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ساکت؛ هر ۴۰ روز یک مسئولیت

 یارکشی در فدراسیون فوتبال

مدیرکل سابق ثبت احوال اصفهان:

مدیری که سیاسی نباشد
صرفا یک سیب زمینی است 

تخلف عبور از چراغ قرمز 
ثبت قانونی می شود

13

مدیر امور برق مرکز اصفهان، سرانه مصرف برای هر خانواده در 
استان اصفهان را 8 کیلووات در روز اعالم کرد. مهران نصر صبح 
دیروز در نشســت خبری امور مرکز برق استان اصفهان، تعداد 
مشترکین برق مرکز اســتان را 140هزار اعالم کرد و گفت: از 
این تعداد مشــترک، 62درصد مشــترک خانگی، 31درصد 
مشترک تجاری و مابقی مربوط به بخش های عمومی، کشاورزی 
و صنعتی هســتند. وی در همین راســتا افزود: برخالف اینکه 
مشترکین خانگی درصد بیشتری را به خود اختصاص داده اند، 
بیشــترین مصرف در بخش تجاری صورت می گیــرد. مدیر 
امور برق مرکز اســتان اصفهان از تعویض تجهیزات فرسوده و 
کابل های قدیمی برق در حــوزه برق مرکز خبــر داد و افزود: 
کلیه تجهیزات برق مربوط به این حوزه، قدمت 50 ســاله دارد 
و با توجه به بافت فرســوده این منطقه، نوسازی تجهیزات را با 
مشکالت عدیده ای همراه کرده است. این مقام مسئول افزود: با 
تمام مشکالتی که در این زمینه پیش روی اداره امور برق مرکز 
بوده، موفق به تعویض تجهیزات فرسوده در بیشتر مناطق این 
حوزه شــده ایم. وی ســرانه مصرف برای هر خانواده در استان 
اصفهان را 8 کیلووات در روز اعالم کرد و بیان داشــت: با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته برای عبور از پیک بار مصرف 
در تابستان سال 96، اگر ســرانه مصرف هر خانواده 2 کیلووات 
ســاعت در روز کاهش یابد، 30هزار مــگاوات در مصرف برق 
صرفه جویی می شود. نصر افزود: اگر صرفه جویی های مذکور در 
این زمینه انجام شود نیاز به نیروگاه های جدید نیست که تنها 
در مدت 15 روز تابســتان به کار می آیند. مدیر امور برق مرکز 
استان اصفهان، از راه اندازی سیستم جدید مدیریت شبکه خبر 
داد و بیان کرد: در گذشــته هنگام قطعی برق، نیروها به محل 
اعزام شــده و عملیات اتصال برق را انجام می دادند اما در برنامه 
ســال جاری در برخی مناطق مدیریت برق شــبکه با سیستم 
کنترل از راه دور از مرکز فرماندهی انجام می شود. وی افزود: بر 
همین اساس در برنامه سال آینده، مجهز کردن 50 نقطه دیگر 

بر اساس این سیستم در دستور کار قرار دارد.

مدیر امور برق مرکز اصفهان:

 سرانه مصرف اصفهانی ها 
8 کیلووات در روز است

خبر آخر

کوه هــاي ســیماني، بلندي هایــي از آجــر و تپه هاي 
آسفالتي، در پس زمینه اي از کوهي مانند کالهِ قاضیان 
با دشت هاي وســیع و آهواني بي قرار، تصویري ناهنجار 
از یگانه منطقه بکر مجاور اصفهان و شــگارگاه سالطین 
اســت که امروز محل تخلیه نخاله هاي ساختماني شده 

است. پارک در 36 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان 
واقع شــده اســت؛ منطقه اي محصور میان دو کوه کاله 
قاضي در جنوب و شیدان در شمال با مساحتي در حدود 
50هزار هکتار که جاده اصفهان- شیراز از کناره شمالی و 

غربی آن عبور مي کند. منطقه کاله قاضي در...

کسی پاسخگوی تخلیه نخاله نیست؛
پارك ملي یا گردنه زینل؟!
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 وزیر به »راه« برگشت
2

 استیضاح آخوندی برای دومین بار رای نیاورد؛

مسئول مرکز اردویی و گردشگری سپاه صاحب الزمان )عج( خبر داد:

بازدید 40هزار زائر اصفهانی از مناطق عملیاتی جنوب و غرب
15
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پیشنهاد سردبیر:
کنایه محسن رضایی به سن دولتمردان

عکس روز

تجمع متقاضیان مسکن مهر همزمان 
با استیضاح آخوندی در مجلس

شایعه خروج مهدی هاشمی از 
کشور صحت ندارد

پاسخ دفتر تحکیم وحدت 
به یک شایعه

کنایه محسن رضایی 
به سن دولتمردان

زمان آغاز روند انتخابات 
ریاست جمهوری مشخص شد

ســفر حضرت آیت  ا... خامنه ای، رییس جمهور وقت به کشورهای 
یوگسالوی و رومانی، اسفند ۱۳۶۷

همزمان با برگزاری جلســه اســتیضاح عباس آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی در جلســه علنی صبح دیروز مجلس شــورای اسالمی، 
جمع گسترده ای از متقاضیان مســکن مهر سراسر کشور در مقابل 
مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن کارت های 
قرمز و پالکاردهایی خواستار رای مثبت مجلس به برکناری وزیر راه 

و شهرسازی شدند.

وکیل مدافع مهدی هاشــمی گفت: موکلش بیــرون از زندان بوده 
و از کشور فرار نکرده اســت. به گزارش افکارنیوز، علیزاده طباطبایی 
در خصوص آخرین وضعیت مهدی هاشــمی،گفت: وی  در بیرون از 
زندان است. طباطبایی درخصوص شــایعه خروج مهدی هاشمی از 
کشور،گفت: این موضوع صحت ندارد و مهدی هاشمی با قوه قضائیه 

هماهنگ است.
 مهدی هاشــمی از ۱۹ دی و به دنبال فوت پدرش آیت ا... هاشــمی 
رفســنجانی در مرخصی به ســر می برد که این مرخصی یک بار تا 

۲۵بهمن ماه و بار دیگر تا ۳۰ بهمن تمدید شد.

دبیر تشــکیالت دفتر تحکیم وحدت ضمن تاکید بر اینکه سال 8۷ 
»دفتر تحکیم وحدت« هیچ دیداری با آیت ا... منتظری نداشه است، 
گفت: دفتر تحکیم مقابل بازی های رســانه ای خواهد ایستاد و از این 
مسئله نخواهد گذشــت. محمدحسین قائدشــرف دبیر تشکیالت 
دفتر تحکیم وحدت، تصریح کرد:  خبری در کانال منتسب به آیت ا...

منتظری منتشر شد که در آن اشاره به دیدار دانشجویان دفتر تحکیم 
وحدت در ســال 8۷ با وی دارد. با توجه به متن و خبر الزم است این 
را بگویم که در ســال 8۷ دفتر تحکیم وحدت هیچ دیداری با آیت ا... 
منتظری نداشت و مجموعه  اعضای دفتر تحکیم نظرات و افکار وی را 

خارج از دایره انقالب می دانند.
این فعال دانشجویی با طرح این ســوال که چرا از نام دفتر تحکیم در 
کانال منتسب به آیت ا... منتظری اســتفاده شده است،  اظهار داشت: 
به دلیل جایــگاه دفتر تحکیم وحدت به عنــوان قدیمی ترین پایگاه 
دانشجویی قصد سوءاستفاده از آن را داشته اند تا آن دیدار را در سطح 
کالن جنبش دانشجویی نشــان دهند؛ البته ممکن است افرادی نیز 

دیداری با وی داشته اند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام از فرسودگی 
نظام اداری انتقاد کرد و در اینستاگرام خود نوشت:

تنها باال بودن سن دولتمردان نیست که در اداره کشور مشکل ایجاد 
می کند. بیش از سن مسئوالن، فرسودگی نظام اداری به مردم آسیب 
می زند. نظام اداری مانند اسب زین کرده ای است که دولت را پیش 
می برد. با این حال اسب دیوانســاالری ما آنچنان پیر و از کار افتاده 
اســت که دولت از ترس رنجوری و مرگ آن، خود پیاده شده و آن را 
به دنبال می کشد. اسب بیمار، مسافران درشکه اش را هم بیمار کرده 
است. این بیماری همان فسادی است که درنظام اداری ما رخنه دارد. 
پیری وفرســودگی و بیماری را باید از سیمای اداره کشور زدود و این 

کار نیازمند یک انقالب وتحول است.

رییس ستاد انتخابات کشــور، گفت:  بر اســاس جدول زمان بندی 
شده از ۲۲ فروردین ماه سال آینده، روند برگزاری دوازدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود.
علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور در گفت وگو با برنامه 
»بدون خط خوردگی« با بیان اینکه بر اســاس قانون فعلی شوراها، 
ثبت نام پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا از سی ام اسفند 
ماه آغاز می شود، اظهار داشــت: در روز هشتم اسفندماه سال جاری، 
روند برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس آغاز خواهد شد و بر این 

اساس، فرمانداری ها باید اقدام به تشکیل هیئت های اجرایی کنند.
وی افزود: بر اساس جدول زمان بندی شده از ۲۲ فروردین ماه سال 
آینده نیز روند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
آغاز می شــود. معاون سیاســی وزیر کشــور با بیان اینکــه در ۲۹ 
اردیبهشت ماه سال آتی، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
و پنجمین دوره انتخابات شــوراهای اسالمی شــهر و روستا برگزار 
می شود گفت:  در همین تاریخ در چند حوزه انتخابیه نیز همزمان با دو 

انتخابات مورد اشاره، انتخابات میان دوره ای مجلس برگزار می شود.

اخبار

احزابدیدگاهواکنشسیاست خارجه

سید رسول موسوی سفیر پیشین ایران در تاجیکستان 
با اشاره به لیســتی که به عنوان نیازهای نظامی ایران 
در سفر اخیر وزیر دفاع  کشورمان به روسیه تهیه شده 
بود، گفت: ظاهرا آن لیست، لیست قابل توجهی است 
که به نظر می آید روس ها هم توافق دارند که به مرور 

این لیست را در اختیار ایران قرار دهند.
موسوی اظهار داشت: در اســنادی که روس ها منتشر 
کرده اند رقــم ۱۰ میلیارد دالری را بــرای این مبادله 

طی چند سال در نظر گرفته اند. 
وی تصریــح کــرد: در این بیــن قطعنامه ســازمان 
ملل مطرح کرده اســت کــه برای آن نــوع تجهیزات 
محدودیت های پنج ساله ای را قائل شده که هم اکنون 

یک سال از آن گذشته است.
موسوی سفیر پیشــین ایران در تاجیکستان تصریح 
کرد: یعنی اگر روســیه بخواهد این تجهیزات از قبیل 
هواپیما را به ایران تحویل بدهد باید از شــورای امنیت 
اجازه بگیرد و ممکن است در شــورای امنیت یکی از 
قدرت های دیگر وتو کند و آن موقع شرایط دیگری به 

وجود خواهد آمد.

محمدصالح جوکار عضو ســابق کمیسیون امنیت ملی 
مجلس ، با اشاره به صحبت های ســردار پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه که گفته بــود »۷۰ درصد امنیت 
منطقه جنوب شرق کشور توسط بومیان تامین می شود« 
اظهار کرد: امنیت یک منطقه مرزی حســاس، شاید به 
صورت مقطعی با حضور نیروهای نظامی برقرار شود؛ اما 

مسئله این است که این امنیت باید تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه اصوال اگر پایداری را در تمامی زمینه ها 
حتی عرصه هــای اقتصادی و فرهنگی مدنظر داشــته 
باشیم، باید بگوییم که حضور مردم در ایجاد این پایداری، 
 به دالیل متعدد تاثیر بسیار شــایانی دارد، تصریح کرد: 
» امنیت مردم محور« کم هزینه تریــن و موثرترین نوع 

امنیت است.
جوکار با بیان اینکه امروز به هیچ عنوان تهدیدات در سطح 
منطقه کم نشده بلکه افزایش و پیچیدگی نیز پیدا کرده 
است خاطرنشان کرد: این تهدیدات در تمام نقاط مرزی 
ما علی الخصوص جنوب شرق کشور، با اشراف اطالعاتی 
نیروهای مسلح تا کنون خنثی شــده و از این به بعد نیز 

خنثی خواهند شد.

سفیر پیشین ایران در تاجیکستان:

برای داشتن هواپیمای روسی 
اجازه شواری امنیت نیاز است 

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس:

 » امنیت مردم محور«
 کم هزینه ترین نوع امنیت است

کارشناس مسائل خاورمیانه:

ایران باید در محاکم بین المللی 
علیه کانادا اقامه دعوی کند

عضو حزب کارگزاران سازندگی:

اختالفی با غالمحسین 
کرباسچی ندارم

حسن عابدینی کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص 
حکم دادگاه کانــادا که جمهوری اســالمی را مجددا به 
پرداخت ۳۰۰ هزار دالر محکوم کرده است گفت: متاسفانه 
یک رویه غیرقانونی از ســوی برخی کشــورها در قبال 
موضوعات بین المللی در پیش گرفته شده که یکی از این 

کشورها کاناداست.
وی ادامه داد: کانادا با ایــن اقدام در حقیقت حکم داخلی 
خود را به سایر کشورها تســری می دهد که این اتفاق و 

اقدام با حقوق و رویه هایی بین المللی سازگار نیست.
این  کارشــناس مســائل خاورمیانه در پایــان با تاکید 
براینکه جمهوری اسالمی باید براساس حقوق بین الملل 
در محاکمی که جنبه بین المللــی دارد اقامه دعوی کند 
گفت: جمهوری اســالمی باید با این اقدام، آمریکا و کانادا 
را از دســتبرد به  دارایی های ایران برحــذر دارد و حقوق 
ملت ایران را استیفا کند؛ اما چون بســیاری از نهادهای 
بین المللی در سیطره کشــورهای بزرگ هستند معموال 
تابع شرایط حقوق بین الملل نیســتند و کمتر حاضرند 

براساس قانون عمل کنند.

ایسنا :حسین مرعشــی عضو حزب کارگزاران سازندگی 
با اشاره به انتشــار برخی اخبار مبنی بر وجود اختالفاتی 
در حزب کارگــزاران، ضمــن تکذیب اختــالف خود با 
غالمحســین کرباســچی، گفت: به طور کلی بحث های 
داخلی حزب ما بسیار جدی است و هیچکس تابع دیگری 
نیست. مرعشی خاطرنشــان کرد: گاهی در جلسات و در 
ابتدای بحث، من و آقای کرباسچی اختالف نظراتی داریم 
اما در پایان به اتحاد نظر می رسیم. کارگزاران حزبی کامال 
دموکرات اســت و همه چیز به نظر جمع برمی گردد و با 
طرح هر موضوعی افراد مخالف و موافق، متفاوت می شوند. 
وی اظهار کرد: دلیل عدم حضور چند ماهه من در جلسات 
حزب این بود که می خواستم برای مدتی کمتر در فضای 
سیاســی ایران فعال باشــم که این دوره هم سپری شده 
است.مرعشی یادآور شد: آقای محمد هاشمی نیز  براساس  
تصمیمی شخصی از حزب جدا شدند، ایشان دیدگاه های 
جدایی داشتند و نهایتا خودشــان ترجیح دادند در حزب 
نمانند؛ البته نام ایشان همیشه به عنوان یکی از موسسین 

حزب کارگزاران باقی می ماند.

تصویری از رهبر انقالب در سفر 
به یوگسالوی و رومانی

مخالفان استیضاح چه گفتند؟موافقان استیضاح چه گفتند؟ وزیر در جلسه استیضاح چه گفت؟

بابت هرگونه قصور پوزش می طلبم

روز استیضاح فرا رســید. جلسه کمی  زاینده رود 
دیرتــر از ســاعت 8 به ریاســت علی 
الریجانی آغازشد. برخالف تصور، رییس جمهور به بهارستان 
نیامد و به جای روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول وی در 

پارلمان حاضرشد.
عالوه بر معاون اول، تعــدادی از وزرای کابینــه از جمله وزیر 
بهداشت و صالحی امیری وزیرارشــاد نیز حضور داشتند. اکبر 
رنجبرزاده عضو هیئت رییســه مجلس در ابتدای بررسی طرح 
اســتیضاح، روند بررسی اســتیضاح را اینگونه تشریح کرد که 
۵ ساعت زمان برای اســتیضاح وزیر در نظر گرفته شده که ۲ 
ســاعت آن در اختیار نمایندگان متقاضی استیضاح است و بر 

این اساس ۶ نفر جهت دفاع از استیضاح، معرفی شده اند. 
عالوه بر این ۳ ســاعت زمان بــرای وزیر و رییــس جمهور یا 
نماینده ایشــان اختصاص یافته اســت.از مجمــوع وقت دو 
ســاعته نمایندگان و وقت ســه ســاعته وزیر، دو فرصت ۱۵ 
دقیقه ای برای نمایندگان موافق اختصاص می یابد و وزیر هم 
می تواند حداکثر یک ســاعت وقت خود را به یک یا دو نماینده 
از نمایندگان موافق اختصاص دهد.رنجبــرزاده گفت که قرار 
است در جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی محمداسماعیل 
سعیدی، سیدمهدی مقدسی، محمدرضا صباغیان، اکبر ترکی، 

احمدعلیرضا بیگی و محمدحسین فرهنگی به عنوان موافقان 
اســتیضاح وزیر ســخنرانی کنند.  پیش از آغاز بررسی طرح 
اســتیضاح، علیرضا رحیمی نماینده تهــران در تذکری گفت 
که ۷ محور در ایــن طرح ابهام دارد که الریجانی در پاســخ به 

وی گفت که از نظر ما محورهای اســتیضاح صراحت 
دارد و اشــکالی ندارد، به طور مثال در سوال ۱۱ که 
مربوط به چهار سانحه ریلی و هوایی است منظور 
چهار ســانحه ای است که طی ســال های اخیر 
اتفاق افتاده است بنابراین علی الظاهر محورهای 

استیضاح هیچ ابهامی ندارند.
ابطحــی نماینده مــردم خمینی 

شهر نیز در ادامه در تذکری 
پاسخگویی  خواســتار 
مجلــس  رییــس 
درخصوص دلیل تاخیر 
در دســتور قرار گرفتن 
طرح استیضاح وزیر راه و 

شهرسازی شد و الریجانی 
نیز این سخنان را قضاوت 
زودهنگام دانست و متذکر 

شد: هیچ البی برای تاخیر در استیضاح وزیر راه وشهرسازی در 
مجلس انجام نشده است. جلسه روز گذشته حاشیه های جالبی 
هم داشت مثل قســم خوردن وزیر راه در حین دفاعیاتش و یا 
قسم خوردن تاجگردون که به عنوان نماینده مخالف استیضاح 
ســخن می گفت. شــوخی های الریجانی بــا نادرقاضی پور، 
نماینده ارومیه هم فـــضای بهارستان را تلطیف کرد! عصبانی 
شــدن گاه و بیگاه نماینده ترک زبان مجلس با آن لحن بیان 
شیرینش، هرازگاهی خنده دیگر نمایندگان را به دنبال داشت.
همهمه و شلوغی بیش از حد بهارستان در حین نطق موافقان 
اســتیضاح صدای همه را درآورده بود و باعث شد تا الریجانی 
چندباری به نمایندگان تذکر بدهد. این همهمه در زمان بیان 
دفاعیات وزیر به اوج خود رســید و البتــه تذکرات رییس 

مجلس هم سودی نداشت! 
اولین نماینده اســتیضاح کننده وقتی پشت تریبون 
قرارگرفت، تاکید کرد که استیضاح وزیر راه به معنای 
زیرســوال بردن خدمات دولت نیســت. زمزمه ها 
درباره سیاســی بودن این اســتیضاح از مدت ها 
پیش شــکل گرفته بود. با این حال سعیدی، 

تبریز  هم که از موافقان نماینــده 
استیضاح بود 
نکته  این  به 
تاکید کرد که 
استیضاح  این 
هیــچ  بــه 
سیاســی  عنوان 
نیســت و تنها در 
وظایف  راســتای 

قانونی نمایندگی صورت مــی گیرد.  در ادامــه ۶ نماینده در 
موافقت با این استیضاح سخن گفتند. پس از استماع سخنان 
اســتیضاح کنندگان، نوبت به وزیر راه و شهرسازی رسید تا در 
دفاع از عملکرد خود در وزارتخانه صحبت کند و همان ابتدای 
سخنانش هم اشاره کرد که در جبهه بوده و ارزش ندارد که به 

خاطر دوروز دنیا حیثیت مان را هزینه کنیم. 
 جلســه اســتیضاح وزیر در شــیفت اول بــه پایان رســید 
درحالی که تنها یک نماینده مخالف اســتیضاح-تاجگردون-
 موفق شــد نطق کند و ادامه جلســه به شــیفت کاری عصر

 موکول شد.
 بعد از اظهارات مخالفــان و موافقان طرح اســتیضاح، عباس 
آخوندی پشــت تریبون رفت تا از خود دفاع کند. او از عملکرد 
۳ ســاله وزارتخانه تحت مدیریت دفاع کــرد، از قراردادی که 
با ایرباس و بوئینگ بسته بود تا نوســازی ناوگان هوایی را بعد 
از ســال ها رقم بزند، از ناوگان حمل و نقل و مسکن اجتماعی 
برای نمایندگان روایت کرد و وقتی به حوادث ریلی رسید، هم 
عذرخواهی کرد، هم تاکید کرد که تا پای اســتعفا پیش رفته 
است. هم اقدامات وزارت راه را تشریح کرد.دفاعیاتی که کارساز 
افتاد و در نهایت پس از رای گیری رییس مجلس از نمایندگان، 
در نهایت عباس آخوندی در ســمت خود ابقا شــد. براساس 
رای گیری صــورت گرفته از مجمــوع ۲۵۷ نماینده حاضر در 
صحن مجلس، ۷۴ نفر رای مثبت  و ۱۷۶ نماینده نیز رای منفی 
دادند؛ ۵ رای هم ممتنع بود. براین اســاس دو نماینده هم رای 

خود را به گلدان نینداخته اند.
این دومین بار اســت که عباس آخوندی در طول دوره وزارت 
خود اســتیضاح می شــود. مرتبه اول در مجلس نهــم بود اما 

استیضاح آخوندی رای نیاورد و او ابقا شود.

استیضاح آخوندی برای دومین بار رای نیاورد؛

وزیر به »راه« برگشت

   محمداسماعیل سعیدی-نماینده تبریز :
اینکه بعضی مطرح می کنند مصلحت نیست در دو ســه ماه باقی مانده از عمر دولت 
استیضاح انجام شــود دلیلی نمی شــود که بر ابهامات و تخلفات چشم پوشی کنیم.

در حادثه قطار چنین بود که ابتدا وزیر به جای عذرخواهی گفت نگران نباشــید همه 
مسافران بیمه هستند. خانواده ای عزیزانش در آتش سوختند و حتی یکی از اعضای 
این خانواده ها می گفت تالش کردم تا شیشه قطار را بشکنم، نشد و یا خانواده دیگری 
از ۵ آذر تا به امروز به خانه خودش نرفته است. چرا قطار مجهز به تجهیزات و امکانات 

الزم نبود؟
  مقدسی- نماینده مردم اراک :

وقتی وزیری مثل آقای نعمت زاده که دایره المعارف صنعت کشور است می گوید جلوی 
واردات واگن را می گیرم چرا وزیر راه ایشان را دور می زند و به آقای روحانی برای واردات 
واگن نامه می نویسد آن هم در شرایطی که کارخانه های واگن سازی ما رو به تعطیلی 
است؟ پس ما کی می خواهیم به دســتور رهبری برای اقتصاد مقاومتی عمل کنیم؟ 
در شرایطی که کارگران ما بیکارند و هشت تا ۹ ماه است حقوق نگرفته اند چرا ما برای 

کره ای ها و چینی ها بازار ایجاد می کنیم؟
    حسینعلی شهریاری- نماینده زاهدان:

آقای آخوندی وزیر موفقی می شــد اگر به جز وزارت راه در هر وزارتخانه دیگری بود. 
شناختی که دکتر هاشــمی، وزیر بهداشــت از راه های منطقه ما دارد بیشتر از آقای 
آخوندی است. دکتر هاشمی چند بار به سیستان آمدند و هر بار چند روز حضور داشتند 
و تمام مسیرها را از طریق اتومبیل طی کردند و با جاده ها آشنا هستند؛ اما ندیدیم که 

آقای آخوندی این کار را انجام دهند.
   نادر قاضی پور- نماینده ارومیه:

آقای آخوندی شما یک فعال اقتصادی هستید و شــرکت ها و بنگاه های مختلفی را 
تاسیس کرده اید، اما چرا در میان این فعالیت ها، کارخانه تاسیس نکردید که جوانان 
بتوانند در آنجا اشتغال داشته باشــند و فقط دنبال تجارت بودید و اگر ان شاءا... رای 
نیاوردید حتما یک کارخانه تاسیس کنید. آیا شما لیست اموال خود را به قوه قضائیه 
تحویل داده اید یا خیر؟ شرکت هایی که توسط اعضای خانواده شما اداره می شود و به 
ظاهر بعد از وزارت از آنها خارج شدید چقدر از وقت شما را گرفته و از رانت وزارت شما 

استفاده کرده است؟

    ابوالفضل حسن بیگی-نماینده دامغان: 
بنده یک اصولگرا هســتم که اصول را خــود را از امام)ره(، رهبری و شــهدای جنگ 
تحمیلی و شهدای انقالب اســالمی آموخته ام و امروز براساس تکلیف شرعی از وزیر 
راه و شهرسازی دفاع می کنم .در حادثه قطار سمنان در خصوص گزارش های متعدد 
تهیه شده در این موضوع از وزیر اطالعات ســوال کردم و ایشان به من گفتند بخش 
اعظم گزارش ها نادرست است. به اذعان ایشان وزارت راه یکی از پاک ترین وزارتخانه 
ها در دولت فعلی اســت. محل وقوع حادثه جزو مناطق صعب العبور بود که به دلیل 
ترمزهای پی در پی، ترمز قطار کارایی خود را از دست داده بود. گزارش های متعدد و 
ضد و نقیض ما را بر آن داشت که تحقیقات دوم را آغاز کنیم. هجمه ها در این گزارش 
ها به مسئوالن استان تا جایی پیش رفت که تالش داشتند گزارش های نادرست را به 
 تایید مقامات مسئول برسانند. در همان مقطع به فاصله حدود دو هفته از حادثه قطار،

 نامه ای محرمانه در ۲۲ محور به رییس جمهور نوشــتم و از وجــود مافیا برای خرید 
تجهیزات پیشــرفته خط آهن از روسیه، آمریکا یا رژیم صهیونیســتی خبر دادم و به 

ایشان تاکید کردم که نباید در برابر این مافیا کوتاه بیایند.
    غالمرضا تاجگردون-نماینده گچساران:

اینکه وزیری بارها در مأل عام، در تلویزیون و امروز چندین بار در صحن مجلس رسما از 
مردم و نمایندگان پوزش طلبیده و برای اولین بار معاون وزیری استعفا داده موضوعی 
است که باید آن را به فال نیک بگیریم و با قدر دانســتن آن را در جامعه تکثیر کنیم. 
اگرچه وظیفه وزیر بود که معذرت بخواهد و این کار را کرد؛ اما کســانی هم بودند که 
مقصر بودند و هیچ وقت عذرخواهی نکردند. ما باید نقــاط قوت و ضعف را در کنار هم 
بگذاریم و به وزیر نمره بدهیم. اگر اینها را بررسی کنیم می بینیم که شاید نشود نمره 
منفی به وزارت راه داد. آقای آخوندی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان قرارداد بسته در حالی 
که من به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه یک 
دهم این مبلغ را هم نمی توانم به وزارت راه اعتبار دهم و چون در بودجه ۹۶ نتوانستیم 
یک میلیارد دالر برای بخش ریلی اختصاص دهیم خــود را در حوادث آتی ریلی هم 

مقصر می دانم .
ما می فهمیم که کدام وزیر رفتار سیاســی دارد یا نه. تک تک معاونین وزیر راه را مرور 
کنید، از شرکت زیرساخت تا راه آهن، پشــتیبانی امور مجلس و برنامه ریزی و اقتصاد 

کدام یک آدم ها سیاسی و وابسته به جناح سیاسی هستند؟

 استیضاح، حق نمایندگان است و از اینکه در این جایگاه پاسخگوی نمایندگان 
هستم خرسندم و معتقدم اســتیضاح تمرین مردم ســاالری دینی و نماد این 
واقعیت اســت و در این مســیر باید توجه کنیم که از جاده حق و انصاف خارج 

نشویم.
 من پنج بار از مجلس رأی اعتماد گرفتم؛ یک بار برای تصدی مسئولیت وزارت، 
سه بار پس از پاسخ قانع کننده به ســواالت نمایندگان و یک بار نیز در جریان 
استیضاح در مجلس قبل که این نشــان دهنده سیاست گذاری درست و تدبیر 
مطلوب بر وزارت راه و شهرســازی است و شاید جالب باشــد که بدون دریافت 
هیچ کارت زرد و اخطاری دو بار برای استیضاح به مجلس آمدم در حالی که روند 
اجرای استیضاح معموال به گونه ای است که اگر وزیر نتواند به سواالت نمایندگان 

پاسخی قانع کننده بدهد در جریان می افتد.
 صحنه ســازندگی، صحنه »هو« سیاسی نیســت.  صحنه سازندگی، صحنه 
تالش، دقت، مذاکره دقیق و دفاع از منافع ملت ایران اســت. برای اینکه موفق 

شویم نیاز به اجماع مجلس، دولت و قوه قضائیه داریم.
 باور کنید تغییر جهت از دست کردن در جیب دولت و خزانه دولت و رفتن به 
سمت بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی سخت است. کار ساده ای نیست، همه 
ما عادت کردیم برای مدت های طوالنی از اعتبارات دولت استفاده کنیم و اکنون 

که می خواهیم تغییر دهیم تغییر با مقاومت همراه است.
 هر هزینه ای که در مملکت می شــود امکان برگرداندن آن ســخت است، در 
مســکن مهر چندین هزار میلیارد تومان به مملکت تحمیل شد، بنده به سهم 
خودم تالش کردم که این بار را ضمن تمام تعهداتی که داشــتیم از روی دوش 

دولت بردارم. می دانم این کار چقدر پر مخاطره بود.
 بین یزد و اصفهان ۵۰۰ کیلومتر خط دوم با ســرعت در حال اجراســت که 
امیدواریم نیمه اول سال آینده افتتاح شود، همچنین بین اندیمشک - بندر امام 

خط دوم در حال اجرا بوده، خط اندیمشک - اهواز به زودی آغاز می شود .
 آزادراه تهران- شمال به یک افسانه تبدیل شده بود و همه می گفتند زمانی که 
حضرت صاحب الزمان )عج( ظهور کردند آن را گشایش می کنند. وقتی من آمدم 
بعد از ۱۷ سال ۱۷ درصد پیشرفت کار داشت اما حاال ۱۱۰ کارگاه فعال در این 

مسیر کار می کند و ۷۱ درصد فاز اول آن پیشرفت کرده است.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2082 | February   20 ,  2017  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILrezaei.zayanderoud@gmail.com



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2082| دوشنبه 2 اسفند  1395| 22 جمادی االول  1438

پیشنهاد سردبیر:
کمبود گوشت قرمز را با واردات جبران می کنیم

عکس روزيادداشت

فروش ادکلن ایوانکا ترامپ در ســایت 
فــروش آمــازون بــه یکــی از پر 

تبدیــل  کاالهــا  فروش تریــن 
 شــده است. وب ســایت شبکه 
ســی ان ان در گزارشی نوشت: 
فروش ادکلن ایوانکا ترامپ، در 

سایت فروش آمازون به یکی از پر 
فروش ترین کاالها تبدیل شده است.

سی ان ان نوشــت: دختر رییس جمهور 
ترامپ که اخیرا فــروش برخی از برندهایش در برخی از ســایت ها و 
فروشگاه ها متوقف شده بود، اکنون درجه اول فروش ادکلن را به خود 
اختصاص داده اســت. برخی منتقدان بر این باورنــد خانواده رییس 

جمهور از موقعیت خود برای فروش کاالهایشان استفاده می کنند.

نســل جدید اســپورتیج که پیش از این نیز در مناطق آزاد  و به 
تعدادی محدود  در کشور حضور داشت  سر انجام به طور رسمی 
در کشور رونمایی و  عرضه شد. نسل جدید این خودرو  به موتور 4 
سیلندر2/4 لیتری GDI مجهز است که توانایی تولید 181 اسب 
بخار قدرت و 237 نیوتن متر گشتاور را دارد. این مدل قرار است با 
جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک روانه لیست خرید نمایندگی های 

فروش شرکت اطلس خودرو شود.

6۰۰ هزار تن پرتقال عالوه بر 1۰۰ هزار 
تن پرتقالی که دولت برای تنظیم 

بازار به صورت قانونی قرار است 
وارد کند، توسط برخی افراد از 
ترکیه خریداری شــده و قصد 
ورود آنهــا به کشــور از طریق 

فشــار آوردن بــه وزارت جهاد 
کشــاورزی وجود دارد.  بعد از اینکه 

خبر اجــازه واردات 1۰۰ هزار تن پرتقال 
برای تنظیم بازار شــب عید درکنار محصول داخلی، توسط ستاد 
تنظیم بازار مطرح شد،  مطلع شــدیم حدود 6۰۰ هزار تن مرکبات 
توسط برخی افراد خاص در ترکیه خریداری شده است و این افراد 
قصد دارند تا  با فضاسازی و فشار بر وزارت جهاد کشاورزی شرایط 
واردات این محموله را فراهم کنند. 1۰۰ هزار تن پرتقالی که توسط 
دولت وارد می شود قرار اســت بدون در نظر گرفتن قیمت در بازار 
یا سود احتمالی به نرخ مصوب به صورت کنترل شده در کانال های 
موردنظر برای تنظیم بازار توزیع شود اما بر توزیع مرکباتی که قرار 
است از مرکز ترکیه وارد شود نظارتی وجود نخواهد داشت. بنابراین 
گزارش، میزان تولید پرتقال در کشور بیش از 3 میلیون تن است و 
وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار  بارها 
اعالم کرده بود، برای تنظیم بازار شــب عید نیازی به واردات وجود 
ندارد و این تقاضا بر اساس افزایش تولید 3۰ درصدی در سال جاری 
تامین می شود، اما ستاد تنظیم بازار مقرر کرده است که 1۰۰ هزار 
تن برای این ایام وارد شود. در باره واردات این حجم پرتقال که قصد 
ورود آن به کشور توســط بخش خصوصی وجود دارد، مطرح است 
که قسمتی از این محصوالت یخ زده هســتند. گفتنی است که در 
سال های گذشــته نیز واردات مرکبات و توزیع این محصوالت در 
کنار تولید داخلی باعث فساد بخشی از مرکبات باغ داران در ماه های 

فروردین و اردیبهشت شد و محصوالت آنها به فروش نرسید.

عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
ایــران گفــت: همه تســهیالت 

پرداختی، به بنگاه های صنعتی 
داده نشده اســت. سید حمید 
حســینی دربــاره تســهیالت 
16هــزار میلیــارد تومانی که 

قرار بــود بــه صنایــع کوچک 
پرداخت شــود، اظهار داشت: همه 

این تســهیالت به بنگاه های صنعتی داده 
نشده و بخشی به بخش هایی همچون کشاورزی داده شده است. وی 
افزود: بخشی از این وام ها نیز به منظور پرداخت وام های معوقه مورد 
استفاده قرار گرفته است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
تصریح کرد: به نظر می رسد بخش کوچکی از تسهیالت نام برده برای 
بنگاه های متوقف شده داده شــده است.حسینی متذکر شد: هدف 
اصلی این تســهیالت بنگاه هایی بود که بازارشان را در اختیار دارند، 
اما به علت کمبود نقدینگی یا تولید ندارند یــا تولیدات آنها کاهش 
یافته است، بنابراین با توجه به شرایط موجود فکر نمی کنم تسهیالت 
تخصیص یافته تاثیر چندانی در شرایط این بنگاه ها داشته باشد. وی 
عنوان کرد: قاعدتا وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین مالی 
نیست که بخواهد در این عرصه وارد شود. این موضوع وظیفه وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی اســت.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران گفــت: وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفــه دیگری دارد و 
نباید خود را درگیر تسهیالت دهی به بنگاه ها بکند. طبیعی است که 

عواقب آن نیز گریبان گیر این وزارتخانه خواهد شد.

ادکلن دختر ترامپ رکورد زد 

کیا اسپورتیج جديد به طور رسمی 
در ايران عرضه شد 

600 هزار تن پرتقال ترکیه  در راه ايران

عضو هیئت نمايندگان اتاق ايران در گفت وگو با افکارنیوز:

وزارت صنعت خود را درگیر 
تسهیالت دهی به بنگاه ها نکند

وزیر کار می گوید: تا آنجایی که می توانستیم یارانه ثروتمندان را حذف 
کردیم و تالش می کنیم نظام شناســایی را تقویت و دقت کنیم تا یارانه 
نیازمندان حذف نشود. علی ربیعی با ابراز تاســف از کسانی که دولت را 
یارانه قطع کن می نامند، گفت: این عناوین برای تاثیرگذاری در شــب 
انتخابات منتشر می شود، ولی متاســفانه اینها ملی فکر نمی کنند. وی 
از شناسایی 1۰ میلیون خانوار دارای ســوء تغذیه و توزیع بسته حمایت 
غذایی در شــب عید خبر داد و گفت: یک مرحله از توزیع بسته غذایی با 
اعتبار 2۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است و بسته دیگر نزدیک شب 

عید توزیع می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در بخش دیگری از ســخنان 
خود نرخ بیکاری فعلی را12/7 درصد ذکر کرد و از ایجاد 7۰۰ هزار شغل 

در سال آینده خبر داد.

پیش فروش بلیت های اتوبوس بین شهری فعال در عرصه مسافری برای 
روزهای 2۵ اسفند تا 1۵ فروردین از روز گذشــته رسما آغاز شد. طبق 
اعالم رییس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های مســافری، کلیه مسافران 
می توانند به طور هم زمان از طریق دفاتر فروش بلیت در ســطح شــهر، 
پایانه ها و سامانه های اینترنتی نسبت به خرید بلیت اتوبوس مدنظر خود 
اقدام کنند. اتحادیه اعالم کرده در ســفرهای نوروزی سال ۹6 ظرفیت 
جابه جایی ۵۰ میلیون مســافر وجود خواهد داشــت که این ظرفیت با 
فعالیت حدود یک میلیون و 7۵۰ هــزار صندلی انجام می گیرد. اتحادیه 
اعالم کرده در حال حاضر 12۰ هزار دستگاه سواری، مینی بوس، اتوبوس 
و میدلباس در جاده های کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از این 
ظرفیت در ایام نوروز به مسافران خدمات رسانی خواهند کرد. طبق اعالم 

مسئوالن در نوروز پیش رو هیچ افزایش قیمتی صورت نمی گیرد .

ربیعی اعالم کرد:

ايجاد ۷00 هزار شغل در 
سال ۹6 قطعی است

از طريق پخش آنالين انجام شد؛

افتتاح پروژه بازسازی غبارگیرُکنورتورهای فوالدسازی ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن

پیش فروش بلیت های 
نوروزی اتوبوس آغاز شد

کافه اقتصاد

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت: سایپا 
پــرس یکــی از فرصت های گــروه سایپاســت و با 
توجه بــه اســتراتژی صنعت خودرو بــرای تولید 3 
 میلیون دستگاه تا سال 14۰4، ســایپا پرس یکی از 
شرکت های استراتژیک در کل صنعت خودروسازی 

کشور خواهد بود.
   به گزارش ســایپا نیوز، مهــدی جمالی مدیرعامل 
گروه خودروسازی ســایپا و جمعی از مدیران ارشد 
سایپا از خطوط تولید ســایپا پرس بازدید کردند و از 
نزدیک با فرآیندهای این شــرکت آشنا شدند. دکتر 
جمالی در این بازدید گفت: پرس کاری، نخســتین 
مرحله و بنیان خودرو ســازی اســت و بــا توجه به 
سیاســت های دولت در خصوص عــدم ادامه روند 
تولید به صورت CKD  در صنعــت خودروی داخلی 
این اهمیت بیشتر از قبل نمود دارد. وی افزود: عالوه 
بر این، آزاد شــدن ارز برای خــودرو هایی که کمتر 
از 2۰ درصد داخلی ســازی دارند و تاکید  دولت در 
مقوله داخلی ســازی خودرو، حتما به توان شرکت 
سایپا پرس به عنوان یکی از شرکت های با توانمندی 
باالی در فرآیند داخلی سازی به شدت احساس نیاز 
می شود و از این رو آینده درخشــانی را برای سایپا 
پرس متصوریم. مدیرعامل گروه ســایپا گفت: دولت 
در مقوله داخلی ســازی پافشــاری دارد و این اصرار 
و پافشــاری دولت با توجه به وجود نیروی جوان در 
کشور ضروری است و با این همه نیروی جوان نباید 
صرفا مونتاژ کننده خودروهای خارجی باشیم و این 

سیاست دولت شایسته تقدیر است.
وی تاکید کرد: یکی از شــرکت های اســتراتژیک 
سایپا که باید توسعه یابد سایپا پرس است و با تالش 
مدیران، کارکنان و کارگران ســایپا پرس توسعه این 
شــرکت در اولویت گروه خودرو سازی ســایپا قرار 

دارد. 

