت ارائــه خدمات و 
قیمت بر عملکــرد آنها نظــارت می شــود. وی اعالم کرد: 
امســال یک میلیارد تومــان بــرای تجهیز و ســاماندهی 
 پارکینــگ هــای ســطح شــهر اعتبــار اختصــاص داده 
شــده اســت. وی بــه فعالیــت نــاوگان اتوبوس رانــی و 
 تاکســی رانی نیز در ایام نوروز اشــاره و خاطرنشــان کرد:

 5۰ درصد از ظرفیت ناوگان اتوبوس رانی در ایام نوروز فعال 
هســتند. وی اضافه کرد: ناوگان تاکســی رانی نیز در مبادی 
جذب ســفر و نقاط توریستی شــهر برای خدمت رسانی به 

شهروندان و مسافران نوروزی مستقر هستند.
فعالیت ناوگان اتوبوس رانی در اســفندماه از 6 

صبح تا ۲3 
سید محمد کاظمی تبار معاون شرکت اتوبوس رانی اصفهان 
و حومه نیز در این نشســت اظهارکــرد: 5۰ درصد از ناوگان 

اتوبوس رانی در ایام نوروز فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: از ابتدای اســفندماه تا ۲۰ اســفند ماه ناوگان 
اتوبوس رانــی از ســاعت 6 صبح الــی ۲3 به شــهروندان 
خدمت رســانی می کنند و از ۲۰ اســفند ماه نیز در خطوط 
منتهی به میدان امــام)ره(، میدان انقــالب و میدان آزادی 

ناوگان اتوبوس رانی تا ساعت ۲4 فعال هستند.
نظارت بر فعالیت تاکسی داران در ایام نوروز

ســیدرضا جعفریان معاون ســازمان تاکســی رانی اصفهان 
نیــز در این نشســت اظهارکرد: در ســال گذشــته ناوگان 
تاکســی رانی در ۱4 نقطه از شهر مســتقر بودند و بازرسان 
تاکســی رانی در 8 نقطه مســتقر بودند. وی با اشاره به لزوم 
استقرار کیوسک های بازرسی در محل های تجمع تاکسی ها 
افزود: بازرســان بر فعالیت تاکســی داران نظارت می کنند و 
اگر شکایتی از سوی شــهروندان و یا گردشگران اعالم شود 
در همان نقطه موضوع بررســی می شــود.  معاون سازمان 
تاکســی رانی اصفهان تصریح کرد: الزم است برچسب ستاد 
نوروزی و نــرخ کرایه ها روی تاکســی هایی که در مســیر 

خیابان های حافظ، سپه و ناژوان تردد می کنند، نصب شود.

 در ایام نوروز 
با استفاده از 
دوربین های 
ثبت تخلف 

در سطح شهر 
و بزرگراه ها 

ترافیک سطح 
 شهر کنترل

 می شود

در ششمین جلسه برنامه ریزی ستاد هماهنگی خدمات سفر مطرح شد؛

اصفهان به استقبال نوروز می رود

ششمین جلسه برنامه ریزی و هماهنگی امور کمیته های ســتاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان در 
سالن اجتماعات معاونت خدمات شهری اصفهان برگزار شد.
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گوناگون

معروف ترین اختراعات 
پرکاربرد زنان)1(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

زندگى سراســر افتخار حضرت زهرا)س(، برترين و برجسته ترين الگوى 
زن و سرمشق جامعى براى همه بانوان با فضيلت است.

 حضرت زهرا)س( در ميان تمامى زنان برجسته و نامدار و پرشكوه تاريخ 
بشــر، در همه ابعاد فردى، اجتماعى، فرهنگى، فكــرى، عبادى، اخالقى، 
انسانى، خانوادگى، معنوى و ديگر ميدان ها و ابعاد بى همانند است که در 
وجود او عفت و فضيلت و پرهيزکارى مافــوق تصورى ترکيب يافته ويك 

بانوى ملكوتى و آسمانى با عالي ترين سجاياى انسانى پديد آمده است.
کتاب »فاطمــه زهرا ســالم ا... عليهــا از والدت تا شــهادت« نوشــته  
»محمدکاظــم قزوينــى« و ترجمه»على کرمــى« اثرى اســت که در 
آن نويســنده ضمــن بهره بــردن از منابع دســته يك تاريــخ و حديث 
 و کالم بــه تبييــن شــرايط و کيفيــت زندگــى حضــرت زهــرا)س( 

پرداخته است.
برخى از عناوين و موضوعات اين کتاب عبارتند از:

»ويژگى هاى اخالقى و انســانى بانوى بانوان«، »موقعيت شكوه بار فاطمه 
در آيينه رسالت «،  »ارمغان معنوى«،  »فاطمه و دانش گسترده«، »دخت 
گرانمايه پيامبر)ص( در آســتانه ازدواج«، »ســراى پرشكوه و پرمعنويت 

فاطمه )س(« و... .
در قسمتى از کتاب حاضر مى خوانيم:

»هنگـامى کـه دخـــت فرزانـه پيـــامبر)ص( آن روايـــت سـاختگى 
را کـه ابـوبكر از خـود بـــافته و بـه دروغ به پيـــامبر)ص( بسـته بـود، 
بـا شـجاعتى وصف ناپـــذير و در پرتوى داليـــل قانع کننـده و براهين 
قـاطع و آشـــكار، مردود اعالم کرد و ابوبكر نتوانست پاسـخ او را، حتى با 
 برچسب دروغ زدن، مورد چون و چرا قرار دهـــد، ناگزير با بازيگري وارد 

صـحنه شد .

