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مصادف با روزهایی که فوتبال اصفهــان از دوران 
باشکوه خود فاصله گرفته است شصتمین شهرآورد 
نصف جهان در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد 
شد. تیم های ســپاهان و ذوب آهن در حالی برای 

شــصتمین مرتبه در قالب دیداری رســمی رو در 
روی یکدیگر قرار می گیرند که در تازه ترین تقابل 
آنها شــرایطی خاص و عجیب حاکم اســت که در 

اتفاقی کم سابقه هر دو تیم هماهنگ با یکدیگر...

هفته بیست و سوم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

دوئل همشهریان ناکام
در نقش جهان

الریجانی: حقوق مقامات را محدود کردیم

عراقچی: ترامپ چاره ای جز تمدید برجام ندارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: برای اجرای سد بهشت آباد، ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به معنی »هیچ« 
است و تونل سوم کوهرنگ از ردیف بودجه ملی خارج شد.حجت االسالم والمسلمین احمد سالک، درباره جلسه بنیاد مطالعات و پیشرفت 

نصف جهان و اظهارات جهانگیری معاون اول رییس جمهور پیرامون مصمم بودن دولت در برطرف کردن مشکالت آب اصفهان ...
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نماینده اصفهان از بودجه اختصاص یافته برای
اجرای سد بهشت آباد انتقاد کرد:

پویشی برای بهترین مخلوق خدا؛

350 هزار نهال جدید
در اصفهان غرس می شود
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اصفهان سیتی سنتر؛ قطب رویدادهای 
فرهنگی - هنری آینده کشور
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پیشنهاد سردبیر:
کمیته  تعیین رهبری در حال بررسی افراد صاحب صالحیت

عکس روز

محسن رضایی: 

کلید مهم است یا هزار تومانی؟

بی احترامی به شهروندان ایرانی 
کار دست مامور ترکیه ای داد

کمیته  تعیین رهبری در حال 
بررسی افراد صاحب صالحیت

آزمایــش عملیاتی ســامانه پدافند هوایــی اس300 تحت عنوان 
رزمایش دماوند با حضور جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری در 

میدان تیر یکی از یگان های پدافندی کشور انجام شد.
این آزمایش عملیاتی با هدف ارزیابی نحوه عملکرد این ســامانه با 

به کار گیری طیف وسیعی از اهداف پرنده وموشکی انجام شد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در آخرین 
پست صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

فروش بخاری برای پذیرایی از میهمان!
در مراسم روضه فاطمیه یکی از میهمانان می گفت: آقای رضایی! 
چرا شما مسئوالن کاری برای اقتصاد نمی کنید؟گفتم چی شده؟ 
گفت: چند روز پیش یکی از مشتریان آبرودار من بخاری دویست 
هزار تومانــی اش را آورده بود می گفت ایــن را بردار و چهل هزار 
تومان به من بده، میهمان دارم و آبرویم درخطر است. به او گفتم 
با این وصف االن #کلید مهم اســت یا #هزار_تومانی؟ خندید و 

گفت: هزار تومانی.
ادامه دادم : ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه مشورت 
با رهبری را در تدوین سیاست های معیشتی و اقتصادی به عهده 
داشتیم. این سیاست ها را تدوین و پس از تصویب رهبرانقالب به 
دولت و مجلسی که شــما انتخاب کرده اید، ابالغ کرده ایم. حاال 
دولت و مجلسند که باید مشــکالت بازار، معیشت و اقتصاد مردم 

را حل کنند.

در پی انتشــار فیلمی مبنی بر بدرفتاری و بی احترامی یک مامور 
ترک به اتبــاع ایرانی در مرز گوربوالغ ترکیــه و پیگیری مقامات 
دیپلماتیک کشــورمان در آنکارا و اعالم مراتب اعتراض نسبت به 
عدم رعایت شئون اخالقی و بی احترامی از سوی برخی ماموران 
مرزی ترکیه نسبت به مسافران ایرانی به مقامات مسئول وزارت 
امور خارجه ترکیه، طبــق اظهارات یک دیپلمــات ترک، مامور 

خاطی شاغل در مرز گوربوالغ از کار اخراج شد.
محمد ابراهیم طاهریان فرد ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
ترکیه روز پنجشــنبه در گفت وگو با خبرنگاران از پیگیری جدی 
فیلم ضرب و شــتم و بی احترامی به اتباع ایرانی در مرز گوربوالغ 
ترکیه خبر داده و گفته بود که صحت این فیلم هنوز تایید نشده و 

در دست بررسی است.
وی حفظ و حراســت از حقــوق و احتــرام ایرانیــان را از جمله 
دغدغه های مهم کارگزاران کشورمان در نمایندگی های ایران در 
خارج از کشــور عنوان کرد و افزود: از شهروندان عزیز درخواست 
می کنیم تا اگر شــکایتی در این رابطه دارند به دفاتر نمایندگی 
وزارت امــور خارجه در ترکیه و یا مراجع مرتبــط در داخل ایران 

اطالع دهند تا به طور قاطع پیگیری شود.
وی افزود: وزارت امــور خارجه ایران اجازه بــی احترامی به اتباع 
ایرانی در کشورهای همســایه را نخواهد داد و نسبت به هرگونه 
بی احترامی و ضرب و شتم واکنش متناسب و برابر قوانین و عرف 

روابط بین المللی نشان خواهد داد.

ســخنگوی هیئت رییســه مجلس خبرگان رهبری گفت: این 
طور نیســت که مجلس خبرگان رهبــری در روز مبادا و فقط 
در وقت بحــران بخواهد در مورد رهبری آینــده تصمیم بگیرد. 
کمیته ای در این زمینه تشکیل شــده؛ اما هیچ کس از کار این 
کمیته و اســامی مطرح در آن خبری ندارد حتی خود من از این 
 موضوع خبر ندارم و به دنبــال آن نرفتم که این مطالب محرمانه 

را بدانم.
حجت االســالم و المســلمین ســیداحمد خاتمی در نشست 
خبری دومین اجالسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
اظهار داشت: این اجالسیه در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه 
هفته جاری برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
مجلس خبرگان رهبری در خصــوص گزینه های رهبری آینده 
نظام ازهم اکنون گزینه هایی را در دســت بررسی  دارد؟ گفت: 
بنده در نشســت خبری قبلی نیز گفتم که در کمیســیون اصل 
صد و هفتم مجلس خبرگان رهبری کمیته ای به همین منظور 
تشکیل شده و چیز جدیدی هم نیســت؛ چرا که ۲0 سال است 
این موضوع مورد بحث است.ســخنگوی هیئت رییسه مجلس 
خبرگان رهبری خاطرنشــان کــرد: در دیداری کــه خبرگان 
رهبری با رهبری معظم انقالب در حدود ۱۵ سال پیش داشتند 
 آقا گفتند شــما باید در آســتین خود، ۱0 رهبر داشته باشید.
 بر اســاس همین نظر آقا، کمیته ای محرمانه تشکیل شد تا در 
مورد افرادی که می توانند در این جایگاه قرار گیرند بررسی های 
الزم صورت بگیرد.حجت االسالم و المســلمین  خاتمی اضافه 
کرد:  اگر رهبری معظــم انقالب بخواهند اســامی این افراد در 

اختیارشان قرار خواهد گرفت .

اینستاگردی

اخبار

سامانه موشکی اس ۳۰۰ روسی
بین الملل با موفقیت در ایران تست شد

به گزارش ایسنا، علی الریجانی در آغاز جلسه علنی دیروز 
مجلس و دربــاره مصوبه هفته گذشــته مجلس شــورای 
اسالمی در مورد حقوق  مدیران، گفت: برخی از تشکل ها و 
جریان هایی که تازه به وجود آمده و برای انتخابات فعالیت 
می کنند حــق ندارند مطالبی را بــه دروغ در مورد مجلس 
مطرح کنند. ضمن اینکه برخی از اعضای آنها سابقه حضور 
در مجلس داشته اند و دریافتی های آنها در زمان نمایندگی 
مشخص اســت و ما خبر داریم؛ پس برای مردم جانماز آب 

نکشند.
وی افزود: بر اســاس ماده 38 الیحه برنامه ششم، مجموع 
پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دســتگاه های 
موضوع مــاده پنج قانــون مدیریــت خدمات کشــوری 
حداکثر دوبرابر حداکثر حقوق و مزایــای قابل پرداخت به 
کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانــون مدیریت خدمات 
کشوری می باشد و این بدان معنی است که به خاطر بحث 
حقوق های موســوم به حقوق های نجومی که در کشور رخ 
داده بود کسانی که در کمیسیون برنامه بودند سقفی برای 
دریافتی مدیــران قرار دادند که مقامــات حتما  باید به این 
میزان دریافــت کنند که چیزی حــدود ۱0 تا ۱4 میلیون 

تومان بود؛ بنابراین مبنای این قانون برای کنترل و نظارت 
در نظر گرفته شــده بود تا جلوی حقوق های نجومی گرفته 

شود و فلسفه ای که مجلس دنبال می کرد این بود.
الریجانی ادامه داد: این مصوبه تبصره ای داشت که با توجه 
به اینکه ممکن بود برخی کارکنان تخصصی و افرادی که در 
مناطق محروم اعم از پزشک و جراح فعالیت می کنند بشود 
دریافتی بیشتری داشته باشند و به عنوان مثال پزشکی که 
در خاش عمل جراحی می کنــد یا در مناطق محروم مرزی 
فعالیت دارد تا 60 درصد نســبت بــه آن پیش بینی قبلی، 
دریافتی بیشتری داشــته باشــد و این مربوط به مقامات 

نیست.
وی گفت: لذا مجلس کار ضابطه مندی انجام داده و ســقف 
حقوق مقامات را مشــخص کرد و برای موارد استثنای آن 
هم با تقاضــای رییس قوه یا معاون رییــس جمهور یا وزیر 
پیش بینی هایی انجام شــده اســت؛بنابراین با این مصوبه 

مجلس، حقوق مدیران کامال محدود شده است.
وی با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبه، 
گفت: شــورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و گفت در 
نظام مدیریتی بر اســاس این مصوبه اشکال ایجاد می شود 

و ایراد شــورای محترم نگهبان در کمیسیون تلفیق برنامه 
با حضور نمایندگان شــورا مورد بررســی قرار گرفت و آنها 
گفتند اگر در بخشــی از آن کلمه مدیریت اضافه شــود و 
افزایش نیز به 60 درصد برســد مشــکل حل می شود و از 
نظر ما مشــکلی وجود ندارد و این را مجلس برای رفع ایراد 

شورای نگهبان تصویب کرد. 
اما این به معنای این نیســت که صدر مــاده که اصل ماده 
38 که مقامات هســتند تغییر می کند و این تغییر مربوط 
 به تبصره ای است که شــامل موارد اســتثنایی می شود و 
بر اســاس آن اگر مشــاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای 
عملیاتی مناطــق مــرزی و محروم باشــند بــا تقاضای 
 رییس قوه می تــوان تا 60 درصــد به دریافتی هــا اضافه

 کرد.
رییس قــوه مقننه با انتقــاد از فضایی که از ســوی یکی از 
جبهه های تشکیل شــده برای فعالیت انتخاباتی در کشور 
ایجاد کرده اســت، تصریح کرد: چــرا در جامعه به خالف 
می گویند مجلس حقوق های نجومــی را قانونی کرد؟ این 
دروغ اســت، در حالی که مجلس با مصوبه خود حقوق های 
نجومی را محدود کرد و همه جار و جنجالی که در کشــور 
بود برای حقوق ۵0، 60 میلیونی بود نه حقوقی که مجلس 

به تصویب رساند.
وی ادامه داد: نکته بعدی هم این اســت که شورای نگهبان 
به آن ایراد گرفت و ما مجبور به اصالح آن شــدیم؛ اما برای 
من جالب اســت برخی تشــکل هایی کــه تازگی ها هم به 
وجود آمــده و در فضای انتخابات فعالیــت می کنند با یک 
بیان بی ادبانه نســبت به مجلس حرف های نادرست زدند و 
جالب تر این است که رییس کمیسیون تلفیق برنامه؛ آقای 
حاجی بابایی که جزو موسســین همین تشکیالت است به 
من گفتند که شــورای نگهبان به آن ایراد گرفته، پس چرا 
به شــورای نگهبان چیزی نمی گویید، در حالی که شورای 
نگهبان عامل آن بوده و نکته مهمی هم نیست و به آن ایراد 
زیادی وارد نیســت؛ اما البد می ترسند از رد صالحیت های 

خود.
وی تاکید کرد: حرف مجلس و مصوبه مجلس روشن است 
و چاپ هم شده و کســی حق ندارد به آن توهین کند و اگر 
دوستان اعتراضی هم دارند به شورای نگهبان بگویند. البته 
االن هم مسئله ای نیست و اگر شــورای نگهبان ایراد بگیرد 
کل مصوبه را حــذف می کنیم؛ اما مجلــس از روی موضع 
انقالبی و تایید فرمایشــات رهبری دغدغه ای برای محدود 
کردن حقوق مقامات داشــت و این مســیر را دنبال کرد و 
زمانی هم کــه حقوق های نجومی مطرح شــد من به آقای 
رییس جمهور گفتم که به وزرا ابالغ کنید که کسی حقوق 
بیش از ۱0 میلیون دریافت نکنــد و االن نیز نظر ما همین 
اســت و این مصوبه نیز همین را می گوید و آن افزایش نیز 
شامل مقامات نمی شــود و این جار و جنجال هیچ معنایی 
ندارد؛ اما اگر مقصــود بحث های انتخاباتی اســت حداقل 
خالف نگویید و با ادبیات درســت در مورد مجلس صحبت 
 کنید. مگر امــام )ره( نگفتنــد که مجلــس در رأس امور

 است؟

الریجانی:

حقوق مقامات را محدود کردیم
دبیرکل اتحادیه عرب با استعفای ۱۵ نفر از کارکنان این 

اتحادیه به علت تشدید بحران مالی موافقت کرد.
به گزارش روزنامه مصری » الشروق «  ابوالغیط، دبیرکل 
اتحادیه عرب با استعفای ۱۵ نفر از کارکنان این اتحادیه 
به علت بحران مالی موافقت کرده اســت. این روزنامه 
افزود: این اســتعفاها در نوع خود از زمان بازگشت مقر 
اتحادیه عرب از تونس به قاهره در ســال ۱989 است و 
علت آن به بحران مالی این اتحادیه باز می گردد. روزنامه 
الشروق نوشت بیشــتر اســتعفا دهندگان مصری، به 
استثنای یک یمنی، یک عراقی و یک لبنانی هستند و 
علت استعفا اختالف آنان با مدیریت و مسئوالن اتحادیه 
عرب نیست؛ بلکه بحران مالی اســت که این اتحادیه از 
دوره نبیل العربی، دبیرکل ســابق، با آن مواجه شــد. 
برخی از کشــورهای عربی ســهم مصوب خود را برای 
تامین بودجه اتحادیه عرب پرداخــت نکردند و احمد 
ابوالغیط با سران برخی از کشورهای عربی تماس برقرار 
کرده و از آنان خواسته اســت به تعهدات خود در قبال 
 بودجه این اتحادیه، که حدود 60 میلیون دالر اســت،

 پایبند باشند.

به گزارش اســکای نیوز عربی، دادگاه تونس که حدود 
3 هفته پیش دیکتاتور سابق این کشور را به دلیل فساد 
مالی به ۱0 سال حبس محکوم کرده بود، این بار او را در 

ارتباط با پرونده  ای دیگر به 6 سال زندان محکوم کرد.
بر اســاس این گزارش، »سفیان السلیطی« سخنگوی 
دادســتانی تونس در این ارتباط گفــت: دادگاه بدوی 
چندین حکم غیابی علیه هشــت نفر صــادر کرد که 
بن علــی و دامادش به نــام »عماد الطرابلســی« جزو 
آنها هســتند. وی همچنین اعالم کرد: محکومیت 6 
سال حبس بن علی در ارتباط با پرونده ای است که در 
رسانه ها به عنوان »جشــن های ماریا کری« شناخته 
می شــود. ماریا کری از خوانندگان مشهور آمریکایی 

است. 
دادگاه تونس همچنین وی را به دلیل دست داشتن در 
قتل عام انقالبیون تونسی )بیش از 300 نفر( در جریان 
اعتراضات علیه او در سال ۲0۱۱ به حبس ابد محکوم 
کرده است. دیکتاتور سابق تونس در جریان انقالب سال 
۲0۱۱ و پس از ۲3 سال ریاست جمهوری در این کشور 

برکنار و به عربستان سعودی گریخت.

بحران مالی گریبان اتحادیه 
عرب را گرفت

حکم جدید دادگاه تونس 
برای »بن علی«

اگر مقصود 
بحث های   

انتخاباتی است 
حداقل  خالف 

نگویید و  با ادبیات 
درست در مورد 
مجلس  صحبت 

کنید

خبردیدگاهانتخاباتبرجام

ســیدعباس عراقچــی در کنفرانس برجــام و اقتصاد 
مقاومتی با اشاره به اظهارات رییس جمهور جدید آمریکا 
در خصوص برجام گفت: در حــال حاضر ترامپ در حال 
ارزیابی برجام اســت که تا آخر اردیبهشت بیشتر طول 
نمی کشد؛ زیرا رییس جمهور آمریکا باید تعلیق تحریم ها 
را تمدید کند و تا آن زمان مشخص می شود که سیاست 
دولت جدید آمریکا چیست.در هر صورت نشانه ها حاکی 
 از آن اســت که برجام ادامه پیدا می کند.  عراقچی گفت:

با وجود  برخــی دعواها که می دانیم منظورشــان چیز 
دیگری است،  اوضاع برجام خوب  بوده و  وضعیت نفت و 
گاز کشور نیز خیلی خوب است. عراقچی با بیان اینکه اگر 
برجام نبود ترامپ علیه ایران اجماع بین المللی تشکیل 
می داد، ابراز داشت:در شرایط کنونی اجماع علیه ترامپ 
است؛ بنابراین چاره ای جز تمدید برجام ندارد مگر اینکه 
سیاست هایش به گونه ای باشــد که بخواهد ما از برجام 
خارج شویم. وی تصریح کرد: اگر ترامپ بخواهد برجام را 
پاره کند هزینه های آن به خودش تحمیل می شــود. در 
این شرایط ما نیز باید هوشــمندانه و هنرمندانه حرکت 

کنیم که هزینه ها شامل حال ما  نشود.

حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان استاد حوزه 
و دانشگاه در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به 
روند شکل گیری جبهه مردمی نیروهای انقالب، گفت: 
 من از چنین تشــکیالتی حمایت و برای موفقیت آنها

 دعا می کنم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آینده این جبهه و ارزیابی 
آن،  تصریح کرد: اگر در جبهه مردمی نیروهای انقالب 
همه مشارکت داشته باشند و به الزامات کار تشکیالتی 
پایبند باشــند این جبهــه در آینده نقــش خوبی ایفا 

می کند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه درباره ویژگی های تیم 
معرفی شده همراه با نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب،  گفت : باالخره این افراد منتخبین جبهه هستند 
و چون  این جبهه از پایین به باال سازماندهی شده، شاهد  

یک روش جدید و بسیار خوب و با برکت هستیم.
وی افزود:  ممکن است در آغاز کار مشکالتی بر سر راه 
جبهه باشد ولی حتما در استمرار فعالیت های »جمنا« 
مشکالتش برطرف می شود؛ بنابراین نتیجه هرچه شد 

نتیجه یک حرکت سازماندهی شده جمعی است.

عراقچی:

ترامپ چاره ای جز تمدید برجام 
ندارد

حجت االسالم پناهیان:

برای موفقیت »جبهه مردمی 
نیروهای انقالب« دعا می کنم

کواکبیان:

  برای نامزدی در انتخابات
 با بزرگان مشورت می کنم

معاون پارلمانی رییس جمهور:

اجرای قانون جامع انتخابات به 
انتخابات سال۹۶ نمی رسد

فارس:مصطفی کواکبیان نماینده مــردم تهران و عضو 
فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی، در پاسخ به 
این ســوال که با توجه به نامه و درخواست اخیر اعضای 
حزب مردم ساالری برای کاندیداتوری شما در انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری، تصمیم شما چه 
خواهد بود و مشورت ها به کجا رسیده است، اظهار داشت: 
من در پاسخ به نامه آنها و در همان جلسه گفتم که باید با 

بزرگان مشورت کنم و بعد تصمیم بگیرم.
به گزارش نامه نیــوز، مصطفی کواکبیان در پاســخ به 
این سوال که اگر به غیر از شــما هم فرد دیگری در کنار 
روحانی حتی از اعضای فراکسیون امید مجلس وارد گود 
انتخاباتی شــود از آن حمایتی صورت خواهد گرفت یا 
خیر، افزود: خیر؛ ما در مجموع باید ببینیم اوضاع چگونه 

پیش می رود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی بر همین 
اســاس اضافه کرد: فعال درباره قضیــه کاندیداتوری ام 
مشورت نکرده ام؛ اما به زودی با بزرگان مشورت خواهم 

کرد ولی تاکنون تصمیمی در این باره نگرفته ام.

حسینعلی امیری درباره آخرین وضعیت تدوین الیحه 
قانون جامــع انتخابات در دولت، گفــت: این الیحه در 
اوایل سال جاری از سوی وزارت کشــور تدوین و برای 
تصویب به دولت ارسال شــد، منتهی ارسال این الیحه 
با ابالغ سیاست های کلی رهبر معظم انقالب در حوزه 
انتخابات همزمان شد. از این رو دولت، الیحه مذکور را 
برای اصالح و تطبیق آن با سیاست های کلی، به وزارت 

کشور ارجاع داد.
امیری تصریح کــرد: الیحه قانون جامــع انتخابات در 
شــرایط کنونی در کمیته سیاســی و دفاعی دولت در 
حال بررسی است و نشست های این کمیته در روزهای 
چهارشنبه هر هفته برای رسیدگی به مواد باقی مانده 
برگزار می شــود. معاون پارلمانی رییس جمهور افزود: 
با توجه به روند بررسی الیحه قانون جامع انتخابات در 
دولت، فکرنمی کنم که این الیحه برای اجرا به انتخابات 
خرداد ماه سال آتی برسد؛ اما اراده دولت بر این است که 
هرچه سریع تر الیحه مذکور را برای تصویب به مجلس 

ارسال کند.

کافه سیاست

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: در روزهای گذشــته برخی افراد صحبت های ناصحیح و با ادبیات 
ناصحیح تر در مورد مجلس داشتند، در حالی که عملکرد مجلس روشن و قابل دفاع است.

وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه گزارش ســاالنه ای که مدعی است 
به ارزیابی حقوق بشــر کشــورهای مختلف می پردازد را منتشر کرد. 
واشنگتن در گزارش ساالنه سال ۲0۱6 درباره حقوق بشر ایران، به تکرار 

ادعاهای قبلی درباره تهران پرداخته است.
در بخشــی از این گزارش ادعا شده »حسن روحانی«، رییس جمهوری 

ایران سال ۲0۱3، بعد از انتخاباتی غیرآزاد روی کارآمده است.
گزارش حقوق بشر آمریکا در سال ۲0۱6 بار دیگر بدون در نظر گرفتن 
تفاوت های فرهنگی- اجتماعی و زمینه های مذهبی یکی از محورهای 
اتهام پراکنی علیه ایــران را عدم توجه به آنچــه حقوق همجنس بازان 
خوانده شده قرار داده است.  این گزارش در حالی بامداد شنبه منتشر شد 
که عدم حضور رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در مراسم رونمایی 
از آن با انتقادهای گســترده ای مواجه شده است. منتقدان عدم حضور 
تیلرسون را نشــانه  ای دیگر از تالش ترامپ برای تبدیل کردن دستگاه 
دیپلماسی آمریکا به وزارتخانه ای در حاشیه و کم اهمیت عنوان کرده اند.

الف : روزنامه واشنگتن پست با بررسی نقش روسیه در بحران سوریه گفت: 
اگر والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه می خواهد آمریکا به او در حل 
بحران ســوریه کمک کند به گونه ای که مصالح مسکو حفظ شود، باید 

دست از حمایت ایران و نظام سوریه بردارد.
در سرمقاله واشنگتن پســت آمده اســت: روابط دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا با همتای روســی اش والدیمیــر پوتین، همچنان مبهم 
است و این موضوع باعث نگرانی شده است؛ اما نیکی هالی سفیر آمریکا 
در سازمان ملل، روسیه را به علت وتوی قطعنامه اخیر علیه نظام بشار اسد 
رییس جمهور سوریه به اتهام به کار بردن سالح شیمیایی علیه مخالفان 

در شورای امنیت به شدت محکوم کرد.
این روزنامه خاطرنشان کرد: هم پیمانی دونالد ترامپ با روسیه که در به 
وجود آمدن وضعیت کنونی در سوریه نقش دارد به تخریب وجهه آمریکا 
و همچنین آســیب دیدن روابط این کشور با هم پیمانانش در خاورمیانه 

می انجامد و این وضعیت فقط به نفع ایران است.

تکرار ادعاهای بی پایه 
آمریکا علیه ایران

پوتین باید دست از 
حمایت ایران بردارد!
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پیشنهاد سردبیر:
تولید ۹ سواری متوقف شد

کافه اقتصاديادداشت

بهمن ماه امسال تولید ۹ مدل ســواری در خودروسازان داخلی 
متوقف شد.

به گزارش ایســنا، در این مدت تولید وولیکــس C ۳۰ دنده ای 
شرکت خودروسازی راین با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از 

۶۰ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید.
همچنیــن تولیــد وولیکــس C ۳۰ اتوماتیک دیگــر محصول 
خودروســازی راین نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۸۲ دستگاه 

در بهمن ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.
بهمن ماه امسال تولید سه محصول شرکت خودروسازی مدیران 
نیز متوقف شد.  در این مدت تولید ام وی ام ۱۱۰ اس معادل ۱۰۰ 
درصد کاهش یافته و از ۲۲۲ دســتگاه در بهمن ماه سال گذشته 
به صفر رســید. تولید ام وی ام ۵۳۰ دیگر محصول خودروسازی 
مدیران نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۲۰ دستگاه 
در بهمن ماه ۱۳۹۴ به صفــر کاهش یافت. در ایــن مدت تولید 
ام وی ام CYL ۴ ۱۱۰ دیگــر محصول خودروســازی مدیران نیز 
متوقف شده و از ۱۰ دســتگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر 
رسید. بهمن ماه امســال تولید لند مارک محصول شرکت بهمن 
نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ســه دستگاه در بهمن 

ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.
تولید لیفان ایکس ۵۰ شــرکت کرمان موتور نیز متوقف شده و از 
۴۲ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسید. در این مدت 
تولید دو خودروی ســابرینا و گریت وال M ۴ محصوالت شرکت 
ســازه های خودرو دیار نیز متوقف شــده و به ترتیب از ۲۵ و ۲۷ 

دستگاه در بهمن ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

ونزوئال برای ســومین ســال 
متوالــی بــه دلیــل مواجهه 
بــا مشــکالت اقتصــادی و 
سیاسی و کاهش قیمت نفت، 
فالکت زده ترین کشور جهان 
معرفی شــد. اگر سال ۲۰۱۶ 
ســالی همراه با شــوک های 
سیاسی بود، امســال ممکن 
است ســالی باشد که کشورها 
خودشــان را متأثر از تاثیــرات اقتصاد جهانی ببینند. شــاخص 
فالکت بلومبــرگ که ترکیبی اســت از چشــم اندازهای تورم و 
بیکاری کشورها در سال ۲۰۱۷ نشــان می دهد که ونزوئال برای 
سومین ســال متوالی به دلیل مواجهه با مشــکالت اقتصادی و 
سیاسی، فالکت زده ترین کشــور جهان در این رده بندی است.
کاهش قیمت نفت موجب بروز بحران اقتصادی شدید در ونزوئال 
شــده و آمارها نشان می دهد که رشــد قیمت ها در این کشور از 

اواسط ماه اوت به این طرف ۱۴۱۹ درصد بوده است.
 اقتصاددانان انتظــار دارند قیمت ها در ونزوئال امســال تقریبا ۶ 
برابر شود. آخرین کشــور در رده بندی کشــورهای فالکت زده 
بلومبرگ، یک بار دیگر تایلند اســت و این عمدتا ناشــی از روش 

منحصر به فرد این کشور در محاسبه نرخ اشتغال زایی است.

تولید ۹ سواری متوقف شد

فالکت زده ترين کشور جهان 
کجاست؟

نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: برای اجرای سد بهشت آباد، ۳ میلیارد تومان در 
نظر گرفته شــده که به معنی »هیچ« است و تونل سوم 

کوهرنگ از ردیف بودجه ملی خارج شد.
حجت االسالم والمسلمین احمد سالک، درباره جلسه 
بنیــاد مطالعات و پیشــرفت نصف جهــان و اظهارات 
جهانگیری معاون اول رییــس جمهور پیرامون مصمم 
بودن دولــت در برطرف کردن مشــکالت آب اصفهان 
اظهار داشــت: در زمینه برطرف شــدن مشکالت آب 
اصفهان فقط مصوبات ۹گانه   شورای عالی آب را شاهد 
بودیم که این نیز فقط مصوبه بوده اســت و کار دیگری 

صورت نگرفته است. 
وی افزود: در همین راستا صحبت هایی مطرح شده که 
چنین و چنان می کنیم؛ به عنوان مثال موضوع انتقال 
آب به فالت مرکزی مطرح می شــود اما با کمال تاسف 
باید گفت در بودجه شاهد بودیم که برای سد بهشت آباد 
فقط ۳ میلیارد تومان در نظر گرفتند که به معنی »هیچ« 

است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اجرای تونل سوم کوهرنگ تصریح کرد: برای ساخت 
این تونل نیز اعتبارات الزم در ردیف بودجه های استانی 

قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده تا اعتبار الزم 
در نظر گرفته شده برای این پروژه از بخش بودجه ملی 
به بودجه استانی تنزل پیدا کند بنابراین آنچه که ما به 

دست آوردیم فقط مصوبات شورای عالی آب بوده است.

معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان از ذخیره سازی میوه شب 
عید به میزان کافــی خبر داد و گفــت: در ارتباط با 
فراوانی ســیب و پرتقال در بازار هیــچ نگرانی وجود 
ندارد، البته از لحاظ قیمت نیز باید نهادهای نظارتی 

با ورود بیشتر به بازار بر نرخ ها نظارت داشته باشند.
احمد صفی با اشــاره به آخرین وضعیت بازار میوه، 
افزود: تولیدکنندگان و صادرکننــدگان پیش بینی 
می کردند امسال سال بسیار خوبی هم به لحاظ بازار 
داخلی و هم از جهت صادرات در بازار میوه بخصوص 

مرکبات و پرتقال داشته باشیم. 

نماينده اصفهان از بودجه اختصاص يافته برای اجرای 

سد بهشت آباد انتقاد کرد:

هیچ!

فراوانی سیب و پرتقال در 
بازاراصفهان

درشهر

همه ســاله با تحویل ســال و پخش 
پیام نــوروزی رهبر معظــم انقالب، 
همــگان منتظــر اعالم عنوان ســال 
توسط ایشــانند. از آغاز ســال های دهه هفتاد شمسی، 
حضرت آیــت ا... خامنه ای ضمن تبریک ســال جدید و 
ارائه رهنمودهای کارگشا برای سپری کردن سالی بهتر، 
برای هرســال عنوانی نیز اعالم کردند. محوریت تأکیدات 
ایشان در دهه هفتاد شمسی، بیشتر حول مقابله با اسراف، 
ریخت و پاش، نابودکردن اموال عمومی و شــخصی و در 
یک کالم صرفه جویی و رعایت انضباط اقتصادی بود. این 
دغدغه و نامگذاری ها در دهه هشتاد شمسی نیز به شکلی 
دیگر ادامه یافت. به گونه ای که عمده نامگذاری های این 
دهه نیز برمبنــای کار، تالش، خدمت رســانی، نوآوری، 

صرفه جویی و همت مضاعف صورت گرفت. 
با آغاز دهه ۹۰ شمســی، معظــم له، با اشــراف بر اینکه 
دغدغه های معیشتی مردم هنوز وجود دارد دغدغه های 

خود را در قالب شعار سال ها بیان کردند. 
ایشان در آغاز سال ۱۳۹۰ با اشــاره به اینکه تحریم های 
صورت گرفته علیه جمهوری اسالمی ایران، به قصد ضربه 
زدن به پیشرفت کشــور اعمال می شود، دولت، مجلس و 
مردم را به »جهاد اقتصادی« فــرا خواندند و صراحتاً بیان 

کردند »حرکت طبیعی کافی نیست، باید در این میدان، 
حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.« 

در ســال ۱۳۹۱ رهبر معظــم انقالب اســالمی یکی از 
مصادیق جهاد اقتصادی یعنــی حمایت از تولید داخلی را 
برای روند فعالیت های کشور تشریح کردند. ایشان رونق 
تولید داخلی را، راهگشــای حل مســئله تورم و اشتغال 
برشــمردند و آن را علت ناامیدی دشمنان و خنثی شدن 

توطئه های آنان عنوان کردند. 
ســال ۱۳۹۲ با یک اتفاق بــزرگ همراه بــود: انتخابات 
ریاســت جمهوری. حضرت آیت ا... خامنــه ای در پیام 
نوروزی ۱۳۹۲ از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کار 
بزرگ ســال، نام بردند با این حال، بحث اقتصاد و دغدغه 
های اقتصادی را نیز جزو محورهای مهم ســال خواندند 
و از مردم و مسئوالن خواســتند چه در عرصه سیاست و 
چه در عرصه اقتصاد، حماسه آفرین باشند. تأکید ایشان 
بر مسئله اقتصاد نشــان می داد همچنان روند اقتصادی 
کشور را در وضعیت مطلوب نمی دانند و خواستار تحولی 

در این زمینه هستند.
باشــروع ســال ۱۳۹۳ تأکیدات معظم له بر اقتصاد ادامه 
یافت. تکــرار دغدغه های اقتصــادی و اصــرار بر ایجاد 
تحول در این بخش، نشــان دهنده این بــود که وضعیت 

اقتصادی رضایت بخش نیســت. از این رو ایشــان، الزمه 
 تحقق این امــر را عزم ملــی و مدیریت جهــادی عنوان 
کردند. در ســال بعد یعنی ۱۳۹۴ نیز از مردم و مسئوالن 

خواستند با همدلی و همزبانی به یکدیگر اعتماد کنند. 
چنانچه روند نامگذاری سال های ۹۰ تا ۹۴ را مرور کنیم، 
به این نتیجه می رسیم که راهکار تحقق شعار این سالها، 
همراهی و همگامی مردم و مســئوالن بوده و چنانچه در 
این مسیر، خللی وارد شده ناشی از کمبود حس همکاری 

و همدلی بوده است. 
با ایــن اوصــاف، ســال ۱۳۹۴ هم بــه اتمام رســید و 
رهبر معظم انقالب، عنوانی را برای ســال ۱۳۹۵ انتخاب 
کردند که نشــان دهنده ناکافی بــودن اقدامات صورت 
گرفته برای حل دغدغه های اقتصادی و معیشــتی بود. 
ایشان نه تنها، شعار امســال را اقتصاد مقاومتی نامیدند 
که بر لزوم اقدام برای تحقق آن نیز صراحتاً تأکید کردند. 
رهبر معظم انقالب، صدور بخشنامه و توصیه نامه را جزو 
کارهای مقدماتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمردند 
و عمل به شاخص های اقتصادی را الزمه پیشرفت در این 

حوزه دانستند. 
در ســال های اخیر، ایشــان عالوه بر اعالم عنوان سالها، 

عبارتــی را وارد ادبیــات 
اقتصادی کشور کردند که 
در واقع نســخه شفابخش 
از  نجــات کشــور  راه  و 
اقتصادیست.  مشــکالت 
نقشه  مقاومتی«  »اقتصاد 
راه ما برای رسیدن به افق 

روشن ۱۴۰۴ است. 
اکنون کــه در واپســین 
روزهای سال ۱۳۹۵ قرار 
داریم، باید از خود بپرسیم 
آیا اقدام و عملمان در این 
عرصه کافی بوده اســت؟ 
آیا ۱۵ روز دیگر معظم له، 
از روند کارهای انجام شده 
در سال رو به اتمام فعلی، 
اعــالم رضایــت خواهند 
کرد؟ بی گمان نامگذاری 
ســال ۱۳۹۶، عــالوه بر 

آنکه برنامه های اساسی کشور را مشخص می کند نشان 
دهنده میزان رضایت معظم له از فعالیت های سال جاری 
نیز می باشد. چنانچه تأکید ایشان بر اقتصاد مقاومتی در 
عنوان ســال ۱۳۹۶ نیز ادامه یابد، نشان می دهد دغدغه 

ها در این زمینه حل نشده و تالش ها کافی نبوده است. 
با آغاز ســال ۱۳۹۶، تنها ۸ ســال فرصت تا افق ۱۴۰۴ 
خواهیم داشــت و نباید فراموش کنیم که در سال ۱۴۰۴ 
شمســی ایران باید قدرت اول در زمینه های مختلف و از 

جمله اقتصاد باشد. 

