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رییس صنف مشاوران امالک استان اصفهان، تعداد 
واحدهای آمــاده برای خدمات دهی به مســافران 
در سطح شــهر را 10 الی 12 هزار واحد دانست و 
تصریح کرد: این واحدها دارای امکانات کامل برای 

مسافران هستند و مالکان متقاضی، از سه ماه قبل 
مورد بررســی قرار می گیرند. رسول جهانگیری در 
رابطه با نحوه خدمت رسانی صنف مشاورین امالک 

در اسکان نوروزی گفت: دغدغه هر مسافری ...

رییس صنف مشاوران امالک اصفهان خبر داد:

نظارتشبانهروزی
برفعالیتاصناف
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۱۴

چندسالی اســت که با آمدن بی آرتی )BRT( به سیستم حمل و نقل شهر اصفهان، 
گره های کوری از این سیســتم و ترافیک شهر باز شده اســت؛ حاال در حمل و نقل 
عمومی، هم شاهد سرعت و هم آســایش بهتر هســتیم. البته تعداد ایستگاه های 
اتوبوس بی آرتی در اصفهان به نســبت شهری مثل تهران، بیشــتر و فاصله آنها نیز 
کمتر است، با این حال نمی توان منکر شــد که که این اتوبوس ها گشایشگر خوبی 
در شهر بوده اند. حاال دیگر مدت هاســت که از شلوغی و  ازدحام اتوبوس ها در برخی 

ایستگاه ها خبری نیست، کنار دانشگاه اصفهان و در میدان آزادی هم ...

اصفهان گفت:  اســتاندار 
45 هزار فرصت شــغلی 
در استان در حال از میان 
رفتــن بود که به واســطه 
اجرای بسته های حمایتی 
حفظ  مقاومتی  اقتصــاد 
شــد. رســول زرگرپــور 

در گردهمایــی اعضای اتــاق بازرگانی 
اصفهان، با اشــاره به اقدامــات صورت 
گرفته از حوزه اقتصاد مقاومتی اســتان 
گفت: اقتصاد مقاومتی ســه محور دارد 

که عبارتنــد  از: طرح های 
سرمایه گذاری،  عمرانی- 
طرح هایــی بــا اهــداف 
و  مقاومتــی  اقتصــاد 
طرح هــای  واگــذاری 
نیمه تمــام بــه بخــش 
خصوصــی. وی در ادامه 
تصریح کرد: از میــان 109 طرح آماده 
واگذاری، 30 طرح واگذارشــده و هدف 
دولت از واگــذاری، اتمام آنها بود و حتی 

برخی از طرح ها با قیمت ...

اتوبوسهایشهر
درچهوضعیتیهستند؟!

6

رجبزادهخداحافظیمیکند

دوربینهایطرحزوجوفرد
از25اسفندغیرفعالمیشود

۱5

سرقت های مکرر در BRT اصفهان؛
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عضو هیئت رییســه مجلس خبرگان، در حاشــیه اجالسیه 
خبرگان رهبری با اشــاره به نزدیکی به پایان سال با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«، افزود: طبیعتا دولتمردان 
باید دراین بــاره کارنامه ای از خود نشــان دهند چراکه مقام 
معظم رهبری در ســخنان مهمی تاکید کردنــد که راهکار 
برون رفت کشور از مشکالت و تحریم، عملیاتی شدن اقتصاد 

مقاومتی است و راهکاری غیرازاین نمی تواند جوابگو باشد.
آیت ا... سیدابراهیم رئیســی درباره محوری ترین مسائل در 
نطق رییس و اعضــای این مجلس در اجالســیه دوم گفت: 
با نزدیک شدن به ایام نوروز و پایان ســال، دغدغه معیشت 
مردم و همچنین موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح شد که فکر 
می کنم از مسائل اساسی برای کشور و تمام نمایندگان مردم 
در خبرگان رهبری است. آیت ا... رئیســی درباره برنامه های 
اجالسیه دوم مجلس خبرگان تصریح کرد: به دلیل برگزاری 
اجالسیه رسمی، جلسات کمیسیون ها تشکیل نخواهد شد، 
اعضای مجلــس برنامه ای برای تجدید میثــاق با آرمان های 
امام راحــل)ره( و همچنین دیداری با مقــام معظم رهبری 
خواهند داشــت. وی افزود: همچنین اصوال در پایان اجالس 
مجلس خبــرگان بیانیه ای صادر خواهد شــد کــه در آن، 
محوری ترین نکات داخلی و خارجی مــورد دغدغه اعضای 

این مجلس جلوه گر است.
آیت ا... رئیســی، اقتصاد مقاومتی را مســئله داخلی و حفظ 
عزت نظام اســالمی را مســئله خارجی مورد تاکید اعضای 
مجلس خبرگان رهبری دانســت و گفت: امروز آمریکایی ها، 
اروپایی هــا و بســیاری از دولتمــردان مغرب زمین درصدد 
هســتند تا عزت و اقتدار ملی کشــور را کــه در پرتو اقتدار 
به دســت آمده اســت، مخدوش کنند. وی ادامــه داد: این 
درحالی است که دست برتر در تمام جبهه ها، چه در سوریه، 
یمن، عراق، آفریقا و چه سایر کشورها، از آن جبهه دلدادگان 
به انقالب اسالمی است؛ یعنی امتداد راهبردی نظام اسالمی 

در همه نقاط عالم دست برتری دارد.

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان:

معیشتمردم،مسئلهاساسی
کشوراست

خبر آخر

استاندار اصفهان مطرح کرد:

نجات45هزارفرصتشغلی
درمعرضنابودی
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پردیسسینمایی
چهارباغاصفهانافتتاحمیشود

پایان چشم انتظاری ها؛

ایرانیهاباالخره
درMWCدیدهشدند
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پیشنهاد سردبیر:
تهدید اسراییل توسط نماینده حماس در ایران

اخبار

عکس روز

 دیدار وزیر خارجه
 با رییس جمهور اندونزی

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی دیروز در حاشیه دومین 
اجالســیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، با تاکید بر اینکه 
در زمینه اقتصاد مقاومتی کار و حرکت خوبی آغاز شده است، اظهار 
داشت : راه اقتصاد مقاومتی ادامه پیدا می کند، زیرا اقتصاد مقاومتی 
یک قدرت برای نظام است و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید 
کردند ما باید قدرت هایمان را نمایان کنیم تا همگان بدانند ایران ما 
قدرتمند است. رییس جمهوری همچنین مجلس خبرگان رهبری 
را یکی از ارکان بسیار مهم در نظام جمهوری اسالمی ایران دانست 
و گفت: گرچه کار اصلی این مجلس تعیین رهبری اســت؛ اما اصل 
اجالس خبرگان و اینکه خبرگان همیشــه پای کار و آماده هستند، 
موجب اعتمــاد و امید مردم اســت. روحانی با بیــان اینکه اعضای 
خبرگان نمایندگان مردم هستند، گفت: در این اجالس معموال یکی 

از مباحث مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
خود آمریکایی ها در انتخاباتشان تردید داشتند

رییس جمهوری که با خبرگزاری صدا و سیما گفت و گو می کرد در 
پاسخ به سوالی درباره اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر آزاد نبودن 
انتخابات ریاست جمهوری گذشــته ایران، گفت: انتخابات در ایران 
آزاد ، سالم ، رقابتی و دموکراتیک اســت و فکر می کنم آنانی که به 
انتخابات ایران انتقادی دارند باید نگاهی به انتخابات اخیر و مسائلی 

که خودشان داشتند، بیندازند.
روحانی افزود: انتخابــات اخیر آمریکا مورد اعتــراض دو طرف بود 
و خود رییــس جمهور فعلی آمریــکا هم قبل از انتخاب شــدن در 
سالمت انتخابات تردید داشت؛ بنابراین آمریکایی ها باید به انتخابات 
خودشان بیشتر نگاه و آن را اصالح کنند. وی با بیان اینکه انتخابات 
در جمهوری اسالمی ایران با ســازو کارهایی که دارد با حضور مردم 
برگزار می شود، گفت: وقتی 70 تا 73 درصد مردم در انتخابات پای 
صندوق های رای می آیند، معلوم اســت که مردم به این انتخابات 
اعتقاد دارند و شــما می بینید که چگونه تا پایــان زمان رای گیری 
صف های طوالنی برای ریختن آرا به صندوق ها وجود دارد. رییس 
جمهوری تصریح کرد: ما طبق قانون اساسی و قوانین جاری کشور 
سیستم اجرایی بسیار دقیقی داریم و سیستم نظارتی قوی شورای 

نگهبان، بر انتخابات نظارت می کند.

به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، در ســیصد و پنجاه 
و سومین روز از سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با حضور سردار 
حســین دهقان وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری بالگرد ملی صبا 
248 که به دست متخصصان شرکت پشــتیبانی و نوسازی بالگرد 
ایران وابسته به سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی و ساخته 

شده است رونمایی شد.

 محمدجــواد ظریــف، وزیر امــور خارجــه دیــروز در جاکارتا با
 »جوکو ویدودو« رییس جمهوری اندونزی دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که در حاشــیه نخســتین اجالس ســران اتحادیه 
کشورهای حاشیه اقیانوس هند »آیورا« انجام شد، دو طرف با تاکید 
بر توسعه همکاری های دو جانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی را 

مورد بحث و بررسی قرار دادند.
 رییس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان با ابالغ ســالم های گرم 
حســن روحانی رییس جمهوری بــه رییس جمهــور اندونزی، 
تمهیدات خــوب جاکارتا برای برگزاری اجالس ســران »آیورا« را 

تبریک گفت.
وی با ابراز رضایت از همکاری های جاری در زمینه تجاری بین دو 
کشور، طرح های تولید برق توسط شرکت های ایرانی در اندونزی 

را نیز در راستای توسعه هر چه بیشتر مناسبات دو کشور دانست.
ظریف در این دیدار خواستار توســعه همکاری ها در زمینه نفت و 

انرژی شد.
وزیر امور خارجه با تشریح مســائل منطقه ای و مبارزه با تروریسم، 
تاکید کرد: سیاست و تالش ایران تقویت ثبات و امنیت منطقه ای 
است. رییس جمهوری اندونزی نیز بر ضرورت تقویت همکاری ها در 
زمینه نفت و انرژی، سرمایه گذاری و اختصاص اعتبار برای تقویت 

همکاری های تجاری به منظور تبادل کاالهای غیرنفتی تاکید کرد.
»جوکو ویدودو« همچنین در ایــن دیدار بر اهمیت همکاری های 
بانکی و رفع موانع در ایــن زمینه، امکان تقویــت همکاری میان 
 بانک های خصوصی دو کشور و موافقتنامه تجارت ترجیحی تاکید

 کرد.

رییس جمهور در حاشیه دومین اجالسیه مجلس خبرگان:

 انتخابات در ایران 
آزاد، سالم و رقابتی است

با حضور وزیر دفاع؛

بالگرد ملی صبا 2۴۸ رونمایی شد

برجامدیدگاهخبرمبارزه با فساد

جبار کوچکی نژاد رییس هیئت تحقیــق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان از ورود دادستانی کل کشور 
به بحث تحقیق و تفحص از این صندوق خبر داد و گفت: 
با توجه به اســناد و مدارکی که به دست آمده، مقاومت 
زیادی در مقابل این تحقیق و تفحص علیه تیم تحقیق 
و قوه قضائیه وجود دارد. وی با بیان اینکه تخلف برخی 
اطرافیان مســئوالن دولتی در این صندوق محرز شده 
است، ادامه داد: وقتی این اطرافیان بازداشت می شوند، 

برخی به تکاپو می افتند تا این کار به سرانجام نرسد.
کوچکی نژاد با بیــان اینکه دولــت و وزارت آموزش و 
پرورش باید در ایــن راه به تیم تحقیــق کمک کنند، 
تصریح کرد: اگــر برخی بخواهند بر ســر راه تحقیق و 

تفحص مانع ایجاد کنند، دست به افشاگری می زنیم.
رییس هیئت تحقیــق و تفحص از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان با بیان اینکه تا اواخر فروردین ســال آینده 
گــزارش این تحقیــق و تفحص را منتشــر می کنیم، 
خاطرنشــان کرد: تاکنون با پیگیــری مجلس، حدود 
3 هزار میلیــارد تومان به صندوق ذخیــره فرهنگیان 

بازگشته است.

ایســنا: محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری 
در دیدار مدیران روابط عمومی استانداری های سراسر 
کشــور، اظهار کرد: روابط عمومــی در تعریف جدید 
یک کانال دو سویه اســت که در آن عرصه های متنوع 
ارتباطی، از جمله مردم با دولت و مــردم با مردم قابل 
تعریف اســت. در این عرصه هر گونه انسداد یا نقص و 
تحریف در انعکاس خدمات و اقدامات انجام شــده، در 
حقیقت نادیده گرفتن تالش انبوه مدیران، کارمندان 
و کارگران اســت. نهاوندیان اضافه کــرد: دولت تدبیر 
و امید از پیام ها و ســخن دلپذیر و مــورد اقبال زیادی 
برای افکار عمومی برخوردار است و کسانی که امروز در 
حوزه رسانه ای دولت فعالیت دارند، همچنان  شجاعانه 
و فداکارانه باید در مســیر ارتقای اعتمــاد عمومی به 
کارآمدی نظام و امید به آینده درخشــان کشــور گام 
بردارند. رییس دفتر رییس جمهوری گفت: بنای دولت 
تنش نبوده، نیســت و نخواهد بود؛ بلکــه بنای دولت 
یازدهم خدمت همه جانبه به مردم و تامین منافع پایدار 
آنان است و عالوه بر الطاف الهی معتقدیم که مردم نیز 

به خوبی قدرشناس خدمت گزاران خود هستند.

رییس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان:

۳ هزار میلیارد تومان به صندوق 
ذخیره فرهنگیان بازگشت

رییس دفتر رییس جمهوری:

 بنای دولت یازدهم 
تامین منافع پایدار جامعه است

قاسمی:

لغو برجام از سوی طرف های 
مقابل، کار ساده ای نیست

وزیر امور خارجه:

هیچ تماسی با وزیر خارجه 
آمریکا نداشتم

بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت خارجه دربــاره زمان 
برگزاری نشست سوری سوری آستانه 4 و اعضای شرکت 
کننــده در این اجالس اظهار داشــت: اجالس آســتانه 
اجالسی شناخته شــده و متشکل از کشــورهای ایران، 
روسیه و ترکیه است.  وی با بیان اینکه تاکنون سه اجالس 
آستانه برگزار شــده افزود: این روزها سه کشور عضو برای 
برگزاری چهارمین اجالس آستانه در حال مذاکره هستند 
همچنین با توجه به اثرات مثبــت این اجالس مقدمه ای 
برای اجالس ژنو ایجاد شــده با این حال تصور نمی کنم 
مانعی جدی برای برگزاری نشســت آستانه وجود داشته 
باشد. قاســمی در مورد اینکه اگر آمریکا تحریم های ضد 
ایرانی را در اردیبهشــت ماه امضا کند ایران چه واکنشی 
نشان خواهد داد اضافه کرد: لغو برجام از سوی طرف های 
مقابل، کار ســاده ای نیســت. چرا که برجام مورد توافق 
گروه 1+5،  ســازمان ملل و اتحادیه اروپاســت.وی تاکید 
کرد:  می توان گفت یک جهان حمایت کننده برجام بوده 
براین اساس اگر کشوری قصد نقض برجام کند یقینا کار 
اشتباهی انجام داده و با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد.