مديرعامل گروه سايپا در بازديد از سايپا پرس:

سايپا پرس يکی از شرکت های 
استراتژيک صنعت خودرو می شود

سايپا

کلیــد واژه دو کلمــه ای اقتصــاد 
مقاومتی که عالج اقتصــاد ایران را 
باید در آن جســت وجو کرد، اولین 
بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور 

سال 138۹ مطرح شد.
رهبرانقــالب در آن دیدار»اقتصــاد مقاومتــی« را معنا 
و مفهومی از کارآفرینی معرفی کرده و دو دلیل »فشــار 
اقتصادی دشمنان« و »آمادگی کشور برای جهش« را نیاز 
اساسی کشــور به کارآفرینی عنوان داشتند. رهبر معظم 
انقالب در دیدار با دانشــجویان در مرداد ماه سال 13۹1  
اقتصاد مقاومتی در شــرایط فشــار، تحریم، دشمنی ها 
و خصومت های شــدید را تعیین کننده رشد و شکوفایی 
کشــور معرفی کردند و ضمن  آنکــه  آن را  الگوی علمی 
متناسب با نیازهای کشور در شرایط فعلی دانسته، ارکانی 
را برای آن مشــخص کردند.حمایت از تولید ملی یکی از 
ارکان مهم اقتصاد مقاومتی اســت که ایشــان در بیانات 
مختلف خود به آن اشاره کردند و نامگذاری سال های۹1 
و ۹۵ به نام »تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی« 
و» اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل« نیز درهمین راستا از 

سوی معظم له انجام شد.

عالم اصفهانی؛ اولین مجری اقتصاد مقاومتی 
درکشور

اقتصــاد مقاومتی محدود به جمهوری اســالمی و مقطع 
فعلی نیست و در گذشــته نیز می توان ردپای این مقوله 

مهم را در تاریخ کشورمان پیدا کرد تا جایی که مورخان، 
آقا نورا... نجفی اصفهانی را  اولین مجری اقتصاد مقاومتی 
مــی دانند که بــا تکیه بر مولفــه های ضداســتعماری، 
الگوی جدیدی را تعیین کرد تا بدیــن ترتیب اصفهان به 
خاســتگاهی برای اقتصاد مقاومتی تبدیل شود؛ از این رو 
در زمانی که تاکیدات مقام معظــم رهبری بر پایه تحقق 
اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است، مروری بر فعالیت های 
اقتصادی این عالم اصفهانی، تلنگــری به جامعه امروزی 
اســت که این خواســته رهبری که زمانــی جامعه عمل 
پوشیده اســت، در شــرایط فعلی نیز می تواند به فعلیت 

برسد.
حاج آقا نــورا... اصفهانی، یکی از عالمان مبارز شــیعه در 
دوران معاصر اســت که کارنامه پربــاری از فعالیت های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی دارد و نقش بسیار زیادی 
در تقویت کشــور در عرصه های مختلف داشته است. وی 
از آیت ا... میرزا حبیب ا... رشتی و آیت ا... میرزای شیرازی 
اجازه اجتهاد داشــت و در میــان مجتهــدان و عالمان 

هم عصر خود، از مقام و اعتبار علمی باالیی برخوردار بود.
یکی از مهــم تریــن اقدامات اقتصــادی وی کــه واقعا 
می تواند مصداق اقتصاد مقاومتی باشــد، تاسیس شرکت 
اســالمیه در اصفهان، با همکاری تاجــران اصفهانی بود. 
بعد از پیروزی نهضت تنباکو و پیامدهای مهم سیاســی، 
اجتماعی و اقتصــادی آن، حــاج آقا نــورا... اصفهانی با 
حمایت و همکاری بــرادر بزرگوارش آیــت ا... آقانجفی 
اصفهانی و با تشــویق بازاریان اصفهان در سال 1317ق 

اقدام به تاســیس شــرکت اقتصادی اســالمیه کرد. این 
شرکت که دارای یک اســاس نامه قوی با 43 فصل و یک 
خاتمه بــود، با اهــداف مهمی در عرصه حفــظ و تقویت 
اقتصاد ملی در مقابل نفوذ اقتصادی بیگانه تاســیس شد. 
فصول مختلف اســاس نامه این شــرکت و اهداف تعیین 
شده آن، حاکی از دید وســیع و متفکرانه این عالم دینی 
و توجه دقیق وی به معضالت و مشکالت اقتصادی جامعه 
زمان خود اســت که وی برای حل این مشکالت، اقدام به 

تاسیس این شرکت کرد. 
تاســیس این شــرکت که برای تقویت اقتصاد داخلی و 
مقابله با نفوذ اقتصادی بیگانگان و سلطه آنها بر کشورهای 
اســالمی شــکل گرفت، با اســتقبال عظیم مردم مواجه 
شد. میزان ســرور و بهجت مردم از توفیق این شرکت به 
اندازه ای بود که در برخی از شهرها مانند بوشهر و کاشان، 
به هنگام ورود اولیــن لباس های این شــرکت، مجلس 

جشن و بزم به راه افتاد.

ترس استعمار از گســترش روز افزون شرکت 
ايرانی

گســترش روز افزون شرکت اســالمیه که با هدف مقابله 
با نفوذ و ســلطه اقتصادی اســتعمارگران شــکل گرفته 
بود، موجب لطماتی به منافع بیگانگان شــد؛ به گونه ای 
که روزنامه ها و نمایندگان انگلیس، توســعه آن را سکته 

منافع انگلیس در تمام منطقه خلیج فارس اعالم کردند.
رشــد روزافزون معامالت و عایدات شــرکت اسالمیه به 
قدری زیاد بود که ســفارت انگلیس را در معرض موضع 
گیری و چاره اندیشــی قــرار می داد؛ بر همین اســاس، 
انگلیســی ها برای جلوگیری از خطر شــرکت، ناگزیر به 
حیله و نیرنگ شده و سعی کردند با استفاده از اختالفات 
مسلمانان و اهل کتاب، به اقدامات شرکت لطمه زده، مانع 
موفقیت های آن شوند؛ اما این طرح ظاهرا بسیار به موقع، 
از جانب اندیشمندان طرفدار شــرکت اسالمیه لو رفت و 
آنها از طریق اطالع رســانی به مردم، تا حــد زیادی این 

نقشه را خنثی کردند.
در مجمــوع، حرکت جهادی حــاج آقا نــورا... اصفهانی 
در عرصه اقتصــادی که با همیاری و حمایت ســایر علما 
و اقشار مختلف مردم همراه شــد، به حل شدن برخی از 
مشکالت جدی کشــور در عرصه اقتصادی با یک حرکت 
جهادگونــه انجامیــد و باعث شــد در دورانــی که عصر 
امتیازات استعماری روس و انگلیس در ایران بود، تا حدی 
از ســلطه اقتصادی بیگانگان بر کشــور جلوگیری شود. 
امروز که در عرصه های مختلف سیاســی جهان اســالم، 
جمهوری اسالمی ایران به موفقیت های روز افزون جهانی 
رسیده است، با استفاده از الگویی که حدود یک قرن قبل 
توسط یک عالم اصفهانی تدوین شده و به مرحله عملیاتی 
رســیده و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، می توان کارآمدی 
نظام اســالمی و حکومت دینی را در عرصه های مختلف 

به اثبات رساند.

ردپای اقتصادی مقاومتی در نصف جهان يافت می شود

اصفهان، خاستگاهی برای اقتصاد مقاومتی

مديرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور:

کمبود گوشت قرمز را با واردات 
جبران می کنیم

ريیس خانه صنعت ايران:

کارخانه پلی اکريل اصفهان با ۲ هزار 
کارگر در حال تعطیل شدن است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه 
مرغ شب عید تامین شده و در این راستا مشکلی وجود ندارد، 
گفت: برای تامین گوشــت قرمز، کمبود موجود را با واردات 
جبران می  کنیــم. علیرضا ولی در مراســم معارفه مدیرکل 
شرکت پشــتیبانی دام اســتان اصفهان، اظهار داشت: مرغ 
مورد نیاز برای تنظیم بازار شــب عید بــا قابلیت صادراتی 

و ماندگاری بیــش از 6 ماه خریداری شــده تــا درصورت 
لزوم و مازاد بتوانیم آنها را در ســال آینــده صادر کنیم. وی 
با بیان اینکه فعالیت شــرکت همواره به گونه  ای بوده که به 
تولیدکنندگان کمک شــود، تصریح کــرد: در زمینه تولید 
مرغ تا چند سال قبل وارد کننده بودیم اما در شرایط کنونی 
2۵۰ هزار تن مرغ مازاد بر مصرف تولید می  شود. مدیر عامل 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره تامین گوشت قرمز 
نیزتاکید کرد: برای تامین گوشت قرمز، کمبود موجود را با 
واردات جبران می  کنیم البته تالش ما این است که آسیبی 

به تولیدکننده داخلی وارد نشود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بــا بیان اینکه با 
بهره 22 درصدی هیچ گره ای از بخش تولید باز نخواهد شد، 
گفت: قصد ســیاه نمایی نداریم اما وضعیت رکود بازار اصال 
خوب نیســت. واحدها نمی توانند در این شرایط به فعالیت 
اقتصادی بپردازند. سیدعبدالوهاب سهل آبادی در گفت وگو 
با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر رشد بخش صنعت 

بدون احتساب نفت فقط 2 درصد است، اظهارداشت: دولت 
قرار بود ۵ درصد از بهره تســهیالت 16 هزار میلیاردی را به 
تولیدکنندگان پرداخت کند اما متاسفانه این موضوع اجرایی 
نشد. وی افزود: قصد ســیاه نمایی نداریم اما وضعیت رکود 
 بازار اصال خوب نیســت. وی با اعالم اینکه امــروز کارخانه 
پلی اکریل اصفهان با 2 هزار کارگر در حال تعطیل شــدن 
 اســت، گفت: امروز حتــی پــول تولیدکننــدگان که در 
بانک هاســت ارزش واقعی خود را ندارد و سیستم بانکی هم 
کمبود منابع را بهانه کرده و حاضر به ارائه تسهیالت نیست، 

در این شرایط کدام واحد تولیدی می تواند مقاومت کند؟

فوالد مبارکه

پروژه بازسازی و اصالح غبارگیر ُکنورتورهای سیستم تصفیه 
گاز فوالدسازی ذوب آهن اصفهان با حضور وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از طریق پخــش آنالین)برخط( تصاویر آن از 

شرکت ذوب آهن افتتاح شد.
به نقل از روابط عمومــی ذوب آهن اصفهــان، این پروژه به 
عنوان یک پروژه زیست محیطی در آیین اختتامیه نمایشگاه 
»صندوق های بازنشستگی؛ پیشران توســعه« در تهران با 
حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوالن سازمان تامین 
اجتماعی و مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان و با پخش آنالین 

تصاویر آن از ذوب آهن افتتاح شد. 
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در آیین افتتــاح این پروژه، 
 گفت: ذوب آهن نــه تنهــا در تولید محصــوالت فوالدی 
 و توسعه صنعتی کشــور نقش خود را بخوبی ایفا کرده بلکه 
در امر محیط زیست نیز پیشتاز اســت.احمد صادقی افزود: 
ذوب آهن با احداث 16 هــزار و ۵۰۰ هکتار فضای جنگلی 
در بین صنایع جهان،  شــاخص محسوب می شــود.وی با 
بیان اینکه، این فضای جنگلی نقش مهمی در حفظ محیط 
 زیســت دارد، گفت: پروژه بازســازی و اصالح غبارگیرهای 
سیستم تصفیه گاز کنورتورهای فوالدسازی که در راستای 
اقتصاد مقاومتــی با همت تالشــگران این شــرکت انجام 

شــد،تاثیر چشــمگیری در کاهش آالیندگی این مجتمع 
صنعتی و تبدیل شدن ذوب آهن به صنعت سبز دارد.

وی تصریح کرد: مرحله نخســت این پروژه بــرای ُکنورتور 
شماره دو شرکت با هزینه بالغ بر 4۰ میلیارد تومان و توسط 

یک شرکت آلمانی در مدت دو سال انجام شده بود.
صادقی افزود: ادامه این پروژه برای ُکنورتورهای شماره یک و 
سه شرکت با تکیه بر همت تالشگران ذوب آهن و استفاده از 
طراحی داخلی و با مزیت های بیشتر نسبت به طرح خارجی 
با هزینــه معادل یک میلیــارد تومان و در مدت شــش ماه 

ساخته و نصب شده است.
وی تصریح کرد: امروز شاهد برخاستن دود سفید از دودکش 
هر سه ُکنورتور ذوب آهن اصفهان هستیم که تفاوت بسیار 

زیادی با گذشته دارد.
مدیرعامل ذوب آهن،  این پروژه را تنها یکــی از پروژه های 
زیست محیطی این شــرکت اعالم کرد و گفت: برای کاهش 
مصرف آب ذوب آهن نیز فعالیت های مختلفی انجام شــده 

که از جمله آن استفاده از پساب های زرین شهر است.
وی گفت: برنامه ما این اســت که در پنج سال آینده تنها آب 
ُشــرب خود را از طریق زاینده رود تامین و برای  آب صنعتی 
مورد نیاز از پســاب شهرهای اطراف اســتفاده کنیم که این 

برنامه نقش مهمی در صرفه جویی آب دارد.

در جریان بهره بــرداری از طرح بازســازی و نوســازی 
ســاختمان مرکز توان بخشــی شــهید مدنی زرین شهر 
که با مشــارکت فوالد مبارکه انجام شــد، دکتر زرگرپور 
اســتاندار اصفهان، در حضور مهنــدس کوهکن نماینده 
مردم لنجان، دکتر صادقی مدیرکل بهزیســتی اســتان 
اصفهان، مهندس ســجاد فرماندار لنجــان و تعدادی از 
مقامات اســتانی و محلی، با اهدای لــوح تقدیر به دکتر 
بهرام سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه، از اقدامات انسان 

دوستانه این شرکت قدردانی کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد مبارکــه، اســتاندار 
اصفهان اظهــار کرد: اصفهان با داشــتن بیــش از 6۰۰ 
 خیریــه بــزرگ و تخصصــی، در واقع بهشــت خیران

کشور است.
وی با اشاره به اینکه در تمامی طرح ها و پروژه ها، ردپای 
خیران استان به وضوح قابل مشــاهده است، افزود: باید 
به مردم شــریف و خیراندیش این استان آفرین گفت؛ به 
همین منظــور اینجانب از این بابت که اســتاندار چنین 

استانی هستم، بسیار مفتخرم.
زرگرپور تاکید کرد: گســترش چتر تامین اجتماعی یکی 
از موضوعات اساسی است؛ اما با توجه به محدودیت های 
موجود و پاره ای از مشــکالت، این خیران هســتند که با 

ورود بســیار خوب و فعال خود در ایــن عرصه، نقص ها و 
کمبودها را جبران می کنند.

اســتاندار اصفهان معلــوالن را نعمت های اســتثنایی 
خداونــد در زمین و واســطه بهشــت نامیــد و خدمت 
به آنهــا را توفیقی مضاعــف و غیرقابل وصــف از جانب 
خداوند متعال توصیــف کرد و افــزود: حمایت بعضی از 
 شرکت ها در راســتای خدمت به این عزیزان، بسیار قابل

تقدیر است.
بنابــر ایــن گــزارش، در جریان ایــن مراســم ضمن 
پرده بــرداری از تندیس خیریه، حاضــران از بخش های 
جدید این مرکز شامل ســالن ها، آسایشگاه ها، کالس ها، 
تجهیزات کار و گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و... که توســط 
شــرکت فوالد مبارکــه و دیگر حامیان بــرای مراقبت و 
نگهداری بیــش از 3۰۰ نفر توانخواه جســمی حرکتی و 

ذهنی به بهره برداری رسید، بازدید کردند.
الزم به ذکر اســت مرکز توان بخشــی معلوالن شــهید 
مدنــي زرین شــهر، ویژه نگهــداري معلوالن جســمي 
حرکتــي و ذهنــي دختران باالي 14 ســال اســت که 
از ســال 74 آغاز به کار نموده و اینک بــا اعتباری بالغ بر 
 3۰میلیارد ریال توســط خیران مورد بازسازی کامل قرار

گرفته است.

در جريان بهره برداری از طرح بازسازی و نوسازی ساختمان مرکز توان بخشی شهید مدنی زرين شهر صورت گرفت؛

قدردانی استاندار از فوالد مبارکه

سمیه
مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2082 | February 20, 2017 | 16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره   2082   |  دوشنبه  2  اسفند   1395 |   22  جمادی االول  1438

در میــان اطرافیــان خــود، 
شنیده ایم که فردی ناگاه بدون 
هیچ عالئمی به بیماری سختی 
دچار شده در حالی که تاکنون از آن خبر نداشته است.

این عملکرد بیماری های خاموش است.
تاکنون بیش از ده بیماری خاموش شناســایی شده 
است. بیماری های خاموش به آن دسته از بیماری ها 
گفته می شــود که عالمت بالینی مشخصی ندارند یا 
نشانه های آنها بسیار مبهم اســت و زمانی تشخیص 
داده می شوند که پیشرفت زیادی کرده اند. فشار خون 

باال یکی از این قاتالن خاموش است.
با خانم دکتر شقایق فرهمندپور هم صحبت شدیم تا 

درباره بیماری فشار خون بیشتر بدانیم.
خانم دکتر فرهمندپور، ضمن تشکر از وقتی که 
در اختیار روزنامه زاینده رود قرار دادید، در ابتدا 

بفرمایید فشار خون یعنی چه؟

ســرخرگ ها خــون را از قلب به ســایر نقــاط بدن 
می رســانند. برای این کار نیاز به فشار خون مناسب 
اســت. فشــاری که با هر انقباض عضله قلب، در اثر 
برخــورد خون به دیواره ســرخرگ ایجاد می شــود 

»فشار خون« نام دارد.
پس با این تعریف، فشار خون باال یعنی فشاری 
که بیشتر از حد مناسب بر دیواره سرخرگ ها 

وارد شود.
بله، دقیقاً. اگر فشاری مســاوی یا بیشتر از 14 روی 9 
میلی متر جیوه بر سرخرگ ها وارد شود، می گوییم فرد 
دچار فشار خون باالست. نکته ای که باید به آن توجه 
کرد این اســت که هر دو فاکتور فشار، یعنی هم فشار 
ماکسیمم و هم فشار مینیمم باید در حد نرمال باشند. 
بطور مثال فشار خون 13 روی 10 هم فشار خون باال 

محسوب می شود.
فشــار خون باال جزء بیماری هــای خاموش 

محسوب می شود و عالئمی ندارد. 
بله همین طور است. باال بودن فشار خون هیچ عالتی 
ندارد و تــا زمانی که ارگان های حیاتــی بدن را دچار 
آسیب نکرده مشخص نمی شود. البته در بعضی موارد، 

وقتی فشار از حدی باالتر می رود ممکن است عالئمی 
نظیر ســردرد، گیجی و منگی، خونریزی از بینی بروز 
کند اما غالباً این بیماری بدون عالمت اســت و افراد 
مبتال، هیچ اطالعی از بیماری خود ندارند. نکته مهم 
دیگر در این زمینه هم این است که گاهی اوقات،  افراد 
به فشــار خون باال عادت کرده اند و وقتی فشار خون 
به حد نرمال می رســد دچار عالئم افت فشــار خون 

می شوند.
آیا فشار خون انواع دارد؟

بله فشــار خون در دو نوع اولیه و ثانویه دســته بندی 
می شود. فشــار خون اولیه معموالً ریشه ژنتیکی دارد 
و در افراد بین 30 تا 50 ســال بروز می کند. این فشار 
خون به راحتی قابل کنترل اســت و معموالً نیازی به 

بررسی های بیشتر ندارد. 
نوع دیگر فشار خون باال، فشــار خون ثانویه است که 
در اثر یک بیماری زمینــه ای مثل اختالالت تیروئید 
یا پرکاری غده فوق کلیوی رخ می دهد. این نوع فشار 
خون معموالً در سنین زیر 30 سال یا باالی 50 سال 
بروز می کند. باید توجه داشت که در صورت مشاهده 
فشار خون باال در این دو رده سنی باید دقت بیشتری 

جهت تشــخیص علل، اختصاص یابد و تا وقتی علت 
زمینه ای پیدا نشده، مارک فشار خون اولیه به آن زده 

نشود. 
فشار خون باال چه عوارضی دارد؟

فشار خون باال اگر کنترل شود معموالً عوارضی ندارد 
اما در صورت کــم توجهی می توانــد باعث عوارض 
چشــمی )رتینوپاتی(، کلیوی، مغزی، قلبی-عروقی 
و تصلب شراین شــود. بطوری که در تمام دنیا دومین 
علت نارسایی کلیه، فشــار خون باالی کنترل نشده 
است. تسریع در فرآیند تصلب شــراین هم از عوارض 
نامطلوب فشــار خون باالی کنترل نشــده است که 
می تواند منجر به بروز سکته های مغزی و قلبی شود. 
خوب است بدانید یکی از اولین عالئم فشار خون باالی 

کنترل نشده بزرگ شدن بطن چپ قلب است.
راه های درمان فشار خون باال چیست؟

بطور کلی برای درمان فشــار خون باال تغییر ســبک 
زندگی الزم اســت. کم کــردن وزن، ورزش منظم، 
کاهش مصرف نمک و استفاده از میوه ها و سبزیجات 
در کاهش فشــار خون مؤثرند. اما در کنار این موارد، 
مراجعه به پزشک نیز الزم است. همچنین باید توجه 

داشت که شروع درمان، ســلیقه ای نیست و براساس 
وضعیت هر بیمار متفاوت اســت. گاهی الزم است از 
چند دارو به صورت همزمان برای کاهش فشار خون 

استفاده کرد. 
آیا نوشیدن زیاد آب در کاهش فشار خون مؤثر 

است؟
خیر. اما از آنجایی که فشــار خون باال ممکن است بر 
عملکرد کلیه ها اثر ســوء بگذارد، نوشیدن آب برای 

کمک به کلیه ها مفید است. 
چک کردن فشار خون در چه زمان هایی باید 

صورت گیرد؟
به نکته خوبی اشــاره کردید. برخی افــراد به صورت 
وســواس گونه، فشــار خون را چک می کنند. مثاًل 
بالفاصله بعد از خوردن یک غذای خاص، سراغ دستگاه 
کنترل فشــار خون می روند. باید توجه داشــت که 
چک کردن در فواصل کوتاه، می تواند باعث استرس 
فرد شــود. برای این منظور هفته ای دو تا سه بار یا در 
مواردی که شــخص در معرض عوامل افزایش دهنده 

فشار است، روزی یک بار کافیست. 
آیا باید در ساعت ثابتی در طول هفته فشار خون 

را چک کرد؟
نه. حتی بهتر اســت این کار در ساعات مختلف انجام 

شود. 
اگر ساعت مصرف دارو فراموش شود یا نظم آن 

به هم بخورد چه اتفاقی می افتد؟
مصرف قرص های کنترل فشــار خــون هم مثل هر 
داروی دیگری بهتر است سر ساعت باشد اما حساسیت 
آن مثل برخی داروها نیســت و یکی دو ساعت تأخیر 
معموالً مشکلی ایجاد نمی کند اما توصیه پزشک در 
این زمینه بسیار مهم اســت. مثاًل اگر پزشک توصیه 
کرده دو قرص در شــبانه روز مصرف شود حتماً باید 
قرص ها در دو نوبت مصرف شــود. برخی از بیماران با 
صرفنظر کردن از یک نوبت، دو قرص را در نوبت بعدی 

مصرف می کنند. این کار صحیح نیست. 
آیا اهدای خون به کاهش فشــار خون کمک 

می کند؟
نه، اهدای خون برای افراد مبتال به غلظت خون مفید 

است اما در کاهش فشار خون تأثیری ندارد. 
سپاس از شما برای وقتی که در اختیار زاینده 

رود قرار دادید.

گفتگو

خواص خوراکی ها

فشار خون، یکی از ده قاتل 
خاموش انسان 

میوه و سبزیجات مناسب برای ماه اسفند )1(

 پیشنهاد  سردبیر: 
مصرف زیاد شیر، باعث کوتاه شدن عمر می شود

زمستان امسال هم رو به پایان است؛ اما آخرین ماهش برای ما ایرانی ها یادآور جنب و جوش زیاد اســت. بهتر است این ماه آخر، باک ویتامین و مواد معدنی تان را پرکنید تا با انرژی مضاعف به 
استقبال بهار بروید. مصرف میوه ها و سبزیجات جزو بهترین و طبیعی ترین روش ها برای افزایش انرژی و ویتامین بدن است. با ما باشید تا با میوه ها و سبزیجات مناسب این ماه بیشتر آشنا شوید.

بروکلی، جزو سبزیجات کم کالری است )هر 100 گرم آن فقط 27 کالری دارد(؛ اما تا دلتان بخواهد فیبر دارد. به همین دلیل هضم 
آن انرژی زیادی می طلبد و باعث کاهش وزن می شود. عالوه بر این گل کلم نیز فیبر زیاد و کالری کمی دارد. بدون شک مصرف 
زیاد این مواد غذایی برای خیلی ها سخت است چون نفاخ هستند. اگر مصرف این کلم ها را به صورت بخارپز شده و بدون روغن 

دوست ندارید، می توانید از آنها به صورت پوره در کنار غذا استفاده کنید.

هویج فرنگی نوعی هویج سفید است که کالری کمی دارد، اندکی شــیرین است و در عین حال یک ماده غذایی سالم و مفید 
محسوب می شود. می توانید از این هویج برای تهیه پوره یا گراتن استفاده کنید. هر 100 گرم از این ماده غذایی 70 کالری دارد و 
سرشار از خواص آنتی اکسیدانی است؛ بنابراین به کاهش خطر ابتال به سرطان کمک می کند. توجه داشته باشید که کودکان به 

مصرف این نوع هویج اشتیاق بیشتری نشان می دهند.

سیب زمینی ترشی یا شلغم شیرازی، از آن سبزیجات غده ای است که ظاهر چندان زیبایی ندارد اما برای افرادی که از دیابت 
رنج می برند مفید است؛ چون حاوی انسولین است که تاثیری بر قند خون ندارد. شلغم شیرازی سرشار از منیزیم، کلسیم و 

پتاسیم و همچنین ویتامین های گروه B است.

ماش حاوی خواص متعددی است. این ماده غذایی منبع خوب ویتامین C بوده و به دلیل دارا بودن ویتامین B9 برای مقابله با 
استرس موثر است؛ چون این ویتامین روی دستگاه عصبی تاثیر می گذارد. مصرف ماش همچنین به داشتن خوابی راحت تر 
کمک می کند. ماش سرشار از فیبر بوده و به این ترتیب به رفع یبوست و همچنین کنترل وزن کمک می کند؛ چون به سرعت 

باعث سیری می شود و کالری اندکی دارد.

تره فرنگی بدون شک یکی از معروف ترین سبزیجات زمستانی اســت که بخارپز کردن آن با سس سرکه و روغن زیتون یا 
استفاده از آن در ترکیب سوپ با اسفناج و هویج برای بدن بسیار مفید است. تره فرنگی سرشار از مواد معدنی است که سالمتی 

را ارتقا می دهند. این سبزی پرخاصیت برای کبد، کلیه ها و سالمت روحی مفید است و باعث خوش خلقی می شود.

تازه های پزشکی

افرادی که زیاد شــیر می نوشند بیشــتر در معرض خطر مرگ زودهنگام 
هستند. بر اساس تحقیقی جدید در کشور سوئد، این خطر برای زنان بیشتر 
از مردان است. در تحقیق انجام شــده توسط دانشمندان دانشگاه اپساال و 
موسسه کارولینسکا در استکهلم، اطالعات به دست  آمده از 10۶هزار مرد و 
زن در کشور سوئد بررسی شده است. این تحقیق نشان می دهد افرادی که 
شیر زیاد می نوشند نسبت به دیگران زودتر با خطر مرگ روبه رو هستند و 
دلیل آن افزایش التهاب مزمن خفیف در بدن است. این اولین تحقیق است 
که تفاوت خطر از نظر جنسیت را نیز مطرح می کند. کارل میخاییلسون، از 
دانشگاه اپساال، به سایت The Local گفت: »در تحقیق قبلی ما متوجه 
افزایش خطر مرگ در اثر مصرف زیاد شیر شدیم. اما این تحقیق جدید به 
ما نشان داد که یک تفاوت جنسیتی وجود دارد که در تحقیقات قبلی نشان 
داده نشده بود.« او افزود: »توصیه من این است که این تحقیق را به صورت 
تکه ای از یک پازل به حســاب آورید. الزم اســت که تمام تکه های پازل را 
داشته باشیم تا مقامات بتوانند یک دستورالعمل قطعی در این باره صادر 

کنند.« این تحقیق در نشریه آمریکایی اپیدمولوژی منتشر شده است.

بیش از چهار درصد پدران پس از تولد فرزندانشــان دچار عالئم افســردگی 
خواهند شد. این مســئله که به تازگی مورد بررسی روان شناسان قرار گرفته، 
سبب باال بردن سطح آگاهی پدران نسبت به این موضوع شده است.در حال 
حاضر بســیاری از بیماری های روحی- روانی به رسمیت شناخته شده است 
که درمان های خاص خود را دارند.بیماری افســردگی پس از تولد  نوزاد نیز 
در میان مردان وجود دارد که می بایســت جهت درمان آن اقداماتی صورت 
گیرد.مطالعات جدید در این باره نشان می دهد که یکی از عوامل این حالت، 
داشتن سابقه افسردگی است.پدرانی که از قبل حاالت افسردگی داشته یا به 
این بیماری مبتال بوده اند، در این زمینه آمادگی بیشــتری خواهند داشت. با 
تولد نوزاد مشــکالتی نیز در زندگی به وجود می آید که می تواند زمینه ساز 
بروز افسردگی در پدران باشد.رابطه تنگاتنگ مادر و نوزاد، سابقه افسردگی، 
افسردگی همســر، بیکاری و اختالالتی در کار پدران، علت هایی هستند که 
سبب بروز افسردگی در پدران می شــود. عالئم پیدایش افسردگی در پدران 
درســت مانند دیگر بیماران افســرده است.خشــم و اضطراب و نا امیدی و 
درنهایت مشکل داشتن با نوزاد جدید، از حالت های شروع افسردگی در مردان 

است.

مصرف زیاد شیر، باعث کوتاه شدن عمر 
می شود

افسردگی پس از زایمان برای پدران هم 
اتفاق می افتد

اگرگیاه خوار هستید 
رویای نوه دار شدن نداشته باشید!

چرا لب ها 
پوسته پوسته می شود؟

پدر شــدن و پس از آن پدر بزرگ شــدن برای بســیاری از مردها نقشی 
دوست داشتنی اســت که آن را بارها و بارها در ذهنشان مرور می کنند؛ اما 
رسیدن به این خواســته تحت تاثیر چه مواردی است؟ آیا برنامه تغذیه ای 

می تواند عاملی باشد برای خداحافظی همیشگی با چنین اتفاقی؟
ممکن است قدری عجیب به نظر برســد ولی یافته های اخیر دانشمندان 
حکایت از آن دارد که مردان گیاه خوار باید برای همیشه با پدربزرگ شدن 
خداحافظی کنند. بر این اســاس، پدرانی که از گوشت قرمز به اندازه کافی 
اســتفاده نمی کنند توان باروری فرزندان خود را به شدت تحت تاثیر قرار 
می دهند. در واقع، تامین نشدن پروتئین مورد نیاز بدن، شانس و احتمال 
دیدن نوه ها را به شــدت کاهش می دهد. صرف نظر کردن از بیشتر مواد 
مغذی که تنها در گوشــت هــای حیوانی یافت می شــود، موجب تنبلی 
اسپرم ها می گردد. این در حالی است که اسپرم در فرزند مردانی که رژیم 
غذایی کاملی دارند، فعالیت بیشــتری دارد. از طرف دیگر، سیستم ایمنی 
بدن افرادی که گیاه خوار هستند، نسبت به سایرین ضعیف تر است و این 

امر طبیعتا فرآیند باروری را تحت تاثیر قرار می دهد.

یک متخصص پوســت و مو برای پوســته پوسته شــدن لب ها و یا ترک 
خوردن آن به یک دلیل اصلی اشــاره کرد و گفت: این عارضه علت های 
مختلفی دارد که بعد از بررســی، می توان برای رفع آن اقدام کرد. دکتر 
سیدمسعود داودی، شایع ترین علت را در خشکی پوست دانست و افزود: 
برخی عادت دارند لب های خود را مرتب به وســیله زبان مرطوب کرده و 
یا آنها را به داخل دهــان فرو برده و با آب دهان خیــس کنند که همین 
امر به خشــک شــدن لب ها و در نهایت ایجاد ترک یا پوســته شدن لب 
منجر می شود. وی عنوان کرد: از دالیل دیگر خشــکی لب، قرار گرفتن 
برخی افراد در معرض نور خورشــید اســت؛ افرادی مانند کشاورزان و 
کســانی که در محیط های باز به مدت طوالنی زیر نور مستقیم خورشید 
کار می کنند. دکتــر داودی همچنین گفت: لب های افرادی که ســیگار 

می کشند نیز ممکن است پوسته پوسته شده یا ترک بخورد.
وی افزود: در بعضی موارد خشــک شــدن لب به دلیل مصرف برخی از 
داروهاست؛ ازجمله دارویی که برای درمان جوش تجویز می شود؛ مانند 

آکوتان که خشکی لب، یکی از عوارض مصرف این داروست.

کلم ها و 
بخصوص بروکلی

هویج فرنگی

شلغم شیرازی

ماش

تره فرنگی

ارغوان 
طباطبایی 
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پیشنهاد سردبیر: 
به این ۷ دلیل باید مهارت های فناوری خود را تقویت کنید!

کافه اپهوش سنج

How to Pose اپلیکیشــنی اندرویدی اســت که به کمک 
آن می توانید به صدها ژست مختلف عکاسی دسترسی داشته 
باشید. عکاســی یکی از هنرهایی اســت که در چند سال اخیر 
پیشــرفت های زیادی کرده اســت؛ به طوری کــه عکس های 
امروزی نسبت به۱۰ سال پیش بســیار جذاب تر و حرفه ای تر 
شده اند. معموال کمتر کسی پیدا می شــود که از تیپ یا چهره  
خــودش در عکس های ثبت شــده راضی باشــد. این موضوع 
 عالوه بر دالیــل مربوط به علم روانشناســی و خودشناســی، 
به ژست های نامناسب نیز ارتباط مســتقیمی دارد. برای مثال 
وقتی در مقابل دوربین قرار می گیرید، عکاس به شما می گوید 

لبخند بزنید یا فرضا دست های خود را به کمر تکیه بدهید. 
اما موضوعی کــه در این میان وجود دارد عــدم انتقال بی نقص 
ژست از عکاس به افراد است. به اعتقاد بسیاری از عکاسان، لبخند 

تنها در یک مرز مشخصی زیبا و گیرا خواهد بود. 

اگر کمی از این مرز زیاده روی شود، لبخندی نه چندان دلنشین 
و اگر کمتر شود لبخند مصنوعی به چشم خواهد آمد یا هنگام 
 قرارگیری دســت ها به کمر، بسیار بهتر اســت که سینه جلو 
و زاویه  سر کمی مایل به باال باشد که طبیعتا این نکات توسط هر 
 عکاسی به سوژه  عکس گفته نمی شود. به همین دلیل اکثر افراد 
به یک مرجــع کامل و اســتاندارد نیــاز دارند که بــا بهترین 
 ژســت ها و نحوه  دقیق اجرای آن ها آشنا شوند. مطمئن باشید 
 اگر در عکس های خود ژست های درســتی اجرا کنید، نه تنها 
از دیدن عکس های خود فراری نمی شــوید بلکه بیش از پیش 
 How to Pose .به عکس انداختــن عالقه مند می شــوید
اپلیکیشــنی در همین زمینه اســت که با ارایــه مجموعه ای 
فوق العاده کامل از این تصاویــر، در گروه بندی های مختلف و با 
طرح های دستی، به طور کامال گویا و بدون نیاز به هیچ توضیحات 
اضافه ، بهترین ژست های عکاسی را به شــما نشان خواهد داد. 
ژســت ها در این برنامه در مواردی همچون؛ کودکان، خانم ها، 
آقایان، زوج ها، عروســی، عکس های گروهی و... دســته بندی 
شده اند که با مراجعه به هر کدام از این بخش ها می توانید به ده ها 
تصویر نمونه دسترسی داشته باشید. برای دانلود این اپلیکیشن 

می توانید از این لینک   goo.gl/AXjors  استفاده کنید.

برنامه How to Pose؛ 

مجموعه ژست های عکاسی 
در اندروید

کشف ترکیباتی برای تشکل 
حیات روی سیاره ای کوتوله

محققان اخیرا ترکیب هایی ارگانیک در سیاره کوتوله 
» سرس « پیدا کرده اند که بزرگ ترین شی در کمربند 

سیارکی میان مریخ و مشتری به شمار می رود. 
ترکیب های ارگانیک، آجرهای ساختمان حیات زمینی 
به شمار می روند و این کشف می تواند به آن معنا باشد 

که نوعی حیات ابتدایی در سرس شکل گرفته است. 
با نقشه برداری مادون قرمز به کمک طیف سنج موجود 
در فضاپیمای Dawn، که طی سال 2۰۰7 توسط ناسا 
به فضا فرستاده شد، محققان قادر به شناسایی ترکیبات 
ارگانیک بوده اند. این فضاپیما از ســال 2۰۱5 به دور 
 ســرس می چرخد و پیش تر وجود نمک و آمونیاک را 
در این ســیاره کوتوله تایید کرده بود. عــالوه بر این، 
تلسکوپ ها یخ آب و کربنات را نیز در سرس شناسایی 
کرده بودنــد. تمام این ترکیبات مــی توانند به صورت 
تئوری، به پدید آمــدن حیات منجر شــوند. به گفته 
ســیمون مارچی، یکی از محققین ارشــد انســتیتو 
تحقیقاتی ســاوث وست: » سرس شــواهدی از وجود 
کانی های آبدار آمونیاک، یخ آب، نمک و مواد ارگانیک 
را نشــان می دهد. با این کشف جدید، Dawn معین 
 ســاخته که ســرس شــامل ترکیبات کلیدی برای 
شکل گیری حیات است. « محققان همچنین باور دارند 
که این ترکیبات، روی سرس تولید شده اند و به همراه 
 شهاب سنگ یا سیارکی به این سیاره کوتوله نیامده اند.
محققان می گویند که سالم باقی ماندن این مواد، بعد 
 از برخورد میان ســیارات و میزان حرارتــی که تولید 
می شــود، به هیچ وجه امکان پذیر نیســت. اما هنوز 
 مشــخص نشــده که این ترکیبات دقیقا به چه شکل 
به سطح سیاره سرس آمده اند. در نهایت گفتنی است 
که ســرس چیزی بالغ بر 4/5 میلیارد ســال پیش به 
 وجود آمده و درک ساختار معدنی و شکل گیری یا عدم 
 شــکل گیری حیات روی آن، می توانــد به محققان 
در درک بهتر چگونگی به وجود آمدن حیات در سیاره 
ما کمک کند. ســرس را می توان بعد از مریخ، بهترین 
 شــانس محققان برای پیدا کردن حیــات غیر زمینی 

در منظومه شمسی دانست.

وزیر ارتباطات از تشــکیل کمیته ای ویژه برای بررســی شــکایت 
مشترکان از اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و ادعای مشترکان 
مبنی بر حجم خــوری خبر داد. به گزارش خبرنــگار مهر، محمود 
واعظی در صفحه شخصی خود در شــبکه اجتماعی اینستاگرام به 
شکایت کاربران از اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی پاسخ گفت.