آيا اقتصاد مقاومتی ادامه دارد؟

نگاهی به نامگذاری سال های اخیر 
توسط رهبر معظم انقالب اسالمی

 

شــهرداری اصفهــان تنهــا به 
بهره برداری از بوستان ها و فضاهای 
سبز با پهنه زياد بســنده نکرده 
و با توجــه به مطالبــات مختلف 
مردمی در خصوص کاشت درخت 
برای روز درخت کاری ســال ۹5 با 
پويش مردمی »درختی  راه اندازی 
برای مادرم« سعی داشته با حضور 
 حداکثری مردم در راستای توسعه
 فضای ســبز حجمی در اصفهان    

گام بردارد

»درختــــی  برای  مـــادرم« 

350 هزار
 نهال جدید 
  در اصفهان 

 غرس می شود

پويشی برای بهترين 
مخلوق خدا؛

ارغوان 
طباطبايی

 بی گمان نامگذاری 
سال 13۹6، عالوه 
بر آنکه برنامه های 

اساسی کشور 
را مشخص می 

کند نشان دهنده 
میزان رضايت 

معظم له از فعالیت 
های سال جاری 

نیز می باشد
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دانستنیها

در مورد دندان 
عقل چه 
می دانید؟

چرا بیشــتر افراد به محض رویش دندان عقل، آن را 
می کشــند یا عده ای اعتقاد دارند که ماندن دندان 
عقل در دهان باعث خرابی بقیه دندان ها می شــود؟ 
یک دندان پزشــک در مورد کشــیدن دندان عقل 
گفت: در صورتی که دندان عقل شــما کج درآمده 
باشد، بهتر است آن را بکشــید، چون باعث پوسیده 
شدن دندان های مجاور خود می شــود. دکتر رضا 
رازقی، با بیــان اینکه دندان عقل بــه آخرین دندان 

در هر قوس فکی گفته می شــود که بین سنین ۱۸ 
تا ۲۵ ســالگی در دهان می روید، گفت: این دندان را 
دندان پزشکان، »آسیای ســوم« می نامند که دلیل 
این نام گذاری به دلیل زمــان رویش و هم زمانی آن 

با بلوغ عقلی است.
این دندان پزشــک افزود: به طور معمــول هر فردی 
در مجموع دارای چهار دندان عقــل خواهد بود که 
دو عدد در فک باال و دو دنــدان دیگر در فک پایین 

می رویند. وی اظهار کرد: رشــد دنــدان عقل بعد از 
رشــد کامل فک اتفاق افتاده و همین مسئله سبب 
می شــود با توجه به متوقف بودن رشد فک، فضای 
کمی برای رویش دندان عقل وجود داشــته باشــد 
و بــه همین دلیــل دندان های عقل گاهــی کج در 
می آیند. رازقی افزود: هر نوع کمبود فضای فکی برای 
رشد دندان عقل، کج شــدگی یا رشد نامناسب این 
دندان ها نیاز به بررسی دارد؛ زیرا اگر دندان های عقل 

در جای مناسب خود نرویند یا دندان روبه رویی خود 
را نداشته باشد، باید نســبت به خروج آنها از فضای 

دندانی اقدام شود.
 ایــن دندان پزشــک با بیــان اینکه گاه بــه دالیل 
مختلــف دندان های عقل در فک نهفتــه می مانند، 
گفت: همچنین اگر قســمتی از تاج این دندان ها به 
طور ناقص در دهان ظاهر  شــود، به آن دندان عقل 

نیمه نهفته اطالق می شود.

ســفید شــدن مو یکــی از مهمترین 
نشانه های گذر دوران جوانی به شمار 
می آید.ســفیدی مو می تواند برای ما 
حامل پیام ها و هشــدار هایی باشــد. 
از رســیدن به دوران میانســالی گرفته تا تجربه اندوزی و 
خردورزی.عده ای حضور موهای سفید را برنتافته و به یاد 
دوران جوانی سعی در مشــکی کردن موهای خود دارند و 
بسیاری دیگر با پذیرش این نشــانه ها خود را برای حضور 
در مرحله جدیــد زندگی آماده می کنند.از نظر پزشــکی 
سفید شدن مو می تواند هشدار بدی برای ما باشد .افزایش 
سن یکی از عوامل خطر اجتناب ناپذیر بیماری های عروق 

کرونر  است که می تواند با نشانه های پوستی همراه باشد.
تصلب شرایین و سفید شــدن مو مکانیسم های مشابهی از 
قبیل التهاب، ترمیم دی ان آ و تغییرات هورمونی به همراه 
دارند و با افزایش ســن، مســیرهای بیولوژیکی یکسانی را 
طی می کنند. همین موضوع سبب شده است پژوهشگران 
مطالعات تازه ای را در زمینه ارتباط روند سفیدشــدن مو با 
احتمال ابتال بــه بیماری های عروق  کرونــر، بدون درنظر 

گرفتن عوامل خطر این بیماری، آغاز کنند.

بررســی ۵4۵ مرد بالغ مشــکوک بــه بیماری های عروق 
کرونر، با توجه به میزان موی ســفید آنان نشــان می دهد 
احتماالبتال به بیمــاری های عروق کرونــر در افرادی که 
موی سفید بیشتری دارند، بیشــتر است. این ارتباط بدون 
درنظرگرفتن ســن و عوامــل خطری مانند فشــار خون، 

دیابت، سابقه خانوادگی و استعمال سیگار است.
این مطالعه نشــان می دهد ســفیدی مو نشان دهنده سن 
بیولوژیکی است و می تواند عالمت هشداری برای بیماری 
های قلبی عروقیباشد؛ البته به تحقیقات بیشتری در زمینه 

ارتباط نشانه های پوستی با بیماری های قلبی نیاز است.
به گزارش ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( ، بیماری 
های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ و میر در سراســر 
جهان اســت. فشــار خون، قند خــون و کلســترول باال، 
اســتعمال دخانیــات، چاقی و مصــرف ناکافــی میوه و 
ســبزیجات، از مهمترین عوامل خطر این عارضه  محسوب 

می شوند.
مطالعات انجمن قلب آمریکا نشان می دهد که چند عادت 
به ظاهر بی ضــرر، احتمال بیماری های قلبــی را افزایش 

می دهند.
۱-نشســتن طوالنی مدت: نشستن بیشــتر از پنج ساعت 
در روز، یکی از مهمترین عوامل ابتال به بیماری های قلبی 
اســت. نشســتن طوالنی مدت پشــت کامپیوتر یا فرمان 

اتومبیل، به معنــای زندگی بی تحرک اســت که زمینه را 
برای بیماری هــای قلبی فراهم می کند. مــی توان با پنج 
دقیقه پیاده روی پــس از 4۵ دقیقه نشســتن، اثر مخرب 
نشســتن را خنثی کرد. این پیــاده روی کوتاه باعث حفظ 

انعطاف پذیری رگها و بهبود گردش خون می شود.
۲-عدم توانایی در کنترل خشــم: خشم همراه با اضطراب، 
یکی از دالیل ابتال به بیماری های قلبی اســت. افرادی که 
به ســرعت عصبانی می شوند، ســه برابر بیشتر در معرض 
بیماری های قلبی قرار دارند. خشم همراه با استرس سبب 
افزایش فشار خون، اختالل در ضربان قلب و تصلب شرایین 
می شــود. بهتر اســت هنگام عصبانیت چند نفس عمیق 
بکشــید؛ این کار اولین و مهمترین قدم در کنترل خشــم 

است.
3- نگرش بدبینانه: بدبینی و منفی نگری عالوه بر افزایش 
احتمال بیماری های قلبی، احتمال دیابت، فشــار خون و 

کلسترول باال و افسردگی را افزایش می دهد.
4-کم خوابی: ضرر کم خوابی برای بدن به اندازه اســترس 
است. کم خوابی سبب اختالل در هورمون های کورتیزول 
و آدرنالین می شود و احتمال بیماری های قلبی را افزایش 
می دهد. هشت ساعت خواب برای بزرگساالن توصیه شده 

است.
۵-عدم توجه به بهداشــت دهان و دندان: نفــوذ باکتری 

های حاصــل از بیماری های لثــه به عــروق کرونر قلب، 
یکی از مهمترین دالیل ابتال به بیماری های قلبی اســت. 
متخصصان توصیه می کنند که عــالوه بر مراجعه دوره ای 
به پزشک و استفاده از مسواک و  دهان شویه، استفاده از نخ 

دندان نیز جدی گرفته شود.
6- بی توجهــی به چکاپ دوره ای: خیلــی از بیماری های 
قلبی را در صــورت مراجعه به موقع به پزشــک، می توان 
به راحتی درمان کــرد.  مراجعه منظم به پزشــک یکی از 

مهمترین روش های پیشگیری از بیماری های قلبی است.
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مطالعه اخیــر یکی از تیم هــای تحقیقاتی نشــان می دهد که 
خوردن گردو می تواند خطر ابتال به ســرطان کولون )ســرطان 
روده بــزرگ( را کاهش دهــد. در ایــن مطالعــه، موش های 
آزمایشگاهی با اســتفاده از گردو تغذیه شــدند و محققان ۷ تا 
۱0/۵درصد از کل کالری های مصرفی روزانه آنان را براســاس 
مصــرف گــردو تنظیم کردنــد. درنهایت مشــخص شــد که 
تعداد مــوارد ابتال به ســرطان کولون با مصــرف گردو کاهش 
 پیدا می کنــد. دانیــل روزنبــرگ، از اعضای تیــم تحقیقاتی 
UConn Health و مســئول اصلــی این مطالعــه، می گوید: 
»نتایج ما برای اولین بار نشان می دهد که مصرف گردو می تواند 
احتمال شــکل گیری تومور ســرطان کولــون را کاهش دهد. 
شواهد علمی رو به  افزایشی وجود دارند مبنی بر اینکه خوردن 
گردو می تواند فوایــد مختلفی برای بیماری هــای خاص مثل 

سرطان داشته باشد.

طبق مطالعات قبلی، ادعا می شــد اســتاتین ها در پیشگیری 
از پیشــرفت ســرطان یا طوالنی تر کردن عمر بیماران مبتال به 

سرطان های شایع تر نظیر سرطان ریه نقش دارند.
مایکل سکل، سرپرســت تیم تحقیق از کالج امپریال لندن، در 
این باره می گویــد: »معموال برای بیماران مبتال به بســیاری از 
ســرطان ها، بجز خود درمان ســرطان، اســتاتین هــم تجویز 
می شــود؛ اما مطالعه جدید نشــان می دهد ایــن داروها برای 
بیماران مبتال به سرطان ریه هیچ فایده ای ندارند.« وی در ادامه 
 می افزاید: »در عین حال این داروها هیــچ ضرری هم برای این

بیماران ندارند.«
 محققــان در ایــن مطالعــه، تاثیــر اســتاتینی موســوم بــه

 pravastatin را در بیمــاران مبتال به ســرطان ریه بررســی 
کردند. نتایج نشــان داد در وضعیت هیچ یک از افراد هر دو گروه 

تغییری حاصل نشد.

 گردو بخورید 
تا سرطان کولون نگیرید!

 عدم تاثیر استاتین ها 
بر روند درمان سرطان ریه

خبر

طب سالمندانیادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 
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دانستنیها

هشدارهایپزشکی

زیبایی

پرستاری رشــته ای است که مدت ها  
اســت در ایران به شــکل یک رشته 
دانشــگاهی در مراکــز آموزشــی و 
دانشــگاهی کشــور به صورت علمی تدریس می شــود و 
افرادی که در این رشــته مشــغول به تحصیل می شوند 
پس از فارغ التحصیل شــدن در مقطع کارشناســی این 
رشــته می توانند در مقاطع کارشناسی ارشــد و دکترای 
این رشــته البته با گرایش های مختلف به ادامه تحصیل 
در این رشــته بپردازند. رشته پرســتاری از نظر علمی اگر 
بخواهیم توصیفی برای آن داشــته باشــیم به وسعت یک 
دریا ولــی به عمق یک ســطح باالی آب می باشــد. فارغ 
التحصیالن این رشــته باید در زمینه تمــام بیماری های 
موجود در علم پزشــکی آگاهی ها و اطالعات علمی الزم را 
داشته باشند تا بتوانند به تناسب برخورد با بیماران مبتال 
به هریک از امراض مختلف مراقبت های الزم را به بهترین 
نحو در این مورد انجام دهنــد. بنابراین بطور کلی می توان 
گفت پرســتاران از نظر علمی باید بسیار غنی و آگاه بوده و 
تخصص های الزم را داشته باشــند تا بتوانند در این حرفه 
دوشادوش پزشــکان و همراه آنها در درمان بیماران مؤثر 

باشند.
مطالبی که ذکر شد بیشــتر برای این بود که افراد جامعه 
این آگاهی را پیدا کنند که پرستاری بر خالف تصور مردم 
فقط یک کار تجربی نبوده که توســط فردی و با عناوینی 
در جامعه رایج اســت انجام شــود بلکه یک رشته علمی و 
تخصصی می باشد که اگر افراد شاغل در این رشته مهارت 
وعلم الزم را نداشــته باشــند قادر به انجام خدمت دراین 

رشته در سطح مطلوبش نمی باشند. 
اما آنچه که موضــوع موردنظــر دراین مقاله می باشــد 

مشکالت و دغدغه های حرفه پرستاری می باشد. 
اصوالً حرف زدن در مورد دغدغه های انســان ها کار ساده 
ای نیست خصوصاً اگر قرار باشــد این دغدغه در ارتباط با 
امور اجتماعی و اقتصادی افــراد که یک مورد قابل ذکر آن 
درگیری شغلی و مهارتی است که افراد در جامعه به واسطه 
آن ناگزیرند در اجتمــاع بوده و بــرای اداره امور زندگی و 

گذران آن با آن وابسته باشند. 
ناگفته پیداست که یکی از مشــاغلی که بطور قطع و یقین 
همیشــه با دغدغه خاطر خاص خود همراه اســت حرفه 
پرستاری می باشد. این حرفه عمدتاً با درگیری های خاص 
خود همراه است که از انواع درگیری های روحی و جسمی 
شروع شده تا به کســب علم و تجربه برسد که در آن حرف 

اول را می زند.
شــاید اگر بخواهیم به مهم ترین و اصلی ترین دغدغه این 
حرفه اشاره ای داشته باشــیم باید به ساعات کاری بسیار 
زیاد در این حرفه و وجود شیفت های کاری فشرده و شاید 

اجباری در این حرفه که بیشــتر به دلیــل کمبود نیروی 
انسانی است اشــاره کنیم. متاســفانه در کشور ما علیرغم 
نیاز باالی جامعه به وجود نیروی پرستاری در بیمارستان 
ها و مراکز درمان پذیرش در رشــته موردنظر در دانشگاه 
ها محدود بوده و بعد از وارد شــدن این افراد به محیط کار 
با وجود تمام ســختی های این حرفه مزایای شغلی بسیار 
کم بوده به طوری که بســیاری از افراد بعد از مدتی که در 
این حرفه مشغول به کار می شــوند و پی بردن به سختی 
های این حرفه و مزایای شــغلی ناچیزش این حرفه را رها 
کرده و در حرفه ای دیگر مشــغول کار شده و همین اتفاق 
باعث کم شدن تعداد پرستاران در مراکز درمانی شده و این 
موضوع باعث وارد آمدن فشــار کاری بیش از حد به بقیه 
پرستارانی می شــود که در این حرفه یا به صورت رسمی 
مشغول به کار هستند یا به اجبار مشکالت مالی سختی این 
شــغل را به جان خریده اند و یا عالقمند به این حرفه و نوع 
کارش می باشند .این شیفت های کاری طوالنی و باعث می 
شود که یک پرستار باید تمام دغدغه خاطرش برنامه ریزی 
برای حضور به موقع در محل خدمتش و در شــیفت های 

موردنظر با وجود این مشکالت می باشد. 
از دیگر موارد قابل ذکر برای بیان ســختی کار این شــغل 
می توان به حضور حتمی پرســتاران حتی در ایام تعطیل 
و اعیاد و ســایر زمان ها که عمدتاً در آن زمان ها تمام افراد 
جامعه خصوصاً آنهایی که وابسته به خانواده و جوامع سنتی 
می باشــند در کنار خانواده و در جمع باشــند در صورتی 
که پرســتاران در این زمــان ها باید در محیــط کاری آن 
هم نه یک محیط عادی و بــدون دغدغه بلکه در محیطی 

پراسترس و پر از آالم و درد حضور داشته باشند. 
یکی دیگر از دغدغه های حرفه پرستاری وجود نامالیمت 
های رفتاری اســت که از طرف بیماران و گاهی همراهان 
متوجه پرستاران است. درست اســت که فردی که بیمار 
است و همراهان او ممکن است از نظر روحی در آن هنگام 
در شرایط خوبی نباشند اما در این شرایط آن کسی که باید 
تمام این رفتارهای پرخاشگرانه و حتی گاهی توهین آمیز 
را تحمل کند و فقط با این دلیل که همیشه حق با بیمار و 
همراه اوست دم نزند و سکوت اختیار کند و عکس العملی 
خاص که سایر افراد عادی در هنگام عصبانیت از خود بروز 
می دهند نداشته باشد، پرستار است که این خود می تواند 
باعث به وجود آمدن مشــکالت روحی به دلیل بروز ندادن 

حالت های خشم به موقع در پرستاران شود. 
یکی دیگر از موارد قابل ذکر در این حرفه این است که چون 
یک پرستار به طور مداوم بر بالین بیماران حضور دارد و در 
واقع تنها کسی است که همیشه در ارتباط مستقیم با بیمار 
است و بیماران فقط او را می بینند همیشه باید پاسخگوی 
تمام مسائل مربوط به بیمار از نظر درمان و امکانات موجود 

در فضای فیزیکــی حضور بیمار و حتــی گاهی کم کاری 
هایی که بعضی از پزشــکان در حیطه درمان و مسئولیت 
خود به طور عادی و معمول مثاًل دیر حاضر شدن بر بالین 
بیماران باشند بدون اینکه خود او مستقیم در این مشکالت 

دخالتی داشته و از نظر قانونی مسئولیتی داشته باشند. 
از دیگر دغدغه های کاری پرستاران شــرایط بد روحی و 
روانی محیط کاری می باشد. واضح است که محیط کاری 
پرستاران عمدتاً پر از درد و رنج و بی حوصلگی و ناامیدی و 
گاهی مشکالت روحی که به تبع این موارد عمدتاً بیماران 
افرادی متوقع می شوند چرا که این واقعیت بیماری است 
که یک فرد نیازمند همیشــه توقع کمک و توجه بیشتری 
نسبت به افراد ســالم دارد که این مشــکل باعث می شود 
پرســتاران البته نه تمام آنها گاهی خودشان از نظر روحی 
افســرده و خسته شــده ولی باوجود داشــتن این مشکل 
مجبور هستند برحســب وظیفه وجدانی و عواطف انسانی 
خود سوای انجام وظیفه از آالم و دردهای خود چشم پوشی 
کرده و تمام توان روحی و جسمی خود را صرف بیمارانشان 
کنند و این حالت خود نیاز به گذشت و ایثار بسیاری دارد 

که یک پرستار باید داشته باشد. 
از دیگر معضالت این رشــته این اســت که معموالً و کاًل 
کسی که در تمام اوقات درمان و بستری شدن بیماران در 
کنارشان می باشــند و از آنها مراقبت می کنند پرستاران 
می باشند ولی متأسفانه بخاطر طرز فکر شاید نادرستی که 
در بین مردم خصوصاً جامعه ما می باشــد در نهایت تشکر 
و قدردانی بیمار و همراهان او شــامل حال قشــر پزشکان 
شده و ایشان هستند که مورد تقدیر وتشــکر و در نهایت 
داشــت برچســب مهارت کاری در صفحه پزشکی خود 
شده و همین امر باعث باال رفتن اعتبار کاری و شغلی و در 
نهایت پیشرفت و معروفیت اجتماعی آنها شده در صورتی 
که مجری تمام این سیر درمان، پرســتاران و نظارت ها و 
مراقبت های شبانه روزی آنها می باشــد اما معموالً بدون 
کوچک ترین تشکر از مهارت و صبر و حوصله و زحمت آنها 
در واقع پرستاران در این مرحله اهرم پیشرفت و محبوبیت 

کادر پزشکی می باشند. 
یکی دیگر ازســختی های شغل پرســتاری که متأسفانه 
همیشــه احتمال آن در محیط کاریشــان به وفور یافت 
می شــود امکان ابتال به بیماری های مسری و واگیردار در 
این افراد به دالیل مختلف مانند فرورفتن ســوزن آلوده در 
دست می باشــد البته این مورد وقتی بیمار شناخته شده 
باشــد امکانش کمتر اســت چون احتیاطات الزم به عمل 
می آید تا حدودی اما وقتی این موارد ناشــناخته و به طور 
اورژانسی باشند یک پرســتار باتمام خطرات احتمالی اش 
برحســب وظیفه و وجدان کاری خود مجبور اســت تمام 
خدمات مربوط به این بیماران را بدون کم و کاســت انجام 
دهد و عواقب ناشی از آن را به جان بخرد. الزم به ذکر است 
که گفته شود که متأسفانه در بعضی مراکز درمانی در این 
موارد هیچگونه اقدامات ایمنی برای حفاظت از پرستاران 

انجام نشود. 

پرستارانی که دیده نمی شوند

در حالی که سالم نگه داشتن موها برای خود وظیفه ای 
مستقل است، تمرکز روی رشد موها می تواند سخت تر 
باشد. برای اینکه موهای خود را سالم و درخشان نگه 
دارید باید انــرژی، تالش و مراقبت زیــادی به خرج 
دهید. اما همیشه موادی هستند که می توانند در کنار 
سالم نگه داشتن موها، به این فرآیند رشد مو سرعت 

بخشند.
علت رشد مو با ماست

ماســت به دلیل خواص ضد قارچی خود، پوست کف 
ســر را تســکین می دهد و به رفع شــوره سر کمک 

می کند.
همچنیــن آب مورد نیــاز موها را برای مــدت زمان 
طوالنی تامین می کند و به همین دلیل شکسته شدن 
موها را کم می کند. با بهبود سالمت کف سر و کاهش 
گرفتگی کالژن، به کنترل ریزش مــو کمک کرده و 
با تنظیم تولید سبوم، ســطح ph کف سر را متعادل 

می کند.
ماست با تاثیر خنک کنندگی خود مشکل پوست کف 

سر را تسکین می دهد.
۱- ماست و تخم مرغ

مواد مورد  نیاز:
یک عدد تخم مرغ

دو قاشق غذاخوری ماست
مدت زمان:

30 دقیقه
روش آماده سازی

۱- در یک کاسه، تخم مرغ را آن قدر هم بزنید تا زرده و 
تخم مرغ کامال به هم بچسبند.

۲- به تخم مرغ ها دو قاشق ماست اضافه کنید، سپس 
خوب به هم بزنید تا ماده ای خمیری شــکل درست 

شود.
3- موهای خود را بخش بخش کنید و این ماسک را از 

ریشه تا نوک موها بمالید.
4- مطمئن شــوید تمام موهای خود را به آن آغشته 
کرده اید، سپس اجازه دهید ماســک به مدت ۲0 تا 

30دقیقه روی موها بماند.
۵- ماسک را با آب سرد و شامپو از روی سر بشویید.
می توانید دوبار در هفته از این ماسک استفاده کنید.

دلیل تاثیرگذاری:
تخم مرغ سرشار از پروتئین اســت که به تغذیه کف 
سر و موها کمک می کند و ترکیبات این ماسک باعث 

می شود مو به صورت سریع و سالم رشد کند.

چرا رشد مو با ماست
بیشتر می شود؟ )۱(

بی خوابی به شکل خطرناکی به سالمتی، امنیت 
ســالمندان لطمه وارد می نماید. اســترس های 
روزمــره ، تنهایی ، تغییر محل ســکونت، افکار 
نگــران کننــده ، بیماری های طبــی و مصرف داروها توســط 

سالمندان میتوانند از علل بی خوابی باشند.
بی خوابی به اشــکال در بخواب رفتن ، خــواب آلودگی یا خواب 

بدون رفع خستگی گفته میشود.
بی خوابی میتوانــد عواقب ناخواســته و خطرناکی مانندکاهش 
تمرکــز و توجه، حمالت ســقوط ،افســردگی و کاهش کیفیت 

زندگی در سالمند را بدنبال داشته باشد.
در یک تحقیق نشان داده شد که کاهش زمان خواب خطر مرگ 
بیشتری نسبت به مصرف سیگار، پرفشاری خون و بیماری های 

قلبی داشته و یک عامل مهم در مرگ ومیر افراد سالمند است.
بنابراین بررسی برنامه خواب در سالمندان بایستی به طور جدی 

مد نظر قرار گیرد.
درمان بی خوابی در سالمندان شامل :

۱ -رفتار درمانی 
۲ -فتوتراپی یا نور درمانی 
3 -دارو درمانی می باشند.

رفتار درمانی:
اغلب به عنوان اولین درمان توصیه میشــود و شــامل موارد ذیل 

است:
۱- آموزش بهداشــت خواب : به معنای داشتن یک برنامه منظم 
برای خوابیدن و نه بــه اجبار خوابیدن اســت.اجتناب از مصرف 

کافئین ، الکل وسیگار ضروری است.
۲- کنتــرل هیجانات : فرد ســالمند زمانی که احســاس تمایل 
به خــواب دارد باید به رختخواب برود و اگــر در عرض ۲0 دقیقه 
نتوانســت بخوابد باید از رختخواب برخیزد به اتاق دیگری برود و 
مشغول مطالعه یا فعالیت دیگری در جهت تمدد اعصاب گردد تا 

مجددا احساس تمایل به خواب  به او دست بدهد.
3- شــناخت درمانی : بیدار شــدن مکرر در طول شــب سبب 
بی حوصلگی و نداشتن انرژی الزم در طول روز میشود همچنین 
باعث افزایش اضطراب و شــعله ور شــدن افکار مربوط به وقایع 
منفی در زندگی می گردد. در شــناخت درمانی فرد با کمک یک 

روانشناس درمیابد که بی خوابی علت تمام مشکالت او نیست.
4- ریلکسیشــن: شــامل شــل کردن عضالت از ناحیه سر تا پا 
می باشد. از عضالت صورت شروع کنید هر عضله ای را ۱ تا ۲ ثانیه 
منقبض نموده سپس شــل کنید و این عمل را چندین بار تکرار 
کنید. ســپس عضالت فک، گردن، شــانه ها، عضالت ناحیه بازو 
انگشتان، قفسه سینه، شکم، باسن، رانها و پاها را به همین ترتیب 

منقبض و سپس شل نمائید.
۵- محدودیت زمان خواب: یعنی کم خوابی شب با بیشتر ماندن 
در رختخواب به هنگام صبح جبران نشود. بعضی اشخاص دچار 
بی خوابی ســعی می کنند صبحها با بیشتر ماندن در رختخواب، 
کمبود خواب را جبران کنند این خواب اضافی دیر هنگام در صبح 
ممکن است خواب شب را مختل نموده و دوباره در صبح روز بعد 
فرد زمان بیشتری را در رختخواب بماند. محدودیت زمان خواب 

این سیکل را می شکند.
نور درمانی : 

فرد پس از برخاستن از خواب به مدت 30 تا 40 دقیقه با یا بدون 
فعالیت فیزیکی در مقابل یک دســتگاه نورانی قرار میگیرد بدین 
ترتیب در معرض نور بودن درســاعات خاص به تنظیم بیولوژیک 

خواب کمک می کند. 
دارو درمانی : 

اگر بــی خوابی توانایی فــرد را در انجام کارهــای روزمره مختل 
می سازد دارودرمانی الزم است که شامل دو گروه بنزودیازپین ها 

و غیربنزو دیازپین ها می باشد :
۱ -بنزودیازپین ها: این گروه از داروها سبب ایجاد آرامش انبساط 

عضالتی و کاهش اضطراب می شوند .
۲- گروه غیر بنزودیازپین ها: این داروها نیز شبیه بنزودیازپین ها 

هستند ولی عوارض دارویی کمتری دارند .   
   توجه نمایید که هر گونه دارو درمانی بایستی تحت نظر پزشک 
صورت گیرد و از انجام خود درمانی پرهیز شود.   ضد افسردگی ها 
: ممکن است تا زمانی که افسردگی وجود دارد ضد افسردگی ها 
دارای یک اثر آرام بخش باشــند ولی در درمان بی خوابی نقشی 

ندارند. 
آنتــی هیســتامین هــا : مســتندات کمــی مبنــی براینکه 

آنتی هیستامین ها دردرمان بی خوابی موثر باشند وجود دارد.
به اعتقــاد برخــی از درمانگران  دمنــوش های گیاهــی مانند 
سنبل الطیب، به لیمو، بابونه و اسطوخودوس آرام بخش بوده و در 

رفع بی خوابی موثر هستند.                                     .

متخصصــان، دلیــل ایــن عارضه چشــمی را عواملــی چون 
خستگی مزمن، اســترس، اختالالت خواب، مصرف دخانیات و 
نوشــیدنی های حاوی کافئین می دانند. خیره شدن و استفاده 
مکرر از وسایل هوشــمندی همچون تبلت و گوشی و همچنین 

لپ تاپ هم در این مسئله، بی تاثیر نخواهد بود.
محمد کی پور متخصص اپتومتریســت گفت: به طور کلی پرش 
پلک ها به انقباضات غیــر عادی و مکرر عضــالت پلک اطالق 
می شود که توســط افراد قابل کنترل نیســت. عموما عارضه ای 
شــایع و خوش خیم به شــمار می رود که غالب افــراد در طول 

زندگی تجربه می کنند. 
وی عنوان کرد:  پــرش پلک در موارد معدودی ممکن اســت با 
بیماری هــای جــدی اعصاب همراه باشــد. خســتگی مفرط، 
اســترس و فشــارهای عصبی، خواب ناکافی یا منظم، مصرف 
نوشیدنی های حاوی کافئین، اســتعمال دخانیات، خیره شدن 
مداوم و مســتمر به صفحه رایانه و تبلت و گاهی کمبود منیزیم 
و کلسیم و ابتال به آلرژی، از عوامل مرتبط با پرش پلک هستند 

که در بروز این بیماری نقش اساسی دارد.
کی پور تصریح کرد : نکته اساســی در ایــن وضعیت برای از بین 
بردن پرش پلک ها، اســتراحت و خواب کافی در افراد اســت و 
البته افرادی که مبتال به این وضعیت می شــوند، باید در مصرف 

نوشیدنی های کافئین دار مثل قهوه متعادل باشند.
این متخصص اپتو متریســت عنوان کرد:  معمــوال در مواردی 
استفاده از عدسی های تماسی غیر استاندارد منجر به پرش پلک 
می شــود. در این موارد باید تحت نظر متخصــص برای آنها لنز 

استاندارد تجویز شود.   

چرا سالمندان بی خواب می شوند؟

دلیل پرش پلک چشم چیست؟

فریده
 لشنی

سعید 
نریمانی

نوشین 
خنده رو
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پیشنهاد سردبیر: 
اپل طومارهای قدیمی را  بازسازی می کند

کافه اپ

بیایید استارت مطلب را با یک پرسش بزنیم؛ با وجود 
برنامه های مسیریاب مختلف و ویژگی های فراوان

Google Maps برای چه باید ساخته تیم » توکان  
تک « که نقش یک مکان یاب را ایفا می کند، دانلود 
کنیم؟ همان چند ثانیه ابتدایی » لوکز « کافیست 
تا جوابــش را بیابید. اپلیکیشــن هایی که گفتیم، 
 معموال دیدی کلی از منطقه را به شــما نشان داده 
 و با جســتجوی بین بخش های مختلف نقشــه، 
می توانید قســمت های گوناگونی را پیدا کنید. اما 
توکان تــک رو  به جزییات آورده و با دســته بندی 
مکان ها، سعی کرده تا نســبت به اپ های مشابه 
یک تجربه به مراتب ســاده و کارآمد را به مخاطب 
 هدیه بدهد. اســتفاده از لوکز اصال ســخت نیست 
و با کمترین پیچیدگی ها، شاهد بیشترین امکانات 
هســتید. بعد از گزینــش منطقه خــود نوبت به 
انتخاب یکی از مکان ها همانند جایگاه ســوخت، 
سرویس بهداشــتی، اقامت یا نمونه های مشابه که 
همگی هم به چند قسمت مختلف تقسیم شده اند 
 رسیده و حاال با کلیک روی یکی از آن ها می توانید 
نزدیک ترین بخــش ها به خودتــان را پیدا کنید. 
متاســفانه بزرگ ترین نقطه ضعف لوکز همین جا 

خودش را نشان می دهد. شاید دسته بندی ها کامال 
با دقت باشند ولی بعضی از آدرس دهی ها غلط بوده. 
با کلیک روی یکی از مــکان هایی که می خواهید، 
 اپ فاصله شــما بــا آن را نشــان داده و همچنین 
می توانید مسیرهایی که پیاده یا با ماشین بروید را 
هم ببینید. البته توکان  تک برای پوشش این نقطه 
ضعف از یک ایده جالب کمک گرفته و آن هم شما 
هســتید؛ قابلیت ثبت مکان های جدیــد را دارید. 
طبیعتا با این ویژگی، ســاخته توکان تک چندین 
قدم به تکاملش نزدیک شده و مردم استفاده بهتری 
از آن خواهند کرد. حرف های خــود را این گونه به 
پایان می رسانیم که لوکز با تاکید روی یک ویژگی 
خوب و داشــتن بقیه قابلیت های مسیریاب های 
مختلف، یک مجموعه مناسب از المان های گوناگون 
است. بنابراین تا حدودی می تواند به خواسته های 
مخاطبین جواب دهد. فقط همان گونه که گفتیم، 
ساخته تیم توکان تک همچنان ابتدای راهش قرار 
داشته و نه فقط با آپدیت های مختلف بلکه به کمک 
کاربران می توانیم شاهد اطالعات به مراتب درست 
برای بقیه قسمت ها هم باشیم. به تعطیالت نوروز 
نزدیک می شــویم، کســانی که خواهان مسافرت 

هستند بد نیست نیم نگاهی به لوکز بیاندازند. 
 شــما می توانید بــرای گرفتــن این اپلیکیشــن 

به goo.gl/WYvdlv مراجعه کنید.

معرفی اپلیکیشن لوکز؛

 شهر همراه شما

 دیوارهای فضای علمی 
و فناوری کشور را باید برداریم

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: امروز 
بعضی از کشورها به دنبال کشیدن دیوار اطراف خود 
هســتند که تالش می کنیم دیوارهای اطراف فضای 

علمی و فناوری کشور را برداریم.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
گفت: خوشبختانه تاثیر فوق العاده محصوالت جدید 
حوزه ســلول درمانی پزشکی بازســاختی در بهبود 
 ســالمت جامعه روند روبه رشــد و خوبــی تاکنون 
داشته است. وی ادامه داد: این محصوالت می توانند 
در باال بردن ســطح ســالمت جامعه تاثیر شگرفی 
داشته باشند. معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
اظهار داشت: تاکنون رشــد قابل مالحظه ای در این 
خصوص صورت گرفته اســت که این نشــان دهنده 
عزم و اراده قوی و عزم جدی برای پیشــرفت در این 

حوزه است.
وی تصریح کرد: دانشــگاه ها برای حرکت در مسیر 
اقتصاد دانش بنیــاد باید نه تنهــا دیوارهای اطراف 
دانشــگاه بلکه دیوارهای اطراف دانشــکده ها را نیز 

بردارند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: امروز 
مرزی میان علوم مختلف متصور نیســت و پزشکی 
بازساختی به عنوان آینده ساز علوم پزشکی، ترکیبی 

از علوم و فناوری های میان رشته ای است.
 ســتاری عنوان کرد: حمایت ما در حــوزه فناوری 
 از اولویت هــای جدی اســت و پروژه هــای مرکز 
 ســلول درمانی را در همین راســتا با ســه دانشگاه 

آغاز کرده ایم که در آینده این کار ادامه دارد.
وی یادآورشــد: شــرکت های دانش بنیــان مراکز 
نوآوری و کسب و کار و کارهای فناوری منشا تحول 
فرهنگی در جامعه هستند و بیش از آن که صرفا یک 
کســب و کار باشــند، فرهنگ جدیدی هستند که 
اساس آن ها تکیه به نوآوری و توانمندی های فردی 

است.

 شــرکت اپل در ســال 2014 میــالدی آیفون 6 خــود را تنها 
 در نســخه های 16 گیگابایتی، 64 گیگابایتی و 128 گیگابایتی

 به بازار عرضه کرد. حاال این شرکت بدون سر و صدا و هیچ گونه 
 تبلیغاتی از نســخه 32 گیگابایتی آیفــون 6 طالیی رنگ خود 

در برخی از کشورهای آسیایی رونمایی کرده است. 
 این گوشــی کامال جدید اســت زیرا اپل هیچ وقــت هیچ یک 
 از مدل هــای آیفــون 6 را در نســخه 32 گیگابایتــی تولیــد 
 نکرده بود. اپل از ماه گذشته نســخه 32 گیگابایتی آیفون 6 را 
 به عنــوان نســخه ارزان قیمت ایــن آیفون در چیــن عرضه 
 کرده اســت. کاربران می توانــد از دهم مارس این گوشــی را 

از Taiwan Mobile نیز خریداری کنند.
 نســخه 32 گیگابایتــی آیفــون از طریــق فروشــگاه های 

خرده فروشی یا وب سایت اپل به فروش نخواهد رفت. 
 SE در وب ســایت اپل نســخه 32 گیگابایتی تنها بــه آیفون
اختصاص دارد. آیفون SE از لحاظ مشخصات کلی، قدرتمندتر 

از آیفون 6 است، اما به نمایشگر 4 اینچی مجهز شده است.
 اپراتور Taiwan Mobile نســخه 32 گیگابایتــی آیفون 6 را 
به صورت رایگان در یک طرح30 ماهه با قیمتی معادل 45 دالر 
برای هر ماه عرضــه می کند. این اپراتور نســخه 32 گیگابایتی 

آیفون 6 را به عنوان یک نسخه محدود معرفی کرده است. 
در وب سایت Taiwan Mobile یک شمارش معکوس تا دهم 

مارس نمایش داده شده است.