محمد جواد ظریف وزیــر امور خارجه کشــورمان در 
گفت وگو با ایســنا درباره اجرای برجام اظهار داشت: در 
حوزه اجرای برجام محدودیتی برای گفت وگو و تعامل 
نداریم. ما اعالم کردیم که برجام موضوع مذاکرات مجدد 
نیســت، اما برای گرفتن مجوزهای اوفک مثل گذشته 
دوستان ما در وزارت خارجه با همتایان خود در وزارت 
خارجه و خزانه داری آمریــکا ارتباط دارند، همچنین با 
اروپایی ها و کشورهای دیگر. البته تاکنون در سطح بنده 
نیازی به ارتباط با وزیر خارجه )جدید( آمریکا برای اجرام 
برجام نبوده و از این رو هیچ تماسی با ایشان نداشته ام. 
ظریف در مــورد تاثیر مواضع ترامپ بــر اجرای برجام 
نیز گفت: متاســفانه دولت آمریکا صــرف نظر از اینکه 
چه کسی در کاخ سفید اســت فکر می کند اهرم فشار 
اقتصادی را در اختیار دارد و می تواند از آن استفاده کند 
و حتی بعد از برجام هم آنچه ما و مقام معظم رهبری از 
بدعهدی آمریکا مورد تاکید قرار دادیم، این بود که باید 
یک به یک آنها )آمریکایی ها( را به اجرای تعهداتشــان 

مجبور کنیم.

بین الملل

آیت ا... احمد جنتی صبح دیروز طی سخنانی در مراسم افتتاحیه 
دومین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم، 
با بیان اینکه مجلس خبرگان از بزرگ ترین نهادهای نظام است، 
اظهار کرد: مجلس خبرگان از آنجا کــه با رهبری و والیت فقیه 
 ســر و کار دارد، جزو بزرگ ترین نهادهای جمهوری اســالمی

اســت. در ادامه اهم اظهارات رییس مجلس خبرگان رهبری را   
می خوانید:

 همه ما باید پا به پای رهبری حرکت کنیم؛ چرا که خدا کسی 
 را در مســئولیت رهبری قرار داده که لیاقت رهبری را دارد و راه

 امام )ره( را با قدرت و استقامت ادامه می دهد و ما هم باید راهش 
را ادامه دهیم.

 انقالبی بودن یعنی با دشــمن طرح دوســتی نریزیم چرا که 
 راه اســالم، راه مبارزه با دشمن اســت و باید در این راه با قدرت

 پیش رفت.

 در حال حاضر در مملکت مشــکالت عمــده ای داریم، بحث 
 معیشــت و بیکاری دردهایی اســت که باید بــرای درمان آن

 اقدام کنیم.
 درباره اقتصاد مقاومتی و پیشــرفت های آن، رییس جمهور 
محترم گزارش دهند و اگر هم کم کاری شده است از مردم عذر 

خواهی شود.
 دشــمنی با آمریکا را نباید ساده دانســت و نباید اجازه دهیم 
عده ای طرح دوســتی با آمریکا بریزند. کشور ما امکانات زیادی 
دارد کــه اگر از آنها اســتفاده کنیم، می توانیــم روی پای خود 

بایستیم.
}درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88{: 
باید فتنه گران را شناخت و آنان را عامل نفوذ تلقی کرد، اما این 
در حالی است که آنها مســئله آشتی ملی را مطرح می کنند که 
معنایش این است که هر بالیی ســر مردم آوردند و حاال دنبال 

کرسی مدیریتی هستند و جایگاه می خواهند.
 مردم از کسانی که فتنه ایجاد کردند، ناراضی هستند و فتنه را 

فراموش نمی کنند.
 سال آینده انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای اسالمی 
برگزار می شــود که نظارت شوراهای اسالمی شــهر و روستا 
مصیبت اســت چون هیچ حســاب و کتاب منظمــی ندارد و 

صالحیت ها به درستی رسیدگی نمی شود.
 400 هزار نفر وارد عرصــه این انتخابات می شــوند که باید 
سوابق آنان شناسایی شود که آیا شرایط دارند یا ندارند؟ عملکرد 
بســیاری نشــان داده که خوب نبوده اســت و در برخی مواقع 

کارشان به دادگاه کشیده شده است.
}درباره موضوع انتخابات ریاســت جمهوری{: به اصل 115 
قانون اساسی دقت کنید، این اصل برای بررسی صالحیت ها یک 
اصل عجیب و غریب است و 9 شرط برای رییس جمهوری در آن 

پیش بینی شده است که باید احراز شود.
 یکی از این شروط بحث رجال مذهبی و سیاسی بودن است که 

باید بررسی شود به چه کسی رجل سیاسی و مذهبی می گویند.
 در بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری بحث مدیر و 
مدبر بودن مطرح است که در موضوع مدیر بودن باید توجه داشته 
باشیم که در حد مملکت باشد نه اینکه در حد یک مدرسه و اداره 

و در بحث مدبر بودن باید فرد بداند راه گریز از مشکالت چیست.
 امانــت و تقوا یکی دیگر از موضوعاتی اســت که در بررســی 

صالحیت ها باید مد نظر قرار گرفته شود که تقوا باید احراز شود.
 امروز جای برادرمان آقای هاشمی رفسنجانی واقعا خالی است. 
ایشــان همکار ما و عضو خبرگان بوده اند و از قدیمی ترین یاران 

امام)ره( به شمار می آمدند که به زندان رفتند و شکنجه شدند.
}درباره موضع گیــری رهبری درباره موضوع آشــتی ملی{: 
اعضای مجلــس خبرگان نیز باید به خوبی شــرایط کشــور را 
بشناســند و موضع گیری درســتی در قبال این شرایط داشته 

باشند.
 انتخاب رییس جمهور در نهایت به عهده مردم است و این مردم 
هستند که حق دارند رییس جمهور را انتخاب کنند، بنابراین از 
همه مردم می خواهم در انتخابات شرکت کنند چرا که شرکت 

مردم نشان دهنده اقتدار نظام اسالمی است.

آیت ا... جنتی در دومین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان:

نظارت بر انتخابات  شوراها حساب وکتاب ندارد
خبرگزاری کره شــمالی گــزارش داد که این کشــور 
باید اطمینــان حاصل کند کــه امنیت شــهروندان و 
دیپلمات هایش در مالزی تامین می شود. به همین سبب 
کره شمالی به سفارت مالزی در پیونگ یانگ اطالع داده 
تا کسب اطمینان کافی از این موضوع به اتباع مالزی مقیم 
در کره شــمالی اجازه خروج داده نخواهد شد. همزمان 
این کشور تاکید کرده اســت که این ممنوعیت تاثیری 
بر زندگی عادی آنهــا ندارد.مالزی فورا واکنش نشــان 
داد و معاون نخســت وزیر مالزی گفت شهروندان کره 
شــمالی هم موقتا نمی توانند مالزی را ترک کنند؛ البته 
این ممنوعیت اندکی بعد تنها به دیپلمات ها و کارکنان 
سفارت کره شمالی محدود شــد. همچنین کارمندان 
سفارت کره شمالی در مالزی اسنادی را سوزاندند و سه 
خودرو از ساختمان این ســفارت گریخته اند. تنش ها 
 میان دو کشور پس از قتل »کیم جونگ نام« برادر رهبر

 کره شمالی در فرودگاه کواالالمپور و نهایتا اخراج سفرای 
دو کشور از محل  تشدید شده است.

برخــی از منابع آگاه اعــالم کردند آمریکا بخشــی از 
نیروهای عراقی را آمــوزش داده و با تشــکیل یگانی 
به نام »یگان تایگــر« ها آنها را برای تــرور فرماندهان 
»الحشدالشعبی« آماده می کند. این منابع آگاه به وبگاه 
»اسکای پرس« گفتند: نیروهای آمریکایی حدود 400 
تن از شایســته ترین نیروهای عراقی را آموزش داده اند 
و فقط 50 نفــر را از میان آنها با عنــوان »یگان تایگر« 
انتخاب کرده اند و این یگان، ویژه ترور فرماندهان بارز 
الحشدالشعبی اســت به ویژه فرماندهانی که با حضور 

نیروهای آمریکایی موافق نیستند.

شبکه السومریه روز سه شــنبه به نقل از برخی منابع 
در داخل شهر موصل تاکید کرد که داعش دستوراتی 
را برای عقب نشــینی فوری فرماندهــان به اصطالح 
»جیش الخالفه« از شــهر موصل به سمت شهر رقه 
ســوریه را صادر کرده اســت. به گفته این منابع، این 
فرمان از ســوی فرماندهــی نظامی رقــه خطاب به 
فرماندهان باقی مانده در اســتان نینوا صادر شده و به 
آنها تاکید شده اســت که عناصر خود را جمع آوری 

کنند و مقرهای خود را فورا آتش بزنند.

کره شمالی همه اتباع مالزی 
را گروگان گرفت!

نقشه شوم آمریکا برای ترور 
فرماندهان   الحشدالشعبی

دستور فرار فرماندهان داعش 
از موصل صادر شد

 انقالبی بودن یعنی 
با دشمن طرح 

دوستی نریزیم 
چرا که راه اسالم، 

راه مبارزه با دشمن 
است و باید در این 

 راه با قدرت
 پیش رفت

کافه سیاست

رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فتنه گران عامالن نفوذی در جمهوری اســالمی هستند، گفت: 
وظیفه خبرگان در تبیین فتنه و ماهیت فتنه گران سنگین تر از دیگران است.

فرمانــده کل ســپاه تاکیــد کرد: احــدی از پاســداران و 
فرماندهان ســپاه همانند گذشــته حق دخالت سیاسی و 

جناحی در انتخابات را ندارند.
 به گزارش تســنیم، سرلشکر پاســدار محمدعلی جعفری 

فرمانده کل ســپاه در جمع فرماندهان و مسئولین سپاه با 
اشاره به آینکه»پاســداران انقالب همواره وصایای حضرت 
امام )ره( و منویات امام خامنه ای )مدظله العالی(  در پرهیز 
از ورود به احزاب و دســته بندی های سیاسی را نصب العین 

خود قرار داده انــد«، تاکید کــرد: احدی در ســپاه چه از 
پاســداران و چه از فرماندهان مانند گذشــته حق دخالت 
سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند.

وی تصریح کــرد: دســتگاه های نظارتی در ســپاه موظف 
شــده اند اجرای این مهم را با حساســیت و دقــت به طور 
مســتمر دنبال و کنترل کرده و بــا متخلفین بدون اغماض 

برخورد کنند.

سرلشکر جعفری در جمع فرماندهان سپاه:

احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه حق دخالت  در انتخابات را ندارند

خبرگزاری رویترز به نقل از یــک مقام آمریکایی 
ادعایی تازه درباره تحــرکات دریایی ایران در تنگه 
هرمز منتشر کرده اســت. این مقام آمریکایی که 
البته به نامش اشــاره ای نشــده، مدعی شده که 
کشتی های ایرانی روز شنبه هفته جاری در تنگه 
هرمــز تــا 600 یاردی)حــدود 500 متری( یک 
کشتی نیروی دریایی آمریکا آمدند و آن را مجبور 

به تغییر مسیر کردند.
این اولین بار نیست که مقامات آمریکایی ادعاهایی 
 درباره تحرکات دریایــی ایران در تنگــه هرمز و 

خلیج فارس مطرح می کنند.

احمد عسیری سخنگوی ائتالف متجاوز به یمن ، در 
مصاحبه ای مطبوعاتی در شهر اسلو پایتخت نروژ 
مدعی شده اســت که اقدامات ایران مسبب پدید 
آمدن تروریسم و بی ثباتی در منطقه است.وی ادعا 
کرد: عربستان و کشورهای عضو ائتالف در کنار یمن 
تا بازگشت ثبات به این کشور قرار خواهند گرفت. 
عسیری با ادعای اینکه رفتار ایران در منطقه منبعی 
برای تروریسم و بی ثباتی شــده است مدعی شد: 
جامعه بین الملل باید درک کند که حزب ا... یکی از 
خطرناک ترین گروه های تروریستی است که ایران 

به طور علنی  از حزب ا... حمایت می کند .

ادعای  آمریکا درباره اقدام  ایران در تنگه هرمز توهم مقام ارشد نظامی عربستان علیه ایران
خالد قدومی نماینده حماس در ایــران درباره نبرد 
احتمالی آینده رژیم اشغالگر قدس و حماس عنوان 
داشــت: درباره نبرد احتمالی آینده باید بگویم که 
مقاومت اسالمی در فلسطین همواره آماده رویارویی 
با رژیم صهیونیستی است. وی گفت: در صورتی که 
هرگونه حماقتی از ســوی صهیونیست ها  رخ دهد 
برادران ما در غزه آماده  هســتند تا پاســخ حمالت 
صهیونیســت ها را بدهند. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: موشــک های حمــاس در جنگ هــای اخیر 
توانسته تمامی نقاط سرزمین های اشغالی و مساحت 

جغرافیایی این رژیم را مورد اصابت قرار دهد.

تهدید اسراییل توسط نماینده حماس در ایران
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پیشنهاد سردبیر:
نجات 45هزار فرصت شغلی در معرض نابودی

اخبار روزيادداشت

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: ۴۰ 
کوره و معدن گــچ در اصفهان، به دنبال رفع ریزگردها از ســطح 

استان، تعطیل شد.
محمدحسین شاملی اظهار داشت: ۹۰ کوره فعال گچ در اصفهان 
داشــتیم که ۳۸ کوره و دو معدن گچ در ســطح استان اصفهان 

تعطیل شد.
وی بیان داشت: در ســال ۱۳۴۵ شــرایط اصفهان از خوزستان 
کنونی بســیار وخیم تر بود و اگر امروز در اصفهان مشکل ریزگرد 

وجود ندارد، حاصل ۵۰ سال تالش بی وقفه در این عرصه است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: 
بیش از ۳۰۰ هکتار جنگل کاری برای مبارزه با گســترش بیابان 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری۱۲۳ طرح آبخیزداری با اعتباری 
بالغ بر ۴۲/۵میلیارد تومان اجرا شده است، اضافه کرد: این پروژه ها 
در حوزه هــای آبخیــزداری، بیابان زدایی، جنــگل کاری، مرتع، 

بهره برداری، ممیزی و مهندسی، یگان حفاظت بوده است.
شاملی ادامه داد: در بخش یگان حفاظت و حقوقی اداره کل منابع 
طبیعی استان اصفهان نیز اقداماتی همچون تشکیل تعداد ۵۲۶ 
فقره پرونده تخریب و تصرف به مســاحت یک هزار و ۱۷ هکتار، 
تعداد ۴۳ فقره پیشگیری از تصرف به مساحت ۱۹۸ هکتار، تعداد 
۱۳۹ فقره اجــرای احکام قضائی به میزان ۶۰۴ هکتار، تشــکیل 
۸۰۲ فقره چرای دام غیرمجاز به میــزان ۱۳۷هزار واحد دامی و 
تشکیل ۱۰۸ فقره پرونده کشــفیات قاچاق محصوالت جنگلی و 

مراتعی انجام شده است.
وی گفت: ســال ها بود که تالش می کردیم مشکل بیابان زدایی 
شرق اصفهان را حل کنیم و خوشبختانه موفق شده ایم با استفاده 
از ۲۰۰ لیتر از پساب درسال گذشته ۱هزار و ۶۰۰ هکتار از دشت 
سگزی را نهال کاری کنیم و در ســال جاری این عدد به دو هزار 

هکتار می رسد.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی مــی گوید: با رونمایی از ســامانه 
ساماندهی طرح ســهام عدالت، مشموالن ســهام عدالت پس از 
۱۰ سال طعم شیرین سهامداری را می چشند که گامی مهم در 
توزیع عادالنه ثروت و درآمد جامعه از طریق گســترش مالکیت 

عمومی است.
»علی طیب نیا« در آیین رونمایی از ســامانه ســاماندهی سهام 
عدالت در محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی با حضور 
معاون اول رییس جمهوری، افزود: ارزش اولیه سهام واگذار شده 
به مردم در این سال، رشد ۲ درصدی داشته و متناسب با آن سود 
دریافت می کنند. به گفته این مقام مسئول، برگزاری این جلسه 
به منزله ســند دار کردن حقوق مالکانه حــدود ۵۰ میلیون نفر 
افراد ایرانی در بنگاه های اقتصادی کشور و نشانه ای از اهتمام به 