وی خطاب به کاربران اظهار داشــت: با توجه به مطالبی که شــما 
دوســتان درمورد وضعیت حجم اینترنت اپراتورها و نحوه محاسبه 
آن اعالم کردید، کمیته ای ویژه برای بررســی این موضوع تشکیل 
شده است. وی از کاربران خواست اطالعات دقیق از مشکالت خود 

را به سامانه پیگیری شکایات ۱٩5 اعالم کنند.

دولت امارات متحده عربــی با خرید2۰۰ خــودروی خودران 
ســاخت تســال قصد دارد از آنها به عنوان تاکسی در شهر دوبی 
استفاده کند. کار خریداری این خودروهای بدون نیاز به راننده 
این هفته به پایان رســید و این در حالی است که شرکت تسال 
 دفتر مرکزی خود در غرب آســیا را به تازگــی در دوبی افتتاح 
کرده است. خودروهای یاد شده به صورت تاکسی های خودران 
به کار گرفته خواهند شــد، اما بر روی آنها سخت افزاری نصب 
 می شــود که سرنشــینان در صورت لزوم بتوانند راندن آنها را 
بر عهده بگیرند. اســتفاده از تاکسی های خودران مذکور از سال 
 2۰2۰ در دوبی آغاز می شــود. اســتفاده از این تاکسی ها یکی 
از اجزای برنامه تبدیل دوبی به باهوش ترین شهر جهان تا سال 
2۰2۰ است. تاکســی های خودران خریداری شده از نوع مدل 
اس و مدل ایکس هستند. قرار است با استفاده از این تاکسی ها تا 
سال2۰۳۰ بیست و پنج درصد از کل ناوگان تاکسی رانی دوبی 
 به خودروهای خودران مجهز شــود. برنامه ریزی برای استفاده 
از تاکسی های خودران تا سال2۰2۰ در برخی کشورهای اروپای 

غربی و شرق آسیا نیز در حال انجام است.

گوشی آیفون 8 شــرکت اپل عالوه بر بهره مندی از نمایشگر 5/8 
اینچی و نمایشــگر او ال.ای.دی از اســکنر لیزری سه بعدی چهره 
 افراد برای شناسایی هویت آنها برخوردار خواهد بود. به گزارش ایتنا 
از فارس به نقل از مک رومورز، مدل های قبلی آیفون دارای فناوری 
 تــاچ آی.دی بودند، اما قابلیت امنیتی گوشــی مذکــور با عرضه 

این اسکنر سه بعدی به نحو چشم گیری ارتقا پیدا کرده   است.
گفته می شــود، اپل دکمه home را هم از گوشــی آیفون حذف 
خواهد کرد. نصب هر یک از این اســکنرها برای اپل۱۰ تا ۱5 دالر 
هزینه دربرخواهد داشــت بنابراین آیفون 8 به علت نصب این ابزار 
چندان گران تر از مدل های قبلی گوشی مذکور نخواهد شد، اما باید 
توجه داشت که اســتفاده از فناوری های امنیتی بیشتر در آیفون 
8 که امری محتمل اســت، در مجموع باعث می شود این گوشی 
۱۰۰ دالر گران تر از مدل های قبلی آیفون باشد. برخی منابع خبری 
 می گویند، با توجه به اصــرار دولت جدید امریکا بــر تولید آیفون 
در داخل خاک آمریکا و هزینه های باالی این کار ممکن است آیفون 
جدید بیش از۱۰۰۰ دالر قیمت داشته باشــد و این امر خریداران 
آن را به شدت کاهش می دهد. فناوری تشخیص هویت سه بعدی 
هم امنیت بیشتری دارد و هم بهتر از تاچ آی .دی عمل می کند که 
در صورت خیس بودن سطح گوشی یا دســت کاربر درست عمل 

نمی کند و در صورت ضربه شدید به گوشی دچار اشکال می شود.

پروژه » ظرفیت ســنجی انــرژی جــزر و مــد و طراحی یــک توربین 
 جریانــی جــزر و مــدی « بــرای دو منطقه منتخــب از خلیــج فارس 
در حال انجام اســت. به گزارش مهــر به نقل از معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، اکبر شــهرباف درباره پروژه » طراحــی یک توربین 
جریان جزر و مدی « که با حمایت ســتاد توســعه فنــاوری انرژی های 
تجدیدپذیر معاونــت علمی در حــال انجام اســت، اظهار کــرد: در فاز 
 نخســت این پروژه پتانسیل ســنجی انرژی جــزر و مــد در دو منطقه 
از خلیج فارس مد نظر اســت که مطالعات و تحقیقات مــا در این زمینه 
از ســال ٩۳ آغاز شــده اســت. وی درباره نتایج تحقیقات در این زمینه 
 گفت: تــا کنون جمــع آوری اطالعــات یک ماهــه جریان جــزر و مد 
در یکی از مناطق برای ســه ایســتگاه جمع آوری شــده و اندازه گیری 
 امالح معلــق بــا آب جابه جا شــده در یــک شــبانه روز نیز بــه اتمام 
رســیده اســت همچنیــن نمونــه هایــی از ایــن منطقه بــه منظور 
 شناسایی ساختار تشــکیل شــده مواد از بســتر دریا مورد آزمایش قرار 
گرفته است. عضو هیئت علمی پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی با بیان 
 اینکه به زودی پتانسیل ســنجی انرژی جزر و مد در منطقه دوم را شروع 
می کنیم، ابراز کرد: تعیین حداکثر ســرعت جزر و مــد در مناطق مورد 
تحقیق، شناسایی بهترین سرعت برای استحصال انرژی و در نهایت طراحی 
توربین جریان جزر و مدی مسائلی است که در نظر داریم با انجام این پروژه 
به آن برسیم. شهرباف بیان کرد: امروز انرژی های تجدیدپذیر همچون باد و 
خورشیدی زمینه فعالیت بیشتری را به خود اختصاص دادند، اما استحصال 
 انــرژی از دریا و جزر و مــد نیز مزیت های خــود را دارد. انــرژی های باد 
 و خورشــید در طول 24 ســاعت در دســترس نیســتند در صورتی که 

در طول 24 ساعت می توان از جزر و مد انرژی به  دست آورد. 
تحقیقات در این زمینه در ابتدای راه است، اما در آینده شاهد پیشرفت های 

زیادی در این حوزه خواهیم بود.

قایق ربات خودران با عنوان » مروارید « توســط دانشــجویان 
دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد. به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از دانشــگاه تهران، پروژه طراحی و ساخت » قایق ربات 
خودران « به منظور کنترل، حفاظت و پایش عمق پای اسکله ها 
 و حوضچه های بنادر به ســفارش ســازمان بنادر و دریانوردی 
 در قالب ســه رســاله دکتری و پنج پایان نامه کارشناسی ارشد 
و دو پروژه کارشناسی طراحی و ساخته شــد. این طرح توسط 
یک تیم ۱2 نفره و در طی سال های ٩۳ تا ٩5 در دانشگاه تهران 
 انجام شده است. باهدف گرامیداشــت یاد و خاطره رزمندگان 
و شهدای عملیات بزرگ مروارید این پروژه با عنوان » مروارید « 

نامگذاری شده است.

تشکیل کمیته ویژه 
برای بررسی حجم خوری اینترنت

تسال، تاکسی های خودران خود را 
تا سال 2020 روانه خیابان ها می کند

آیفون 8 به ابزار تایید هویت سه بعدی 
مجهز می شود

توسط محققان کشور؛

توربین جریانی جزر و مدی 
طراحی می شود

قایق خودران در دانشگاه تهران 
ساخته شد

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2082
روزی یک قصاب برای خریدن تعدادی گاو، غاز و مرغ به 
بازار رفت. قیمت هر گاو، ۱5 سکه، قیمت هر غاز، ۱ سکه 
و قیمت هر مرغ، یک چهارم ســکه بود. این قصاب صد 
سکه همراه داشت و می خواست با این پول، دقیقا صد 
حیوان بخرد. آیا این امکان پذیر است؟ توجه کنید که 

این قصاب از هر حیوان حداقل یکی الزم دارد.
جواب معمای  2081 

تعداد سکه ها: حداقل پول او ٩ تومان و حداکثر پول او 
۱5 تومان است. زیرا اوال 7 سکه یک تومانی و یک سکه 
دو تومانی برابر ٩ تومان می شود که حداقل پول آن فرد 
است. ثانیا 7 سکه دو تومانی و یک سکه یک تومانی برابر 

۱5 تومان می شود که حداکثر پول آن فرد است. 
اگر پاسخ را 8 و ۱6 داده اید به این نکته که باید از هر دو 

سکه استفاده کنید، دقت نکرده اید.
لطفا جواب معماهای طرح شــده را به همراه نام 

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

تا نام شما درهمین صفحه ذکر شود.

و اما ببینیم که مهارت های فناوری چگونــه می توانند به بهبود 
زندگی شما کمک کنند:

1- باعث می شوند مشکالت را بهتر حل کنید
برنامه نویســی در کل بــه حــل مشــکل مربــوط می شــود. 
 شــما کارتان را با مشــکل یک کاربر کــه می باید رفع شــود، 
آغاز می کنید و در نهایت به یک راه حل می رســید. ســپس آن 
راه حــل را آزمایش می کنید تــا ایرادها و اصالحــات احتمالی 
 را بیابیــد و راه حل بهتــری را ارایه دهید. تمــام مراحل این کار 
به حل مشــکل مربــوط می شــود. مهارت های حل مشــکل 
 کلی هســتند و صرف نظــر از صنعــت، می توانند کــم و بیش 
برای هر بخش از زندگی شما به کار گرفته شوند. از شناسایی یک 

مسئله گرفته تا تجزیه و تحلیل آن به بخش های مختلف.
2- اگر فناوری را درک کنید کمتر از آن ناامید می شوید

چند بار برای تان پیش آمده که به خاطر مشکل ناگهانی گوشی 
هوشمند خود و این که هیچ ایده ای برای رفع مشکل آن نداشتید، 

 به کلی ناامید شــده  بودید؟ اگــر بدانید که چگونــه با فناوری 
کار کنید، به طور حتم کمتر ناامید خواهید شد. 

با وجود این که مهارت های برنامه نویســی به شما یاد نمی دهد 
که چگونه گوشــی هوشــمند خود را از ابتدا بســازید و به آن 
برنامه بدهید، اما دانســتن اصول اولیه فناوری موجب می شود 
 تقریبا هــر چیزی در حوزه فنــاوری کمی برای تــان مفهوم تر 
 و قابــل درک تر شــود. وقتی از یــک موضوع ســر در بیاورید، 

درک بقیه مسائل به مراتب آسان تر می شود.
3- با رفع مشــکالت فناوری در هزینه ها صرفه جویی 

می کنید
 آیا می دانید آخریــن بار چقــدر هزینه کردید تا کســی بیاید 
و کامپیوتر شما را درســت کند؟ با وجود ریبوت کردن کامپیوتر 
به توصیه پشتیبان فناوری باز هم نتیجه نگرفتید و ناامید شدید؟ 
با داشــتن مهارت های فناوری، می توانید اکثر مشکالت خود را 
 تشخیص دهید و رفع کنید. اگر اصول اولیه را بدانید و یا مهم تر 

از آن، اگر با فناوری راحت باشید، راه حل اکثر مشکالت فناوری 
یک جستجوی ساده در گوگل است.

4- باعث می شوند رهبر بهتری باشید
امروزه اکثر شرکت ها به طرق مختلف وابسته به فناوری هستند. 
اگر شــما اصول اولیه کارهایی را که این دپارتمان ها یا آژانس ها 
انجام می دهند را ندانید، کار کردن با آن ها در مســیری که هم 
کارآمد باشد و هم ثمربخش، برای تان دشوارتر می شود. این بدان 
معنی نیست که تمام رهبران باید اطالعات کاملی از توسعه وب 
 HTML داشته باشند، بلکه درک اصول اولیه چیزهایی همچون
و CSS و تفاوت بین جاوا اسکریپت و Ruby یا هدف از سیستم 
مدیریت محتوا ) CMS (، تاثیر زیادی روی کار کردن با کسانی 
دارد که مســئولیت این کارها را برعهده دارند. با وجود داشــتن 
چنین اطالعاتی می توانید خــود را درگیر فرآیند تصمیم گیری 

کنید و عضو مفیدی برای شرکت محسوب شوید.
 5- باعــث می شــوند تشــریک مســاعی بهتری 

داشته باشید
تشــریک مســاعی در پروژه های توســعه و طراحی در دنیای 
 فناوری متداول اســت و مهارت های تشــریک مساعی که شما 
در این پروژه ها یاد می گیرید، تاثیــر خارق العاده ای در همکاری 
شــما در حوزه های دیگر  دارد. وقتی بتوانیــد برنامه را به کمک 
 توســعه دهندگان دیگر عیب یابی کنید، یا پــروژه را با طراحان 
و توســعه دهندگان متعددی  که روی آن کار می کنند، مدیریت 
کنید،  کار کردن به عنوان بخشی از تیم برای تان آسان تر می شود.

6- آینده کاری شما را تضمین می کنند
  صنایع مختلــف از کشــاورزی گرفته تــا آمــوزش و پرورش 
در حــال وارد کردن فنــاوری در عملیات روزانه خود هســتند. 
واضح اســت: کســانی که مهارت های فناوری دارند و به راحتی 
با آن کار می کنند آســان تــر می تواننــد خود را بــا انتظارات 
متغییر آینده، تطبیق دهند. این که برنامه نویســی یاد بگیرید 
 باعث نمی شــود که در همه مشــاغل مرتبط با فناوری مهارت 
داشته باشید، اما موجب می شــود در توانایی های فناوری خود 
مطمئن عمل کنید و امکان یادگیری فناوری های خاص که الزمه 

شغل تان هستند، برای تان آسان تر شود.
۷- باعث می شوند چند مهارته باشید

برخورداری از دانــش و مجموعه ای از مهارت ها به شــما کمک 
می کند تا هــم از نظر حرفه ای و هم شــخصی بــه خوبی عمل 
کنید. این که بتوانید فهرســتی از مهارت های فنــاوری خود را 
 در رزومه کاری خــود بگنجانید، موجب می شــود تا صرف نظر 
از صنعت برای هر کارفرمایی جذاب باشید. هر چه آدم ها بیشتر 
و بیشتر با صنعت فناوری درگیر  شوند، داشتن حداقل اطالعات 
 کلی از این علــم می تواند به آن ها در برقــراری ارتباط با دیگران 

چه از نظر حرفه ای و چه شخصی کمک کند.

با وجود این که 
مهارت های 

برنامه نویسی 
به شما یاد نمی دهد 

که چگونه گوشی 
هوشمند خود را
از ابتدا بسازید 
و به آن برنامه 

بدهید، اما دانستن 
اصول اولیه فناوری 

موجب می شود 
تقریبا هر چیزی 
در حوزه فناوری 

کمی برای تان 
 مفهوم تر 

و قابل درک تر شود

صرفا جهت اطالع

کمبود نمونه مغز مبتال به اختالالتی از قبیل افســردگی یا اختالل استرس 
پس از حادثه باعث شــده تا دانشــمندان از مردم درخواست کنند تا تعداد 
بیشــتری مغز خود را پس از مرگ به مطالعات پزشکی اهدا کنند. ناآگاهی 
از دلیل وقوع ایــن نوع از اختــالالت در مغز دلیل اصلــی کمبود مغزهای 
اهدایی اســت و دانشــمندان معتقدند اگر مردم بدانند تغییر در سیستم 
اتصاالت مغزی عامل ابتــال به انواع بیمارای های مغزی اســت،  این کمبود 
برطرف خواهد شد. به گفته محققان کشف درمان های جدید برای بسیاری 
از بیماری هــای عصبی و مغزی در گرو مطالعات علمی و پزشــکی اســت 
درحالی که کمبود بافت مغز برای انجام مطالعات توســعه این درمان ها را 
 با محدودیت مواجه ساخته اســت. نمونه های مغز مبتال بــه بیماری هایی 
با منشا روحی روانی مانند افسردگی با بیشــترین کمبود در بانک های مغز 
 مواجهنــد و محققان معتقدند ایــن کمبود به دلیل تصور نادرســت مردم 
از این بیماری هاست زیرا بیشــتر افراد تصور می کنند بیماری که در دسته 
بیماری های روحی قرار دارد در ســاختار مغز تغییری ایجاد نمی کند پس 

نیازی به اهدای مغز افراد مبتال به این بیماری ها نیست.

فراری از ابرخودروی جدید خود رونمایی کرد.
Ferrari 812 Superfast نام عجیب و غریبی دارد، اما قدرتمندترین 

اتومبیلی است که تا امروز فراری طراحی کرده است. 
این فراری به لطف موتور ۱2 ســیلندر 6/5 لیتــری V12 که قدرتی معادل 
78٩ اســب بخار را تولید می کند، شــما می توانید به حداکثر سرعت۳4۰ 
 rpm 8500 کیلومتر در ســاعت دســت پیدا کنید. این اتومبیل حداکثر
 برون ده دارد که به ادعای فــراری باالترین میزان قــدرت در اتومبیل هایی
اســت که موتور آنها در قســمت جلو قــرار گرفته اســت. با توجــه به این 
 قدرت بــاال، فراری ایــن خــودرو را چهــار چــرخ متحرک کرده اســت 
و Side Slip Control را بــه آن افزوده اســت که در ســرعت های باال 
تعادل و توازن اتومبیل را حفظ می کند. الزم به ذکر اســت که فراری امسال 
هفتادمین سال فعالیت خود را جشــن می گیرد. این کمپانی در سال ۱٩47 
با نخستین اتومبیل خود با موتور V12 کار را آغاز کرد. 8۱2 سوپرفست نیز 
در واقع ادامه راه اتومبیل های پیشــین فراری است و در گرامیداشت تمامی 
اتومبیل های قدرتمندی که فراری تا کنون معرفی کرده، طراحی شده است. 

از سریع ترین اتومبیل فراری  رونمایی شدمغزتان را به دانشمندان اهدا کنید! شلوار ضدآب همه کاره، با دوام و راحت 
از راه رسید

» مینیم « نام شلوار جدید همه کاره ای است که در برابر عرق و آب مقاوم 
است و هم برای استفاده روزمره و هم برای ورزش و تفریح کاربرد دارد. 
آنچه که این شلوار را از شلوارهای مشابه متمایز می کند، استفاده از نوع 

خاصی از پارچه است که دارای سه الیه متمایز است. 
الیه بیرونی این پارچه را یک ترکیب مصنوعی دارای قابلیت کشسانی 
باال تشکیل داده که باعث می شود فرد در آن کامال احساس راحتی کند. 
 الیه وسطی این شلوار شامل یک غشــای ضدآب است که جلوی نفوذ 
هر مایعی به داخل را می گیرد و الیه داخلی از پشم گوسفند و پلی استر 
مقاوم در برابر نفوذ گرد و خاک ساخته شده که بسیار نرم و لطیف است.
استفاده از این شــلوار به خصوص برای افرادی که حوصله ندارند، برای 
حضور در موقعیت های مختلف اداری، ورزشــی، تفریحــی و ... مرتبا 

شلوارهای مختلفی بپوشند، عالی است. 
قیمت این شلوار که در اواسط تابستان روانه بازار می شود 85 دالر است.

نکته مهمی که در مورد مهارت های فناوری وجود دارد این اســت که یادگیری، موجب یادگیری می شود. 
برخورداری از مهارت های فناوری راه هایی فراتر از صنعت فناوری را برای شما می گشاید. 

حتی اگر در حوزه فناوری کار نمی کنید:

به این ۷ دلیل باید مهارت های فناوری خود را تقویت کنید!
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پیشنهاد سر دبیر: 
ریشه واقعی تئاتر گم شده است

اخبار

نمایش »این باد موافق نیست« به نویسندگی و کارگردانی کوروش 
شمس از فردا تا 15 اسفندماه در تاالر هنر روی صحنه می رود.

 نویســنده و کارگردان این نمایــش در مورد جزئیــات آن گفت: 
»این باد موافق نیست« در بستر مراسمی آیینی شکل می گیرد و 
داستان یک عذاب را بر وجود دختری روایت می کند که از گذشته 
پدر خود اطالعی ندارد. کوروش شمس تصریح کرد: در این نمایش 
رویا زیرک قشقایی، کمند شــمس، مهرزاد مشکل گشا و نسرین 
قجاوند ایفای نقش می کنند و دســتیار و برنامه ریــز کار نیز امیر 
قاسمی است. وی افزود: این نمایش از سوی گروه نمایشی »کوچه« 
و با همــکاری تاالر هنر و ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان آماده اجرا شده است. عالقه مندان برای دیدن این نمایش 
می توانند با تهیه بلیت از ســایت partakticket.com از فردا تا 
15 اسفندماه هر شب )بجز 6 اسفند( رأس ساعت 18:20 به سالن 

کوچک تاالر هنر مراجعه کنند.

نمایش »گل آفتابگردان« به نویســندگی بهمنیــار فریدونی و 
کارگردانی اکبر کشانی، از فردا تا 10 اســفند ماه در تاالر شیخ 

بهایی شاهین شهر روی صحنه می رود.
کارگردان نمایــش »گل آفتابگــردان« در مــورد جزئیات آن 
گفت: قصه نمایــش درباره گل آفتابگردانی اســت که در باغی، 
کنار دیواری رشد کرده و چون خورشــید بر او نمی تابد پژمرده 
شده اســت و پروانه ها و زنبورها به درخواســت گل بی توجهی 
می کننــد و روی او نمی نشــینند، تا اینکه خرمگســی می آید 
و تصویر یک خورشــید مقوایی را به او می دهــد و گل را فریب 
می دهــد و در نهایت یــک پرنده زیبــا او را به ســوی حقیقت 
راهنمایی می کند. اکبر کشــانی تصریح کرد: ثنا درخشــنده، 
سنا روســتایی، محمد مهدی مشــکلی، نوتاش صالحی، عماد 
ضرغامی، سارینا کریم زاده، زهرا اســکندری، فاطیما محمدی، 
همراز شــیروانی، صبا طاهر زاده و الینا خدیوی در این نمایش 
ایفای نقش می کنند و کار از ســوی گروه نمایشی صحنه سها 
و با حمایت کاالی تخت پارادایس آماده اجرا شــده اســت. وی 
با اشاره به اینکه گروه نمایشــی »صحنه سها« برای اولین بار در 
شاهین شــهر، ویژه کودکان و نوجوانان راه اندازی شده، گفت: 
»گل آفتابگردان« بعد از »موش و گربه« دومین نمایشــی است 
که توســط کودکان آموزش دیده آموزشــگاه »صحنه ســها« 
برای اجرا آماده شده اســت و تقریبا از یک سال پیش تاکنون، 
با تالشی که در آموزشــگاه برای آموزش کودکان 5 تا 11 ساله 
انجام دادیم موفق به تشکیل این گروه شدیم و ان شاءا... این کار 
را نیز ادامــه خواهیم داد. عالقه مندان بــرای دیدن این نمایش 
می توانند از  فردا تا 10 اســفندماه هر شــب رأس ساعت 18 به 

تاالر شیخ بهایی شاهین شهر مراجعه کنند.

فیلم »هفت و پنج دقیقه« ســاخته محمدمهدی عسگرپور که در 
ســال 8۷ در فرانسه ساخته شد، بعد از هشت ســال قرار است در 
گروه ســینمایی هنر و تجربه اکران شــود. »هفت و پنج دقیقه« 
مضمونی اجتماعی دارد و بر اســاس فیلم نامــه فرهاد توحیدی 
ســاخته شــده اســت. این فیلم قرار اســت از چهار اســفند در 

سینماهای گروه هنر وتجربه اکران شود.
در خالصه داستان فیلم »هفت و پنج دقیقه« آمده است: »هفت و 
پنج دقیقه« داستان زندگی ســه زن مهاجر را روایت می کند. آنها 
در شهر کوچکی در فرانســه زندگی می کنند. این سه زن هر کدام 
در مواجهه با جامعه و خانواده خود دست به انتخاب هایی می زنند 

که زندگی آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.

من از مخاطبانم می خواهم، تئاتر را به خاطر خود تئاتر تماشا کنند 
نه به علت رنگ و لعاب و حضور ستارگان سینما.

محمدجواد طاهری کارگــردان تئاتر و بازیگر تئاتــر و تلویزیون، 
در خصوص محوریــت نمایش»کمدی الهی جلــد ۴« گفت: این 
نمایش پیرامون سه جوان است که بنابر دالیل اقتصادی و فرهنگی 
گمگشته شده اند و در دل این ماجرا، یک عشق مثلثی وجود دارد. 
همچنین طاهری در خصوص ســبک اجرای نمایــش افزود: این 
نمایش در یک فضای سورئالیستی »غیر واقعی« وجود دارد. فضای 
این ماجــرا، انتزاعی با دیالوگ های واقعی اســت. وی در خصوص 
هدف اجرای نمایش خود اظهار داشــت: قطعــا نمایش ها، همگی 
هدف دارند و بــه دنبال دریافت بازخورد هســتند. ما در جامعه ای 
زندگی می کنیم که مشکالت زیادی از لحاظ سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی داریم که باعث شده است به اطرافمان بیشتر دقت کنیم. 
تماشــاگر با دیدن این نمایش، تلنگری به خودش می زند و خود را 

متوجه می سازد.
طاهری پیرامون استقبال مخاطبان از نمایش تصریح کرد: استقبال 
بد نبوده اســت، البته باتوجه به اینکه فصل خوبی برای اجرا نبوده 
است چرا که زمان آن بالفاصله بعد از جشــنواره فیلم و تئاتر بوده 
اســت، ولی با این مســائل هم من راضی بــوده ام. وی همچنین 
درخصوص سالن اجرای نمایش بیان کرد: من از سالن اصال راضی 
نبودم. چرا که یک ســالن کوچک را برای نمایش در اختیار دارم. 
این سالن در حد یک پالتوی خوب است و هم زمان سه نمایش در 
این سالن اجرا می شود. دکور هرسه اجرا هم باید تغییر کند و این 
کیفیت کار را کم می کند و مهم تر از همــه آزاد نبودن کارگردان 
اســت، چراکه باید دکور را متناسب با ســالن بچیند و این بسیار 
سخت است. کارگردان نمایش»کمدی الهی جلد ۴« درباره افزایش 
دوبرابری بودجه تئاتر گفت: مســئوالن از این قول ها زیاد داده اند.

آنها هنوز حتی به ماندن خودشــان هم اعتماد ندارند پس چطور 
هنرمندان را دلخوش می کنند به فردایی که ماندن خودشــان هم 
هنوز قطعی نیست. مســئوالن چطور وعده های دروغین به زبان 
می آورند تا زمانی که تثبیت نشــده اند.تمام مسئوالن دولت قبل، 
بســیار وعده دادند ولی عمل نشــد. دولت فعلــی هم درخصوص 
فرهنگ و هنر بسیار وعده داد اما عملی نشد. مسئوالن باید بسیار 
تالش کنند که تئاتر کشور تبدیل به سازمان تئاتر شود و بعد از سی 
و هفت ســال بودجه اصلی را دریافت کند. وی همچنین پیرامون 
اعضای گروه نمایش اظهارداشــت:گروه نمایشی من، گروه بسیار 
خوب و یکدســتی اســت و من رضایت دارم چرا که دور هم جمع 

می شوند و برای اجرای نمایش تالش می کنند.

از فردا تا 15 اسفند ماه؛

شاهد اجرای »این باد موافق 
نیست« در تاالر هنر باشید

از  فردا تا 10 اسفند ماه انجام می شود؛

اجرای نمایش »گل آفتابگردان« در 
شاهین شهر

عطاران و کیانیان با »هفت و پنج 
دقیقه« به سینماها می آیند

محمد جواد طاهری:

ریشه واقعی تئاتر گم شده است

عبدا... اســفندیاری تهیه کننده فیلم ســینمایی »نرگس مست« در 
خصوص آخرین وضعیت ســاخت این اثر گفت: تا حدودی به مشکل 
مالی برخوردیم و این فیلم کماکان در مراحــل پایانی فنی قرار دارد. 
مشخص نیست نسخه نهایی آن چه زمانی آماده شــود. وی افزود: تا 
زمانی که نســخه نهایی آماده نشــود نمی توان برای دریافت پروانه 
نمایش و در نوبت اکران قراردادن آن تصمیم گرفت.  گفتنی اســت؛ 
»نرگس مست« اولین تجربه بلند ســینمایی سید جالل الدین دری 

است که تهیه کنندگی آن را عبدا... اسفندیاری بر عهده دارد. 
بازیگرانی که در این فیلم حضور دارند، عبارتند از سعید پورصمیمی، 
ســیامک صفری، رضا فیاضی، هومن برق نورد، متین ستوده، بهنام 
قربانی، امیرحســین مدرس، مهدی پاکدل و میتــرا حجار. خالصه 
داستان فیلم: داستان یک ســازنده قدیمی تار است که در خانه اش با 

گروه جوانی که تمرین موسیقی می کنند، مراوده دارد. 

فیلم »اِو« )خانه( با حضور در بخش اصلی سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر، مورد اســتقبال مخاطبان خاص و عام سینما قرار گرفت. 
اصغر یوســفی نژاد کارگردان »او« )خانه( در خصوص بازنگری در 
تدوین این اثر گفت:نسخه اولیه این فیلم 83 دقیقه بود که با توافق 
تدوینگر به ۷8 دقیقه در جشــنواره فیلم فجر رسید و فکر نمی کنم 
تدوینی روی آن صورت دهیم. اگر توصیه ای منطقی از طرف اهالی 
فن در خصوص کوتاه کردن آن پیشنهاد شود شاید 2 دقیقه از زمان 
آن کم کنیم. وی با اشــاره به زمان اکران »او« عنــوان کرد:قبل از 
جشــنواره مذاکراتی با بخش هنروتجربه انجــام دادیم اما در کل با 
وجود پیشــنهاداتی که شــده، فعال خبری از اکران نیست. وی در 
خصوص مردمی بودن »او« اظهار داشت: در کاخ مردمی جشنواره 
فیلم فجر مردم از فیلم استقبال خوبی کردند حتی منتقدان در کاخ 
رســانه  نیز هوای فیلم را داشــتند که همه اینها دور از انتظار بود و 

جای خوشحالی داشت.

نبود بودجه، یک اثر 
سینمایی را متوقف کرد!

تدوین فیلم ِ»او«
تغییر نمی کند

سینما

مدیرعامل انجمن سینماگران اصفهان از اکران فیلم سینمایی 
پالن- ســکانس »مهتاب« برای نخســتین بــار در اصفهان 

خبرداد.
تاک شــهر، با اشــاره به اکــران فیلــم ســینمایی مهتاب، 
اظهارداشت: فیلم ســینمایی مهتاب تالش گروهی بود که از 
ایده های نو سرچشمه گرفته اســت و چنین فیلم هایی نیاز به 
حمایت دارند. وی افزود: مهتاب، فیلمی است که به طور پالن- 
سکانس فیلم برداری شده و برای مخاطبی که عادت به کات و 
روایت های خاص ســینمایی دارد، نوع تصویر آن نیز برای آنها 
جدید به حساب می آید. مدیرعامل انجمن سینماگران اصفهان 
با بیان اینکه راه برای هنرمندان اصفهانی در زمینه فیلم سازی 
باز است، افزود: هنرمندان درکنار تالش خود باید حمایت ها را 
به خود جذب کنند و با توجه به زندگــی در اصفهان، می توان 
سیستم جذب ســرمایه داشت تا به پیشــرفت سینما کمک 
شود. وی در رابطه با داشــتن صندوق پشتیبانی از هنرمندان 
و فیلم ســازان اصفهان، خاطرنشــان کرد: ما مشــکل جذب 
سرمایه در اســتان را داریم که با تشکیل این صندوق می توان 
به تولیدات کمک کرد. تاک شــهر تصریح کرد: خالقیت و نوع 
بیان ساختار در یک اثر، جذابیتی را ایجاد می کند که برای همه 

چشمگیر خواهد بود.

مدیرعامل انجمن ســینماگران اســتان اصفهان با اشاره به 
پیشرفت فیلم سازی بیان کرد: مطالعه کم فیلم سازان جوان، 
مسئله خوبی نیست و باید بیشــتر به مطالعه و تماشای فیلم 
بپردازنــد تا به پیشــرفت های خوبــی برســیم. کارگردان و 
تهیه کننده اصفهانی فیلم ســینمایی مهتاب نیز با اشــاره به 
خودجوش بودن این فیلم، اظهار داشــت: مهتاب بدون کمک 
هیچ نهاد و ارگانی ساخته شد که به این کار، سینمای مستقل 
نیز می گویند. وحید پاکزاد گفــت: مهتاب به مدت 85 دقیقه 
درســال 93 تولید و پس از طی مرحله صداگــذاری در گروه 
سینمایی هنر و تجربه پذیرفته شد و در نوبت اکران قرارگرفت. 
همچنین اکران این فیلم از 23 بهمن ماه سال جاری در تهران 
آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. این کارگردان و تهیه کننده 
اصفهانی با بیان اینکه مهتاب نخستین فیلم سینمایی اصفهان 
است، افزود: این فیلم، برای نخســتین بار با حضور جمعی از 
هنرمندان و اعضای هیئت موســس خانه ســینمای استان 
اصفهان در تاالر ســوره به نمایش درآمد و با استقبال خوبی از 
سوی مردم روبه رو شــد. وحید پاکزاد گفت: هم اکنون اکران 
فیلم سینمایی مهتاب در تهران، البرز، مشهد، اصفهان، شیراز 
و بابل ادامه دارد. همچنین مهتاب توانســت جایگاه خود را در 

سینمای ایران پیدا کند.

آمار نشــر کتاب های کودک در دی ماه ســال جاری 
در مقایســه با زمان مشابه سال گذشــته، افزایش 33 

درصدی داشته است. 
در دی ماه ســال گذشــته، 9 هزار و 59 عنوان کتاب 
منتشر شده که در مقایســه با زمان مشابه سال جاری 
با افزایش ســه درصدی به 9 هزار و 300 عنوان کتاب 

رسیده است.
در این میان ســهم کتاب های عمومی در سال جاری 
6 هزار و 69۷ و ســهم کتاب های کودک هزار و ۴19 
عنوان است که به ترتیب نسبت به بازه زمانی مشابه در 
سال گذشته با افزایش 21 و 33 درصدی رو به رو شده 
است. بر اســاس این آمار، دو هزار و ۴6۴ عنوان کتاب 
کمک درسی در دی ماه سال گذشــته روانه بازار نشر 
شــد که این تعداد عناوین در مدت مشابه سال جاری 
به یک هزار و 18۴ عنوان رسیده اســت.  بر اساس این 
گزارش، ناشران تهرانی در دی ماه سال جاری ۷ هزار و 
۷۷۷ عنوان و ناشران شهرستانی یک هزار و 523 عنوان 
کتاب روانه بازار کرده اند که در مقایســه با بازه زمانی 
سال گذشته به ترتیب ۷ درصد و منفی 16 درصد تغییر 

داشته است.

رییس کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان 
گفت: بر اساس مصوبه انجمن کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان که به ریاست استاندار تشکیل شد، کتابخانه های 
مساجد اســتان اصفهان که اســتانداردهای الزم را دارا 

باشند، از حمایت های این انجمن بهره مند می شوند.
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی با بیان اینکه در حال 
حاضر یک هزار و 23۴ کتابخانه در مساجد استان اصفهان 
فعالیت می کنند، اظهار داشت: از این میزان تعداد 510 
باب کتابخانه مسجدی ساماندهی و مجوز فعالیت آنها نیز 

صادر شده است.
 وی بیان کرد: در قدم نخســت، تعداد 53 باب کتابخانه 
مســجدی بــرای اســتفاده از حمایت هــای انجمــن 
کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان معرفی می شوند. 
رییس کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان 
تصریح کرد: آموزش کتابداران مساجد، تجهیز کتابخانه ها 
به میز، صندلی، قفســه و نرم افزار ِمهر مساجد و پرداخت 
ســرانه فعالیت از اقدامات دبیرخانه کانون های فرهنگی 
هنری مساجد اســتان اصفهان به کتابخانه های مساجد 

است. 

مدیرعامل انجمن سینماگران اصفهان خبر داد:

اکران سینمایی پالن- سکانس »مهتاب« برای نخستین بار در اصفهان 
افزایش نشر 33 درصدی 

کتاب های کودک در دی ماه
رییس کانون های فرهنگی مساجد اصفهان گفت:

بهره مندی کتابخانه های مساجد 
از کتابخانه های عمومی

کتابخانه

برگزاری جشنواره 
فیلم کوتاه 180 
ثانیه ای با محوریت 
کارآفرینی

جشنواره اســتانی فیلم کوتاه 180 ثانیه ای با 
محوریت »کارآفرینی و مدیریت کسب و کار« 

ویژه عموم عالقه مندان برگزار می شود.
از اهداف اصلی این جشنواره، تشویق جوانان به 
توسعه خالقانه استعدادهای خود برای استفاده 
بهتر از فنــاوری های نوین، نشــر ارزش های 
کارآفرینــی و مهــارت کســب و کار از طریق 
تصویر، برگزاری نمایشــگاه هــای تخصصی 
و بازارچه هــای فــروش محصــوالت و ارائه 

خدمات در زمینه کارآفرینی، ارزش آفرینی و 
توسعه مهارت کســب و کار بین افراد به ویژه 
صاحبان کســب و کارها و کارآفرینان اســت 
 که با تکیه بر خالقیت ونوآوری در جشــنواره

شرکت می کنند.
ثبت، نمایش، انتخاب و داوری، انتشار و آرشیو 
آثار ارائه شده، اســتمرار نشست های تخصصی 
ویژه صاحبان مشــاغل و تهیه کننــدگان آثار 
و تــداوم همکاری بــا افراد کارآفریــن و ارزش 

آفرین که خالقانه در زمینــه تولید آثار فعالیت 
کردند، برگزاری نشســت های نقد و بررســی 
موضوعات آثار ارسالی، معرفی، مطالعه، بررسی و 
اطالع رسانی، ایجاد فضایی سالم به منظور رقابت 
میان آثار ارائه شــده برای ارتقای سطح کمی و 
کیفی آن و همچنین ایجاد انگیزه  برای برقراری 
ارتباط میــان کارآفرینان و صاحبان کســب و 
 کار تجربــه اندوز از دیگر اهداف این جشــنواره
 است. روابط عمومی شهرداری اصفهان، اداره 

کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان، 
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
اســتان، اتــاق بازرگانــی صنایــع و معادن و 
کشــاورزی اصفهان، محصــوالت غذایی نامی 
 نــو و رســانه برتــر از حامیان این جشــنواره

 هستند.
عالقه مندان می توانند برای کســب اطالعات 
بیشتر در خصوص شرکت در این جشنواره به 

سایت    maharatfilm.ir مراجعه نمایند.

نوروز یکی از بازه های زمانی طالیی بــرای پخش برنامه های 
تلویزیون اســت، زمانی که اگرچــه مردم در ســفرند و یا در 
حال میهمانی رفتن و یا میهمانی دادن هســتند اما باز هم در 
دورهمی های خود در شب نشینی ها و زمان های گاه و بی گاه 
چشم انتظار آثار این قاب جادویی می نشینند. این بازه از این 
حیث طالیی است که پتانسیلی اســت تا سیما با سریال ها و 
برنامه های خوب اعتماد مخاطبان را دوباره جذب کرده و آنها 
را پای این قاب بکشــاند و نگه دارد. بخشی از جذبه تلویزیون 
برای مخاطب سریال های نمایشی است، آثاری که تلویزیون 
نشان داده گاه چقدر در پرکردن اوقات مخاطب توفیق یافته 
است و حتی مردم در ســفرها هم ســعی کرده اند تا سریال 
مورد عالقه شــان را از دســت ندهند. آن طور که پیداســت 
نوروز سال 96 قرار است شبکه های سیما با دست پر میزبان 
 مخاطبان شوند؛ نوروزی که این بار در دوره ریاست عبدالعلی 
علی عسکری رقم می خورد و باید دید چقدر سیما می تواند 
رضایت مخاطبانش را به دست آورد و یا چقدر باعث می شود 
که مردم سمت شبکه های ماهواره ای بروند. این بار تلویزیون با 
کارهایی از سیروس مقدم، حسین سهیلی زاده، سامان مقدم و 
مسعود آب پرور میزبان مخاطبان نوروزی خواهد بود که البته 
از این میان بعضی قطعیت بیشــتری دارند و بعضی هنوز به 
عنوان گمانه زنی مطرح هستند. هنوز حدود یک ماه تا تحویل 
سال باقی مانده است و مدیران سازمان کمتر نظر قطعی درباره 
آثار نوروزی می دهند. نوروز ســال 95 نیز تا آخرین روزهای 
باقی مانده تکلیف چند سریال مشخص نشده بود و حتی یک 
ســریال نوروزی از کنداکتور پخش کنار رفت. در این روند هر 

بار خود مدیران سازمان صداوسیما هم 
از قطعیت آثــار اظهار بی اطالعی 

می کنند، با این حــال در این 
گزارش از گزینه های قطعی و 
احتمالی سریال های نوروزی 

یاد شده است.