اگر چه اختالل 4 ســاعته در خدمات کلود شرکت آمازون کل 
اینترنت را از کار نینداخت، اما باعث شــد صدها هزار وب سایت 
و میلیون ها کاربر برای دسترســی به خدمات مــورد نظر دچار 

مشکل شوند. 
از جمله سایت های مشهوری که به این علت دچار مشکل شدند 
می توان به نتفلیکس، اسپاتیفای، پینترست و بازفید اشاره کرد. 
همچنین ده ها هزار وب سایت کوچک که کاربر خدمات آمازون 

هستند هم با مشکل مواجه شدند.
بسیاری از مدیران ســایت های اینترنتی ترجیح می دهند برای 
ارایه خدمات از امکانات شــرکت های بزرگ تــر فناوری مانند 
 آمازون اســتفاده کننــد و ویدئوها، تصاویــر و اطالعات خود را 
بر روی ســرورهای کلود آمازون ذخیره کنند، اما از دســترس 
خارج شدن این سرورها برای بســیاری از کاربران دردسرآفرین 

شد.
البته این خدمات به طور کامل از دســترس خارج نشد و برخی 

کاربران تنها از کندشدن دسترسی به آنها خبر دادند. 
 این مشــکل در دو ســاعت ابتدایی وقوع بســیار جــدی بود 

و پس از آن به تدریج کاهش پیدا کرد.
وقوع چنین مشــکل گســترده ای برای آمازون تا به حال سابقه 
چندانی نداشــته و آخرین بار در سپتامبر ســال 2015 بود که 
خدمات شرکت آمازون به مدت 5 ساعت از دسترس خارج شد. 
تعداد کل ســایت هایی که به علت این نقص فنی دچار مشکل 

شدند بیش از 148 هزار مورد تخمین زده می شود. 
مشکل مذکور از ســاعت 12:35 دقیقه شب به وقت محلی آغاز 
 شــد و ظاهرا یک نقص نرم افزاری یا خطای انســانی عامل آن 

بوده و بخش عمده این مشکل مربوط به آمریکا بوده است.

سال گذشــته و دو ســال پس از آنکه لنوو کمپانی موتوروال را 
خریداری کرد، این کمپانــی چینی اوضاع را بــرای طرفداران 
 برند موتوروال کمی گیــج کننده کرد و تصمیــم گرفت بعضی 
گوشی های خاص را با برند » موتو ســاخت لنوو « عرضه کند. 
بعضی از عالقه منــدان برند موتوروال احســاس کردند که لنوو 
نتوانسته موقعیت موتوروال را در پیشــینه صنعت موبایل درک 
کند. برای این گــروه وجود برند » موتو ســاخت لنوو « بر روی 
جعبه محصوالت بسیار عجیب بود. اما گویا لنوو تصمیم خود را 
تغییر داده اســت و به جای مخفی کردن نام و پیشینه پر افتخار 
موتــوروال، تصمیم دارد بــر روی نام موتوروال ســرمایه گذاری 
کند. بدین معنی که در آینده لوگــوی موتوروال را با آن بال های 

خفاشی اش خیلی بیشتر از پیش خواهیم دید. 
حاال لنوو تصمیــم گرفته در سراســر جهان از برنــد موتوروال 
اســتفاده کند. در بعضی کشــورها، موتوروال به خوبی شناخته 
شده است ولی در ســایر بازارها لنوو از محبوبیت قابل توجهی 
برخوردار است. لنوو تا ســال 2005 تقریبا در آمریکا ناشناخته 
بود و در آن سال با خرید کســب و کار کامپیوتر IBM شناخته 
شد. در ســال 2014 لنوو توانســت موتوروال را از چنگ گوگل 

بیرون بکشد.

اپل نسخه 32 گیگابایتی آیفون 6 را 
 در آسیا عرضه کرد

اختالل در خدمات کلود آمازون 
برای میلیون ها نفر دردسرساز شد

لنوو نام موتوروال را 
زنده نگه خواهد داشت

اخبار

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

براساس اختراع ثبت شده اپل، این شــرکت قصد دارد طومارهای کاغذی 
دوران باستان را به شیوه ای نوین بازسازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اپل اینســایدر، این شرکت حق اختراع 
دستگاه جدیدی راثبت کرده که شبیه طومارهای قدیمی است. 

دستگاه مذکور شــامل دو بخش لوله ای مانند اســت که صفحه ال ای دی 
 جمع شــدنی، واحد پردازش، دوربیــن و بخش هــای الکترونیکی دیگر را 
 در خود جای مــی دهد. همچنیــن بلندگوها و میکروفون هــا را می توان 
در بخش های لوله ای مانند جا داد. این حق اختراع نشان می دهد احتماال 

غول فناوری به دنبال طرح هایی جایگزین برای آیفون و آیپد است.
 به نظر می رسد طومار پیشــرفته شــرکت اپل از مواد پالستیک، شیشه، 
سرامیک، کامپوزیت های فیبر، فلز) مانند فوالد، آلومنیوم و غیره ( ساخته 

خواهد شد. همه این مواد در دستگاه های آیپد و آیفون نیز به کار می رود.
البته اپل در سال 2015 میالدی حق امتیاز اختراعی به نام » دستگاه های 

الکترونیکی با صفحه نمایش جمع شدنی « را ثبت کرده است. 

ستاره شناسان ابری عظیم و درخشــان از گاز در نقطه ای دوردست از جهان 
کشف کرده اند که منبع نور آن مشخص نیست.

این ابر گازی درخشــان در مرکز پرتوکالســتر ) تجمع گاز و گرد و غبار که 
تصور می شود خوشه کهکشانی از آنجا شکل می گیرد ( یک کهکشان اولیه 
قرار دارد. این ابر10 میلیارد ســال نوری با زمین فاصله دارد و تصور می شود 
 درخشان ترین شــی آســمانی در نوع خود باشــد، با این وجود منبع انرژی 
 و روشــنایی آن مشخص نیســت. این شــی آســمانی که در حقیقت یک 
 » ابــر عظیــم الیمــن آلفــا « ) ELAN  ( اســت، MAMMOTH-۱ نــام 
 گرفته است. خاویر پروچاسکا از دانشگاه کالیفرنیا درباره این کشف می گوید: 
این ابر بسیار درخشان است، اما به جز هاله کمرنگ یک کهکشان چیز دیگری 
از آن مشخص نیســت. این یک پدیده بســیار پرانرژی است که منبع قدرت 
مشخصی ندارد. دانشمندان تاکنون فقط چند نمونه از ابرهای عظیم الیمن 
 آلفا را کشف کرده اند. آنها معتقدند این ابرها بخشی از شبکه هایی هستند که 

کهکشان های همسایه را به یکدیگر متصل می کنند.

کشف ابر درخشان مرموز در یک کهکشاناپل طومارهای قدیمی را بازسازی می کند رزهای باغچه ها الکترونیکی می شوند

برای نخســتین بار در ســال 2015 بود که محققان دانشگاه لینشوپینگ 
ســوئد توانســتند نخســتین گیاه الکترونیکی جهان را توســعه دهند؛ 
 اما مشــکل نخســتین این بود که پلیمر ترکیبی به کار رفتــه، به صورت 
توده ای در بافت آونــدی گیاه حرکت مــی کرد و مدارهــای ارگانیک را 
تنها در نقاط محــدود و خاصی به وجود مــی آورد. هدف غایــی این بود 
که تمــام گل از قابلیت هــای الکترونیکی برخــوردار باشــد و به همین 
 جهت، محققــان به اســتفاده از پلیمــر دیگری بــه نــام اولیگومر روی 
آورده انــد که گل رز آن را به خود جذب می کند. گذشــته از مشــخصات 
شیمیایی این پلیمر، اولیگومر اندازه مولکولی کوچک تری دارد و می تواند 
در تمام ساختار آوندی گیاه، شامل برگ ها و گل ها حرکت کند و در نهایت 
شبکه ای کامل از سیم های تولیدکننده الکتریسیته تشکیل دهد. سیم های 
اولیگومر، به صورت موازی با یکدیگر تولید شــده و توسط سلول های گیاه، 

تقسیم می شوند؛ سلول هایی که منبعی غنی از الکترولیت هستند.

نرم افزارهای زیادی برای بازیابی اطالعات از دســت رفته 
در اینترنت موجود اســت. اما باید همیشــه برای این کار 
نرم افزاری را انتخــاب کنید که قدرت باالیــی در بازیابی 
اطالعات داشــته باشــد. در حقیقت میــزان موفقیت در 
بازیابی فایل ها و اطالعات، به قدرت نرم افزار بستگی دارد. 

نرم افزارهــای بازیابی یا ریکاوری، نرم افزارهایی هســتند 
که قدرت اسکن کردن هارد دیســک سیستم شما را برای 

بازیابی فایل های حذف شده دارند.
 نــــرم افــــزار EaseUS Data Recovery، یکــــی 
از نرم افزارهای مناسب و قدرتمند برای بازیابی فایل های 

حذف شده بر روی دسکتاپ است. 
این نرم افزار، ابزار بســیار قوی برای ریکاوری فایل هاست، 
چرا که از روش های جدیدی برای اســکن هارد دیســک 

سیستم شما و بازیابی فایل ها استفاده می کند.
نرم افزار EaseUS Data Recovery، دارای دو نســخه 
 رایگان و تجاری اســت. در نســخه رایگان این نــرم افزار 
می توانید500 مگابایت فایل را بازیابی کنید. البته اگر این 
نرم افزار را با دوستان خود در یکی از شبکه های اجتماعی 
 به اشــتراک بگذارید، امــکان بازیابــی دو گیگابایت فایل 
در نسخه رایگان به شما داده می شــود. تنها تفاوت نسخه 

رایگان و تجــاری، تنها محدودیت حجم فایلی اســت که 
توسط نرم افزار بازیابی می شود. نسخه تجاری محدودیتی 

در میزان فایل هایی که بازیابی می کند را ندارد.
 با نــرم افــزار EaseUS Data Recovery مــی توانید 
فایل هایی را کــه به صــورت اتفاقی پاک کردیــد، فایل 
 هایی که در درایوری بــوده و آن درایــو را فرمت کردید، 
فایل هایی که ویروســی شــده بودند و به این دلیل حذف 
شدند یا فایل های موجود در هارد دیسک هایی که آسیب 

دیدند را بازیابی کنید.
نـــرم افــزار  EaseUS Data Recovery، تنها محدود 
به بازگرداندن فایل های از دست  رفته  شــما از درایوهای 
 سیســتم نمی شــود. بلکه شــما امکان بازیابی فایل های 
از دست رفته از حافظه های جانبی، گوشی های هوشمند، 
دوربین های دیجیتال، پخش کننده های موســیقی، هارد 
دیسک های اکســترنال، فلش مموری ها و غیره را دارید.
این نرم افزار امکان بازیابــی فایل ها با فرمت های مختلفی 
 را دارد. فرمت هایی که توســط این نرم افزار پشــتیبانی 

می شوند شامل موارد زیر است:
 Jpg, Png, Bmp, Mp3, Wma, MP4, Docx, Pdf,

Xls و بسیاری موارد دیگر.

نحوه بازیابی فایل های از دست  رفته با استفاده از نرم افزار  
EaseUS Data Recovery، به شرح زیر است:

در گام نخست نرم افزار را از سایت رسمی به صورت رایگان 
دانلود کرده و نصب کنید. سپس نرم افزار را اجرا کنید.

در مرحلــه اول، نوع فایل هایی را که مــی خواهید بازیابی 
شوند، مشخص کنید.

در مرحله دوم، محلی که می خواهید فایل های از دســت 
رفته موجود را در آن بازیابی کنید، مشخص کنید و سپس 

گزینه اسکن را انتخاب کنید.
با این کار نرم افزار شروع به اســکن کردن محل مورد نظر 
 می کند. پــس از اتمام ایــن فرآیند، نرم افــزار فایل های 

از دست رفته  ای که پیدا کرده است، نمایش می دهد. 
اگر مشــاهده کردید که فایــل هایی که توســط نرم افزار 
شناسایی شده، کامل نیســت می توانید با انتخاب گزینه 
Deep Scan از نــرم افزار بخواهید تا اســکن دقیق  تری 
 را برای شــما انجام دهد. در این روش امــکان پیدا کردن 

فایل های از دست  رفته بیشتر خواهد بود.
 در آخر پــس از اتمــام فرآیند اســکن، وقتی نــرم افزار 
فایل های از دست  رفته را برای شــما پیدا کرد و در صفحه 

اصلی نمایش داد، شما می توانید آن ها را بازیابی کنید. 
در این مرحله کافی است فایل هایی را که تمایل به بازیابی 
آن ها دارید، انتخــاب کنید و بــر روی Recover کلیک 
 کنید. حال پنجــره  ای نمایش داده می شــود و از شــما 
می خواهد تا محلی را که تمایل داریــد فایل های بازیابی 

شده در آنجا ذخیره شوند، انتخاب کنید. 
توصیه می کنیم فایل ها را در محلی بــه غیر از محلی که 

فایل ها از آنجا بازیابی شدند، ذخیره کنید.
 نگاهـــی اجمالـــی بـــه قابلیـت هـــای نـــرم افـزار

:EaseUS Data Recovery
.Right Click دسترسی سریع نرم افزار با  

  بازگردانی حرفه ای فایل ها و اطالعات پاک شده.
  بازیابی فایل های پاک شده به وسیله ویروس ها.

  بازیابی اطالعاتی که با فرمت شــدن هارد دیسک پاک 
شده اند!

  بازگردانی اطالعاتی که از طریق پاک شــده پارتیشــن 
یا صدمه دیدن دیسک پاک شده اند.

  بازیابــی اطالعات از روی دســتگاه هــای قابل حمل و 
کارت هــای حافظــه و فلش دیســک ها و گوشــی های 

هوشمند.
 FAT12, FAT16, FAT32, سازگاری با فرمت سیستم  

.NTFS/NTFS5, EXT2/EXT3
 Hard Disk, external ZIP/USB پشــتیبانی از 
drive, removable SmartMedia, MemoryS-

tick, SD cards برای بازیابی اطالعات.
 در نهایت بــاز هم توصیــه می کنیــم که اگر بــه دنبال 
 نرم  افزاری قوی و فوق  العاده بــرای بازگرداندن فایل های 
 از دســـت  رفتـــه خـــود هســـتید، حتمــا نرم افــزار

EaseUS Data Recovery را تجربه کنید.

چگونه فایل های از دست  رفته خود را 
بازیابی کنیم؟

نرم  افزارهای  
 بازیابی  یا  ریکاوری، 

نرم  افزارهایی 
هستند که 

 قدرت اسکن کردن 
هارد دیسک 

سیستم شما را  برای 
بازیابی  فایل های 
حذف  شده  دارند

 قطعا برای بسیاری از شما پیش آمده است که به صورت اتفاقی فایل های موجود بر روی سیستم خود را پاک کردید 
یا به هر نحوی اطالعات خود را از دست داده اید. معموال فایل های از دست رفته شامل عکس ها و اطالعات مهم شما 
هستند، پس بحث بازیابی آن ها بسیار موضوع مهمی تلفی می شود. در این مقاله آموزشی نرم افزار مناسبی را برای 

بازیابی فایل های حذف شده به شما معرفی می کنیم.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه احداث اسکلت فاز یک 
طرح توسعه بیمارستان شهید مدرس به صورت سرجمع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان  اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس یا ســایت مدیریت خدمات 

پشتیبانی دانشگاه به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه نمایند.
 شــرایط متقاضیان حقوقی: گواهی معتبر صالحیت پیمانــکاری حداقل پایه پنج 

در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
برآورد اولیه به هنگام شده:9/433/990/710 ریال

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز یکشــنبه مــورخ 1395/12/15 لغایت روز شنبه 
مورخ 1395/12/21 
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آلبوم جدید »مهران مدیری« که در مراحل پایانی ضبط و تولید 
با ساخته های »مهیار علیزاده« به سر می برد در سال ۹۶ منتشر 

و به بازار عرضه می شود.
مهیار علیزاده برای آلبوم جدید مهران مدیری روی اشــعاری از 
موالنا آهنگ سازی کرده و چند قطعه بی کالم نیز از ساخته های 
او در این آلبوم قرار دارد. قرار اســت تا پیــش از عید نوروز یک 

قطعه از این مجموعه در فضای مجازی منتشر  شود.
اولیــن همکاری ایــن دو هنرمنــد در تیتــراژ پایانــی برنامه 
»دورهمی« رقم خورده بود که بازتاب های زیادی داشت و مورد 

توجه مخاطبان قرار گرفت.
شــنیده ها حکایت از آن دارد که قطعات ایــن مجموعه با همه 
آنچه که تاکنون با صدای مهران مدیری شــنیده  شــده تفاوت 

دارد.
مهران مدیری درباره آلبوم جدید خود و در جواب به رسانه ها به 

یادداشت کوتاهی بسنده کرده و گفته است:
»ترانه های تازه...

از موالنا...
آرام تر از گذشته، زیباتر، شاید...«

از ســوی دیگر مهیار علیزاده، درباره آلبوم مهران مدیری گفته 
اســت:»از حدود ســیصد روز قبل که همراه مهران مدیری این 
پروژه را شروع کردیم تا به امروز تمام تالشمان برای به سرانجام 
رســاندن مجموعه ای با اشــعار حضرت موالنا بود، آن گونه که 
تاکنون شــنیده  نشده باشــند. چشــمانتان را ببندید و با دل، 
ســروده های جالل الدین را با فرمی نو بشــنوید؛ هدفمان هم از 
ابتدا همین بود که این طور پیش رود. در تالشیم تا اولین قطعه 
به نام »یار تویی« را در قالب یک تک آهنگ امسال به دستانتان 
بسپاریم. دوست داریم تا قدردان تمامی عزیزانی باشیم که ما را 

در اجرای این پروژه یاری کردند.«
با وجود اینکه همه انتظار دیدن اولین تجربه ســینمایی مهران 
مدیری را می کشیدند حاال با انتشــار این خبر باید منتظر ماند 
و دید که آیا وی در عرصه موســیقی و با این آلبوم می تواند اثر 

ویژه ای برای مخاطبان موسیقی داشته باشد یا خیر... .

آثار برگزیده ششــمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه »حسنات« 
از  امروز تا 18 اسفندماه 13۹5 در ســالن آسمان حوزه هنری 
استان قم به روی پرده می رود. آثار برگزیده ششمین جشنواره 
ملی فیلم کوتاه »حســنات« از امروز تا 18 اسفندماه 13۹5 در 

سالن آسمان حوزه هنری استان قم به روی پرده می رود.
در مدت برگزاری این جشنواره در شــهر قم، ۶7 اثر برگزیده با 
موضوع نیکوکاری طی 4 روز در 1۶ ســانس اکران خواهد شد. 
این فیلم ها همه روزه در ســاعت های )11/30 -10(، )13/15 
-11/45(، )15/15 -13/45( و )17 - 15/30( بــه روی پــرده 
 می رود. تماشــای فیلم های جشــنواره برای عموم عالقه مندان 
آزاد و رایگان اســت. عالقه مندان می توانند برای تماشــای آثار 
ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات به نشانی خیابان صفائیه، 

کوچه 23، پالک 8، حوزه هنری استان قم مراجعه نمایند.

لوح فشــرده آلبوم» دفادف« اثر محمد افشارپور، 17 اسفندماه 
در هنرسرای خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان رونمایی می شود.
 رییس هنرســرای خورشــید با بیان این مطلب گفــت: آلبوم 
»دفادف« در قالب موســیقی ســنتی اثری از محمد افشارپور 
در هنرسرای خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان رونمایی می شود.
منصور قربانی اظهار داشت: مراسم رونمایی این آلبوم با اجرای 
قطعاتی از لوح فشــرده »دفادف« شامل داستان آفرینش، جاده 

آرامش و تصنیف محمد همراه خواهد بود.
وی افزود: محمد افشارپور نوازنده دف و سرپرست گروه به همراه 
امین شاهزمانی نوازنده دف، کسری اقترافی و ژاکوب حناساب 
نوازنــدگان تنبک و ســازهای کوبه ای و اســماعیل اله دادیان 
خواننده به اجــرای برنامه می پردازند. رییــس دفتر تخصصی 
موســیقی ادامه داد: مرتضی قاســمی با حضور در این برنامه به 
تحلیل و بررســی آلبــوم »دفادف«پرداختــه و در ادامه گروه 
موسیقی کوبان به اجرای قطعاتی از این آلبوم خواهند پرداخت.

قربانی خاطرنشــان کرد: عالقه منــدان برای حضــور در این 
برنامه می توانند روز ســه شــنبه 17 اسفندماه ســاعت 20 به 
محل هنرسرای خورشید ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان واقــع در خیابــان کاوه، پل شــهید چمــران، جنب 

شهرداری منطقه 7 مراجعه کنند.

نمایشــگاه گروهی عکس با محوریت زنــان در جامعه ایران در 
دانشگاه اصفهان، تاالر شریعتی برگزار می شود.

همچنین آثار این نمایشگاه توسط عکاسان، عالیه سعادت پور، 
فاطمه نصر اصفهانی، احســان جزینی، مجید حجتی به نمایش 

در آمده است. 
عالقه مندان بــرای  دیدن از این نمایشــگاه مــی توانند تا 18 
اسفندماه از ساعت 10 تا 14 در دانشگاه اصفهان، تاالر شریعتی  

حضور یابند.

آلبوم جدید »مهران مدیری«
در راه است

جشنواره ملی فیلم کوتاه 
»حسنات« به قم رسید

در هنرسرای خورشید؛

لوح فشرده آلبوم »دفادف«
رونمایی می شود

نمایشگاه گروهی عکس زنان
 در جامعه ایران

ســریال »روزهای خــوش« بــه کارگردانــی ســعید آقاخانی و 
تهیه کنندگــی جواد فرحانــی تا ماه آینــده به طور رســمی وارد 
مرحله نگارش می شود. ســریال »روزهای خوش« به نویسندگی و 
کارگردانی ســعید آقاخانی و تهیه کنندگی جواد فرحانی در مرحله 
نگارش قرار دارد. همچنین گروه تولید در حال تکمیل مراحل اصلی 
سناریو، داستان کلی و شخصیت ها هستند و از ماه آینده نگارش به 
طور رسمی آغاز خواهد شــد. به احتمال فراوان اواخر بهار و یا اوایل 
تابستان سال آینده »روزهای خوش« مقابل دوربین می رود. بخش 
اعظمی از لوکیشــن های این ســریال در تهران و حومه خواهد بود 
و ممکن اســت یکی از قسمت ها در اســتان دیگری خارج از تهران 
ضبط شــود. این ســریال 2۶ قســمتی که طنزی اجتماعی است، 
برای پخش در شــبکه پنج و در مرکز فیلم و ســریال سیما توسط 
گروه نویسندگانی که سرپرســتی آن به عهده آقاخانی است، نوشته 

می شود.

طرح »عیدانه کتاب« از امروز در کتاب فروشی های عضو این طرح در 
سراسر کشور آغاز به کار می کند.

طرح »عیدانه کتاب« با شعار »امســال هم کتاب عیدی دهیم« از 15 
اســفند تا 15 فروردین  ماه در کتاب فروشــی های عضو این طرح اجرا 
خواهد شــد.  طرح های حمایتی از کتاب فروشی ها که اولین بار با طرح 
»کتاب فروشی به وسعت ایران« در هفته کتاب سال گذشته برگزار شد 
و با طرح های عیدانه، تابستانه و پاییزه تداوم یافت، با طرح  عیدانه کتاب 
ادامه پیدا می کند. عالقه مندان به کتــاب می توانند به مدت یک ماه با 
مراجعه به کتاب فروشی های عضو در شهرهای خود، کتاب های حوزه 
بزرگســال را  با 20 درصد و کتاب های حوزه کودک و نوجوان را  با 25 

درصد تخفیف خریداری کنند. 
پیش از این، طرح پاییزه کتاب با مشــارکت ۶24 کتاب فروشی در حالی 
 به کار خود پایان داد که ۶5۹ هزار و 1۹ نســخه کتاب از ســوی بیش از

 20۹ هزار نفر خریداری شده بود.

سریال جدید »آقاخانی« 
اواخر بهار کلید می خورد

طرح عیدانه کتاب در 
سراسر کشور آغاز شد

ویژه

با ظرفیت فرهنگی ایجاد شده در مجموعه تجاری، فرهنگی 
و گردشگری اصفهان سیتی سنتر، این مکان می تواند قطب 

رویداد های فرهنگی - هنری کشور باشد.
به گــزارش روابط عمومی اصفهان ســیتی ســنتر علیرضا 
رضاداد دبیر جشــنواره بین المللی فیلم کــودک و نوجوان 
در بازدید خود از اصفهان ســیتی ســنتر گفت: ما همیشه 
در اصفهــان از فقدان یــک موقعیت متمرکز بــرای اجرای 
برنامه های فرهنگی - هنری رنج می بردیم اما خوشــبختانه 
با ظرفیت ایجاد شــده در اصفهان سیتی ســنتر نه تنها این 
دغدغه از بین می رود بلکه می توانیم برنامه های تهران را به 
این شهر منتقل و رویداد های فرهنگی جدیدی را نیز در این 

مکان تعریف کنیم. 
وی ادامه داد: ما مجموعه های تجاری بســیاری را داریم که 
در آنها فعالیت های فرهنگی نیز انجام می شــود اما توجهی 
که در این مجموعه تجاری به تبیین کالبدها و تنوع فضاهای 
فرهنگی شده بسیار متفاوت و در عین حال خوشحال کننده 

است.
رضا داد می گوید: افرادی که در راه اندازی این مکان فعالیت 
دارند، برای هر ایده خود یک پشتیبانی نظری دارند که این 

موضوع باعث شده فضاهای فرهنگی کاربردی تر شوند. 
رضا داد ادامه داد: بازگشــایی این بخش در ســیتی سنتر و 
پیوند دیرینگی فرهنگ و هنر در این شــهر بــا تکنولوژی، 

اصفهان را تبدیل بــه یک قطب فرهنگی هنری در کشــور 
می کند که ثمرات آن نه تنها برای ما بلکه برای نســل آینده 

مفید خواهد بود. 
وی در پایان افزود: به هر حال این رویدادی متفاوت اســت 
که برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد و من به عنوان یک 
شهروند و فردی که سال ها در این حوزه کار کرده ام و هنوز 
درگیر مسائل فرهنگی هستم از ســرمایه گذاران و طراحان 

این مجموعه تشکر می کنم.

هادی انباردار تهیه کننده »ماه گرفتگی« از زمان اکران 
این اثر در ابتدای سال آینده خبر داد.

هادی انباردار تهیه کننده »مــاه گرفتگی« در خصوص 
زمان اکران این اثر  گفت: هدف ما اکران در دوم عید و در 
تب و تاب انتخابات است؛ چرا که موضوع فیلم با این برهه 
زمانی همسو است. به این جهت فکر می کنیم آن هنگام 

زمان مناسبی برای اکران باشد. 
 وی درباره حرف اصلی این فیلم اظهار داشت: ما در این 
فیلم می گوییم؛ بهترین راه برای رسیدن به هدف همانا 
گفت وگو و اعمال نگاه صحیح در فضای آرامش است، نه 

اینکه پیشبرد کارها را با کج خلقی مد نظر قرار دهیم.
 انباردار خاطرنشان کرد: متاسفانه فیلمی که ما ساختیم، 
منصفانه دیده و نقد نشــد و برخی از همان ابتدا عینک 

بدبینی زدند و موضع منفی گرفتند.

مجید میرفخرایی طراح دکور و صحنه پیشکســوت از 
همکاری خود با ایرج طهماسب و اضافه شدن یک دکور 

دیگر به برنامه »کاله قرمزی« خبر داد.
  مجید میرفخرایی با اشــاره به طراحی صحنه و دکور 
مجموعه »کاله قرمزی« که سال هاست آن را بر عهده 
دارد، گفت: همان طور که می دانید من ســال هاســت 
در همکاری با ایرج طهماســب، طراحی دکور و صحنه 

مجموعه »کاله قرمزی« را بر عهده دارم.
وی درباره طراحی دکور امسال این مجموعه بیان کرد: 
در طراحی دکور امسال سعی کردیم کمی تنوع بدهیم و 
طراحی را تغییر دادیم.  باوجود اینکه تولید این مجموعه 
اواخر سال آغاز می شــود فرصت چندانی برای اتفاقات 
تازه نیست، با این حال ما تالش کردیم که این تغییرات 
را رقم بزنیم تا نوعی تنوع در آن به وجود آید. این طراح 
صحنه و دکور سریال ها و فیلم های سینمایی در پایان 
عنوان کــرد: مجموعه »کاله قرمــزی« معموال 2 دکور 
دارد؛ یکی منزلی است که داستان در آنجا اتفاق می افتد 
و دیگری اتاقی که شــب ها در آن قصه گفته می شود و 
حاال یک حیاط هم اضافه می شود. امسال دنیا فنی زاده 
عروسک گردان این مجموعه دار فانی را وداع گفت و قرار 

است عروسک گردان دیگری جایگزین وی شود. 

اصفهان سیتی سنتر؛ قطب رویدادهای فرهنگی - هنری آینده کشور »ماه گرفتگی« چه زمانی اکران 
می شود؟

اضافه شدن یک حیاط به دکور 
»کاله قرمزی«

ویژه نوروز

بازیگران مطرحی با ایفای نقش های متفاوت در اکران 
اول نوروز امسال روی پرده سینماها می آیند.

پس از حالجی و بررســی فیلم های وقت طالیی اکران 
سینما که همان نوروز اســت، باالخره انتخاب و اسامی 

آنها اعالم شد.
 البته چهار فیلم را پیــش از این راحت تــر از دو فیلم 
»گشــت 2« و »آباجــان« اعــالم کردنــد و ایــن به 
حساسیت ها و حواشی پیرامون اکران نوروزی ربط پیدا 

می کند.
 مخاطب در بین این فیلم ها با سه فیلم کمدی »خوب، 
بد، جلف«، »سه بیگانه« و »گشت 2« یک اثر ملودرام 
اجتماعی یعنی»یک روز بخصوص« و دو فیلم با فضایی 
مربوط به اوایل انقالب با نــام های »ماجرای نیمروز« و 

»آباجان« روبه روست.
 در تمام این آثار بازیگران مطرح و نام آشــنایی ایفای 
نقش کردند و می توانند برای جــذب مخاطب و رونق 

گیشه سهم باالیی داشته باشند.
 حمید فرخ نژاد بــا بازی در فیلم هایی بــه کارگردانی 
پیمان قاسم خانی و سعید سهیلی نسبت به بقیه که با 
یک فیلم در اکران نوبت اول نوروزی حضور دارند، سهم 

بیشتری دارد.
بجز فیلم »ســه بیگانه« کــه در جشــنواره فیلم فجر 
امسال حضور نداشــت، بقیه آثار حضور داشتند و برای 
مخاطبان عام و خاص نمایش داده شــدند. نکته جالب 
در جشنواره امسال ایفای نقش جدی بازیگرانی بود که 
در ذهن مخاطبان به عنوان بازیگران طنز شناخته شده 
بودند. این دسته می توان گفت لبه تیغ حرکت کردند 
و انصافا از عهــده نقش های جدی خــود برآمدند و یا 
برعکس شاهد قالب کمدی  بازیگرانی بودیم که نقش 
کمدی آنها را نمی دیدیم که البته تعدادشــان کم بود.  
بازیگرانی هم بودند که در قالب همیشــگی خود ظاهر 
شدند و باید از این کلیشه شدن هراس داشته باشند که 

مبادا باعث دفع مخاطب شوند. 
 در جشنواره فجر امسال لیال حاتمی و مریال زارعی برای 
نقش اصلی و ثریا قاسمی برای نقش مکمل زن، محسن 
تنابنده برای نقش اصلــی و نوید محمدزاده برای نقش 
مکمل مرد سیمرغ بلورین دریافت کردند که با نگاهی 
به فیلم های نوبت اول اکران نــوروزی جای خالی آنها 
را می بینیم. حاال باید منتظر مانــد و دید این طیف از 
فیلم ها با بهره وری از بازیگران مطرح در نوبت اول اکران 
نوروزی تا چه حــد در جذب مخاطب و رونق گیشــه 

موفق خواهند بود؟

کدام بازیگران را در اکران 
نوروزی خواهیم دید؟

در جنگلی فرضی و استوایی به نام هاالباما حیوانات به خوبی 
و خوشی کنار هم زندگی می کنند. در این جنگل، از جنگ و 
خشونت و درگیری  طبیعی حیات وحش  هیچ خبری نیست. 
شــیر، گورخر، خرگوش و فیل که چهار شخصیت اصلی این 
انیمیشــن هســتند، کنار هم زندگی می کنند و اوقاتشان به 
خوشی و بازیگوشــی و گاه ماجراآفرینی سپری می شود. این 
خالصه ای از داستان هاالباماست؛ مجموعه  انیمیشنی که در 

فضایی رنگارنگ روایت شده و داستانی سرگرم کننده را برای 
گروه ســنی کودکان و خردســاالن مخاطب خود به تصویر 
می کشــد. هاالباما در 52قسمت هشــت دقیقه ای در مرکز 
پویانمایی صبا تولید شده و هر روز از شبکه پویا به روی آنتن 
می رود. سلمان طاهری،کارتونیســت و کارگردان مجموعه 
انیمیشنی هاالباماســت. او درباره روال ساخت این مجموعه 
می گوید: برای اولین بار در ابتدای سال ۹0بود که همراه بابک 
نظری، طراح مجموعه درخصوص کار صحبت کردیم. هدف 
اولیه، تولید مجموعه ای بود که قابلیت پخش بین المللی هم 

داشته باشــد و مخاطبان کشــورهای دیگر هم بتوانند با آن 
ارتباط برقرار کنند؛ از این رو به این مختصات فضای جنگلی 
و استوایی رسیدیم؛ فضایی که برای همه تا حدی آشنا باشد. 
ابتدا 13 قسمت از انیمیشــن را تولید کردیم و بعد با موافقت 
مجموعه صبا به ساخت ادامه اش پرداختیم. این کارگردان در 
تعریف خط کلی داستانی مجموعه اظهار می کند: در هاالباما 
چند شخصیت اصلی داریم که از حیوانات این مجموعه بوده 
و با هم دوست هســتند و چالش های دوستانه  آنها، دستمایه 

داستان های هر قسمت را در اختیارمان قرار می دهد.

دنیای شاد حیوانات در»هاالباما«

تلویزیونسینما

اخبار فرهنگی
پیشنهاد سر دبیر: 

طرح عیدانه کتاب در سراسر کشور آغاز شد

چندی است که خندوانه از داشتن جناب  خان محروم است 
و به طور طبیعی پرکردن خأل این عروسک تاثیرگذار نیاز به 
تدبیری ویژه دارد. این عروســک که بخصوص در فصل دوم 
و ســوم برنامه خندوانه به محبوبیت فوق العاده ای دســت 
پیدا کرده بود، براساس مشــکالت مربوط به حق مالکیت، 
ناخواسته از برنامه حذف شد. فصل چهارم خندوانه از شب 
یلدا بدون جناب خان آغاز شد، اما دســت اندرکاران برنامه 
دست روی دســت نگذاشــته و در این فاصله طرحی نو در 
انداختند. چند عروسک متفاوت که با یکدیگر نسبت فامیلی 
دارند، در آستانه ســال نو با خندوانه همراه می شوند. رامبد 
جوان درباره این عروســک ها به جام جم گفت: عروسک ها 
تقریبا بعد از نیمه اسفند به برنامه می آیند. طراحی، ساخت، 
عروسک گردانی و صداپیشــگی این عروسک ها توسط یک 
گروه کامال حرفه ای انجام می شود و از روند تمرین ها کامال 
پیداســت که حضور آنها در برنامه، اتفاقــات جذابی را رقم 

خواهد زد.
جوان درباره این ماجراها و اتفاقــات افزود: متن های خیلی 
خوبی نوشته شده و شخصیت پردازی ها بسیار جذاب است، 
اما بهتر اســت صبر کنیم و اجازه دهیم مخاطبان برنامه را 
ببیننــد. از نظر من با این عروســک ها اتفــاق بزرگی برای 

خندوانه و حتی برای تلویزیون رخ خواهد داد.
براســاس توضیحات این مجری و کارگــردان، محمدرضا 
علیمردانی، هادی کاظمی، هومن حاجی عبداللهی و مجید 
آقاکریمی، صداپیشه هایی هســتند که به جای عروسک ها 

صحبت می کنند.
پیش به سوی تابستان

درباره پایان خندوانه، حــدس و گمان های متعددی مطرح 
شده است و حتی برخی نشــریات البته نه چندان معتبر از 
پایان این برنامه در بهار سال آینده خبر داده اند، اما به گفته 
رامبد جوان، فصل چهارم خندوانه تا پایان شــهریور و قبل 
از ماه محرم ادامه خواهد داشت. براساس توضیحات جوان، 
هنوز دربــاره پایان برنامه نیز در شــبکه نســیم تصمیمی 
گرفته نشده است. به نظر می رســد مدیران شبکه براساس 
نظرســنجی ها و میزان اســتقبال مخاطبان دربــاره ادامه 

خندوانه و ساخت فصل های جدید آن برنامه ریزی خواهند 
کرد.

بخند و بخندان
خنداننده برتر، مسابقه ای بود که در سال 13۹4 از خندوانه 
پخش شد و در این مسابقه 1۶ کمدین از میان هنرمندان و 
بازیگران با یکدیگر رقابت داشتند و استقبال از این مسابقه 
سبب شــد، شــکل تازه ای از آن با عنوان »خنداننده شو« 
شــکل بگیرد که فرصت رقابت را برای مخاطبان عالقه مند 

و با استعداد فراهم می کند.
مقدمات برگزاری مسابقه  خنداننده شو در حال انجام است. 
با شروع فصل چهارم، فراخوان این برنامه منتشر شد و تعداد 
زیادی از عالقه مندان برای شــرکت در این مسابقه ثبت نام 
کردند. عالقه مندان برای شرکت در مسابقه فرصت داشتند 
که یک ویدئوی کوتاه از اجرای خود را به برنامه ارسال کنند. 
قرار است از میان شرکت کنندگان 1۶ کمدین انتخاب شود 

و این افراد در استودیوی خندوانه با هم رقابت کنند.
رامبد جوان درباره اجرای خنداننده شــو گفت: تا رسیدن 
سال نو، کمی به این مســابقه خواهیم پرداخت و مقدمه ای 
از آن را به نمایش می گذاریم، اما برگزاری مســابقه و حضور 

شرکت کنندگان به سال ۹۶ موکول می شود.
مقدمه چینی برای نوروز

قرار اســت برخی بخش های جذاب برنامه خندوانه که در 
فصل های قبلی مورد توجه قرار گرفته بود، بار دیگر احیا شود 
که از جمله این بخش ها می توان به مسابقه »بخون و ببر« و 

»لباهنگ« اشاره کرد.