گسترش عدالت و بهبود زندگی طبقات کم درآمد است.
وی با اشاره به شعار سال ۹۵ گفت: مردمی بودن و عدالت محوری، 
از ویژگی هــای اقتصاد مقاومتی اســت و برنامه ملــی و مردمی 
کردن اقتصاد که از برنامه های ۱۲گانه اقتصاد مقاومتی اســت، 

با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است.
وی بــا بیان اینکــه اقتصاد مقاومتی، توســعه مشــارکت مردم 
و گســترش مالکیت عمومی را دنبــال می کند، افــزود: بهبود 
محیط کســب و کار و ارتقای رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی، 
خصوصی سازی و گسترش مالکیت عمومی، عناصر اصلی برنامه 
ملی است که در سیاست های کلی اصل ۴۴ اجرای آن مورد تاکید 

ویژه قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این مراســم نقطه آغاز یکی از 
مراحل مهم برنامــه اجرایی دولت برای ســاماندهی طرح توزیع 
گسترده ســهام میان مردم و تعیین وضعیت ســهام و چگونگی 
بهره مند شدن نزدیک به ۵۰ میلیون ایرانی از سود حاصل از این 
سهام اســت. وی یادآور شــد: از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، 
ارزیابی ها حاکی از آن بود که طرح توزیع سهام عدالت که هشت 

سال از آغاز آن می گذشت، با مشکالت زیادی مواجه است.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: به دستور رییس جمهوری، 
آسیب شناسی طرح و ارائه بسته سیاســتی مناسب برای آن در 
دســتور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و با مشــورت گســترده با 
کارشناســان و خبرگان این حوزه، نقشــه راه مشــخصی برای 

ساماندهی طرح سهام عدالت معین شد.
طیب نیا با اشاره به اقدامات گسترده سازمان خصوصی سازی در 
سه سال و نیم گذشــته گفت: یکی از این اقدام ها ثبت نام حدود 
هفت میلیون کارگر فصلی و ساختمانی در این طرح بود و اکنون 
مجموع مشــموالن طرح که در ۱۸ مرحله شناســایی و ثبت نام 

شدند، به بیش از ۴۹ میلیون نفر رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مرحله دیگر، اجرای اقدام هایی 
بود که به موجب آن از سال آینده سود سهام مشموالن به حساب 
آنان واریز می شــود. وی توضیح داد: ســال ۱۳۹۴ سال پایانی از 
دوره ۱۰ساله ای است که باید سود ســهام ۶۰ شرکت موجود در 
سهام عدالت به خزانه دولت واریز می شــد. تا پایان سال ۱۳۹۴ 
حدود ۲۲۰ هزار میلیارد ریال ســود به خزانه واریز شد و ۳۵ هزار 
میلیارد ریال دیگر نیز باید واریز شــود که در مجموع ۲۵۵ هزار 
میلیارد ریال تاکنون بابت اقساط ارزش سهام واگذار شده به خزانه 
واریز شده است. این مقام مسئول افزود: از این پس باید سود سهام 
این شرکت ها به سهامداران آن داده شــود و دیگر به خزانه واریز 
نخواهد شد، بلکه در ســال ۹۶ و پس از برگزاری مجامع عمومی 

شرکت ها، محاسبه و به سهامداران پرداخت می شود.
وی یادآور شد: بر این اســاس الزم بود بانک اطالعاتی مشموالن 
به روز رســانی شــود که با طراحی ســامانه از ســوی سازمان 
خصوصی سازی، ارزش اولیه ســهام هر یک از مشموالن و مقدار 

اقساط پرداخت شده آنان در این سامانه مشخص شده است.
طیب نیا بیان داشت: اقســاط پرداختی مشموالن تحت پوشش 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی و روســتاییان سرپرست خانوار 
غیرشاغل، معادل ارزش اولیه سهام آنهاست و از این پس، همه از 

سود سهامشان برخوردار می شوند.
وی افزود: به سایر مشموالن نیز فرصت داده می شود تا در صورت 
تمایل، بقیه اقساط را به صورت نقد یا اقساط پرداخت کنند تا پس 

از مالکیت ۱۰۰ درصدی سهامشان، سود دریافت کنند.
 همچنیــن ســامانه ســاماندهی ســهام عدالــت به نشــانی

www.samanese.ir از یــک ماه پیش فعــال و مرکز تلفن با 
شماره ۸۳۳۳۸ با ۹۰ خط نیز آماده شــده که بیشتر بین ساعات 
۹ تا ۱۷ پاســخگوی پرسش های مشــموالن درخصوص مرحله 

نخست ساماندهی سهام عدالت است.

مديرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خبر داد:

تعطیلی 4۰ کوره و معدن گچ

طیب نیا اعالم کرد:

پرداخت سود سهام عدالت
از اواخر سال 96 ريیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

راه اندازی دادگاه فعاالن اقتصادی به صورت مجزا

رییس صنف مشــاوران امالک اســتان اصفهان، تعداد 
واحدهــای آماده بــرای خدمات دهی به مســافران در 
ســطح شــهر را ۱۰ الی ۱۲ هزار واحد دانست و تصریح 
کرد: ایــن واحدها دارای امکانات کامل برای مســافران 
هستند و مالکان متقاضی، از ســه ماه قبل مورد بررسی 
قــرار می گیرند. رســول جهانگیری در رابطــه با نحوه 
خدمت رسانی صنف مشاورین امالک در اسکان نوروزی 
گفت: دغدغه هر مســافری قبل و در حین سفر، بحث 
اسکان و استفاده از خدمات مسکن در شهر مقصد است. 
وی در ادامه افزود: در شهر اصفهان از سال ۱۳۸۳، صنف 
مشاورین امالک برای بهبود اسکان مسافران، به کمک 
مدیریت شهری آمد و طی این ســال ها، این خدمات با 
نظارت صنف بهبود یافت. رییس صنف مشاوران امالک 
استان، تعداد واحدهای آماده خدمات دهی مسافران در 
سطح شهر را ۱۰ الی ۱۲ هزار واحد دانست و تصریح کرد: 
این واحدها دارای امکانات کامل برای مسافران هستند 
و مالکان متقاضی، از ســه ماه قبل از عید ثبت نام کرده و 
موردبررسی قرار می گیرند. جهانگیری همچنین اظهار 
داشت: این افراد به  طور کامل آموزش می بینند و تمامی 
مشخصات واحد و قراردادهای مربوطه، در سامانه جامع 

مشاورین امالک ثبت می گردد.
رییس اتاق اصناف استان با اشاره به نظارت کامل بر این 
واحدها خاطرنشــان کرد: نظارت به  صورت شبانه روزی 
انجام می شــود تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود و 
در صورت بروز نیز بازرســی اصناف اقدامات مربوطه را 
انجام خواهد داد. وی در ادامه اعالن داشت: حدود ۱۰۰ 
واحد صنفی، این خدمات را در نقاط مختلف شهر ازجمله 
نقاط پر تردد مســافران و همچنین مبادی ورودی شهر 
ارائه می دهند و به  طور متوســط، در هــر واحد صنفی، 
پنج نفر به  طور شبانه روزی حاضر هستند. رییس صنف 
مشــاوران امالک، مدت ارائه این خدمت را ۲۵ اســفند 
لغایت ۱۵ فروردین اعالم کرد و افزود: این خدمات با این 
شرط ارائه می شــود که ظرفیت هتل ها، مسافرخانه ها و 
مراکز گردشگری کامل شــود و صنف مشاوران امالک 
قصد ورود به حوزه گردشگری و تداخل وظایف با فعاالن 
و نهادهای این بخش را ندارد. رییس اتاق اصناف استان، 
در خاتمه با اشاره به بحث قیمت گذاری این واحدها گفت: 
به حوزه قیمت گذاری ورودی نشده تا از ایجاد بازار سیاه 
و به هم ریختن نظام عرضه و تقاضا جلوگیری شــود؛ از 
این رو به دلیل نبود شکاف قابل توجه در عرضه و تقاضای 
واحدهای اسکان نوروزی، قیمت گذاری با توجه به نظام 

عرضه و تقاضا صورت می پذیرد.

ريیس صنف مشاوران امالک اصفهان خبر داد:

نظارت شبانه روزی
بر فعالیت اصناف

با مسئوالن

اســتاندار اصفهان گفت: ۴۵ هزار فرصت شغلی در استان 
در حال از میان رفتن بود که به واســطه اجرای بسته های 
حمایتی اقتصاد مقاومتی حفظ شــد. رســول زرگرپور در 
گردهمایــی اعضای اتــاق بازرگانی اصفهان، با اشــاره به 
اقدامات صورت گرفتــه از حوزه اقتصاد مقاومتی اســتان 
گفت: اقتصاد مقاومتی ســه محــور دارد کــه عبارتند  از: 
طرح های عمرانــی- ســرمایه گذاری، طرح هایی با اهداف 

اقتصاد مقاومتی و واگــذاری طرح های نیمه تمام به بخش 
خصوصــی. وی در ادامه تصریح کرد: از میــان ۱۰۹ طرح 
آماده واگــذاری، ۳۰ طرح واگذارشــده و هــدف دولت از 
واگذاری، اتمام آنها بود و حتی برخــی از طرح ها با قیمت 
پایینی آماده واگذاری شد. استاندار اصفهان همچنین اظهار 
داشت: با توجه به ویژگی های اقتصادی استان اصفهان، از 
معاون اول رییس جمهور درخواست کردیم که وزیر اقتصاد، 

وزیر معین ســتاد اقتصاد مقاومتی اســتان اصفهان باشد. 
ادامه صحبت های زرگرپور به بررســی مشــکالت استان 
اختصاص داشت و وی در این رابطه گفت: توسعه فرودگاه 
شهید بهشتی، قطار سریع الســیر و برخی دیگر از پروژه ها، 
از جمله مشکالت استان در ســال جاری بود. به گفته این 
مقام مسئول، اصفهان رتبه اول کشور را در ارائه تسهیالت 
به بنگاه های کوچک و متوسط به دســت آورده و مجموعا 
هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی در اســتان از تســهیالت دولتی 

بهره مند شدند.
زرگرپــور همچنین اعالم داشــت: یک هــزار و ۲۰ واحد 
بحران زده در ســطح استان شناسایی شــدند که مجموعا 
۸ هزار میلیارد ریال تســهیالت به آنها پرداخت شــد. وی 
همچنین افزود: طــرح جدید ســتاد اقتصــاد مقاومتی 
استان، تدوین بسته حمایتی توسعه اشتغال بود که اعتبار 
۱/۵میلیارد دالری برای آن در نظر گرفته شــده و در سال 

جدید اجرایی می شود.
اســتاندار اصفهان تاکید کــرد: ۴۵ هزار فرصت شــغلی 
در اســتان در حال از میان رفتن بود که به واســطه اجرای 
بســته های حمایتی اقتصاد مقاومتی حفظ شد. زرگرپور 
با اشــاره به باالتر بودن نرخ بیکاری استان اصفهان نسبت 
به کشور خاطرنشــان کرد: حداکثر تالش در استان برای 
جلوگیری از بــروز بحران اقتصادی صورت گرفته اســت. 
استاندار اصفهان در خاتمه تاکید کرد: بودجه دولتی سال 

۹۶ استان، دو برابر میزان آن در سال جاری است.

رییس اتــاق بازرگانی اصفهان گفت: کمترین میزان رشــد 
مالیاتی کشور، در سال آتی در اصفهان ثبت خواهد شد.

به گزارش فارس، سید عبدالوهاب سهل آبادی در گردهمایی 
ســاالنه اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی، در رابطه با 
فعالیت اتاق بازرگانی در دوره جاری هیئت نمایندگان گفت: 
به واســطه انســجام بین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
در حال حاضر ۱۱ کمیســیون فعال در اتاق بازرگانی انجام 
وظیفه می کند که ۶۲ کمیته دارد و بیــش از ۸۰۰ نفر این 
کمیته ها را پوشــش می دهند. وی افزود: در ابتدای امر قول 
دادیم اتاق بازرگانی بــرای همه مردم اصفهان باشــد و در 
طول دو سال گذشــته تعداد قابل توجهی از همشهری های 
اصفهانی، اصحاب کار و تولیــد و صنعت گران به جمع ما در 

اتاق پیوســتند. رییس اتاق بازرگانی اصفهــان، از برگزاری 
۲۴۰ همایش در سال ۹۵ خبر داد و اظهار داشت: در همین 
ســال دو کمیته جوانان و بانوان در اتاق ایجاد شد که این دو 
کمیته برای اولین بار در کشور در اتاق اصفهان شروع به کار 
کرد. رییس خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران بیان کرد: 
۳۲ درصد از سهام شرکت نمایشــگاه ها برای اتاق بازرگانی 
خریداری شده اســت و امیدواریم در اوایل سال آینده، بیش 
از ۵۰ درصد از سهام شرکت نمایشگاه ها، از آن اتاق بازرگانی 
اصفهان شــود. وی در ادامه افزود: عالوه بر این، با همکاری 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، ۱۶ هزار متر زمین نیز کنار 
ســالن نمایشــگاه ها خریداری شده که نقشــه آن در حال 
طراحی است. ســهل آبادی همچنین به برگزاری جلسات 

شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره داشت و 
گفت: در سال ۹۵، ۱۰ جلسه شــورای گفت وگو، برگزار و دو 
جلسه به  صورت فوق العاده تشکیل شد که از این بابت، استان 
اصفهان رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد. رییس هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 
تصریح کرد: خروجی جلسات شورای گفت وگو، ۲۵ مصوبه 

استانی و ۵۶ مصوبه کشوری بوده است. 
رییس اتاق بازرگانی اســتان به مذاکرات صــورت گرفته با 
دادگستری اشاره کرد و افزود: بر اساس این مذاکرات، مجمع 
قضائی فعاالن اقتصادی به  صورت مجزا راه اندازی شد تا هیچ 
فعال اقتصادی، مجبور به  صرف وقت زیــاد در روند اجرایی 

احکام قضائی نشود.
ســهل آبادی همچنیــن اظهار داشــت: بــا پیگیری های 
صورت گرفتــه و موافقت مدیر کل دارایی اســتان اصفهان، 
۱۰۰درصد جرایم مراجعه کنندگان مالیاتی با پرداخت بدهی 

نقدی بخشیده شد.

45هزار فرصت 
شغلی در استان 
درحال از میان 

رفتن بود که 
به واسطه اجرای 

بسته های 
حمايتی 

اقتصادمقاومتی 
حفظ شد

استاندار اصفهان مطرح کرد:

نجات 45 هزار فرصت شغلی در معرض نابودی

نایب رییس شــورای ملی زعفران غالمرضا میــری، از کاهش حدود 
۱۵۰هزارتومانی قیمت هرکیلوگرم زعفران نســبت به هفته گذشته 
خبر داد و اظهارداشــت: نرخ این کاال نسبت به هفته قبل بسته به نوع 

محصول، بین ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. 
وی قیمت هرکیلوگرم زعفران را درحال حاضــر حداقل ۴ میلیون و 

۳۰۰ هزار و حداکثر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعالم کرد. 
نایب رییس شورای ملی زعفران، کاهش معامالت طالی سرخ را یکی 

از دالیل این امر عنوان کرد. 
میری در بخش دیگری از ســخنان خود، درباره آمار صادرات زعفران 
در ســال جاری نیز اظهارداشت: متاســفانه گمرک، هنوز آمار جدید 
صادرات این محصــول را اعالم نکرده و آخرین آمــار ما در این زمینه 

مربوط به پایان آذرماه است.