با سریال های نوروز آشنا شوید:

آغاز یک ماراتن
»علی البدل«، »مرز خوشبختی«، »خانه ما« و »افسر 
نمونه« چهار سریالی هستند که نامشان برای پخش در 
شبکه های مختلف سیما در نوروز ۹6 مطرح شده است.

شبکه دو و سریال مرز خوشبختی شبکه یک با قصه شخصیتی علی البدل

بازشدن پای دوپینگ به شبکه پنج )شبکه تهران(شبکه سه؛ نرسیدن »آرمان دو« تا رسیدن »خانه ما«

حسین سهیلی زاده که امسال با ســریال »پریا« و با شکستن تابوهایی بی اساس درباره 
ایدز به شبکه سه رفت، با »مرز خوشبختی« به شــبکه دو آمد. سهیلی زاده که همچون 
ســیروس مقدم یکی از پرکارترین کارگردانان تلویزیونی اســت ســریال جدیدش را با 

فضایی نوروزی و مفرح پیش برده است. 
در این سریال بازیگرانی چون پوریا پورسرخ، امیرحسین آرمان، مهدی سلوکی، شهرزاد 
کمالزاده و سروش جمشیدی به ایفای نقش می پردازند. این مجموعه در حال طی کردن 
مراحل نهایی برای پخش از شبکه دو در 15 قسمت است. مهران رسام تهیه کننده و علی 
خودسیانی نویســندگی این ســریال را بر عهده دارند و تاکنون »مرز خوشبختی« تنها 
سریالی است که به عنوان یک گزینه قطعی از سوی مدیران برای پخش از شبکه دو اعالم 

شده است. 
»مرز خوشــبختی« به گفته تهیه کننده آن، ســه بازیگر اصلی دارد که داستان را پیش 

می برند؛ سه جوان بیکار که هر بار قصه به مقتضای داستان آنها پیش می رود. 

سریال »علی البدل« به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری زوجی که 
سال هاست با هم کار می کنند یکی از گزینه هایی بود که از همان ابتدا به عنوان سریال 

نوروزی شبکه یک از آن یاد شد و پیش تر از هر سریال دیگری تصویربرداری و ضبط شد.
فیلم نامه این سریال به قلم محسن تنابنده و خشایار الوند به نگارش درآمد و الوند از همان 
ابتدا یک کار متفاوت را به مخاطبان کارهای مقدم وعده داد؛ اثری که رئال است و از فضاها 
و موقعیت های کمدی بهره می گیرد. قصه »علی البدل« در روستایی در ناکجاآباد اتفاق 
می افتد و روایتی طنز دارد که در خالصه داســتان این مجموعه آمده اســت: من »علی 
البدل« هستم. فرعی، رزرو و جانشین عضو اصلی، حرف نزنم می گویند اللی، حرف بزنم 
می گویند حق رأی نداری. خالصه هم هستم، هم نیستم. این سریال 26 اردیبهشت ماه 
ســال جاری در اطراف همدان کلید خورد و ابتدای شهریور ماه تصویربرداری آن به پایان 
رسید و عوامل به تهران بازگشتند. بعد از آن نیز تدوین و مراحل بعدی پس از تولید سریال 

انجام شد و اکنون یکی از دو سریال آماده سیما برای پخش در ایام نوروز است.

اواسط دی ماه بود که نام ســریال »آرمان دو« به کارگردانی احسان عبدی پور به عنوان 
گزینه نوروزی شبکه سه مطرح شد اما مدتی پیش مشخص شــد که این سریال هنوز 
در تولید مشکالتی پیش رو دارد و حتی مشخص نیســت چه زمانی کلید بخورد. ایرج 
محمدی بعــد از آن بیان کرد که »آرمــان دو« تنها یکی از گزینه های نــوروزی بوده و 
قطعیتی برای رساندن آن به نوروز نبوده است، با این حال از میان آثار تقریبا آماده تری 
که برای ایام نوروز وجود دارد تنها مجموعه »خانه ما« است که این روزها به کارگردانی 
ســامان مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی نــادی در حال ضبــط و تصویربرداری 
اســت و تاکنون ۴0 درصد از تصویربرداری آن نیز انجام شده اســت. این مجموعه که 
سرپرستی نویسندگان آن را خشــایار الوند بر عهده دارد از ابتدای ساخت به عنوان یکی 
از مجموعه های نوروزی مطرح شد و تنها اثری است که شاید بتواند برای پخش در شبکه 
سه جایگزین شود. »خانه ما« که البته ممکن اســت نامش تغییر یابد مضمونی کمدی 

دارد و داستان چند خانواده را روایت می کند .

ســریال »افســر نمونه« که البته این نام موقت آن است و ممکن اســت تغییر کند به 
کارگردانی مسعود آب پرور و تهیه کنندگی مهدی فرجی برای شبکه پنج یا شبکه تهران 
ساخته می شودکه روز گذشــته کلید خورد. »افسر نمونه« که طرح آن از چند ماه پیش 
به عنوان گزینه نوروزی شبکه تهران به تصویب رســید و فیلم نامه آن به نگارش درآمد 
سوژه ای جدید دارد و اگر ساخت آن برای نوروز به قطعیت برسد می تواند یکی از کارهای 
پرمخاطب سیما برای این ایام باشد. »افســر نمونه« شاید برای ورزشکاران نام آشناتری 
به نظر برسد چراکه برخالف اســمش اصال ارتباطی با فضای پلیســی و انتظامی ندارد. 
محمدرضا شریفی نیا، حسن پورشیرازی، ساغر عزیزی، اتابک نادری، هلیا امامی، زهیر 
یاری، پیام احمدی نیا، آذین رئوف، حامد آهنگی و... بازیگران اصلی این سریال هستند و 
همچنین یک فوتبالیست غیر ایرانی نیز برای ایفای نقش در این سریال حضور دارد. این 
سریال قرار بوده خیلی زودتر برای پخش نوروزی کلید بخورد اما به خاطر انتخاب نقش 

اصلی این کار یعنی فرهاد مدتی به تعویق افتاد. 

کودک و نوجوان
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم   سال 1395  
  ثبت اسناد وامالک  منطقه غرب اصفهان

)نوبت دوم(
10/538 به موجب ماده 11قانون ثبت اسناد وامالک 
 وماده 59 اصالحی آئین نامه مربــوط به امالکی که
 درســه ماهه ســوم ســال 1395 تقاضای ثبت آنها 
 پذیرفته شده وهمچنین شــماره هایی که ازقلم افتاده
  ونیزآنچه طبــق آراء هیئت نظارت ثبــت آگهی آنها
  تجدیــد گردیــده اســت بشــرح ذیــل آگهــی

 می گردد:
 الف-امالکــی کــه تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه 
شــده ومدت اعتراض نســبت به انها ازتاریخ اولین 
 نوبت انتشــار 90روز اســت )شــامل بخش14ثبت

 اصفهان(:
1-ابنیه و امالک واقع در نصرآباد به شماره5-اصلی 

و فرعی زیر:
811/1-آقــای احمــد غفاریــان فرزندعباســعلی 
نســبت به1879/36 ســهم وخانم فاطمــه غفاریان 
 فرزنــد عباســعلی نســبت بــه469/84 ســهم و 
خانم طاهــره پوریای ولــی فرزند رضا نســبت به 
926/55 سهم و شهرداری اصفهان نسبت به2300/25 
 سهم مشــاع از 5576 ســهم ششــدانگ یکدرب باغ 
محصور به مســاحت چهــار جریب کــه در اجرای 
استاندارد سازی  پالک فوق به شــماره3034 تبدیل 

شده است
2-ابنیه وامالک  واقع دررهنان به شــماره  17  اصلی 

وفرعی زیر:
1759- آقای سید مصطفی میر ســید حسینی فرزند 
سید ابوالقاسم به شناســنامه99 صادره حوزه هفت 
اصفهان به شــماره ملــی1289924211 تابع دولت 
جمهری اسالمی ایران  مقیم ایران ششدانگ یکیابخانه 
پالک1759 فرعی مجزی شــده از پــالک 17/174 به 
مساحت 256/30 متر مربع واقع در رهنان بخش 14 

ثبت اصفهان
3-ابنیه وامالک  واقع  دررهنان  به شماره  18   اصلی 

وفرعی زیر:
751- آقای نعمت اله صادقیان رنانی فرزند اسماعیل 
شناســنامه1615 کد ملــی شــماره1290599807 
ششــدانگ ســاختمان تجــاری و مســکونی بــه 
 مســاحت 159/63 متر مربع می باشد بخش 14 ثبت

 اصفهان
4-ابنیه وامالک واقع درولدان به شــماره  36 اصلی 

وفرعی زیر:
1978-آقــای حســین خانیــان شناســنامه64 
کــد ملــی1293219029 خمینی شــهر فرزند حیدر 
ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت150 متر 
مربــع از پــالک36/320 بخش 14 ثبــت اصفهان که 
 بایگانی شماره1978 فرعی را جهت آن منظور نموده

 است
امــالک ثبــت  قانــون   16  بــه موجــب مــاده 

 چنانچه کســی نســبت بــه امــالک منــدرج دراین 
آگهــی واخواهــی داشــته باشــد بایــد ازتاریــخ 
انتشــار اولیــن نوبت آگهــی95/11/2 ظــرف مدت 
 90 روزدادخواســت واخواهــی خــود رابــه ایــن

 اداره تســلیم وطبق تبصره دو مــاده واحده قانون 
تعیین تکلیــف پرونده های معترضــی ثبت معترض 
 ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتراض

 به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع 
 ذیصــالح قضایی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 
ودر نمایــد  تســلیم  اداره  ایــن  وبــه   اخــذ 

صورتی کــه قبــل ازانتشــار ایــن آگهــی دعوایی 
اقامــه شــده باشــد طــرف دعــوی بایــد گواهی 
ظــرف  دعــوی  برجریــان  رامشــعر  دادگاه 
اعتراضــات  نمایــد.  تســلیم  مرقــوم   مــدت 
یا گواهــی طرح دعــوی که بعــد از انقضــاء ومدت 
 مرقوم واصل شود. بالاثربوده ومطابق قسمت اخیر

 مــاده 16 وتبصــره مــاده 17 قانــون ثبــت رفتار 
خواهد شــد.ضمنًا طبق مــاده 56آئین نامــه قانون 
ثبــت رفتارخواهدشــد. ضمنــًا طبق مــاده 56آئین 
نامه قانــون ثبت حقــوق ارتفاقــی درموقــع تعیین 
حدوددرصورتمجلــس قیــد وواخواهــی صاحبان 
امــالک ومجاوریــن نســبت بــه حدودوحقــوق 
ارتفاقی مطابــق مــاده 20 قانون ثبــت وتبصره دو 
مــاده واحــده قانــون تعیین تکلیــف پرونــده های 
معترضــی ثبــت پذیرفتــه خواهدشــد ایــن آگهی 
در دونوبــت بــه فاصلــه 30 روزازتاریخ انتشــار 
 نوبــت اول در روزنامــه زاینده رود درج ومنتشــر

میشود.
تاریخ انتشارنوبت اول: 95/11/2 
تاریخ انتشارنوبت دوم:   95/12/2

رئیــس حیــدری   علیرضــا   33146 الــف:   م 
غــرب منطقــه  اســنادوامالک  ثبــت   اداره 

 اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 

خوروبیابانک)نوبت دوم(
10/324 به موجب مــاده 11 قانون ثبت اســناد 
وامالک و مــاده 59 اصالحی آئیــن نامه قانون 
مذکور امالکی که در ســه ماهه سوم سال 1395 
تقاضای ثبــت آنهــا پذیرفته شــده وآنچه طبق 
آراءهیات نظارت بایســتی تجدید شــود وبخش 
های 5 و6 حوزه ثبتی  به شرح ذیل آگهی می شود.

بخش 5 حوزه ثبتی 
62 اصلــی –خانم لیال ســادات موســوی فرزند 
سیدعلی اکبرشــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

167/60متر مربع واقع در خوروبیابانک
727اصلــی -  آقــای رضاغالمرضایــی فرزند 
غالمرضاء شــش دانگ یکباب باغ  به مســاحت 

540/15 متر مربع واقع درخوروبیابانک
162فرعــی از 3305اصلی– آقای ســعید رفیع 
فرزند حسین شش دانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت437/24  متر مربع  واقع در  روستای 

اردیب
1084 فرعــی از 3305  اصلی – آقــای علیرضا 
جعفری فرزند علی اصغر شش دانگ یکباب خانه 
به مســاحت 313/89 متر مربع واقع درروستای 

اردیب
59 فرعی از3315 اصلی – آقای حسینعلی بهمن  
فرزند علــی اکبر و خانــم فاطمه شــفایی فرزند 
صفرعلی هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ120/73 

متر مربع واقع درروستای ایراج
1414 فرعی از 3315  اصلی – آقای مجید یزدانی 
فرزند علی اصغرشــش دانــگ یکبــاب خانه به 
مساحت 402/07 متر مربع واقع درروستای ایراج

1531 فرعی از 3315 اصلی – خانم گوهر ایزدی 
فرزنــد رمضانعلی شــش دانگ یکبــاب خانه به 
مساحت 337/50 متر مربع واقع درروستای ایراج
104 فرعی از 3395 اصلی – آقای علی اصغر یاور 
فرزند محمد شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

337/38متر مربع واقع درروستای میان آباد
1482 فرعی از 3431  اصلــی – آقای محمدرضا 
حالج فرزند عباس و خانم فاطمه کرباسی فرزند 
حبیب اله هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک باب خانه  به مســاحت شــش دانگ95 

/408متر مربع واقع درروستای بیاضه
1499 فرعی از 3431  اصلی – آقای محمدحسین 
مرادی فرزند علیرضا شش دانگ یک قطعه زمین 
محصور  به مســاحت  423/67متــر مربع واقع 

درروستای بیاضه
1092 فرعی از 3524  اصلــی – آقای علی اصغر 
اقبال فرزند قربان علی شــش دانــگ یکباب خانه 
به مســاحت  437/64 مترمربع واقع درروستای 

مهرجان
1095 فرعــی از 3524 اصلــی– آقــای ابراهیم 
حجتی فرزند عباس شــش دانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت709/74متر مربــع واقع درروســتای 

مهرجان
949 فرعــی از 3577 اصلی –آقای ســید یحیی 
موسوی فرزند سیدخلیل شــش دانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنای احداثی به مساحت  97/25 

متر مربع واقع درروستای گرمه
1588 فرعی از 3577 اصلی – آقای خسرو جالل 
فرزند علی شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 

263/92 متر مربع واقع در روستای گرمه
141 فرعی از 3952 اصلی – آقای محمد علیخانی 
فرزنــد علی اکبــر و خانــم فاطمه نقــوی فرزند 
حسینقلی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ 547/50 

متر مربع واقع در خوروبیابانک
بخش 6 حوزه ثبتی :

345 اصلی –خانم لیالالســادات عــادل احمدیان  
فرزند ســیدعلیرضا شــش دانگ یکباب خانه به 

مساحت 235/26 متر مربع واقع در شهر فرخی
181 فرعی از 3324 اصلی – آقای مرتضی مقیمی 
فرزند میــرزا علی و خانم حکیمــه رحیمی فرزند 
ابوالقاسم هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ  464/24  

متر مربع  واقع در  روستای جعفر آباد
))3385- اصلی واقع در شــهر جنــدق فروعات 

بشرح ذیل ((
2062 فرعی– آقای قاسم عامری فرزند علی شش 

دانگ یکباب مغازه به مساحت 32/09 متر مربع 
2250 فرعی– آقای حســن بیطرف فرزندعبداله 
شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 229/55 متر 

مربع 

2447 فرعی– آقای علی عامــری فرزند نیک زاد  
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 189/06 متر 

مربع 
2451 فرعی– آقای غالمحســن ســمیعی فرزند 
اســمعیل و خانم منصوره ثابتی فرزند محمد هر 
یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 

خانه به مساحت شش دانگ338/22 متر مربع 
2629 فرعی– آقای ســیدمحمد طباطبایی فرزند 
عبداله شــش دانگ یک بــاب خانه به مســاحت 

203/52 متر مربع 
2802 فرعی– آقای جواد ثابتی فرزند حسن شش 

دانگ یکباب خانه به مساحت 170/56 متر مربع
3144 فرعی– آقای غالمرضا حشمت فرزند علی 
شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 366/77 متر 

مربع 
3146 فرعــی– آقــای احمــد بهشــتی فرزنــد 
رمضانعلی شــش دانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 204/60 متر مربع 
3180 فرعی– آقای مهدی کاظمیــان فرزند علی 
اکبرشــش دانگ یکباب خانه به مساحت 190/78 

متر مربع 
3183 فرعی– آقای غالمرضا واحدی فرزند محمد 
و خانم خدیجه کاظمیان فرزنــد علی اکبر هریک 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه 

به مساحت شش دانگ374/75 مترمربع
3185 فرعی– آقــای غالمحســین جاللی فرزند 
رمضانعلی شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

343/47 متر مربع 
3186 فرعــی– آقای محمدکریم حشــمت فرزند 
علی شش دانگ یک قطعه زمین محصور که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 392/53 متر مربع 
3190 فرعی– آقای اسمعیل کسائی فرزند کاظم  
شش دانگ یک قطعه زمین محصورکه در قسمتی 
از آن احداث بنا شــده به مســاحت 137/36 متر 

مربع 
3191 فرعی– آقای اسمعیل کسائی فرزند کاظم  
شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 449/10 متر 

مربع 
3192 فرعــی –آقای علــی محمد براتــی فرزند 
محمدعلی شش دانگ یک قطعه زمین محصور با 

بنای احداثی به مساحت 2467 متر مربع 
3193 فرعی از 6 فرعی– خانــم مریم کارگرزاده 
علی آبادی فرزند حبیب اله شش دانگ یکباب خانه  

به مساحت495/13 متر مربع 
3194 فرعی– آقای ســیدکریم طباطبایی فرزند 
ســیدرضا شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

261/38 متر مربع 
3197 فرعی–آقــای ســید حســن طباطبایــی 
فرزند ســید محمد شــش دانگ یکبــاب خانه به 

مساحت165/08 متر مربع 
3420 اصلی–خانم ســکینه افضلی فرزند محمد 
نســبت به ¾ســهم مشــاع از یک ســهم و آقای 
صفرعلــی آزادی فرزند علی اکبر نســبت به 12 
سهم و آقای حسین افضل فرزند محمد نسبت به 
9 ســهم و آقای حسن ســمیعی فرزند محمدعلی 
نســبت به 18 ســهم آقای علیرضا افضل فرزند 
محمد نسبت به ½10 سهم و آقای ابراهیم افضل 
فرزند محمد نسبت به 3 ســهم و آقای علی محمد 
افضل فرزند حســن نســبت به 6 ســهم و آقای 
غالمحســن افضل فرزند محمد نسبت به 3 سهم 
و خانــم معصومه افضل فرزند محمد نســبت به 
¾سهم مشــاع از یک ســهم و خانم فاطمه افضل 
فرزند محمد نسبت به ¾ســهم مشاع از یک سهم 
و خانم زهرا افضل فرزند علی محمد نســبت به 3 
ســهم و خانم زهرا افضل فرزند محمد نسبت به 
¾سهم مشــاع از یک ســهم و آقای عباس افضل 
فرزند محمد 18 ســهم مشــاع از 72 سهم شش 
دانگ قنات و مزرعه گچ آباد به مســاحت 77730 
مترمربع واقع در مزرعه گچ آباد حدود قنات مبدا 
قنات واقع است در اراضی ملی پالک 48 فرعی از 
3451 اصلی بصورت چاه و پشته بهم پیوسته به 
طولهای 42متر و 38/90متر وارد مزرعه شــده 
و بطولهای 28/5متــر و 31/80متر و 36/20 متر 
پس از عبور از اراضی مزرعه وارد استخر شده 
 و به مدار 12شبانه روز به مصرف کشت و زرع 

میرسد
177 فرعی از 3429 اصلــی– آقای عباس افضل 
فرزند محمد یک دانگ مشــاع از شــش دانگ یک 
قطعه زمین کــه در آن چند آغل گوســفند احداث 
گردیده است معروف به زیرگلو به مساحت شش 
 دانگ 9000 مترمربع واقع در اطراف روســتای 

مصر
178 فرعی از 3429 اصلی–آقــای عباس افضل 

فرزند محمد یک دانگ مشــاع از شــش دانگ یک 
قطعه زمین که در آن یک حلقــه چاه و یک اطاقک 
احداث گردیده اســت معروف به چاه قاســم به 
مســاحت شــش دانگ 7000 مترمربــع واقع در 

اطراف روستای مصر
1 فرعی از 3435 اصلی –آقای عباس افضل فرزند 
محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت  شش دانگ 7700 مترمربع 

واقع در مزرعه چاه زرد
2 فرعــی از 3435 اصلــی – آقای عبــاس افضل 
فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم شش دانگ 
یک قطعه زمین که در آن یکبــاب آب انبار احداث 
گردیده  به مساحت شش دانگ 23000 مترمربع 

واقع در مزرعه چاه زرد 
3 فرعــی از 3435 اصلــی – آقای عبــاس افضل 
فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم شش دانگ 
قنات و مزرعه چاه زرد به مســاحت شش دانگ 
54300 مترمربع واقع در مزرعه چاه زرد حدودو 
مشخصات قنات به شرح سایر آگهی های منتشره 

می باشد 
3436 اصلی – آقایان غالمحســن و صفرعلی و 
حســین وعلیرضا و عباس همگی نام خانوادگی 
افضل فرزندان محمد هریک نسبت به 12 سهم و 
آقایان غالمحسن افضل فرزند ابراهیم و علیرضا 
افضل فرزند حسین هریک نسبت به 6 سهم مشاع 
از 72 سهم شش دانگ قنات و مزرعه استاهن به 
مســاحت شــش دانگ 10912متر مربع واقع در 
مزرعه استاهن حدود قنات مبدا قنات در اراضی 
ملی پالک 1003فرعی از 3451اصلی می باشد که 
به صورت چاه و پشته بهم پیوســته به طولهای 
6/30متر و 30/10متر وارد استخر مزرعه میگردد 
و به مدار 12شبانه روز به مصرف شرب مزرعه 

می رسد
))3453- اصلی واقع در شــهر فرخــی فروعات 

بشرح ذیل ((
330 فرعی– خانم ســمیه رحمانــی فرزند مهدی 
شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 242/98 متر 

مربع 
372 فرعــی– آقای محمد اســالمی فرزند عبداله 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصــور که در آن 

احداث بنا شده به مساحت 750/87متر مربع 
713 فرعــی– آقای علــی روحانی مقــدم فرزند 
ابوالحسن و خانم زینت ترابی فرزند مسیب هریک 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  

به مساحت شش دانگ314/08 متر مربع 
757 فرعی– آقای مرتضــی غالمرضایی فرزند 
غالمرضا شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 

210/91 متر مربع 
759 فرعــی– آقــای گل محمــد خادمــی فرزند 
محمدامیــن و خانم مبارکه بینایی فرزند رســتم 
هریک نسبت به ســه دانگ مشــاع از شش دانگ 
یکباب خانه به مساحت شــش دانگ 678/52 متر 

مربع 
به موجب مــاده 16قانــون ثبت اســناد و امالک 
چنانچه کســی نســبت به امالک منــدرج در این 
آگهی اعتراضی داشــته باشــد از تاریخ انتشار 
اولین نوبــت شــنبه 95/11/02ظــرف مدت90 
 روز اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و
طبق تبصره 2 ماده واحده  قانــون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضــی  ثبت معترض ظرف مدت 
یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضایــی گواهی تقدیــم دادخواســت رااخذ و به 
این اداره تســلیم نمایــد در صورتی کــه قبل از 
انتشارآگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی 
باید گواهی دادگاه مشعر برجریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تســلیم این اداره نمایداعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل شود  مطابق قسمت اخیر ماده 16و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. ضمناطبق 
مــاده 56 آئین نامــه  قانون ثبت حقــوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود در صــورت مجلس قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به 
حدود و حقــوق ارتفاقی مطابق مــاده 20  قانون  
تعیین تکلیف پرونده های منعترضی ثبت پذیرفته 
خواهد شــد این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 
 روز از تاریــخ انتشــارنوبت اول در روزنامــه 
 زاینــده رودچــاپ اصفهــان  درج و منتشــر 

می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 95/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه 95/12/2
م الف: 31886 محمــد علی بیطــرف رئیس ثبت 

خورو بیابانک
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 اداره 
ثبت اسناد و امالک میمه )نوبت دوم  (

10/48 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده 59 اصالحی آییــن نامه  مربوط  
امالکــی که در ســه ماهه ســوم ســال 1395 
تقاضای ثبت آن ها پذیرفته شده است و همچنین 
شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت ثبت آگهی آن ها باید تجدید 
شود مربوط به حوزه ثبتی میمه را به شرح ذیل 

آگهی می نماید :
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات 

در میمه 
1787 آقــای احمد طبیبی فرزنــد محمد تمامی 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 190/70 

مترمربع 
4142 دولــت جمهــوری اســالمی ایــران به 
نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
ششدانگ یک باب ساختمان محل خانه بهداشت 

به مساحت 2337/84 متر مربع 
شماره  فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان 
5035 دولــت جمهــوری اســالمی ایــران به 
 نمایندگــی وزارت بهداشــت و درمــان و

 آمــوزش پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان ششــدانگ یک باب ســاختمان محل 
 خانــه بهداشــت بــه مســاحت 4879/37 متر

 مربع 
شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات 

در روستای حسن رباط 
739 آقای قاسم یاوری فرزند حسن ششدانگ 
یک باب خانه و زمین وصل به آن به مســاحت 

908/91 متر مربع 
808 خانم زهرا یاوری فرزند قاســم ششدانگ 
 یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 260/93 متر

مربع 
809-زهرا یاوری فرزند قاسم ششدانگ قطعه 
زمین محصور کــه در آن  احداث بنا گردیده به 

مساحت 253/27مترمربع
813 آقای رضــا رحیمی فرزنــد محمد علی و 
بانو زهرا رحیمی فرزند محمد ششــدانگ یک 
باب خانه در کوی قلعه به مساحت 644/26 متر 

مربع 
شــماره  فرعی از شــماره 78 اصلی واقع در 

روستای لوشاب 
558 دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ششدانگ یک 
باب ســاختمان محل خانه بهداشت به مساحت 

1529/51 مترمربع 
شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی 

بید 
27 خانم صدیقه زارعی فرزند حســین تمامی 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه در 

کوی باغ طاهر به مساحت 768/10 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات 

در الی بید 

243 دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ششدانگ یک 
باب ســاختمان محل درمانگاه شهر الی بید به 

مساحت 3969/15 متر مربع 
245 آقایان علی عربســتانی و تقی عربستانی 
ششدانگ یک باب بوم کن در صحاری الی بید 

به مساحت 200 متر مربع 
شــماره  فرعی از شــماره 110 اصلی واقع در 

روستای موته 
403 آقای عیســی ذاکــری   فرزنــد عباس و 
شــوکت هدائیان فرزنــد عربعلــی بالمناصفه 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی در روستای 
 موته پای تپه شکاربانی به مساحت 1950 متر

 مربع 
)) بند ب((

» آگهی نوبتی اصالحی«
شماره فرعی از شماره 1 اصلی 

336- عبداله صابری فرزند محمد آقا سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک درب باغ موستان چهار 
جریبی در دشت کوچه  که در آگهی نوبتی قبلی 
مساحت اشتباها 1010متر مربع اعالم و آگهی 

گردیده 
شــماره فرعی از شــماره 54 اصلــی واقع در 

خسرو آباد 
984 آقــای نجفقلــی پورمنــد فرزند الــه قلی 
ششدانگ قطعه زمین نیمه محصور به مساحت 
466/50 متر مربــع  که در آگهــی نوبتی قبلی 

اشتباها با پالک 978فرعی آگهی گردیده
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین نوبت 
انتشــار ظرف نود روز برای آگهی بند الف در 
خواســت اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک میمه تســلیم نماید و نســبت به آگهی 
 مندرج در بند )ب( که در اجرای دســتور هیات 
نظارت ثبت تجدید آگهــی می گردد ظرف مدت 
30 روز از تاریخ اتشــار نوبــت اول اعتراض 
خود را ارائه نمایند و طبق مــاده 86 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت از تاریخ تســلیم اعتراض 
به اداره ثبت اســناد وامــالک میمه ظرف مدت 
یک ماه مهلت دارند گواهی طرح دعوی خود را 
از مراجع ذیصالح قضائی اخــذ و به این اداره 
ارســال نمایند.در غیر این صــورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نمایند اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامــه می دهد.ضمنًا حقــوق ارتفاقی 
طبق ماده56 آئین نامه قانــون ثبت امالک فوق 
 در هنگام تحدید حدود امالک مشخص خواهد

 شد
  تاریخ انتشار نوبت اول :95/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/12/2

م الف: 30094 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
میمه  

فقدان سند مالکیت
11/633 شــماره صادره: 1395/43/326360 
نظر بــه اینکه آقــای محمد ابراهیــم جعفریان 
صادق فرزند محمــد علی با تســلیم یک برگ 
استشهاد شهود شماره 1395/10/18-11299 
دفترخانه 371 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت ده هزار و سیصد و ســیزده- دوازده 
هزارم  سهم مشاع از شش ســهم و هفتصد و 
سیزده- یکهزار و ششصدم سهم مشاع از 50 
سهم  ششــدانگ یک درب باغ پالک 979 فرعی 

از 16 اصلی، واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان 
که در ذیل ثبت 3119602 صفحه 259 دفترجلد 
1020 به شماره چاپی 429767 صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب حصر وراثت شماره 1691- 
1379/6/6 و دارایــی 9543/2013بــه مالکیت 
نامبرده در آمده و اظهار داشــته اند که ســند 
مالکیت مرقوم در اثــر جابجایی مفقودگردیده 
و تقاضای صدور ســند مالکیت المنثی نموده 
اند. لذا دفترچه ســند مالکیت مذکــور از درجه 
اعتبار ســاقط و مقتضی اســت چنانچه ســند 

مالکیت مفقودی جهت انجام هــر گونه معامله 
به آن دفترخانــه ارائه گردیــد از انجام معامله 
خودداری و آن را جهت اعمــال مقررات به این 
اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله باسند 
مالکیت المثنی موکول به اســتعالم از این اداره 
می باشــد.  لذا مراتــب به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت 
دریک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 37051 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان  

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395
  اداره ثبت اسناد و امالک

 جوشقان قالی)نوبت دوم(
10/550 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده 59 - اصالحی و آئین نامه مربوط 
به امالکی که در ســه ماهه ســوم  سال 1394 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده به شرح ذیل 

آگهی می گردد:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقع در 

جوشقان
1842 خانــم وجیهه طالب زاده فرزند حســن 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشت کوهین 

بمساحت 282/40 مترمربع
 3000شــهرداری جوشــقان قالیششــدانگ 
قطعه زمین محل قبرســتان جوشقان مشهور 

به کمر صلوات بمساحت 15004/89 مترمربع
 4073 شــهرداری جوشــقان قالی ششدانگ
 قطعه زمین محل شــارع متروکــه در ابتدای 
خیابــان میرعالئ الدیــن بمســاحت 70/10 

مترمربع
4209آقــای محمدعلــی لطفــی فرزنــد علی 
ششــدانگ یکدرب باغ مشــجر در دشت قهاب 

بمساحت 660/92 مترمربع
4212 آقــای محمدعلــی لطفــی فرزنــد علی 
ششــدانگ یکدرب باغ مشــجر در دشت قهاب 

بمساحت 255/40 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 21 اصلی واقعات 

در کامو
136 آقای علیرضا بهدادفر فرزند حســینعلی 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 129/49 

مترمربع154 آقای محســت تقوی منش فرزند 
احمد ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 194/23 

مترمربع
168 آقای کاظم مومن فرزند بهرام ششــدانگ 

قطعه زمین بمساحت 14/09 مترمربع
661آقایان محمد رحمانی پور و مهدی رحمانی 
پور فرزندان علی باالمناصفه مشاعا ششدانگ 
یکبابخانه در کوی ســرده با حــق منافع مادام 

العمر پدر و مادر متقاضیان
1013 خانم صغرا آملی فرزندعلی اکبر تمامی 
چهار سهم مشاع از 50 سهم ششدانگ یکدرب 

باغ موستان واقع در کامو
1063 خانم صغرا آملی فرزند علی اکبر و خانم 
بتول دالکی فرزند علی اکبر باالمناصفه مشاعا 
تمامی ده قفیز مشاع از از ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی 
1230 خانم صغرا آملی فرزند علی اکبر تمامی 
شش قفیزی مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی در لته پایین
2105 خانم عظمت جالل فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه در کوی مشــایخ بمساحت 408/27 

مترمربع
2106 آقای حسینعلی حسین زاده فرزند حسن 
آقا ششدانگ قطعه گلستان بمساحت 8062/76 

مترمربع
2108 آقــای روح الــه افتاده فرزنــد غالمعلی 
ششــدانگ یکبابخانه مفروزی از شماره 693 

فرعی بمساحت 383/73 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقع در 

مزرعه همواریه کامو

108 آقــای محمد ابــرکار فرزنــد غالمرضا 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 198/67 مترمربع 
162 آقای محســن صنعتگر قهــرودی فرزند 
ابراهیم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 370/87 

مترمربع 
247 آقــای اکبــر عزیــزان فرزنــد میرزاآقا 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 356/53 مترمربع 
287 آقای حسینعلی حسین زاده فرزند حسن 

آقا ششدانگ یکبابخانه در شهرک همواریه
شماره فرعی از شماره 30 اصلی واقع در 

مزرعه چاله بلور
52 آقای علــی احمدیان فرزنــد عبداله تمامی 
بیست قفیز مشاع از 50 قفیز ششدانگ یکدرب 
باغ موســتان در مزرعه چاله بلور بمســاحت 

3568/72 مترمربع
شماره فرعی از شماره 35 اصلی واقع در 

مزرعه الیونجه
16 خانــم مهنــاز اربابیان فرزند امیرحســین 
خان نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ و 
 بانوان لیال اربابیان و زهــرا اربابیان فرزندان
 محمدتقی باالمناصفه مشــاعا نســبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعی 
 در مزرعــه الیونجه بمســاحت 5192/04 متر

مربع
شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در 

مزرعه ارقش
121 آقای امیر رضا شیرانی فرزند امیر رضا 
ششــدانگ قطعه زمیــن محصــور مزروعی 
 در مزرعــه ارقــش بمســاحت 603/95 متــر

مربع

 شماره فرعی از شماره 205 اصلی 
جوشقان

1768 آقــای علــی محمــد یعقوبــزاده فرزند 
بمانعلی نســبت به چهار دانگ مشــاع و خانم 
فاطمه بعقوبزاده فرزند محمد علی نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 88/59 مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت 
به امالک مندرج در این آگهی اعتراضی داشته 
باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی به مدت 
90 روز دادخواســت واخواهی خود را کتبا به 
این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه  مشعربر جریان دعوی را ظرف 
مدت مذکور تســلیم نماید اعتــراض یا گواهی 
طرف دعوی کــه پس از انقضاء مــدت مرقوم 
واصل گرددبالاثر می باشــد و برابر قســمت 
اخیر مــاده 16  و تبصره مــاده 17 قانون ثبت 
رفتارخواهد شد .ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
و در صورتمجلــس تحدیدی قیــد و واخواهی 
صاحبان امالک نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق 

ماده20 قانون ثبت پذیرفته خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه 95/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 95/12/02
م الف: 33639 حسین نوروز رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک جوشقان 
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 
اداره ثبت اسناد و امالک نایین

)نوبت دوم(
10/496 بموجب مــاده 11 و 12 قانون ثبت 
اسناد و امالک و ماده ی 59 اصالحی و آئین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم 
سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرای هیات نظارت ثبت باید تجدید آگهی 
شود و مربوط به بخشهای 2و3و4 ثبت نایین 

می باشد بشرح ذیل اعالم می گردد
ردیف الف(

شماره پالک و مشخصات مالک و نوع محل 
وقوع امالک که اظهارنامه آنها در ســه ماهه 
مربوطه تنظیم و جهت ثبت و آگهی در ردیف 

منظور گردیده است
بخش دو ثبت نایین

424 اصلی بانــو زهرا صادقــی نائینی پور 
فرزند اســتاد رمضان ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 540 متر مربع واقع 
در کشــتزار جزیسر موســوم به باغ کاج و 

دروازه نوگاباد
786 اصلی علــی اکبر صادقــی نائینی پور 
فرزند رمضان ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی بمســاحت 772/40 متر مربع واقع 
در کشتزار جزیسر موسوم به خلف بوستان 
3018 اصلی موقوفه میر غیاث به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه نایین ششدانگ یکدرب 
خانه بمساحت 77 متر مربع واقع در محمدیه

3132 اصلــی خانــم الهه الیاســی محمدی 
فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در محمدیه
3639 اصلــی عالمه گــرگان محمدی فرزند 
حســین یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی بمســاحت ششــدانگ 
1127/94 متر مربع واقع در کشتزار محمدی 

موسوم به باغ سینو 
4533 اصلی حســن مومنیان نائینی فرزند 
علی محمد یکدانگ مشــاع از ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمســاحت ششدانگ 3200 
متر مربع واقع در کشتزار حنفش موسوم به 

بغله کوچک
4632 اصلی حســینعلی مختــاران محمدی 
فرزنــد عبداله ششــدانگ زمیــن محصور 
بمســاحت 1396/20 متــر مربــع واقع در 

کشتزار حنفش 
4653 اصلی رضــا زندوانــی فرزند حبیب 
و خانم فاطمه پور رضایــی زندوانی فرزند 
حبیب اله ششدانگ زمین مزروعی بمساحت 
1194/70 متر مربع واقع در کشتزار حنفش 
)نسبت هر یک ســه دانگ از ششــدانگ می 

باشد(
6012 اصلی مســجد جامع بافران به تولیت 
اداره اوقاف و امور خیریه نایین ششــدانگ 
عرصه و اعیان مسجد جامع بافران بمساحت 

670/65 متر مربع واقع در بافران 
6014 اصلــی موقوفه مســجد جامع بافران 
به تولیت اداره اوقاف و امــور خیریه نایین 
ششــدانگ دو بــاب مغــازه تجمیع شــده 
بمساحت تجمیعی 36/95 متر مربع واقع در 

بافران
20615 اصلــی علــی صادقــی فرزند رضا 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
 566/25 متــر مربــع واقــع در روســتای

 الغره 
20816 اصلی و فرعی آن بشرح آتی

شــهریاری ســکینه  فرعــی   196 
 فرزنــد رضــا ششــدانگ یکــدرب خانــه 
 بمســاحت 348 متر مربع واقع در روستای 

مرغچوئیه 

1037 فرعی محمد پور بافرانی فرزند حسین 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 206/27 متر 

مربع واقع در بافران
1039 فرعی محمود امینــی فرزند مصطفی 
ششدانگ یکدرب خانه بمســاحت 382 متر 

مربع واقع در روستای گزالن
1040 فرعی امیر طالبی فرزند علی ششدانگ 
زمین محصور بمساحت 250 متر مربع واقع 

در هماباد علیاء
1041 فرعی حســن نکوفر فرزنــد نظر علی 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 150/17 متر 

مربع واقع در اوشن 
1042 فرعی صغری شــهریاری مرغچوئیه 
فرزند حســینعلی ششــدانگ یکدرب خانه 
بمســاحت 135/25 متــر مربــع واقــع در 

روستای اوشن
1043 فرعی محمد رضا اوشنی فرزند محمد 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 129/50 متر 

مربع واقع در روستای اوشن 
1044 فرعــی احمــد خنجری فرزند قاســم 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
1042/25 متــر مربــع واقع در روســتای 

هندچوب
1045 فرعی رحمت اله عباســی جهان آباد 
فرزنــد براتعلی ششــدانگ یکــدرب خانه 

بمساحت 279 متر مربع واقع در جهان آباد
بخش 3 حوزه ثبت نایین

84 فرعی از 4044 اصلــی صمد کارگر خیر 
آبادی فرزند حبیب الــه و معصومه محمدی 
جامکانی فرزند حســین ششــدانگ یکدرب 
خانه بمســاحت 431/16 متر مربع واقع در 

روستای خیر آباد
اصلــی  4045 از  فرعــی   12 و   3و4  

 مرتضی سعیدیان فرزند حسنعلی 18 سهم 
مشاع از 72 ســهم ششــدانگ یکدرب خانه 
و باغ و زمیــن مزروعی واقع در روســتای 
 همت آباد مع الواســطه انتقالی از حســنعلی