بخون و ببر، کمپین مردمی و نیز یکی از مســابقات برنامه 
خندوانه اســت که قبال نمونه ای از آن اجرا شده و قرار است 

بار دیگر این مسابقه در برنامه جان بگیرد.
نشاط و شادمانی بیشتر

دکتر حســین کرمی، مدیر شبکه نســیم تغییرات برنامه 
خندوانه را برای ایجاد نشاط و شادابی بیشتر دانست و گفت: 
خندوانه مانند هر برنامه دیگری کــه برای مدت طوالنی به 
مخاطبان ارائه می شــود، نیازمند نوآوری و تازگی اســت. 
با توجه به فرارســیدن نوروز و نیز در راستای اهداف شبکه 
نسیم، قرار است تغییرات این برنامه به سمت ایجاد شادی و 
نشاط بیشتر باشد و به همین منظور اقداماتی صورت گرفته 
که مهم ترین آنها اضافه شــدن چند عروسک به این برنامه 

است.
براساس اظهارات مدیر شبکه نســیم، تالش شده خندوانه 
بیش از گذشته شادی و نشــاط را به مخاطبان هدیه کند و 
در جمع خانواده ها، حضوری مطبوع و صمیمی داشته باشد.

4 مـر د، 4 صـدا
عروسک های جدید خندوانه، به زودی وارد برنامه می شوند. 
این عروســک ها چهار برادر هســتند که طراحی و ساخت 

آنها را هما ســاداتیان برعهده 
داشــته اســت. محمدرضــا 
آقاکریمی،  علیمردانی، مجید 
هــادی کاظمــی و هومــن 
صداپیشگی  حاجی عبداللهی 
ایــن عروســک ها را برعهده 

دارند.
علیمردانــی،  محمدرضــــا 
صداپیشــه و بازیگر توانمندی 
است که تنوع صدا از ویژگی ها 
و تخصص های اوســت. او در 
انیمیشــن های دیرین دیرین، 
پندانه و حساب کتاب به جای 
همه شــخصیت ها حرف زده 
و در بســیاری از کارتون های 
مطرح از جمله عصر یخبندان، 

شگفت انگیزان، شیرشاه، شرک و باب اسفنجی صداپیشگی 
یک یا چند شخصیت را برعهده داشته است.

مجید آقاکریمی، بازیگر و دوبلور اســت و بیشتر فعالیتش 
به عنوان بازیگر در تئاتر بوده اســت. وی بــه عنوان دوبلور 
در کارخانه هیوالها، در جســت وجوی نمو، ســفیدبرفی و 
هفت کوتوله، سندباد، شیرشــاه یک و نیم، عصر پهلوانان، 
مصاحبه با حیوانــات و بســیاری از کارتون هــای مطرح 
صداپیشگی  کرده اســت. هادی کاظمی را بیشتر به عنوان 
بازیگر می شناسیم. او در ســریال هایی چون پاورچین، در 
چشم باد، مرد دو هزار چهره زعفرانی و شب های برره بازی 
کرده که مهم ترین نقشی که از او به یاد مانده نظام دو برره و 
باباشاه است. کاظمی در علی البدل هم نقش »خرم« را بازی 

کرده که نوروز امسال از شبکه یک به نمایش درمی آید.

بازگشت عروسک ها به خندوانه نوروزی
برنامــه خندوانه تا رســیدن به نــوروز 96 آرام آرام 
دســتخوش تغییر می شــود و با بخش های شادتر و 
متنوع تر به استقبال ســال نو می رود. این شب ها فصل 
چهارم »خندوانه« به تهیه کنندگی سیدعلی احمدی و 
کارگردانی و اجرای رامبد جوان از شبکه نسیم به نمایش 
در می آید و از نیمه اسفند تغییراتی در این برنامه ایجاد 
می شود که از آن جمله می توان به حضور چند عروسک 
جدید، اجرای بخش  هــای تــازه و بازآفرینی برخی 

آیتم های پرطرفدار قبلی اشاره کرد.

طراحی
ساخت 

عروسک گردانی 
و صداپیشگی این 

عروسک ها
 توسط یک گروه 

کامال حرفه ای
 انجام می شود
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پیشنهاد سردبیر:
شهرستان کوهرنگ در آمادگي کامل براي میزباني از مسافران

اخبار

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه در چهارمحال 

و بختیاری 77/6 درصد است. 
مرتضی باللی  اظهار کــرد: اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اســتان در راســتای اجرای فرمایشــات مقام 
معظم رهبری و تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی، 
برنامه ریزی همه جانبه ای در بهبود  وضعیت کسب و کار 

داشته است. 
وی با اشاره به توسعه کســب و کار جدید و نوپا در حوزه 
فناوری اطالعات، تصریح کرد: کســب و کار نوپا باید در 

راستای توسعه و خلق ثروت باشد. 
باللی افزود: ارتباطــات و فناوری اطالعات، پیشــران و 
موتور توسعه جوامع و توانمندساز سایر بخش ها خواهد 
بود.  مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ضریب 
نفوذ تلفن همراه و اینترنت در استان را به ترتیب77/6 و 
31/09 درصد در سال جاری اعالم کرد و گفت: در حال 
حاضر بیش از 82 هزار مشــترک اینترنت پهن باند ثابت 

هستند. 
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ تلفن خانگی در چهارمحال 
و بختیاری28/13 درصد اســت، گفت: هم اکنون 265 

هزارمشترک تلفن خانگی در استان وجود دارد. 
باللی با اشــاره به اینکه 53  روســتا در ابتــدای دولت 
یازدهم به اینترنت پرســرعت متصل بودند، اضافه کرد: 
در حال حاضر 347 روستای استان به اینترنت پرسرعت 

دسترسی دارند. 
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: هم اینــک16/8 درصد 
از دانشجویان اســتان در رشــته های فناوری اطالعات 

تحصیل می کنند. 
باللی با اشاره به آمار باالی بیکاران در رشته های فناوری 
و اطالعات در اســتان، تصریح کرد: تا پایان ســال 94، 
یک هزار و 838 فارغ التحصیل بیکار در رشــته فناوری 
اطالعات در اســتان وجود دارد که از این تعداد 905 نفر 

مرد و مابقی زن هستند. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ایجاد پنجره 
واحد خدمات دولت را عامل توســعه کسب و کار دانست 
و گفت: باید همواره دوره های آموزشی با موضوع توسعه 
کسب و کار نوپا در اســتان برگزار شــود تا کسب و کار 

تبدیل به ثروت شود. 
وی خاطرنشان کرد: الزم است کمیسیونی از شرکت های 
نرم افزاری در استان تشکیل شــود تا کسب و کار بهبود 

پیدا کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گفت:

ضریب نفوذ تلفن همراه در 
چهارمحال بیش از 77 درصد

با مسئوالن
هشــتمین بازارچه خیریه و چهارمین جشن قلک شکنان به نفع 

کودکان مبتال به سرطان در شهرکرد برپا شد.
عالقه مندان  می توانند تا فردا  بین ســاعات 9 صبح تا 21 از این 

بازارچه واقع در سه راه سینما دیدن کنند. 
در این بازارچه که توســط خیران استان چهارمحال و بختیاری و 
با شعار »سرطان فقط درد ندارد، هزینه هم دارد« برپا شده است 

محصوالت صنایع دستی و مواد غذایی به فروش می رسد. 
چهارمین جشن قلک شکنان نیز هم زمان در مدت برپایی بازارچه 

برگزار می شود.

جواد کارگران مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و 
بختیاری گفت: سومین جشنواره استانی فیلم کوتاه بام ایران، از 
امروز در فرهنگ سرای شهرکرد آغاز می شــود و به مدت سه روز 

ادامه دارد.
وی افزود: در این جشنواره 74 اثر داستانی و مستند با موضوعات 
رفتارهای مردم ســرزمین من، تحکیم بنیان خانواده، شعار سال 
»اقتصاد مقاومتــی، اقدام و عمل«، آســیب های اجتماعی، نماز 
و نیایــش، عفاف و حجــاب و آزاد به صورت رایــگان برای عموم 
عالقه مندان از ســاعت 9 تا 12 و 14 تا 19 در طول این ســه روز 

اکران خواهد شد. 
کارگران ادامه داد: اختتامیه این جشنواره نیز 17 اسفند با معرفی 

8 اثر برتر بخش داستانی و 6 اثر بخش مستند برگزار می گردد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی وگردشــگری استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: دانشــجویان رشــته گردشگری، 
باســتان شناســی و راهنمایان تخصصی گردشــگری در دوره 
 تخصصی 48 ســاعته بــرای معرفــی بناهای تاریخی شــرکت

 کردند.    
بهمن عسگری افزود : فنون راهنمایی،آشنایی با بناهای تاریخی، 
آشنایی با تاریخ و جغرافیای استان، ارتباط با گردشگران و اخالق 

گردشگری از جمله دوره های آموزشی ویژه برگزار شده است.
وی افزود: این افراد در بناهای تاریخی و کانون های گردشــگری 
اســتان چهارمحال و بختیــاری از جمله قلعه چال شــتر ، موزه 
باستان شناسی، اتاق آیینه، قلعه جونقان و سایر بناهای تاریخی 
اســتان که زیرنظر میراث فرهنگی اســت در ایام نــوروز 1396 

فعالیت می کنند.

به نقل از مرکز اطالع رســانی و روابط عمومــی آموزش وپرورش 
اســتان چهار محال وبختیاری، بهروز امیــدی اظهارکرد: دو هزار 
مترمربع زمین مســکونی برای احداث دبســتان ســه کالسه در 
روستای سلمانک سفلی به آموزش و پرورش منطقه فالرد توسط 

خیران اهدا شد.
وی افزود: این مدرسه سه کالســه دراین زمین اهدایی با زیربنای 
218 متر مربع و اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 300 میلیون ریال به 
صورت مشارکتی توسط خیرین مدرسه ســاز منطقه فالرد و اداره 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برای استفاده دانش آموزان 

مقطع ابتدایی این روستا ساخته می شود.
دانش آموزان روستای سلمانک ســفلی منطقه فالرد فاقد فضای 
فیزیکی مدرســه بــوده و از کانکس برای تشــکیل کالس درس 

استفاده می کردند.  

فرمانده انتظامي شهرستان اردل از کشف 4 تن و 640 کیلو گرم 
برنج قاچاق در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ علي سپهوند در تشــریح این خبر، اظهار کرد: ماموران 
انتظامي شهرستان اردل پس از هماهنگي با مسئوالن قضائي در 
کنترل محورهاي مواصالتي این شهرستان، موفق به توقیف یک 

دستگاه کامیون حامل کاالي قاچاق شدند. 
وي افزود: ماموران در بازرســي از این خودرو، مقدار 464 کیسه 

برنج خارجي قاچاق کشف و راننده آن را نیز دستگیر کردند. 
ســپهوند در پایان ارزش کاالهــاي مکشــوفه را 232 میلیون 
ریال اعالم کرد و با اشــاره بــه معرفي متهم بــه مراجع قضائي، 
تصریح کــرد: مبارزه بــي امان بــا قاچاقچیــان و اخاللگران در 
امور اقتصادي جزو اولویت هاي پلیس این شهرســتان اســت و 
اطالع رساني به موقع شهروندان در زمینه اعمال مجرمانه به ویژه 

در بحث کاالي قاچاق، فضا را براي مجرمان نا امن خواهد کرد.

محمد میرزایی مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری در 
همایش روز جهانی مراقبت از شنوایی در شهرکرد، از شناسایی 

3 هزار و 51 نفر کم شنوا و ناشنوا در این استان خبر داد. 
وی گفت: طی 10 سال گذشــته 150 نفر از این افراد با حمایت 

این اداره کل مورد عمل کاشت حلزون گوش قرار گرفته اند. 
میرزایی افزود: در حال حاضر 200 کودک ناشــنوا و کم شــنوا 
در چهارمحال و بختیاری وجود دارد کــه 100 نفر از این تعداد 
در مراکز توانبخشــی و مابقی در مدارس عادی در حال تحصیل 
می باشند.  وی اضافه کرد: غربالگری بدو تولد نوزادان، آزمایشات 
سالیانه، توانبخشی در مراکز پیشــگیری و درمان، کمک هزینه 
خرید ســمعک و عمل کاشــت حلزون گوش از جمله خدمات 

اداره کل بهزیستی برای افراد کم شنوا و ناشنوا در استان است. 
همایش روز جهانی مراقبت از شــنوایی صبح دیــروز  با حضور 
مسئوالن اســتانی، کارشناســان بهزیســتی، مربیان بهداشت 
مدارس و 400 نفر از افراد ناشــنوا و کم شــنوای چهارمحال و 

بختیاری در سالن ابن سینای شهرکرد برگزار شد.  
3 مارس میــالدی برابر با 13 اســفند به عنــوان »روز جهانی 

مراقبت از شنوایی« نام گذاری شده است.

سومین جشنواره استانی فیلم کوتاه 
بام ایران برگزار می شود

آموزش 150 راهنمای گردشگری 
در چهار محال برای نوروز

اهدای۲000 مترمربع زمین برای 
احداث مدرسه

کشف بیش از چهار تن برنج قاچاق 
در چهارمحال و بختیاری 

شناسایی ۳ هزار و 51 کم شنوا و 
ناشنوا در چهارمحال و بختیاری

برپایی بازارچه خیریه به نفع 
کودکان مبتال به سرطان

به گزارش ایرنا، علی محمــدی مقدم پیش از خطبه های این 
هفته نماز جمعه مرکز چهارمحال و بختیاری در مصالی بزرگ 
امام خمینی )ره( شهرکرد تاکید کرد: این میزان فرسایش در 

دنیا 5 تن در هر هکتار و در ایران 15 تن است.
وی افزود: به همین منظور باید ضرورت اجــرای پروژه های 
آبخیزداری و آبخوان داری با هدف حفــظ منابع آب و خاک 

چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار گیرد.
محمدی مقدم تصریح کرد: البته این در حالی است که چندی 
پیش معاون آب و آبفای وزارت نیرو در ســفر به چهارمحال و 
بختیاری اجــرای پروژه هــای آبخیزداری در این اســتان را 
غیرضروری اعالم کــرد در حالی که فرســایش خاک باعث 

انباشت گل و الی پشت سدها می شود.

وی یادآور شــد: از این رو اجــرای پروژه هــای آبخیزداری و 
آبخوان داری با هدف حفظ منابع آب و خــاک چهارمحال و 
بختیاری حتی از احداث سدهای بتنی برای استان از اهمیت 

بیشتری برخوردارست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: احداث ســدهای بتنی نقش مهمــی در ذخیره 
طوالنی مدت آب و تقویت ســفره های زیرزمینــی ندارد اما 
اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخــوان داری در این زمینه 
مطلوب تر است. وی گفت: همان طور که مسئوالن در سطح 
ملی برای احیای دریاچــه ارومیه تالش می کننــد، باید در 

راستای پلمب چاه های غیرمجاز نیز فعال شوند.
محمدی مقدم تاکید کرد: هم اینک فرونشست زمین به علت 

کاهش سطح سفره های زیرزمینی در دشت ها به عنوان یکی 
از مهم ترین دغدغه های مردم و مسئوالن محسوب می شود.

وی افزود: در کشــورهای پیشرفته دنیا در صورت فرونشست 
چهار میلی متــری زمین حالت بحران اعالم می شــود و این 
در حالی است که ســطح فرونشســت زمین در ایران به 56 

سانتی متر رسیده که بسیار نگران کننده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: مســئوالن ملی باید برای جلوگیری از افزایش 
این مشکل و اتخاذ تدابیری برای رفع آن تالش و راهکارهای 
علمی را ارائه کنند. وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مبنی بر اهمیت بیشــتر خاک نسبت به آب 
یادآور شــد: منابع آب را می توان احیا و تجدیــد کرد اما در 

مسئله فرسایش و از بین رفتن خاک راه عالجی وجود  ندارد.
محمدی مقدم به ریزگردهای اخیر و بحــران آب و هوایی در 
خوزستان اشــاره و اظهار کرد: به منظور جلوگیری از افزایش 
این مسئله و شیوع آن در نقاط دیگر کشور باید به استان های 

دارای کانون ریزگردها توجه ویژه و جدی شود.
وی چهارمحال و بختیاری را یکی از کانون های مورد تهدید 
ریزگردها در کشــور دانســت و گفت: توجه ویژه به مرغزار 
شــهرکرد و احیای آن می تواند در کاهش ریزگردها و بهبود 

شرایط آب و هوایی نقش جدی داشته باشد.
به گزارش ایرنا، 15 اسفند به عنوان آغاز هفته منابع طبیعی و 

روز درخت کاری نام گذاری شده است.
بروز پدیده خشکســالی از 9 ســال گذشــته تاکنــون در 
چهارمحال و بختیاری عالوه بر کاهش منابع آبی، افت سفره 
های زیرزمینی و خشک شــدن افزون بر 60 درصد قنات ها و 
چشمه ها در این اســتان باعث افزایش ریزگردها و گرم شدن 
هوا شده است. اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری، 
صرفه جویی در مصــرف آب، تجهیز زمین های کشــاورزی 
به شــبکه آبیاری نوین و اســتفاده از گیاهان کم آب بر و دیم 
از مهم تریــن راهکارهای مقابلــه با پدیده خشکســالی در 

چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.

مسئوالن ملی باید 
برای جلوگیری از 

افزایش این مشکل 
و اتخاذ تدابیری 

برای رفع آن تالش و 
 راهکارهای علمی

 را ارائه کنند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: اکنون میزان فرسایش خاک در این استان 
۲0 تن در هر هکتار در طول سال است که میزان باالیی برای استان محسوب می شود.

فرسایش خاک در چهارمحال و بختیاری 20 تن در هکتار است

تابناک: مدیر کل امور عشــایر چهارمحــال و بختیاری از 
آماده سازی واحیای ایل راه های عشایری استان برای تردد 
و استقرارعشــایر کوچ بهاره در مناطق ییالقی اســتان در 

زمان تقویم زمان بندی شده خبرداد.
یحیی حسین پور با اشاره به اینکه ابالغ زمان دقیق تقویم 
کوچ بهاره عشــایر از ســوی مرکز در آینده نزدیک اعالم 
خواهد شد گفت: عوامل انتظامی منطقه نیز طبق سنوات 
گذشته امنیت و صیانت این قشــر مولد و آسیب پذیر را در 

حین کوچ برعهده گرفته است.
وی از استقرارعامالن توزیع کاالی اساسی عشایر در مسیر 

ایل راه های مسیر استان خوزستان به شهرستان کوهرنگ 
در آســتانه بهار خبرداد و گفت: کاالی اساســی، سوخت 
فسیلی و آرد خانه پزی مورد نیاز عشایر نیز به مقدار کافی 

ذخیره سازی شده است. 
وی با بیان اینکه 2 تانکر آب رســانی 12 هزار لیتری برای 
تامین آب مورد نیاز عشــایر در هنگام اســتقراردرمناطق 
ییالقی اختصاص داده شــده گفت:تمهیــدات الزم برای 
تامین به موقع آب آشامیدنی سالم عشایر کوچ رو در زمان 

استقرار اندیشیده شده است. 
حســین پــور تصریــح کــرد: خشکســالی هــای اخیر 

معیشــت عشــایر اســتان را نیز تحــت تاثیر خــود قرار 
داده اســت، به طوری که با خشــک شــدن بســیاری از 
 چشمه ها، عشــایر کوچ رو با مشــکل تامین آب آشامیدنی 

مواجه شده اند.
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری، تنوع بخشی 
به معیشت عشــایر را از مهم ترین برنامه های این سازمان 
اعالم کرد و گفت: زندگی عشایر متکی به دامداری است و 
با توجه به محدودیت مراتع و خشکسالی ها، کشت گیاهان 

دارویی برای کمک به معیشت آنها درحال اجراست.
چهارمحــال و بختیــاری پــس از فارس دومین اســتان 
 کشور است که بیشــترین جمعیت عشــایر را با 126هزار 

خانوار دارد.

ایل راه های عشایری چهارمحال و بختیاری آماده برای کوچ بهاره شد

گردشگری

مســئول روابط عمومی تامین اجتماعی استان چهارمحال 
و بختیاری از رشــد 29 درصــدی دریافت کنندگان بیمه 

بیکاری در استان نسبت به سال گذشته خبر داد. 
عزت ا... رئیســی اردلی با اعالم این خبر، اظهار کرد: در حال 

حاضر 2252 نفر مشمول اخذ بیمه بیکاری هستند. 
وی با بیان اینکه بیشــتر بیکاران در اســتان مرد هستند، 

اضافه کرد: این تعداد در سال قبل 1750 نفر بوده است. 

رئیســی اردلی با اشــاره به ســابقه پرداخت حــق بیمه، 
خاطرنشان کرد: افراد مجرد از شش ماه تا 36 ماه و متاهلین 
و متکلفیــن از 12 ماه تــا 50 ماه می تواننــد بیمه بیکاری 

دریافت کنند. 
مسئول روابط عمومی تامین اجتماعی استان در ادامه گفت: 
از ابتدای سال جاری بیشترین دریافت کننده بیمه بیکاری 
مربوط به شرکت های بزرگ استان است که باالترین هزینه 

را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است. 
وی بیان کــرد: افرادی کــه دریافت کننــده بیمه بیکاری 
هســتند بدون میل و اراده خود و به دلیل تغییرات ساختار 
اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشــخیص اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی بیکار موقت شناخته شــده اند و آماده به کار 
هستند.  رئیسی با اشــاره به پرداخت 23 درصد حق بیمه 
توسط کارفرما و هفت درصد توســط کارگر، افزود: کسانی 
که مشمول قانون کار هستند، می توانند از این طرح استفاده 

کنند و در صورت بیکار شدن مشمول بیمه بیکاری شوند. 

رشد ۲9 درصدی دریافت کنندگان بیمه بیکاری در چهارمحال

جناب آقای ابراهیم طهماســبی بلداجی انتخاب و دعوت جنابعالی به تیم ملی والیبال 
نوجوانان کشورمان را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت 

شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم. 

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از کوهرنگ خبر، شهرستان 
کوهرنگ با داشــتن جاذبه هاي گردشــگري طبیعي بسیار 
دل انگیز از دیربــاز همــواره مقصد گردشــگران داخلي و 
خارجي بوده است.  کوهرنگ با اقلیم متنوع داراي جاذبه هاي 
گردشگري است و این شهرســتان ازجمله شهرستان هاي 
چهارمحال و بختیاري اســت که به دلیل چشمه ســارهاي 
متعدد چون چشمه دیمه، چشمه سرداب، چشمه مروارید، 
چشــمه آب معدني کوهرنگ و دیدني هاي طبیعي همچون 
تونل کوهرنگ، آبشار شیخ علي خان، دشــت الله واژگون، 
پیست اسکي و... شهرت بسیار دارد. شهرستان کوهرنگ یکي 
از مناطق برف خیز کشور است و زردکوه یکي از قله هاي بلند 

و سپید زاگرس را در خود جاي داده است.

این شهرستان جاذبه هاي طبیعي بســیاري را در خود جاي 
داده و ایــن زیبایي ها آن قدر زیاد هســتند کــه به راحتي 
نمي توان آنها را توصیف کرد خصوصا آنکه در آســتانه فصل 
بهار هســتیم و هر روز بر زیبایي منطقــه کوهرنگ افزوده 

مي شود.
فرماندار کوهرنگ گفت: در این شهرستان سه هتل، یک خانه 
معلم و یک اردوگاه بسیار شیک براي اسکان مسافران وجود 
دارد، همچنین مدارس نیز براي اسکان مسافران فرهنگي در 

این شهرستان آماده شده است.
فرماندار کوهرنگ تصریح کرد: در حال حاضر این شهرستان 
براي پذیرایي از مسافران آمادگي کامل دارد و تمهیدات الزم 

براي پذیرایي از مسافران در نظر گرفته شده است.

معرفي مکان هاي گردشگري کوهرنگ؛

شهرستان کوهرنگ در آمادگي کامل براي میزباني از مسافران

دوست و برادر ارجمندم ، قهرمان ورزشی

علیرضا رحمانی بلداجی
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ابالغ احضاریه
9510113728501498 شــماره پرونــده:  12 شــماره نامــه:  /221
9509983728500772 شــماره بایگانی شــعبه: 950830  نظر بــه اینکه در 
پرونده کالســه 950830 د شعبه دادیاری دادســرای نائین، آقای محمد جواد 
رضائی فرزند نعمت اله به اتهام حفاری غیر مجاز و نگهداری 31 کیلوگرم مواد 
منفجره از نوع باروت از طریق ارسال پیامک از طرف این دادسرا تحت تعقیب 
و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ایشــان ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادســرای عمومی و انقالب نایین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. نتیجه 
عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف: 402 شــعبه اول دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب نایین ) 124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9510113728501292 شــماره پرونــده:  12 شــماره نامــه:  /222
920998728500195 شماره بایگانی شعبه: 930216  نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 930216 د شعبه اول دادیاری دادسرای نائین، آقای ناصر ابتین فرزند 
حبیب اله به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری 6/430 کیلوگرم تریاک از طرف 
این دادســرا تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن 
محل اقامت ایشان ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی مصوب ســال 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب نایین حاضر و از 
 اتهام انتسابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
م الف: 349 شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب نایین ) 118 کلمه، 

1 کادر(
اخطار اجرایی

12/223 شماره: 301/95 )9509986797200222(  به موجب رای شماره 861 
تاریخ 95/9/2 حوزه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محمدرضا ناظمی فرزند علی شــغل  آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال ) هفتاد میلیون ریال( 
معادل هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 1/825/000 ریال ) معادل 
یکصد و هشــتاد و دو هزار و پانصد تومان ( بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )92/11/1( تا زمان وصول بر اساس آخرین 
شاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی تا اجرای حکم در حق خواهان حمید 
خلیلی فرزند رمضانعلی شــغل فست فود به نشــانی خ پروین دوم مقابل پمپ 
بنزین پیتزا پل، تلفن 09133037063 و نیم عشــر در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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:38659 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )217 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/224 شماره: 950722 به موجب رای شماره 9509976796301610 تاریخ 
95/8/20 حوزه 33 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه ســاالر ضرغام بروجنی به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/600/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/2/20 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له عباس عسگری به نشانی 

اصفهان خ سجاد جنب بانک صادرات نمایشگاه اتومبیل 133 و پرداخت نیم عشر 
اجرایی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 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:38667 شعبه 33 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/225 شماره: 10/95 به موجب رای شــماره 523 تاریخ 95/7/26 حوزه 51 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
میالد مرتضی پور دامن جانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 9217979229 و مبلغ 725/000 ریال هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی وقت رسیدگی 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی وپرداخت نیم عشــر در حق اجرای احکام در حق محکوم له 
 محمد  علینقیان فرزند حســین با وکالت الهام جاوید پناه به نشــانی ملک شهر

 خ مطهری بعد از بانک ملی نبش ک19  ط فوقانی.  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:38668 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/226 شماره: 11/95 به موجب رای شــماره 522 تاریخ 95/7/26 حوزه 51 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ناصرکیانی فالورجانی فرزند رمضان به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 18/500/000 ریال وجه چک 837822717 بابت اصل خواسته 
و 2/525/000 ریال بابت هزینه دادرسی 120/000 ریال هزینه نشر آگهی وقت 
رســیدگی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ 93/9/10  و پرداخت نیم عشر حق اجرای احکام در حق محکوم له حسین 
علی نقیان فرزند محمد با وکالت الهام جاویدپناه به نشانی ملک شهر خ مطهری 
بعد از بانک ملی نبش کوچه 19 طبقه فوقانی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 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:38669 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/227 شــماره: 443/95 به موجب رای شــماره 826 تاریخ 95/8/22 حوزه 
29 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
فرشته دریاکش به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ چهارصد و سی و پنج هزار ریال بابت 
دادرسی و هزینه نشر  آگهی و خسارت تاخیر و تادیه در تاریخ سررسید چک 
موصوف 93/12/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان پرهام گلســتانه به 
نشانی اصفهان خ آپادانا اول پالک 73 و مبلغ نیم عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:38670 شــعبه 29 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/228 شماره: 227/95 به موجب رای شــماره 970 تاریخ 95/6/2 حوزه 6 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه  
محمد بنهری فرزند اکبر به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/355/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک 93/7/25  لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له حسین سعیدی 
ورنوســفادرانی فرزند اکبر با وکالت عباس کریمی به نشانی اصفهان خیابان 
مشتاق سوم روشــن دشــت کوچه انبار آموزش و پرورش موسسه حقوقی 
اصفهان و نیم عشــر دولتی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
 اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:38595 
شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )204 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

12/229 شــماره: 1157/95 به موجب رای شــماره 9509976794302155 
تاریخ 95/10/1 حوزه 13 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه 1- بتول اجل لونیان فرزند مصطفی شغل آزاد 2- اکبر 
آقاعابدی فرزند عباس شغل آزاد هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم اند 
متضامنًا به پرداخــت مبلغ نود میلیون ریــال ) 90/000/000 ریال( بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/105/000 ریال و هزینه های نشــر آگهی با احتساب اجرای 
احکام ) 600/000 ریال( و خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ سررســید چکها 
753091-94/11/10 و 753092-94/12/10  لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له محمد نجیمی فرزند قاسم شغل آزاد به 
نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی مسجد ذولفقار فروشگاه محمد نجیمی.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 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:38598 شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/230 شــماره: 165/95 به موجب رای شــماره 752 تاریخ 95/9/30 حوزه 
52 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
امیر حســین اصغری به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
76/120/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی به مبلغ 1/111/800 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/25 لغایت تا تاریخ وصول 
و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له علی معصوم زاده با وکالت ناصر آیتی به 
نشانی اصفهان چهار راه  آبشار اول ســجاد نبش بن بست 2 ساختمان آبشار 
طبقه 3.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 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:38599 شعبه 52 شورای حل 
اختالف اصفهان ) شعبه 102 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان( 

)202 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/164 شماره صادره : 1395/43/340151نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
ساختمان پالک شــماره 45/411 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نــام احمد بابائی 
فراموشــجانی فرزند قلی مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
96/01/19 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/12/15 م الف: 38762 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)149 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/163 شماره صادره : 1395/43/340025نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 45/408 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام آقای یحیی بابایی، ش.ش 20 فرزند محمد در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 96/1/19 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/15 م الف: 38761 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/171 در خصوص پرونده کالســه 378/95 خواهــان جمال، جالل ، نرگس 
کریمی و فرشته کمالی  دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال  به طرفیت ساسان، 
فرهاد، فرزاد، نعمت ا...، مژگان، زهرا، میترا، ســلطان قاسمپور، کتایون مالک 
فارسانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/24 ساعت 6 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 38604 شــعبه 26 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/172 در خصوص پرونده کالســه 951480 خواهان نادر رحیمی با وکالت 
علی شــیرزاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمدرضا رهرو 
مســتقیم تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/2/24  
ساعت 11 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:38609 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/173 در خصوص پرونده کالسه 951481 خواهان رسول حیدری رنانی با 
وکالت علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت کیوان خدابنده 
شهرکی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/2/24  
ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:38612 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/174 در خصــوص پرونده کالســه 950670 خواهــان عبدالحمید کالنی 
دادخواســتی مبنی بر وجه فاکتور شماره 1999 و بارنامه شــماره 4398 به 
مبلغ 13/520/000 به طرفیت عارف دنیاروند تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای  مورخ 96/2/24 ساعت 16/30 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد. م الف: 38619 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/175 در خصــوص پرونــده کالســه 826/95 خواهان آصفــه ابراهیمی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر محمدی اروجه تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/25 ســاعت 5/5 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 38590 شــعبه 26 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

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

12/176 در خصوص پرونده کالســه 951482 خواهــان علیرضا جوزدانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت جواد قاسمی برسیانی تقدیم نموده 

است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/2/25  ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:38618 شعبه 12 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/177 شــماره ابالغنامــه: 9510100353004629 شــماره پرونــده: 
9309980364801726 شماره بایگانی شــعبه: 931363 شاکی محمد فاتحی 
پیکانی فرزند رضا شکایتی بر علیه سید ابراهیم نبوی فرزند سید محمد مبنی بر 
جعل و استفاده از ســند مجعول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 931363 ک 
104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/1/20 ساعت 11 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متشــاکی و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متشاکی پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضوروقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضــی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:38715 
شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهراصفهان) 104 جزایی سابق( )142 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/178 شــماره ابالغنامــه: 9510100351312543 شــماره پرونــده: 
9509980351300831 شماره بایگانی شعبه: 950940  خواهان زهره محمدی 
مزرعه با وکالت آقای اســتکی  به طرفیت  حمید آقاعلیان به خواسته اعسار و 
مطالبه وجه و مطالبه خسارات دادرسی و خســارات تادیه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206  
ارجاع و به کالســه 9509980351300831 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1396/01/21 و ساعت 12/30 صبح تعیین شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:38745 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/179 در خصوص پرونده کالسه 1379/95 خواهان سجاد صادقی با وکالت 
فاطمه قاسمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت هنگامه تراکمه سامانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/24 ساعت 12 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 38593 شــعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/180 شــماره ابالغنامــه: 9510100351312558 شــماره پرونــده: 

9509980351301038 شماره بایگانی شعبه: 951165  خواهان شهرام روغنی   
به طرفیت  شرکت راه و ساختمان بهگونه ســاز و علی اکبر حمصیان اتفاق و 
احمدرضا حمصیان اتفاق  به خواسته اعسار و مطالبه وجه و مطالبه خسارات 
دادرسی و خسارات تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206  ارجاع و به کالسه 9509980351301038 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/01/26 و ساعت 12/30 ظهر تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:38746 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/181 در خصوص پرونده کالســه 951459  خواهان حسین کاجی حقیقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت پرویز فتحی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/1/27  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:38589 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

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

12/182 شــماره ابالغنامــه: 9510100352414217 شــماره پرونــده: 
9509980352400766 شــماره بایگانی شــعبه: 950941  خواهان/ شــاکی 
اســداله رفیعی تخماقلوئی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم میرزا قلی 
خودسیانی به خواســته تایید فســخ قرارداد)مالی(  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائی امور تجــاری و بازرگانی ارجاع و به کالســه9509980352400766  
ثبت گردیده  که وقت رســیدگی آن  1396/01/27 و ساعت 9 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:38682 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9510100353104640 ابالغنامــه: شــماره   12 /183
پرونده:9509980362001319 شــماره بایگانی شعبه:951565 ابالغ شونده 
حقیقی: مهدی کرمی فرزند رسول به نشــانی اصفهان خ امام خمینی روبروی 
پمپ بنزین نقش جهان کوچه 72 کوچه شــهید نامجو بن بست 12 مقداد پالک 
 7، تاریخ حضور:1396/01/27 یکشنبه ساعت: 9/30، محل حضور: اصفهان-
خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان-

طبقه3-اتاق شــماره 349، در خصوص شکایت علیه شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی به اتهام تخلیه ســاخت فروش و نگهداری 370 لیتر مشروب 

الکلی دست ساز موضوع گزارش مامورین انتظامی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:38719 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)105 جزایی سابق(  

)98 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/184 در خصــوص پرونــده کالســه 951645 خواهــان مهــدی علیزاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت امین طاهری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/28 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 38728 شــعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

12/188 شماره: 950796 به موجب رای شماره 1573 تاریخ 95/9/15 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- 
مریم ساعدی به نشانی خ کاوه خ فالطوری اول خیابان محمد طاهر خشکشویی 
اکبری 2- محمود حبیب الهی به نشانی مجهول المکان محکومند به محکومیت 
خواندگان به پرداخــت مبلغ صد میلیــون ریال بابت دو فقره چک به شــماره 
9225/615875-95/3/30 و 9225/615873-95/3/10 و مبلــغ 60/000/000 
ریال وجه 4 فقره ســفته بــه ش 103368 و 103370 و 103369 و 103371 و 
مبلغ 5/000/000 ریال هزینه دادرســی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه چکها مورخ 95/3/10 و 
95/3/30 ونیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له مجتبی زارع با وکالت آقای 
شیرزاده به نشانی اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه 3 داروخانه سالمت.  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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:38724 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )225 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

12/189 شماره: 950787 به موجب رای شماره 1597 تاریخ 95/9/22 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مجید جعفری سفید دشتی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و یازده میلیون و نهصد هزار ریال بابت سه فقره چک به شماره های 
024385-95/4/25 و 024382-95/4/20 و 024395-95/4/20 بانک صادرات 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/955/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
ها لغایت زمان وصول در حق خواهان سید جواد حسینی با وکالت علی شیرزاده 
به نشانی اصفهان نبش سه راه ســیمین طبقه سوم داروخانه سالمت صادر و 
اعالم می گردد و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 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:38720 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)212 کلمه، 2 کادر(
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اخطار اجرایی
12/190 شماره: 940987 به موجب رای شماره 614 تاریخ 95/3/31 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه داود 
عیسی آبادی کرم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی 
و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و ســیصد و نود هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وهزینه نشر آ گهی طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چکها 837918/36-92/5/30 و 
827919/22-92/6/10 و 827910/12-92/7/10 تــا تاریــخ اجرای حکم در 
حق محکوم له حسین دیکاری فرزند علی به نشانی اصفهان خ رباط اول کوچه 
شماره 60 کوچه شهید فنایی پ 14 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:38739 شــعبه 9 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )202 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/191 شــماره: 190/95 به موجب رای شــماره 326 تاریخ 95/8/15 حوزه 
49 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مژگان کاظمی فرزند داداله به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
15/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/350/000 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
95/4/5 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان  سمیه جعفری هرستانی فرزند رحیم شــغل خانه دار به نشانی جاده 
دولت  آباد کوی بهشت پشت سنگبری بهمن کارگاه ایران صالح و نیم عشر حق 
االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 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:38735 شعبه 49 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