در حالــی که تالش می شــد برای کنتــرل بازار ســیمان، قیمت ها 
واقعی ســازی شــود، رییس انجمن کارفرمایان صنعت ســیمان، از 
بازگشت تخفیف به بازار سیمان و تعویق افزایش قیمت این محصول 
معدنی خبر داد. عبدالرضا شیخان، با بیان اینکه با تمام تالش صورت 
گرفته، در زمســتان مجددا کارخانه ها ســیمان را با تخفیف عرضه 
کردند، گفت: با تمام تالش های صورت گرفتــه و گزارش هایی که از 
بازار سیمان تهیه شد، هنوز بســتری برای برگرداندن قیمت سیمان 
به نرخ های مصوب سال ۱۳۹۳ فراهم نشده است. وی افزود: با وجود 
اینکه در مقطعی به طور امیدوارکننده تخفیف ها در عرضه ســیمان 
توســط کارخانه ها حذف شــده بود، مجددا با وضعیت پیش آمده در 
زمستان که رکود ساخت و ساز موجب کاهش تقاضا شد، کارخانه ها از 

بهمن ماه تخفیفات را به این محصول بازگرداندند.

کاهش ۱5۰هزارتومانی 
قیمت زعفران

تخفیف  به بازار سیمان 
برگشت

وزیر کار می گوید یقین دارد که ســال آینده ۷۰۰ هزار شــغل در کشور ایجاد 
می شــود و هدف گذاری یک میلیون شــغل در ســال به حقیقت می پیوندد. 
او ایجاد یک میلیون و۹۰۰ هزار شــغل خالص ظرف سه ســال دولت یازدهم را 
بیانگر موفقیت سیاستگذاری دولت در عرصه اشــتغال می داند. در حال حاضر 
نرخ مشارکت اقتصادی با رشــد ســه درصدی از ۳۷ درصد به ۴۰.۴ درصد در 
سال جاری رسیده و جمعیت فعال به ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر افزایش یافته 
اســت. به گفته کارشناســان افزایش ورود متقاضیان به بازار کار نشان می دهد 
تمایل به یافتن کار بیشتر شده و مردم نســبت به زندگی امیدوارتر شده اند؛ به 
همین دلیل جویندگان کار با وسواس خاصی در جست وجوی شغل مورد نظر 
خود هستند. دولت در الیحه بودجه سال ۹۶ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای ایجاد اشتغال درنظر گرفته و امیدوار است با ۱.۵ میلیارد دالری که از محل 
منابع صندوق توســعه ملی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و با اولویت 
توسعه اشتغال روستایی در اختیار می گیرد سال آینده دستکم ۷۰۰ هزار شغل 
ایجاد شود و در نهایت به هدفگذاری یک میلیون شغل در سال دست پیدا کند. 
تحقق این امر به شــرط آنکه نمودار رشــد اقتصاد ایران صعودی حرکت کرده 
و پایدار بماند و منابع مالی مورد نیاز دولت تامین شــود دور از انتظار نیست در 
آن صورت می توان امید داشت که در فاصله ســالهای ۹۶ تا ۹۷ دولت دستاورد 
بهتر و نمره قابل قبول تری در حوزه اشتغال داشــته باشد. در همین راستا یک 
مقام مســئول کارگری می گوید: بیکاری موجود در کشــور از سالهای گذشته 
تلنبار شده و به دولت یازدهم رسیده اســت به همین دلیل هر طرح و برنامه ای 
که برای اشــتغالزایی پیش بینی و اجرایی می شود آنطور که باید پاسخگوی نیاز 

بازار نیست و بیکاری جوانان همچنان دغدغه خاطر بسیاری از خانواده ها است.

 آرزوی جوانان بیکار 
برآورده می شود؟

خبراتاق بازرگانی

 جذب 9/2 میلیارد دالر 
سرمايه خارجی در کشور

انتظار ما از حداقل مزد، بیش از يک 
میلیون تومان است

رییس اتاق بازرگانی تهران، مهم ترین اولویت اقتصادی دولت در سال آینده را 
توجه به بهبود محیط کسب و کار، عنوان و اعالم کرد: بر اساس گزارش ها حدود 
۹/۲میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی تا اواخر بهمن ماه جذب اقتصاد کشور 
شده است. مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ گفت: در سال جاری دولت 
در برخی از شاخص ها دستاوردهای مطلوبی داشــت که مهم ترین آن ثبات 
اقتصاد بود. وی ادامه داد: در ســالی که گذشت، شــاهد نوسان قیمت زیادی 
نبودیم و باوجود اینکه در ماه های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه 
شدیم، در بخش های دیگر ثبات نسبی وجود داشت. رییس اتاق بازرگانی تهران 
با اشاره به برخی از شاخص های اقتصادی در سال جاری گفت: در سال جاری 
تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به کمتر از ۱۰درصد رســید و این امیدواری 
وجود دارد که در سال آینده نیز این روند همچنان ادامه داشته باشد؛ همچنین 
رشد اقتصادی مثبت شد و به باالی شش درصد رسید. از سوی دیگر ارتباطات 
خارجی بهبود بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیئت های خارجی و اعزام 
هیئت هایی از ایران بودیم که بهبود روابط را نشان می دهد. خوانساری بااشاره 
به وضعیت سرمایه گذاری خارجی افزود: بر اساس گزارش ها  حدود ۹/۲میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی تا اواخر بهمن ماه جذب اقتصاد کشور شده است. 
وی در بخش دیگــری از صحبت هایش ادامه داد: بیکاری یکی از مشــکالت 
اساسی اقتصاد ماست. بر اساس آمار دولت، ۶۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در 
سال ۱۳۹۵ ایجاد شده اما همچنان نرخ بیکاری در کشور باالی ۱۲درصد است 

که عالوه بر مشکالت اقتصادی، چالش های اجتماعی را به همراه دارد.

نایب رییس کانــون عالی انجمن های صنفــی کارگران، با اشــاره به نرخ 
سود باالی تســهیالت بانکی گفت: اگر دولت برای کارفرمایان تسهیالت 
بانکی در نظر بگیرد بخشی از افزایش دســتمزد کارگران را جبران خواهد 
کرد. ابوالفضل فتح الهی اظهارکرد: دســتمزد کارگران همیشــه در گرو 
تصمیم گیری شــورای عالی کار بوده و متاســفانه در طول ۳۵ سال اخیر 
رشد منطقی نداشته است. وی افزود: دستمزد کارگران در مقایسه با سایر 
دستمزدهایی که در کشــور پرداخت می شــود، جزو حداقل ها قرار دارد و 
همین امر آسیب زیادی به لحاظ معیشــتی به کارگران وارد می کند. نایب 
رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشــاره به رقم نهایی سبد 
معیشــت خانوارهای کارگری اظهــار کرد: در کارگــروه تخصصی مزد، با 
استفاده از آمار مراکز رســمی و معتبری همچون بانک مرکزی، مرکز آمار 
ایران و انســتیتوی تغذیه، به عدد دو میلیون و ۴۸۸ هزار تومان برای سبد 
هزینه خانوار رسیدیم و معتقدیم که این مبلغ حداقل رفاه و تغذیه الزم برای 

زندگی کارگران است تا بتوانند زنده بمانند. 
وی با بیان اینکه نمی توان از حاال برای دســتمزد کارگــران رقم و عددی 
مشــخص کرد، ادامه داد: ارقامی که جســته و گریختــه درخصوص رقم 
دستمزد اعالم می شود، حدس و گمان شخصی است و هنوز به رقم خاصی 
نرسیده ایم. فتح الهی متذکر شد: قطعا انتظار ما برای حداقل مزد، بیش از 
یک میلیون تومان اســت؛ چون رقم سبدی که برای هزینه معمول زندگی 
خانوار سه و نیم نفره کارگری به دست آمده، دو میلیون و ۴۸۸ هزار تومان 

بوده و خط فقر اعالمی هم بیش از سه میلیون تومان است.

ویژه
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دانستنیها

مطالعه جدید نشان می دهد؛

تاثیر مصرف 
 امگا۳ در مقابله 

با آلودگی هوا

 طبق یک مطالعه جدید، مکمل های اسیدهای چرب 
سالم ممکن است راه حل فوری برای کاهش مضرات 

ناشی از آلودگی هوا باشد.
مطالعه محققان دانشگاه هاروارد روی موش ها نشان 
می دهد اسید چرب امگا ۳، هم از بروز التهابات ناشی 
از اکســیدان های هوای آلوده می کاهد و هم از بروز 

التهابات آتی جلوگیری می کند.
مدت هاســت که ارتباط هوای آلوده با بیماری های 

ریوی، قلبی و ســکته مغزی مشــخص شده است و 
اکنون محققان ارتباط بین آلودگی هوا و بیماری های 
مغزی نظیر زوال عقل، بیمــاری های روانی، کاهش 
هوش و همچنین دیابت، بیماری کلیه و تولد زودرس 
را آشکار کرده اند. دکتر جینگ کنگ، سرپرست تیم 
تحقیق، در این باره می گوید: »تغییرات پاتولوژیکی 
بسیار مهم هســتند، چراکه تعیین کننده سازوکار 
بنیادین بیماری های مزمنی هستند که امروزه با آنها 

مواجهیم.«وی در ادامه افزود: »ما دریافتیم که نتیجه 
حاصل از آزمایش روی موش ها، در انســان ها هم رخ 
می دهد و بسیاری از بیماری های التهابی در انسان ها 

را می توان با  اسیدهای چرب امگا۳ درمان کرد.«
به گفته وی، »ما دریافتیم که مصرف اسیدهای چرب 
امگا ۳ برای مبارزه با آلودگی هوا سودمند هستند.« 
به گفته محققان مصرف ۲ تا ۴ گرم اسیدچرب امگا۳ 
در روز، معادل دوزی اســت که به موش ها داده شد. 

دو تا چهار گرم از اســید چرب امگا ۳ معادل تقریبا 
دو وعده ۸۵ گرمی از ماهی آزاد یا شــاه ماهی است. 
همچنین روغن تخم کتان حدود ۵۰ درصد اســید 
چرب امگا۳ را داراســت و مکمل امــگا ۳ هم به طور 
گسترده در دسترس است؛ اما قبل از مصرف آن باید با 
پزشک مشورت کنید. سال گذشته یک مطالعه دیگر 
نشان داده بود که مصرف بیش از اندازه امگا ۳ با بروز 

سرطان پروستات در مردان مرتبط است.

متاسفانه نخود که یک ماده غذایی بسیار مفید و پرانرژی 
است، از سفره ایرانیان در حال حذف شدن است و شاهد 
اســتفاده کمتر آن در رژیم غذایی ایرانیان هســتیم. با 
افزایش مصرف غذاهای خارجی و فست  فود در سفره  های 
ایرانی، مصــرف این ماده غذایی در طــول روز و حتی در 
سال بســیار کمتر از گذشته شده اســت. نخود که جزو 
خانواده حبوبات محسوب می شود، دارای امالح، ویتامین 
و پروتئین  های متعددی از جمله نشاسته، کلسیم، فسفر، 
آهن، سدیم، پتاسیم، روغن گیاهی، مس و ویتامین  هایی 
مانند ویتامین A و B اســت. بنابراین نخود دارای اســید 
آمینه  های مختلــف، ویتامین  ها و مواد معدنی بســیار 
مفیدی اســت که می توانیم بگوییم نه فقط یک غذا بلکه 
به عنوان یک دارو محسوب می شــود. نخود از زمان  های 
بســیار دور مصرف خوراکی و درمانی داشته است. رازی 
و ابن بیطار آنچه را که دیســکورید درباره نخود به یونانی 
شرح داده اســت، به نقل  قول از وی تحت عنوان حمص 
آورده  اند و طبق نوشــته ابوریحــان، اربیوتوس، حمص 

است که به پارسی نخود می  نامند.
خواص دارویی نخود

نخود تقویت  کننده قلب بوده و در رفع یبوست  های حاد 
و مزمن موثر است. عضالت اســکلتی را تقویت می کند و 

به همین دلیل مصرف آن به ورزشکاران توصیه می شود.

نخود دارای خاصیت ضد سرفه و ســرماخوردگی است. 
این ماده غذایی سیســتم ایمنی بدن را تقویت می کند؛ 
بنابراین به افــرادی که دارای بیماری  هــای خود ایمنی 
مانند ام  اس هستند نیز توصیه می شود. نخود از بین برنده 
انگل  های روده، برطرف  کننده درد ســینه و تنگی نفس، 
تقویت  کننده ریشــه مو، درمان زردی، درمان دردهای 
کلیه و باعث افزایش حافظه اســت. نخــود برای درمان 
پوکی اســتخوان بــه دلیل منابع غنی کلســیم بســیار 
سودمند است و در دوران رشد اســتخوان  ها و دندان  ها 

مصرف آن توصیه می شود.

خستگی شدید
اگر در فرزند شما نشانه های خستگی وجود دارد یا سطح 
انرژی وی همانند گذشــته نیســت، ممکن است مشکلی 

وجود داشته باشد. 
خستگی شدید به واسطه عوامل مختلفی شکل می گیرد. 
این شــرایط را به عنوان نشــانه ای از خواب کم شــبانه یا 
عوارض دوران بلوغ دســت کم نگیرید و به پزشک مراجعه 
کنید. پزشک طیف گسترده ای از احتماالت را بررسی می 
کند که از آن جملــه می توان به کم خونی، ســوء جذب، 
سردرد و افســردگی اشــاره کرد. باید برای فرزند نوجوان 
خود این امــکان را فراهم کنیــد تا بدون حضور شــما با 
پزشک صحبت کند زیرا ممکن اســت قصد مطرح کردن 
موضوع پزشــکی یا اجتماعی خاصی را داشته باشد که از 

شرح آن در برابر شما خجالت می کشد.
کاهش وزن

کاهش وزن بــدون دلیل، موضوعی نگران کننده اســت. 
نوســانات جزئــی در وزن طبیعی هســتند، امــا کاهش 
چشمگیر و ناخواسته آن می تواند نشانه ای از یک مشکل 
بزرگ باشــد. در این شرایط باید به پزشــک مراجعه شود 
تا دلیل دقیق کاهــش وزن در کوتاه تریــن زمان ممکن 

شناسایی شود.
تشنگی شدید

انجام ســاعت ها بازی و ورزش، نیاز بدن به آب را افزایش 
می دهد؛ اما نیاز سیری ناپذیر فرزند شما به آب و تشنگی 
دائمی، عادی نیســت و باید برای شناســایی دلیل آن به 

پزشک مراجعه کنید. 
ابتال بــه بیمــاری دیابت یکــی از دالیل اصلی تشــنگی 
ارضاناپذیر محسوب می شود. از نشــانه های دیگر دیابت 
می توان به افزایش ادرار، گرســنگی شدید، کاهش وزن و 
خستگی اشاره کرد. در صورت مشــاهده این قبیل نشانه 
ها، در کوتاه ترین زمان ممکن فرزنــد خود را برای معاینه 

نزد پزشک ببرید.

با خواص دارویی نخود بیشتر آشنا شوید

 محققان مرکز پزشــکی دانشــگاه واندربیلت تنسی دریافتند 
زمانی که میزان ویتامین E مادر بالفاصلــه بعد از زایمان پایین 
باشد، کودکش بیشــتر در معرض ابتال به خس خس سینه قرار 
خواهد داشــت و در دو ســال اول زندگی باید با داروهای آسم 
تحت درمان باشــد. به گفته دکتر کازبی استون، سرپرست تیم 
تحقیق، منابع اصلی ویتامین E شــامل روغن های آفتابگردان، 
گلرنگ، ذرت، سویا و کانوالست. در این مطالعه سالمت بیش از 
۶۵۰ کودک و مادرشــان در مدت ۲ سال اول عمر کودک تحت 
نظر بود. محققان از مادران در مورد اینکه آیا کودک شــان دچار 
مشکالت تنفسی یا اســتفاده از داروهای آســم هستند سوال 
کردند. محققان دریافتند کودکانی که دچار خسس خس سینه 
بوده یا نیاز به داروهای آسم دارند عمدتا دارای مادرانی هستند 
کــه در آزمایش انجام شــده بالفاصله بعد از زایمــان با کمبود 

ویتامین E مواجه بودند.