فتوچینی آلفردو؛ غذای ایتالیایی

لبخندک

وسواس در خرید کردن

مواد الزم:  نصف سینه مرغ متوسط، یک سوم 
پیمانه پنیر پارمزان رنده شده، یک سوم پیمانه خامه 
غلیظ،کره1۰۰گرم، فتوچینــی۵۰۰ گرم، نمک و 
فلفل ســیاه به میــزان الزم، پیاز1عــدد، جعفری 

خردشده به میزان الزم، روغن به میزان الزم
طرز تهیه: یــک عدد پیــاز را در مقدار کمی 
روغن تفت دهید. سینه مرغ را با بیفتک کوب خوب 
بکوبید تا قطر آن کم شود و ســپس آن را به صورت 
مستطیل های باریک خرد کرده و به پیاز اضافه کنید 

و تفت دادن را ادامه دهید )مقداری نمک و زردچوبه برای مــزه دار کردن آن اضافه کنید(. در یک 
قابلمه آب بریزید و به آن یک قاشــق نمک و مقداری روغن اضافه کنیــد و بگذارید جوش بیاید.

محتوای بسته فتوچینی را بدون شکستن رشــته ها به مدت 1۵ دقیقه درآن بجوشانید و بعد آن را 
آبکش کنید. در تابه ای کره و خامه را روی حرارت خیلی کم باهم مخلوط کنید، سپس فتوچینی 
آبکش را بــه آن اضافه کنید و نمک و فلفل ســیاه را به آن بیفزایید)معموال میزان فلفل ســیاه در 
فتوچینی آلفردو زیاد است(حرارت باید کم باشد، پس از اینکه 2 تا 3جوش زد مقداری از پنیر را به 
آن افزوده، سپس آن را خاموش کرده و در ظرف مورد نظر بکشــید و البه الی آن را مرغ تفت داده 
شده قرار دهید و بقیه پنیر را روی آن بریزید. برای تزئین هم می توانید از مقداری جعفری خردشده 

استفاده کنید.
نکته: در فتوچینی آلفردو ریختن مرغ اختیاری اســت و در برخی دســتورها  از مرغ، میگو، 

گوشت و نیز قارچ ورقه تفت داده شده استفاده می شود.

هزاربار هم که این خیابــان را باال و پایین 
کنیم کفش هــای توی مغــازه همین ها 
هســتند. در عرض چند ساعت عوض نمی شــوند. گاهی برای 
تغییر کردن ویترین فروشــگاه هــا باید یک فصــل صبر کرد. 
تازه تجربه نشــان داده همین کفش هایی را  که دراین خیابان 
می فروشــند یکی دو خیابان باالتر یا پایین تر هم دارند. شــاید 
قیمتشان باهم فرق کند اما مدل ها همین ها هستند. بیشترشان 
از چند کارگاه معین بیرون می آیند و بعــد در کل ایران پخش 
می شوند. اگر هدف از خرید، تفریح کردن باشد، این همه گشتن 
و گشتن و دست خالی برگشــتن ایرادی ندارد. اما اگر قرار است 
آدم به قصد خرید از خانــه بیرون برود و بعد با وســواس، روی 
جزئیات هرچیزی آن قدر دقیق بشــود که در نهایت هیچ چیزی 
باب میلش پیدا نشود، فقط وقت خودش را هدر داده است و بدتر 
اینکه همین راه را چند روز دیگر باید دوباره طی کند. درســت 
نمی دانم که آیا وسواس در خرید کردن به سلیقه فرد هم ربطی 
دارد یا نه؟ راستش را بخواهید همه ما در نهایت از چند فروشگاه 
خاص خرید می کنیم. فروشــگاه هایــی که قبال آنهــا را پیدا 
کرده ایم و می دانیم چیزی که دنبالش هســتیم آنجا منتظرمان 
است. گاهی وقت ها همه شــهر را زیر پا می گذاریم و بعد دوباره 
سر از همین یکی دو فروشگاه آشنا درمی آوریم. فروشگاه هایی 
که با سلیقه ما بهتر جور هستند. وسواس در خریدکردن وقت و 
پول ما را هدر می دهد. چیزی را بعد از کلی گشــتن، می خریم 
اما چون به دلمان نمی چسبد، یک گوشــه قایمش می کنیم تا 
دیگر جلوی چشم ما نباشد. بعضی وقت ها هم دنبال یک جفت 

کفش، ۵ ســاعت در خیابــان پیاده روی مــی کنیم و 
یک عالمه خــرده ریزه های بی اســتفاده 

که فقط چشــممان را گرفته اند 
 می خریم، فست فود می خوریم و

 برمی گردیــم. از هر طرف که 
نگاه کنیم این مدل وسواس، 

ضرر است.