12/192 شــماره اجراییــه:9510420351100496  شــماره پرونــده: 
9409980351100611 شماره بایگانی شــعبه:940679 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطــه به شــماره 9510090351104606 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409970351101725 محکوم علیه بهرام زمانی فکری فرزند حیدر 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و هشــتصد و پنجاه و دو هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه نشر 
آگهی به انضمام خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان 
وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له یحیی حسن زهرائی فرزند سعید 
به نشانی اصفهان وحید کوچه شهید میرلوحی پالک 29 کدپستی 8176878513 
کدملی 1290806977 همراه 09132022495 و پرداخت نیم عشــر اجرایی در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 

روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام 
 مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(
 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 38691 شــعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)442 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

12/193 شــماره اجراییــه:9510420350100479  شــماره پرونــده: 
9409980350100416 شماره بایگانی شــعبه:940470 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطــه به شــماره 9510090350104691 و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9509970350100731 محکوم علیــه نورعلی علیزاده به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت بــه 1- پرداخت مبلــغ 156/00/000 ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/5/12 لغایت وصول 
بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 5/450/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و مبلغ 1/060/000 ریال بابت هزینه نشر  آگهی در حق 
 محکوم له محمد جــان نثاری فرزند مصطفی به نشــانی اصفهان خ آتشــگاه

 خ قدس کوچه 15 پالک 31 کد پ 8186718181 به ش ملی 1270876971 همراه 
09132240961 و 3- پرداخت مبلغ 7/800/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت. )رای صادره غیابی اســت(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون 
 اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی
 کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانی 
 یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی

 که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 

صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 38686 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)427 کلمه، 

5 کادر(
اجرایيه

12/194 شــماره اجراییــه:9510420350300479  شــماره پرونــده: 
941123 بموجــب  9409980350300988 شــماره بایگانــی شــعبه:
درخواســت اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350301168 محکــوم علیه نوید الــه دادی فرزند درویشــعلی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به مســترد نمودن مبلغ 1/520/000/000 
ریال به محکوم له بانضمام خســارت تاخیر در تادیه آن از تاریخ 94/9/23 تا 
زمان پرداخت و مبلغ پانصد و بیســت هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در 
حق محکوم له امیر مرادی فرزند محمد باقر به نشانی اصفهان خیابان مدرس 
خیابان مولوی کوچه مسجد النبی کوچه حافظ پالک 47  و پرداخت 76/000/000 
ریال بابت حق االجرا. خواهان مکلف است زما ن اجرای حکم و  وصول محکوم 
 به هزینه دادرســی آن را به نفع صندوق دولت بپــردازد.  محکوم علیه مکلف

 است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیــه اموال خود را 
 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح

 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیــه مطالبات او از 
اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییــر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواســت 
اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیــه از اعالم کامــل صورت اموال بــه منظور فــرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجــه هفت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانون اجــرای احکام 
مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که 
باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجــازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقــدی معادل نصف محکــوم به یا هــر دو مجازات می 
شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچه 
 صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 38685 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)426 کلمه، 

5 کادر(

اجرایيه
12/195 شــماره اجراییــه:9510420361700503  شــماره پرونــده: 
9509980361700568 شماره بایگانی شــعبه:950672 بموجب درخواست 
اجراي حکــم مربوطه به شــماره 9510090361703792 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9509970361701460 محکوم علیه مهدی شــیری برزآبادی فرزند 
علی محمد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به اجرای حکم وفق دادنامه 
ذیل اجراییه و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت در حق محکوم 
له مرضیه سورانی فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان خ نیکبخت ضلع شمالی 
دادگســتری مجتمع نیکبخت ط 6 واحد 302 ک پ 8163831994. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیــه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم مرضیه سورانی به طرفیت آقای مهدی 
شیری برزآبادی به خواسته مطالبه مبلغ 420/000/000 ریال به استناد یک فقره 
چک به شماره 364844-95/2/25 و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و تصویر مصدق مســتندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده بــا وصف ابالغ قانونی در 
دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده 
اســت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 
519 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 310 و 313 قانــون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
420/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 13/614/000 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
نظر استان  اصفهان می باشــد. م الف: 38754 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)590 کلمه، 6 کادر(

اخطار اجرایی
12/233 شماره: 950215 به موجب رای شماره 449 تاریخ 95/5/3 حوزه 14 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین داوری دولت آبادی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شــماره 369414 عهده بانک صادرات و 
یکصد و بیست و سه هزار تومان بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک 94/5/20  در حق محکوم له علی هنری فرد با وکالت نفیسه مستقل به نشانی 
اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی خ شــیخ مفید تقاطع اول ساختمان 14 ط دوم 
موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه دفتر آقای محمود بافنده و نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 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:38626 شعبه 14 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/234 شماره: 950204 به موجب رای شماره 705 تاریخ 95/4/29 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید 
یاری رنانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/300/000 
ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک ها به شماره 631447 مورخ 90/6/25 
و 6314460 مورخ 90/6/25 بر عهده پست بانک ایران و پرداخت مبلغ 379/500  
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر 
آگهی مبلغ 120/000 ریال و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف فوق الذکر تا تاریخ اجــرای حکم در حق محکوم له رویا بهنام حقیقی 
با وکالت نفیسه مستقل به نشانی خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید تقاطع اول 
ساختمان 4 طبقه دوم موسســه تحقیقات حقوقی کتیبه صادر و نیم عشر حق 
االجرای احکام اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعــالم نماید. 
م الف:38627 شعبه 11 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )227 

کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

12/235 شماره: 1249/95 به موجب رای شماره 9509976797901614 تاریخ 
95/9/25 حوزه 45 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه سعدا... شهبازی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/020/000 ریال بابت 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف 95/1/10 تا اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی 
در حق محکوم له محمدرضا مقیمی کربکندی با وکالت آقای حسین محمدیان 
و خانم مهری نمازیان به نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک 
تجارت )ارغوان( طبقه ســوم واحد 18. 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 یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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:38624 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )190 
کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
12/236 شماره: 950202 به موجب رای شــماره 332 تاریخ 95/4/26 حوزه 
14 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه محمد )مهدی( خاک زاد رنانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت 2 فقره چک 003171 و 003166 به 
عهده بانک ملی و مبلغ یک میلیون و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی  طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 94/8/25 و 94/9/20 در حق محکوم له رویا 
بهنام حقیقی با وکالت نفیسه مستقل به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
خ شیخ مفید تقاطع اول ساختمان 14 موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه ط 2 و نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:38617 شعبه 14 

شورای حل اختالف اصفهان )212 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/237 شــماره: 334/95 به موجب رای شــماره 683 تاریخ 95/7/15 حوزه 
39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مجتبی بشیری گورتی فرزند مرتضی به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ چهل وهفت میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/280/000 
ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشــر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 94/12/10 بابت چک به ش 121162/651603/12 نیم عشر حق 
االجرا در حق محکوم له مهرداد حسنی با وکالت سمیه سلیمانی به نشانی چهار 
راه صارمیه ابتدای آتشگاه مجتمع تجاری فردوسی 1 ط سوم. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:38613 شــعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/238 شماره: 950722 به موجب رای شماره 1652 تاریخ 95/10/8 حوزه 
5 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین ربیعی فرزند رحیم به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و وجه چک به 
شــماره 815095-92/5/22 و 298/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی در 
حق محکوم له سعید مهری به نشانی خ آتشگاه نبش بن بست سعادت ساختمان 
محک ط اول موسســه حقوقی مدافعین عدالت اصفهان.  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:38602 شــعبه 5 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
12/239 شماره: 348/95 به موجب رای شماره 843 تاریخ 95/9/30 حوزه 52 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه بهروز شاه مرادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
66/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/525/000 ریال هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 95/2/15-94/12/15 و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له امیر 
سلیمی فرزند شاهپور به نشانی اصفهان خ ارباب مجتمع کسری طبقه 4.  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میســر باشــد 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:38601 شــعبه 52 شورای حل اختالف 
اصفهان )شعبه 102 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان( )181 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ ساختمان پالک شــماره 45/412 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت 
غرب اصفهان به نام صفر صوفی فرزند حسن مفروز و درجریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1396/01/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار می گــردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/15 علیرضا حیدری رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی  

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 32/1167 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت 
غرب اصفهان به نام محمدحسین حشــمت فرزند هوشنگ مفروز و درجریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 96/01/19 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 ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/15 علیرضا حیدری رئیس 

منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکيت

شماره:1394/04/172993 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
قطعه ششــم تفکیکی به پالک ثبتی شــماره 817 فرعــی از 52 اصلی مفروز و 
مجزی شــده از زمین 737 فرعی از اصلی مرقوم واقع در کوی وشوشاد جزء 
بخش 9  حوزه ثبتی نطنزذیل ثبت 10773 در صفحه 91 دفتر امالک جلد 86 به 
نام علی ذولفقاربیک به شماره چاپی 2/823032 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس به موجب ســند انتقال شــماره: 53034-1367/07/28 دفترخانه 
شــماره 7 نطنز به محمد ذولفقار بیک فرزند غالمحســین انتقــال یافته که طی 
ســند رهنی 1308-1389/07/06 دفترخانه 372 جهرم حــوزه فارس رد قبال 
مبلغ 679/000/000 ریال به مدت ده ســال در رهن قرار داده سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 94040952678317-1394/10/06 به 

انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 60093 الی 
60095-93/11/28 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف:386 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز)283 

کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء

11/585 شــماره صادره: 1395/04/335071 آگهی ابــالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13  آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
نظر به اینکه برابر رای شماره 139560302033000692 مورخ 1395/09/06 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز 
تصرفات ومالکیت آقای علیرضا یدوی فرزند عباسعلی کدملی 0056809646 
شماره شناسنامه 6054 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/16 متر مربع 
پالکهای شــماره 1/664 و 2/664 و 1885 فرعی از شماره 33- اصلی واقع در 
شهر نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالکین 
رسمی ) آقای علی آقا نایب الحســینی وخانم ها اعظم، عفت، فاطمه، عصمت و 
آقایان رضا و حسین شهرت همگی نایب الحســینی( محرز گردیده است لذا د 
راجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع 
عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار ومحلی آگهی می شود تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تســلیم و رســید اخذ نماید و 
معترض بایســتی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در 
مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/15 
م الف: 563 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ وقت رسيدگی
12/291 در خصوص پرونده کالسه 992/95 – )950698( خواهان امید آرمان 
فر دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ســید مهدی قائم مقامی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/1/19  ساعت 15/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان 
حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شوراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:38623 شعبه 
41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )119 کلمه، 1 

کادر(
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رییس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی خبر داد:

افزایش خانه های میان راهی 
در استان ها

رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۱۰ خانه میان راهی در استان های مختلف فعال است، گفت: 

سال آینده تعداد این مراکز افزایش می یابد.
 مجید رضازاده، با اشــاره به فعالیت خانه های میــان راهی)مراکز 
توانمند سازی و جامعه پذیری(، اظهار کرد: این مراکز فعالیت خوبی 

در این سال ها داشته اند.
وی تصریح کرد: افراد معتاد پس از درمــان و بهبود از مراکز درمانی، 
شــاید نتوانند به خانه و جامعه برگردند و به همین جهت خانه های 

میان راهی فرصت خوبی برای بازتوانی آنها محسوب می شود.
افزایش خانه های میان راهی در سال ۹۶

رضازاده با تاکید بر افزایش خانه های میان راهی در ســال ۹۶ گفت: 
قصد داریم تعداد این مراکز که هم اکنون ۱۰ مرکز است افزایش دهیم 

و در این زمینه اعتبارات الزم هم پیش بینی شده است.
رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این 
مراکز با همکاری سازمان های مردمی و NGO ها راه اندازی می شود 

و سازمان بهزیستی بر فعالیت آنها نظارت دارد.
وی اظهار کرد: تالش می شود اعتبارات حوزه پیشگیری در سال ۹۶ 

نسبت به سال ۹۵ افزایش یابد.

پیشنهاد سردبیر:
طرح های ایرانی اسالمی قابلیت عرضه به بازارجهانی را دارند

با مسئوالن

رییس ســازمان زندان ها با اشــاره به تحصیل ۲۴ هزار زندانی، 
گفت: طی سال گذشــته ۴ هزار نفر از زندانیان بی سواد موفق به 
سوادآموزی شدند. اصغر جهانگیر با اشاره به رویکرد اصالحی و 
تربیتی سازمان زندان ها گفت: از بدو تاسیس سازمان، تمام تالش 
مجموعه زندانبانی کشور، اجرا و توسعه برنامه های اصالحی برای 

بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه است.
وی تاکید کــرد باتوجه به آموزه های مترقی دین مبین اســالم 
در تربیت انســان ها در مجموعه زندان های کشور، تالش شده 
تا آموزش های دینی در رأس برنامه های اصالحی و تربیتی قرار 
گیرد. رییس سازمان زندان ها افزود: امروز قرآن و نماز دو محور 
عمده برنامه های اصالحی و تربیتی در زندان هاست و قرار گرفتن 

سازمان زندان ها در بین دســتگاه های برتر در زمینه اقامه نماز 
طی سالیان اخیر، نشان دهنده اهتمام جدی به این امر مهم در 
زندان هاســت. رییس دفتر بازرســی ویژه قوه قضائیه ادامه داد: 
طی سال گذشته بیش از۳۸۰هزار نفر از زندانیان در کالس های 
آموزش قرآن در بخش های مختلف قرائت، تفســیر، تجوید و... 
شــرکت کرده اند. جهانگیر گفت: در کنار برنامــه های دینی و 
اسالمی، اهتمام به آموزش های کالسیک نیز از جمله برنامه های 
اصالحی و تربیتی اســت کــه از مقطع نهضت ســوادآموزی تا 
دانشگاهی را شــامل می شــود. وی افزود: طی ســال گذشته 
چهارهزار نفر از زندانیان که بی سواد بودند موفق به سوادآموزی 
شدند. وی گفت: از آنجا که یکی از عوامل جرم در جامعه، معضل 
بیکاری اســت از این رو حرفه آموزی یکی دیگــر از برنامه های 
اصالحی و تربیتی در زندان ها به شمار می رود. جهانگیر تصریح 
کرد: در حال حاضر رشته های مختلف فنی و حرفه ای در زندان 
ها آموزش داده می شــود تا زندانی پس از آزادی بتواند به شغلی 
آبرومند اشتغال داشته باشد که در این زمینه نیز سازمان زندان 
ها برای بعد از آزادی زندانیان نیز برنامه های حمایتی را اجرا می 
کند. وی در ادامه گفت: برنامه اشــتغال نیز از جمله برنامه های 
اصالحی و تربیتی است که عالوه بر ایجاد امکان درآمدزایی برای 

زندانیان، فرهنگ کار را نیز در بین آنها نهادینه می کند.

رییس سازمان زندان ها خبر داد:

سوادآموزی ۴ هزار زندانی بی سواد

خوزستان و باالترین آمار فوتی 
جاده در نوروز ۹5

رییس پلیس راه راهور ناجا گفت: اســتان خوزستان در حوادث جاده ای 
نوروز سال ۹۵، بیشترین کشته ها را به خود اختصاص داد.

محمدحســین حمیدی به آمار پنج اســتانی که در نــوروز ۹۵ دارای 
بیشترین کشــته های تصادفات جاده ای بوده اند، اشــاره کرد و افزود: 
بیشترین کشته ها متعلق به خوزستان، شمال فارس، گیالن، اصفهان 

و خراسان رضوی بوده است.
به گفته رییس پلیس  راه راهور ناجا، پس از این استان ها، شمال کرمان، 
آذربایجان شــرقی و مازندران در رده های بعدی بودند که بیشــترین 

کشته های تصادفات جاده ای در نوروز ۹۵ را داشتند.
رییس پلیس راه راهور نیروی انتظامی اضافه کرد: بر اساس آمار پزشکی 
قانونی در نوروز ۹۵، 7۵۶ تن در تصادفات نوروزی در جاده های کشــور 
فوت کردند که این رقم در مقایســه با نوروز ســال گذشته، ۰/۴درصد 

افزایش داشته است.

اخبار

اخبار کوتاه 

جزئیات شرایط 
دریافت مستمری بازماندگان

 بستری شدن بیش از ۴۶0هزار نفر 
در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی

طبق قانون تامین اجتماعی، افرادی که می توانند پس از فوت بیمه شده یا بازنشسته، مستمری 
بازماندگان را دریافت کنند، عبارتند از: فرزندان، همسر دائمی و والدین متوفی.پیش از تصویب 
قانون اصالح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مســتمری وراث کارمندان 
و نیز قانون حمایت خانواده، شرایط دریافت مســتمری برای فرزندان متوفی در قانون تامین 
اجتماعی، کمی ســختگیرانه و محدودکننده بود. بر اساس شــرایط مندرج در قانون تامین 
اجتماعی، فرزندان متوفی، تنها تا ۱۸ سالگی می توانستند از مستمری بازماندگان استفاده کنند 
و در این مورد، میان فرزند دختر و پسر، تفاوتی وجود نداشت؛ اما پس از تصویب قانون اصالح 
تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، موضوع پرداخت 
نشدن مستمری بازماندگان به فرزندان دختر، به دو مالک ازدواج و عدم اشتغال محدود شد. 
پس از تصویب قانون حمایت خانواده نیز ســقف سنی پســران برای استفاده از مستمری، به 
۲۰سال افزایش یافت. بر اساس بند ۳ ماده ۴۸، فرزندان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر 
و فرزندان ذکور تا ســن بیست ســالگی و بعد از آن منحصرا درصورتی که معلول از کار افتاده 
نیازمند بوده یا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اوالد، 
بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند. بر اساس بند ۳ 
ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی، شرایط دریافت مســتمری بازماندگان از این قرار است: پدر و 
مادر متوفی، در صورتی که اوال تحت تکفل او باشند و ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از 
پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون، 

از کارافتاده باشند و در هر حال،  از سازمان مستمری دریافت نکنند.

در ۶ماه اول سال جاری، ۴۶۰هزار و ۵۶ نفر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سراسر 
کشور بستری شده اند که استان تهران با ۶۳هزار و 7۱۹ نفر، بیشترین تعداد بستری را دارا 
بوده است. مراکز درمانی تامین اجتماعی استان اصفهان با ۳۹هزار و ۶۴۸ نفر، از نظر تعداد 

بستری شدگان در رده دوم قرار دارد.
بیشترین تعداد بیمار بستری در گروه های تخصصی در شش ماه اول سال ۹۵، در رده اول 
مربوط به پزشــکان متخصص زنان و زایمان با ۱۲۲هزار و ۱۰ نفــر و در رده دوم مربوط به 
پزشــکان جراح عمومی با 7۲هزار و۴۳۴ نفر و در رده ســوم مربوط به پزشکان متخصص 
داخلی با ۵۲هزار و ۴۴۲ بیمار بوده است. بر این اساس، به طور متوسط روزانه ۳هزار و ۱7۳ 
بیمار در مراکز درمانی تامین اجتماعی بستری شــده اند. بیشترین متوسط بیمار بستری 
در روز مربوط به گروه تخصصی زنان و زایمان)۸۴۱نفــر در روز( و جراحی عمومی )۵۰۰ 
نفر در روز( بوده اســت. گفتنی است میانگین ضریب اشــتغال تخت مراکز درمانی ملکی 
بستری تامین اجتماعی در ۶ ماه اول سال ۹۵ برابر با 7۴درصد بوده است که ضریب اشتغال 
تخت مربوط به گروه های تخصصی که بیشترین تعداد بیمار بســتری را داشته اند، شامل 
تخصص زنان و زایمان)7۰ درصد(، تخصص جراحی عمومی )7۰درصد(، تخصص داخلی 
)۹۰درصد( و تخصص ارتوپدی )7۱ درصد( بوده اســت. در مقایســه مدیریت های درمان 
تامین اجتماعی سراسر کشــور از نظر اشغال تخت در ۶ماه اول ســال ۹۵، استان خراسان 
جنوبی با ۱۰۴ درصد، اســتان هرمزگان با ۹۴درصد و استان بوشهر با ۹۰درصد، بیشترین 

اشغال تخت را به خود اختصاص داده اند.

افزایش کرایه های تاکسی 
در سال ۹۶؛ حداکثر 15درصد

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: الیحه افزایش کرایه ها روز 
سه شنبه ۱7 اسفند ماه در صحن علنی شورای شهر تهران به تصویب خواهد 
رسید. اقبال شــاکری گفت: الیحه افزایش کرایه های تاکسی در سال ۹۶ 
امروزدر کمیسیون عمران و حمل و نقل شــورای شهر تهران مورد بررسی 

اعضا قرار می گیرد.
وی افزود: این الیحه، روز سه شنبه ۱7 اســفندماه در صحن علنی شورای 

شهر تهران مطرح شده و بدون شک به تصویب اعضا خواهد رسید.
رییس کمیته عمران و حمل ونقل شورای اســالمی شهر تهران با تاکید بر 
افزایش حداقلی کرایه های تاکســی در ســال ۹۶ اظهار کرد: به دنبال این 
هستیم که افزایش کرایه ها چندان زیاد نباشد و حداکثر این افزایش ها در 

سال آینده ۱۵درصد خواهد بود.
شاکری تاکید کرد: افزایش کرایه ها برمبنای نرخ تورم در سال ۹۶ خواهد بود 
و به دنبال این نیستیم که با افزایش بیش از اندازه کرایه ها مشکالتی را برای 

شهروندان ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه الیحه افزایش کرایه ها پس از تصویب در شــورای شهر به 
فرمانداری ارسال خواهد شد خاطر نشان کرد: پس از تصویب الیحه کرایه ها 
در صحن شورای شهر تهران، الیحه مذکور برای تایید به فرمانداری، ارسال و 

تایید و یا رد شدن آن طی ۱۵روز اطالع داده می شود.

عضو فراکسیون زنان با اشــاره به اینکه طرح های ایرانی اسالمی 
قابلیت عرضه به بازار جهانی را دارند، بر لزوم اســتفاده بهینه از 
فرصت نزدیکی به نوروز برای گسترش این مهم در جامعه تاکید 

کرد. 
پروانه سلحشوری درخصوص استقبال مردم از برگزاری جشنواره 
مد و لباس ایرانی اســالمی گفت: در بازدید شخصی از جشنواره 
و نمایشــگاه مد و لباس ایرانی اسالمی با طرح هایی مواجه شدم 
که طراحی زیبایی داشت و حتی می توان گفت که امکان عرضه 

شدن به بازارهای جهانی را دارند.
نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به اینکه 
تولیدکنندگان لباس با طراحی مد ایرانی اسالمی، نبود مکان و 

فروشگاه را از جمله مشکالت برای گسترش عرضه تولیداتشان 
عنوان کردند، افزود: این مهم درحالی اســت که در آستانه عید 
نوروز می توان از ظرفیت خرید پوشــاک اســتفاده کرد و زمینه 

استفاده مردم از لباس با طراحی مد و لباس ایرانی  را ایجاد کرد.
عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه پوشاک ایرانی اسالمی طراحی 
شــده، از اســتانداردهای روز برخوردار بوده و تمــام ویژگی ها 
و خصوصیــات مدنظر را رعایت کرده اســت، ادامــه داد: دولت 
باید با حمایت بیشــتر از تولیدکنندگان و طراحان مدل و لباس 
ایرانی اسالمی، زمینه توزیع گسترده تر کاالهای ایرانی در کشور 
را فراهم کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه 
امروزه بسیاری از پوشــاک ایرانی با برچسب کشورهای دیگر در 
بازار به فروش می رسد و این امر درحالی است که گاهی می دانیم 
این لباس ایرانی است، تصریح کرد: باید پذیرفت که در این حوزه 
با ضعف فرهنگی مواجه هستیم؛ لذا فرهنگ سازی در این عرصه 
ضرورت دارد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه کارگروه مد و لباس تقریبا ۱۰ سال عمر دارد و امروزه 
در ششمین نمایشگاه، شاهد ایجاد برندهای جدید هستیم که از 
جمله دستاوردهای این کارگروه به حساب می آید، خاطرنشان 
کرد: باید از کاالهای ایرانی با افتخار حمایت کرد؛ زیرا پوشــاک، 

نماد هویت یک ملت است.

عضو فراکسیون زنان:

طرح های ایرانی اسالمی قابلیت عرضه به بازارجهانی را دارند

اورژانس اجتماعی

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: تعداد 
موارد کودک آزاری اطالع داده شــده بــه اورژانس اجتماعی، 
حدود ۱۲هزار مورد و تعداد موارد همســرآزاری ۱۱هزار مورد 
بوده است. حبیب اله مسعودی فرید درباره آخرین آمار کودک 
و همسر آزاری در کشــور گفت: تا پایان بهمن ماه سال جاری 
حدود ۶۰۰ هزار تماس با خط ۱۲۳ داشــتیم که از این میزان 
۱۵۰هزار تماس مرتبط با بهزیستی بوده اســت. از این تعداد 
تماس، ۸/۵درصد مرتبط با کودک آزاری و 7/۵ درصد نیزمربوط 
به همسرآزاری بوده است. وی با بیان اینکه تعداد موارد مرتبط 
با خودکشی، کمتر و حدود ۴هزار و ۵۰۰ مورد بوده است که با 
مداخله همکاران ما از اقدام به خودکشــی این افراد پیشگیری 
شــد، ادامه داد: همچنین در این تماس ها مــواردی همچون 
مشکالت خانوادگی مطرح شــد که به بخش های مشاوره ای 
ارجاع داده شــدند. خط ۱۴۸۰، خط مشاوره تلفنی ماست که 
معموال مشاوره های طوالنی مدت می دهند و این درحالی است 
که در سامانه ۱۲۳ اطالعات را در اسرع وقت از فرد گرفته و اگر 
شخص نیاز به مداخله اورژانسی داشــت، اقدامات الزم را انجام 

می دهند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیســتی با تاکید براینکه این نوع 
خشونت در همه کشورها وجود دارد، خاطرنشان کرد: در ادبیات 
رایج درخصوص ســوء رفتار با کودکان، شایع ترین نوع رفتار را 
بی توجهی به کودکان، آموزش و بهداشــت آنها، فقدان ارتباط 

عاطفی  و بی محبتی نسبت به کودکان می دانند.
وی توجه به ســبک های فرزندپروری به عنــوان یک رویکرد 
پیش گیرانه را از عواملی خوانــد که با آموزش مهارت، مدیریت 
هیجانات و روش هــای رفتار بــا فرزند، می توانــد به کاهش 

آسیب رسانی به کودکان کمک کند.
وی با تاکید براینکه بیشترین آمار کودک آزاری اطالع داده شده 
به سامانه ۱۲۳، کودک آزاری جسمی از نوع شدید است و انواع 
دیگر آن به ما گزارش نمی شــود، اظهار کرد: این درحالی است  
 که ممکن اســت تاثیر کودک  آزاری های روانی از نوع جسمی 
آن بیشتر باشد و این جنبه ای است که بیشتر باید به آن توجه 

شود.
 تحقیر، توهین، پایمال کردن عزت نفــس کودک و تبعیض، 
همگی از موارد آزار  روانی هســتند که رفع این مشکل به یک 

برنامه اطالع رسانی و آموزشی پیوسته نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: شاید بسیاری از والدین ندانند که مقایسه 
کودک با سایر همســاالن او باعث کاهش عزت نفس وی شده 
و تحقیر کمکی به او نمی کنــد؛ در حالی که روش های دیگری 
وجود دارد که کودکان را تشــویق و ترغیــب می کند عملکرد 

بهتری داشته باشند؛ لذا باید روی آموزش خانواده ها کار کنیم.

معاون اجتماعی بهزیستی اعالم کرد:

 گزارش کود ک و همسرآزاری
به اورژانس اجتماعی

آغاز مهلت ثبت نام مجدد آزمون 
سراسری از امروز

 تجهیز 1۶ مدرسه در خور و بیابانک 
برای اسکان مسافران نوروزی

مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای آن دسته 
از داوطلبانی که نتوانســتند در آزمون سراسری سال ۹۶ ثبت نام کنند، 
از امروز تا روز چهارشنبه ۱۸ اسفند مهلت مجددی درنظر گرفته شده 

است.
حسین توکلی تصریح کرد: ثبت نام برای شــرکت در آزمون سراسری 
سال ۹۶ در دانشگاه و موسسات عالی و همچنین کد رشته های تحصیلی 
با آزمون دانشگاه آزاد که از روز سه شــنبه ۱۹ بهمن ماه از طریق سایت 
سازمان سنجش آغاز شده بود، با درنظر گرفتن مهلت تعیین شده در روز 

یکشنبه اول اسفند پایان پذیرفت.
وی ادامه داد: براساس آمار، ۸۸۱ هزار و ۶۴۴ داوطلب نسبت به ثبت نام 
اقدام کرده اند. به منظور فراهم کردن تســهیالت الزم برای آن دسته از 
داوطلبانی که در مهلت تعیین شده موفق به دریافت کد سوابق دریافتی 
نشده اند یا به هر دلیل دیگر نتوانستند نسبت به ثبت نام اقدام کنند، از 
امروز تا روز چهارشنبه ۱۸ اســفند مهلت مجددی درنظر گرفته شده 

است تا بتوانند در این فرصت اقدام به ثبت نام کنند.
مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ضمنا آن دسته 
از داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام نکرده اند نیز می توانند در صورت 
تمایل از امروز و حداکثر تا روز چهارشــنبه ۱۸ اسفند به سایت سازمان 
سنجش مراجعه کنند. همچنین آن دســته از داوطلبانی که تمایل به 
ویرایش اطالعات دارند، در همین تاریخ می توانند با مراجعه به ســایت 

سازمان سنجش اطالعات خود را ویرایش کنند.

مدیرآموزش وپرورش شهرستان خور و بیابانک گفت: ۱۶ باب آموزشگاه 
با ۱۰۳ کالس درس برای اسکان مسافران نوروزی این شهرستان تجهیز 

شده است.
ابوالحســن زاهدی فر  افزود: این تعداد کالس تا ۱۳فروردین ۹۶ برای 

اسکان در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد.
وی افــزود: در ایــن کالس هــا حداقل امکانــات اســکان همچون 
فرش،یخچال،پتو، تلویزیون و اجاق گاز برای مسافران در نظر گرفته شده 
است. وی گفت: پارسال نیز بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر در قالب یک هزار 
و ۱۰۵ خانوار در این کالس ها اسکان یافتند و پیش بینی می شود در ایام 

تعطیالت نوروز ۹۶،  این رقم به بیش از شش هزار نفر افزایش یابد.
رییس کمیته اسکان و رفاه مســافران خور و بیابانک خاطرنشان کرد: 
امسال به منظور تامین رفاه حال مســافران نوروزی، ۱۶ واحد آموزشی 
با ۱۰۳ کالس درس از ۲۶ اســفند تا ۱۳ فروردیــن ۹۶ آماده پذیرش و 

اسکان میهمانان است.
زاهدی فر افزود: این تعداد آموزشگاه درسه شهر خور، جندق و فرخی و 

روستاهای چاهملک، مهرجان و بیاضه آماده و تجهیز شده اند.
به گفته وی بیش از ۴۰ عامل اجرایی، با کمیته اســکان و رفاه مسافران 
نوروزی همکاری دارند. شهرستان خوروبیابانک با جاذبه های تاریخی، 
فرهنگی، طبیعی و واقع بودن در مســیر زائران امام رضا)ع(، هرســاله 

پذیرای هزاران مسافر نوروزی است.

چند هفته مانده به تحویل سال نو، تقاضا برای زیبا شدن هم به 
اوج خود رسیده اســت. در این بازار داغ و پرمتقاضی،  هر ساله، 
بخش چشمگیری از شــکایت های پزشــکی در حوزه همین 
جراحی های زیبایی و پالستیک اســت؛ یعنی جایی که بیمار 
از کرده اش پشــیمان می شــود و نه تنها زیباتر نمی شود، بلکه 
زیبایی گذشته اش را هم از دست می دهد. به طور مثال، بر اساس 
آمارهایی که اخیرا اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم 
کرده، بیشترین شکایات در رابطه با پرونده های قصور پزشکی در 
سال ۹۴ مربوط به جراحی زنان و زایمان و سپس جراحی های 

پالستیک بوده است.
البته در کل کشــور، اوضاع به مراتب بدتر اســت. چندی قبل، 
ایرج خســرونیا، رییس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی هم 
جراحی های زیبایی و پالســتیک را در صدر تخلفات پزشکی 
در ســال ۹۴ اعالم کرد. هنوز آمار دقیقی از تخلفات پزشکی در 
حوزه جراحی زیبایی و پالستیک در سال ۹۵ اعالم نشده است، 
اما می توان احتمال داد که امسال هم مشابه سال های گذشته، 
آمار جراحی های زیبایی در این ســال، در گــروه جراحی های 
پرشکایت باشــد. جراحی های زیبایی و پالســتیک را باید در 
زمره جراحی های سودآور به حساب آورد. همین مسئله باعث 
شده، برخی پزشکان که تخصصی هم در حوزه جراحی زیبایی 
و پالســتیک ندارند، دست به تیغ شــوند و در قامت یک جراح 

زیبایی، به تغییر چهره و اندام متقاضیان اقدام کنند.
دکتر ابراهیم رزم پا، اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و 
کارشناس پزشــکی قانونی، تاکید دارد که همین دخالت های 
نابجا در حوزه های تخصصی، موجب شده پرونده های متعددی 
از شــکایت بیماران در حوزه جراحی های زیبایی در پزشــکی 

قانونی تشکیل شود.
به گفته این عضو هیئت مدیره انجمن گوش و حلق و بینی که 
در حوزه جراحی زیبایی بینی نیز فعالیــت دارد، یکی از عمده 
مشــکالت حوزه جراحی زیبایی، خأل قانونی بــرای برخورد با 
متخلفان اســت؛ طوری که در قانون آمده است که هر پزشکی 
می تواند هر اقدام درمانی را در حوزه توانایی های خود انجام دهد، 

اما در صورت شکایت بیمار، پزشک باید پاسخگو باشد.
همین قانون مبهم، به عقیده رزم پا، اسباب سوءاستفاده را فراهم 
کرده است. این کارشناس پزشــکی قانونی تصریح می کند که 
فوق تخصص هــای جراحی زیبایی و پالســتیک، متخصصان 
گوش و حلق و بینی برای انجام عمل زیبایی بینی و متخصصان 

پوست و مو و زیبایی در حوزه اعمال غیرجراحی در حوزه پوست 
و زیبایی، از جمله پزشکان مجازی هســتند که اجازه دارند در 
حوزه های زیبایی، اعمال پزشــکی انجام دهند. رزم پا یادآوری 
می کند که حتی صرف داشــتن تخصص برای اعمال جراحی 
زیبایی کافی نیست، بلکه برای جراحی زیبایی، پزشک باید حتما 
جراح باشــد و عالوه بر تخصص و تجربه، باید مجوز این اعمال 
جراحی را از سوی متولیان نظام سالمت هم کسب کرده باشد. 
او بر این باور است که باید دایره نظارت بر مطب ها و سایر مراکز 
درمانی ارائه دهنده خدمات زیبایی افزایش پیدا کند تا سالمت 

مردم، بازیچه افراد بی تجربه و غیرمتخصص نشود.

یک شبه پزشک می شوند و جراحی می کنند

تخلفات حوزه زیبایــی، فقط به پزشــکانی که پــا در کفش 
فوق تخصص های جراحی زیبایی و پالستیک کرده اند، محدود 
نمی شود. به گفته رزم پا، کارشناس پزشکی قانونی، بسیاری از 

تخلف های این حوزه از سوی افراد غیرپزشک انجام می شود.
وی می گوید: گاهی دیده شــده که تکنسین اتاق 

عمل هم به شــکل غیرقانونی، اعمال جراحی 
زیبایی انجام داده است یا برخی افراد غیرپزشک 
با سوءاستفاده از عنوان پزشک، حتی در مراکز 

درمانی هم اعمال جراحی زیبایــی انجام داده اند. در 
چنین شــرایطی، به گفته 

او باید مسئول فنی 
و  بیمارســتان ها 
مراکــز درمانی، به 

شــکل قاطع تری با این 
افــراد متخلــف برخورد 

کنند.
دکتر علیرضا صابری، 
جراحی  فوق تخصص 
پالســتیک و زیبایی و 

عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علــوم 
سمنان  پزشکی 
هــم در گفت وگو 

با جام جم، از زاویه دیگری 
به تخلف های افراد غیرپزشک 
در حوزه های زیبایی اشــاره 

می گویــد:  و  می کنــد 
این روزها کم نیســتند 
آرایشگاه های زنانه ای که 

انواع و اقسام اعمال زیبایی مثل لیزر و جوان سازی 

پوست را انجام می دهند، در حالی که آنها مجاز به انجام هیچ یک 
از این اعمال زیبایی نیستند.