 محققان دانشــکده پزشکی ســان دیاگوی دانشــگاه کالیفرنیا 
۱۰هزار کلونی از باکتری های یافت شده روی پوست را آزمایش 
کردند تا نوع باکتری های خوب و وجود آنها در پوســت سالم و 

پوست مبتال به اگزما را مشخص کنند.
محققان دریافتند با استفاده از باکتری های »خوب« یافت شده 
روی پوست، رشد و پرورش آنها و سپس به کارگیری آن در بدن 
بیماران از طریق ترکیب در لوسیون ها، می توان اگزما را درمان 

کرد.
ریچارد گالو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »افراد 
مبتال به اگزما باید به طور مکرر از این باکتری ها اســتفاده کنند 
چراکه بدن خودشان به طور طبیعی نمی تواند موجب رشد این 

ارگانیزم ها شود. 
از این رو راه آســان اســتفاده از آن می تواند از طریق کرم ها و 

لوسیون ها باشد.«

کمبود ویتامین E دوره بارداری 
و ریسک ابتالی نوزاد به آسم

 شیوه درمانی جدید اگزما 
با پیوند باکتری ها

این نشانه های سالمت در کودکان را جدی بگیرید)۳(
سالمتکودک

اخباریادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

شیوه درمانی جدید اگزما با پیوند باکتری ها

دانستنیها

خواصخوراکیها

زیبایی

آشنایی با نحوه عملکرد بینایی  
با فراگیری نحوه عملکرد بینایــی می توان فهمید که برای 
تقویت بینایــی چه کارهایی بایــد انجام داد. بــا علم این 
موضوع برای تقویت بینایی باید روش همیشــگی دیدن و 

استفاده از چشم ها را تغییر داد.
استفاده از نمودار بینایی

با اســتفاده از یک نمودار بینایی و نصب آن روی دیوار می 
توان پیشرفت بینایی خود را اندازه گرفت.

استراحت دادن به چشم ها
اســتراحت دادن به چشــم ها از دیگــر روش های تقویت 
بینایی است؛ برای این منظور کف دو دست خود را روی هم 
بکشید تا گرم شود ســپس آنها را روی چشمانتان بگذارید 
تا استراحت کنند. این کار را هر چند وقت یک بار در طول 
روز به ویژه زمانی که پشــت رایانه نشسته اید، انجام دهید. 
همچنین می توانید برای آرامش دادن به چشــمانتان هر 

روز از کمپرس های جایگزین سرد و گرم نیز استفاده کنید.
حفظ رطوبت

حفظ توازن طبیعی رطوبت چشــم ها یکــی از مهم ترین 
مسائل در زمینه سالمت چشم اســت. چشم های خشک 
خارش پیدا می کنند، قرمز و حتی دردناک می شوند. سعی 
کنید مرتب پلک بزنید حتی زمانی که به صفحه تلویزیون 

یا رایانه نگاه می کنید.
ورزش دادن به چشم ها

اگر آگاه باشید که فعالیت ماهیچه ها باعث ورزیده تر شدن 
آنها می شــود در آن صورت احتماال مــی دانید که هرچه 
کمتر به ماهیچه ها ورزش دهید آنهــا را تنبل تر کرده اید. 
این موضوع در مورد چشم نیز صدق می کند. ورزش های 
خاصی وجود دارد که به تقویــت بینایی کمک می کنند و 
می توان برای تقویت ماهیچه های چشم انجام داد. یکی از 
این ورزش ها استفاده از روش ۲۰ در ۲۰ در ۲۰ است. برای 

این منظور باید هر ۲۰ دقیقه یک بار روی یک شئ که دست 
کم ۲۰ فوت )۶۰۰ سانتی متر( از شما فاصله دارد، برای ۲۰ 

ثانیه تمرکز کرد.
با استفاده از این ورزش مشــاهده می کنید که چقدر بهتر 
می توان دید. یک روش دیگر برای ورزش دادن چشــم این 
است که انگشت شصت خود را پنج اینچ )۱۲/7سانتی متر( 
دورتر از صورت خود نگاه دارید و روی آن تمرکز کنید و بعد 
از پنج ثانیه به فاصله دورتر نگاه کنید. این کار را هر از گاهی 

که وقت دارید انجام دهید.
افزایش انعطاف چشم

اگر ورزش می کنید باید بدانید که بعد از هر برنامه ورزشی، 
انجام حرکات کششــی و انعطافی مهم است. اگر حرکات 
کششــی انجام ندهید و بارها و بارها چند ماهیچه را به کار 
بگیرید و از گروه ماهیچه های مخالف اســتفاده نکنید، در 

آن صورت ماهیچه ها انعطاف خود را از دست خواهند داد.
کم کردن روشنایی صفحه رایانه

کم کردن میزان روشــنایی صفحــه رایانه مــی تواند به 
استراحت چشمان شما کمک کند اما در عین حال باید در 
نظر داشته باشید که روشــنایی صفحه رایانه باید به اندازه 
باشــد که مشــکلی برای دیدن ایجاد نکند؛ عالوه بر این، 
صفحه نمایش رایانه خود را باید بــه صورتی نگاه دارید که 

با انعکاس نور مواجه نشوید.
استراحت دادن مکرر به چشم

اگر چشــم های شــما باید مدت طوالنی روی یک وظیفه 
تمرکز کند، هر ساعت ۱۰ دقیقه به چشمان خود استراحت 
دهید تا از فشار بر چشــم کاسته و به چشم ها فرصتی برای 

ترمیم داده شود.
کاهش تنش

سیســتم بدن هر کس واکنش متفاوتی به تنش نشــان 
می دهد. چشــم ها مدام تحت فشار و اســترس قرار دارند. 
هر چقدر بیشــتر تلویزیون نــگاه کنید، به رایانه بیشــتر 
خیره شــوید و بیشــتر با بازی های تلفن همراه خود بازی 
کنید، بیشتر چشــم های خود را تحت تنش و استرس قرار 
می دهید. سعی کنید که بیشــتر از نور طبیعی و کمتر از 
ابزارهای دیجیتالی استفاده کنید. اگر این کار را انجام دهید 
از نتیجه آن متعجب می شــوید که چقــدر قدرت دیدتان 

بهتر خواهد شد.
اندکی بخوابید

تاکنون متوجه شــده اید زمانی که برای مدت زیادی کار 
می کنید و به اندازه کافی نمی خوابید، احســاس خستگی 
و سردرد می کنید و چشمان شما تار می شود؟ خواب برای 
تمام عملکردهای بدن مهم اســت و استراحت مناسب می 
تواند باعث تقویت بینایی شود زیرا خواب به ماهیچه های 

چشم که زیاد کار می کند، اجازه استراحت کامل می دهد.

با روش های طالیی برای تقویت بینایی آشنا شوید

آیا آب پیاز واقعا می تواند به رشــد مــو کمک کند؟ 
پاســخ مثبت اســت. مطالعات علمی بسیاری روی 
ریزش و رشد مو و درمان  های طبیعی که برای هر دو 

مفید هستند، انجام شده است.
در بســیاری از مطالعات مختلف، مشخص شده که 
آب پیاز در جلوگیری از ریزش مو )مزوتراپی درمانی 
برای ریزش مو( و افزایش رشــد موی جدید، کامال 

موثر است. 
گفته می شــود که آب پیاز از ســفید شدن زودرس 
موها جلوگیری می کند و برای ســایر مشــکالت مو 
مانند شوره  ســر، عفونت  های قارچی و عفونت  های 

مخمری نیز مفید است.
آب پیاز چگونه عمل می کند؟

شــاید این مانند یک راه غیر محتمــل برای افزایش 
رشد مو به نظر برسد، اما بارها و بارها چنان تاثیر آن 
ثابت شده است که بسیاری از مردم، در مورد قدرت 

آن قسم می خورند. 
مقدار فراوان گوگرد موجود در پیاز است که با کمک 
به افزایش گردش خون به پوست ســر، این روش را 

اینچنین موثر می سازد.
همچنین گوگرد، تولید کالژن را که برای تولید موی 

جدید ضروری است افزایش می دهد. 
موها در فولیکول  ها تولید می شــوند و هنگامی که 
خون و کالژن بیشــتری به این فولیکول  ها راه یابد، 
آنها مواد مغــذی و تحریک کننده را که برای رشــد 

موهای جدید الزم است، دریافت می کنند.
در بعضی مواقع، پوســت ســر از طریــق باکتری  ها 
آلوده می شــود. این مســئله ممکن است به سرعت 
به ریزش مو منجر شــود، اما می تواند بدون استفاده 
 از آنتی بیوتیک  ها به شــیوه  ای بســیار مطمئن تر 
درمان شــود. همان محتوای گوگردی که به افزایش 
گردش خــون کمــک می کنــد، دارای خواص ضد 
باکتریایی نیز هســت که از رشــد باکتری  و قارچ  ها 

روی پوست سر جلوگیری می کند. 
جلوگیری از رشد بیشتر این عفونت  ها، به جلوگیری 

از هرگونه ریزش موی اضافی کمک خواهد کرد.
پیاز به اســتحکام مو نیز می  افزاید و این مســئله به 
جلوگیری از شکســتگی و نازک شــدن موها کمک 
می کند. این اســتحکام، همان چیزی است که برای 
افزایش رشــد موی جدیــد )ماســک خانگی برای 
افزایش رشد مو( و جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر 

نیاز است.

تاثیر آب پیاز بر رشد مجدد 
موها

 به گفته محققان، با توســعه تکنولوژی های جدید نظیر تبلت ها و 
گوشی های هوشمند، اختالالت خواب در کودکان درحال افزایش 

بوده و تبدیل به یک چالش جدی برای سالمت عمومی شده است.
کمبود خواب عالوه بر بروز اختالالت خواب، تاثیری مســتقیم بر 
عملکرد تحصیلی آنها نیز دارد. دکتر کاترین هیل، عضو تیم تحقیق 
از دانشگاه ساوتهامپتون انگلســتان، در این باره می گوید: »نادیده 
گرفتن نتایج تحقیقات درخصوص اهمیت خواب بر سالمت بدن می 

تواند موجب ایجاد چالشی بسیار جدی در آینده شود.« 
نتایج تحقیقات نشان می دهد ۳۰ درصد کودکان در دوران کودکی 
دچار اختالالت خواب هســتند. با افزایش اســتفاده از تلفن های 
هوشــمند و تبلت در میان کودکان، تعداد کودکان زیر ۱۴ سال که 
به دلیل اختالالت خواب در بیمارستان بستری می شوند، نسبت به 

یک دهه گذشته حدود سه برابر افزایش داشته است.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر خواب کودک، نور آبی ســاطع شــده از 
صفحات نمایش تلفن همراه و تبلت است که میزان ترشح هورمون 
مالتونین را کاهش می دهد.هورمون مالتونین موسوم به هورمون 
شب، از طریق غده پینه آل مغز به طورطبیعی ترشح شده و به تنظیم 

چرخه خواب و بیداری بدن کمک می کند.
 به گفته محققان، اصالح الگــوی خواب از طریق اقداماتی ســاده 
ازجمله ممنوعیت اســتفاده کــوکان از تلفن همــراه و تبلت در 
رختخواب امکان پذیر است. بروز مشکالت روانی از جمله اضطراب و 
افسردگی، ضعیف شدن بدن و ابتال به ویروس های مختلف، چاقی و 
ناتوانی در کنترل احساسات، از جمله جدی ترین مشکالت مرتبط با 

کمبود خواب در کودکان تلقی می شود.

 درمان برخی از دردهــای مزمن با روند درمانی ســخت، احتماال 
با نور درمانی آسان تر اســت. »راجش خانا« سرپرست تیم تحقیق 
از دانشــگاه آریزونا، عنوان می کند: »تســکین یافتــن درد با نور 
LED سبز اثبات شده است؛ اما هنوز میزان دوام تاثیر آن مشخص 
نیست.« در این مطالعه جدید، محققان گروه کوچکی از افراد مبتال 
به فیبرومیالژیا )نوعی بیماری روماتیسم( را تحت درمان با نور سبز 
LED قرار دادند. شــرکت کنندگان در یک اتاق تاریک که تنها نور 
ســبز LED در آن می تابید، طی ۱۰ هفته هر شــب به مدت چند 

ساعت نشستند. 
نتایج نشان داد عالئم بیماری این افراد تاحدودی تسکین یافته بود. 
استفاده از نوردرمانی برای تسکین برخی دیگر از مشکالت سالمت 

نیز مفید است که در ادامه به آن اشاره می شود.
تستوسترون پایین

محققان دانشگاه سینای ایتالیا در سپتامبر ۲۰۱۶ تاثیر نوردرمانی را 
بر مردان بررسی کردند. طی این مطالعه، این افراد در معرض نوری 
شبیه به نورخورشید قرار گرفتند. نتایج نشــان داد در گروه تحت 

نوردرمانی، میزان تستوسترون بیشتری در خون وجود داشت.
اختالل خلقی فصلی

نوردرمانی شیوه ای برای درمان اختالل خلقی فصلی )SAD( است 
که معموال در پاییز و زمستان روی می دهد. نور روشن شبه خورشید 

می تواند موجب تسکین اضطراب این اختالل شود.
افسردگی

در مطالعه سال ۲۰۱۵ محققان دریافتند نوردرمانی به مدت دو ماه، 
بیش از مصرف داروی پروزاک موجب بهبود افسردگی می شود.

همدردی برای بسیاری از انســان ها مفهومی روانی و احساسی 
است؛ اما برای کارولین هارت، متخصص ماساژ درمانی، جنبه ای 
کامال فیزیکــی دارد زیــرا او درد تمامی انســان ها را به صورت 

فیزیکی در بدنش احساس می کند.
براســاس گزارش CNN، هارت بــه نوعــی از وضعیت عصبی 
مبتالســت که به حس آمیزی یا هم حســی لمس آیینه شهرت 
دارد. زمانی که هارت فردی را درحال درد کشیدن می بیند،  درد 
آن فرد را به صورت فیزیکی احســاس می کند. حتی زمانی که 
وی اجســامی را می بیند که می توانند به بدن آسیب وارد کنند، 
مانند خالل دندان یا شیشه شکسته، پوست بدن وی درد ناشی 

از این آسیب ها را احساس می کند.
با این  اوصاف، این اختالل صرفا آزار دهنده نیست و نقاط مثبتی 
نیز برای هارت داشته است؛ دست کم در حین کار این حس قوی 
به هارت کمک می کند تا مناطق آســیب دیده بدن بیمارانش را 

بهتر شناسایی کرده و به شکلی تاثیرگذارتر به آنها کمک کند.
هارت می گویــد با دیدن اجســام نوک تیز در پشــت پاهایش 

احساس شوک الکتریکی می کند. 
اگر فردی را ببیند که دچار آســیب دیدگی شــده، درد همان 
آســیب دیدگی را در بدنش احســاس می کند. اگــر ببیند که 
فردی بدن فرد دیگری را لمس می کند،  همان را روی پوســتش 
احساس می کند. هارت می گوید هرروز شاهد رویداد هایی است 

که امواج درد را در بدن او جاری می کنند.
همین احساس قوی باعث شــده تا بهره بردن از سرگرمی های 
مختلف برای او با مشــکالتی مواجه شــود؛ برای مثال وی یکی 
از طرفداران سریال مشــهور بازی تاج و تخت است، اما به دلیل 
وجود صحنه های خشن فراوان در این ســریال،  نمی تواند آن را 

تماشا کند. 
اما در مقابــل در حین تماشــای برنامه های ورزشــی می تواند 

تمامی انرژی و هیجان ورزش را نیز در بدنش حس کند.
هارت می گوید نمی تواند این اختالل را در کنترل خود نگه دارد 
و در عین حال اگر این اختالل در او درمان شود، مانند این است 

که بخشی از هویتش را از دست داده است.
اختالل حس آمیزی لمس آینه ناشی از تلفیق حس های مختلف 
است، آنچه به چشــم دیده می شود، روی پوســت نیز احساس 
می شود. این اختالل بیشتر در میان افرادی رواج دارد که دچار 

نقص عضو شده اند.
۳۰درصد از انســان های معمولی و ۱۶درصــد افراد دچار نقص 
عضو، ایــن وضعیت را تجربــه می کنند. این اختــالل می تواند 

اکتسابی یا انتسابی باشد. 
محققان می گویند مناطقی از مغز وجود دارد که با دیدن لمس 
شدن بدن دیگران فعال می شوند و احتماال این مناطق در افراد 

مبتال به اختالل حس آمیزی، دچار بیش فعالی می شوند.