فاطمه زهرا سالم ا... علیها از والدت تا شهادت

خطرات بسته بندی شکم در پالستیک )2(
خطرات بسته بندی شکم در پالســتیک تنها به تعریق بیش از اندازه محدود نمی شود. 
برخی از این محصوالت از پلی وینیل کلراید )PVC( ساخته شده اند، که به عنوان یکی 
از خطرناک ترین محصوالت مصرفی توصیف شده است. مواد مضری از این ماده متصاعد 
می شود که با آثار منفی بر کبد، طحال، کلیه ها، استخوان و وزن بدن در ارتباط هستند. 
برخی سلفون ها دارای مواد معدنی هستند و ممکن اســت حاوی آلومینیوم باشندکه 
با ابتال به بیماری آلزایمر پیوند خورده اســت. افزون بر این، ممکن است مصرف کننده 

نسبت به برخی مواد تشکیل دهنده در این محصوالت حساسیت داشته باشد.
مالحظات دیگر درباره سلفون

محصوالت پالســتیکی به چربی ســوزی کمکی نمی کنند. کاهش وزنی که در نتیجه 
استفاده از این محصوالت تجربه می کنید، در نتیجه از دست دادن آب است و هنگامی 

که دوباره آب بدن تامین می شود، وزن کاهش یافته نیز باز می گردد.
ایمنی استفاده از سلفون

بیشتر افرادی که رضایت خود را از نتیجه بسته بندی شکم گزارش کرده اند، به این نکته 
اشاره داشــته اند که یک رژیم غذایی معقول و چهار یا پنج جلسه ورزش در هفته را نیز 
دنبال کرده اند. در نتیجه، اگر دنبال کردن یک رژیم غذایی ســالم و ورزش کردن برای 
دستیابی به اهداف کاهش وزن ضروری هستند، بهتر است پول خود را در این راه هزینه 
کنید، که نتایج آنها تضمین شده است و از خطرات استفاده از محصوالت پالستیکی که 

می توانند سمی و مضر باشند، پرهیز کنید.
اگر به دیابت مبتال هستید، فشــار خون باال دارید، باردار هستید یا هر وضعیت پزشکی 

دیگری دارید، پیش از  به کارگیری این روش با پزشک خود مشورت کنید.

نداشاه نوری

همیشــه از مخترعیــن و اختراعــات برتــر آنها 
می شنویم. گاهی با خود فکر می کنیم که آیا تمام 
دستاوردهای شــگفت انگیز بشر متعلق به مردان 
هســتند؟! طبیعتا پاسخ منفی اســت. در تاریخ 
دســتاوردهای مهمی را متعلق به زنان می بینیم 
که به نام خود آنها ثبت شده است. در این گزارش 

با برخی از معروف ترین آنها آشنا خواهید شد.
بخاری خودرو، مارگارت ویلکاکس

 یک مهندس مکانیک بــه نام مارگارت ویلکاکس 
در قرن نوزدهم و در سال 1۸۹3 میالدی، بخاری 
و سیستم گرمایشی خودرو را اختراع کرد. عالوه 
بر این، برخی هم می گویند که او مخترع ماشین 

ظرفشویی هم بوده است.
بازی مونوپولی، الیزابت مگی

مونوپولی یکی از معروف تریــن بازی های جهان 
اســت که در ســال 1۹۰۴ میالدی الیزابت مگی 
 The« آن را اختراع کرد. اســم اصلی ایــن بازی
Landlord’s Game« نام داشــت و برای چند 
دهه مورد انتقاد و تمسخر قرار می گرفت تا اینکه 
پس از گذشت سی ســال »چالرز دارو« آن را به 
شــکل متفاوتی احیا کرد و از فــروش این بازی 

ثروت قابل توجهی به دست آورد.
پله های فرار ساختمان، آنا کونلی

 پلــه های فــرار یــا نجــات از حریق کــه برای 
ســاختمان های بلند ضروری به نظر می رســد 

توسط آنا کونلی در سال 1۸۸۷ اختراع شد.
قایق نجات، ماریا بیسلی

در ســال 1۸۸2 میالدی ماریا بیسلی که در حال 
نگاه کردن از پنجره به بیــرون از خانه بود درباره 
وســیله ای فکر می کرد که بتواند مرگ انسان ها 
را در هنــگام جا به جایی در ســوانح کاهش دهد. 
او که دانشــمند سرشــناس زمان خود نیز بود به 
فکر اختراع قایق نجات افتــاد و ثروت زیادی را از 

اختراع خود به دست آورد.
سیســتم گرمایــش خانــه هــای 

خورشیدی، ماریا تیلکس
 ماریــا تیلکس، سیســتم گرمایــش خانه های 
خورشیدی را در سال 1۹۴۷ میالدی اختراع کرد. 
این ایده وقتی که در حال انجــام پروژه ای با یک 

گروه مهندسی بود به ذهنش رسید.
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امام  علی )علیه السالم(:
آسیب رياست، تكبر )خودبرتربینی( است.
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