این عضــو انجمن جراحــان پالســتیک، از حــال و روز افراد 
پشــیمان شــده از جراحی هــای زیبایی ســخن می گوید و 
یادآوری می کند: شاهد هســتیم که بیش از ۵۰ درصد افرادی 
که به فوق تخصص های جراحی زیبایی و پالســتیک مراجعه 
می کنند، در گذشته از سوی برخی افراد غیرپزشک یا پزشکان 

غیرمتخصص جراحی شده اند، اما از نتیجه عمل ناراضی بوده اند.
وضعیت آنها طوری اســت کــه به گفته صابــری، گاهی اصال 
نمی شــود چهره آنها را به وضعیت عــادی برگرداند. دامنه این 
تخلف ها در حوزه های چاقی و الغری هم به وفور دیده می شود. 
کافی است جست وجویی ســاده در فضای مجازی انجام دهید 
تا با آواری از تبلیغ انواع و اقســام 
قرص هــای الغــری و اعمال 
زیبایی مواجه شوید؛ آن هم 
در حالی که طبق قانون، 
تبلیــغ هرگونه اعمال 
و جراحی،  پزشکی 
غیرقانونی  کامال 

است.

سـراب زیبایی؛

بدونتخصصومهارت،دستبهتیغمیشوند

خیلی از سودجویان تالش دارند که از این حوض 
گل آلود، ماهی خودشان را صید کنند و هرطور که 
شده، ســهمی از بازار جراحی های زیبایی داشته 

باشند.
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پیشنهاد سردبیر: 
تأللو زیبایی جهان در نصف جهان

گردشــگران خارجی معتقدند نه نیمــی از زیبایی هــای دنیا ، بلکه 
جهانی در نصف جهان پنهان اســت. از زیبایی  بناهای تاریخی گرفته تا 
زیبایی های چشم نواز طبیعت، ســنت های متنوع روستایی و شهری، 
نوع شــیرینی های ویژه نصف جهان و بیش از چندین نوع غذای مختص 
اصفهان در کنار صنایع دســتی بی بدیلی که در هیچ کجای دنیا یافت 
نمی شود، نصف جهان را در چشــم دنیا خاص جلوه می دهد. کیست که 
نام دل نواز اصفهان را یک بار شنیده باشــد اما نام گز، ترمه، پارچه های 
را نشناخته باشد. دروازه های چوگانی که ایرانیان بنیان گذار آن بوده اند مانده باشد و یا نقش جهانی که در دنیا میدانی همانند آن یافت نمی شود قلم کار، صنایع دســتی میناکاری و خاتم اصفهان از شنیده های وی جا 

باور هوشمندی ذهن ایرانی را یادآور می شــود تا شاید بار دیگر درپی 
احیای این همه ارزش اصیل انســانی برآییم. ۴۰۰ اثر فرهنگی در امتداد 
رودخانه پرپیچ و خم زاینده رود تا کوه ها، چشمه سارها و بیش از صدها 
بنای تاریخی شــامل مســاجد، حمام های تاریخی، کاخ ها، بازارهای 
اصفهان، جنگل ها و دشت ها همه و همه نشان می دهد که شناخت تمامی 
این شگفتی ها تنها نیازمند روحیه ای کاوشگر در اعماق هر اثر تاریخی 
است. در این گزارش با مشــهورترین آثار و بناهای تاریخی اصفهان به 

اختصار آشنا می شویم:

عمارت عالی قاپو1

این عمارت که در ضلع غربی میدان نقش جهان اصفهان قــرار دارد و درب 
ورودی دولتخانه صفوی است،  نمونه  منحصر به  فردی  از معماری  کاخ های  
عهد صفوی  است که صداها در اتاق موسیقی آن درست شبیه استودیوهای 
تخصصی امروزی به شــکل طبیعی و بدون انعکاس به گوش افراد می رسد.

تزئینات خارجی  این بنا در لچک ها )قسمت های هاللی در باالی هر ورودی( 
به وسیله کاشــی هفت رنگ و تزئینات و خطوط اســلیمی است و تزئینات 
داخلی آن شامل نقوش زیبای گل و بته و شکارگاه و حیوانات و پرندگان روی 

یــا مینیاتورهــای گچ )الیــه چینی( و 
خارجی است.تصویــری ایرانــی و 

بازاربزرگ اصفهان2

بازار بزرگ اصفهان در شمال، مســجد امام )ره( در جنوب، مسجد شیخ 
لطف ا... در شــرق و عمارت تاریخی عالی قاپو در غرب این میدان، جلوه 
زیبایی از هماهنگی مــادی و معنوی زندگی بشــری را در اذهان جلوه 

می دهد.

عمارت هشت بهشت1۰

این عمارت دو طبقه و هشــت ضلعی کــه اکنون در خیابــان چهارباغ 
اصفهان و در میانه پارکی معروف به نام شــهید رجایی قرار دارد یکی از 
زیباترین بناهای تاریخی اصفهان اســت که باقی مانده کاخ های باصفا و 
کاله فرنگی هایی است که در این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود.

کاخ هشــت بهشــت مجلل ترین و فرح انگیزترین عمارت دنیا از دیدگاه 
سیاحان نام گرفته است.

کلیسای تاریخی وانک1۴

ارامنه بعد از کوچ بزرگ از جلفا به دستور شــاه عباس به اصفهان آورده 
شدند و از بدو ورود شروع به ســاختن محل زندگی کردند و در وهله اول 
کلیســاها را بنا کردند که وانک نخستین کلیســای بنا شده بوده است.
این کلیســا که در محله جلفای اصفهان قرار دارد بزرگ ترین کانون علم 
و مذهب ارامنه ارتدوکس ایران محسوب می شــود.قدمت تاریخی این 
کلیسا و حفظ آن در طول قرن های متمادی نشانه ای از هم زیستی 

کنار یکدیگر است.اصفهــان در ادیان مختلف در 

مسجد شیخ  لطف ا...3

رنگ متفاوت کاشــی کاری های این مســجد مربوط به عهد صفوی و نداشتن 
مناره و حیاط ورودی، آن را از دیگر مساجد شــهر اصفهان متمایز کرده است.

کاشی کاری های معرق و مقرنس های بســیار ظریف در محراب مسجد شیخ  
لطف ا... یکی از شاهکارهای بی نظیر معماری محسوب می شود.این مسجد که 
روبه روی عمارت عالی قاپو قرار دارد به زنان دربار اختصاص داشته است.معروف 
اســت که راهرویی زیرزمینی از عمارت عالی قاپو تا این مسجد امتداد داشته و 

از این داالن استفاده می کرده اند که زنان برای رفت و آمد به این مسجد 
است.گویی اکنون مســدود شده 

بازار قیصریه11

این بازار بزرگ ترین و مجلل ترین مرکز خرید و فروش در دوران صفویه 
و از باشــکوه ترین و زیباترین دروازه های دنیاســت؛ در باالترین قسمت 
این سردر، نمادی قرار دارد که بیانگر صورت فلکی اصفهان یا برج قوس 
اســت. این بازار میدان امــام)ره( را به میدان عتیق )کهنــه( و اصفهان 
عصر سلجوقی مربوط می کند و برخی از راســته های این بازارها عبارت  
اســت  از بازار عریان، هارونیه، نیم آورد گلشــن، مخلص، سماورسازها و 

مقصودبیک.

مسجد جامع15

مســجد جامع را می توان موزه ای از آثار هنری و معماری ۱۵ قرن دوران 
اسالمی به شــمار آورد و شامل قســمت های مختلفی است که هر یک 

نمایانگر سیر هنر معماری اسالمی در دوره ای خاص هستند.

پل شهرستان5

قدیمی  ترین پل  زاینده  رود و از کهن ترین پل های ایران اســت که به عقیده 
بعضی از محققان ســاخت آن به دوره ساســانی برمی گردد؛ اما ریشه و پایه 
هخامنشــی دارد و پایه های آن روی سنگ های طبیعی کف رودخانه استوار 
شده است. این پل که به جی یا پل جســر نیز معروف است در زمان دیلمیان 
و سلجوقیان تعمیر و مرمت شــد. در میان هریک از دو ضلع شرقی و غربی 

پل، ساختمانی بنا شده که شــامل چند اتاق مزین به نقاشی است؛ 
این ساختمان که )شاه نشین( نامیده می شود، در آن دوره جایگاه 

بزرگان و امیرانی بوده که برای تماشای مسابقات شنا و قایقرانی 
روی دریاچه مصنوعی در این مکان می نشستند.

تخت فوالد9

این قبرستان تاریخی بعد از وادی السالم مهم ترین قبرستان شیعیان به شمار 
می رود  و مدفن بســیاری هنرمندان، فرهیختگان و علمای شیعه است. قبر  

بــه یوشع نبی از پیامبران بنی اســراییل نیز در بخشی از این  مــکان 
از نام لســان االرض قرار دارد و قدمت این قبرستان را به  پیــش 

تختــه اسالم مربوط می کند. در میان هر یک از قطعه های 
قــرار فوالد آرامگاه یک یا چند تن از مشــاهیر نامدار 

فرد دارد و آن قطعــه به عنوان تکیــه و به نام آن 
نامیده می شــود که بســیار از آنها از نظر 

معماری بی نظیر هستند.

چهلستو ن13

ساخت این کاخ در دوره شــاه عباس یکم آغاز شد و عالوه بر بخش هسته ای 
دارای بخش هایی همچون تاالر آینه، تاالر ۱۸ ستون، دو اتاق بزرگ شمالی 
و جنوبی تاالر آینه، ایوان های طرفین ســالن پادشاهی و حوض بزرگ است.

نقاشــی های دیواری چهلســتون زیر نظر هنرمند نامدار عصر صفوی، رضا 
عباسی با خصلت بزرگ نمایی به شیوه مینیاتورهای ایرانی انجام گرفته است.

سی و سه پل 8

سی وسه پل، مشهور به پل ا... وردیخان شــاهکار بی همتایی از معماری در 
دوران صفوی و یکی از مشــهورترین پل های اصفهان با ۳۳ دهنه  است که با 
زیبایی هر چه تمام تر آب زاینده رود را تقسیم و چهارباغ عباسی را به چهارباغ 
باال متصل می کند. راه وسط  این پل مخصوص عبور سواره و گردونه  ها بوده 
و  دو طرف پل که دارای داالن های طاق دار می باشــد به پیاده  رو تخصیص 
داشته اســت؛ اما امروزه تمام مســیر به عبور عابرهای پیاده 

اختصاص دارد.

حمام فین  کاشان 12

گردشگرانی که از استان اصفهان عبور می کنند در صورت رد شدن از کاشان 
می توانند دو اثر بســیار زیبایی که در فاصله کمی از یکدیگر قــرار دارند را 
مشاهده کنند که یکی حمام تاریخی فین و دیگری تپه های باستانی سیلک 
است.حمام فین عالوه بر شهرت خاص خود به عنوان مکان به شهادت رسیدن 
امیرکبیر اکنون به باغ موزه ای تبدیل شده که با زیبایی معماری خاص خود از 
جمله حمام ها و اتاق های مختلف تعجب گردشگران را بر می انگیزد.سیستم 
لوله کشــی این باغ، آب را در سراســر باغ و در انهار سرتاســری آن به شکل 

جوششی جاری می سازد .

منارجنبان16

این مناره مشهورترین مناره جهان محسوب می شود و راز شگفت آور آن این 
است که با تکان دادن یکی از مناره ها، مناره دیگر و تمام ساختمان به نوسان 
در می آید و این امر با قراردادن یک لیوان آب بر مقبره عارفی مشهور به عمو 
عبدا...که در این ساختمان مدفون است  مشاهده می شود؛ اما راز این دانش 
فنی هنوز به طور کامل کشف نشده است.الزم به ذکر است که سال ها پیش 
یکی از مناره ها برای کشف راز آن دستکاری شــده و به همین علت اکنون 

یکی از این مناره ها کمتر از دیگری تکان 
می خورد.

میدان نقش جهان6

میدان امام خمینی )ره( اصفهان مشــهور به نقش جهان دومین میدان 
بزرگ جهان اســت که با ایهامی جالب در ارتباط با قرارگرفتن ۴ بنا در 
چهارســوی اصلی میدان، تعادل میــان زندگی دنیایــی و معنوی را به 

تصویر کشیده است.

پل خواجو7

این پل از بناهای عصر شــاه عباس دوم صفوی و جزو زیباترین پل های 
جهان و دارای تزئینات نقاشی بســیار زیبایی در طاق های خود است که 
اکنون نیز به دلیل معماری و تزئینات کاشــی کاری آن از دیگر پل های 

زاینده رود مشهورتر است.

مسجد امام)ره(۴

این مسجد مربوط به عهد صفوی بوده و  از بناهای مهم معماری اسالمی ایران 
و  نمایانگر اوج یک هزار ساله مسجد سازی در ایران است. شاهکاری جاویدان از 
معماری، کاشی کاری و نجاری محسوب می شود که در دوران شاه عباس اول 
صفوی بنا شده و دارای هفت سنگاب است.یکی از شگفتی های معماری این 
مسجد آن است که در یکی از شبستان های جنوبی این مسجد اگر فردی در 
زیر سقف گنبدی آن بایســتد و به طور مثال حتی یک اسکناس را تکان دهد 
صدای موردنظر با شدت تقویت شــده و به گوش همه می رسد.مشهور است 

اختالف وجود داشــت تا دقیق این مسجد که تــا مدت ها بر ســر قبله 
عهد صفوی با روشــی مشهور زمان اینکه شیخ بهایی دانشمند 
قبله  توانســت  مســجد را پیدا کرده دقیــق 
پایان دهد.و بــه اختــالف ها 

اصفهان آماده استقبال از مسافران نوروزی؛

تأللوزیباییجهـاندرنصفجهـان
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پیشنهاد سردبیر:  عیـــدانه
خانه تكانی با اعمال شاقه

شــاید نوشــتن در مورد تمیز كردن حمام و ســرویس 
بهداشتی موضوع جذابی نباشــد، اما متاسفانه مسئله ای 
 مهم اســت كه همــه مــا بایــد از آن به خوبــی آگاهی 
 داشته باشیم. با داشــتن كودكان شــیطان و چند حمام 
 و سرویس بهداشــتی، همیشــه چیزی برای تمیز كردن 
در خانه وجــود دارد. بنابراین در ایــن مطلب می خواهیم 
نكاتی را در مورد تمیز كردن حمام و ســرویس بهداشتی 
با شــما در میان بگذاریم كه با اســتفاده از آن ها كار شما 

راحت تر و سریع تر انجام می شود.
وســایل مربوط به تمیزكاری را ســاده كنید. تمام وسایل 
مربوط به تمیــزكاری خانه  را در یك جــا جمع كنید. آن 
وقت اســت كه می بینید نمی توانید باور كنید كه این قدر 
محصوالت مختلف در زمینه شست و شو در خانه تان وجود 
دارد. اگر  مســئله محیط زیســت برای تان مهم است و به 
دنبال زندگی پایدار و سبز هستید.  پس اكنون چهار وسیله 
اصلی در حمام و ســرویس بهداشــتی را برای تان معرفی 
می كنیم: یك دستمال میكروفیبر ) microfiber (، یك 
دســتمال مخصوص تمیز كردن پنجره، دستگاه اسپری 
مواد مایــع و برس های تمیز كردن توالت. دســتمال های 
میكروفیبر تقریبا همه چیز را تمیز می كنند و در خانه من 

جانشین تمام شوینده های شیمیایی شده اند. 
كار با این دستمال ها بسیار سریع و ســاده انجام می شود.
 یكــی از رازهای خانه داری برای داشــتن خانــه ای تمیز

این است.
وسایل مربوط به تمیزكاری را در نزدیكی خود قرار دهید. 
 اگرچه شــاید این ایده كمی هزینه بر به نظر برسد، اما من 
هر كــدام از این چهار وســیله را در هر حمام و ســرویس 
بهداشــتی خانه ام قرار داده ام. اگر جایی نیاز به تمیز شدن 
داشته باشد تمام وســایل مورد نیاز من در نزدیكی ام قرار 
دارد و این كار در كم تر از یك دقیقه انجام می شــود. برای 
نگهــداری از دســتمال های میكروفیبر و دســتمال های 
مخصوص تمیز كــردن پنجره، چند قــاب را داخل كمد 

یا كابینت ســرویس بهداشــتی یا حمام نصــب كرده و 
دســتمال ها را به آن ها آویــزان كنید.  در حیــن یا بعد از 

كارهای خود، كارهای مربوط به تمیز كاری را انجام دهید.
وقتی وسایل مربوط به تمیزكاری در دسترس شما باشند، 
دســتمال كشیدن ســینك یا آینه  دستشــویی و ترمیم 
درزهای كاشــی در كمتر از نیم ســاعت! پس از مسواك 
 زدن كار فوق العاده راحتی می شود، به ویژه این كه معموال 
پس از مســواك زدن آینه كثیف شــده و اگر سریع تمیز 
نشــود، تمیز كردن آن كمی دشوار می شــود. همچنین 
 تمیز كردن توالت و سرویس بهداشــتی به صورت روزانه 
در میان كارهای دیگر كار ســاده ای اســت و در درازمدت 

باعث صرفه جویی در زمان شما می شود.
یكی از حمام ها و سرویس های بهداشتی كه بیش تر از آن 
استفاده می كنید را می توانید این گونه طراحی كنید. اول 
 اینكه می توانید دیوارهای ایــن فضا را رنگ كنید، دوم اگر

در این فضا یك ســینك پایه دار وجــود دارد و در آن هیچ 
فضای نگهدارنده ای تعبیه نشده است، سینك آن را عوض 
كنید و یك كمد مرتفع برای نگهداری از حوله های اضافه، 
وسایل حمام و سرویس بهداشــتی و در آخر چند وسیله 
تزئینی به آن اضافه كنید. نیمكت های مناسب برای حمام 

نیز وجود دارد كه می توانید از آنها نیز بهره ببرید.
اگر به فضاهای نگهدارنده بیش تری نیاز دارید، چند قفسه 

یا چند سبد به حمام خانه خود اضافه كنید.  
  همچنین مــی توانید یك تابلوی نقاشــی كــه تصویری 
از یك درخت با شاخه هایی شبیه دست های انسان در آن 
نقاشی شده اســت را به دیوار حمام و سرویس بهداشتی 
آویزان كنید. برس توالت و سبد كه در آن مایع  دستشویی 
و محلول های ضدعفونی كننده ) و اســپری تمیزكننده ( 
 قرار دارد در زیر سینك قرار دهید. به یاد داشته باشید كه 
در مورد تمیزكاری تمام قسمت های خانه همه باید شریك 
 باشــند و ایده های خود را در طراحی حمام های كوچك 

با یكدیگر در میان بگذارید.

اگــر روی شیشــه های پنجره، لكه ای توســط 
 حشــرات مختلف ایجاد شده اســت، می توانید 
با مقداری چای سرد آن را تمیز كنید. همچنین 
برای این كه پنجره های شــما براق و بسیار تمیز 
شود، هنگام خشك كردن آنها از لباس های نخی 

تمیز كه به آنها احتیاجی ندارید، استفاده كنید.
- این روزها هوا سرد شــده و دوباره شومینه ها 

روشن شده اند. 
اما اگر شما هم در خانه شومینه دارید و آجرهای 
 اطراف آن كثیف شــده، برای تمیــز كردن آن 
از سركه اســتفاده كنید. قلم مو را داخل سركه 

سفید زده و با آن آجرها را تمیز كنید. 
سپس آنها را با دستمال، خشك كنید. 
می بینید كه آجرها كاما تمیز می شود.

- اگر سطح وان حمام جرم گرفته و نمی خواهید 
برای تمیز كردن آن از مواد شــیمیایی استفاده 
كنید، بهتر اســت اســفنجی را به سركه آغشته 
كرده و بــا آن وان حمام را تمیز كنید. ســپس 
مقداری پودر جوش شــیرین را روی سطح وان 
ریخته و با اســفنج آن را مرطوب كنید. در پایان 
هم آن را با آب تمیز بشــویید تا به نتیجه دلخواه 

برسید.
- اگر فرش شــما لك شــده ، می توانید مقداری 
ماست روی لكه ریخته و بعد از چند دقیقه ماست 
را با یك قاشــق جمع كنید. ســپس با دستمال 

تمیزی خوب آن محل را خشك كنید.
- قرار داشتن وسایل ســنگین روی فرش باعث 
ایجاد فرورفتگی در سطح آن می شــود، اما اگر 
تكه ای یخ روی محل مورد نظر بگذارید و سپس 
 با دســتمال خشــك آن را مالش دهید، فرش 

به حالت اولیه بر می گردد.

 قبل از انجــام كار نظافتــی خود از اســتفاده 
 مایع ظرفشــویی روی این ســطوح خودداری 

كنید.
 درون ماشین ظرفشویی

استفاده از مایع ظرفشــویی در ماشین ممنوع 
است زیرا زیاد كف می كند.

پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی طوری 
 فرموله شــده اند كــه زیاد كف نكننــد و كاما 

از درون ماشین شسته شوند.
درون ماشین لباسشویی

درست مانند ماشــین ظرفشویی اســتفاده از 
مایع ظرفشویی در لباسشویی نیز می تواند كف 

زیادی تولید كند. 
ماشین به اندازه  كافی قوی نیست تا بتواند كف 

لباس ها را تمیز كند.
روی پنجره و آینه ها

از پاك كننده های شیشــه برای بــرق انداختن 
سطوح شیشه ای استفاده كنید. 

مایع ظرفشویی می تواند از خود رگه هایی باقی 
بگذارد.

روی هر چیزی که باید خشک تمیز 
شود

تمیز كردن لكه های غذا از روی لباس با تركیب 
آب و مایع ظرف شویی عالی است اما از استفاده 

آن روی پارچه های ظریف خودداری كنید.
خودرو

اگــر ترجیح می دهیــد با یك شــوینده و یك 
سطل آب یا شــلنگ ماشــین خود را بشویید 
 حتمــا از یــك شــوینده  مناســب اســتفاده

 كنید. مایع ظرفشــویی می تواند برای ســطح 
ماشین خیلی خشن باشد.

 از آنجــا كه یخچــال و فریزر محــل نگه داری 
مواد غذایی اســت، پاكیزگی در آن شرط اول 
است. برای تمیز كردن یخچال و فریزر به نكات 

زیر توجه كنید:
تمیز کردن فریزر  

1- كشــو های فریــزر را با آب ولــرم و صابون 
بشویید.

2- سبزیجات، گوشــت مرغ، ماهي و گوسفند، 
هر كدام را در طبقه مخصوص قرار دهید.

نكته: اگــر هنگامــی كه مــاده غذایی 
جدیدی تهیه می كنید و قصد فریز كردن آن را 
دارید با برچســب های مخصوص نــوع و مورد 
 مصرف و تاریخ فریز شــدن ماده مــورد نظر را 
 كد گــذاری كنید، ایــن گونه مــواد غذایی را 

سالم تر و بهتر مصرف می كنید.
 3- به تاریخ بســته ها دقــت كنید و مــواد را 
بر اساس تاریخ مصرف آنها در دسترس بچینید 
و مواد تاریخ مصــرف گذشــته را دور بریزید. 
 فهرســتی از مواد موجود در فریــزر تهیه كنید 

تا راحت تر بتوانید آنها را پیدا كنید.
 تمیز کردن یخچال

 1- غذاها ومیوه ها و ســبزیجات فاســد شده 
و مانده را دور بریزید.

تمام طبقــات یخچــال را در آوریــد، دیوارها 
و طبقه هــا را تمیــز كنید. مواد شــبیه به هم 
 را در یــك طبقه جــای دهید. داروهــا و مواد 

تاریخ مصرف گذشته را دور بریزید.
 2- داخــل یخچــال را بــا پارچه ای آغشــته 
به سركه ضدعفونی و بوگیری كنید. البته برای 
 گرفتن بــوی بدیخچال فیلتر هایــی هم امروز 
به بازار آمده كه می توانید بعــد از تمیز كردن 

داخل یخچال از آن استفاده كنید.

تمیز كردن وسایل سفید همیشه یكی از مشكات 
بانوان خانه بوده اســت چرا كه این وسایل سخت 

پاك می شوند یا اینكه درست تمیز نمی شوند.
پرده ها: پرده ها اغلب به رنگ سفید هستند 
و شستن آن ها بسیار ســخت است. همیشه این 
 نكته را به خاطر داشته باشــید كه باید پرده ها را 
 در كنار هم بشــورید. ســعی كنید تا حد امكان 
لباس های رنگی را در كنار آن ها نشورید. بهترین 
 راه برای شســتن پرده ها اســتفاده از پودرهایی 

با درصد قلیایی متوسط و آب گرم است.
دیوار: در مورد دیوارها بهتر است با لطافت 
رفتار كنید. ابتدا با استفاده از آب و دستمال های 
نرم آن را تمیز كنید و اگر لكــه ها همچنان باقی 
 مانده بودنــد به ســراغ مایع ظرفشــویی بروید 
و در صورت مقاوت از شوینده هایی با درصد باالتر 
استفاده كنید ولی همیشه این روال را رعایت كنید.

حوله: برای شســتن حوله ها مــی توانید 
از سفید كننده ها اســتفاده كنید، اما این نكته را 
توجه داشته باشــید كه نباید از این مواد به مقدار 
زیاد استفاده كنید چرا كه در كنار سفید كنندگی 
می توانند برای سامت پوست شما نیز بسیار مضر 
 باشــند. بنا به گفتــه پزشــكان اســتفاده زیاد 
از ســفید كننده ها می تواند بیماری های پوستی 

گوناگونی را در بدن شما ایجاد كند.
فرش: فرش های سفید همیشه مایه دردسر 
هستند چرا كه كوچك ترین چیزی می تواند آن ها 
 لك كند و پاك كردن آن نیز بســیار سخت است. 

در این مورد پیشگیری خیلی بهتر است. 
 در مواقعی كــه میهمان ندارید مــی توانید روی 

فرش ها ملحفه هایی بكشید. 
 اما برای پاك كردن لكه ها بهتر اســت از آب ولرم 

یا شامپو فرش های استاندارد استفاده كنید.

رازهایی درباره نظافت حمام و سرویس بهداشتی نكاتی برای تمیز کردن 
شیشه ها و شومینه

سطوحی که نباید با مایع ظرفشویی 
تمیز کرد

یخچال و فریزری تمیز و خوشبو روش های تمیز کردن وسایل سفید!

دکوراسیون داخلی خانه با نورپردازی مدرن 1- یك فكر بكر! در نورپردازی مدوالر این سقف از فرم Y به گونه ای استفاده 
شده است كه انتهای شان به هم چســبیده تا این تقسیمات بسیار خوب كه 
همچون مسیری سطح سقف اتاق نشیمن را پوشانده اند نور را همه جا پخش 
كنند. به عاوه اطراف اتاق با نورپردازی مخفی، از پنل سقف، روشن می شود. 
آن ســوتر در فضای ناهارخوری چند چراغ كوچك آویــزان مثل قطره های 

باران باالی میز دیده می شوند.

 4- دكوراسیون داخلی خانه هایی با این ســبك از هارمونی رنگ، حس آرامش را 
بیش از پیش به انسان منتقل می كنند. 

وقتی صحبت از نورپردازی منزل می شود لزوما نورپردازی مصنوعی نیست! 
 یك درب شیشــه ای بزرگ كه نور طبیعی را از تراس به داخل آشپزخانه می آورد 

و بهترین مكان برای صرف یك صبحانه است. شما چطور فكر می كنید؟
یك نورپردازی خطی سفید كه هماهنگی خاصی با كابینت های آشپزخانه دارد.

2- چراغ های بزرگ جلوه ای دراماتیك به ایــن اتاق خواب داده كه برای مطالعه 
مناسب است. به عاوه نور لطیفی كه از طرف چوبه پرده می آید آن سمت را روشن 

می كند.

3- روشنایی در اطراف سقف و آینه جلوه زیبایی به حمام داده است. 
حلقه درخشــان باالی ســقف نور را روی شــكل گرد محوطه دوش پخش 

می كند.

دكوراسیون داخلی خانه ای بدون نورپردازی قوی، هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. هر كدام از این آپارتمان ها به قدری زیبا طراحی شده است كه سوای 
دیگر آثار ایستاده اند، اما شاید چشمگیرتر از هر چیزی در این آپارتمان ها نورپردازی شان باشد. 

خانه تكانی از جمله معدود 
 آیین هــای به جــا مانده 

از آداب نوروزی است كه 
این روزها و هفته ها بحث 
آن تقریبا در همه خانه ها 

سر زبان هاست.
  یك رســم قدیمی كه شاید 
در گذشــته متناســب بــا 
فضاهای كوچك تر و اســباب و 
اثاثیه كمتر، محدودتر یا حداقل 

ساده تر انجام می شد ولی به مرور و 
همراه با پیچیدگی های این روزگار، این 

سنت هم ابعادی پیچیده و وسواس مانند 
به خــود گرفته اســت. به گفته كارشناســان، 

هر ســال، خانه تكانی نوروزی منجر به مســمومیت 
 تعدادی كودك با مواد شوینده می شود. همچنان كه خوردن ماده سفیدكننده وایتكس و ماده 
لوله بازكن از جمله دالیل اصلی ایجاد مســمومیت ) گاه مهلك ( در میان كودكان خردسال 
اســت، اســتفاده ناآگاهانه از این مواد باعث انواع عوارض جســمانی در بزرگســاالن به ویژه 
زنان خانه دار نیز می شــود به طوری كه سال گذشته در اســفند ماه حدود 91نفر در روزهای 
 پایانی سال و در ایام خانه تكانی بر اثر مسمومیت با موادشــوینده، سفید كننده و پاك كننده 
 در بیمارستان لقمان حكیم بســتری شدند كه 88 مورد آن مســمومیت با مواد سفید كننده 

و 3 مورد مسمومیت با موادشوینده و پاك كننده بوده است.
 » انواع و اقسام شوینده ها و سفید كننده ها كه گاز كلر آزاد می كنند اگر بی درمحابا در فضای 

سربسته استفاده شوند منجر به مسمومیت های شدید می شوند. « 
آلودگی مواد شوینده به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم است، متاسفانه خیلی از افراد انواع 
مختلف این مواد، مثل مواد اسیدی را با هم مخلوط می كنند به تصور اینكه  در این صورت 
 شست وشو با كیفیت بیشــتری انجام می شود درحالی كه همین شــوینده های تركیبی 

در بسیاری از موارد منجر به خفگی های آنی می شوند.
 مواد شــوینده مقدار زیادی موادبازی دارند و انواع و اقسام ســفید كننده ها و پودرهای 
 شــوینده حاوی موادی برای دفع چربی ها هســتند كه فرمول شــیمیایی آنها بسیار 

پیچیده است.
 اثرات دراز مــدت این مواد هم به خصوص در پوســت به صورت انــواع واكنش های 
آلرژیك و درماتیت ها خودشان را نشان می دهند. به همین خاطر توصیه می كنیم 
كه اگر این مواد داخل محیط سربسته استفاده  شوند، حتما از دستكش و ماسك 
استفاده شود و تهویه مناسب برقرار باشد؛ به  خصوص در حمام، چون بیشتر 

به علت عدم  تهویه مناســب و با بخار آب  این اثرات وعــوارض بروزپیدا 
 می كند. همچنین بیماران دارای مشــكات تنفســی مانند آسم 

یا افرادی كه حساسیت ریوی دارند، به هیچ عنوان نباید با این 
مواد شیمیایی در تماس باشــند و حتی افراد سالم نیز 

به امید زدن ماسك های كاغذ در محیط بسته 
و بدون تهویــه نمی توانند از این مواد 

استفاده كنند.

مسمومیت های  فصل 
خانه تكانی را جدی بگیرید

عید با همه خوبی ها و شادی هایش از راه می رســد و همه در حال تدارك 
برای اســتقبال از ســال نو هســتند؛ هركس به نوعی. از خریــد و تهیه 
 وســایل مورد نیاز شــب ســال نو و ایام نوروز و عید و عید دیدنی گرفته 

تا خانه تكانی و نظافت كلی منــازل.  اما پیش از همه 
خانه تكانی؛ این كار كه سنتی قدیمی است، فواید 
 بســیاری دارد و البته مضراتی. همه خانه تمیز 
و مثل دسته گل می شــود؛ دور ریختنی ها 
دور ریخته می شــود و بوی بهــار و عید 
می پیچد در خانــه ولی امان از شــب 
 عیــد. از پــا درد و كمــر درد گرفته 
تا خدای نكرده شكســتگی دست و 
پا و یك عید همراه با آه و افسوس!  
مشكاتی كه اگر احتیاط نكنیم، 

گریبانگیر همه ما می شود. 
 پس بهتر اســت دقــت كنیم 
و هنگام نظافت و خانه تكانی، 
زیــاد بــه خودمان ســخت 
نگیریــم. اول از همــه بایــد 
 برنامه ریزی داشــته باشــیم 
و كارها را زودترشروع كنیم؛ 
كم كم و به تدریج پیش برویم 
تا روزهای آخر ســال و شب 
عید با انبوهی از كارها روبه رو 

و درگیر نشویم.
 کمردردهای مزمن

 در حین انجــام كارهای منزل، 
بلند كردن و جابه جایی اجسام، 
عملــی اجتناب ناپذیر اســت كه 
می تواند به مشــكات جدی برای 
خانم خانه منجر شــود. بدون شك 
 یكی از شــایع ترین مشــكات پس 
 از خانــه تكانــی كمــر درد اســت كه 
بــا اندكــی دقــت و احتیــاط می توانیم 
 مانع بروز آن شــویم. كمر و پشــت انسان 
در حقیقت تكیه گاه ســر و قسمت فوقانی بدن 
اســت و از این رو، اهمیت فوق العاده ای دارد. پس 
باید بســیار احتیاط كنیم و مواظب كمر خود باشیم. 
از آنجا كه ناحیه كمر بســیار آسیب پذیر است، حتی بلند 
كردن جسمی به ســبكی یك بالش ولی به شیوه ای نادرست 

می تواند مشكاتی جدی برای ستون فقرات ما ایجاد كند.
  پس هنگام بلند كردن اجســام دقــت كنید و این گونــه كارها را حتما 
 در حالت نشســته انجام دهید. با این كه این كار ســخت خواهد بود ولی 
بهتر اســت برای حفظ ســامت بدن، آن را انجام دهید. در ضمن ســعی 
 كنید كمترین فشــار را به كمر خود وارد كنید. به جای كمر، وظیفه حمل 

و جا به جا كردن اجسام را به پاها و عضات پای خود بدهید.
نردبان های خطر ناك

 در ایام خانه تكانی و روزهای آخر ســال استفاده از نردبان ها و چهارپایه ها 
 هم رونق می گیرد. همه ما باید هنگام اســتفاده از آنها بسیار مراقب باشیم 
و سعی كنیم وقتی تنها هستیم از آنها باال نرویم. فراموش نكنید كه پیش 
از استفاده، از اســتحكام و ایمنی نردبان یا چهارپایه نیز اطمینان حاصل 
 كنیــد. همچنین هیچ گاه برای تمیــز كردن شیشــه ها و جاهایی كه نیاز 

به نردبان دارد از لبه پنجره، قفسه كمد و... استفاده نكنید.
 مسمومیت های شیمیایی

 اما نكته بســیار مهم دیگر، هنگام تمیز كردن و نظافت منزل به خصوص 
 هنگام اســتفاده از مواد شــیمیایی بهتر اســت در و پنجره ها را باز كنید 
تا هوای آلوده داخل اتاق شما حبس نشود، به ویژه وقتی از مواد شوینده و 
ضد عفونی كننده، سفیدكننده و... استفاده می كنید حتما از تهویه مناسب 

هوای محیط مطمئن شوید تا خدای نكرده دچار مسمومیت نشوید.
هیچ گاه مواد ســفیدكننده را با موادی كه محتوی آمونیاك و مواد اسیدی 
هستند مخلوط نكنید. چون این مخلوط ممكن است باعث تولید گازهای 

سمی شود.
هنگام كار كردن بــا این گونه مواد ضمن مطالعه دســتورالعمل و دقت در 
طرز اســتفاده آنها از آنجا كه معموال این گونه مواد برای پوســت و چشم 
 بسیار مضر هستند حتما از دستكش و ماســك استفاده كرده و احتیاط را 
در نظر بگیرید. به طــور كلی خوب اســت برای انجام كارهــای منزل از 
دستكش استفاده كنید تا پوست دست خود را از آسیب دیدن حفظ كنید.

 کودکان آسیب پذیر
 همچنین بكوشــید روزها و ســاعت هایی كه كودكان در منزل نیســتند 
نظافت كنید. حضور كودكان در منزل هم برای شــما ســخت خواهد بود 
و هم ممكن اســت برای آنها مشكل ساز باشــد ولی اگر آنها دوست دارند 
در كارهای خانه كمك شما باشــند می توانید از آنها بخواهید با آب خالی 
چیزی را بشــویند ولی مواد شــیمیایی را به هیچ وجه در اختیار آنها قرار 

ندهید.
هیچ گاه مواد ســفیدكننده را با موادی كه محتوی آمونیاك و مواد اسیدی 
هستند مخلوط نكنید. چون این مخلوط ممكن است باعث تولید گازهای 

سمی شود. 
در ضمن بهتر اســت به جای مواد شیمیایی بیشــتر از مواد طبیعی مثل 

جوش شیرین و سركه و... برای نظافت استفاده كنید. 
برای شست و شوی آشپزخانه و سرویس های بهداشتی، در میزان مصرف 
مواد ضدعفونی كننــده، دقت كنید. بهتر اســت كمتــر از این گونه مواد 
استفاده كنید و در حقیقت مقدار مناســب مصرف آنها را در نظر بگیرید.