محققان هشدار دادند:

تکنولوژی؛ عامل بروز اختالالت 
خواب در کودکان

محققان می گویند:

 درمان بیماری های مزمن 
با نور درمانی

اختالل حس آمیزی یا لمس آیینه 
چیست؟

اگر چشم های 
شما باید مدت 

طوالنی روی 
یک وظیفه 

تمرکز کند، هر 
ساعت ۱۰دقیقه 
به چشمان خود 
استراحت دهید 

تا از فشار بر 
چشم کاسته و به 
چشم ها فرصتی 
برای ترمیم داده 

شود

چشم ها یکی از اعضای بسیار ظریف و حساس در بدن انسان ها هســتند که نیاز به مراقبت های ویژه ای 
دارند تا قدرت بینایی انســان در معرض خطر قرار نگیــرد. همان طور که در تمــام اعضای بدن فعالیت 
ماهیچه ها باعث ورزیده تر شدن آنها می شــود و برعکس هر چه کمتر به ماهیچه ها ورزش دهید آنها را 
تنبل تر کرده اید،این موضوع در مورد ماهیچه های چشم نیز صادق است.در این مطلب قصد داریم شما را 

با  روش هایی برای حفظ و تقویت بینایی آشنا کنیم.
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گزارش ویژه از:

 اگــــــر در رابطــــه بــــا کنگــــــره جهــــانی مـــوبایل 
)Mobile World Congress( تا کنون چیزی نشــنیده اید، 
باید بدانید که این گردهمایی جهانی شامل دو بخش است که یکی 
بزرگ ترین نمایشــگاه برای صنعت موبایل و بخش دیگری شامل 
کنفرانس هایی است که در آن ها برجسته ترین اپراتورهای موبایل، 
 سازندگان دســتگاه ها، فناوران، تولیدکنندگان و صاحبان محتوا 
از سراسر جهان به معرفی آخرین دستاوردهای خود می پردازند. این 
واقعه ابتدا نام کنگره جهانی GSM را به خــود گرفت، اما در ادامه 
کارش به کنگره جهانی 3GSM تغییر نام داد و اآلن با عنوان هایی 
مانند 3GSM یا 3GSM جهانی از آن یاد می شود. دوره اخیر این 
کنگره که به نام MWC 2017 مشهور شــده از ۲۷ فوریه تا دوم 
مارس ۲01۷ در بارسلونای اسپانیا برگزار شد و قرار است در ادامه 
کار خود در بازه ۲۸ ژوئن تا اول جوالی ۲01۷ در شــانگهای چین 
به روی عالقه مندان صنعت موبایل گشــوده شود. منشعب شدن 
این نمایشگاه در شانگهای چین در ســال ۲014 رخ داد و آن زمان 
تصمیم گرفته شــد تا این رخداد در تابستان ها در چین هم برگزار 
شود و حتی نامی هم برای آن در نظر گرفته شد که کنگره موبایل 
 جهانی شــانگهای اســت. عالوه بر این در ســال ۲016 مقرر شد 
تا مشابه کنگره شانگهای در آمریکا هم درنظر گرفته شود که چنین 
رخدادی قرار شده تا با همکاری CTIA در آمریکای شمالی برگزار 
شود. رویداد MWC 2017 برای ما از نکات برجسته ای برخوردار 
بود که از جمله آن ها می توان به بازگشــت پرقدرت نوکیا به عرصه 
تلفن های همراه تا اولین حضور ایرانی ها در تاریخ این نمایشــگاه 
 MWC 2017 اشاره کرد. گذشته از این موارد هیجان انگیز، خود
به قدری برای عموم جذاب اســت که به طور حتم اگر هزینه های 
رفت وآمد به این نمایشگاه در نظر گرفته نمی شد، هر فردی عالقه 

داشت از این نمایشگاه بازدید کند.

 از جمله شرکت های حاشیه ای نمایشــگاه MWC 2017 باید 
به Eliptic Labs اشاره کرد که  از یک فناوری جدید برای کنترل 
گوشی های هوشمند با استفاده از ژست های حرکتی مبتنی بر امواج 
مافوق صوت رونمایی کرده است. با اســتفاده از فناوری الیپتیک، 
گوشی هوشمند قادر اســت تمام تحرکات انجام شده در فضای 
 ۳60 درجه اطراف گوشــی را تحت نظر بگیرد. با اســتفاده 
از این فناوری، امواجی را که تلفن هوشمند در فرکانس های 
تعیین شده با استفاده از بلندگوهای گوشی منتشر می کند 
در محیط در مواجهه با هر آن چه که در اطراف گوشــی 
باشد، بازخورد داشته و آن ها را از طریق میکروفون خود 

ثبت کرده و واکنش در گوشی نمایان می شود. 
نتیجه به کارگیری این فناوری، ایجاد روشی بسیار روان 
برای کنترل گوشی است که اضافه شدن آن در گجت های 
 موجود در بازار نیاز به تغییرات زیــادی ندارد و می توان روی 

هر گوشی هوشمندی از این فناوری استفاده کرد.

 طرح مفهومی خودروی پژو موسوم بـــه پــــژو اینستینکـــت
)Peugeot Instinct Concept( در کنگـــره جهانـــی 
 موبایل ۲01۷ در بارسلونا به طور رســمی معرفی شد. این طرح 
در واقع ترکیبی از آخرین فناوری هــای دنیای خودرو با اینترنت 
اشــیا ) IoT ( اســت؛ به طوری که می تواند تعریف و برداشــت 
مــا را از این که یک خــودرو دقیقــا به چه شــکل کار می کند، 
دچار تحول کنــد. روش ارتباط اصلــی این طــرح مفهومی با 
 اینترنت اشیا، سیستم ابری سامســونگ موسوم به آرتیک کلود 
) Samsung ARTIK Cloud ( خواهــد بــود. به گزارش 
زومیت، پژو طی یک همکاری با سامســونگ تالش کرده تا یک 
سیستم ابری اینترنت اشیا را به صورت ســاختاری و عملکردی 
به این خودروی مفهومــی اضافه کند. فضای ابری سامســونگ 
ARTIK به خودروی اینســتینکت پژو تــوان دیجیتالی مورد 
نیاز را برای ارتباط با گوشی های هوشــمند کاربران و همچنین 

ساعت های هوشمند و ابزارهای پوشیدنی دیگر می دهد.
اما کار به همین جا ختم نمی شود؛ سیســتم آرتیک سامسونگ 
قصد دارد این خودرو را بیش از ایــن هم جلو ببرد و زمینه  اتصال 
خودرو با دستگاه های مرتبط با رسانه های اجتماعی و خانه های 
هوشــمند کاربران را فراهم کند کــه از جمله این دســتگاه ها 
می توانیم به دستیاران کنترل صدای شخصی، سیستم روشنایی، 
قفل در سیســتم های امنیتی، تلویزیون های هوشمند و خدمات 

پخش صوتی اشاره کنیم.

در جریان رویداد کنگره موبایل جهانــی HTC Vive محصول 
برجســته دنیــای واقعیــت مجــازی، گســتردگی محصول 
 Vive Tracker خــود را با ارایــه قیمــت و تاریــخ عرضــه 

و Vive Deluxe Audio Strap افزایش داد.
Vive Tracker به توسعه دهندگان و ســازندگان این قدرت 
را می دهد تا تصاویر واقعیت مجازی را با گســتردگی بیشــتری 
 نمایش دهند. توسعه دهندگان می توانند این محصول را از طریق

Vive.com در ۲۷ مارس خریــداری کننــد.
Vive Deluxe Audio Strap در ۲ مــارس به صــورت 
پیش فروش ارایه خواهد شــد و انتظار می رود در ژوئن ) چند ماه 

دیگر ( ارایه شود.
قیمت هر دو محصول ۹۹/۹۹ دالر خواهد بود.  HTC Vive یک 
پلتفورم واقعیت مجازی توسعه داده شــده توسط HTC است و 

هدف آن ارایه واقعیت مجازی به تمام دنیا است.
Vive بهترین تجربه بازی بــا واقعیت مجازی و بهترین محتوای 
واقعیت مجازی را در اختیار کاربر قرار می دهد. Vive بیش از 6۵ 

جایزه بین المللی گرفته است.

ازشرکت ایرانی ها تا بازگشت نوکیا؛

کنگره موبایل جهانی 2017 
در بارسلونا به کار خود پایان داد

گوشی شما منتظر فرمان دست تان است

رویاپردازی پژو در ابر سامسونگ

جهانی نامتناهی در پیش چشمان شما

مقدمه

در حاشیه

اغراق نیســت اگر بگوییم گوشی موبایل یا همان 
تلفن همــراه را با نام نوکیا شــناختیم. قدیمی ها 
یادشــان هســت؛ از آن زمان که تــازه در ایران شــبکه موبایل 
 راه اندازی شــده بود، گوشــی های نوکیا که بعد ها در بین عموم 
 به اصطالح » گوشــکوب « معروف شــده بود، حضور داشــتند 
تا همین اآلن که با مشکالت زیادی دســت وپنجه نرم می کنند. 
آن زمان ها کــه نوکیا در اصطالح رو بورس بود، هم ســخت افزار 
تولید می کرد و هم سیستم عامل. ســیمبین کارها این موضوع را 
خوب می دانند. با ظهور تلفن های هوشمند و سیستم عامل های 
پرقدرت آن هــا مانند اندروید گوگل، iOS اپــل، ویندوز موبایل 
مایکروسافت و بلکبری OS موسســه RIM، امپراطوری نوکیا 
طرفدارانش را در بین کاربران از دســت داد. البته گفتنی اســت 
که رشــد روز افزون اندروید و iOS به مرور زمان بلکبری را هم 
از میدان به در کــرد و این روزها تنها نام هــای اندروید و iOS را 
می شنویم. در سال ۲014 نوکیا به پیشنهاد مایکروسافت و برای 
رهایی از مشــکالت مالی، در قراردادی اجازه استفاده از نام خود 

را برای برندهای موبایل مایکروسافت به این شرکت واگذار کرد. 
 در انتهــای همیــن ســال مایکروســافت برنــدی را بــه نام

Lumia معرفی کرد و نوکیا را آهســته آهســته کنار گذاشت 
تا در ســال ۲016 قصد فــروش امتیاز خود را اعــالم کرد. حال 
شرکتی فنالندی به نام HMD Global که از کهنه کاران خود 
 نوکیا تشکیل شده امتیاز اســتفاده از نام نوکیا را برای گوشی ها 
و تبلت های خود که سیســتم عامل اندروید دارند تا سال ۲0۲4 
 HMD از مایکروســافت تصاحب کرده است. مایکروســافت و
معتقدند نام نوکیا که عالوه بر گوشی های تلفن همراه محصوالت 
بســیاری در حوزه مخابرات دارد، می تواند خود دلیل کافی برای 
فروش محصوالت در بازار باشد. البته مایکروسافت کمی در نظر 
خود تغییر ایجاد کرده اســت و باید منتظر مانــد و دید در آینده 

HMD می تواند با نام نوکیا محصول بفروشد یا خیر. 
گفتنی اســت که HMD برای تولید محصوالت خــود با واحد 
موبایل فاکس کان چینی وارد قرارداد شده است؛ همان شرکتی 

که گوشی های آیفون را برای اپل تولید می کرد.
نوکیا در MWC 2017 چگونه حاضر شد؟

در نمایشگاه MWC 2017 نوکیا سه محصول تلفن هوشمند 
نوکیا ۳، ۵ و 6 و نوســتالژی۳۳10 در کنار ســاعتی هوشــمند 
معرفی کرد. در رابطه با ساعت هوشمند باید گفت که به گزارش 
زومیت، چندی پیش نوکیا شــرکت Withings را در ماه ژوئن 
سال گذشته تصاحب کرد. این شرکت محصوالت متنوعی نظیر 
گجت های پوشــیدنی و گجت های مرتبط با ســنجش سالمتی 
کاربران با امکان ارسال اعالنات روی گوشی  دارد. ساعت هوشمند 
 معرفی شده نوکیا در حقیقت همان ساعت رونمایی شده توسط

Withings Steel HR است. می توانید مشخصات نوکیا۳، ۵ 
و 6 را در جدول باال ببینید.

بله درست شــنیدید؛ نوکیا مدلی نسل دومی را از کشوی 
خاطرات خود بیرون کشیده و قصد دارد دوباره آن را البته 
با مختصاتی جدید، روانه بازار کند. به گزارش زومیت، یکی 
از محصوالت مهم معرفی شده در کنگره ی جهانی موبایل 
امسال در شــهر بارســلونا، مدل بازطراحی شده گوشی 
نوکیا۳۳10 توسط اچ ام دی گلوبال بود. نظرات مختلفی در 
مورد مدل جدید نوکیا۳۳10 وجود دارد؛ برخی از تغییرات 
زیاد اعمال شده در این محصول نســبت به مدل اولیه آن 
ناراضی هستند و در این خصوص، انتقادهایی به اچ ام دی 
 گلوبال وارد کرده اند. برخی دیگــر از کاربران نظر مثبتی 
به این تغییرات جدیــد دارند. در هر حــال تحلیل گران 
مدعی شده اند که معرفی مجدد گوشی نوکیا۳۳10 برای 
بازارهای 2G از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. آن ها 
اعالم کرده اند که عرضه  جدید نوکیا۳۳10 پتانسیل الزم 
برای احیا ی برند نوکیا را دارد؛ چرا که این محصول مسلما 
انتخاب بسیاری از افراد در بازارهای در حال  توسعه خواهد 
بود. گفته شده که گوشی نوکیا۳۳10 جدید با قیمت ۵1 

دالر به فروش خواهد رســید. این محصول در رنگ های 
قرمز تیره، خاکســتری مــات و آبی تیره در دســترس 
عالقه مندان قرار خواهد گرفت. همان طور که در شایعات 
قبل خوانده بودیم، این گوشــی رابط کاربری ســری۳0 
پالس نوکیــا را اجرا می  کند. نمایشــگر نوکیا۳۳10 نیز 
۲/4 اینچی اســت که کیفیــت QVGA ارایه می دهد. 
این محصول همچنین به یک دوربین دو مگاپیکســلی 
مجهز شده و حتی از کارت حافظه جانبی میکرو اس دی 
پشتیبانی می  کند. البته این ویژگی ها نسبت به امکانات 
ارایه شده در گوشی های هوشمند و مدرن امروزی چندان 
قابل توجه نیســت، اما نوکیا۳۳10 جدید زیبایی خاص 
خود را دارد. بر خالف مدل اولیه این محصول، مدل جدید 

ظاهری مدرن تر به خود گرفته و ابعاد کوچک تری دارد. 
عالوه بر این، باید اشــاره کنیم که نوکیا۳۳10 جدید 
ضخامت کمتری نسبت به مدل اولیه خود دارد و گردی 

حاشیه های آن نیز بیشتر شده است. از دیگر ویژگی های 
 این گوشی می توان به بازی به روزرســانی شده اسنیک 
) یا همان مار ( اشاره کرد. بد نیست بدانید پس از معرفی 
اولیه  این گوشی در ســال۲000، نوکیا موفق به فروش 

1۲6 میلیون واحد از این دســتگاه شــده بــود. از دیگر 
امکانات نوکیا۳۳10 می توان به مرورگــر وب اپرا مینی 
اشاره کرد. این گوشی مثل تمام گوشــی های ساده بازار 
عمر باتری باالیی دارد. با هر بار شــارژ نوکیا۳۳10 جدید 
می توان تــا ۲۵ روز در حالت آماده به کار یا ۲۲ ســاعت 
مکالمه صوتی روی آن حســاب کرد. گوشی جدید نوکیا 
۳۳10 در سه ماهه  دوم ســال جاری میالدی به صورت 

سراســری به فــروش خواهد 
رسید.