 سعیدیان
64 فرعــی از 4076  اصلی رضــا برزوئیان 
فرزند حســین ششــدانگ زمیــن محصور 
بمســاحت 1082/95 متــر مربــع واقع در 

روستای برزوئیه 
65 فرعــی از 4076 اصلــی علــی اصغــر 
برزوئیان فرزند حســین ششــدانگ زمین 
محصور بمساحت 1024/30 متر مربع واقع 

در روستای برزوئیه 
411 فرعــی از 4197 اصلی محمد علی لطفی 
نیســتانک فرزند عباس ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روســتای 

نیستانک
249 فرعی از 4545 اصلــی مجید نوروزی 
ماندگی فرزند کریم ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور بمســاحت 248 متر مربع واقع در 

روستای ماندگی علیاء
250 فرعی از 4545 اصلی حســن قاســمی 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکــدرب خانه 
بمســاحت 184/60 متــر مربــع واقــع در 

روستای سپرو 
251 فرعــی از 4545 اصلی محمد قاســمی 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکــدرب خانه 
بمساحت 85/80 متر مربع واقع در روستای 

سپرو 
252 فرعــی از 4545 اصلی محمد قاســمی 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکــدرب خانه 
بمســاحت 112/80 متــر مربــع واقــع در 

روستای سپرو 
حســن  اصلــی   4545 از  فرعــی   254
 مزیکی فرزنــد عبدالکریم ششــدانگ قنات 
و مزرعه محمــد آباد بمســاحت 3120 متر 
مربع واقع در محمد آباد جنب واشه که مبداء 

و مظهر قنــات آن دارای یک حلقــه چاه در 
فاصله 24 متری در اراضی بیابانی و ملی حد 
جنوبی مزرعه توســط کانال و لوله گذاری 
شده وارد مزرعه و به مصرف شرب میرسد

بخش 4 حوزه ثبت نایین
777 اصلــی بانــو بــی بــی حــواء طالبی 
اسماعیالن فرزند حســین ششدانگ یکدرب 
اطاق بمســاحت 25/52 متر مربــع واقع در 

انارک
884 اصلــی فاطمه شــبانی انارکــی فرزند 
ســلمان ششــدانگ یکدرب اطاق بمساحت 

43/17 متر مربع واقع در انارک 
ردیف ب(

 امالکی که از قلم افتاده و بایستی تجدید آگهی 
شوند و مدت اعتراض آنها از اولین انتشار به 

مدت 30 روز می باشد 
1861 اصلی غالمرضا حســینیان فر  فرزند 
کمــال و جعفر حاجــی نقدی فرزنــد عبداله 
ششــدانگ یک قطعــه زمیــن مزروعی مع 
الواسطه از سکینه جمشــیدی نائینی که در 
آگهی نوبتی قبلی اشتباها پالک 1831 اصلی 

قید گردیده است
4533 اصلی حسن مومنیان نائینی فرزند علی 
محمد یکدانگ و نیم مشــاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی انتقالی مع الواسطه از 
خانم فاطمه متولی نائینی که در آگهی نوبتی 
قبلی نام خانوادگی )متولی ( از قلم افتاده است
2405و2417 و 2426 اصلی محمد شــریف 
فرزند محمد رضا نسبت دو سهم و یک دوم 
از یک سهم و علی شریف فرزند محمد نسبت 
یک سهم انتقالی از محمد شریف و خدیجه و 
زیبا هر یک شریف مهر آبادی فرزندان فتح 
اله بالسویه سه سهم و سید رضا میر طاوسی 
نائینی فرزند  ســید مهدی نسبت به یک سهم 
انتقالی از شوکت شریف مهر آبادی و صدیقه 
عبدانی نصیری فرزند علی محمد نســبت به 
یک چهارم ســهم انتقالی از ســکینه شریف 
مهر آبادی و سکینه شریف مهر آبادی فرزند 
فتح اله نسبت ســه چهارم از یک سهم همگی 
از دوازده ســهم ششدانگ ســه قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه ماز مهر آبادچه که 
در آگهی قبلی اشتباها” پالک 2045 و 6417 

اصلی قید گردیده است
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه 
کسی به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشــته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین 
نوبت 95/11/2 ظرف مدت 90 روز اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 
ماده واحد قانون تعییــن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبــت ، معترض ظــرف مدت یک 
 ماه از تاریخش تسلیم اعتراض به این اداره
 بایســتی با تقدیم دادخواســت بــه مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید . در صورتی 
که قبل از انتشــار آگهی دعوایی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تســلیم 
نماید اعتراضات یا گواهی طــرح دعوی که 
بعد از انقضــاء مدت مرقوم واصل شــود، 
مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاقی 
در موقــع تعیین حدود در صــورت مجلس 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/2 
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/12/2 

م الف: 338 اباذر مهیمن رئیس ثبت نایین 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395
اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان 

خوانسار)نوبت دوم(
10/433 بموجــب مــاده 11 قانــون ثبت اســناد 
 و امــالک و مــاده اصالحــی 59 آییــن نامــه
 مربوطه  ثبت امالکی که در طول ســه ماهه سوم 
ســال 1395 تقاضای ثبــت آنها پذیرفته شــده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 
آراء هیئــت محترم نظارت و اختیــارات تفویضی 
می بایســت آگهی آنهــا تجدید شــود و به ترتیب 
 در ردیف هــای الف و ب و به شــرح آتــی آگهی 

می نماید.
الف(شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و 
محل وقوع امالکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه 
ســوم تهیه و تنظیم و جهت نشــر آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند:
بخش دوم خوانسار

694 -آقای محمد تقی امینی فرزند مرحوم محمد 
شش دانگ سرا و سراچین

بخش سوم خوانسار
بخش سه 1 اصلی  به شرح فرعی زیر :

غزالــه  اســماعیل  محمــد  آقــای   -  1249 
فرزند محمد شــش دانگ داالن و ســرای راهرو 

متصل
بخش ســه 9 اصلی واقع در کوی بابا ســلطان به 

شرح فرعی زیر:
3151 - آقــای علی اکبر شــهریاری فرزند ناصر 
علی شــش دانگ قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

1167/91 متر مربع 
بخش چهارم خوانسار

بخش چهار 5 اصلی واقع در کوی وادشت به شرح 
فرعی زیر :

 1826 -خانــم فرخنــده دهاقیــن فرزنــد احمــد 
یــک دانــگ  شــش  از  مشــاع  دانــگ   دو 

 باب خانه
 بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت امــالک 
چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
واخواهی داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین 
نوبت نســبت به آنهایی که تقاضای ثبت شــده به 
 شــرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به

 آنهایی که تجدید آگهی شــده به شــرح ردیف ب 
در مــدت 30 روز دادخواســت واخواهی خود را 
 به این اداره تســلیم و طبق تبصــره 2 ماده واحده

 قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضی 
ثبــت معتــرض ظرف مــدت یــک مــاه از تاریخ 
 تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره،بایســتی بــا
 تقدیم دادخواســت بــه مراجع ذیصــالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و بــه این اداره 
تســلیم نمایــد و در صورتــی که قبل از انتشــار 
 این آگهــی دعوایــی اقامه شــده طــرف دعوی
 باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید.اعتراضــات یا گواهی 
طرح دعوی که بعــد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
شــود بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 
و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا 
طبق ماده 56 آیین نامــه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعییــن حدود در صــورت مجلس قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به 
حدود و حقوق ارتفاقــی مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف 
 پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد.
این آگهی نســبت به ردیــف الــف در دو نوبت به 
فاصلــه 30 روز و نســبت به ردیــف ب فقط یک 
 نوبــت از تاریخ انتشــار نوبــت اول در روزنامه
  زاینــده رود چــاپ اصفهــان درج و منتشــر 

می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  95/11/2 
تاریخ انتشار نوبت اول:  95/12/2

396 شــیخ ســلیمانی کفیــل ثبــت  م الــف: 
 خوانسار
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ابالغ رای
11/653 شــماره ابالغنامــه: 9510103764804547 شــماره پرونــده: 
9509983764800430 شماره بایگانی شعبه: 950450  تصمیم نهایی شماره 
9509973764801212 شــاکی: گزارش- محمود طبالی فرزند محمد علی به 
نشانی اصفهان، براآن شمالی، برسیان، خ شاهپور  آبادی، ک ایمان 5، پ 1185، 
متهم: آقــای احمدرضا غالمی، فرزند غالم به نشــانی مجهــول المکان، اتهام: 
سرقت، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام  آقای 
احمدرضا غالمی ســیچی فرزند غالم اهل و ساکن روســتای برسیان ) براآن 
شمالی( دایر بر سرقت موضوع شکایت شــاکی آقای محمود طبالی برسیانی 
فرزند محمد علی، دادگاه صرفنظر از اعالم رضایت بی قید و شرط شاکی حسب 
الیحه شماره 1080 .... 95100 مورخ 95/8/10 مضبوط در پرونده محاکماتی با 
توجه به صورتجلسه کشف اموال مسروقه مورخ 94/12/9 و شناسایی اموال 
مسروقه توسط شاکی وتعلق مالکیت محل کشــف اموال مسروقه )اتاقک( به 
متهم آقای احمدرضا غالمی و عدم حضــور وی در مراحل تحقیقات مقدماتی 
و جلسه رســیدگی مورخ 90/9/15، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و 
مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 و بند دوم ماده 656 
قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات، نامبرده را به تحمل یک سال حبس 
تعزیری و 50 ضربه شالق تعزیری محکوم واعالم می نماید ودر خصوص رد 
اموال مســروقه با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر کشــف اموال مسروقه در 
مورد ماده 667 قانون مجازات اســالمی کتاب پنجم تعزیرات دادگاه با تکلیفی 
در این خصوص مواجه نمی باشد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی و بعد از آن ظــرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 36793 دادرس دادگاه عمومی بخش جلگه 

) 276 کلمه، 3 کادر( 
اخطاریه افراز

11/636 شــماره  صــادره: 95/14/335635 نظــر به درخواســت شــماره 
951409701150880 مورخ 1395/9/23 آقای نصیررضا علی مبنی بر افراز 
سهم مشاعی خود از سایر مالکین مشاعی پالک شماره 15/714 واقع در بخش 
6 ثبت خوانسار، بدینوســیله اعالم می گردد: نماینده و نقشــه بردار این اداره 
در روز 1395/12/23 در اجرای ماده 3 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک 
مشاع در محل وقوع ملک حاضر می گردند. الزم به ذکر است عدم حضور هر 
یک از شرکا ملک، مانع افراز نخواهد بود. م الف: 446 اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار ) 89 کلمه، 1 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

11/610   شــماره: 95/25026416-95/11/26 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 8658 فرعی از 18/3079/1 واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بــه نام علی رضا کبیــری فرزند محمدرضا در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/12/24 ساعت 9 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصــره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشــار: 
95/12/2 م الف: 37037 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)183 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/631 شــماره صــادره: 1395/43/326370 نظر به اینکه آقــای علیرضا 
جعفریان صادق فرزند محمد علی با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 
11295-1395/10/16 دفترخانه 371 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 

ده هزار و سیصد و سیزده- دوازده هزارم سهم مشاع از شش سهم و هفتصد 
و سیزده- یکهزار و ششصدم سهم مشــاع از 50 سهم ششدانگ یک درب باغ 
پالک 979 فرعی از 16 اصلی، واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبت 
3119598 صفحــه 253 دفتر جلد 1020 به شــماره چاپــی 429765 صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب حصر وراثت شــماره 1691- 1379/6/6 و دارایی 
9543/2013 به مالکیت نامبرده در آمده و اظهار داشته اند که سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المنثی نموده اند. 
لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه 
سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از 
انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. 
 انجام هر نوع معامله با ســند مالکیــت المثنی موکول به اســتعالم از این اداره 
می باشــد.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 37049 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )303 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/632 شــماره صادره: 1395/43/326120 نظر به اینکــه آقای محمد تقی 
جعفریان صادق فرزند محمد علی با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 
11296-1395/10/18 دفترخانه 371 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
ده هزار و سیصد و سیزده- دوازده هزارم سهم مشاع از شش سهم و هفتصد 
و سیزده- یکهزار و ششصدم سهم مشــاع از 50 سهم ششدانگ یک درب باغ 
پالک 979 فرعی از 16 اصلی، واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در ذیل ثبت 
3119600 صفحــه 256 دفتر جلد 1020 به شــماره چاپــی 429766 صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب حصر وراثت شــماره 1691- 1379/6/6 و دارایی 
9543/2013 به مالکیت نامبرده در آمده و اظهار داشته اند که سند مالکیت مرقوم 
در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المنثی نموده اند. 
لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه 
سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از 
انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. 
 انجام هر نوع معامله با ســند مالکیــت المثنی موکول به اســتعالم از این اداره 
می باشــد.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 37050 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )304 کلمه، 3 کادر(
دادنامه

11/646 شــماره دادنامــه: 9509973727102696 شــماره پرونــده: 
9509983728400063 شماره بایگانی شــعبه: 951645 شاکی: خانم سمیرا 
عارفی فــر فرزند علی با وکالت آقای هادی دادرس فرزند حســین به نشــانی 
اصفهان- نائین- خ ولیعصر، روبروی پمپ بنزین پاســاژ آزادی، متهم: آقای 
ایرج صارمی نائینی فرزند ناصر به نشــانی اصفهان- پل بزرگمهر چهار راه 
آپادنا خ سجاد کوچه شــهید زمانی 34، اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع، 
گردشــکار: دادگاه عمومی نایین به تصدی امضا کننده زیر تشــکیل است. با 
مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
منان به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 

اتهام آقــای ایرج صارمی نائینــی فرزند ناصر دائر بر تحصیــل مال از طریق 
نامشروع به میزان دویست و ســی میلیون ریال موضوع شکایت خانم سمیرا 
عارفی فرزند علی با وکالت آقای هادی دادرس، نظر به جمیع اوراق ومحتویات 
پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکیه و وکیل وی، قرارداد پیوستی، جواب 
استعالم از اتاق اصناف مبنی بر غیر قابل خرید و فروش بودن امتیاز نانوایی و 
متواری بودن متهم و عدم ارائه دفاع متناسب، دادگاه بزهکاری وی را محرز و 
مسلم دانسته مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس 
و کالهبرداری وی را عالوه بر رد اصل مال به تحمل دو سال حبس محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 384 شعبه اول دادگاه عمومی نایین ) 255 

کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/647 شــماره درخواســت: 9510463727100033 شــماره پرونــده: 
9509983727101511 شماره بایگانی شــعبه: 952033 خواهان آقای محمد 
رجائی انارکی فرزند شعبانعلی دادخواستی به طرفیت خواندگان خانمها مهر 
انگیز حاجی باقری و عصمت حاجی باقــری فرزندان محمد جعفر دائر بر الزام 
به انتقال 9 حبه از 72 حبه یک باب منزل مســکونی به پالک 121 اصلی بخش 4 
حوزه ثبت نایین به دادگاه نایین تقدیم نموده که پس از واصل شدن به این دفتر 
و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 96/01/21 ساعت 10/30 صبح، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف دوم به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های 
عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا نامبرده قبل از حلول وقت به دفتر شعبه مراجعه ونسبت به دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائیم اقدام و سپس در وقت رسیدگی تعیین شده 
 در جلســه دادگاه حضور یابند واال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 387 شعبه اول دادگاه عمومی نایین ) 171 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

11/650 شــماره پرونده: 718/95 ش 1 ، شــماره دادنامــه: 95/11/24-931  
مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نایین، خواهان: آقای علی 
شــهریاریان محمدی فرزند محمد با وکالت خانم فاطمه سفیدگر نایینی آدرس 
نایین بلوار مطهری جنب نمایشگاه ابراهیمی مجتمع تجاری گلدیس دفتر وکالت، 
خوانده: خانم بتــول کاربخش راوری فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه به تصدی امضا کننده 
زیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی آقای علی شهریاریان محمدی فرزند محمد با وکالت خانم 
فاطمه ســفیدگر نایینی به طرفیت خانم بتول کاربخش راوری فرزند محمد به 
خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوی 
به شــماره 1570/223694/60 مورخ 95/03/18 عهده بانک ملت میدان کوثر 
کرمان با احتساب خســارت تاخیر تادیه ودادرس به شــرح متن دادخواست 
نظر به اینکه چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و مصون از 
هرگونه تعرض بوده و به اصالت آن خدشــه ای وارد نشده است و خوانده در 
مقابل دعوی مطروحه دفاع و ایراد و تکذیبی به عمل نیــاورده و دلیلی دائر بر 
پرداخت مورد دعوی و تحصیل برائت الذمه از سوی ایشان ابراز نگردیده، لذا 
شورا دعوی را ثابت تشخیص داده به اســتناد مواد 310 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرســی در امور مدنی خوانــده را به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواســته ومبلغ 2/740/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول طبق شاخص 
بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه وهزینه نشــر آگهی بــا ارائه گواهی در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مهلت 

واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی  نایین می باشــد. م الف: 388 شعبه 
اول شورای حل اختالف نایین ) 354 کلمه، 4 کادر( 

تحدید حدود اختصاصی
12/01 شماره صادره : 1395/43/335749 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 31/9623 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام حجت نصیری 
جزی فرزنــد رمضان مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
95/12/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: 1395/12/02 م الف: 37456 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان) 151 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت دادرسی

12/2 شــماره درخواســت: 9510463637100021 شــماره پرونــده: 
9309983637100289 شماره بایگانی شعبه: 930292 خواهان آقای حسینعلی 
ادیب فرزند اســماعیل دادخواســتی به طرفیت 1- مهدی حشــمتی 2-  بهرام 
حشمتی فرزندان حســین 3- منوچهر درجزانی فرزند اسماعیل و به خواسته 
قیمت روز و مطالبه اجرت المثل خودرو نیســان تسلیم این دادگاه نموده که به 
کالسه 930292 ع ثبت و پس رسیدگی مقدماتی قرار ارجاع امر به کارشناسی 
صادر و برای روز دوشــنبه مورخ 1396/01/28 ساعت 10 صبح وقت اجرای 
قرار تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود و اال تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 447  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 155 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

12/8 کالســه پرونده: 951121 شــماره دادنامــه: 9509976794101970-
95/11/9 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
ناصر قپانچی به نشانی خیابان آبشار دوم مجتمع ایسانتیس واحد 52،  خوانده:  
جواد جوادی گسگری به نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی  ناصر قپانچی به طرفیت جواد جوادی گسگری به خواسته مطالبه مبلغ 
25/000/000 ریال وجه چک به شماره 3428/064420 به عهده بانک تجارت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 25/000/000 بابت اصل 
خواسته و 1/435/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 120/000 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)93/10/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیــد نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:37407 شعبه 11 شورای حل اختالف 

اصفهان ) 273 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
11/649 شــماره دادنامــه: 9509973727102750 شــماره پرونــده: 
9509983727100818 شــماره بایگانی شــعبه:  951080 خواهان: خانم لیال 
بمانیه نائینی فرزند علی اکبر به نشانی شهرستان نایین خ شهید رجایی کوچه 
شماره 5 پ 19 ) کوچه منوچهری( ، خوانده: آقای امید محمدی فیض آبادی به 
نشــانی شهرســتان نایین خیابان امام خمینی)ره( روبروی مسجد الرضا)ع( 
کوچه گلها فرعی اول سمت راســت پالک 18، خواســته: طالق به درخواست 
زوجه، گردشکار: دادگاه عمومی نایین به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با 
مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
منان به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم لیال بمانیه نائینی فرزند علی اکبر به طرفیت آقای امید محمدی 
فیض آبادی فرزند محمد به خواســته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت 
اجرای صیغه طالق به لحاظ عدم پرداخت نفقه معوقه و ترک زندگی مشترک به 
مدت بیش از 6 ماه به این شرح که خواهان اظهار داشته به موجب سند نکاحیه 
شماره 5910 مورخ 80/12/3 به عقد زوجیت دائم خوانده مذکور در آمده ام که 
ثمره ازدواج فرزند 10 ساله به نام مهیار می باشــد، اینجانبه با خوانده مذکور 
طی این سالیان زندگی مشترک دچار مشکالت عدیده ای بوده که پرونده های 
کالســه های توهین 930839، ممانع از حق 930697 و ضرب و جرح 920147 
موید ادعای اینجانب می باشــد... نامبرده بدون عذر موجه زندگی مشترک را 
ترک نموده و اینجانب و فرزند مشترک را به مدت بیش از 1/5 سال رها نموده ... 
و طی این مدت هیچگونه نفقه ای به اینجانب و فرزند مشترک پرداخت ننموده... 
محکوم به پرداخت نفقه معوقه اینجانب و فرزند مشــترک گردیــده، علیهذا با 
عنایت به اینکه ادامه زندگی مشترک بدین منوال برای اینجانب غیر قابل تحمل 
و از موجبات عســر وحرج اینجانب گردیده، دادگاه با توجه به تصویر مصدق 
سند نکاحیه ضمیمه پرونده، استشهادیه ضمیمه پرونده و وجود پرونده های 
متعدد بین طرفین که حاکی  از عدم وجود رابطه عاطفی بین ایشان می باشد و 
محکومیت خوانده به پرداخت نفقه و اجرت المثل و عدم پرداخت نفقه توسط وی 
و صدور برگ جلب های متعدد و عدم مسئولیت پذیری خوانده حتی نسبت به 
فرزند مشترکشان به حکایت پرونده کالسه 950772 شعبه دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب نایین و با توجه به نظر مشاوره خانواده و نظریه داوران مبنی 
بر اینکه علی رغم تماس تلفنی داوران با خوانده وی در جلســه داوری حضور 
نیافته و اظهار داشته چنانچه   همسرم آنچه بابت مهریه دریافت نموده را مجدداً 
برگرداند با طالق ایشان موافق هســتم و با توجه به نظر قاضی محترم مشاور 
دادگاه مبنی بر احراز وقوع خواهان در عسر و حرج و نظر به اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ از طریق نشــر آگهی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و 
خواهان نیز اظهار داشته خوانده زندگی مشــترک را رها کرده و اکنون اطالع 
ندارد وی در چه محلی ساکن می باشد و آدرس اعالمی نیز آدرس مادر خوانده 
بوده است و مجموع محتویات پرونده حکایت از احراز وقوع خواهان در عسر و 
حرج شدید و غیر قابل تحمل می باشد و دعوی خواهان را وارد تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 1129، 1130، 1321 قانون مدنی و 26 و 27 قانون حمایت از 
خانواده مصوب 1391 و با توجه به قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االسالم و 
قاعده نفی حرج و نظر به اینکه خواهان در این پرونده راجع به حقوق مالی ادعایی 
ندارد و راجع به مهریه و نفقه واجرت المثل پرونده های مجزایی تشکیل و منتهی 
به صدور دادنامه شده که حقوق مالی خود را در همان پرونده پیگیری می کند 
و راجع به جهیزیه و هدایا نیز ادعایی ندارد و حضانت فرزند مشترک را در حال 
حاضر به لحاظ عدم دسترسی به خوانده با خواهان می باشد و وی حضانت را 
می پذیرد و به محض حضور خوانده حاضر به تحویل فرزند مشترک به پدرش 
می باشد و راجع به عکس های دوران زندگی مشترک ادعایی ندارد و خواهان 
یک سکه از مهریه خود را بذل نموده دادگاه خوانده را به مطلقه نمودن خواهان 
محکوم می نماید. طرفین می توانند به یکی ازدفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و 
پس از وقوع طالق، واقعه مزبور را رسمًا به ثبت برسانند. چنانچه زوج از حضور 
در دفترخانه استنکاف نمود ســردفتر طالق مربوطه از طرف دادگاه نمایندگی 
دارد تا نســبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید، طالق از نوع خلعی و بائن می 
باشد. رعایت وجود شــرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد از جمله 
مراعات مفاد مواد 1134 و 1135 قانون مدنی به عهده مجری صیغه خواهد بود. 
رای صادره غیابی می باشد و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در 

این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان میباشد.   م الف: 383 شعبه اول دادگاه عمومی نایین ) 775 

کلمه، 8 کادر( 
ابالغ رای

12/10 کالسه پرونده: 950657 شماره دادنامه:9501854-95/10/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی عباسی به 
نشانی اصفهان آتشگاه بعد از سه راه نبوی منش سمت چپ کشاورزی عباسی 
شعبه 2 شرکت عالی همتان سبز با وکالت حسین محمدیان و سارا تاج الدین به 
نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه 
3 واحد 18، خوانده: ولی اله مسلمی به نشــانی مجهول المکان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  مهدی عباســی با وکالت حســین محمدیان و سارا تاج الدین 
به طرفیت ولی ا... مســلمی به خواســته مطالبه مبلغ 33/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 253711-92/6/23 به عهده بانک رفاه کارگــران به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 1/795/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشرآگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
)92/6/23(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیــد نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:37332 شــعبه 12 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 324 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/4 کالسه: 951156 شماره دادنامه:9502589-95/11/21 مرجع رسیدگی: 
شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا نصر اصفهانی به 
نشانی اصفهان شــاهپور جدید خ پرتو نبش خ ملت گاراژ کاوه نو، خوانده: 1- 
صدراله ایزد پناه 2- خانباز نوروزی هر دو  به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال طبق رســید عادی و تاخیر تادیه و هزینه های 
دادرسی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای علیرضا نصر اصفهانی به طرفیت 
1- صدراله ایزدپناه 2- خانباز نوروزی به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 
ریال طبق رسید عادی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و اینکــه خوانده علی رقم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه  الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشــخیص داده وبا اســتناد مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف اول به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست 
و سیزده هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/19  تا تاریخ 
 اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و شورا نســبت به خوانده ردیف دوم طبق 
 ماده 107 قانون آیین دادرســی مدنی بند ب قرار اســترداد دعــوی را صادر 
می نماید. م الف:37370 شــعبه 14 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 303 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
12/5 کالسه: 951155 شماره دادنامه:9502586-95/11/21 مرجع رسیدگی: 
شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا نصر اصفهانی به 
نشــانی اصفهان شــاهپور جدید خ پرتو نبش خ ملــت گاراژ کاوه نو، خوانده: 
1- خانباز نوروزی 2- فرامرز کرمی هر دو  به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال طبق رسید عادی و تاخیر تادیه و هزینه های 
دادرسی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
 شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای علیرضا نصر اصفهانی به طرفیت

1- خانباز نوروزی 2- فرامرز کرمی به خواســته مطالبه مبلغ 125/000/000 
ریال طبق رسید عادی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و اینکــه خوانده علی رقم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه  الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشــخیص داده وبا اســتناد مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف دوم به پرداخت مبلغ یکصد و بیست وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و سیصد و بیست و شش هزار تومان  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه  و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/19  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد و شورا نسبت به خوانده ردیف اول طبق ماده 
107 قانون آیین دادرسی مدنی بند ب قرار استرداد دعوی را صادر می نماید. 
م الف:37371 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 304 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/9 کالسه پرونده: 637/95 شماره دادنامه:900-95/10/25 مرجع رسیدگی: 
شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین اعظمی فرزند احمد به 
نشانی خ رباط خ بهار کوی محمد پ 5 با وکالت نگین  و نهال مالئیان به نشانی 
اصفهان هتل پل چهارباغ باال مجتمــع کوثر طبقه 6 واحد 837، خوانده: ســید 
حمید میر مسبب به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 2 فقره چک به 
شماره 461503-92/7/25 و 461502-92/7/12 به مبلغ هشتاد میلیون ریال به 
انضمام مطلق خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل،  با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حسین اعظمی با 
وکالت نگین و نهال مالئیان به طرفیت سید حمید میر مسبب  به خواسته مطالبه 
مبلغ 80/000/000 ریال وجه چک  به شماره های 461503-461502  به عهده 
بانک ســپه  به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجه  به محتویات پرونده 
و  بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 
و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/185/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی  و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک ها 92/7/25 و 92/7/12 تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:37331 شعبه 102 

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )340 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/11 کالسه پرونده: 654/95 شماره دادنامه:840-95/9/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین اعظمی فرزند احمد به 

نشانی خ رباط خ محمد کوچه بهاره پ 5 با وکالت نگین  و نهال مالئیان به نشانی 
اصفهان هتل پل چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه 6 واحــد 837، خوانده: اصغر 
خداپرست فرزند فضل ا... به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک 
فقره چک به 189732 مورخ 95/1/28 به مبلغ شصت میلیون ریال  به انضمام 
خســارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم  و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حسین اعظمی فرزند احمد با وکالت 
خانم ها 1- نهال و نگین مالئیان به طرفیت آقای اصغر خداپرســت به خواسته 
مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال  وجه چک  به شماره 189732 مورخ 95/1/28  
به عهده بانک صادرات  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و  بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکــم  بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و  هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک 95/1/28 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:37333 شعبه 51 شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان )325 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

12/6 شــماره: 950748 به موجب رای شــماره 1331 تاریخ 95/7/28 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمد صرامی فروشانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
شانزده میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصد و چهل هزار و پانصد 
تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 94/7/5 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان علیرضا نصر اصفهانی 
به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ پرتو گاراژ کاوه نو و پرداخت نیم عشر حق 
اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37372 شعبه 7 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/7 شماره: 189/95 به موجب رای شــماره 767 تاریخ 95/8/11 حوزه 28 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
جلیل ذبیحی فرزند اصغر شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ششصد هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ومبلغ 240/000 
ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/5 تا روز وصول 
به اضافه نیم عشــر اجرایی پرونده در حق صندوق دولــت در حق محکوم له 
محمد عزیزی فرزند علی شــغل آزاد به نشانی امام خمینی کوچه استوار پالک 
12 با وکالت پیام عزیزیان و مریم پایدار به نشــانی اصفهان خ نیکبخت مقابل 
دادگســتری ســاختمان ماکان طبقه 3 واحد 32، ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:37406 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )217 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
سفر به 11 کشور با دوچرخه در ۷ روز

گینس های گردشگری

با هم  به دبی می رویــم. پایتخت امارات متحده عربی که در همســایگی ایران  و 
خلیج همیشه فارس قرار دارد.  در شهر دبی آســمان خراش ها و ساختمان های 
زیادی به وجــود آمده انــد که توانســته اند نامشــان را در کتــاب رکوردهای 
گینس به ثبت برســانند.  بلندترین برج دنیا هم در شــهر دبی است، برجی که 
کاربری تجــاری- اداری دارد؛ امــا این بــار در گینس به رکــوردی برخوردیم 
که مربوط به بلندترین ســاختمان مســکونی در دنیا می باشــد، این ساختمان 
بــرج پرنســس ) Princess Tower ( نام دارد کــه البته به زبــان عربی برج 
 االمیره خوانده می شــود و به ایــن نام شــهرت دارد. برج االمیــره 1356 فوت
 ) معادل 413.4 متر ( ارتفاع و 1۰1 طبقه دارد. این ارتفاع درســت از پایین ترین 
سطح تا پشت بام این ساختمان اندازه گیری شده و ارتفاع آنتنی که روی آن نصب 
است محاسبه نشده اســت. این برج مسکونی در ســال ۲۰۰5 میالدی ساخته 
شد و حدودا 134 میلیون یورو هزینه در بر داشــت. در ابتدا تصور می شد که این 
ساختمان تنها بلندترین ساختمان مسکونی امارات متحده عربی خواهد شد؛ اما با 
اندازه گیری های دقیق برج پرنسس به بلندترین برج مسکونی دنیا تبدیل گشت و 

یک رکورد دیگر به نام امارات در گینس به ثبت رساند.

قطار ها انواع و اقسام بسیار گسترده ای دارند، یکی از انواع آنها مگلو یا ماگلو نام دارد، 
اینگونه قطار ها به صورت شناور و معلق میان زمین و هوا حرکت می کنند، یعنی 
کمی با ریلشان فاصله دارند. مگلو ها از سرعت باالیی برخوردارند، حتی برخی از آنها 
می توانند با سرعتی شبیه جت حرکت کنند.اولین بار قطار مگلو در سال 1۹۰۹ 
میالدی ساخته شد و به مرور بهتر و بهتر گشت، قطارهای مگلو به دلیل اینکه تقریبا 

سوختشان نصف هواپیماهاست و سرعتی همانند آنها دارند پرطرفدارتر شده اند.
حاال می خواهیم با قطاری آشنا شویم که در میان مگلوها هم از همه پر سرعت تر 
است، رکورددار سریع ترین قطارهای مگلو در دنیا کشور ژاپن است، در یاماناشی 
ژاپن قطاری وجود دارد که با ســرعت 6۰3 کیلومتر در ســاعت حرکت می کند، 
این قطار در تاریخ ۲1 آوریل سال ۲۰15 میالدی توسط شرکت راه آهن مرکزی 
ژاپن  ساخته شد؛ البته شرکت راه آهن ژاپن از سال ۲۰1۰ میالدی در تالش برای 
ساخت این قطار ها بود و تا ســال ۲۰15 تقریبا تنها راه آهن برای آزمون و خطای 
قطارهای مگلو بود، اما هم اکنون می توانید در ژاپن به راحتی سوار بر مگلو شوید.
سوار شدن بر قطارهای مگلو می تواند تجربه نوینی برای شما باشد؛ اگر به یاماناشی 

سفر می کنید این مگلو را هم از نزدیک ببینید.

سریع ترین قطار مگلو در دنیا  بلندترین ساختمان مسکونی در دنیا سفر به 11 کشور با دوچرخه در ۷ روز بزرگ ترین مجموعه باستان شناسی دنیا 

در اینجا رکوردجالب دیگری را در گینس بررسی می کنیم، در این رکورد موزه 
لندن ) LAARC ( به عنوان موزه ای که بزرگ ترین آرشــیو یا بایگانی باستان 
شناسی را در دنیا دارد نامش ثبت شده است.این موزه پر از گنجینه های پنهان 
است، 5 میلیون اثر باســتانی در آن موجود می باشد که حاصل ۸5۰۰ حفاری 
هستند، آثار در جعبه هایی نگهداری می شوند و هنوز باستان شناسان در حال 
تحقیق روی آنها می باشند، هربار که در این جعبه ها باز می شود دریچه ای نو را 
روی تاریخ باز می کنند.برخی از اقالمی که در این آرشیو هستند وزنشان حتی 
به 1۰ کیلوگرم هم می رسد، از آثار مهم این بایگانی می توان به این موارد اشاره 
کرد: پاپوش از دوران روم باســتان، یک جفت دندان مصنوعی متعلق به ۲۰۰ 
سال پیش، دندان و ناخن های اجساد، تابوت های خوفناک از گورستان لندن، 
اســتخوان حیوانات و... رییس موزه ی لندن می گوید: یکی از نکاتی که باعث 
شــده موزه لندن به یکی از بهترین موزه های دنیا تبدیل شود نوع آب و هوای 
منطقه است که سبب از بین نرفتن اشیا به طور کامل شده است. سفال، سکه و 

استخوان بیشترین اشیایی هستند که در آرشیو نگهداری می شوند. 

در این بخش از گینس های گردشگری با کسی آشنا می شویم که توانست طی 
تنها ۷ روز با دوچرخه به 11 کشور سفر کند و با سربلندی نامش را در رکوردهای 
گینس به ثبت برساند.گلن برمیستر ) GLEN BURMEISTER ( اهل بریتانیا 
در سال ۲۰13 میالدی توانست به عنوان یکی از ماجراجوترین دوچرخه سواران 
دنیا شناخته شود. او با دوچرخه، سفرش را از براتیسالوا در جمهوری چک شروع 
و در آلبانی به پایان رساند. گلن درباره  دوچرخه سواری می گوید: ماجراجویی 
در خون من اســت و من بی هیجان نمی توانم زندگی کنم، سال ها از زمانی که 
دوچرخه ســواری را شروع کردم گذشته؛ اما از ســال ۲۰۰3 میالدی دوچرخه 
سواری برایم جذاب تر شد و سال خوبی برای من بود، در استرالیا توانستم 6۰۰ 
مایل را رکاب بزنم که تجربه ای لذت بخش و فراموش نشدنی بود. من در اسپانیا، 
نروژ و ایاالت متحده هم دوچرخه ســواری کردم.متاســفانه اطالعات دیگری 
در رابطه با چگونگی سفر گلن و یا کشــورهایی که او سفر کرده در گینس ذکر 
 نشده است، دوچرخه سواری ورزش بســیار مفیدی می باشد و امیدواریم همه

  عالقه مندان بتوانند در محیط های مناسب به دوچرخه سواری بپردازند.

دانستنی ها

اگر به این کشور سفر کردید باید انتظار این را که مردم 
مرتبا از شما بپرسند حالتان خوب است یا نه را داشته 

باشید!

در رستوران های توکیو، افرادی که می خواهند به سرویس بهداشتی 
بروند، وسایلشان را روی میز رها می کنند. این عجیب ترین چیزی 

است که در هیچ پایتخت دیگری در دنیا نمی توان پیدا کرد.

ژاپنبریتانیا

رشــوه دادن به پلیس در صورت مرتکب شدن 
خالف )البته نه جرم های بزرگ(یک  کار عادی در 

این کشور است.

در نیمه شــب، افرادی که رانندگی می کنند پشت چراغ 
قرمز نمی ایستند، چون نشســتن در آن وقت شب در 

ماشین خیلی امن نیست.

مردم این کشور بیشتر از هر کشــور انگلیسی زبان 
دیگری، قسم می خورند!

استرالیا

مکزیک

برزیل

احتماال تابه حال درباره تمیزی این شــهر چیزهای زیادی 
شنیده اید؛ اما واقعا تا خودتان از نزدیک نبینید نمی توانید 

مقایسه کنید.
سنگاپور

اگر برای اولین بار به شهرهای بزرگی مثل نیویورک سفر 
کنید، این شهر به نظرتان خیلی آشــنا می آید که این را 

مدیون فیلم های هالیوودی و رسانه های دیگر هستیم!

این کشور خیلی بیشتر از آن چیزی که فکرش را بکنید و 
بیشتر از آنچه در بروشورها نشــان داده می شود، دست 

نخورده و بکر است.

ایاالت متحده

نیوزیلند

1

2

3

4

5

6

۷

8

حقیقت های شوکه کننده برای توریست ها؛

سورپرایزهایی از کشورهای مختلف دنیا
حرف های زیادی درباره مسافرت وجود دارد مخصوصا ســفر به یک کشور خارجی. سفر 

مواردی از جمله  دید انســان ها به زندگــی را تغییر می دهد، افق های پیش روی انســان را 
گســترده تر کرده و حس شــکر گزاری و قدردانی را به خاطر چیزهایی که در جهان وجود دارد 
تقویت می کند. اگر برای هر کسی امکان سفر کردن وجود داشت، مطمئنا دنیا جای بهتری می 
شد، جهانی با نفرت کمتر و فهم و درک بیشتر. در این میان اینکه افراد موارد زیادی از کشورها 

و فرهنگ های دیگر به نظرشان عجیب و غریب و شوکه کننده برسد هم خیلی دور از انتظار 
نیست. شما هم اگر تابه حال به کشور دیگری سفر کرده باشید مطمئنا به این موضوع 

پی برده اید که هر کشــور و منطقه ای می تواند ســورپرایزهای خاص خود را 
داشته باشد. امروز برای شــما 8 مورد  از شوکه کننده ترین مواردی که 

 توریست ها از کشــورهای دیگر دیده اند را آماده کرده ایم، 
در ادامه با ما باشید:

خانه  درختی آینه ای- سوئد
1

خانه  درختی در سیاتل -آمریکا
6

خانه  درختی آشیانه  پرنده - سوئد
2

خانه درختی ساخته شده توسط کوبایاشی- ژاپن
۷

خانه درختی Hemloft- کانادا
3

خانه  درختی O2 - آمریکا
8

خانه  درختی مینیستر- آمریکا
4

خانه  درختی سه طبقه- کانادا
9

رستوران درختی زرد- نیوزلند
5

قهوه خانه درختی  - ژاپن
10

زیباترین خانه های درختی جهان؛ 

 تحقق آرزوی زندگی میان درختـان
 اکثــر مــا در دوران کودکــی رویــای خانه ای را داشــتیم کــه مکان
 آن وســط جنگل و بــاالی بلندتریــن درخت باشــد، خانــه درختی

  که به عنــوان مخفیگاه برای تنها بــودن، آرامش و یا زندگی به شــمار 
رود. 