حتی اگر همه این مــوارد و این اصول را هم رعایت می كنید، بهتر اســت 
 زودتر دست به كار شــوید تا همه كارها برای روزهای آخر سال باقی نماند 
 و به تدریج و با برنامه ریزی كارها پیش برود تا خســتگی و صدمات ناشی 

از كار هم كمتر شود. 
همچنین دقــت كنید در مواقع احســاس خســتگی حتما بــه خودتان 

استراحت دهید و عجله ای برای اتمام سریع كارها نداشته باشید. 
 بهتر اســت با برنامه ریزی مناســب و با رعایت نكات ایمنی با بدنی سالم 

و سرحال به استقبال بهار برویم.

خانه تكانی با اعمال شاقه
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پیشنهاد سردبیر: 
 مرثیه سرایی دردی از زاینده رود دوا نمی کند

اخبار

سهم ما از بی آبی زاینده رود چقدر است؟

     اصفهان 
خسته از خشکسالی

برای نسل های آینده 
جنگلی در کار نخواهد بود

فصــل پاییز که فرا می رســد در کنار 
همه زیبایــی هایش امید و شــوق را 
برای مردم ما بــه همراه می آورد.امید 
به بارش باران و سیراب شدن خاک تشــنه این سرزمین.عادت 
کرده ایم که در دو مــاه اول پاییز چندان منتظر باران نباشــیم 
گویا تابســتان و گرما به سهم پاییز دســت درازی کرده اند. آذر 
که از راه می رسد و باد سرد زمســتانی را به صورتمان می کوبد 
دلمان گرم می شــود. گرم به حضور زمســتان پر بار که جبران 
همه بی آبی ها را بکند.زمستان از راه می رسد و به همراهش کوله 
باری از برف و ســرما اســت.گاهی اوج می گیرد و قدرت نمایی 
می کند و گاهی با آفتاب نه چنــدان گرمش بر چهره هموطنان 
نور امید می پاشد.اکثر شهرهای کشــور درگیر برف و بوران می 
شوند. راهها بند می آید و مسافران در راه می مانند. ستاد مبارزه 
با تشکیل می شود و خالصه کالم همه برای مقابله با برف بسیج 
می شوند. در شــهرهای جنوبی کشــور بر اثر باران سیل جاری 
می شود و عده ی بی شماری از هموطنان بی خانمان می شوند.

آواره شــدن مردم بی پناه اگر چه صحنه ای تاسف بار است ولی 
بارش باران برای مردم کویر نشین نعمت است.حال به هر بهایی 
که باشد. شاید در کنار خانه های فروریخته شان به بهار سر سبز 
می اندیشند که دیگر دغدغه آب را ندارند.بارشهای زمستانی در 
اکثر نقاط کشور جریان دارد ولی شهر اصفهان همچون گذشته 
بهره چندانی از این بارش ها نمی برد.گویا آســمان با مردم این 
شهر خصومت دارد.هر چند در شهرهایی چون فریدن،فریدون 
شهر و خوانسار چندین  بار برف بارید ولی مرکز استان همچون 
ســالهای گذشــته در حصرت برف باقی ماند. به راستی چه بر 
سر آســمان این شــهر آمده که در روزگاری که مناطق کویری 
هم شــاهد برف هســتند بی نصیب از این نعمت باارزش است.

بهمن که تمام می شــود اندک امید مردم شهرمان هم به یاس 
تبدیل می شود . شهر اصفهان همچون سالهای قبل در حسرت 
بارش برف باقی خواهد ماند چرا که بعید است در این هفته های 
پایانی زمســتان در اصفهان شاهد برف باشــیم.اصفهان درگیر 
خشکسالی اســت.جمله ای حقیقت آن را می توان از زاینده رود 
خشک فهمید.طبق امار ارئه شــده ،اصفهان در کم بارشی بلند 
مدت رتبه ششم را دارد و حدود 93درصد جمعیت  و 89درصد 
مساحت استان درگیر خشکســالی است.بنا به سخنان استاندار 
اصفهان در جلســه شــورای هماهنگی مدیریت بحران »بارش 
در کل اســتان به طور میانگین 72 میلیمتر بوده که 24 درصد 
کمتر از بلند مدت است« همچنین در شــهر اصفهان بارش در 
حدود 25 میلیمتر بــوده  که 62 درصد کنتــر از میانگین بلند 
مدت اســت.طبق گزارش های ارائه شــده فقط در شــهرهای 
خوانســار،گلپایگان و فریدن بارش ها نسبت به میانگین بیشتر 
است.خکشســالی به ســرعت در اصفهان پیشــرفت می کند  
و دیاری کــه روزگاری به علت عبور زاینــده رود طبیعت زیبا و 
سرسبز داشت امروزه در بحران بی آبی می سوزد.چندی پیش با 
توقف دوباره گذر آب از شهرمان وعده داده شد که اگر بارش ها 
در اسفند مناسب باشــد در نوروز شاهد حضور زنده رود هستیم 
ولی با آمار ارائه شده نباید به حضور دوباره زاینده رود در اصفهان 
امید داشت. به گفته مســئولین بارش های پایان زمستان و بهار 
خشســکالی را جبران نخواهد کرد و طبق آمار منتشــر شــده 
ذخیره کنونی سد زاینده رود 206 میلیون متر مکعب است که 
14 درصد کتر از ســال قبل و 70 درصد کمتر از میانگین بلند 
مدت است.آماری تاسف بار برای مردم شهر .به راستی چه کسی 
دلسوز تر از مردم اصفهان برای مبارز با بی آبی است؟همشهریان 
ما در انتظار کدام معجزه دولت مردان هستند تا بحران آب شهر 
حل شود؟تا به حال به این پرسش اندیشیده اید که سهم شما در 
خشکســالی و بی آبی امروز چقدر است؟خشکسالی آب پاکی را 
بر دستان شهرمان ریخته اســت و حال ما مانده ایم و سهممان 

در بی آبی امروز.

یــک فعــال محیــط زیســت وضعیت جنــگل های شــمال 
کشــور را بســیار بد توصیف کــرد و گفت: حقیقت این اســت 
که در ایــران جنگل زیــادی نداریم و حاشــیه دریــای خرز، 
در حدفاصــل دریــا تا رشــته کــوه البــرز عمــال دارد از بین 
 می رود و برای نســل هــای آینده چه بــه واســطه تخریب ها 

و چه به واسطه تغییرات اقلیمی جنگلی باقی نخواهد ماند.
 مســعود شــکیبا در یک برنامــه رادیویی با موضــوع حفاظت 
از جنگل های مازندران کــه با حضور  دکتر هــادی کیا دلیری 
 رییس انجمن جنگل های کشــور برگزار شــد، الزمه حفاظت 
از جنگل ها را صرف انرژی زیاد دانست و عنوان داشت: حدود دو 
سال قبل مشخص شد بودجه سازمان محیط زیست حدود 174 
 میلیارد تومان است و این اندازه تاســیس یک آب بندان بزرگ 

یا مشابه سد در یک منطقه است.
وی بیان داشــت: این میزان اعتبار و بودجه واقعــا این امکان را 
برایش ایجــاد نمی کند کــه همه جانبــه از محیط زیســت و 
مســئولیتش دفاع کند و کار خودش را انجام دهد. این وضعیت 
برای ســازمان منابع طبیعی نیز وجود دارد. تــا زمانی که برای 
محیط بانــان و جنــگل بانان و افــرادی که در ســطح برخورد 
مستقیم با تخلفات هســتند، جایگاه تعریف شده قانونی مطرح 
 نکنیم، همچنان شــاهد تخلفات و نابودی جنــگل ها خواهیم 

بود.
در ادامــه دکتر کیــا دلیری ضمن اشــاره به کمبــود اعتبارات 
در زمینه حفــظ و مراقبــت از جنگل هــا اظهار داشــت: این 
مســئله نشــان از عدم توجــه جدی اســت. بــه همین جهت 
ســازمان های غیر دولتــی در این بخــش مــی توانند کمک 
خوبی باشــند. ایــن ســازمان هــا در توزیــع آگاهــی نقش 
 مهمی دارند و به این شــکل به محیط زیســت کمــک زیادی 
می کنند. رییس انجمن جنگل های کشــور افزود: یک دسته از 
ســازمان های مردم نهاد متخصص هستند و دسته دیگری فقط 
 جنبه عمومی و مردمی دارند. سازمان مردم نهاد تخصصی، نقش 
گوش های تخصصی ســازمان ها را دارند و به عنوان یک واسطه 
میان مردم و سازمان ها عمل می کنند. سازمان های مردم نهاد 
عمومی نیز آگاهی و اطالعات را در سراســر کشــور میان مردم 

توزیع می کنند.

با مسئوالن

 معاون آموزش سازمان محیط زیســت با بیان اینکه میزان 
مطالبه گری جامعــه مدنی منجر به افزایش ســرعت حل 
 معضالت توسط مســئوالن می شــود، گفت: هنرمندان و 
رسانه ها، بازی گردانان مطالبه گری محیط زیستی هستند.
معاون آموزش و پژوهش ســازمان حفاظت محیط زیست 
درباره نقش هنرمندان برای حل معضل آلودگی هوا و تاثیر 
مشارکت مردمی در حل این معضل، گفت: در تمام دنیا برای 
همراه کردن مردم و جلب مشارکت آن ها در حل مشکالت 
و معضالت محیط زیســتی از قدرت هنرمندان و زبان هنر 
استفاده می شود زیرا مردم از اقدامات هنرمندان و نگاه آن ها 
الگوبرداری می کنند. یوسف رشیدی با بیان اینکه مردم نیز 
در خصوص مقابله با آلودگی هوا دارای تکالیف و نقش هایی 
هســتند، اظهار کرد: مردم نیز همانند مسئوالن باید نقش 
خود، برای کاهش آلودگی هوا را به درستی ایفا کنند که البته 

مهم ترین تکلیف، مطالبه گری است. 
وی تاکید کــرد: نقش مردم هم نه تنها کمتر از مســئوالن 
نیست بلکه هم اندازه آنان است و مطالبه گری مردم می تواند 
منجر به افزایش سرعت حل معضالت توسط مسئوالن شود.

وی افزود: اگر مردم مطالبه گری نداشــته باشــند، شتاب 
 الزم در حل معضالت از سوی مســئوالن به وجود نمی آید 
همان گونه که در بیشــتر کشــورهای جهان که همانند ما 
با چالش های محیط زیســتی مختلف همچــون آلودگی 
هوا مواجه بودند، این مشــکالت را از طریــق مطالبه گری 
 مردم حل کرده اند. رشــیدی در خصوص جشنواره عکس 
و پوستر نفس های شهر و نقش هنرمندان در جلب مشارکت 
مردمی برای کاهش آلودگی هوا، گفت: باید توجه داشــته 
 باشیم که هنرمندان و رسانه ها، بازی گردانان مطالبه گری 
محیط زیستی مردم هستند. مراسم پایانی دومین جشنواره 
عکس و پوستر نفس های شهر باحضور معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان حفاظت محیط زیست عصر 17 اسفندماه 
در ســالن همایش هــای بیــن المللی ســازمان حفاظت 

محیط زیست برگزار و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.

معاون آموزش سازمان محیط زیست:

هنرمندان،  بازی گردانان مطالبه گری  
محیط زیستی هستند

بعضی از ســوژه ها وجود ارزشــمندی در خــود دارند. 
 در واقــع بــار معنایــی ســنگینی درون آن هــا نهفته 
شده است که بارها نوشــتن برای آن یعنی خالی شدن، 
چرا که احســاس سبکی دســت می دهد وقتی برای آن 

می نویسیم.
انگار دینی بر گردن ما اهالی رســانه مانــده که اگر این 
نوشــتارها روی کاغذهای روزنامه یا صفحه های مجازی 
نقش نبندد چیزی را در خود گم کرده ایم و حاال آن یک 

چیز همان » زاینده رود « است.
 همان ســوژه کلیشــه ای که بارها از تمامی ابعاد بودن 
 و نبودن آن بررســی شده اســت، اگر چه ما اصفهانی ها 
به نبودنش بیشــتر عــادت کرده ایم تــا بودنش، همه 
می دانیم وقتی می آید، می رود و ماندنی در کار نیســت.

زاینده رود که می رود همه چیــز را با خود می برد، همان 
موقع که می آیــد، از قبل چمدانش را برای رفتن بســته 
اســت. رودخانه ای که همیشــه برای نمانــدن و رفتن 
به اجبار باید آماده باشــد در پس امضاهایی برای مردم 
اصفهان محکوم به تبدیل شــدن به یک رودخانه اتفاقی 
شــده اســت که با ورودش مردم در کرانه آن برای چند 
روزی عکس یادگاری بگیرند تا در خاطره ها ثبت شــود، 
 چنین روزی آب در رودخانه خشــک جــاری بود و پس 

از آن به انتظار قطع شدن آن بمانند.

جریان حیات بخشــی کــه مدتــی اســت از اصفهان 
 دریغش کرده اند اثرات ســوئی بر محیط زیست اصفهان 
داشته اســت. این در حالی است که حمیدرضا قلمکاری 
رییس کمیســیون کشــاورزی آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانــی اصفهان پیرامون مســئله زاینــده رود گفت: 
درباره زاینده رود نباید احساســی و بــا هیاهو برخورد 
کنیم بلکه الزم اســت تا با دقت تمام و بر اساس مباحث 
 علمــی و کارشناســی و با هــدف » نجات زاینــده رود 

از سرآب تا پایاب « تالش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شــورای اسالمی، اتاق های 
بازرگانی و ســایر نهادها برای مرثیه سرایی و فریاد زدن 
ساخته نشده اند، اظهار داشت: امروز هر کسی می خواهد 
ســوپرمن احیای حوضه  آب ریز زاینده رود باشــد، اما 
متاســفانه این افراد بــرای چالش هایی کــه درباره این 
حوضه  آبریز مطرح می کنند راهــکار قابل توجهی ارایه 

نمی دهند.
قلمکاری بــا بحرانی خواندن وضعیت زیســت محیطی 
اســتان اصفهان به دلیل خشــکی زاینده رود و باتالق 
گاوخونی، گفــت: اینکه گفته می شــود به مســئوالن 
اطالعات اشتباه داده می شــود خود اساسا اشتباه است 
زیرا با بررسی مســائل حوضه آبریز زاینده رود به خوبی 
مشخص می شــود که برخی افراد از پژوهش های انجام 

شده اســتفاده مطلوب می کنند و تنها مواردی که برای 
منافع آن ها اهمیت دارد را بزرگ نمایی می کنند.

وی حل مســائل و مشــکالت منطقه ای در حوضه آبریز 
زاینده رود را نیز نیازمند تشکیل کمیته ای تحت عنوان 
کمیته  حقیقت یاب دانســت و تاکید کــرد: اینکه 237 
میلیــون مترمکعب آب چهــار محال بختیــاری از کجا 
تامین می شود؟ 1291 مترمکعب آبی که توسط وزارت 
نیرو به بخش های مختلف تخصیــص پیدا کرده از کدام 
محل است؟ حق آبه کشاورزان کجاست؟ و ... باید در این 
کمیته حقیقت یاب مطرح و یک بار برای همیشه به این 

شایعات پایان داده شود.
پژوهشــی که عمق فاجعه درباره خشــکی 

باتالق گاوخونی را نشان داد
مصدقی از اساتید دانشــگاه صنعتی اصفهان نیز با اشاره 
به پژوهشــی که به تازگــی در این دانشــگاه پیرامون 
ریزگردهای ناشــی از تاالب گاوخونی انجام شده است، 
گفت: در ایــن پژوهش در70 نقطــه از اصفهان و حومه 
دســتگاه های اندازه گیری در ارتفاع 2 تا 3 متری سطح 
 زمین نصب شد که بررســی نمونه های آن عمق فاجعه 

در اصفهان را به صورت ملموس بیان می کند.
وی با بیــان اینکه به صــورت ماهیانه فرونشســت های 
اتمسفری ) ریزگردها ( در این دســتگاه ها اندازه گیری 
 شده اســت، گفت: طبق محاســبات انجام شده سالیانه 
به صورت متوســط در هر یک کیلومتر مربع در اصفهان 

60 تن ریزگرد بر زمین می نشیند.
مصدقی میزان ســرب، کادمیون، کورم و ســایر فلزات 
سنگین در ریزگردها را بسیار فراتر از حد بحرانی دانست 
و ادامه داد: عالوه بر این مــوارد، نوعی خاک رس فیبری 
نیز که مخصوص مناطق خشــک بوده در این ریزگردها 
وجود دارد که بسیار برای سیستم تنفسی زیان آور است.

 اســتاد دانشــگاه صنعتی اصفهان تلفیق این ریزگردها 
با آالینده های صنعتی استان را به یک سم مهلک تعبیر 
کرد و ادامه داد: منشاء این ذرات به صورت خاص از شرق 
اصفهان و باتالق گاوخونی بوده و همین موضوع اهمیت 
رسیدگی هرچه ســریع تر به باتالق گاوخونی را گوشزد 

می کند.
به هر حــال زاینــده  رود یکــی از داشــته های تاریخی 
طبیعی نه تنها اصفهان بلکه کشــور اســت که به دلیل 
عدم مدیریت صحیح قطع شــده و تیر خالص را به پیکر 
محیط زیست اصفهان زده اســت، اما در این میان همه 
 می خواهند ســوپر من نجات زاینده رود باشــند غافل 
 از اینکه ســوپر من بودن، تنهــا در حد حرف و شــعار 

باقی می ماند.

زاینده رود، جریان حیات بخشی که از اصفهان دریغ می شود؛

مرثیهسراییدردیاززایندهروددوانمیکند

دریچه

اتفاق روز

امروز روز درختکاری در ایران است و این فرهنگ در روسیه نیز 
با سهم 25 درصدی از کل عرصه های جنگلی جهان، جایگاهی 
ویژه دارد و بیش از همه، جوانان روســی نقش اصلی را در این 

مسئله محیط زیستی بر عهده دارند.
به گزارش ایرنا، براســاس آمارهای انتشــار پیدا کرده، روسیه 
8/5 میلیون کیلومتر مربع یــا 851 میلیون هکتار جنگل دارد 
که حدود 25 درصد از 38 میلیون کیلومتر مربع عرصه جنگلی 
 جهان را تشــکیل می دهد. از دوره حکومت تزاری در روســیه 
 و همچنین شــوروی، ترویج فرهنگ درختــکاری بین مردم 

به ویژه نسل جوان در دستور کار بوده است.
درختکاری در شوروی و روسیه نو همیشه مورد توجه خاص قرار 
داشــته و دولت ها تالش کرده و می کنند با گسترش فرهنگ 
درختکاری، برنامه حفظ و توسعه جنگل ها و فضای سبز شهری 

را با همکاری مردمی و هزینه کمتر اجرا کنند.
در همین چارچوب، از سال 1991 نیز پس از فروپاشی شوروی 
 و تشــکیل روســیه نو، درختکاری از ســوی دولت این کشور 
به صورت برنامه ریزی شده اجرا می شود و آژانس فدرال منابع 

جنگلی نیز متولی این امر مهم است.
 با برنامه ریزی این ســازمان دولتی از ســال 2011 هر ســاله 
 » روز درختکاری سراســری روســیه « 14 مه برگزار می شود 
و در چارچوب این مناســبت برنامه های متنوعی پیش بینی 
شده است. پیش از این در تقویم ملی روسیه 22 آوریل روز بین 

المللی درختکاری ثبت شــده بود ولی شش سال 
 پیش تغییر پیدا کرد. 14مه هر ســال 
بیشــتر  مردمــی  هــای  گــروه 

 متشــکل از جوانان، دانشــجویان 
و دانش آمــوزان در عرصه های 

تعیین شــده حاشیه ای 
جنگل ها، فضاهای سبز 
و بوستان های شهرهای 
بــزرگ حضــور پیدا 

می کنند و ضمن کاشت 

 درخت، طبیعت را از زباله ها و شــاخه های شکسته پاکسازی 
می کنند. نتیجه این توجه متمرکز و اجرای برنامه های گوناگون 
مدیریت شده در شــهرهای مختلف به ویژه ابر شهر مسکو به 
 خوبی مشاهده می شــود و تمام فضای خاکی پایتخت روسیه 
از درخت و بوته پوشیده شده است. معموال درختکاری عمومی 
 در روســیه در قالب برنامه » ســوبوتنیک « اجرا 
می شــود که از سوبوتا یا شــنبه به روسی 
گرفته شده است. برای نمونه سال 
2016 در این برنامه گروه های 
مردمی با200 هــزار عضو در 
محدوده ای به وسعت بیش 
از هفت هــزار هکتار 
حــدود 25 میلیون 
اصــله نهال کاشتند. 
 البتــه ایــن درختکاری 

و آمار مربوط بــه آن فقط در برگیرنده عملکــرد فعالیت های 
رسمی است و شــمار نهال هایی که مردم به ویژه به مناسبت 
 جشــن هایی همچون روز 9 مه ) ســالروز پیروزی شــوروی 
 در جنگ دوم جهانی ( و در مواردی تشــکیل زندگی کاشــته 

می شود، بسیار بیشتر است.
بخشــی از این برنامه ها می تواند جایگزینی برای بهره برداری 
 از عرصه های جنگلــی در قالب قطع درختــان و تولید چوب 
 در روســیه باشــد که ازدیرباز یکی از اقالم صادراتی این کشور 
و همچنین پرکاربرد در صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی 
است.  از سوی دیگر، درختکاری در فرهنگ ادبی روسیه اقدامی 
شایسته محسوب می شود و شــاعران بزرگ از جمله میخائیل 
لرمونتف و سرگئی یســنین آن را تحســین کرده و در اشعار 
خود مردم را به لزوم توجه بیشــتر به طبیعت تشویق کرده اند.  
به همین دلیل جشــن های روز درختکاری در روســیه بسیار 
 گسترده است و بســیاری با حضور در فضاهای عمومی شهری 
و جنگلی با کاشــتن درخت یا حتی بوته های گل و نهال های 
میوه در محوطه باغ و محل سکونت خود آن را جشن می گیرند. 

ماجرایی کــه در یک باغ وحــش رخ داد نشــان می دهد 
سبعیت و وحشی گری برخی از انسان ها حد و مرزی ندارد. 
اگر کروکودیل به انســان یا حیوانی حمله می کند به دلیل 
 گرسنگی یا غریزه ترس اســت، اما قتل یک خزنده در بند 

به وحشیانه ترین شیوه را چگونه باید توجیه کرد.
 تعدادی از بازدیدکننــدگان باغ وحش بلودر شــهر تونس 
 با ضربات ســنگ و قطعــات بتنی یک کروکودیــل نیل را 

به طرز وحشیانه ای و فقط برای تفریح کشتند.
دکتر آمور انیفر مســئول و دامپزشــک باغ وحش بلودر که 
در وســط یک پارک در قلب شــهر تونس واقع شده است، 
گفت: وحشــتناک اســت. نمی توانید تصور کنید حیوانات 
 این باغ وحــش چه زجر و شــکنجه ای را از ســوی برخی 

از بازدیدکنندگان متحمل می شوند.
وی افزود: ایــن کروکودیل نیل به دلیــل خونریزی داخلی 
جانش را از دست داد. تعدادی بازدیدکننده با ضربات سنگ 

 حیوان را هدف قرار داده و اصابت دو ســنگ بزرگ به یکی 
از چشمان خزنده موجب مرگ او شد.

 ریــاض موخنر گفــت: رفتار برخی از شــهروندان بســیار 
شــرم آور اســت. آنها انبوهی از زباله را بــه داخل محوطه 
 نگهــداری حیوانــات پرتــاب کرده و با ســنگ، شــیرها 

و اسب های آبی را هدف قرار می دهند.

رییس اداره محیط زیست شــهر تهران ضمن دعوت از مردم 
برای کاشت درخت در روز درختکاری، تاکید کرد که حفاظت 
از درختان موجود اهمیت و ضرورت بیشتری نسبت به کاشت 

درخت دارد.
محمدحسین بازگیر، درباره اهمیت درختان در شهر گفت: 
درختان عالوه بر اینکه کیفیت هوا را افزایش داده و آلودگی  
هــوا را کاهش می دهند تولید اکســیژن کرده و زیســتگاه 
حیات وحش هستند، همچنین کارکردهای زیبایی شناختی، 
دارند. وی ادامه داد: همه این عوامل سبب می شود که برای 
 درختان بــه عنوان موجودی بــا ارزش احترام قائل شــویم 

و حفاظت از آنها را دراولویت برنامه های خود قرار دهیم. 
بازگیر با اشاره به اینکه امروز روز درختکاری است بیان کرد: 
ما از مردم دعوت می کنیم که بــرای درختکاری در این روز 
با محیط زیســت همکاری کنند. از آنجا که درختکاری جزو 
 اولویت  برنامه های مــا در این روز اســت، هماهنگی هایی را 

با برخی از دانشــگاه ها، مراکز خدماتی و تشکل های مردمی 
برای کاشت درخت داشته ایم.

وی همچنین تاکید کرد: حفاظت از درختان موجود اهمیت 
 و ضرورت بیشــتری نســبت به کاشــت درخت دارد و همه 
دستگاه ها باید برای حفاظت از درختان در سطح شهر تالش 

کنند.

دعوت از مردم برای کاشت درخت در روز درختکاریکروکودیل باغ وحش را با سنگ کشتند

رودخانه ای که 
همیشه برای 

نماندن و رفتن 
به اجبار باید 
آماده باشد 

در پس امضاهایی 
برای مردم 

اصفهان محکوم 
به تبدیل شدن 
به یک رودخانه 

اتفاقی شده است

قاب روز    ) زرافه ها (

زاینده  رود یکی از داشته های تاریخی طبیعی نه تنها اصفهان بلکه کشور است که به دلیل عدم مدیریت 
صحیح جریان آن قطع شده و تیر خالص را به پیکر محیط زیست اصفهان زده است.

روز درختکاری در ایران و نگاهی به این فرهنگ در روسیه

خبر

سیاوش
 پاک سرشت
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تاریخچه

زمانی که فوتبال اصفهان تیم های زیادی در لیگ داشت، دربی های 
متعددی برگزار می شد؛ اما نخســتین دیدار رسمی دو تیم سپاهان 
و ذوب آهن در سال 51 انجام شــد که این دو تیم در فینال مسابقات 
قهرمانی باشگاه های اصفهان و در ورزشــگاه باغ همایون به مصاف 
هم رفتند و در پایان وقت قانونی به  تســاوی بدون گل رسیدند؛ اما 
سپاهان در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 ذوب آهن را شکست داد و 

نخستین برنده دربی لقب گرفت.
دو تیم از لیگ تخت جمشــید تا لیگ برتر، در دیدارهای رســمی و 
دوســتانه در مجموع، 59 بار به مصاف هم رفته انــد که دیدار امروز، 
بازی شصتم محسوب می شود؛ اما در تاریخ لیگ برتر، سی  و دومین 

هماورد تیم های نصف  جهان به شمار می رود.
لیگ تخت جمشید ) 1352 تا 1357(

سپاهان و ذوب آهن دربی خود را از دومین فصل جام تخت جمشید، 
آغاز کردند. نخســتین دیدار آنها در این رقابت ها به 20 اردیبهشت 
ســال 53 برمی گردد، دیداری که اولین مصاف آنهــا در یک رقابت 
سراسری محسوب می شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید. آنها 
در فصل های سوم، چهارم و پنجم هم به طور همزمان در لیگ تخت 
جمشید حضور داشتند و در مجموع 8 بار در این لیگ که نخستین 

لیگ فوتبال در ایران بود بازی کردند.
ششمین دوره که در سال 57 برگزار می شد با شروع جنگ تحمیلی 
در سال 59 ناتمام ماند؛ در 8 رویارویی دو تیم در جام تخت جمشید 
دو پیروزی برای ســپاهان و یک پیروزی برای ذوب آهن ثبت شد و 

سایر دیدارها با نتیجه تساوی به پایان رسید.
جام قدس )1364 تا 1369(

پس از انقالب اسالمی و از سال 64 جام قدس در چهار دوره )1364 

تا 1368( در استان های مختلف برگزار می شد که در نهایت منتخب 
استان های مختلف برابر یکدیگر قرار می گرفتند و قهرمان مشخص 
می شــد. دوره پنجم )1368-1369( جام قدس اما متفاوت بود و با 
حضور همه تیم های باشگاهی در دو گروه برگزار شد که در این بین 

سپاهان و ذوب آهن دربی را برگزار نکردند.
لیگ آزادگان )1370 تا 1380(

پس از جام قدس، لیگ آزادگان از ســال 1370 پایه گذاری شد که 
در 10 دوره این رقابت ها ســپاهان و ذوب آهن 6 بار به طور همزمان 

حضور داشتند و 12 بار نیز در لیگ آزادگان به مصاف هم رفتند.
تیم فوتبال ذوب آهن از ســال 1372 با خرید امتیاز تیم تام به لیگ 
سطح اول کشور بازگشــت و به جز ســال 1374 که در دسته دوم 
 حضور یافت در بقیه ســال ها در ســطح اول فوتبال کشــور حضور

 داشته است.
لیگ برتر )1380 تاکنون(

حرفه ای ترین و جدیدترین رقابت های باشگاهی در ایران لیگ برتر 
است که از سال 80 برگزار می شود و در حال حاضر در شانزدهمین 

دوره این رقابت ها قرار داریم.
سپاهان و ذوب آهن در همه ادوار حاضر بوده اند و در 31 جدال قبلی 
در لیگ برتر 13 برد برای ســپاهان، 10 برد برای ذوب آهن و هشت 

تساوی ثبت شده است.
جام حذفی )1355 تاکنون(

جام حذفی فوتبال ایران از ســال 55 آغاز شد و سپاهان و ذوب آهن 
پنج بار در این رقابت ها به مصاف هــم رفته اند که دو بار ذوب آهن در 
وقت قانونی پیروز بوده و سه دیدار نیز در پایان 120 دقیقه با نتیجه 

تساوی به پایان رسیده است.
 دو دیدار از ســه دیــداری را که به ضربات پنالتی کشــیده شــده 

ذوب آهن برده و یک دیدار نیز با برتری سپاهان همراه بوده است.

پیشنهاد سردبیر: 
چهره ویژه شهرآورد

یک دربی دیرینه

مصادف با روزهایی که فوتبال اصفهان از دوران باشــکوه خود فاصله 
گرفته اســت شــصتمین شــهرآورد نصف جهان در ورزشگاه نقش 
جهان برگزار خواهد شد. تیم های سپاهان و ذوب آهن در حالی برای 
شــصتمین مرتبه در قالب دیداری رســمی رو در روی یکدیگر قرار 
می گیرند که در تازه ترین تقابل آنها شــرایطی خاص و عجیب حاکم 
اســت که در اتفاقی کم ســابقه هر دو تیم هماهنگ با یکدیگر با سه 

شکست متوالی به این مسابقه رسیده اند.
سپاهان ظرف هفته های بیستم تا بیست و دوم لیگ برتر به ترتیب به 
پیکان، ماشین سازی و پرسپولیس باخت و ذوب آهن در این مدت به 
نوبت مغلوب صبا، تراکتورسازی و استقالل شد. این باخت های پشت 
سر هم منجر به آن شــد که ذوب آهن ضمن از دســت دادن جایگاه 
ســومی خود از کورس رقابت بر ســر سهمیه آســیایی عقب بیفتد 
و سپاهان با ســقوط به نیمه پایینی جدول صاحب رتبه ای دورقمی 
شــود؛ اما تلخکامی دو تیم اصفهانی تنها به عرصه رقابت های داخلی 
محدود نمی شود بلکه فراتر از آن ابعادی بین المللی هم دارد. امسال 
یکی از معدود فصول یک دهه اخیر اســت که در آن سپاهان در لیگ 
قهرمانان حضور ندارد. ذوب آهن هم که برخالف همشهری به عنوان 

یکی از چهار نماینده ایران در این تورنمنت آسیایی حاضر است با یک 
باخت ناجور حیثیتی برابر حریف 10 نفره عربســتانی به این مسابقه 
رسیده است.  با این تفاسیر، ادعایی به گزاف نیست اگر مدعی شویم 
شصتمین شــهرآورد نصف جهان مصادف با یکی از بدترین مقاطع 
فوتبال اصفهان ظرف دهه اخیر و در شــرایطی برگزار می شــود که 
برخالف گذشته ای نزدیک از شــکوه فوتبالی دیار زاینده رود خبری 
نیســت. با این وجود و حتی در این روزهای نه چنــدان خوش هم، 
اصفهانی ها امیدوارند که شــهرآورد آنها مثل بسیاری از دفعات قبلی 
مســابقه ای جذاب از آب دربیاید که نگاه بســیاری از اهالی فوتبال 
ایران را به خود جلب می کند و ویترینــی از زیبایی های لیگ برتر را 
به نمایش می گذارد. آخرین شــهرآورد فوتبال اصفهان که چهار ماه 
و 20 روز پیش در ورزشگاه فوالدشــهر برگزار شد به کام ذوب آهنی 
رقم خورد که با 2 گل مرتضی تبریزی همشــهری خود را شکســت 
دادند. پنجاه و نهمین دربی نصف جهــان اما بیش از آنکه تحت تاثیر 
برد ذوب آهن و درخشش تبریزی باشد زیر سایه خداحافظی غریبانه 
اســطوره ســپاهان، محرم نویدکیا قرار گرفت که برخالف مخالفت 
بسیاری از همبازیانش اصرار داشت در آن مســابقه رسما به فوتبال 
حرفه ای خود پایان دهد. شــهرآورد شــصتم فوتبال اصفهان اولین 
مسابقه ای است که از پس از بازگشــایی مجدد ورزشگاه نقش جهان 

در این استادیوم به میزبانی سپاهان و برابر ذوب آهن برگزار می شود.

شصتمین شهرآورد

شــصتمین شــهرآورد فوتبال اصفهان یک چهره ویژه دارد و او 
کسی نیست جز مسعود حسن زاده که یکی از بازیکنان خبرساز 
نقل و انتقاالت تابستانی گذشته بود. این بازیکن که با وجود باقی 

بودن از مــدت قراردادش با ذوب آهن ســاز جدایی را کوک 
کرده بود پس از کش و قوس های فــراوان در نهایت تیم 

. اصفهانی را بــه مقصد ســایپا ترک  کرد
فوتبــال  از  حســن زاده  دوری 

اصفهــان امــا بیشــتر از یک 
نیم فصــل به درازا نکشــید و 
این مهاجم 25 ســاله خیلی 
زود به نصف جهان بازگشت 
تا ایــن بار پیراهــن طالیی 

تیـم همشهری را بر تن کند. این بازیکن که تاکنون 
سه مرتبه و از جمله در اولین بازی رسمی خود برای 
سپاهان گلزنی کرده است بدون تردید در دیدار برابر 
تیم سابقش انگیزه های ویژه ای برای درخشش خواهد 
داشت و امیدوار اســت تا در تقابل با همبازیان فصل 

گذشته موفق به گلزنی شود.

تاکنون مربی های مختلفــی در دربی اصفهان، هدایت تیم های 
سپاهان و ذوب آهن را بر عهده داشته اند.

فرهاد کاظمی ســه بار، اســتانکو دو بار، تــاوارس، قلعه نویی، 
بوناچیچ و فرکــی هرکدام یک بــار در زمان هدایــت خود در 
سپاهان موفق به شکست دادن ذوب آهن شــده اند و در مقابل 
رســول کربکندی ســه بار، ابراهیم زاده چهار بار و مختار بابایی 
و ذوالفقارنسب و مجتبی حســینی نیز هرکدام یک بار در زمان 

سرمربیگری خود در ذوب آهن، سپاهان را شکست داده اند.
مجتبی حسینی که در دیدار نخســت، برای نخستین  بار روی 
نیمکت ذوب آهن نشست ، نخســتین بردش در این بازی را نیز 
کسب کرد؛ اما نخســتین تجربه ویسی در مقام مربی با شکست 
همراه شد. دیدار امروز  برای ویسی از اهمیت خاصی برخوردار 
است؛ چرا که محسن طاهری، مدیرعامل باشگاه سپاهان اعالم 
کرده نتیجه دربی اصفهان برای کادرفنی این تیم تعیین کننده 
است. در واقع او غیرمســتقیم به عبدا... ویسی اولتیماتوم داده 
و از این نظر شــاید این بازی آخرین حضور گواردیوالی وطنی 

روی نیمکت طالیی پوشان اصفهانی باشد.

مهدی رجب زاده مهاجم تیم ذوب آهــن در بین برترین گلزنان 
برتر این دیدار با پنــج گل زده در صدر جــای دارد و می تواند 
باز هم بر تعــداد گل هایش اضافه کند.محــرم نویدکیا کاپیتان 

سپاهان و ادموند بزیک مهاجم ســابق این تیم با چهار 
گل زده در رده های بعدی جای دارند.

محمود کریمی نیز ســه گل در این دیدار به ثمر 
رســانده، همچنین ایگور کاســترو مهاجم سابق 
ذوب آهن نیــز در دربی اصفهان ســه گل به ثمر 

رسانده و بهترین مهاجم خارجی این دیدار 
محســوب می شــود. کیوان ساجدی 

از ذوب آهن نیــز در دور رفت لیگ 
پنجم و رسول نویدکیا از سپاهان 
در دور برگشــت لیــگ پنجم با 
گلزنی در دقیقــه 93 دیرترین 
گل این مســابقه مهم را به ثمر 
رساندند و محمود کریمی نیز با 

گلزنی در دقیقه یک، سریع ترین 
گل دربی را ثبت کرده است.

چهره ویژه شهرآورد

آمار مربیان دربی

مهدی رجب زاده در صدر بهترین 
گلزنان دربی

زمان بازی:

داور شهرآورد اصفهان:

یکشنبه، ساعت 16

تورج حق وردی 

 کمیتــه داوران اســامی داوران هفته بیســت وســوم
 لیگ برتر فوتبال را عــالم کرد که بر این اســاس تورج 

حق وردی قضاوت دربی اصفهان را بر عهده دارد .
تورج حــق وردی به همراه  حســین طالقانــی، فرهاد 
مروجی و پیمان فرخی مهر دیدار تیــم های ذوب آهن 
و ســپاهان را در لیگ برتر قضاوت خواهد کرد.اسماعیل 
صفیری پیشکســوت داوری اصفهان نیز بر امر قضاوت 

این دیدارنظارت می کند.