نوکیا در MWC2017 خودی نشان داد؛

پیشکسوت بازگشت

mwc 2017 معرفی محصوالت ویژه رونمایی شده در

نوکیا ۶نوکیا 5نوکیا 3موضوع
IPS در اندازه ۵/۵ اینچ IPSFHD در اندازه ۵/۲ اینچ IPSHD در اندازه ۵ اینچ HDنمایشگر

گوریال گلس ۲/۵ بعدیگوریال گلس ۲/۵ بعدیگوریال گلس ۲/۵ بعدیمحافظه صفحه نمایش
هشت هسته ای Qualcomm Xeon 430چهار هسته ایQualcomm Snapdragon 430چهار هسته ای MTK 6737پردازنده اصلی

آدرنو ۵0۵آدرنو Mali T720 MP2۵0۵پردازنده گرافیکی
RAM سه و چهار گیگابایت در مدل های مختلفدو گیگابایتدو گیگابایتمیزان حافظه
۳۲ و 64 گیگابایت در مدل های مختلف16 گیگابایت16 گیگابایتمیزان حافظه اصلی

16 مگاپیکسل1۳ مگاپیکسل ۸ مگاپیکسلدوربین اصلی
۸ مگاپیکسل۸ مگاپیکسل۸ مگاپیکسلدوربین جلو

اندروید ۷/1/1 نوقااندروید ۷/1/1 نوقااندروید ۷/1/1 نوقاسیستم عامل
NFC داردداردداردارتباط

داردداردنداردسنسور اثر انگشت
۳000 میلی آمپر ساعت۳000 میلی آمپر ساعت۲6۵0 میلی آمپر ساعتباتری

۲۲۹ یورو1۸۹ یورو1۳۹ یوروقیمت احتمالی به یورو

یک نسل دومی خاطره انگیز

در کنگــره جهانــی موبایــل ۲01۷ کــه 
مهم ترین رویداد صنعت موبایل دنیا به شمار 
می رود، کافــه بازار به عنــوان تنها محصول 
ایرانی حضور داشت. این کنگره که همچون 
هر ســال در بارســلونا اســپانیا برگزار شد، 
نام های معتبر صنعت موبایل و تولید محتوا 
در ســطح جهانی را کنار هــم جمع می کند 
تا ضمــن عرضــه تازه ترین دســتاوردهای 
خود، توانمندی های شــان را در زمینه های 
مختلف به نمایش بگذارنــد. کافه بازار یک 
فروشگاه اپلیکیشن ایرانی است که در حال 
حاضر محصــوالت ۲1 هزار توســعه دهنده 

ایرانی را بــرای کاربران فارســی زبان عرضه 
 می کنــد و بنا بــر آمــار، تعــداد کاربرانش 
تا پایان بهمن ماه امســال از مرز ۳۲ میلیون 
نفر گذشــته اســت. ایمان محمدی، مدیر 
توســعه تجاری کافه بازار، می گوید کافه بازار 
که بر خالف تحریم های این ســال ها، صرفا 
با تکیه بــر توانمندی های نخبــگان داخل 
 ایران به رشــد چشمگیری رســیده اکنون 
در کنگره جهانی موبایل، در کنار شرکت های 
برتر دنیا حضور یافته تــا توانایی های علمی 
و فناوری بومی و ظرفیت های کشــور را در 
سطح بین المللی معرفی کند. به گفته ایمان 
محمدی، کافه بازار با حضور در این نمایشگاه 
همچنین در پی یافتن راه هایی برای توسعه 
 کســب و کار خود و شناســاندن کافه بازار 

به طیف وســیع تری از مخاطبان خواهد بود. 
شایان ذکر است بر اســاس آمارها، در حال 
 حاضر حدود یــک و نیم درصــد از کاربران 
کافه بــازار خــارج از ایران هســتند. ایمان 
محمدی با اشــاره بــه در دســترس بودن 
شماری از محصوالت کافه بازار در کشورهای 
منطقــه به ویژه افغانســتان و آغاز رســمی 
فعالیت های صادراتی این مجموعه در ســال 
۹۵، تقویــت زیرســاخت و افزایش ظرفیت 
 صادرات محتــوا را از جمله اهداف شــرکت 
در این نمایشــگاه می داند و می گوید: » کافه 
بازار امیدوار اســت حضــور در بزرگ ترین 
نمایشــگاه جهانی صنعت موبایل، به ایجاد 
فرصت های تــازه  ای در این زمینه و رشــد 

تولیدکنندگان داخلی محتوا منجر شود. «

ایرانی ها باالخره 
در MWC دیده شدند

محصولی که بلک بری در MWC 2017 معرفی 
کرد، با نام  KeyOne بلک بری مرکوری ارایه شد. 
بلک بری باز هم تصمیم گرفت در گوشی خود از 
کیبورد کامــل QWERTY اســتفاده کند. این 
شرکت قصد دارد نیازهای بالقوه بازار به این نوع 
از کیبوردها را نشان دهد. اما کیبورد این محصول، 
 یک کیبورد ساده نیســت. این سخت افزار شبیه 
 به  نوعی تاچ پد اســت که برای تایپ حروف نیاز 
به فشار زیاد ندارد. قابلیت فوق العاده دیگر صفحه 
 کلید KeyOne، سنســور اثر انگشتی است که 

زیر دکمه اسپیس جاسازی شده است.

امســال  نســل جدید گوشی  
هوشمند اکسپریا ایکس زد با نام 

اکسپریا ایکس زد پریمیوم توانست 
به عنوان بهترین گوشــی  هوشمند معرفی شده 
در MWC 2017 شــناخته شــود. شاید دلیل 
مهم کســب این موفقیت، این باشد که گوشی  
مذکور به عنوان اولین گوشی  مجهز به پردازنده 
اسنپدراگون ۸۳۵ در دنیا شــناخته شده است. 
 4K سونی در پریمیوم از یک نمایشگر با کیفیت
بهره گرفتــه و عالوه بر این، یک دوربین بســیار 

قدرتمند در این محصول به کار برده است.

هــواوی در MWC 2017 از دو پرچــم دار جدید 
خود با نام  هــای پی10 و پی10 پــالس رونمایی 
کرد. حسگر اثر انگشت به پنل جلو آمده است. بدنه 
آن ها، تمام فلزی است و تنها نوار باریکی از جنس 
شیشه در پشــت آن ها دیده می شود. پرچم داران 
هواوی در برابــر آب و گرد  وغبار مقاوم هســتند. 
پوشش نمایشــگر آن ها، گوریال گلس ۵ نوع ۲/۵ 
بعدی اســت. هواوی برای پردازنده آن ها، تراشه 
کرین۹60 را انتخاب کرده است. این گوشی ها برای 
دوربین های خود از دو سنســور۲0 مگاپیکسلی 

مونوکروم و 1۲ مگاپیکسلی رنگی بهره می برند.

شــرکت ال جی در رویدادی در MWC 2017 از 
گوشی هوشمند جی 6 رونمایی کرد. 

از مشــخصات مهم جی 6 می توان بــه مواردی 
همچون پردازنده اسنپدراگون ۸۲1، نمایشگر۵/۷ 
اینچی با رزولوشن +QHD و نسبت تصویر 1۸:۹ 

و حافظه رم 4 گیگابایتی اشاره کرد. 
سیستم عامل اندروید نوقا، دوربین دوگانه پشتی، 
 نســبت تراکم باورنکردنی ۵6۵ پیکســل برای 
هر اینچ در صفحه نمایش، باتری ۳/۳ آمپرساعتی 
به همــراه وزن بســیار مناســب 16۳ گرمی از 

خصوصیات ویژه این دستگاه است. 

صفحه کلید هنوز هم 
کارآمد است

 اکسپریا ایکس زد
 خوش درخشید

دوربین دوگانه 
در غالف تمام فلزی

ال جی در نسخه ششم 
رقیب می طلبد

 MWC 2017 سامسونگ در
از ســه تبلت گلکســی تب 
بــوک  گلکســی   ،۳ اس 
10 و گلکســی بوک 1۲ 
گلکسی  کرد.  رونمایی 
بوک10 و 1۲ مبتنی 
 بــر ویندوز هســتند 

و به  نظر می رسد که سامسونگ در ساخت آن ها از خانواده 
سرفیس مایکروســافت الهام گرفته است. گلکسی بوک10 
از نمایشگر LCD با ابعاد 10/6 اینچ و رزولوشن فول اچ دی 
بهره می برد و سامســونگ در آن از پردازنده  نسل هفتمی 
Core m3 با فرکانس ۲/6 گیگاهرتز استفاده کرده است؛ 
 در حالــی که نســخه 1۲ اینچی این تبلت از نمایشــگری 
با پنل Super AMOLED و رزولوشــن1440×۲160 

و پردازنده  نســل هفتمی Core i5 اینتل با فرکانس ۳/1 
 HDR گیگاهرتز بهره می بــرد و نمایشــگر آن از فناوری

پشتیبانی می کند. 
 همان طــور که اشــاره کردیم تــب اس ۳ تبلتــی مبتنی 
 بر اندروید اســت و می توان رقیب مســتقیم آن  را آیپد اپل 
به شــمار آورد. گلکسی تب اس ۳ از نمایشــگر سوپر امولد 

۹/۷ اینچی با رزولوشن 1۵۳6×۲04۸ بهره می برد.

تبلت های سامسونگ به صف

 MWC اچ پی سال گذشــته در جریان برگزاری
 Elite X3 ۲016 گوشی  هوشــمند ویندوزی
را معرفی کرد که نظر بســیاری به ســوی این 
 محصول جلب شــد. اچ پی اطالعاتــی زیادی 
در مورد گوشی جدید ارایه نکرده است. در ظاهر 
گوشی شاهد تغییرات اندکی هستیم، حال آنکه 
به نظر می رسد ابعاد گوشــی تا حدودی تغییر 
 پیدا کرده و این گوشی کمی باریک تر از گذشته 
شــده اســت. همچنین باید به کاهش حاشیه 
 صفحه نمایش گوشی اشــاره کرد. این گوشی 

از ویندوز10 موبایل بهره گرفته است.

ویندوز در قلب گوشی 
که هنوز نیامده است

علیرضا 
مظاهری
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نشســتی با »هوشــنگ مرادی کرمانی« عصر امــروز در مجتمع 
فرهنگی هنری فرشچیان برگزار می شود.

 ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان درحالی برگزار 
می شود که سلسله نشست های ســینمایی مختلفی را با حضور 
چهره های برجسته و شاخص حوزه سینما ویژه عموم عالقه مندان 
برگزار می کند. »هوشنگ مرادی کرمانی« را که همه مردم ایران و 
بسیاری از مردم جهان به واسطه داستان های خواندنی اش و به ویژه 
مجموعه داســتان های »قصه های مجید« می شناسند، میهمان 
تازه ترین نشست جشنواره حسنات خواهد بود. این نویسنده جهانی 
عصر امروز ســاعت 16:30 در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 

میهمان اهالی فرهنگ و ادب می شود.

انسیه شاه حسینی کارگردان سینما، نسبت به تغییرات پیش آمده 
در مدیریت سازمان سینمایی ابراز امیدواری کرد.

این کارگردان سینما در خصوص تغییرات جدید سازمان سینمایی 
گفت: هر جابه جایی که به اعتالی فرهنگی و حوزه سینمایی کمک 

کند، حرکت مبارکی است.  
وی در پاسخ به اینکه چه درخواســتی از رییس جدید دارد، عنوان 
کرد: درخواستی از آقای حیدریان ندارم؛ بلکه می خواهم ایشان از 

من بخواهند که فیلم خوب برایشان بسازم.
شــاه حســینی درخصوص عملکرد ایوبــی در دوران مدیریتش 
اظهار داشــت: در مدتی که آقای ایوبی ســر کار بودند، متاسفانه 
 به ایشــان دسترســی نداشــتم؛  در نتیجه نمی توانــم قضاوت 

کنم.

به گزارش فارس، اولین پردیس ســینمایی اصفهان با چهار سالن 
مجزا هم زمان با شــروع اکران های نوروزی در آستانه افتتاح قرار 
دارد. با اینکه یکی از ســالن های اصلی این پردیس، روز دوشــنبه 
میزبان نشست خبری شهردار اصفهان بود، ولی به صورت رسمی 
از پنجشنبه 19 اسفند ماه با نمایش برترین فیلم جشنواره فیلم فجر 

امسال یعنی »ماجرای نیم روز« آغاز به کار می کند.
بازسازی سینما خانواده که امروز پردیس سینمایی چهارباغ لقب 
گرفته است، طی بازه زمانی پنج ماهه صورت گرفته و بیشترین زمان 
)60 روز( صرف مقاوم سازی این بنا شده است. این پردیس مجهز به 
سیستم اطفای حریق خودکار، نمازخانه، کتابخانه، کتاب فروشی و 
دیگر امکانات سینماهای مدرن است. پیش از این ظرفیت تک سالن 
سینما خانواده 460 نفر بوده است که با بازسازی به شکل پردیس 
سینمایی چهار سالنه، تعداد صندلی های آن به 780 مورد افزایش 
یافته اســت. افزایش سالن های ســینما می تواند امکان اکران هم 
زمان فیلم های روی پرده در اصفهان را مساعد کند، چهار سالن این 
پردیس با ظرفیت 430، 130، 140 و 80 صندلی بازســازی شده 
است. سالن اصلی پردیس چهارباغ با نام »نقش جهان«، قرار است 
میزبان »ماجرای نیم روز« محمدحسین مهدویان باشد، این فیلم 
که پنج سیمرغ بلورین از جشــنواره فیلم فجر امسال را در کارنامه 
دارد، با نگاهی مستندگونه، به وقایع سال های 60 در ایران و تقابل 
سپاه و ســازمان منافقین می پردازد و طعنه ای به ماجرای نفوذ در 
آن سال ها دارد. سالن چهل ستون این پردیس، »آباجان« تازه ترین 
اثر هاتف علیمردانــی را در نوبت اکران خواهد داشــت که روایت 
خانواده ای است که در دهه60 در شــهر زنجان زندگی می کنند و 

جنگ و فضای آن سال ها تاثیر زیادی روی زندگی شان می گذارد.
 »یک روز بخصوص« همایون اســعدیان هم در سالن چهارسوق 
این پردیس به نمایش در خواهد آمد که روایتی از تصمیم گیری در 
بزنگاه اخالق و وجدان بوده و نگاهی نیز به داللی پیوند اعضا داشته 
است. سالن شیخ بهایی پردیس سینمایی چهارباغ هم میزبان دو 
فیلم »شاباش« و »سه بیگانه« اســت که در ژانر طنز ساخته شده. 
»شاباش« به کارگردانی حامد کاله داری، داستان زندگی مردی را 
روایت می کند که پول پیش خانه اش را در عروسی خواهرزاده اش 

شاباش می دهد.
»سه بیگانه« اثر مهدی مظلومی نیز داستان سه مامور خارجی است 
که برای انجام عملیاتی با یک نقشــه دقیق و از پیش تعیین شده 
وارد ایران می شوند اما از لحظه ورود با موقعیت های ویژه ای روبه رو 
می شــوند که برنامه های آنها را به هم می ریزد. این فیلم در سینما 

فلسطین هم میزبان دوست داران سینما خواهد بود.
سینما ســپاهان هم در ســالن اصلی خود میزبان خوب بد جلف 
خواهد بود و در ســالن شــماره دو با 40 صندلی، آباجان را اکران 
می کند. سینما ساحل هم »گشت 2« را در نوبت اکران نوروزی خود 
قرار داده است؛ تازه ترین اثر سعید ســهیلی که ادامه ای بر »گشت 
ارشــاد« و با حواشی زیادی همراه بوده اســت. این فیلم در سینما 
یاسمین شاهین شهر، سینما فرهنگ فوالدشهر و همچنین پردیس 

کاشان اکران خواهد شد.