فکرش را بکنید، هر روز صبح با صدای آواز پرنده هــا و آفتاب داغی که 
روی صورتتان افتاده بیدار شوید و وقتی پنجره را باز می کنید، هوای تازه  

جنگل در کنار بوی چوب تازه  شما را سرحال کند.
 برای میل صبحانه در تراس این خانه، وسط درخت ها می نشینید و فقط 
و فقط از آرامش و صدای طبیعت لذت می برید، این صحنه ها شاید برای 
خیلی از ما هنوز هم یک رویای کودکانه نباشد و در سفرهایمان به دنبال 

این مدل خانه ها، حتی برای چند روز اقامت باشیم. 
تعدادی هنوز بــه دنبال این آرزو هســتند، ولی تعــدادی هم موفق به 
داشــتن این خانه درختی شــده اند! اینکه بتوانید در  ذهنتان این آرزو 
را  پرورش دهید  تــا باالخره  در یکی از جنگل هــای خوش آب و هوای 

مناطقی از شهر موفق به ساختش شــوید  زیاد هم دست نیافتنی نیست 
و می تواند  تحقق یابد. اگر هنوز هــم می خواهید به این آرزو جامه عمل 
بپوشــانید  و به عنوان مخفیگاه، چند روز تعطیالت را در این خانه های 
درختی بگذرانید، با ما همراه باشید تا نمونه هایی از زیباترین خانه های 
درختی  در سراسر دنیا  را به شــما معرفی کنیم و درنهایت برای دست 

یافتن به این آرزو، مسمم تر  شوید.
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پیشنهاد سردبیر: 
فرار رضا شکاری از روستوف به ترکیه!

فضای مجازیک

احمدرضا عابدزاده با انتشار پســتی در صفحه اینستاگرامش درباره 
 حال و روز خوزســتانی ها نســبت به این موضوع واکنش نشان داد:
» اینجا خوزستانه، جایی که تو حالت عادی باید ثروتمندترین شهر 
ایران باشــه جایی که مردمش یه عمر جنگیدن، یه عمر صدای توپ 
و خمپاره شنیدن، یه عمر سختی کشــیدن تا من و شما االن تو اوج 
آسایش و امنیت زندگی کنیم. خدواندا یاری کن ، دلمان به درد آمد از 

اینکه کاری از دستمان بر نمی آید، حق مردم خوزستان این نیست.«

مهدی زادهوش سرپرست هیئت هاکی استان اصفهان که از مدت ها 
قبل با بیماری دست و پنجه نرم می کرد، شنبه  شــب دارفانی را وداع 
گفت. در پی درگذشت زادهوش، هیئت هاکی استان اصفهان شرایط 
مبهمی دارد  و معلوم نیست در روزهای آینده چه وضعیتی پیدا کند. 
اواخر سال گذشته دوره ریاست مجید معین در هیئت هاکی استان به 
پایان رسید و زادهوش که از کارمندان اداره ورزش و جوانان بود، برای 
سرپرستی این هیئت انتخاب شد.طی یک سال و چندماه اخیر تاکنون 
چندین بار از متقاضیان ریاســت هیئت ثبت نام شده؛ اما با وجود چند 
بار اعالم زمان برگزاری مجمع، بالتکلیفی این هیئت ادامه دارد. اداره 
ورزش و جوانان استان اصفهان، برای اسفندماه سال گذشته، چندین 
زمان را برای برگزاری مجامع انتخاباتی در نظر گرفته است؛ اما خبری 
از تعیین زمان برای هیئت هاکی نیست. با توجه به فوت سرپرست قبلی 
هیئت، در حال حاضر دو راهکار پیش  روی اداره ورزش و جوانان استان 
اصفهان قرار دارد که انتخاب سرپرست جدید ساده ترین راهکار است. 
راهکار دوم نیز به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت باز می گردد که البته 
به نظر می رسد دشواری های زیادی داشته باشد زیرا این ذهنیت وجود 
دارد که اداره کل نگاه مثبتی به نامزدهای ثبت نام کرده ندارد و منتظر 
است فرد دیگری وارد گود رقابت شــود، یعنی مشابه همان اتفاقی که 
در هیئت بوکس رخ داد که عدم موافقت متولیان ورزش استان با افراد 
ثبت نامی موجب شد این هیئت حدود دو سال بدون رییس را پشت سر 
بگذارد؛ اما با ثبت نام مجدد رمضان پور، با سرعت زیاد زمینه برگزاری 
مجمع فراهم شــد که در این صورت نیز، باید منتظر فراخوان دیگری 

برای به خط شدن متقاضیان ریاست باشیم.

بال ولزی کهکشانی ها با وجود بازگشت تحسین برانگیزش به میادین، 
هنوز خود را از نظر جســمانی کامال آماده نمی بیند. گرث بیل که در 
پیروزی 2 بر صفر رئال مادرید برابر اسپانیول گل دوم تیمش را به ثمر 
رساند می گوید هنوز کامال آماده نشــده و به اوج نرسیده است.بیل که 
بعد از سه ماه دوری از میادین، برابر اسپانیول به عنوان بازیکن تعویضی 
در 12 دقیقه پایانی به میدان رفت و با پاســی از ایسکو گلزنی کرد، در 
گفت و  گو با شبکه تلویزیونی باشــگاه رئال مادرید اظهار داشت: چند 
هفته دیگر طول می کشد تا به مرز آمادگی کامل برسم. االن بعد از سه 
ماه تالش و تمرین در دوره ریکاوری ام، احســاس بسیار خوبی دارم و 
خوشحالم که با زدن گل در پیروزی تیمم سهیم شدم. وی ادامه داد: دور 
بودن برای چنین مدت طوالنی سخت بود؛ اما تیم در این مدت که من 
نبودم هم بازی هایش را می برد و این مهم ترین چیز است. می خواهیم 
هر دو جام را ببریم و من هم می خواهم به تیم کمک کنم. بال 27 ساله 
رئال مادرید از هواداران تیمش که از او در بدو بازگشــتش به میادین 
استقبال گرمی به عمل آوردند هم تشــکر کرد و گفت: هواداران باور 

نکردنی بوده اند. من عالقه آنها را نسبت به خودم حس کردم.

پست اینستاگرامی عابدزاده 
درباره هوای اهواز

سرپرست هیئت هاکی استان درگذشت؛

 آینده مبهم هاکی اصفهان

گرث بیل: 

چند هفته دیگر طول می کشد 
صددرصد آماده شوم

کنداکتور

فوتبال جهان

منهای فوتبال

لیگ قهرمانان آسیا
دوشنبه 1395/12/02  ساعت: 14:30 

 استقالل خوزستان ......................................... الفتح عربستان  
زنده از شبکه ورزش

دوشنبه1395/12/02 ساعت: 19:45 
 االهلی امارات ......................................... استقالل تهران 

زنده از شبکه سه

سهشنبه1395/12/03  ساعت: 18:30 
پرسپولیس ............................................ الهالل عربستان 

زنده از شبکه سه

سهشنبه 1395/12/03 ساعت: 18:45 
العین امارات ........................................... ذوب آهن  

زنده از شبکه ورزش

درحاشیه

ســرمربی تیم ملی فوتســال به دنبال حاشیه های به 
وجود آمده برای ملی پوشان فوتســال، گفت: کجای 
فوتسال ما حرفه ای اســت که ملی پوشانش حرفه ای 

باشند؟!
محمدرضا سنگ سفیدی و مهدی جاوید دو ملی پوش 
فوتســال ایران بعد از هفته بیســت و ســوم لیگ از 
باشگاه های خود کنار گذاشته شدند. پیش از این نیز 
نمونه دوپینگ یکی از ملی پوشــان مثبت درآمده و ۴ 
ملی پوش دیگر به دلیل شکایت یک دختر وارد حاشیه 

شده بودند.
سید محمد ناظم الشریعه در گفت وگو با ایسنا، درباره 
حواشــی ملی پوشــان در ماه های اخیر اظهــار کرد: 
زمانی که ایــن بازیکنان در تیم ملی حضور داشــتند 
هیچ مشــکل اخالقی از آنها ندیــدم. اتفاقاتی که در 
باشــگاه ها به وجود می آید ربطی به تیــم ملی ندارد؛ 
اما نباید فراموش کنیم که ثمره باشگاه ها به تیم ملی 
می آیند. قطعا در چنــد ماه اخیر کــه از جام جهانی 
می گذرد، مشــکالتی وجود داشــته که این اتفاقات 
برای ملی پوشان به وجود آمده است. وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا این شــائبه که ملی پوشان ظرفیت 
کسب موفقیت جهانی و در کانون توجه قرار گرفتن را 
نداشتند درست است، گفت: به هیچ وجه این مسئله را 
قبول ندارم؛ چرا که حتی اگر 1۳ بازیکن هم مشــکل 
پیدا کنند نمی توان آن را به 1۴ ملی پوش تعمیم داد. 
۴ ماه از جام جهانی گذشــته و باید دید چه اتفاقاتی 
در این مدت افتاده اســت. با این حال معتقدم هرچه 
مربی باشگاهی دستور بدهد بازیکن باید چشم بگوید 
حتی اگر اشــتباه باشد. این فلســفه مربیگری است. 
سرمربی تیم ملی فوتسال تاکید کرد: ما برای دعوت از 
بازیکنان به تیم ملی تمام جوانب را لحاظ خواهیم کرد. 
نمی خواهم بگویم بازیکنانی که به مشکل برخورده اند 
جایی در تیم ملی ندارند؛ اما بــرای دعوت از بازیکنان 
هم اخالق و هم مســائل فنی را در نظــر می گیریم و 
تیم ملی همیشــه جای بهترین هاست. ناظم الشریعه 
همچنین به حرفه ای نبودن ملی پوشان فوتسال اشاره 
کرد و به ایسنا گفت: نمی خواهم کسی را کوچک کنم؛ 
اما باید گفت کجای فوتســال ما حرفه ای اســت که 
بازیکنش حرفه ای باشــند؟ با این وجود از ملی پوشان 
انتظار زیادی می رود و آنها در هر اتفاقی باید به این فکر 
کنند که الگو هستند. اگر هم احیانا ظلمی به آنها شد، 

باید با رفتار حرفه ای پاسخ دهند.

ناظم الشریعه: 

کجای فوتسال حرفه ای است که 
ملی پوشانش حرفه ای باشند؟ رابطه خــوب مهدی تاج با محمدرضا ســاکت بر کســی 

پوشیده نیســت. دو مدیر اصفهانی فوتبال که سال هاست 
در مشاغل مختلف کنار هم بوده اند و دایره این همکاری ها 
به فوتبال هم کشــیده شــد. رییس فدراســیون فوتبال 
زمانی که در دوران علی کفاشــیان رییس ســازمان لیگ 
شد، محمدرضا ســاکت را به عنوان مشــاور خود برگزید 
تا دوســت و یار قدیمــی اش پس از ســال ها مدیریت در 
ســپاهان اصفهان و چند وقت دوری از فوتبال، دوباره به 
میدان برگردد. چندی بعد ساکت به عنوان 
مدیر بازاریابی سازمان لیگ هم انتخاب 
شــد تا نقش پررنگ تری در ســازمان 
لیگ داشــته باشــد. قابل پیش بینی 
بود که ســاکت پــس از انتخابات 19 
فدراسیون   95 اردیبهشــت ماه 
فوتبــال و انتخــاب مهدی 
تاج بــه عنــوان رییس، 
پســت های مهمــی در 
این مرحله بــر عهده 

بگیرد.
صدور  بــرای  تاج 
در  مختلف  احکام 
فدراســیون کمــی 
صبر و حوصله نشان داد و 
این موضوع را خودش هم 
اعالم کرد کــه عجله ای 
برای تغییــرات و دادن 
احــکام جدید نــدارد، 
اما زمانی که شــروع به 
صدور احکام کــرد، برای 
یک نفر پست های ویژه ای 
در نظــر گرفــت. یکی از 
مســئولیت ها  مهم ترین 
فوتبال،  فدراســیون  در 
مدیریت تیم هــای ملی 
اســت که ایــن موضوع 
پیــش از اینکــه از زبان 
تاج گفته شــود، دهان 
به دهان می چرخید که 
ســاکت قرار اســت این 
پســت مهم را در اختیار 
بگیــرد. در نهایت روز 
جمعه، 21 خردادماه 

95 مهدی تاج در برنامه تلویزیونــی ورزش و مردم اعالم 
کرد که »ســاکت پیگیر کارهای تیم ملی اســت« تا او به 
این شــکل مدیریت تیم های ملی را در اختیار بگیرد. 10 
روز بعد یعنی ۳1 خردادماه ،95 که حکم ســاکت رسید 
و به عنوان »مشاور مسئول حوزه ریاست و مدیر تیم های 
ملی فدراسیون فوتبال« منصوب شــد. پس از مدتی هم 
که تاج تصمیم گرفت در فدراســیون فوتبال چند سازمان 
مختلف تشکیل بدهد، سمت ساکت از مدیر تیم های ملی 

فدراســیون فوتبال به »رییس سازمان تیم های ملی« 
تغییر کرد.

رییس ســازمان تیم های ملی، مســئولیت بسیار 
سنگینی است؛ تنها رســیدگی به فعالیت های تیم 
ملی بزرگســاالن زمان و وقت زیادی می خواهد تا 

بتوان اردویی تدارکاتی یا دیداری دوســتانه 
فراهم کرد. شــاید حتی یک نفر 

هم بــرای رســیدگی بــه این 
فعالیت ها کم باشــد و در کنار 
آن مسئولیت ســایر تیم های 
ملــی از جملــه نوجوانان، 
جوانان، امید، فوتســال و 
تمام ایــن رده ها در بخش 
بانوان را هم در نظر بگیرید. 
با این حال مهدی تاج گویا 
توانایی هــای محمدرضــا 
ساکت را بیشــتر از چند نفر 
می دانــد که هــر روز احکام 

جدیدی را برای دوســت و یار 
قدیمی خود صــادر می کند و 

البته مسئولیت های دیگری هم 
به او می دهد.

پس از اینکه ساکت به عنوان مشاور 
مسئول حوزه ریاســت، پست گرفت 
و رییس ســازمان تیم هــای ملی هم 

شد، در نشســت هیئت رییسه که 2۳ 
بهمن ماه 95 برگزار شــد به پست های 
جدیــدی نائــل شــد. مشــاور رییس 
فدراسیون در این جلسه به عنوان عضوی 
از کمیته فنی و توســعه فوتسال و فوتبال 
ســاحلی، عضوی از کمیته فنی و توســعه 
فوتبال و عضوی از کمیته بازاریابی انتخاب 

شد.
با این همه پست مهم و تاثیرگذار در فدراسیون فوتبال، 

مشخص نیست محمدرضا ســاکت چه زمانی به این همه 
مشــغله خواهد رســید. گویا در این فوتبال قحط الرجال 
است که همه پســت های مهم برای یک نفر در نظر گرفته 
می شود و مهدی تاج گویا اشخاص دیگری در این فوتبال 

پیدا نکرده است. 
تمامی این پست های مختلف به کنار؛ مهدی تاج به تازگی 
حکم جدیدی برای محمدرضا ســاکت صــادر کرده و یار 
قدیمی و مورد اعتماد او »رییس مرکز ملی فوتبال ایران« 
شده است. مشخص نیست ساکت چگونه می تواند به همه 
این کارها رسیدگی کند و مشخصا حضور یک فرد در چند 
پست مختلف و مهم باعث می شــود که پیشرفتی حاصل 
نشود و اتفاقا ضرر و زیان هایی هم به مجموعه های مختلف 
وارد شود. شاید فراهم نشــدن شرایط مناسب برای برگزار 
نشدن اردوها و بازی تدارکاتی، بی ربط به این همه حجم از 

مسئولیت رییس سازمان تیم های ملی نباشد.
در اینکه ساکت ســال ها در این فوتبال حضور داشته 
و زحمات زیادی کشــیده شــک و تردیــدی وجود 
ندارد؛ اما بــا این مســئولیت هایی که اکنــون او در 
اختیار دارد و به صورت رســمی شــش پست مهم در 
فدراســیون فوتبال در اختیار گرفته است، نمی تواند 
کار آیی گذشته را داشــته باشد. این پست ها 
به صورت رســمی از ۳1 خردادماه 95 تا 
۳0 بهمن ماه 95 و در مــدت 2۴۳ روز 
صادر شده اســت. با ضرب و تقسیمی 
ساده، مهدی تاج تقریبا هر ۴0 روز یک 
بار برای ساکت پست جدیدی در نظر 

گرفته است.
ســکوت فدراســیون مقابــل تمام 
انتقادها، تاکنون کسی را قانع نکرده؛ 
حتی اگر مهدی تــاج بگوید تدبیری 
پشــت این سکوت اســت. شاید هم 
با این ســکوت و تدبیر دستور ساکت 
شــدن به همــه می دهد تــا بازهم 
احکام جدیــدی برای ســاکت صادر 
کند. همه این اتفاق ها باعث نمی شــود 
که رســانه ها ســکوت کنند یا ســوالی 
نپرســند، چون یکی از وظایف اصلی رســانه ها 
سوال پرسیدن از مســئوالن است تا بلکه با پاسخ 
روشن آنها، افکار عمومی هم قانع شوند. آیا صدور 
چند حکم و دادن چند مسئولیت به ساکت نشانه 
این نیست که تاج در فدراســیون فوتبال به کسی 
اعتماد ندارد و این شــائبه را تقویت نمی کند که او 
در حال دور کردن کفاشــیان و افراد نزدیک به او از 
دایره تصمیم گیری های مهم فدراسیون است؟ این 
روزها این شایعه به وجود آمده که تیم تاج - ساکت 
مقابل تیم کفاشیان - اســدی قرار گرفته و احکام 
و مســئولیت های جدید برای ساکت این فرضیه را 

قوت می بخشد.

ساکت؛ هر 40 روز یک مسئولیت

 یارکشی در فدراسیون فوتبال

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره وضعیت نامناسب 
ذوب آهن گفت: در فوتبال این اتفاقات عجیب نیســت. همه 
تیم های دنیا ممکن اســت در مقاطعی از فصل دچار مشکل 
شــوند. ما هفته های متوالی باخت نداشــتیم، ولی ســه بار 
پشت سرهم شکست خوردیم. از این شــرایط عبور خواهیم 
کرد. ذوب آهن در این سال ها نشان داده که تیم روزهای سخت 
است و نگرانی خاصی نداریم. مهدی رجب زاده در پاسخ به این 
پرسش که »آیا ذوب آهن می تواند همچنان به کسب سهمیه 
آسیا امیدوار باشد؟«،  اظهار داشت: کار ما برای گرفتن سهمیه 
سخت شده است و باید منتظر لغزش رقیبان خودمان باشیم، 

این درحالی است که الزم است امتیاز خوبی بگیریم.  وی راجع 
به تقابل تیمش با العین امارات در لیگ قهرمانان آسیا تصریح 
کرد: با تیم پرقدرتی بازی داریم، اما بازیکنان ذوب آهن انگیزه 
زیادی دارند تا خودشان را نشان دهند. امیدوارم سه شکست 

اخیر را با پیروزی مقابل العین جبران کنیم.

علیرضا منصوریان به دلیل ممنوعیت مالیاتی نتوانست از 
ایران خارج شــود و همراه تیمش به امارات برود. استقالل 
2۴ ســاعت بدون منصوریان خواهد بــود و تمرینش در 
زمین اصلی و احتماال کنفرانــس مطبوعاتی قبل از بازی 
را بدون سرمربی پشت ســر می گذارد چون سرمربی تیم 
بدهی مالیاتی دارد. بدهی های منصوریان نه برای فوتبال 
که برای تجارت شخصی اش است. ســال قبل هم یک بار 
فروشــگاه های زنجیره ای او به دلیل مشــکالت مالیاتی 
تعطیل شــده بود و حاال در بزنگاه مهم یک بازی آسیایی 
کار دستش داده است. استقاللی ها امید دارند مربی شان 

صبح امروز بتواند با پرداخت بخشی از بدهی مالیاتی اش و 
حل مشکل خروجی ، خود را به تیمش برساند. در غیر این 
صورت شاید محمد خرمگاه ناچار شود هدایت استقالل را 
که مربی آن به خاطر پیتزاها و ســاندویچ هایش فعال حق 

خروج ندارد، بر عهده بگیرد.

 امیدوارم با بردن العین 
 باخت های  اخیر را جبران کنیم

استقالل بدون سرمربی پرواز کرد؛

پیتزاهای دردسرساز علیمنصور!

ملی پوش جوان ذوب آهن بعد از تنش های فراوان با 
باشگاه اصفهانی به یکباره سر از اردوی روستوف در 
روسیه در آورد و با هم تیمی های جدیدش به ترکیه 
رفت. رضا شــکاری ملی پوش جوان ذوب آهن که از 
او به عنوان یکی از اســتعدادهای ناب سال های آتی 
فوتبال ملی ایران نام برده می شــود بعد از فسخ یک 
طرفه قراردادش با باشگاه ذوب آهن در سازمان لیگ 
راهی روسیه شد و با امضای قراردادی بلند مدت با این 
باشگاه به عنوان هم تیمی جدید سردار آزمون در کنار 
او راهی اردوی آماده ســازی تیمش در ترکیه شد تا 
خود را برای بازی برگشت با اسپارتاپراگ در یورو لیگ 
آماده کند. اتفاقی که اصال به مذاق مدیران ذوب آهن 
خوش نیامد و باشگاه اصفهانی بالفاصله به آن واکنش 
نشان داد و ادعا کرد رضا شــکاری قراردادش با ذوب 
آهن همچنان بر قوت خود باقی است و هیچ فسخی 
به صورت قانونی برای او صادر نشده که او بتواند راهی 
تیمی دیگر شود. سعید آذری مدیرعامل ذوبی ها با 
تایید این مطلب تاکید کرد:» رضا شــکاری با ترک 

اردوی ذوب آهن و حضور در اردوی روستوف، تخلف 
بزرگی انجام داده و ما همه چیــز را از طریق مجاری 
قانونی در حال پیگیری هستیم و شک نداشته باشید 
اجازه جدایی به این بازیکن نخواهیم داد از همین رو 
او باید به تیم برگردد در غیر این صورت عواقب بدی 
در انتظارش خواهــد بود.« مدیرعامــل ذوب آهن 
حتی مدعی شــد در این ارتباط رایزنی و نامه نگاری 
با باشگاه روســتوف هم صورت گرفته؛ اما روس ها با 
توجه به این اخطار قرارداد ملی پوش جوان ایرانی را 
امضا و او را با خود به اردو بــرده اند.گویا در مکاتبات 
این باشگاه با سازمان لیگ و کمیته انضباطی حسن 
زاده با صراحت اعالم کرده تا این لحظه هیچ فسخی 
برای رضا شکاری صادر نشده و قرارداد قبلی بر قوت 
خود باقی است. با توجه به اینکه رضا شکاری هفته 
قبل با حضور در ســازمان لیگ با استناد به بندی در 
قراردادش مبنی بر اینکه هر گاه پیشنهادی اروپایی 
داشته باشد با پرداخت مبلغ 100 هزار دالر می تواند 
جدا شــود قرارداد خود را فسخ کرد باید منتظر ماند 

و دید ذوب آهن با همین بند یکی از اســتعدادهای 
 آتی فوتبــال ایران را بــه راحتی از دســت خواهد 

داد یا خیر؟
مسلما باشگاهی حرفه ای همچون روستوف که در 
پرونده های قبلی خود در راه جذب اســتعدادهای 
جوان همواره در دادگاه ها برنده شده است بی جهت 
با بازیکنی مثل رضا شکاری قرارداد امضا نکرده است 
از همین رو باید منتظر گذشــت زمان ماند و دید در 
این دعوا ذوبی ها برنده می شــوند یا رضا شکاری و 

باشگاه جدیدش روستوف در روسیه.

راجر فدرر قهرمان گرنداسلم استرالیا، جام قهرمانی این رقابت ها را به یکی از کوه های 
پوشیده از برف کشورش سوئیس برد.

قاب   روز خارج از گود

سفر خاص راجر فدرر با جام قهرمانی ذوب آهن پیگیر بازگشت ستاره جوان؛

فرار رضا شکاری از روستوف به ترکیه!

.. اخطاری به قیمت شهرآوردپرسپولیس 250 میلیون کاسب شد 
دروازه بان، مدافع و مهاجم ســپاهان به خاطر 
ســه اخطاره شــدن در بازی با پرســپولیس، 
شصتمین شهرآورد فوتبال اصفهان را از دست 

دادند. 
 در دیدار برابر پرسپولیس از هفته بیست و دوم 
لیگ برتر، اتفاق عجیبی افتــاد و آن اینکه هر 
بازیکنی از سپاهان که کارت زرد گرفت دیدار 
بعدی این تیم را از دست داد.مهرداد محمدی، 
لی اولیویرا و احســان حاج صفی ســه بازیکن 
ســپاهان بودند که به ترتیب در دقایق ۳2، 55 

و 70 مســابقه از محمدرضا اکبریــان اخطار 
گرفتند. حاج صفی در دقایق پایانی مســابقه 
کارت زرد دوم را هــم دریافت کــرد و از زمین 

مسابقه اخراج شد.  

یکی از رسانه های عربستانی مدعی شد که یک سرمایه گذار عمانی 
تمام بلیت های الهاللی ها را برای بازی مقابل پرســپولیس با ۴ برابر 
قیمت ســابق خریداری کرده اســت. این روزنامه عربستانی مدعی 
شــد که منابع آگاه به آن خبر داده اند که باشگاه پرسپولیس میزبان 
این بازی هر کــدام از این بلیت ها را با قیمــت 200 ریال)200 هزار 
تومان( به سرمایه گذار عمانی فروخته است. این در حالی است که این 
باشگاه صاحب 26 هزار سکو است. بنا بر ادعا این روزنامه عربستانی 
 اگر مسئوالن پرســپولیس 1۳ هزار بلیت)اعالم باشگاه الهالل( را به
 الهاللی ها فروخته باشند تقریبا 250 میلیون تومان در بلیت فروشی 

28کاسب شده اند.
تاج وارد می شود

رییس فدراســیون فوتبال  درباره آخرین وضعیت حضور تیم استقالل 
خوزســتان برای حضور در لیگ قهرمان آســیا گفــت: در حال حاضر 
فدراسیون فوتبال تمام تالش خود را به کار می گیرد تا نمایندگان فوتبال  
ایران در  رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عملکرد موفقی داشته 
باشند. مهدی تاج،  ادامه داد: با توجه به مشکالت مالی باشگاه استقالل 
خوزســتان و مذاکراتی که با مدیرعامل و اســتاندار محترم خوزستان 
داشتیم در نهایت قرار شد تا اقدامات و همکاری های الزم برای حمایت 
از این تیم به جهت حضوری پر قدرت در لیگ قهرمانان آســیا صورت 
بگیرد. وی ادامه داد: استقالل خوزســتان نماینده فوتبال  ایران است و 

برای موفقیت این تیم و حل مشکالت آن دستور ویژه داده ام.
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سبا 
خدری

پیشنهاد سردبیر: 
تخلف عبور از چراغ قرمز ثبت  قانونی می شود

اخبار

حضور ۹۲ مدرسه 
در جشنواره دانش آموزی مهر غدیر
دبیر جشــنواره دانش آموزی مهر غدیر در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: در مجموع ۹۲ مدرسه در جشنواره حضور داشتند 

که این رقم تمام مدارس شهر اصفهان را شامل می شود. 
مجتبی کریمی دبیر جشــنواره دانش آموزی مهر غدیر در نشست 
 خبری بــا اصحاب رســانه اظهار کرد: این جشــنواره بــا محوریت 

نهادینه کردن غدیر در میان دانش آموزان برگزار خواهد شد.
وی افزود: تعداد کل آثار ارسالی به دبیرخانه برابر 16 هزار و 404 اثر 
بوده که 6۲ درصد از افراد شرکت کننده، دختران و 38 درصد از آثار 

متعلق به پسران دانش آموز بود.
 وی در رابطه با کیفیت و چگونگی ارســال آثار عنــوان کرد: کل آثار 
دریافتی در جشــنواره امســال ۷هزار و ۲0۵ اثر بــوده که۹30 اثر 
 داســتانی،۷00 اثر شــعر، 3هــزار و ۲8۵ اثر تصویرگــری و ۲هزار 

و۲۹0 اثر نمایشنامه خوانی بوده است. 
کریمی با اشــاره به داوری آثــار برگزیده توســط مربیان تخصصی 
اذعان کرد: پس از 4 مرحلــه داوری نفرات نهایــی برگزیده در این 
جشنواره ۹8 نفر بوده که 11نفر در زمینه داستان نویسی، 1۲نفر در 
 زمینه سرود و شــعر،40 نفر در زمینه تصویرگری و 3۵ نفر در زمینه 
نمایش نامه خوانی بوده اند. وی در ادامه تصریح کرد: این جشنواره 6 
اسفندماه، همراه با برگزاری نمایشــگاه جهت نمایش آثار ارایه شده 
آغاز به کار می کند و تا 11 اسفندماه ادامه دارد. کریمی در ادامه یادآور 
شد: امسال۷۲00 اثر ارسالی در سالن شهدای بسیج واقع در خیابان 
باغ گلدسته به نمایش گذاشته می شود که این نمایشگاه از ساعت 8 
الی 13 ویژه مدارس و دانش آموزان و از ساعت 13 الی 18 مخصوص 
عموم و خانواده ها است. وی ادامه داد: در کنار این نمایشگاه کارگاهی 
آموزشی ویژه استعدادهای برتر برگزار می شود که از این استعدادهای 
برتر جهت شرکت در کالس های آموزشــی مکمل ثبت نام به عمل 
می آید.کریمی در پایان خاطرنشان کرد: مدارس استان جهت شرکت 
در این نمایشگاه می توانند با شماره تلفن 3۲34381۲ تماس حاصل 

کنند.

اختصاص 10 میلیارد ریال تسهیالت 
به اشتغال مددجویان بهزیستی

دوره آموزش مهارت هاي زندگي
ویژه 11 استان

اول تا بیستم اسفندماه خدمات 
حقوقی رایگان ارایه می شود

 رییس اداره بهزیســتی شهرســتان تیران و کــرون از اختصاص
10 میلیارد ریال تسهیالت اشــتغال زا در این شهرستان خبرداد.

اکبر حاجی عرب، رییس اداره بهزیستی شهرستان تیران و کرون در 
خصوص پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان بهزیستی گفت: 
در یک سال اخیر این اعتبار برای اشتغال و خود کفایی مددجویان 
بهزیســتی  اختصاص پیدا کرده و از فرصت خوبی برخوردار است. 
وی افزود: مرکز فنی و حرفه ای، اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
و شورای اشتغال شهرستان در تخصیص این اعتبار، مهارت افزایی 
 و رفع موانــع پیش رو همکاری داشــته اند. وی با اشــاره به اینکه 
مهارت آموزی به مددجویان برای ایجاد شــغل انجام می شــود، 
تصریح کرد: این اقدام با مشــارکت مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
انجام و پس از مهارت آموزی و ارایه طرح اشــتغال از تســهیالت 
بهره مند می شوند. حاجی عرب خاطرنشان کرد: کارفرمایان با به 
 کارگیری مددجویان تحت پوشش بهزیستی تسهیالت می گیرند 
 و از خدمات حمایتی نیز بهره مند می شــوند و بــا این اقدام عالوه 

بر ایجاد شغل به خودکفایی مددجویان نیز کمک می کنند.

11 اســتان در دوره کشــوری آموزش مهارت های زندگی ویژه 
روانشناســان و مشــاوران به همت حوزه پیشــگیری بهزیستی 
اســتان اصفهان شــرکت کردند. معاون پیشــگیري بهزیستي 
استان گفت: پیرو اجراي برنامه تقســیم کار ملي در زمینه طالق 
 و تقویــت خانــواده، کارگاهي کشــوري با حضور کارشناســان 
و مشاوران 11 استان کشــور که نرخ طالق آنان نسبت به ازدواج 

بیشتر بوده است، به میزباني اصفهان برگزار شد. 
مجتبي ناجي در ادامه گفت: این کارگاه به مدت 3 روز با مفاهیمي 
چون روابط زن و شوهر و تکنیک هاي حل تعارضات و اختالفات و 
 به طور خاص نحوه کالمي و غیرکالمي همســران براي پرداختن 

به نیازها و تنش هاي زوجین مورد بررسي قرار گرفت.
 معــاون پیشــگیري بهزیســتي اســتان تصریــح کــرد: ایــن 
شرکت کنندگان که روانشناســان و مشاوران 11 استان  پرطالق 
کشور بودند، مفاهیم مطرح شده در این کارگاه را براي خانواده ها 
که مخاطبین اصلي هســتند، انتقال خواهند داد. ناجي با اشــاره 
به اینکه بهزیســتي خواهان تقویت و تحکیم خانواده است، گفت: 
 برآورد ما این است که بســیاري از نابه ســاماني هاي خانوادگي 
 به دلیل فقــدان مهارت هــاي ارتباطي میان همســران اســت 
 و با این فرض پرداختن به تقویت مهارت هــاي ارتباطي مي تواند 

از افزایش تنش و تعارض میان همسران جلوگیري کند.

 رییس کمیســیون کانون وکالی دادگستری استان اصفهان گفت: 
از اول تا۲0 اسفند ماه سال جاری خدمات حقوقی به صورت رایگان 
به شهروندان ارایه می شود. سید جواد میر معصومی با اشاره به اینکه 
 هفته وکال از اول تا هفتم اســفند ماه برگزار می شود، اظهار داشت: 
در روزهــای پایانی این هفتــه همایش اتحادیه سراســری کانون 
 وکالی دادگســتری ایران ) اســکودا ( در اصفهان برگزار می شود.

 وی با بیان اینکــه در این هفته در راســتای افزایش دانش حقوقی 
در ســطح جامعه حضور وکالد دادگســتری در مدارس اســتان 
 اصفهان را خواهیم داشت، اضافه کرد: از این رو با هماهنگی آموزش 
 و پرورش در هفــت ناحیه آموزشــی این طرح اجرایی می شــود.

رییس کمیسیون روابط عمومی وکالی دادگستری استان اصفهان 
در ادامه با اشــاره به اینکه به منظور افزایش تعامــل با بدنه دولت 
دیداری نیز با اســتاندار اصفهان به عنوان نماینده دولت در استان 
 خواهیم داشــت، تصریح کرد: همچنین دیدار بــا آیت ا... مظاهری 
و آیت ا... طباطبایی نژاد نیز در دســتور کار کانون وکالی اســتان 

اصفهان قرار گرفته است.
وی همچنیــن به حضــور اعضــای کانــون وکال در طرح ســه 
 شــنبه های بدون خودرو در هفته جاری اشــاره کرد و ابراز داشت: 
به منظور فعالیت هــای حمایت از محیط زیســتی کانون وکالی 
 اســتان اصفهان این اقدام به صــورت نمادین اجرایی می شــود.

میرمعصومی در ادامه با اشــاره به اینکه از اول تا۲0 اسفند ماه سال 
جاری خدمــات حقوقی به صورت رایگان به شــهروندان اســتان 
اصفهان ارایه می شــود، اضافه کــرد: این خدمات در کمیســیون 
 معاضدت قضایی کانون وکالی دادگستری اســتان اصفهان واقع 

در خیابان نیکبخت ارایه می شود.

یادداشت

کارهای من هیچ ربطی به خانواده و اطرافیانم 
ندارد، این زندگی شخصی من است که باید 
به تنهایی بنا بر ســالیق شخصی آنطور که 
خودم می خواهم از آن لذت ببرم تصمیم می گیرم چگونه رفتار 

کنم، چقدر این جمالت آشنا هستند و امروزه زیاد کاربرد دارند.
نگرانیم جوانی نکنیم و عمرمان بگــذرد، دریغا که در جوانی به 
نا امیدی رسیدیم، در 30 سالگی به پوچی زندگی رسیدیم که 
خودمان می خواستیم بدون نظر و احترام به افکار عمومی رقم 
بزنیم. به بن بست رسیدیم. چه شــد که ارزش ها آنطور تغییر 
کرد؟ نگاه به اصل زندگی عوض شــد. حتــی نگاهمان به زن 
و دختر و دیدگاه دخترانمان بــه مرد بودن به یکباره تغییر کرد. 
قدیم ها خانواده ها ســختگیر تر بودند اما دخترانمان به همراه 
پسران خوشبخت تر شدند. شاید واقعا این سختگیری ها بهتر 
و الزم تر بود و حرف و نظر مردم حرمت داشــت. خانواده ها در 
تربیت و رفتار فرزندان نقش بیشتری داشتند تا در تأمین مادی 
نیازهای آنها. متولدین دهه ۵0 و 60 در خانواده های پرجمعیت 
تری بزرگ شدند و خواهر و برادرها از لحاظ سنی به هم نزدیک 
تر بودند و حس رقابت و خجالت بین آنها بیشــتر بود. دختران 
از خواهر و برادر خود به نوعی بابت رفتار و کردار خود حســاب 
می بردند. پسرها نیز نسبت به خواهر خود غیرتی خاص داشتند 
که در حال حاضر از چنین احساسی در جامعه ما خبری نیست.  
پسران احســاس مراقبت و مرد بودن نسبت به خانم های خانه 
داشتند و این رفتار را نشانه مردانگی خود می دانستند. اگر رفتار 
غیرمتعارفی از خانم های خانه شان در جامعه سرمی زد احساس 
کسر شان می کردند. محبت از تعصب کورکورانه نیست. محبت 
از سرابی اســت که دختران لطیف درگیرش می شدند. قدیم ها 
نگاه پــدر کالم بود،  محبت بــود، حرمت بود. پــدر با نگاهش 
فرزندش را پند مــی داد. و مادر هم در مقابل ســرزنش پدر، از 
او حمایت یا حداقل ســکوت می کرد، و فرزند خود را مقید به 

پذیرش خطا می دید هرچند با احساسش مغایرت داشت. 
مادرها، دخترانشان را خانم تصور می کردند، انتظار رفتار خانمانه 
داشتند و همیشه تأیید صحبتشان رفتار دخترانی بود که سرگرم 
درس و یا ورزش و کارهای هنری بودند. و اینگونه دختران، الگو 
معرفی می شــدند. مادرها وقت بیشتری برای محبت کردن به 
فرزندان خودشان داشــتند. پدر و مادر زمان بیشتری برای هم 
صحبتی فرزندانشــان می گذاشــتند و ارتباط احساسی قوی 
تری وجود داشت. گاهی دختر و پسر به خاطر احساس مادر از 
احساس و تفریح خود می گذشتند. شــاید هم ایرادی نداشت، 
اما به احترام مادر و ارادتش به مهربانی و عطوفتش از لذت خود 
می گذشت. چه احساسات و روابط قشنگی بود، دریغا که همه 
ارزش ها تغییر کرد. دخترها و پسرها در هر سنی تعدادی خط 
قرمز داشــتند و مقید به رعایت مجموعه ای از ضوابط و روابط 
بودند که کم کم حذف شد و حذف آنها باعث بی قید و بی نظمی 

و سرگردانی بیشتر جوانان در هر سن شد. 

حیای دهه 60 چه شد؟

با مسئوالن

صحبت هایــی مبنی بر اســکان اتباع 
کشــورهای خارجی در حاشــیه شهر 
اصفهان از ســوی مسئولین سالهاست 
به گوش می رســد. اینکه کمک به بــرادران ایمانی به لحاظ 
شرعی و اخالقی از وظایف مسلمانان محسوب می شود، جای 
هیچ شک و شــبهه ای را برای مردمی که دل در گرو دین و 
مذهب دارند باقی نمی گذارد امــا باید به این نکته توجه کرد 
که، اسکان اتباع خارجی در حاشیه شهرها ممکن است برای 
افرادی که به لحاظ روحی و روانی آسیب دیده، و از وطن خود 
دور شــده اند بدون در نظر گرفتن زیر ســاخت ها، مشکالت 
اجتماعی را هم برای مهاجران و هم کالن شــهر اصفهان به 

وجود آورد.
به گفته مسئولین شــهر اصفهان، این شــهر پتانسیل الزم 
برای اســکان پناهندگان خارجی را داراست، اما نکته ای که 
به نظر می رسد مسئولین از آن غفلت کرده اند به وجود آمدن 
آسیب های اجتماعی است که در حاشیه شهرها ممکن است 
هم برای پناهنــدگان خارجی و هم برای شــهروندان به بار 

بیاورد.
با توجه به نظر کارشناسان و فعالین اجتماعی مبنی بر اینکه 
از آفت های مهم که متاسفانه مورد توجه دست اندرکاران این 

امر قرار نگرفته است، حاشیه نشینی و مهاجرت ها در حاشیه 
شهرهاســت، این نکته قابل ذکر اســت که مهاجران به دلیل 
پویایی که در کالن شــهرها وجود دارد قادر نیستند خود را با 
محیط این شهرها تطبیق داده و به ناچار رو به خالف، بزهکاری 
و اعتیاد می آورند، که نتیجه این امر به وجود آمدن یک رابطه 

متقابل منفی است که نتیجه چنین عملی ناامنی است.
حال باید به دنبــال راه حلی قانع کننده بود تا از یکســو هم 
توانسته باشــیم به وظایف دینی و اخالقی خود عمل کرده و 
از سوی دیگر نیز از بروز معضالت اجتماعی جلوگیری کنیم. 
به نظر کارشناســان این امر، مســئولین می توانند با اسکان 
پناهندگان خارجی در شــهرک های دور دســت به عنوان 
مثال شــهر مجلســی که از لحاظ اجتماعی قابل کنترل تر 
باشــد مکانی را به پناهندگان اختصاص دهند. کارشناسان 
معتقدند حمایت های روحی و روانی پناهندگان امری است 
که باید در دستور کار مسئولین و مردم قرار گیرد چون مدتی 
طول خواهد کشــید که این پناهندگان به وضع عادی خود 
برگردند و اگر آنها را در حاشیه کالن شهر ساکن کنیم نه تنها 
کمکی به بهبود وضع آنها نکرده ایــم، بلکه ضربه ای به آن ها 
و همچنین به شــهر اصفهان وارد می کنیم که جبران ناپذیر 

است.

رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت: با توجه به نزدیک 
شدن نوروز، برخی موسســات خدماتی که قانونی نیستند 
اقدام به اعزام کارگر به منازل برای نظافت خانه ها می کنند 
 که شــهروندان باید نسبت به این موسســات هوشیار بوده 

و از خدمات موسسات قانونی بهره مند شوند.
 ســردار محمدرضــا مقیمی افــزود: این گونه موسســات 
 به صورت خودجــوش، تبلیغ می کننــد و در فصل خاصی 

از سال مثل ایام نزدیک به نوروز فعال می شوند.
وی با بیان اینکه از این دســت پرونده هــا در پلیس آگاهی 
 بســیار اســت، گفت: در این پرونده ها ذکر شده که همسر 
یا پســر، خانمی که به عنوان کارگر از ســوی این موسسات 

 برای نظافت اعزام شــده اند، گاو صندوق، اشــیای قیمتی 
 و طالجــات خانه را شناســایی کــرده و اقدام به ســرقت 
 کرده اســت یا در موارد دیگر، فردی حدود دو یا ســه سال 
با خانواده ای کار می کرده و بعد از مدتی قصد داشته به شهر 
خود بازگردد و حق خود می دانســته که پولی از خانه ای که 

در آن کار می کرده، ببرد.
رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی اضافه کرد: شهروندان 
باید هوشیار باشــند و هر فردی را برای انجام نظافت منزل، 
نپذیرند و برای این منظور از موسســاتی استفاده کنند که 
 کنترل روی افراد زیر نظر خود را دارند، این موسســات ثبت 
و ضبط شــده اند و به صورت قانونی فعالیت می کنند و در 
مقابل افرادی که به منزل شما می فرستند، پاسخگو هستند.

ســردار مقیمی اضافه کرد: در صورتی که این افراد از سوی 
 موسسات غیر رســمی و غیر قانونی اعزام شــوند، در مقابل 
 هر گونه عملکرد این افراد، کســی پاســخگو نیست چرا که 
این گونه موسســات خودجوش فعال شــده، دو یا سه ماه 
فعالیت می کنند و بعــد تعطیل می شــوند در صورتی که 
موسسات رســمی و ثبت شده پاســخگوی کارمندان خود 
 هســتند و اطالعات ریز کارمندان خود را داشــته و نظارت 

و کنترل دارند.

جای پناهندگان حاشیه شهر نیست
پلیس با نزدیک شدن به ایام نوروز هشدار داد:

مراقب موسسات خدماتی غیر قانونی باشید

اخبار کوتاه 

بازنگری ساختار نیروی انسانی 
مدرسه با رویکرد امور تربیتی 

معاون پرورشــی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از بازنگری ساختار 
نیروی انسانی مدرسه با رویکرد امور تربیتی خبر داد.

 مهدی فیــض معاون پرورشــی و فرهنگــی وزیر آمــوزش و پرورش 
 در نشســت خبری که دیروز به مناســبت 8 اسفند ســالروز تاسیس 
 امــور تربیتی و هفته تربیت اســالمی در ســاختمان مرکــزی وزارت 
آموزش و پرورش برگزار شــد با بیان این که هشــتم اســفند بهانه ای 
 برای پرداختن به مسائل تربیتی اســت، اظهار داشت: هدف از آموزش 

در کالس درس با هدف پرورش و تربیت انجام می شود.
وی افزود: بازطراحی فعالیت های آموزش و پرورش مدنظر وزیر اســت 
و او بر نــگاه تربیتی در همه فعالیــت ها تاکید دارد و در همین راســتا 

اقداماتی را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: اداره و رویکرد مدرســه با شــیوه تربیتی و تغییر ساختار 
 مدیریتی مورد توجه است و باید حداکثر نیروی انسانی را برای مدارس 
و حداقل را برای ستادهای استانی در نظر بگیریم، تحت عنوان بازنگری 

در نیروی انسانی مدرسه با رویکرد تربیتی.
فیض افزود: دو جمع تربیتی شــکل گرفته که برای بازنگری در بخشی 
از فعالیت هــا مورد توجه اســت؛ یکی مجمع پیشکســوتان و دیگری 
 شورای امور تربیتی اســت که در همین هفته اولین جلســه را برگزار 

خواهند کرد.

حضور بیش از هزار و 700 مددجو 
در بزرگ ترین رویداد قرآنی کشور

تخلف عبور از چراغ قرمز 
ثبت قانونی می شود

همزمان با سراسر کشور بیش از1۷00 مددجوی 
زندان های اســتان در پنجمیــن مرحله تربیت 

حافظان قرآن کریم شرکت کردند.
مدیرکل زندان هاي اســتان گفت: طرح معنوی 
قرآن درمانــی یکی از طرح های بــزرگ، اجرایی 
و نتیجه بخش در زندان های اســتان اســت که 
 مددجویان با هر جــرم و محکومیتــی به حفظ 

و قرائت قرآن می پردازند.
اســدااله گرجی زاده در ادامه گفت: در حال حاضر بیش از دو هــزار نفر در زمینه حفظ 
 قرآن از یک جز تا ســی جز تالش و فعالیت دارند که  اثرات خوبی در روحیه مددجویان 
 و به خصوص خانواده های آنان داشته اســت. مدیرکل زندان هاي استان در ادامه با اشاره 
به نقش مهم دستگاه ها و سازمان های مرتبط فرهنگی و قرآنی افزود: مشارکت و مساعدت 
 همه دســتگاه ها در امر بازپروری، اصالح و تربیت مددجویــان و افراد به خطا رفته، مهم 

و کارساز است و امیدواریم این مشارکت ها نسبت به گذشته بیشتر نمایان شود.
در ادامه بازدید از این رویداد بزرگ قرآنی حجت االســالم موســوی مدیرکل فرهنگی 
سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت االسالم صادقی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان 

مشترکا از اجرای این آزمون به صورت منظم و تفکیک شده قدردانی کردند.
 الزم به ذکر است مسئوالن ســازمان اوقاف کشــور و مدیر کل اوقاف استان در برگزاري 

این جلسه حضور داشتند و از نحوه برگزاری این آزمون بازدید کردند.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفــت: دوربین های ثبت تخلف عبور 
از چراغ قرمز تاکنون جنبه ارشــادی و تذکری داشته و از نخســتین روز اسفندماه ۹۵ 

جریمه ها به صورت قانونی ثبت می شوند.
علیرضا صلواتی با اشــاره وضعیت فرهنگ ترافیکی در شهر اصفهان اظهارکرد: به جهت 

وجود ناهنجاری های ترافیکی با موضوعات مختلفی در شهر اصفهان رو به رو بودیم.
وی افزود: نخستین دغدغه ترافیکی شهر اصفهان بحث سرعت غیرمجاز بود که با نصب 
 دوربین های ثبت تخلف از ســال ۹4، ســرعت در بزرگراه ها کنترل شد و حجم تخلفات 
و متوسط سرعت در این حوزه به30 درصد میزان گذشــته کاهش پیدا کرد که این امر 

باعث کاهش تعداد تلفات منجر به فوت شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با بیان اینکه فرهنگ ســازی در توقف 
خودروها پشــت خط عابر پیاده و عدم عبور از چراغ قرمز اولویت این معاونت در سال ۹۵ 
قرار گرفت، گفت: این اولویت محقق شد و فرهنگ ســازی در این موضوع بسیار اثرگذار 
بود به طوری که در حال حاضر 8۵ درصد خودروها پشت خط عابر پیاده توقف می کنند.
وی تصریح کرد: اعمال جرایم عبــور از چراغ قرمز و توقف روی خط عابر پیاده توســط 
 دوربین های ثبت تخلف از حالت ارشــادی و تذکری خارج شــده و از اول اسفندماه ۹۵ 

در سیستم اعمال جریمه ثبت خواهد شد.
صلواتی عنوان داشت: کارکرد دوربین های ثبت تخلف تا پایان بهمن ماه ۹۵ به گونه ای بود 
 که تخلف عبور از چراغ قرمز یا توقف روی خط عابر پیاده صرفا به شهروندان اطالع رسانی 

و تذکر داده می شد، اما از یکم اسفند متخلفان به صورت قانونی جریمه خواهند شد.

معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش ادامه 
 داد: آمــوزش، صورت ظاهــری از فعالیت معلم در کالس اســت 
و آنچــه در باطن قــرار اســت اتفاق بیافتــد تربیــت و پرورش 
اســت و به این دو به عنــوان دو مقوله جدای از هــم نمی نگریم. 
 بنابرایــن انتظاری کــه از بدنــه آمــوزش و پرورش مــی رود، 

این است که هرکدام سهم خود را در تربیت ایفا کنند.
فیض ادامــه داد: اگــر این مهم مدنظر باشــد اهــداف معلمان، 
 محتــوای کتــب درســی و حتــی ســاخت و ســاز مــدارس 
با نگاه تربیتی همــراه می شــود و این همان هدف و سیاســت 
 وزیــر آمــوزش و پــرورش اســت و ایشــان تاکید داشــته که 
اگر برنامه هایی فقط جنبه فیزیکی و آموزشــی صــرف را دنبال 
 می کننــد باید مــورد بازنگری قرار بگیــرد و باید نــگاه تربیتی 

بر همه فعالیت های آموزش و پرورش حاکم باشد.
 وی به تشــکیل کارگــروه تربیــت در ســند تحــول بنیادین 
از ســوی وزیر آمــوزش و پرورش اشــاره و اظهار کرد: نگاشــت 
 ســاختاری ســند هدف این کارگروه اســت و اینکــه هرکدام 
از معاونت ها ماموریت شــان چیست  اســتخراج ماموریت های 
تربیتی از متن سند وظیفه کارگروه است و امیدوارم در اوایل سال 

۹6 نتایج آن عرضه و مورد استفاده قرار بگیرد.
 معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش 
 به مدرســه محــوری و تفویــض برخــی اختیارات به ســطوح 
پایین تر اشــاره و عنوان کــرد: کارگروهــی در ایــن رابطه نیز 
 تشــکیل شــده اســت و امید اســت ســال آینده مــدارس را 

بر اساس همین تفویض اختیارات اداره کنیم.
 فیض افــزود: بازنگــری در ســاختار نیروی انســانی مدرســه 
با رویکرد تربیتــی اخیرا در دســتور کار شــورای معاونین قرار 
گرفته و قرار است ســاختار مدیریتی مدرســه مورد تجدیدنظر 
 قــرار بگیــرد و اگر کــم و کاســتی وجــود دارد، اصالح شــود 
 و بتوانیــم حداکثــر نیروی انســانی را بــرای مــدارس درنظر 

داشته  باشیم.
فیض در ادامــه جزییات شــیوه نامه جدید هدایــت تحصیلی 
 را اعالم  کــرد و گفت: قــرار بود شــیوه نامه هدایــت تحصیلی 
در ابتدای امســال تدوین شــود که به تاخیــر افتــاد و در دوره 
 جدید انجام شــد و در شــرف ابــالغ از ســوی وزیــر آموزش 
و پرورش اســت. دانش آموز باید از ابتدای ورود به مدرســه دارای 

پرونده هدایت تحصیلی باشد و باید لحاظ شود.  
 اما شــیوه نامه فعلی معطوف به پایه نهم اســت کــه دانش آموز 

می خواهد وارد رشته ها و شاخه های تحصیلی شود.
وی با اشــاره به آســیب شناســی هدایــت تحصیلی در ســال 
گذشــته گفت: ســعی کردیم اشکاالت ســال گذشــته را رفع 
کنیــم.  قرار اســت انتخــاب دانــش آمــوز انتخــاب آگاهانه، 
آزادانه و مدیریت شــده  باشــد. معــاون پرورشــی و فرهنگی 
 وزارت آمــوزش و پــرورش تاکید کــرد: باید ســعی کنیم ذهن 
دانش آموز را با انواع رشــته هــا و پیامد های انتخــاب هرکدام 
آشــنا کنیم. متاســفانه در برخی اســتان ها، انتخاب رشته ها 
تراکمــی بــود، در برخــی اســتان ها60 درصد دانــش آموزان 
 داوطلــب رشــته تجربی می شــوند کــه در آینده بحران ســاز 
مــی شــود. فیــض ادامــه داد: در گام اول آشــنایی و آگاهــی 
 دهی دانش آمــوزان را مدنظر داریم و پاســخ دهــی حداکثری 
به تقاضای دانش آموز در انتخاب رشــته سیاســت دومی است 
که دنبال می کنیم.  در ســال گذشته ظرفیت ســازی بر اساس 
 الگوی توســعه متوازن بود، اما امســال پاســخ دهی حداکثری 

به تقاضای دانش آموز است.
وی بــا بیــان اینکــه تغییر دیگــر شــیوه نامه جدیــد هدایت 
 تحصیلــی این اســت کــه امســال دو فــرم را به دانــش آموز 
 مــی دهیم، اظهــار کــرد: فــرم اول، فــرم هدایــت تحصیلی 
توصیه ای اســت و 1۲ رشــته به دانــش آموز توصیه می شــود 
که مالک هــای مختلف ســابقه تحصیلی و نظر مشــاور و معلم 

 را دارد و امتیــاز100 داشــته و اولویــت دانش آموز مشــخص 
می شود.

 وی افــزود: فــرم دوم فــرم اولویت ثبت نــام دانش آموز اســت 
 و وضعیــت او را در قیــاس بــا ســایر دانش آموزان مشــخص 
می کنــد. بر فــرض اگــر۲00 نفــر داوطلــب رشــته تجربی 
باشــند و100 نفر ظرفیت داشــته باشــیم،100 نفــر اول که 
 امتیاز باالتــری دارنــد در اولویــت قرار مــی گیرنــد. درواقع 
بــه دانش آمــوزان انفرادی نــگاه نمی کنیــم و گــروه اولویتی 
 داریم و دانش آموزان نمی توانند با اســتفاده از روابط شــخصی 
 در مــدارس و رشــته ها ثبــت نــام کننــد. معاون پرورشــی 
و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش ادامــه داد: مبنــای 
 احتســاب ســوابق، ســوابق تحصیلــی تحصیلی پایــه هفتم 
و هشــتم و نهــم و نمــرات امتحانات هماهنگ اســت. ســال 
آینده ضوابط احتســاب ســوابق تحصیلی کمی ســخت گیرانه 
تر برای ورود به رشــته هاســت و به عنــوان مثال برای رشــته 
ریاضی، باید میانگین نمرات ســه ســاله آنها حداقل 14 باشــد. 
 فیض با اشــاره بــه اینکه در شــیوه نامــه جدید فصل رســانه 
و اطالع رســانی اضافه شــده، گفــت: توصیه کردیــم مدیران 
 اســتانی از همــه ظرفیــت ها بــرای انتخــاب هوشــمندانه 
دانش آموزان اســتفاده کنند تا در عمل توســعه متــوازن اتفاق 
 بیافتد. معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پرورش 
با اشــاره به کاهش ظرفیــت پذیــرش در مدارس ســمپاد که 
روز گذشــته در شــورای مدیــران بــه تصویب رســید، گفت: 
مدارس اســتعدادهای درخشــان در ســال های گذشــته رشد 
 نامتوازن داشــته اند. اما ایــن احتمال که ممکن اســت عده ای 
از دانش آمــوزان در رونــد هدایت تحصیلی به ســمت مدارس 
غیردولتی بروند سیاست از پیش تعیین شده شیوه نامه جدید نبوده 
 و ممکن است یک پیامد طبیعی باشد که مشکلی ایجاد نمی کند 

و مدارس غیردولتی هم از مجموعه خود آموزش و پرورش هستند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

ثبت نام سفارشی 
دانش آموزان 

 معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با تشــریح جزییات شیوه نامه جدید هدایت تحصیلی 
از آغاز به کار دو شورای مشورتی مجمع پیشکسوتان تعلیم و تربیت و شورای امور تربیتی از هفته امور تربیتی 
خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر مهدی فیض در نشســت خبری که به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس 
امور تربیتی و هفته تربیت اسالمی برگزار شده بود، گفت: 8 اسفند بهانه ای برای پرداختن به مسائل تربیتی 
در آموزش و پرورش است. وی افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت به عنوان هدف اصلی 
 نظام تعلیم و تربیت مطرح اســت و به دو صورت دنبال می شود، نخســت طراحی فعالیت های اختصاصی 

و دوم تربیت در متن آموزش است.

مرتضی
ره آورد
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پیشنهاد  سردبیر: عیـــدانه14
خانه تکانی را از همین حاال شروع کنید

خانه تکانی شــب عید، از کارهایی است که برخالف 
 اسمش نباید » شــب عید « انجام شــود، بلکه باید 
مدت ها قبل از رسیدن لحظات سال تحویل انجامش 
دهید. در حقیقت، داشــتن خانــه ای تمیز در طی 
تعطیالت، به خصوص اگر از روش صحیحی استفاده 

کنید، ساده تر از چیزی است که تصور می شود.
خوش  بگذرانید

نظافت لزوما معادل با کار سخت نیست، یک موسیقی 
 خوب یا یک برنامه رادیویی مفید می تواند شــما را 

با اشتیاق بیشتری به تحرک وا دارد. 
برای خود انگیزه هایی پیدا کنید و به خود قول دهید 
 که اگر کارهای روزانه را مطابــق برنامه انجام دادید، 

به خود جایزه ای خواهید داد. 
این جایزه می تواند چیزی ســاده، اما دلپذیر مانند 
 یک حمام طوالنی، صرف چای و شیرینی با خانواده 

یا تماشای یک برنامه خوب تلویزیونی باشد.
سازماندهی وسائل نظافت

در هنگام خانه تکانی گشتن به دنبال وسائل نظافت 
واقعا خسته کننده و گیج کننده است. پس بهتر است 
همه وســائل مورد نیاز را در یک ســطل یا یک سبد 
نزدیک خود قرار دهید تا همیشــه به آن دسترسی 

داشته  باشید.
همه کارها را به تنهایی انجام ندهید

این عید، تنها عید شما نیست و تنها دوستان و خانواده 
شما به منزل تان نمی آیند، پس نباید تمام نظافت آن 

را به تنهایی بر عهده بگیرید! 
کارها را با فرزندان و همسر خود تقسیم کنید. 

از بچه ها بخواهید تخت های خــود را مرتب کرده، 
 اســباب بازی ها و لــوازم دیگر خــود را جمع کنند 
و پس از گردگیری قفسه ها را سر جای خود بگذارند.

اتاق نشیمن
برای تمیز کردن اتاق نشــیمن یا هر اتاقی، از سطوح 

باالتر شروع کرده و به پایین بیایید. 
بهترین وسیله گردگیری یک پارچه مایکروفایبر قابل 
شست و شو است که با کمی آب مرطوب شده باشد.

مرتب کردن
روش خانه تکانــی شــما هرچه که باشــد، قدم اول 
مرتب کردن خانــه و درآوردن آن از درهم و برهمی 
اســت. چند دقیقه برای جمع کردن و مرتب کردن 
لباس ها، کتاب ها، اســباب بازی ها و ... وقت بگذارید، 
 ســپس می توانید به ســراغ وســایل نظافت رفته، 

بدون سردرگمی به خانه تکانی ادامه دهید.

اتاق خواب ها
با گردگیری یا جاروکشی لوســترها و لبه پنجره ها 
شروع کنید و ســپس لوازم اتاق را گردگیری کنید. 
مالفه ها را دســت کم هفته ای یک بــار عوض کنید. 

روتختی ها و پتوها نیز باید ماهانه شسته شوند .
آشپزخانه

 ابتــدا از پیشــخوان شــروع کنید. همه وســایل را 
به یک طرف برده و بعد از تمیز کردن با یک شوینده 
 دست ساز یا ســازگار با محیط زیســت دوباره به سر 
جای شــان برگردانید. ســطح بیرونی همه وسایل 
 آشــپزخانه از یخچال و فریــزر گرفته تــا اجاق گاز 

و مایکرویو و هود همه را تمیز کنید.
کف

کف را برای آخــر کار نگهدارید. بعد از اینکه مطمئن 
شدید همه جا به طور کامل تمیز شده، شروع به تمیز 
کردن کف کنید. بسته به نوع پوشش کف ) سرامیک، 
پارکت، فرش و ... ( روش تمیز کردن نیز فرق می کند.

جاهای دیگر
فیلتر جاروبرقی، تارهای عنکبوت، جرم های اطراف 
درها و پنجره ها و کف اتاق ها را تمیز کنید. آثار انگشت 

روی درها، دستگیره ها و کلیدهای برق را پاک کنید.

یک اتاق پر از شور و نشاط

 با اســتفاده از رنگ های روشــن فضا را برجسته 
و چشمگیر کنید!

تناژهــای مختلفــی از رنگ های فیــروزه ای، 
 صورتی و ســبز می توانــد یک ترکیــب عالی 

برای دکوراسیون منزل شما باشند.
اما اســتفاده از رنگ های خنثــی را نیز فراموش 
 نکنید، آن هــا زیبایــی اتــاق تــان را پایمال 

نمی کنند… !
  در ایــن تصویــر رنــگ اتــاق » کرم « اســت 
 و از یــک میــز ســفید بــا صندلی هایــی که 
 یادآور طبیعت اســت و همچنین فرشــی زیبا 
 بـــه رنـــگ قهـــــوه ای روشــن اســـتفاده 

شده است.

تغییر دکوراسیون منزل 
برای عید نوروز امسال

 بهترین دکور برای خانه شــما همان دکوریســت که 
با سلیقه شما هماهنگ است.

سلیقه شخصی را برای چیدمان منزل تان به کار ببرید، 
بدین صورت بهترین دکوراســیون را خواهید داشت. 
با اســتفاده از کنده های درختــان جنگلی منظره ای 
طبیعی را به قســمت های مختلف اتاق تان بیاورید.  
از تلفیق مبلمان چوبی و فلــزی و پارچه ای مثل این 
کوسن های پشمی و چرم های قدیمی استفاده کنید. 
 با اســتفاده از گل های طبیعی هر فصــل یا برگ ها 
و شــاخه های پاییزی موجی درخشــان از رنگ های 

زیبای طبیعت را به اتاق تان اضافه کنید.

استفاده از سرامیک 
در دکوراسیون منزل

کاشی های ســرامیکی یکی از چیزهایی هستند 
 که امروزه رواج زیــادی پیدا کرده انــد و همه جا 

در دسترس هستند. 
کاشــی ها را می توان بــه روش ها و شــکل های 
گوناگونی کار گذاشت و شــیوه خاص کارگذاری 
 آن ها می تواند فضایی تعریف شــده بــه ما بدهد، 

مانند این شکل.
 اگر نگــران این هســتید کــه این ســرامیک ها 
در زمستان خیلی ســرد باشند از سیستم گرمایی 
تابشی استفاده کنید که انرژی فوق العاده ای برای 

گرم نگه داشتن یک اتاق دارد!

دکوراسیون آشپزخانه

 بــرای تازگی و طــراوت بخشــیدن به محیط 
از ترکیب رنگ های گرم و سرد استفاده کنید. 
در این آشپزخانه چوب های عسلی رنگ باعث 
ایجاد تضاد با ســرامیک های خاکستری کف 

آشپزخانه شده اند.
 استفاده از ســنگ های طبیعی کمک می کند 
تا ترکیب بافت و رنگ آن هــا جلوه ای طبیعی 
و زیبا به محیط ببخشــد. از رنگ های روشــن 
اســتفاده کنید. مثال گلدان ها یــا قوطی های 
 فیــروزه ای… بــا ایــن کار، حالتــی امروزی 
به آشپزخانه خواهید داد. از طراح تان بخواهید 
به اندازه کافی، کابینت در نظر بگیرد تا همیشه 

آشپزخانه ای مرتب و تمیز خواهید داشت.

استفاده از چوب 
در دکوراسیون منزل

از چوب هایی با تناژهای مختلف رنگی استفاده 
کنید.

 در دکوراســیون این اتاق از کفپوشــی چوبی، 
با رنگــی که نه خیلــی تیره اســت و نه خیلی 
روشن استفاده شده است، از رنگ سفید برای 
دیوارهــا و از رنگ های تیره تر بــرای میزهای 

جلوی مبل بهره گرفته شده است.
 ایــن کار بــه خوبــی باعــث تمایــز و بهتر 
به نظر رســیدن وســایل می شــود همچنین 
 اســتفاده از رنــگ هــای شــاد آبــی و زرد، 
 جلــوه ای مدرن به دکوراســیون منزل شــما  

می بخشد.

دکوراسیون منزل 
و تزیین اتاق خواب

این اتاق خواب هم بســیار زیبا و مدرن است و هم 
با استفاده از وسایلی مثل لوستر چوبی، حصیری 
که جلوی پنجره نصب شده و فرشی که دستبافت 
به نظر می رسد، بافتی ســنتی دارد. ترکیب چرم 
قهوه       ای روشن و قهوه ای سوخته رنگ زمینه اتاق را 
متناسب کرده است و استفاده از رنگ نارنجی شاد 
در فضای اتاق باعث شده تا محیط هرچه بیشتر؛ 
 چشم نواز باشــد. با هدبورد مخملی تخت خواب 
و صندلی های چرمی متفاوت و آباژورهای چوبی 
غیر همرنگ بافت اتاق تان را ناهمگون و متفاوت 
کنید. این ترکیب گلچین شــده، ســلیقه مدرن 

امروزی و زرق و برق های سنتی را تداعی می کند.

خانه تکانی را از همین حاال شروع کنید

نکات خانه داری
چیزهایی که هرگز نباید بــا جاروبرقی 

تمیز کنید
شاید وسوسه انگیز باشــد که به هم ریختگی ها را با 
یک حرکت ســریع عقب و جلــوی جاروبرقی تمیز 

کنید، اما ممکن است بعدا پشیمان شوید. 
برخی چیزها به جاروی شما آسیب می زنند.

جاروبرقی  شــاید همه کاره ترین وســیله در میان 
وسایل نظافتی شما باشــد، اما هر چیزی نمی تواند 

بدون واردکردن آسیب توسط جارو مکیده شود. 
تکه های بزرگ شیشه

تکه های بزرگ شیشه شکسته برای جاروبرقی شما 
خطرناک هستند. آن ها ممکن است کیسه ی جارو را 
ســوراخ کرده، در لوله ی جارو مانده یا داخل جارو را 
خراش دهند. بنابراین برای تمیز کردن آن ها به جای 

جاروبرقی از جارو دستی استفاده کنید. 

گرد و غبار خیلی ریز
اگــر اخیــرا خانــه  خــود را بازســازی کرده اید، 
 باقی مانده های ســمباده زنی یا دیگــر ذرات ریز را 
با جاروبرقی جارو نکنید، شما باید به جای آن از یک 
ماشین با استقامت تر ) مانند جاروبرقی هایی که لوله 

و مخزن بزرگ دارند ( استفاده کنید. 
گرد و غبارهای خیلی ریز فیلتر یا کیسه جارو را فورا 
مسدود کرده و در نتیجه ماشین شروع به برگرداندن 

خاک ها به درون هوا می کند. 
سکه، گیره کاغذ یا اشیای ریز دیگر

زمانی که این گونه موارد را روی کف زمین می بینید 
بسیار وسوسه انگیز است که خیلی راحت با جاروبرقی 
روی آن ها بکشــید، اما ممکن اســت داخل برس 
چرخنده گیــر کرده یا تکه های پالســتیکی داخل 

وسیله را بشکنند.

نقش لیمو در ضدعفونی ظروف چوبی!
محلولی معجره کننده برای تمیــز کردن ظروف 
چوبی درست کنید: آب یک عدد لیمو را به همراه 
یک قاشق غذاخوری و یک قاشــق غذاخوری آب 
مخلوط کرده و با تکه ای پارچه یا پنبه به ســطح 
ظرف آغشته کنید. با این کار روغن هم در ترکیب 

جادویی شما به ظرف جال می دهد!
 در روش بعدی اســتفاده از لیمــو، مقداری نمک 
دریایی درون ظرف ریخته و با لیموی برش خورده 
نمک را روی ســطح ظرف چوبــی بمالید تا مانند 
اسکراب عمل کند! آن را با آب گرم بشویید و اجازه 
دهید خشک شود. وسایل چوبی را در محیط های 
دمای باال مانند مایکروفر و ماشین ظرفشویی قرار 
ندهید. این کار باعث خشــک شدن، تاب خوردن، 
ترک برداشــتن و کوتاه شــدن عمر وسایل چوبی 

آشپزخانه شــما می شــود. اگر می خواهید ظرف 
چوبی شما همیشه تازه و زیبا مانند روز اولش بماند، 
هر چند وقت این عملیات نوســازی را بر روی آن 
انجام داده و روغن زنی را ماهی یک بار یا بســته به 

میزان استفاده تان از ظرف، تکرار کنید. 
البته در بازار واکس های مخصوصی برای جال دادن 
 ظروف چوبی وجــود دارد، برای اســتفاده از آنها 
در وسایل چوبی، نوع خوراکی واکس را تهیه کنید.

ضدعفونی ظروف چوبی با سرکه
 روش بعدی کــه برای تمیز کــردن ظروف چوبی 
 می توانید انجام دهید، استفاده از تمیز کننده های

خانگی و غیر مضر اســت. محلولی از سرکه و آب 
درســت کنید و ظرف چوبی را به مــدت۱۰ تا ۱۵ 
دقیقه درون آن قرار دهید یا با تکه ای پارچه سرکه 

را به سطح ظرف بمالید تا ضدعفونی شود.

نحوه تازه کردن هوای تشک
تشــک هایی که هــوای شــان عوض می شــود، 
 عوامل آلــرژی زا و میکروب های کمتری نســبت 

به تشک هایی که هوای شان عوض نمی شود، دارند.
 تازه کردن هوای تشــک می توانــد در داخل خانه 
یا خــارج از آن، انجام گیرد. همچنیــن این کار، در 
 بیشتر روزهای سال حتی زمستان سبب از بین رفتن 
این موجودات و حشرات تخت می شود. این چگونه 

نحوه تازه کردن هوای تشک را نشان می دهد.
 رو تختی هــا و مالفه هــا را از روی تخــت بردارید 
و به تشک اجازه دهید تا نفس بکشد. هر هفته این کار 
را حداقل یک ساعت بدون وجود چیزی روی تشک 
 انجام دهید. لباس ها، مالفه ها و حتــی بالش ها را 
از روی تشــک بردارید تا کامال در معــرض هوا قرار 

گیرد. اگر امــکان دارد، پرده ها را کنــار بزنید تا نور 
خورشید، از پنجره روی تشک ها بتابد.

 این بهترین زمان برای شستن مالفه ها و سایر وسایل 
روی تشک است. فاصله زمانی مناسب برای شستن 
مالفه ها و رو بالشی ها، یک هفته و برای پتوها و سایر 

وسایل سنگین، سه ماه است.
با توجه به کثیفی روکش تشــک خود، آن را هر یک 

الی سه ماه بشویید.
اگر به گرد و خاک حساســیت دارید، تشک خود را 
جارو بکشــید. انجام دادن هفتگی یا ماهانه این کار 

سبب پاک شدن گرد و خاک می شود.
سالیانه یک یا دو بار هوای تشک را در بیرون از منزل 
عوض کنیــد. آن را به جایی تمیز و خشــک ببرید. 

مطمئن شوید که هوا آفتابیست.

نحوه تمیز کردن انواع لکه های فرش
چطور می شود چســب قطره ای را که روی فرش 

ریخته و مثل سنگ سفت شده را پاک کرد؟
پاســخ: برای پاک کردن چســب قطره ای از روی 
لباس و فــرش دو راه حل وجــود دارد. اولین مورد 
 اســتفاده از بخار اســت. برای این کار می توانید از 
اتو بخار اســتفاده کــرده و پارچــه ای روی محل 
لکه قرار داده و به محل لکه بخار دهید تا چســب 
با حرارت باز شــده و به پارچه بچسبد و از بین رود. 
برای این کار بهتر است سریع اقدام کنید تا بتوانید 

لکه را کامال از بین ببرید. 
بهترین حالل چســب قطره ای اســتون است که 

 به کمک آن مــی توان انــواع مختلــف لکه های 
باقی مانده از چسب را از بین برد.

لکه گیری چای و قهــوه از روی فرش را هم توضیح 
بدهید؟

پاســخ: لکه چــای و قهــوه روی فــرش و موکت 
 مانند لکه زدایی شــیر، باید اضافی آن را برداشت 
 و با آب نیمــه گرم و مقــداری پودر لباسشــویی 
و اســفنج آن را تمیز کرد و اگر لکه باز باقی ماند از 
 آب اکســیژنه ۵ درصد و مقــداری آب، همچنان 
 لکه زدایی را ادامه دهید تا خوب ســطح، پاک شود 
و سپس با دســتمال محل را خشک کنید یا مالش 

دهید تا زیبایی خود را پیدا کند و تمیز شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
پارك ملي يا گردنه زينل؟!

ديدگاه

مديرکل سابق ثبت احوال اصفهان:

مديری که سیاسی نباشد، صرفا 
يک سیب زمینی است 

فارس: مدیرکل سابق ثبت احوال استان اصفهان در مراسم تودیع 
و معارفه مدیر ثبت احوال اســتان اصفهان اظهــار کرد: بهمن  ماه 
سال 91 ثبت احوال اســتان اصفهان را تحویل گرفتیم و این اداره 
در شرایطی بود که اســتان اصفهان در رتبه های پایانی بین دیگر 

استان های ایران قرار داشت.
تورج حاجی رحیمیان بــا بیان اینکه در وزارت دفــاع یاد گرفتم 
برای نظام و رهبر انقالب ســرباز باشــم و همچنیــن آموختم که 
پیوست رسانه را در کنار کار داشته باشــیم، افزود: اقدامات بسیار 
شایسته ای انجام شــده که از جمله آن اصالح شبکه فرسوده برق 

منطقه اداره، ناوگان حمل و نقل و بخش IT بود.
مدیرکل سابق ثبت احوال اســتان اصفهان تصریح کرد: از ابتدای 
کلید خوردن کارت هوشــمند ملی، کار خود را در ثبت احوال آغاز 
کردم و در حال حاضر حدود 125 ایستگاه صدور کارت هوشمند 

ملی در استان اصفهان وجود دارد.
وی با بیان اینکه عمال وب ســایت های ثبت احــوال خوابیده بود و 
فعالیتی نداشــتند که در این 4 سال به این وب سایت جانی دوباره 
بخشــیدیم، تاکید کرد: افزایش 20درصدی حقوق برای اولین بار 

در کشور در اداره ثبت احوال، از دیگر اقدامات طی این 4 سال بود.
حاجی رحیمیــان با بیان اینکه بیــش از هزار نفر ثبــت یار را در 
ثبت احوال اســتان اصفهان به کار گرفتیم، گفت: قبل از آغاز دوره 
جدید ثبت احوال حدود 10 دفتر پیشخوان در سطح استان وجود 
داشت که در حال حاضر این تعداد به 45 دفتر افزایش یافته است. 
وی خاطرنشــان کرد: اســتخدام 33 نفر در ثبت احوال، پرداخت 
دیون بازنشستگان و ارتباط با ســتاد انتخابات استان اصفهان، از 
دیگــر اقدامات مدیریت جدیــد ثبت احوال بود. مدیرکل ســابق 
ثبت احوال اســتان اصفهان تاکید کرد: ثبت احوال استان اصفهان 
در این 4 سال اخیر تنها استانی بود که هر هفته در صدر رتبه ها در 

بین ثبت احوال های کشور انتخاب می شد.
وی با بیان اینکه در جشنواره شهید رجایی رتبه سوم را در زمینه 
شــهروندمداری و رتبه اول را در ارزیابی عملکرد دریافت کردیم، 
ابراز کرد: مجموعه ثبت احوال اگر موفقیتی داشــته در سال های 
آینده هم افزایش پیدا می کند چرا که توقع مــردم افزایش یافته 
و مسئوالن هم به این توقعات احترام می گذارند. حاجی رحیمیان 
با اشاره به اینکه در کشــور آفت مدیریت وجود دارد، گفت: انتظار 
می رود تا پس از انقالب، مدیران، انقالبی عمل کنند و به ســمت 
اقتصاد مقاومتــی بیایند؛ نه اینکه به طرف برداشــت های نجومی 
حرکت کنند. وی با اشــاره به اینکــه زهد مدیریتــی به معنای 
برداشــت کم و بازده زیاد اســت، بیان کرد: جلــب رضایت همه 
برای انســان هدفمند معنی ندارد؛ چرا که مبانی تفکر شیعه به ما 
می آموزد که جاذبه و دافعه داشــته و با کسانی که به ناموس مردم 
و اسالم خیانت می کنند، بیگانه باشیم. مدیرکل سابق ثبت احوال 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: امیدواریم بدنه و کابینه کشور 
اعم از وزارتخانه ها 30 سال  جوان تر شــوند. چرا فقط برای جنگ 
با داعش از جوانان اســتفاده کنیم؟ باید از جوانــان در تمام امور 

استفاده کرد.
وی با بیان اینکه سیاســی بودن در مکتب شــیعه، گناه و اشتباه 
نیست، عنوان کرد: مدیر باید سیاسی باشــد تا کاله سرش نرود،  
سیاســی بودن با جناحی بودن فرق می کند؛ مدیری که سیاسی 
نباشد، صرفا یک سیب زمینی است. حاجی رحیمیان با بیان اینکه 
افراد فرصت طلب از سیاست سوءاســتفاده می کنند، تصریح کرد: 
جریانات سیاسی هیچ وقت به نظام اسالمی خیانت نمی کنند. وی 
با اشاره به اینکه مدیرانی باید تربیت شوند که هزینه بدهند، گفت: 
اخالق، حلقه مفقوده جریانات مدیریتی ما شــده است؛ چرا که به 

وعده هایمان عمل نمی کنیم. مدیران باید اخالق را رعایت کنند.

مدير منطقه 11 شهرداری اصفهان خبرداد:

برگزاری دوره های آموزشی 
مديريت بحران پدافند غیرعامل

مديرعامل سازمان فاوای شهرداري اصفهان خبر داد:

 تهیه  نقشه های يک دوهزارم 
ديجیتال حاشیه شهر اصفهان

مدیرمنطقه 11 شــهرداری اصفهــان  اظهار کــرد: دوره های 
آموزشــی تئوری و عملی مدیریــت بحران پدافنــد غیرعامل 
باحضور کارشناســان ســازمان آتش نشانی و ســتاد مدیریت 
بحران برگزار می شــود. رســالت ادامه داد: در ایــن دوره های 
آموزشی موضوعات متنوعی همچون مدیریت مصرف بهینه آب 
و گاز، کمک هــای اولیه و امدادگری همچنیــن مباحث ایمنی 
آتش ســوزی و اطفاء حریق و زلزلــه و... به شــرکت کنندگان 
آموزش داده می شود. رسالت اعالم کرد: این دوره های آموزشی  
ویژه بانوان تا 11 اسفند ماه در روزهای زوج از ساعت 9 الی 11 
در باغ بانوان فروغ خیابان امام رضــا)ع( - خیابان امام جواد)ع( 

برای اهالی منطقه برگزار می شود.