سپاهان: مهدی امینی، موسی کولیبالی، شــجاع خلیل زاده، سیدجالل عبدی، 
آرمین سهرابیان، میالد سرلک، رسول نویدکیا، سرور جباروف، فرید بهزادی کریمی، 

جالل الدین علی محمدی و مسعود حسن زاده

ذوب آهن: رشــید مظاهری، وحید محمدزاده، محمد نژادمهــدی، علی حمام، 
مهران درخشان مهر، مهدی مهدی پور، دانیال اسماعیلی فر، سیدمحمدرضا حسینی، 

احسان پهلوان، جری بنسون و مهدی رجب زاده

ترکیب احتمالی تیم ها در دربی اصفهان

هفته بیست و سوم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

دوئل همشهریان
ناکام ،در نقش جهان
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پیشنهاد سردبیر: 
افزایش تعداد دفاتر کاریابی استان اصفهان

شهرداری

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خبر داد:

فروش نامطلوب صنایع دستی 
اصفهان در سال ۹۵

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 11 پروژه مشارکتی
در منطقه 10

مدیرمنطقه 1۵ شهرداری اصفهان:

 عملیات هندسی ایستگاه اصلی 
بی. آر.تی به زودی تکمیل می شود

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان خبرداد:

 کاشت 10 هزار گل محمدی
در منطقه 11

مدیرمنطقــه 10 شــهرداری اصفهــان  اظهــار کــرد: حضور 
سرمایه گذاران برای توسعه شــهر بسیار ضروری است؛ از همین 
رو  اجرای 11 پروژه مشــارکتی مســکونی- تجــاری- اداری و 

فرهنگی در منطقه در دستور کار است.
عبدالرسول امامی افزود: در این راستا عملیات اجرایی مجموعه 
مشــارکتی فرهنگــی - تجاری اطشــاران در بزرگراه شــهید 
آقابابایی - کــوی میالد به مســاحت حــدود 3440 مترمربع 

درحال انجام است.
مدیــر منطقه 10 شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: پارکینگ 
مشارکتی اطشاران ننیز ظرفیت پارک 100 خودرو را دارد. وی 
با اشاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: آسفالت معابر فرعی به 
مســاحت 89 هزار مترمربع برای تردد روان شهروندان با اعتبار 

10میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شد.
مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: زیرسازی 
آســفالت معابر فرعی منطقه به مســاحت 34 هزار مترمربع با 
اعتبار 10 میلیــارد و 200 میلیون ریال به پایان رســید. امامی 
با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه اعالم کرد: 10میلیارد ریال 
اعتبار به بازگشــایی گلوگاه هــا و روان بخشــی بافت محالت 

اختصاص یافته است.

خط ســوم بی.آر.تی از ارغوانیه تا میدان امام علی)ع( در دستور 
کار مدیریت شهری قرار دارد که از پایانه ارغوانیه تا خیابان جی 

در منطقه 15 واقع شده است.
مدیر منطقــه 15 شــهرداری اصفهان در این بــاره اظهار کرد: 
عملیات زیرســازی و بتن ریزی مسیر خط ســوم بی.آر.تی در 

منطقه 15 تکمیل شده است.
رضا مختاری در ادامه با اشــاره به احداث ایســتگاه اصلی خط 
ســوم بی.آر.تی در این منطقه افزود: عملیات اصالح هندســی 
ایســتگاه اصلی بی.آر.تی نیز در خیابان جی غربی - میدان امام 

خمینی)ره( به مساحت 300 مترمربع در دست اجراست.
مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 98 درصد پیشــرفت داشــته اســت، ادامه داد: اصالح 
هندسی ایســتگاه بی.آر.تی در خیابان جی غربی با اعتبار یک 

میلیارد ریال به زودی تکمیل می شود.

گل ها و درختان یکی از زیبایی های خلقت هستند که روح آدم 
را با نشــاط می کنند و در همین راستا توســعه فضای سبز در 

دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
رسالت، مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان، در این باره گفت: 
به مناســبت هفته درختکاری تــا پایان هفته جــاری 10هزار 
 گل محمــدی در منــازل اهالی منطقه از ســوی شــهرداری

کاشــته می شــود. وی افزود: در روز گذشــته 2 هــزار گل رز 
محمدی در بین نمازگــزاران جمعه توزیع شــد. مدیر منطقه 
11 با اشــاره به توزیع نهال رایگان به مناسبت هفته درختکاری 
اظهارکــرد: از 15 تــا 20 اســفند ماه نهــال های رایــگان به 
شهروندانی اهدا می شــود که در سایت ســازمان پارک ها یا با 

مراجعه به شهرداری منطقه ثبت نام کرده بودند.
رســالت ادامه داد: در این راســتا شــهروندان می توانند برای 
دریافت نهال خــود به فرهنگســرای اهتمــام در خیابان امام 

خمینی)ره(، خیابان شهدای لیمجیر مراجعه کنند.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با اشاره به وضعیت تولید 
و فروش صنایع دســتی در اصفهان در ســال 95 اظهار داشت: 
شرایط اقتصادی کالن کشــور به مرحله ای رسیده که وضعیت 
تولید و فروش صنایع دســتی را دچــار چالش های جدی کرده 

است.
عباس شــیردل با بیان اینکــه وضعیت فروش صنایع دســتی 
در ســال 95 نامطلوب بود، گفت: در ســالی که گذشت، فشار 
زیادی روی فروشــندگان و تولیدکنندگان صنایع دستی بود و 
تولیدکنندگان غیرت به خرج دادند که ســرمایه خود را از این 

بخش خارج نکردند.
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان با بیــان اینکه از دارایی 
می خواهیــم که با توجه بــه وضعیت فروش نامناســب صنایع 
دستی، مالیات این قشر بخشوده شود، تصریح کرد: در سالی که 
گذشت، فروش صنایع دستی بســیار کمرنگ شد و تنها گروه ها 
و شــرکت هایی به صورت مجازی اقدام به خرید و فروش صنایع 
دستی می کنند که با توجه به حجم تولید صنایع دستی، فروش 

آن رشد ناچیزی داشته است.
وی با اشــاره به وضعیت میدان امام)ره( اصفهان برای استقبال 
از مسافران و گردشــگران نوروزی گفت: در حال حاضر میدان 
امام)ره( برای استقبال از گردشــگران نوروزی شرایط مطلوبی 
دارد و ما از مسافران و گردشــگران می خواهیم که نوروز خود را 

در شهر جهانی صنایع دستی بگذرانند.
شــیردل درباره ســاماندهی های صورت گرفتــه در مغازه ها و 
فروشگاه های صنایع دســتی در میدان امام)ره( بیان کرد: همه 
مغازه های ارائه کننده غیر از صنایع دســتی در میدان امام)ره( 
جمع آوری شــدند و اکنون تمام فروشــگاه ها و مغازه های این 
میدان، تنها صنایع دســتی اصفهان را ارائه می دهند و فقط در 
خیابان های اطراف میدان شــاهد مغازه های غیرمرتبط هستیم 
که با همکاری بازرســی اصناف برای جمــع آوری این مغازه ها 

اقدام شده است.
وی اضافه کرد: همچنین با همــکاری میراث فرهنگی، اصناف و 
اتحادیه صنایع دستی، حدود 40 فروشگاه نمونه فروش صنایع 

دستی، انتخاب و با ارائه لوح تقدیر از آنها تجلیل شد.

احمد شــریعتی در ادامه با اشاره به جلســه تکریم و معارفه 
فرماندار اصفهــان گفت: فرمانــدار قبلی از ســوابق خوبی 
برخوردار بود و در این مدت 6 ســاله خدمــات ارزنده ای را 
ارائه کرد. نایب رییس شــورای شــهر اصفهان گفت: حضور 
فرماندار جدید، آقای رضوانــی را تبریک می گویم و با توجه 
به سوابق مدیریتی و پست های ایشــان، امیدواریم اقدامات 
او در راســتای همدلی و وفاق ملی باشد. شــریعتی در ادامه 
صحبت های خود با اشــاره به 14 اســفند، روز احســان و 
نیکوکاری گفت: در ســال 57 به دســتور امام خمینی)ره( 
کمیته امداد تشکیل شــد، این ارگان خدمات مناسبی را به 
افراد تحت پوشش خود ارائه می دهد که جشن گلریزان برای 
آزادی زندانیان از این جمله اســت. وی با بیان اینکه ممکن 
است ســایر خیریه های مردم نهاد، اقداماتی مشابه کمیته 
امداد انجام دهند، افزود: بهتر است به منظور یکسان سازی و 
هم افزایی خیریه های مردمی با کمیته امداد، همکاری هایی 
بین این دو صورت گیرد. نایب رییس شــورای شهر اصفهان 
با اشــاره به  15  اســفند ماه که به عنــوان روز درختکاری 
نام گذاری شــده اســت، گفت: درختکاری یکی از بهترین 
اقداماتی اســت که هر شــخصی می تواند آن را انجام دهد؛ 
از این رو باید به این مهم توجه شــود. شریعتی با بیان اینکه 
درختــکاری در ادیان مختلف، از جایــگاه خاصی برخوردار 
است افزود: در دین مبین اســالم این مهم به عنوان صدقه 
جاریه معرفی شده است. وی اذعان کرد: هر هکتار زمینی که 
از درختان کاج بهره مند باشــد، 36 تن آلودگی و گرد و غبار 
را کاهش می دهد؛ از این رو باید به حفظ و توســعه درختان 
شــهری توجه شــود. وی با اشــاره به فعالیت های سازمان 

پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: این سازمان 
اقدامات خوبی در راستای گسترش فضای سبز داشته است 

که از این سازمان تشکر می کنم.
توجه به همکاری معاونت فرهنگی با مساجد

وی همچنین با اشــاره به 18 اسفند ماه، ســالروز تاسیس 
کانون های فرهنگی مســاجد گفت: این کانون ها به دنبال 
هدایت و ساماندهی فعالیت های فرهنگی مساجد تاسیس 
شد. نایب رییس شورا اضافه کرد: اخیرا فعالیت های معاونت 
فرهنگی شهرداری نیز با مشارکت های مردم اداره می شود 
که این معاونت می تواند با اســتفاده از ظرفیت کانون های 

مساجد برای پیشبرد برنامه های خود اقدام کند.
فرصت مناسب تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در 

سفرهای راهیان نور
وی در قســمتی دیگر از صحبت های خود با اشــاره به 20 
اسفند ماه سالروز نخســتین حضور رهبر معظم انقالب در 
ســفر راهیان نور تاکیدکرد: این ســفرها فرصت مناســبی 
است که فرهنگ ایثار، شــهادت و مقاومت را در بین جوانان 
تقویت کنیم. شریعتی ادامه داد: این برنامه ها بسیار مدبرانه 
برنامه ریزی شــده اســت؛ ولی محل خوبی برای اســکان 
مســافران در مناطق عملیاتــی وجود نــدارد. وی در ادامه 
صحبت های خود با اشاره به عقب افتادن حقوق شرکت های 
پیمانکار شــهرداری بیان کرد: مدیرعامالن این شرکت ها و 
کارگران آن از این مسئله بسیار گله مند هستند و باید به این 
مسئله توجه شود. شریعتی بیان کرد: باید حق و حقوق این 

افراد، تعیین و نسبت به پرداخت به موقع آنها اقدام شود.
توجه به آماده سازی شهر برای ایام نوروز

وی همچنین با اشــاره به ایام پایانی سال و لزوم آماده سازی 
شهر برای استقبال از مســافران نوروزی اظهار کرد: بسیاری 
از اقدامات برای آماده سازی شــهر، توسط معاونت خدمات 
شــهری شــهرداری انجام گرفته که از این معاونت تشــکر 
می کنم. نایب رییس شــورای شــهر گفت: با توجه به اینکه 
ورودی های شــهر از اهمیت زیادی برای جذب گردشــگر 

برخوردار است، لذا باید به این مسئله توجه بیشتری شود.
لزوم بازبینی طرح تفصیلی شهری 

وی در ادامه صحبت های خود با اشــاره به اشــکاالت طرح 
تفصیلی شهری گفت: با توجه به اشکاالت این طرح، مناطقی 
که در حاشیه های شهر قرار دارند از خدمات شهری به خوبی 
بهره مند نمی شــوند. شــریعتی ادامه داد: در خواست دارم 
این طرح مورد بازبینی قرار گیرد تا مشــکالت اهالی حاشیه 
مناطق هم رفع شود. وی با بیان اینکه سازمان آب و فاضالب 
وعده ارائه خدمات در مناطق شرقی اصفهان را داده بود، بیان 
کرد: با توجه به وعده های داده شــده امیدواریم در سال 96 
شاهد ارائه خدمات مطلوب از سوی این سازمان، در محالتی 

مانند ارغوانیه، گورت و شهرک زاینده رود باشیم.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:

فرماندار جدید اصفهان بر اساس همدلی اقدام کند 
نایب رییس شورای شهر اصفهان، در ابتدای جلسه علنی دیروز شورای شهر اصفهان، از حضور پرشور مردم در 

مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا)س( و تشییع پیکر پاک شهدای دفاع مقدس تشکر و قدردانی کرد.

با مسئوالن

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان  اظهارکرد: 
پروژه اســتقالل یکی از ابرپروژه های شهر محسوب 
می شــود که فعالیت ها برای تکمیل این طرح دوبرابر 
شــده اســت. ایرج مظفر افزود: در فــاز اول، پل های 
همسطح و رو گذر مســیر اصفهان - شاهین شهر در 
دستور کار شهرداری قرار گرفت که در خردادماه سال 

جاری به اتمام رسید.
وی اضافه کرد: فاز دوم این میدان شــامل پروژه های 
دوربرگردان و زیرگذر دانشگاه صنعتی، پل شماره 6، 
میدان ورودی و محوطه سازی های اطراف پروژه است. 
مظفر با اشــاره به اینکه ابرپروژه استقالل در مجموع 
تاکنون 85 درصد پیشرفت داشته است، گفت: اوایل 
سال آینده ابرپروژه استقالل به بهره برداری می رسد. 
وی در ادامه با اشــاره به احداث روگذر قطارشــهری 
اصفهان - شاهین شهر، اظهارکرد: بخشی از این طرح 
با پروژه میدان استقالل اســت و هم زمان با پل شماره 
6 این میدان به نتیجه می رسد و طراحی ادامه آن که 
اتصال به خط یک قطار شــهری اصفهان در ایستگاه 
عاشق آباد است، توسط سازمان قطار شهری اصفهان 
انجام شــده و ســال آینده این اتصال خط یک قطار 
شهری از ایستگاه قدس تا میدان استقالل محقق شود.

 بهره برداری ابرپروژه استقالل 
در اوایل سال آینده

معاینه فنیخبرعمران شهری

فعالیت 2 مرکز معاینه فنی 
خودرو در ایام نوروز

افزایش تعداد دفاتر کاریابی 
استان اصفهان

مدیرکارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان گفت: تعداد دفاتر کاریابی استان 
اصفهان در راســتای ارتقای سطح خدمات افزایش یافت. 
سیف ا... علیخانی در نشست با مدیران دفاتر مشاور شغلی 
و کاریابی های غیر دولتی اظهار کــرد: حمایت هدایت و 
نظارت بر دفاتر کاریابی، سرلوحه فعالیت این مدیریت طی 
دوسال اخیر بوده است. وی با بیان اینکه از سال 94 تاکنون 
حدود 17 دفتر کاریابی در سطح استان به مجموع دفاتر 
کاریابی مجاز اضافه شده است، افزود: افزایش تعداد دفاتر 
کاریابی، در راستای ارتقای سطح خدمات قابل ارائه توسط 
این دفاتر و رضایتمندی کارجویان و کارفرمایان انجام شده 
است. مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان گفت: اولین کاریابی ها در شهرستان های 
نطنز، خــور و بیابانک، تیــران وکرون و خوانســار موفق 
به دریافت مجوز شــده اند. علیخانی تاکیــد کرد: حفظ و 
نگهداری از اطالعات شــخصی و هویتی جویندگان کار 
و نیز اقدام در چارچوب دســتورالعمل ها و بخشنامه های 
ابالغی، توســط دفاتر کاریابی ضروری اســت. وی اضافه 
کرد: شناســایی و برخورد با دفاتر کاریابی غیر مجاز حتی 
در فضای مجازی با همکاری انجمــن صنفی کارفرمایی 

کاریابی های استان، به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

رییس ستاد معاینه فنی خودروی شهر اصفهان گفت: 
در ایام نــوروز 2 مرکز معاینه فنی خــودرو در خیابان 
جی و بلوار فرزانــگان، خدمات الزم را به شــهروندان 
ارائه می کنند.  جمشــید جمشــیدیان اظهار کرد: اگر 
شهروندان به صورت مســتمر برای معاینه خودروهای 
خود به مراکــز معاینه فنی مراجعه کننــد، 20 درصد 
تصادفات ناشــي از نقص فني و ضریب ایمني کاهش 
مي یابد. وی با تاکید بر اینکه شهروندان در ایام پایانی 
سال دریافت معاینه فنی خودرو را به دقیقه 90 موکول 
نکنند، افزود: شــهروندانی که قصد مســافرت دارند 
باید قبل از مســافرت به مراکز معاینــه فنی خودروها 
مراجعه کنند تا اوقات خوشــی را برای خود رقم بزنند. 
جمشــیدیان گفت: در ایام نــوروز 2 مرکز معاینه فنی 
جی در خیابان همدانیان و فرزانگان فعالیت و خدمات 
الزم را به شــهروندان ارائه می دهنــد. وی ادامه داد: 
خودروهای دوگانه ســوز نیز باید قبل از پایان ســال 
برای دریافت مجوز ســوخت گیری بــه مراکز معاینه 
فنی خودروها مراجعه کنند. جمشــیدیان عنوان کرد: 
شهروندان می توانند برای دریافت پاسخ سواالت خود 
از 29 اســفند ماه با ســازمان مدیریت حمل و نقل بار 

شهرداری اصفهان تماس حاصل کنند.

مشاغل شهری

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل 
شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه اکنون 13 
بازار روز کوثر در شهر اصفهان فعال است، اظهارکرد: 
در آینده نزدیــک 2 بازار روز کوثر در خیابان شــفق 
در منطقه 13 و بازاری در شــهرک شــهید کشوری 
در منطقه 6 راه اندازی می شــود. اصغر کشاورز راد  
یادآور شــد: برای بازارهای روز کوثر 14 و 15 که در 
حال احداث است نیز فضای پارکینگ در نظر گرفته 
شده است. مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان، در ادامه از اجرای 
طرح همیار مشــتری در بازارهای روز کوثر خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: این طرح یکــي از طرح هاي این 
ســازمان براي رفاه حال شهروندان اســت که برای 
همراهی خریداران محصوالت بازارهاي کوثر و  حمل 
بار و انتقال خریدهای آنها تا درب خودرو کلید خورده 
است. کشــاورز راد به نحوه بهره برداري از بازارهاي 
روز کوثر اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه بر اساس 
قانون، بازارهای کوثر از طریق مزایده و به مدت ده ماه 
در اختیار بهره برداران قرار مي گیرند، یک آیین نامه 
انضباطــی در این زمینه تدوین شــد تا بــه عملکرد 

بهره برداران این بازارها نمره دهی شود.

 احداث 2 بازار روز کوثر
در مناطق 13 و 6

رییس کمیسیون بهداشت شورای اسالمی شهر اصفهان:

 حق نداریم امالک مردم را
با قیمت ناعادالنه تصرف کنیم

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تاکید کرد:

ضرورت گسترش حرکت های 
نمادین در روز درختکاری

رییس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهری 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، در جلســه علنی شورا 
اظهارکرد: یکی از تاکیدات شــورای اســالمی در ادوار 
مختلف بخصوص در دوره چهارم، بزرگداشــت کرامت 
شهروندانی اســت که از خدمات شــهرداری استفاده 

می کنند.
غالمحســین صادقیان افزود: دســته ای از شهروندان 
هســتند که بــرای اجــرای طرح های شــهرداری در 
حوزه های مختلف مثل فضای ســبز، ایجاد و توســعه 
معابر، پارکینگ ها و... به تعامل و مشــارکت آنان برای 
تملک زمین هایشــان نیاز اســت. رییس کمیســیون 
بهداشت، ســالمت و خدمات شهری شــورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: براساس الیحه نحوه خرید و تملک 
اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی 
دولت، شهرداری موظف است امالک را با تعیین قیمت 
عادالنه تصرف کند. وی تصریح کرد: براساس گزارشات 
واصله از مناطق مختلف شهری، متاسفانه مردم از نحوه 
قیمت گذاری امالک و فرآیند اجرایی آن ناراضی هستند 
و این یکی از مصادیق عدم رعایــت تکریم ارباب رجوع 
در این حوزه اســت. صادقیان عنوان داشت: حق نداریم 
برای اجرای طرح های عمرانی، امالک مردم را با قیمت 
ناعادالنه متصرف شــویم، گاهی اوقات همه دارایی یک 
خانواده قطعه ملکی اســت که در طرحی واقع شده و با 
قیمت گذاری غیرعادالنه، خانواده ای را از هستی ساقط 
می کنیم و یا گاهی اجرای فرآیند آن قدر زمان بر می شود 

که به ناراحتی و نارضایتی ارباب رجوع می انجامد.
وی خاطرنشــان کرد: گاهی اوقات شــهرداری منطقه 
توافقی انجام داده و درصدی از مبلغ توافق را نیز پرداخت 
کرده ولی بخش امالک شــهرداری مرکزی، آن توافق را 

تایید نمی کند.
رییس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهری 
شورای اسالمی شــهر اصفهان متذکر شــد: برخالف 
تذکرات اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، متاسفانه 
اقدامات ملموســی در این فرآیند صورت نگرفته است؛ 
بنابراین از هیئت رییسه این شــورا درخواست دارم در 
یکی از جلســات تلفیق این موضوع بررســی شــود و 

اقدامات الزم صورت گیرد.
وی در پایــان تاکید کرد: بــا توجه به قــرار گرفتن در 
روزهای پایانی سال، انتظار می رود اهتمام ویژه ای نسبت 
به پرداخت حقوق معوقه و عیدی کارگران و کارمندان 
شــهرداری اصفهان صورت گیــرد تا در جلســه آتی، 

گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای مردم ارائه شود.

رییس کمیســیون حمل و نقل، محیط زیست و فن آوری 
اطالعات شورای اسالمی شــهر اصفهان در جلسه علنی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: گرامیداشت 
روز درختکاری و گســترش فضای ســبز بســیار حائز 
اهمیت اســت. وحید فوالدگر افزود: حرکت های نمادین 
روز درختکاری توسط مســئوالن و همچنین برنامه های 
تبلیغاتی برای گســترش فرهنگ درختکاری در ســطح 
شــهر، اقدامات خوبی در راســتای فرهنگ سازی میان 
مردم و مسئوالن است. رییس کمیســیون حمل و نقل، 
محیط زیســت و فن آوری اطالعات شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: کاشت درخت در روز درختکاری به نوعی 
برای مســئوالن نیز فرهنگ ســاز اســت؛ چراکه اولویت 
بودجه بندی  خود را در راستای توســعه فضای سبز قرار 
خواهند داد. وی تصریح کرد: متاسفانه اکثر قریب به اتفاق 
ردیف های بودجه سال 96 شهرداری اصفهان، به تملک و 
توسعه فضای ســبز اختصاص نیافته است؛ اما در کنار آن 

ردیف های بودجه ای مستحبی و مباح قرار گرفته است.

رییس اداره هماهنگی و نظارت بر ترافیک شــهری شهرداری اصفهان با اشاره 
به آماده سازی پارکینگ های شــهر برای ایام نوروز اظهارکرد: 42 پارکینگ در 
ایام نوروز فعال هســتند و از نظر کیفیت ارائه خدمات و قیمت بر عملکرد آنها 
نظارت می شود. سید علی عبدالهی افزود: در ســال جاری یک میلیارد تومان 
برای تجهیز و ساماندهی پارکینگ های سطح شهر اعتبار اختصاص داده شده 
است.رییس اداره هماهنگی و نظارت بر ترافیک شــهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به ساماندهی ترافیک شهر ادامه داد: تابلوهای vms خبری در 24 نقطه 
از شهر نصب شده تا اطالعات ترافیکی به مردم اعالم شود. عبدالهی همچنین 
به فعالیت ناوگان اتوبوس و تاکســیرانی در ایام نوروز، اشاره و خاطرنشان کرد: 

50 درصد از ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی در ایام نوروز فعال هستند.

رییس جامعه و اتحادیه هتلداران اســتان  اصفهان گفت: با آغاز رزرو هتل ها در 
استان اصفهان، تاکنون حدود 35درصد هتل و میهمان پذیرهای این استان برای 
پذیرایی از گردشگران نوروزی رزرو شده است. مهدی نریمانی رزرو مراکز اقامتی 
را در ســه بخش آژانس های مســافرتی،  مراجعه به مراکز و از راه سایت رسمی 
هتل ها بیان کرد و افزود: اکنون 103  هتل و 75 میهمان پذیر در استان اصفهان 
آماده پذیرایی از گردشگران نوروزی  است. وی ظرفیت مراکز اقامتی این استان 
را بیش از 25 هزار تخت اعالم کرد و گفت:  نوروز امســال برای رفاه گردشگران 
نوروزی تعداد هتل ها 10 درصد افزایش یافته  است. نریمانی افزود: نوروز امسال 
هم طبق دستورالعمل کشــوری همه هتل و میهمان پذیرها از لحاظ خدمات، 

بهداشت، نیروی انسانی، تجهیزات و ساختمان، استانداردسازی شده است.

رییس اداره هماهنگی و نظارت بر ترافیک شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص یک میلیارد تومان برای ساماندهی پارکینگ های شهر
رییس جامعه و اتحادیه هتلداران استان  اصفهان خبر داد:

رزرو 3۵درصد از مراکز اقامتی استان برای نوروز
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گوناگون

۵ کودک تاریخ ساز
در دنیا)2(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
کتاب حاضر شامل گزیده ای از نظرات معظم له درباره  صهیونیسم 
و مباحث مرتبط با آن است که مطالب آن از »مطالعه  کل گفتار ها 
و نوشتار های مرتبط با موضوع از سال ۱۳۴۸ تا اواخر سال ۱۳۹۰« 

گردآوری و تنظیم شده است.
مروری بر عناویــن و مطالب مندرج در فهرســت تفصیلی کتاب، 
تالش صورت گرفته برای تهیه مجموعــه ای جامع از نظرات رهبر 
معظم انقالب درباره  موضوع کتاب را نشــان می دهــد که در پنج 
بخش و بیســت و ســه فصل ارائه شده است و شــامل محورهای 
اصلی »صهیونیســم؛ شجره  خبیثه«، »غده  ســرطانی«، »پاره تن 
جهان اســالم«، »جراحی غده  ســرطانی« و »تقابل ایدئولوژیک« 
بوده و منعکس کننــده  بینش عمیق و آگاهــی کامل رهبر معظم 
انقالب و نظام اســالمی در دوره های قبل و بعــد از پیروزی انقالب 
به ماهیت، خطرات و تهدیدات دشــمن بزرگ اسالم، امت اسالمی 

و جامعه   بشــری اســت. در صفحاتی از این اثر با عنوان بصیرت و 
دشمن شناسی می خوانیم:

»در آن روزی کــه امام این فریــاد را بلند کردـ  در ســال ۱۳۴۱ـ  
خیلی ها باور نمی کردند که این نهضت، نهضتی اســت برای قرآن 
و برای احیای اســالم؛ وقتی که به آنها گفته می شــد دشــمنان 
می خواهند اســالم را از بین ببرند و صهیونیســت ها می خواهند 

مملکت را نابود کنند، تعجب می کردند.«
 در بخش های دیگری از این اثر می خوانیم:

علت اصلی تشکیل رژیم صهیونیستی
تشکیل حکومت غاصب صهیونیستی و غصب فلسطین، یک مسئله   
عادی در دنیا نبود؛ مثل تصرف ســرزمین یک کشور به وسیله   یک 
کشــور دیگر نبود؛ این یک حرکت کامال سیاســی و استراتژیک و 

بلندمدت برای سلطه بر جهان اسالم بود. 

»غذای رژیمی« را به آسانی و خوشمزگی بپزید
مواد الزم 

 ســینه مرغ پختــــه  2 عدد،کلــــم 
 بروکلــی  1 لیــوان، هویــج  1 عــدد،

تخم مرغ 1 عدد،پنیر رنده شده  2 قاشق 
غذاخــوری، آرد  بــه مقــدار الزم،پودر 
سوخاری  به مقدار الزم،لوبیا سبز آب پز 

برای تزئین
طرز تهیه

در قابلمه ای آب و نمــک بریزید و روی 
حــرارت قرار دهیــد تا به جــوش بیاید 

ســپس کلم بروکلی ها را در آب جوش بریزید و پس از 5 دقیقه که جوشــید بروکلی ها را با 
آب سرد آبکشــی کنید. بروکلی های جوشــیده، ســینه مرغ پخته، هویج خرد شده و پنیر 
رنده شــده را در مخلوط کن بریزید و هم بزنید تا به شکل خمیری نرم درآید )می توانید 2 بار 
چرخ کنید( سپس به آن نمک و فلفل بزنید. خمیر ناگت را 1 ســاعت در یخچال بگذارید و 

استراحت دهید. تخم مرغ را در کاسه ای بریزید و با چنگال  هم بزنید.
آرد سوخاری و آرد ســفید را در ظرف های جداگانه بریزید، با دست تکه هایی از مایه ناگت 
بردارید و به آن شکل دهید سپس ناگت ها را به نوبت در آرد سفید، تخم مرغ و آرد سوخاری 
بزنید. پس از آماده شدن، ناگت ها را در سینی فر که چرب کرده اید بگذارید و در فر با دمای 
200 درجه ســانتی گراد به مدت 15 دقیقه بگذارید تا طالیی شــوند سپس همراه با سس و 

ساالد سرو کنید.

توّهم سلطه 

چگونه در یک هفته ۱۰ کیلو الغر شویم؟)۵(
۱۰- چای سبز بنوشید

 نوشیدن چای سبز نیز ممکن است یک راهبرد مناسب برای کاهش وزن باشد. برخی 
از بررســی ها نشان داده اند که نوشــیدن چای سبز می تواند میزان ســوزاندن کالری 
در بدن را به طــور موقت احتماال از طریق تاثیر موادشــیمیایی موجــود در آن به نام 

کاتچین ها افزایش دهد. 
به غیر از این تاثیر، نوشــیدن چای ســبز دســت کم این مزیت را دارد که نوشیدنی 

طراوت بخشی بدون کالری زیاد  است.
 ۱۱- از یوگا کمک بگیرید

 یک بررسی اخیر نشــان می دهد افرادی که یوگا انجام می دهند نسبت به زنان دیگر 
وزن کمتری دارند. اما علت چیســت؟ به نظر می رســد تمرین های منظم یوگا باعث 

می شود فرد هنگام خوردن احتیاط بیشتری از خود نشان دهد. 
برای مثــال این افراد متوجه مقدار زیاد غذای سرو شــده در رســتوران می شــوند و 
فقط تا حدی غذا می خورند که آنها را ســیر کند. پژوهشــگران معتقدند خودآگاهی 
آرامش بخشی که این افراد با تمرین های یوگا به دســت آورده  اند، ممکن است مانع از 

خوردن بیش از حد غذا به وسیله آنها شود.
 ۱2- در خانه غذا بخورید

 دســت کم 55 روز در هفته را در خانه غذا بخورید. یک بررســی اخیر بیانگر آن است 
که این کار در رأس عادت های سالم افرادی اســت که به طور موفق وزن کم کرده اند. 
برای آنکه پختن غــذا وقت کمتری بگیرد، می توانید از مــواد غذایی نیمه آماده مانند 

سبزی های خردشده، لوبیای پخته، گوشت پاک و خردشده و... استفاده کنید.    

هر کودکی دوســت دارد که روزی پادشاه یا ملکه 
دنیا باشد. چه کسی می تواند ادعا کند که از قدرت 
نامحدود و سلطه مطلق بر همه چیز خوشش نمی 

آید؟
البته در زندگــی واقعی حاکم کشــوری بودن به 
همین راحتی نیســت. تاریخ پر اســت از داستان 
 پادشــاهان، ملکــه هــا، امپراتورهــا و تزارهای

 کم ســن و ســالی که خیلی زود متوجه شده اند 
رهبری یک ملت دست کم کار ســختی بوده و در 
بدترین حالت ممکن است به آسیب های فراوان و 

حتی رسوایی منتهی شود.
در ادامه متن به جزئیاتی جالب در مورد زمامداری 
15 نفر از پادشــاهان و ملکه های سراسر جهان در 
طول تاریخ که در دوران کودکی به حکومت رسیده 

اند اشاره می کنیم.
 ایوان مخوف؛ تزار روسیه 

 ایوان در ســن ۳ ســالگی و بالفاصله پس از مرگ 
پدرش در ســال 15۳۳ به عنوان شــاهزاده بزرگ 
مســکو و وارث قانونی تاج و تخت معرفی شد. چند 
ســال بعد مادر ایوان نیز درگذشــت و ایوان تک و 

تنها ماند.
 بدیــن ترتیــب اداره مســکو به دســت گروهی 
 )boyar( از آریســتوکرات ها که بــه آنها بویــار

می گفتند افتاد.
بویارهــا بــه شــدت ایــوان خردســال را اذیت 
 کــرده و او را گرســنه و عصبانــی و منــزوی

 بار آوردند.
 سرانجام در سن 1۶ ســالگی ایوان تمامی بویارها 
را به یک جلســه دعوت کــرد و یکــی از آنها را در 
 برابر چشــمان بقیه جلوی ســگ های شــکاری 
انداخت. این کار در نشان دادن اقتدار ایوان بسیار 

موثر بود.
 در نتیجه بویارها تمامی اختیــارات خود را به وی 
تفویض کرده و ایوان به عنوان تزار روسیه انتخاب 

شد.
ایوان در طول ۳۷ ســال حکومت چنــان کارهای 
وحشتناکی مرتکب شــد که به او لقب »مخوف« 
دادنــد از جمله تاســیس یــک گــروه پلیس که 
 شــهروندان متمرد و ســرکش را در مأل عام اعدام 

می کردند. 
گفته شــده که این نیروها ســوار بر اســب های 
ســیاه در خیابــان ها مــی گشــتند در حالی که 
ســر چندین ســگ از زین اسب هایشــان آویزان 
شــده بود. همچنین ایوان قصد کشــتن همســر 
پســر خود را که حامله بود داشــت و پسرش را با 
 کوبیدن عصای بزرگ ســلطنتی به سرش به قتل 

رساند.
ایوان مخوف در سال 15۸۴ به علت سکته قلبی و 

به طور ناگهانی درگذشت.

لبخندک

اسفند
اســفند اگر بهترین ماه سال نباشد، حتم 
بدانید که یکی از بهترین ماه های ســال 

است. ماه امید، انرژی و جنب و جوش.
 باور کنید اگر به من بود، می گفتم که ســال تحویل را هم وسط 
شلوغی اســفند، قاطی جعبه های بنفشــه، گلدان های شب بو 
و ســفره های هفت سین آماده ای که دســت فروش های کنار 
خیابان می فروشند، بگیرند. درســت قبل از اینکه کسی یادش 
بیاید که بعد از این همه شلوغی و هیاهو قرار است که خیابان ها 
خلوت شــوند و خودش بماند و سفره هفت ســین کوچکی که 
روی میز جلوی آینه چیده اســت. اســفند اســت دیگر، حتی 
ســرمایش به آدم نمود نمی کند. بس که هوا بوی بهار می دهد. 
آدم سر هر شاخه ای دنبال نشــانه ای می گردد که به او بگوید 
قرار اســت همه جا دوباره ســبز شود. همه خوشــحالند، حتی 
تخم مرغ های رنگی که سرشــان کاله گذاشــته و بــا ماژیک 
برایشان چشــم و ابرو کشــیده اند، ماهی هایی که آنها را صدتا 
صدتا توی یک تشــت بزرگ ریخته اند تا مردم دانه دانه بخرند، 
سبدهای سبزه، شمع ها حتی دانه های سنجد هم خوشحال تر 
از بقیــه وقت های ســالند، همه آن یازده ماهــی که هیچ کس 
اسمشــان را هم صدا نمی کند. اسفند است دیگر، خوش اخالق 
اســت و اخالق همه را هم عوض می کند. آنهایــی که تا دیروز 
یک ریــال هم تخفیف نمی دادند حاال ســر در مغازه هایشــان 
زده اند »عیــدی آخر ســال، تخفیف تا ۴0 درصــد!« اگر دقت 
کنید حتی اتوبوس های شــرکت واحد هم این وقت سال، تر و 
فرزتر می شــوند، زودتر می آیند، تندتر می روند؛ امتحان کنید! 
همین طور که ســرتان را به شیشــه تکیه داده ایــد و مراقبید 
 که پالســتیک های خرید از دستتان ســُر نخورد، همین جور
 که دارید مردم توی خیابون را که در صف آجیل فروشــی، پای 
بساط روسری فروش، در حال انتخاب بشــقاب سبزه یا سرک 
کشیدن توی مغازه ها تماشا 
مــی کنیــد، یکهــو متوجه 
می شــوید کــه بــه مقصد 
رسیده اید. اسفند است دیگر 
این قدر شلوغ و پرهیاهوست 
که هیــچ کس نمــی فهمد 
 کی آمد و کی شــب عید شد

و کی رفت! 

نداشاه نوری
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حضرت علی) علیه السالم(:
احسان كنید كه آن، برترين ِكشت و سودآورترين كاال )سرمايه( 

است.
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