نقشــه های یک دوهزارم دیجیتال حاشیه شــهر اصفهان تهیه 
می شــود. مهندس وحید حیدریان با اعالم ایــن مطلب گفت:  
این ســازمان برای اولین بار در اصفهان به تهیه نقشه های  یک 
دوهزارم )1:2000( دیجیتال حاشــیه شهر حد فاصل محدوده 
قانونی تا حریم شــهر اصفهان اقدام نموده است. وي با تاکید بر 
دقت این نقشه ها همانند نقشه های داخل محدوده، اضافه کرد: 
تهیه این نقشــه ها با اســتفاده از عکس برداری هوایی و آخرین 
تکنولوژی فتوگرامتری دیجیتال در فــاز اول، به میزانی بالغ بر 
13هزار هکتار برای حاشــیه هفت منطقه شــهرداری اصفهان 
از شــهریور ماه  ســال جاری، آغاز و تاکنون نقشه های حاشیه 
مناطق 15،13،9، 6 و4 آماده شــده اســت. مدیرعامل سازمان 
فن آوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان در ادامه بیان 
داشــت: با توجه به دقت باال،  این نقشــه ها می تواند به عنوان 
مرجعي جهت انطباق حریم شــهر اصفهان با شهرســتان های 
مجاور )کــه از دیرباز  به علت نبودن نقشــه هــای جامع دارای 
مشکل بوده است( مورد اســتفاده  قرار گرفته و دعاوی حقوقی 
پیرامون مالکیت های مجاور امالک و اراضي این محدوده حل و 
فصل گردد.  وي یادآور شد: با اســتفاده از این نقشه ها می توان 
ساخت و ســازهای خارج از محدوده طرح را که عمدتا خالف ساز 
هستند، شناســایی و ارزیابی کرد. وي در پایان ابراز امیدواري 
کرد که در آینده نقشــه هاي مناطق 10 و 14 نیز تهیه شــده و 

مورد استفاده شهرداري اصفهان قرار گیرد. 

شهرداری

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداري اصفهان با بیان 
اینکه تجزیه پســماندهاي الکترونیکي ممکن است 
مشکالت زیســت محیطي به همراه داشته باشد، از 
مردم خواست این پســماندها را به مراکز معتبر ارائه 
دهند. امیرحســین کمیلي با اشــاره به اینکه تجزیه 
پســماند الکترونیکي موضوع مهمي اســت که باید 
توسط شرکت هاي واجد شــرایط انجام شود، اظهار 
کرد: سازمان پســماند براي تجزیه این مواد، آمادگي 
خود را به کارگروه اســتاني هم اعالم کرده است. وي 
ادامه داد: در صورتی که شــرکت تجزیه کننده اقالم 
الکترونیکي از اســتانداردهای الزم برخوردار نباشد، 
تجزیه اقالم ممکن است با مشکالت زیست محیطي 
همراه باشد. مدیرعامل سازمان پســماند با اشاره به 
اینکه در برخي از قطعات الکترونیکي ممکن اســت 
مقدار جزئي فلزات گرانبها وجود داشته باشد، افزود: 
همین امر موجب مي شــود برخي از شــرکت هاي 
غیرمجاز دســت به تجزیه این اقالم بزنند. وي افزود: 
این اقدام نیازمند برخورداري از تجهیزات مخصوصي 
است؛ در صورتي که برخي از شرکت هایي که در این 
زمینه فعال هستند، اســتانداردهاي الزم را نداشته و 

به محیط زیست آسیب مي زنند.

شهروندان، پسماند الكترونیكي 
خود را به مراکز معتبر بدهند

شیالت دانشگاهپسماند

اصفهان، محل پرورش 5 نوع 
ماهی خاوياری است

اعطاي پاداش به تولیدکنندگان 
علم برتر به تصويب رسید

معاون پژوهش و فن آوري دانشــگاه اصفهان گفت: با 
عنایت به تاثیر انکارناپذیر آثار آن دســته از اعضاي 
هیئت علمي دانشــگاه که در عرصــه تولید علم برتر 
فعالیــت مي کننــد، در ارتقای جایگاه دانشــگاه در 
نظام هــاي رتبه بندي داخلي و خارجي، شــیوه نامه 
اعطاي پاداش به تولیدکنندگان علــم برتر، در هزار 
و نود و دومین جلســه شــوراي تخصصــي پژوهش 
و فن آوري دانشــگاه مورخ 29 آذر ماه سال جاري و 
یکصد و سي و دومین جلســه هیئت رییسه دانشگاه 

مورخ 23 بهمن سال جاري به تصویب رسید.
امیر رحیمي افزود: بر اســاس این شیوه نامه به چاپ 
آثار علمي در مجــالت Science و Nature مبلغ 
400 میلیون ریال اعتبار پژوهشي و تشویق ریالي به 
عنوان پاداش تعلق مي گیــرد. همچنین به چاپ آثار 
علمي چاپ شــده در مجالت 20 درصــد اول)علوم 
پایه و فنــي و مهندســي( و 40 درصــد اول) علوم 
 انســاني( در محدوده 30تا200 میلیون ریال پاداش

تعلق مي گیرد.
بنا به گفته معاون پژوهش وفن آوري دانشگاه، اجراي 
این شــیوه نامه درخصــوص آثار برتر ســال 2016 

به زودي انجام خواهد شد.

مدیر امور شیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفــت: اصفهان محل پــرورش پنج 
نوع ماهی خاویاری از گونه های اســترلیاد، سیبری، 
چالباش، فیــل ماهی و ازون برون اســت. محمدرضا 
عباسی اظهار کرد: استان اصفهان یکی از استان های 
پیشــگام در پرورش و تولید خاویار بــوده؛ به طوری 
که از ســال 1390 با هدف تامین گوشــت ماهی در 
کوتاه مدت و تولید خاویــار در میان مدت، مبادرت به 
اجرای پایلوت پرورش ماهیان خاویاری کرده اســت.

مدیر امور شیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان بیان داشت: این ماهیان در دریای خزر 
معموال بعد از حدود 14 ســال به مرحله  تولید خاویار 
می رســند؛ ولی در ســامانه های پرورشی پیش بینی 
می شود این مدت به حدود هشــت سال کاهش یابد. 
وی ادامــه داد: امیدواریم طی ســه الی چهار ســال 
آینده شــاهد اولین بهره برداری و برداشت خاویار در 
استان نیز باشیم. عباســی اضافه کرد: توسعه صنعت 
آبزی پروری ماهیان خاویــاری و تولید خاویار، باتوجه 
به ظرفیت ها و پتانســیل های مطلوب در کشور و نیز 
به لحاظ ایجاد اشتغال و ارزآوری، می تواند برای کشور 

تبعات اقتصادی به همراه داشته باشد.

سپاه

مســئول مرکــز اردویــی و گردشــگری ســپاه 
صاحب الزمان)عج( با اشاره به حضور چشمگیر مردم 
اســتان اصفهان در اردوهای راهیان نور جنوب و غرب 
کشور در ســال های گذشــته اظهار داشــت: حدود 
20هزار نفر از اقشــار مختلف مردم استان اصفهان از 
25 اسفند امســال لغایت 14 فروردین سال آینده به 
مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند. عباس 
محمدی افزود: اقشــار مختلف مردم می توانند از 10 
اســفندماه با مراجعه به پایگاه ها و حوزه های مقاومت 
بسیج سراســر اســتان برای زیارت مناطق عملیاتی 
جنوب کشور ثبت نام کنند. وی با بیان اینکه مدت این 
ســفر زیارتی و معنوی 4 روز است، گفت: هزینه اعزام 
زائران حدود 120 هزار تومان اســت که مقداری از آن 
را سپاه به عنوان یارانه برای زائران در نظر گرفته است. 
محمدی با اشاره به اعزام اقشار مختلف بسیج همچون 
بسیج ورزشکاران به اردوهای راهیان نور تصریح کرد: 
همچنین 20 هزار نفر به صورت مردمی و کاروان های 
مستقل به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور سفر 
می کنند و می توان گفت در مجمــوع 35 هزار نفر از 
مناطق عملیاتی جنوب و 5 هزار نفر از مناطق عملیاتی 

غرب کشور بازدید می کنند.

بازديد 40هزار زائر اصفهانی از 
مناطق عملیاتی جنوب و غرب 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه سعی شده بودجه بندی شهرداری بر اساس شرایط اقتصادی 
مردم تعریف شــود، اظهار کرد: درآمد شــهرداری وابسته به درآمد 
مردم اســت؛ از این رو ســعی کردیم بودجه منطقی تری برای سال 
آینده تهیه کنیم. ندا واشیانی پور با اشــاره به اینکه در تدوین بودجه 
شهرداری، شــاخصه های برنامه اصفهان 1400 در نظر گرفته شده 
است، ادامه داد: مسائل فرهنگی، محیط زیستی و گردشگری از جمله 
شاخصه های برنامه اصفهان 1400 اســت که در بودجه 96 نیز به آن 
پرداخته شده است. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه کل بودجه شــهرداری در ســال آینده 2هزار و 750میلیارد 

تومان اســت، اضافه کرد: 34درصد از این بودجــه صرف امور جاری 
شــهر و 66 درصد آن به اجرای فعالیت های عمرانی اختصاص یافته 
و این در حالی است که بیشــتر هزینه های ارگان ها را بودجه جاری 
تشکیل می دهد. واشــیانی پور با بیان اینکه سهم عمده ای از بودجه 
عمرانی مختص حمل و نقل شهری اســت اضافه کرد: بودجه حمل 
و نقل شهری، شامل ساخت قطار شهری، شبکه سازی معابر، ساخت 
زیرگذر و تقاطع ها می شود. وی افزود: سهم قطار شهری از این میزان 
508 میلیارد تومان است که برای تملک و ساخت ایستگاه ها هزینه 
می شــود. واشــیانی پور اضافه کرد: همچنین 90 میلیارد تومان از 
کل بودجه برای خرید اتوبوس های شــهری صرف خواهد شــد. وی 

خاطرنشــان کرد: به طور کلی برای حمل و نقل عمومی 173میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده و این بدان معناست که 6/3درصد از بودجه 
به این مسئله اختصاص یافته است. این عضو شورا همچنین با اشاره 
به موضوع آسفالت معابر گفت: برای این موضوع هم 50 میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده است. وی با اشــاره به پیاده رو سازی های سطح 
شهر افزود: برای پیاده رو سازی نیز 365میلیارد و 100میلیون تومان 
در نظر گرفته شــده است. واشــیانی پور یکی از ضرورت های شهر را 
توسعه فضای سبز شهری عنوان کرد و گفت: نگهداری و توسعه فضای 
سبز شهری نیازمند هزینه های بسیاری اســت؛ از این رو سعی شده 

بودجه مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

بودجه سال 96 شهر اصفهان بر اساس شرايط اقتصادی تهیه شده است 

شــهردار اصفهان با اشــاره به بازدیدهــای هفتگی 
اعضای هیئت مدیره سازمان قطارشهری اصفهان از 
ایســتگاه   متروی دفاع مقدس اظهار داشت: اعضای 
هیئت مدیره ســازمان قطارشــهری اصفهــان، روز 
پنجشنبه هفته گذشته، از ایستگاه های دفاع مقدس 
و دانشــگاه بازدید هایی صورت دادند و خوشبختانه 
روند ساخت ایستگاه دفاع مقدس با پیشرفت زیادی 

همراه بوده است.
مهدی جمالی نژاد بــا بیان اینکه پیشــرفت واقعی 
ایســتگاه دفاع مقدس با 76 درصد، رقم خوبی را به 
خود اختصــاص داده، تصریح کــرد: در حال حاضر 
روند ساخت این ایســتگاه از سرعت خوبی برخوردار 
است و ســاخت تراز ســکو ها، اتاق های فنی، اداری، 
ســالن فروش بلیت، راهروها و هواســاز ها و تکمیل 
تاسیسات برق در این ایســتگاه به خوبی انجام شده 

و پیشرفت خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه تمام تالش ما این بوده 
که فاز سوم قطار شهری ســال آینده به بهره برداری 
کامل برســد، گفت: با توجه به اهمیت موضوع رفاه 
حال شــهروندان اصفهان و ضــرورت فراهم کردن 
امکانات مورد نیــاز در زمینه حمــل و نقل عمومی، 
درنظر داریم فاز ســوم قطار شهری از چهارراه تختی 
به سمت میدان آزادی را در نیمه نخست سال آینده 

به بهره برداری برسانیم.
مهــدی جمالی نژاد تصریــح کرد: امیدوار هســتیم 
کــه ایســتگاه های بعدی قطــار شــهری اصفهان 
نیز به ســرعت و پــس از بهره بــرداری ایســتگاه 
آزادی، مورد بهره بــرداری قرار گیرنــد زیرا اکنون 
ایســتگاه های دفاع مقدس و دانشگاه پیشرفت قابل 
توجهی داشــته اند. بدون شــک با همت مسئوالن 
ســازمان قطارشــهری اصفهان، ســال آینده خط 
یک قطار شــهری بــه صــورت کامــل در اختیار 
شــهروندان و به موازات آن، ورود جدی به ســاخت 
 خطوط 2 و 3 با توجــه به اهمیت آنهــا مدنظر قرار

خواهد گرفت.
جمالی نژاد با اشــاره به پیگیری های صورت گرفته 
برای احداث خط 2 قطار شــهری اصفهان بیان کرد: 
خوشــبختانه برنامه ریزی های موثری برای ساخت 
خط 2 قطار شهری اصفهان صورت گرفته و با احداث 
شفت ورودی TBM، کار ســاخت این خط از طرف 

زینبیه آغاز شده و در حال انجام است.

در نیمه نخست سال 96  صورت می گیرد؛

بهره برداری کامل از فاز سوم 
قطارشهری اصفهان

با مسئوالن

پارک در 36 کیلومتری جنوب شرقی شــهر اصفهان واقع 
شده اســت؛ منطقه اي محصور میان دو کوه کاله قاضي در 
جنوب و شــیدان در شمال با مســاحتي در حدود 50هزار 
هکتار که جاده اصفهان- شیراز از کناره شمالی و غربی آن 
عبور مي کند. منطقه کاله قاضي در دوران صفویه و پس از 
آن در دوران قاجار شکارگاه ســالطین بوده است؛ اما امروز 
آن شکارگاه  ســالطین، شــکارگاه غنی و زیبا، پارک ملي 
سال 1346، پناهگاه حیات وحش سال 1357 و پارک ملي 
امروز، تابستان خود را با اهدای علوفه مردم برای جاندارانش 
به پایان رســانده و وضع زمســتانش همچنان ناگوار است؛ 
اما کاش مشــکل فقط همین بود! دریغ که ایــن تنها درد 
کاله قاضي نیست؛ ورودي پارک گردنه زینل )محل تخلیه 
زباله هاي شــهري اصفهان( محلی براي تخلیه نخاله هاي 
ساختماني شده است؛ نخاله هایی که در شهر بي ضابطه اي 
مانند اصفهان و بي ضابطه تر از آن بهارســتان تمامي ندارد 
و مطمئن باشید به ورودي منطقه محدود نمی شود؛ بال در 

ورودي اصلي پارک نازل شده است.
نخاله ها فقط ســاختماني نیســت؛ نخاله هــاي صنعتي و 
تکه هاي بزرگ آســفالت کــه مي گوید نهادهاي رســمي 
نیز در این تخلف سهیم هســتند؛  ارگان هایي که خودشان 

باید حافظ محیط زیست باشــند. گفته مي شود نخاله ها با 
همکاري محیط زیست و نیروي انتظامي با هدف جلوگیري 
از حضور برخي از افراد در ورودي پارک تخلیه مي شــود تا 
افراد یا گروه هــاي مختلط در جاده هــاي منتهي به پارک 
تجمع نکننــد؛ موضوعي که برخي از افــراد مطلع روي آن 
تاکید دارند و حتي نام مسببان آن را مي دانند؛ اما سرهنگ 
جهانگیر کریمي، معاون اجتماعي نیروي انتظامی آن را رد 
مي کند. به گفته کریمي، نیروي انتظامي یک ضابط قضائي 
است که در صورت شــکایت از مکاني، به آن رسیدگي و به 
موضوع ورود پیدا مي کند و نســبت دادن چنین اتهامي به 
اداره اماکن نیروي انتظامي، با توجه به وظایف گسترده آن 

درخصوص اصناف صحت ندارد.
علی اکبر نوروزی نیا، رییس پارک ملی کاله قاضی، نســبت 
به تخلیه نخاله ها معترض است و می گوید: متاسفانه برخی 
مواقع و در نبود ماموران گشــت پارک ملی، عده ای سودجو 
در دل شب نخاله های ســاختمانی خود را در ورودی پارک 
آن تخلیه می کنند. هرچند با برخی از این خاطیان برخورد 
شــده اســت اما همچنان روند تخلیه نخاله ها ادامه دارد. 
نوروزي نیا معتقد است اگر نگهباني معادن الشتر به ابتداي 
جاده منتقل شود، مي تواند از ورود ماشین های حمل نخاله 

جلوگیري کند. مدیرعامل شرکت سینه کارداران الشتر نیز 
به وجود نخاله ها اعتراض دارد. به گفته امرا... حاج حیدری، 
نخاله هایي که در ورودي پارک تخلیه مي شوند، نه تنها جلوه 
نازیبایی به منطقه داده بلکه رفت و آمد را برای خودروهاي 
مربوط به معادن، دشوار کرده است. او درخصوص جابه جایی 
محل نگهبانی  معــادن به ابتداي ورودي پــارک می گوید: 
جابه جایی ایستگاه نگهباني الشــتر اگرچه هزینه بر است 
اما حاضریم در این رابطه با محیط زیســت همکاری کنیم؛ 
مشــروط بر اینکه این ارگان در تامین نیازهاي اولیه مانند 
برق و آب و غیره براي ایســتگاه، با ما همکاری داشته باشد. 
اگرچه مدیرعامل شرکت سینه کارداران الشتر جابه جایي 
ایستگاه نگهباني را کارساز مي داند، اما معتقد است که نباید 

انتظار داشت این مشکل به سرعت رفع شود.
حمید ظهرابی، مدیرکل محیط زیســت، بحث نخاله های 
ساختمانی را یکی از جدی ترین معضالت زیست محیطی 
اصفهان می داند و می گوید: برخی از رانندگان به جای خالی 
کردن نخاله ها در محل های مجاز برای اینکه هزینه کمتری 
بدهند، شــبانه این نخاله ها را در ورودی پــارک مي ریزند. 
 GPS اگرچه ظهرابي خودروهاي حمل نخالــه را مجهز به
عنوان مي کند که تنها مي توانند از مسیرهاي مصوب حرکت 
کنند، اما سوال اینجاست که اگر این خودروها چنین امکاني 
دارند پس کدام نهاد، تخلف آنها را نادیده مي گیرد؟ به گفته 
ظهرابي، اجــازه ورود نخاله به پارک ملــي کاله قاضي داده 
نمي شود، اما همه باید مشارکت کنند تا این معضل و مشکل 
ورودی پارک ملی کاله قاضی حل شــود. بــا وجود تایید و 
تکذیب هاي مسئوالن مرتبط، نخاله ها همچنان در ورودي 
پارک ملي کاله قاضي قرار دارند؛ نخاله هایی که شــاید فردا 
جاي کوه هاي کم ارتفاعــي را بگیرند که معدن داران پیش 

از این تراشیده اند!
به گزارش ایســنا، کاله قاضي براي نخســتین بار در سال 
1346 به عنوان منطقه قرق اعالم شد. در سال 1357 سطح 
حفاظتی قســمت پارک حیات وحش بــه پناهگاه حیات 
وحش تنزل پیدا کرد. در سال 1369 قسمت حفاظت شده 
به عنوان منطقه آزاد اعالم شد و در ســال 1376 سرانجام 
طی مصوبه شــماره 294 شــورای عالی محیط زیست، به 
عنوان پارک ملی معرفی شــد. معادن ســنگ الشــتر در 
ابتداي پارک ملي کاله قاضي و متاســفانه داخل محدوده 
کاله قاضي قرار دارند. این معادن ســابقه بسیار قدیمي در 
منطقه دارند و کوه هاي کــم ارتفاعي کــه در مرکز پارک 
قرار داشته، به مرور زمان توســط معادن تراشیده شده اند. 
با وجود اینکــه کاله قاضي در بین مناطق حفاظت شــده 
اســتان اصفهان تنها منطقه اي اســت که حضور پلنگ در 
آن رسما ثبت شده و از نظر زیســتگاه آهو و تراکم کل و بز، 
قابل توجه است و جزیره ای شدن پارک و محاصره آن توسط 
شهرک های مســکونی و صنعتي و پادگان نظامی از تنوع 
گیاهي و جانوري آن کاسته بود، در سال 90 وزارت مسکن و 
شهرسازي، 870 هکتار از اراضي پارک ملي را به شهر جدید 

بهارستان واگذار کرد!

با وجود تايید 
و تكذيب هاي 

مسئوالن مرتبط، 
نخاله ها همچنان 
در ورودي پارك 

ملي کاله قاضي قرار 
دارند؛ نخاله هايی 

که شايد فردا جاي 
کوه هاي کم ارتفاعي 

را بگیرند که معدن 
داران پیش از اين 

تراشیده اند

کسی پاسخگوی تخلیه نخاله  نیست؛

پارك ملي يا گردنه زينل؟!

کوه هاي سیماني، بلندي هايي از آجر و تپه هاي آســفالتي، در پس زمینه اي از کوهي مانند کالِه قاضیان با 
دشت هاي وسیع و آهواني بي قرار، تصويري ناهنجار از يگانه منطقه بكر مجاور اصفهان و شگارگاه سالطین 

است که امروز محل تخلیه نخاله هاي ساختماني شده است.
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گوناگون

این مرد رکورددار مدرک 
دانشگاهی است!

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

چاپ هفدهم کتاب » چشم هایش« نوشته»بزرگ علوی« را انتشارات 
نگاه منتشر کرد.

رمان »چشــم هایش« به قلم بزرگ علوی، روایت زندگی یک استاد 
برجسته نقاشی به نام ماکان  و راز تابلویی اســت که او ترسیم کرده، 

تابلویی که تصویر چشمانی پر از رمز و راز را در خود دارد.
داســتان این رمان از زبــان یک ناظم مدرســه که مدیر نمایشــگاه 
نقاشی است روایت می شــود. وی که از عالقه مندان به استاد بزرگ 
نقاشی،ماکان، اســت در پی دیدن این تابلو به دنبال کنجکاوی برای 
دریافتن راز نهفته در این چشــمان تالش می کند تا مدل آن تابلو را 
بیابد و پس از مدت ها تالش و جســت وجو موفق می شــود تا زنی را 
که استاد ماکان چشمانش را به تصویر کشــیده بیابد و با او درباره این 

نقاشی و چگونگی آشنایی اش با استاد به صحبت بنشیند... .
او در خالل این گفت وگوها  پــی می برد که فرنگیس زنــی زیبا و از 
خانواده ای اشرافی بوده و به واسطه زیبایی اش توجه مردان بسیاری 
را به خویش جلب می کرده  اما به دنبال آشــنایی با استاد  ماکان که 
از مبارزان سیاســی علیه دیکتاتوری رضا شــاه بوده به او عالقه مند 
می شود  و برای جلب توجه وی با تشــکیالت مخفی سیاسی زیر نظر 
استاد همکاری می کند اما اســتاد نه فداکاری او را جدی می گیرد و نه 
احساسات و عشــق او را درمی یابد... . سرانجام که استاد توسط پلیس 
دستگیر می شود فرنگیس به درخواســت ازدواج رییس شهربانی که 
از خواستگاران قدیمی او بوده است به شرط نجات استاد از مرگ پاسخ 

مثبت می دهد... .
گفتنی است کتاب حاضر را انتشارات نگاه در قطع رقعی و جلد شومیز 

و بهای 20 هزا تومان تجدید چاپ کرده و به بازار کتاب فرستاده است.

تاکو استیک؛ غذای مکزیکی با سبزیجات

لبخندک

ادب از که آموختی )3(

مواد الزم: 450 گرم اســتیک لخم و 
بــدون اســتخوان، دو قاشــق غذاخــوری 
مرزنجــوش تــازه خرد شــده یا دو قاشــق 
چای خوری پودر آویشن، یک قاشق غذاخوری 
پودر چیلی، دو قاشــق چای خوری پودر سیر، 
یک چهارم قاشــق چای خــوری نمک، یک 
چهارم قاشــق چای خوری فلفل هندی،یک 
قاشــق غذاخوری روغن زیتون، 12 عدد نان 

تورتیال، دو عدد گوجه فرنگی خرد شده، یک عدد پیاز خرد شده، 4 عدد پیازچه با برگ، نصف 
پیمانه گشنیز تازه خرد شده، 225 گرم پنیر مونتری رنده شده، قاچ های لیموترش برای تزئین

طرز تهیه:  چربی های اضافه گوشت را از آنها جدا کنید. آنها را درون بشقاب گود بزرگی 
قرار دهید. در یک کاسه، مزرنجوش، پودر چیلی، پودر ســیر، نمک، فلفل هندی و روغن را با 
یکدیگر مخلوط کنید سپس آن را روی دو طرف استیک ها بمالید. آنگاه روی آنها را بپوشانید و 

به مدت 2 تا 4 ساعت در یخچال قرار دهید. 
برای کباب کردن، استیک ها را روی توری کباب پز بچینید و شــعله آن را متوسط کنید و به 
مدت 14 تا 18 دقیقه بپزید تا نیم پز شود یا 18 تا 22 دقیقه صبر کنید تا کامال مغزپخت بشود. 
برای پخت بهتر، در کباب پز را ببندید. در حالی که بیف در حال پختن است، تورتیالها را درون 
فویل بپیچید. آنها را به مدت 10 دقیقه روی حرارت مالیم گریل کنید تا پخته و نرم شــوند. 
استیک ها را از عرض برش دهید. روی نان تورتیال یک الیه گوت، گوجه فرنگی، پیاز خرد شده، 

تربچه و گشنیز قرار دهید. در آخر پنیر رنده شده را افزوده و گرم سرو کنید. 

امروز مي خواهم درباره رابطــه والدین و 
فرزندان بنویســم. البته من خودم فرزند 
ندارم اما به هرحال فرزند بــوده ام و رابطه چندتایي از والدین با 

فرزندانشان را هم دیده ام. 
یعني نخوردم نون گندم اما چندتایي  دیده ام دســت مردم! به 
همین سبب تصمیم گرفتم از مشــاهداتم درباره رابطه والدین 
و فرزندان بنویســم تا ببینیم کــه رفتارهاي والدیــن چقدر با 

متدهاي علمي منطبق هستند.
سه: بچه ها رویا ندارند

»به کودکانتان بیاموزید که پیگیر رویاهایشــان باشــند« ؛یکی 
از آن جمالت قشــنگ کتاب هــای تربیت کودک اســت. آخر 
بچه هنوز عقلش می رســد که اصال بفهمد رویا چیســت؟ مثال 
 شما اگر از 10 تا پسر 5 تا6 ساله بپرســید که دلتان می خواهد 
چه کاره شوید نصف بیشترشان جواب می دهند که خلبان. اصال 
یک اپلیکیشــن به صورت دیفالت روی بچه ها نصب اســت که 
وقتی از هر کدام آنها می پرســید دلت می خواد چه کاره شوی، 

جواب می دهند خلبان. 
کدامیک از این بچه ها بعدا خلبان می شــود؟ اصال یک مملکت 
مگر به چندتا خلبــان احتیاج دارد؟ همین اســت که خیلی از 
والدین به جای پیگیری رویاهای بی ســر و تــه فرزندان رویای 
خودشان را به بچه بلوتوث می کنند و شــبانه روز پیگیر محقق 

شدن آنها می شوند. 
مثال یک آقایی دلش می خواهد دخترش پزشــک شود، چیزی 
که اصال اهمیت ندارد تــرس آن طفل معصــوم از خون و بوی 

بیمارستان است. 
این بچه قــرار بوده دکتر بشــود و باید دکتر بشــود. حق ندارد 
رویایی بجز دکتر شــدن داشته باشــد و همان طور که با لباس 
ســفید به خانه شــوهر می رود و با آن یکی لباس ســفید از آن 
بیرون می آید، در طول آن هم باید لباس سفید بپوشد و شب ها 
بیمارستان شیفت بایستد. احتماال این بچه اوایل قدری در برابر 
رویای پدرش مقاومت می کند و می گوید که دلش می خواسته 
موســیقیدان شــود اما کم کم به همین وضع عادت می کند و 
حتی باور می کند که از اول عاشق پزشکی بوده و پدر و مادرش 
 چه کار خوبی کرده اند که این رویــا را روی نرم افزار بچه نصب 

کرده و پیگیر رسیدن به آن بوده اند!

چشم هایش

چگونه از سد توقف کاهش وزن عبور کنیم؟)2(
۱- خواب خود را ارزیابی کنید

کمبود خواب بر رشد سطح هورمون ها تاثیر منفی می گذارد و موجب اختالل در توانایی 
تثبیت بافت عضله بدون چربی می شود. برای اینکه مطمئن شوید می توانید روی میزان 
خواب خود نظارت کنید و یا اینکه با کمک پزشک بررسی نمایید که مبادا مشکالت نهفته 
اختالل در خواب نظیر آپنه خواب داشته باشید. سعی کنید حداقل هشت ساعت بخوابید. 

در بیداری بدون کمک کافئین حس کنید به خوبی استراحت کرده اید.
2- غذا خوردن بین دو وعده را محدود کنید

تحقیقات جدید نشــان داده خوردن آخرین وعده غذایی در اوایل شب و غذا نخوردن تا 
وعده صبحانه روز بعد می تواند به سوخت و ساز کربوهیدرات و چربی و نوسانات گرسنگی 
کمک کند که  این امر در نهایت به کاهش وزن کمک می کند. توجه داشــته باشید این 
کار محدود کردن کالری دریافتی نیست بلکه تنها در مدت زمانی که کالری روزانه تان را 

دریافت می کنید تغییر ایجاد می شود.
3- تیروئید خود را چک کنید

غده تیروئید به بدن کمک می کند مصرف و ذخیره انرژی را تنظیم کند. بیشــتر اوقات 
مراجعانی که قادر به کاهش وزن نیســتند عالئمی مانند یبوســت، ریزش مو، خشکی 
پوست، خستگی، درد مفاصل یا عضالت و راش پوســتی را تجربه می کنند. )تمام عالئم 
مشــکل کم کاری تیروئید( برای چک کردن عملکــرد تیروئید، پزشــک باید خونتان 
T4 و T3 را مورد آزمایش قــرار دهد و هورمون هــای تحریک کننده تیروئید و ســطح 

 ) هورمون های تیروئید اصلی ( را چک کند. اگر ســطح هورمون تیروئیدتان پایین است، 
پزشک می تواند در صورت لزوم شما را تحت تیروئید درمانی قرار دهد.

نداشاه نوری

 یک مــرد ۷0 ســاله ایتالیایی توانســته رکورد 
گینس را برای بیشترین تعداد مدرک دانشگاهی 

به دست آورد.
»لوســیانو بایِتی« مدیر مدرســه ای در روستای 
والتری است که توانســته رکورد بیشترین تعداد 
مدرک دانشگاهی را از آن خود کند. او که در حال 
حاضر ۷0 سال سن دارد موفق شده تا 15 مدرک 

از دانشگاه های مختلف ایتالیا داشته باشد.
در حقیقت اینکه کســی دو یا حتی ســه مدرک 
داشته باشــد، خیلی کار سختی نیست و بسیاری 
هســتند که از پس این کار برآمده انــد، اما اینکه 
کســی 15 مدرک در رشــته های مختلف داشته 
 باشــد، قطعــا کار ســخت و متفاوتــی را انجام 

داده است.
لوســیانو مانند خیلی دیگر از هم سن و سال های 
خودش روزهــا را در خانــه و بــاغ گل خودش 
می گذرانــد، اما ســاعت ۳ صبح درســت زمانی 
که بســیاری خواب هســتند، بیدار می شــود، 
کتاب هایــش را برمــی دارد و مشــغول خواندن 
می شــود، لوســیانو شــب ها دوباره دانش آموز 
می شود! او معتقد است با درس خواندن می تواند 
ذهنش را فعال نگه دارد و با هر مدرک دانشگاهی 

می تواند گستره دانش خود را بیشتر کند.
لوسیانو در ســال 2002 و زمانی که هشت مدرک 
داشت، توانســت نام خود را در کتاب رکوردهای 
گینس ثبت کنــد، امــا او کارش را متوقف نکرد 
و همچنــان درس خوانــد. ایــن معلــم مدرک 
رشــته های تربیت بدنی، جامعه شناسی، حقوق، 
فلســفه علوم انســانی و مهارت هــای حرکتی را 
داشت و 15 ســال بعدی را همچنان برای گرفتن 
هفت مدرک دیگر درس خواند. بســیاری از این 
مدرک ها را از دانشگاه ساپینزا در رم گرفته، با این 
حال مدرک هایی از دانشگاه هایی در تورین، ناپل 
و حتی دانشــگاه های آنالین را هم در مدارک او 

می توان دید.
لوسیانو روزانه ســه ســاعت برای مطالعه زمان 
صرف می کنــد و این درس خوانــدن روی دیگر 
فعالیت هــای روزانه او از جمله رســیدگی به باغ 
گل هایش، تدریس در مدرســه و در کنار خانواده 

بودنش تاثیر ندارد.  

هم اینک خانه فرهنگ آب اصفهان نقش یک تســهیل گر فرهنگی را در 
امر آموزش مدیریت مصرف  ایفا می کند. درواقع تاسیس خانه فرهنگ 

آب که در نوع خود در کشور بی نظیر اســت راهبرد فرهنگ سازی را 
در مسیر واقعی خود قرار داده است.

مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان  با بیان اینکه صرفه جویــی یکی از عناصر 

بارز فرهنگی جامعه اصفهان است  گفت: دالیل برجسته 
بودن ویژگی صرفه جویی در بیــن اهالی اصفهان به 

ریشه های تاریخی و وضعیت جغرافیایی این دیار 
باز می گردد .نمودهای این بالندگی فرهنگی را 

در مدیریت و تامین آب اســتان به عینه در 
طول اعصار شاهد  بوده ایم و دوام و بقای 

تمدن اصفهان به واقع حاصل زحمات 
کارگزاران فرهنــگ مدیریت آب در 

طول قرن های متمادی بوده است. 
این پیشــرو بودن در عصر و زمان 
حاضر نیــز در جامعــه اصفهان 
تــداوم دارد و نمونــه عینی از 
ابتکار و خالقیت اصفهان را در 
پاسداشت آب و فرهنگ سازی 
و  تاســیس  در  را  مصــرف  
راه اندازی خانــه فرهنگ آب در 
شرکت آبفای اســتان اصفهان 

شاهد هستیم .
بنی طبا بــا بیــان اینکــه از بدو 

تاســیس خانه فرهنگ آب، اقشــار 
مختلف جامعه ازاین مرکزدیدن کردند 

گفت: طی ســال های اخیر جمع بسیاری 
ازاســتادان دانشــگاه، جمعــی از فرهنگیان 

و مدیران دبیرســتان هــا، امور بانــوان فرمانداری 
اصفهان، مدیران فرهنگ سرای شهرداری،کارکنان آموزش 

و پرورش استان اصفهان واعضای پایگاه های بســیج  شهر اصفهان و 
شهرســتان ها همچنین دانش آموزان در مقاطــع مختلف  از خانه 

فرهنگ بازدید وبا روند فعالیت های آموزشی وکارگاهی مصرف 
بهینه آب آشنا شدند به گونه ای که قول همکاری وبهره گیری 

از ظرفیت آموزشی این مرکز را دادند.
وی  به مشــارکت فعال خانه فرهنگ آب پیرامون آموزش 
گروه های مختلف جامعه  اشاره کرد وافزود: آموزش ضمن 
خدمت معلمان، آموزش مروجیــن مصرف آب، برگزاری 
دوره های آمــوزش بانوان خانه دار، برگــزاری دوره های 
آموزشی ویژه بانوان شاغل، برگزاری دوره های آموزشی 
مصرف بهینــه آب ویژه کارکنان شــهرداری ها، آموزش 
مدیریت مصرف آب در سطح مهد کودک، پیش دبستانی 
 و دبســتانی اســتان اصفهان در دســتورکارقرار گرفت.

 بنی طبــا خاطرنشــان ســاخت: ازابتدای ســال جاری 
تاکنون بیــش از 5۷52 نوع اقالم آموزشــی وکمک آموزش 

 مدیریت مصرف آب برحســب رده ســنی در مهدهای کودک،
پیش دبستانی و دبستانی و در سطح ادارات و سازمان های استان 

توزیع شد. 
بنی طبا به آموزش دانش آموزان پیش دبســتانی و دبســتانی در ســال 

جاری پرداخت وتصریح کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنــون  بیش از  5۷52 
نفر از اقشــار مختلف از خانه فرهنگ بازدید به عمل آوردند که شــامل 166۷ 

 نفردانــش آموزدختــر و1۳1۷ دانــش آموز پســر دبســتانی،180 نفر
دانش آموز دختردبیرســتانی،160 نفردانش آموز هنرستانی،1629نفر 
دانش آموزمقطــع مهدکودک وپیش دبســتانی، 1۷6 نفــر از پایگاه 
بسیج، 192 نفرکارکنان آموزش وپرورش،92نفر کارمند خانم و68 
نفرکارمند آقا ازادارات مختلف،2۷1 نفراز زنان خانه دار عالوه بر 
بازدید ازخانه فرهنگ از امکانات  آموزشی این مرکز بهره مند 
شدند. در همین راســتاطی برنامه های متنوع آموزشی از 
قبیل )شعر،داستان و انیمیشن با موضوع مصرف بهینه 
آب ( و کارگاه های آموزشــی هنری )در قالب کالس 
نقاشی و خمیر ســازی(  مصرف بهینه و استفاده 

درست از آب آموزش داده شد.
مدیــر روابط عمومــی و آمــوزش همگانی 
شرکت آبفای اســتان اصفهان اعالم کرد: 
کودکان مهدهای کودک  ودانش آموزان  
که عمدتا ازمدارس عدالت،تحســین، 
ندای بهشت، مـــهرباران،پویا،یاس، 
نسل نو،گل یاس، استقالل، سهیل، 
نبوت، سجاد ونیلوفر بودند درخانه 
فرهنگ آب اصفهان تحت آموزش 

مصرف بهینه آب قرارگرفتند.
 وی عنوان کــرد: خانه فرهنگ آب   
با توجه به اهمیت مسئله آموزش و 
همچنین تاثیرگــذاری عمیق تر بر 
مشترکانی که به نحوه صحیح مصرف 
آب توجهی ندارند کارگــروه فرهنگی 
حامیان آب را تشــکیل داد سپس اقدام 
به برگزاری کالس آمــوزش رفتار صحیح با 

متخلفان مصرف آب  نمود. 
وی هر رفتاری را که در جامعــه صورت می گیرد 
باز تاب آموزش و فرهنگ آن جامعه برشــمرد و خاطر 
نشــا ن ســاخت: یکی از اهــداف خانه فرهنــگ آب آموزش 
راهکارهای مصرف بهینه آب به گروه های ســنی مختلف بوده و تالش بر 
این شــده تا با رســوخ در بین دانش آموزان بتوان رعایت  الگوی مصرف 
و فرهنگ صحیح مصرف آب  را برای این دســته از گروه سنی نهادینه 
نمود. بنابراین با اقدامات و پیگیری های خانه فرهنگ آب از اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان وسازمان بهزیستی و همچنین با 
به کارگیری مربیان مجرب هنری، زمینه های فرهنگ ســازی در 

سنین مهدکودک تا نوجوان دردستور کارقرار گرفت.
مدیرروابــط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آبفای اســتان 
اصفهان با اشاره به راه اندازی  کارگاه مدیریت مصرف آب درخانه 
فرهنگ گفت:کارگاه مدیریت مصرف آب، راه اندازی شــده تا در 
این کارگاه بازدید کنندگان به صورت عملی و مســتقیم با لوازم 
و تجهیزات کم مصرف  در محیط منزل و محل کار آشــنا شوند 
و تفاوت مصرف را در شــیرآالت قدیمی و شــیرآالت کم مصرف 

مشاهده نمایند.
کارگاه مجهــز بــه نمایش اجــزای مختلف مصرف مثل ســرویس 
بهداشتی،حمام، روشــویی، آشــپزخانه و ســایر  موارد مانند باغچه 
،کولرهای آبی و گازی و وسایل آب بر مثل ماشین لباسشویی و ظرفشویی 
می باشــد، به این ترتیــب مراجعه کننــدگان با نحوه صحیــح مصرف در 
بخش های مختلف آشنا می شوند. این در حالی اســت که درسال جاری تمام 
بازدیدکنندگان ازخانــه فرهنگ آب که بیش از 5۷52 نفربــوده اند درکارگاه 

مدیریت مصرف آب نیزبا تجهیزات کاهنده مصرف آشنا شدند. 

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان:

خانه  فرهنگ آب  راهبرد  اساسی  فرهنگ سازی 
مصرف  بهینه آب
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امام  علی )علیه السالم(:
بدهكارى زياد، راستگو را دروغگو می كند و خوش قول را بد قول.

دوشنبه 2 اسفند 1395|22  جمادی االول 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2082  | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2082   February  20    
2017 .  16 Pages

صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فكس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
Zساختمان 119، واحد 3 AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