نشستی با »هوشنگ مرادی کرمانی« 
در فرشچیان

هر تغییری که به اعتالی فرهنگ 
کمک کند، مبارک است

پایان چشم انتظاری ها؛

پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان 
افتتاح می شود

طوفان مهردادیــان و نگار عابدی به فیلم ســینمایی »دارکوب« به 
کارگردانی بهروز شعیبی پیوستند. 

طوفان مهردادیان و نگار عابدی بــه عنوان دو بازیگر جدید این فیلم 
سینمایی جلوی دوربین رفتند و ترکیب بازیگران را تکمیل کردند.  
»دارکوب« ســومین فیلم سینمایی بهروز شــعیبی است که مانند 
 دو فیلم قبلی او، ســید محمود رضــوی تهیه کنندگی آن را برعهده 

دارد.
 مهناز افشــار، امین حیایی، ســارا بهرامی، جمشــید هاشــم پور، 
هادی حجازی فر، طوفــان مهردادیــان، نگار عابــدی، ثریا حلی، 
آتیه جاوید و علیرضــا کي منش بازیگران »دارکوب« هســتند که 
 در لوکیشــن های متعــدد فیلم، جلــوی دوربین علیرضــا برازنده 

رفته اند.
 فیلم نامه »دارکوب« توسط حسین تراب نژاد و آزیتا ایرایی بر اساس 

طرحی از بهروز شعیبی به نگارش درآمده است.

 دومین ســاخته علی مالقلی پور که همچنان به دنبال سرمایه گذار 
است، به جنگ درونی انسان با خودش می پردازد.

علی مالقلی پور کارگردان ســینما، در خصــوص آخرین وضعیت 
فیلم »گاوبازی« اظهار داشــت: فیلم نامه این فیلم حدود شش ماه 
است که نوشته شــده و با یکی از تهیه کنندگان ســینما که خیلی 
فیلم نامه را دوست داشــت، به توافق رســیدم. وی ادامه داد: االن 
فیلم نامه »گاوبازی« در مرحله پیدا کردن ســرمایه گذارش است؛ 
چون سرمایه گذاران بابت هر فیلمی سرمایه گذاری نمی کنند و پیدا 
کردن این سرمایه گذار، پروســه ای می خواهد که ما فیلم نامه را به 
او بدهیم، فیلم نامــه را بخواند و ببیند که اصال بــا اهداف او منطبق 

هست یا نه.
 مالقلی پور ادامــه داد: ما همچنان با هیچ ســرمایه گذاری به توافق 
نرســیدیم؛ هرچند که خیلی ها بعــد از خوانــدن فیلم نامه، برای 

همکاری ابراز تمایل کردند.

دو بازیگر جدید به 
»دارکوب« پیوستند

»گاو بازی«؛ هنوز در انتظار 
سرمایه گذار

سینما

تهیه کننده فیلم ســینمایی »راننده تاکســی« گفت: 
اهدافــی که محمد مهــدی حیدریــان رییس جدید 
سازمان سینمایی برای صنعت ســینمای ایران دارد، 

روشن و شفاف است.
حبیب اســماعیلی با قدردانی از فعالیــت های ایوبی 
در زمان تصدی ســازمان ســینمایی افــزود: انتخاب 
حیدریان به عنوان رییس جدید ســازمان سینمایی به 
موقع و بجاست، او اشــراف کاملی به صنعت سینمای 
کشــور دارد. وی اظهار کرد: حیدریــان در دوره های 
مدیریتی خود از گذشــته تاکنون با مقوله سینما آشنا 
بوده و مسائل و مشکالت اهالی سینما را به خوبی درک 

می کند و به آنها واقف است.
این بازیگر ســینما و تلویزیون ادامه داد: خوشــحالیم 
فردی به عنوان رییس سازمان سینمایی منصوب شده 
که نباید از نقطه صفر شروع کند و می تواند با شناخت و 
درک مسائل و مشکالت سینما، برنامه های هدفمندی 

را دنبال کند.
اســماعیلی با بیان اینکه حیدریان همواره در خدمت 
ســینما و هنر بوده، تصریح کرد: حیدریان دلســوزانه 
حامی اهالی سینماست و با شفافیت در اقدامات، اهل 
باندبازی نیست و در راســتای جایگاه واقعی سینمای 

ایران قدم بر می دارد.
تهیه کننده فیلم ســینمایی »آزاد راه« بــا بیان اینکه 
اهالی ســینما با مشکالت بسیاری دســت و پنجه نرم 
می کنند، گفت: مســائل بیمــه ای و از کار افتادگی و 
بیکاری هنرمندان، مهم ترین مشــکالتی است که باید 

رییس جدید سازمان سینمایی به آنها توجه کند.
اســماعیلی افزود: ایجاد توازن بین تولید و توزیع فیلم 
نیز از دیگر موارد مهمی اســت که باید مورد توجه قرار 
گیرد؛ چراکه اکنون به دلیل نبود توازن، فیلم ســازان و 

تهیه کنندگان با مشکالت زیادی مواجه می شوند.
وی اظهار کرد: اکنون فیلم های خوبی در کشور ساخته 
می شــوند که به دلیل کمبود سالن ســینمایی کمتر 

مورد توجه قرار می گیرند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: انتظار می رود حیدریان از 
بخش خصوصی در این زمینه کمک بگیرد و بهتر است 
به جای برگزاری جشــنواره های کــم اهمیت، به فکر 

افزایش سالن های سینمایی باشیم.
وی تاکید کرد: در کشور به سینمای مستقل نیاز داریم 
و اهالی هنر نیازی به حمایــت دولتی ندارند؛ بلکه باید 

بخش خصوصی در این زمینه فعال تر شود.

تهیه کننده سینما:

اهداف رییس جدید سازمان 
سینمایی،روشن و شفاف است

اخبار

ویژه

پیشنهاد سر دبیر: 
پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان افتتاح می شود

پخش برخی از این آثار، از پاییز آغاز شده و در زمستان به پایان 
رســید و برخی دیگر در همین ایام روی آنتن رفته و تا پایان 
سال میهمان خانه های مردم هســتند. حال نگاهی گذرا به 
برنامه های تلویزیون در این فصل می اندازیم؛ با امید به اینکه 
شبکه های مختلف، ســال پرباری را پیش رو داشته و رضایت 

حداکثری مخاطبان خود را باعث شوند.
شبکه یک؛ ترکیب تولیدات پاییز و زمستان

این شبکه در روزهای زمستان، سریال های معمای شاه ساخته 
محمدرضا ورزی، صعود و در آخر پرســتاران را روی آنتن برد. 
اولی پخش قســمت های پایانی خود را مقارن با دهه نخست 
بهمن ماه جشن گرفت که حسن ختام مناســبی برای آن به 
حساب می آید. دومی یک مینی سریال ایتالیایی با محوریت 
کوهنوردان بود که نسبتا ساختار خوبی داشت و قصه آن هم 
برای عالقه مندان این رشــته ورزشــی جذابیت های زیادی 
داشت. پرستاران هم سریالی با تعداد قسمت های باالست که 
نمونه های مشــابه غیرایرانی اش در سال های اخیر روی آنتن 
رفته و با استقبال خوبی هم از ســوی مخاطبان مواجه شده 

است. 
هر قســمت از این مجموعه تلویزیونی که اســفندماه روی 
آنتن رفت، یک داستان مجزا داشت که در فضای بیمارستان 
می گذرد. در کنار آنها معدود شخصیت های اصلی نیز هریک 

قصه ای مجــزا دارند که به مــوازات این داســتانک ها پیش 
می روند. با این حال آنچه در این چند قســمت نخست بیش 
از هر چیز به چشم می آید، ریتم نسبتا کند کار است که باتوجه 
به فضای داســتان ریتم تندتری را می طلبــد. »تا جمعه« با 
اجرای سعید شیخ زاده، یکی دیگر از برنامه های جذاب شبکه 
یک اســت که مروری بر برنامه های جاری شــبکه داشته و 
میهمان های آن را کارگردان هــا و تهیه کنندگان برنامه های 
در حال پخش یا در نوبت پخش تشکیل می دهند. این برنامه 
گفت وگومحور نیاز به یک مجری کاربلد داشــت که ســعید 
شــیخ زاده تا حدود زیادی فاکتورهای الزم را دارد و می توان 

شیوه اجرای او را از نقاط قوت این برنامه قلمداد کرد.
یکی دیگر از بخش های جذاب تا جمعه، مرور کوتاه برنامه های 
قدیمی سیما در دهه 60 و 70 است که برای مخاطبان سن و 
سال دار جذابیت های خاصی دارد. »سرزمین ما« یکی دیگر از 
برنامه های هفتگی این شبکه با درونمایه محیط زیست است 
که اطالعات مفیدی در این باره در اختیار مخاطبان قرار داده و 
به خوبی پیام های زیست محیطی اش را به آنها منتقل می کند. 
اجرای خوب ایرج میالنی هم یکی دیگر از نقاط قوت سرزمین 

ماست که احاطه خوبی روی موضوع آن دارد.
شبکه 2؛ از آرام می گیریم تا جیوه گی و لیموترش

این شبکه هم در این ایام برنامه های زیادی را روی آنتن برد که 

برخی از آنها بسیار موفق بوده و مخاطبان بسیاری پیدا کردند. 
»لیموترش« با اجرای رضا رفیع و میرطاهر مظلومی، یکی از 
جنگ های ترکیبی تلویزیون است که از چند بخش مختلف 
تشکیل شــده و بخش اصلی آن شامل گفت وگو با میهمان ها 
درباره موضوع برنامه اســت. نقطه قوت لیمو ترش را می توان 
گرما و صمیمیت آن دانســت که فاصله خود و مخاطب را از 
میان برداشته و آنان را جذب خود می کند که ریتمی مناسب 
چاشنی آن شده اســت. ســری تازه »جیوه گی« هم که در 
زمستان روی آنتن شبکه دو رفته، ادامه سری نخست است که 
در آن به مســائل روزمره جامعه و ناهنجاری های اجتماعی از 
زاویه ای نو پرداخته می شود. چالشی بودن، مهم ترین خصیصه 
جیوه گی اســت که می تواند برای مخاطبان بخصوص قشــر 
جوان تر جذابیت های بســیاری دربر داشته باشد. در ماه های 
اخیر، برنامه های مرتبط با آشــپزی رونــق فراوانی گرفته و 
بینندگان آثار زیادی را مشاهده می کنند که »دستپخت های 
خودمانی« با اجرای روشنک عجمیان یکی از آنهاست. هدف 
تهیه کنندگان برنامه فوق، معرفی غذاهای استان های مختلف 
ایران در کنار پرداختن به آداب و رســوم خاص آنان است. به 
همین دلیل یک سرآشپز در کنار کارشناس برنامه قرار گرفته 
و یک متخصص تغذیه و یک کارشــناس فرهنگی، آن دو را 
همراهی می کنند. در زمینه مجموعه های تلویزیونی هم شبکه 
دو، مجموعه آرام می گیریم ساخته روح ا... سهرابی را روانه آنتن 

کرد. 
شبکه 3؛ مجموعه های موفق تلویزیونی

این شــبکه جوان و پربیننده در فصل زمســتان برنامه های 
پرمخاطبی را در کنداکتور پخش خود داشت که برای نمونه 
می توان به »لیسانسه ها« ساخته سروش صحت، »بازگشت« 
به کارگردانی حســین عامری و »روزهای بی قراری« ساخته 
کاظم معصومی اشاره کرد. اولی که پخشش از پاییز آغاز شده 
بود، در دی ماه پخش فاز نخســتش به پایان رسید؛ در حالی 
که مخاطبان پروپاقرصی برای خود دست و پا کرد. بازگشت 
هم مینی ســریالی با درون مایه دفاع مقدس است که پایه آن 
را یک راز در گذشته شــکل داده که سرنوشت یک خانواده را 
در زمان حال به هم پیوند می زنــد. این مجموعه تولید مرکز 
استان گلستان، داستانکی هم درباره حفاظت از محیط زیست 
و منابع طبیعی در خود داشــت که آنچنان ساخته و پرداخته 
نشده است. با همه اینها بازگشت با تکیه بر داستان خانوادگی 
خود و بازیگرانی همچون حسن پورشــیرازی و فریبا کوثری 
مخاطبان خوبی پیدا کرد. روزهای بی قراری که اول اسفندماه 
روی آنتن شبکه سه ســیما رفته، از آن دســته ملودرام های 
آشنای تلویزیونی است که پیچ و تاب چندانی نداشته و به شکل 
خطی پیش می رود. در این سریال که بخش عمده آن در شهر 
اصفهان تصویربرداری شده، استفاده فراوانی از تیپ و تیپ - 
شخصیت شده که لطماتی به کلیت کار وارد کرده و می تواند 
به ریزش مخاطب نیز منجر شود. با این حال حضور بازیگران 
سرشناسی همچون پژمان بازغی و ابوالفضل پورعرب در کنار 
الهام حمیدی، می تواند برگ برنده این ســریال در مواجهه با 

مخاطبان در روزهای شلوغ و پرمشغله اسفندماه باشد.

برنامه های پرمخاطب تلویزیون در فصل آخر سال؛

بازار داغ تلویزیون در زمستانی که گذشت 

شبکه های تلویزیونی در سه ماه پایانی سال نیز آثار مختلفی را تدارک دیدند که هر یک از آنها به لحاظ جذب مخاطب 
با فراز و فرودهایی همراه بودند.

جشنواره 

ســعادت رحیم زاده، داور جشــنواره فیلم کوتاه حسنات 
اصفهــان، در کارگاه کارگردانــی انیمیشــن از برنامه های 
ششــمین جشــنواره فیلم کوتاه حســنات اصفهان اظهار 
داشــت: قرار نیســت به واســطه تنوع بصری، اندازه نمای 
انیمشــین را تغییر دهیم؛ بلکه باید یک قاعده کلی داشته 

باشیم.
وی افزود: بر این اســاس مالک اندازه نماها باید بر اســاس 
اطالعاتی برنامه ریزی شود که قرار اســت به بیننده انتقال 
یابد و از توجه صرف به میل و ســلیقه شــخصی یا دخالت 

دادن حس اجتناب شود.
داور جشــنواره فیلم کوتاه حســنات اصفهان با بیان اینکه 
در ســینما، چه در فیلــم زنده و چــه در انیمیشــن، یک 
پالن بــه تنهایی تاثیرگذار نیســت، تاکید کــرد: هر پالن 
همانند یک پازل ســه قطعه ای اســت و بــرای انتخاب هر 
 نوع کادر، پــالن قبلی و بعدی از اهمیــت خاصی برخوردار 

است.
وی در بخــش دیگری از ایــن کارگاه با بیــان اینکه بخش 
»هر شهروند، یک فیلم کوتاه« جشــنواره حسنات فرصت 
مناسبی است که فیلم های موبایلی را نیز به عرصه کار وارد 
می کند، تاکید کرد: بر این اســاس به سادگی تمام درس ها 

و ایده های کارگاه های آموزشی جشنواره را می توان به این 
فیلم ها انتقال داد و آنها را به راحتــی تدوین و صداگذاری 

کرد.
رحیم زاده با بیان اینکه برای طرح زدن »استوری برد«، باید 
از پشت سر هم قرار دادن کادرهای تصویری خودداری کرد 
تا این کادرها در برگه های جداگانه قرار گیرد، ابراز داشــت: 
در این حالت به راحتی می توان نماها را جا به جا و پیش از 

تدوین، سامان دهی کرد.
وی با اشــاره به اینکه کارگردان با اســتوری برد و دکوپاژ، 
همان طراحی اولیه ساختمان را انجام می دهد، اضافه کرد: 
دیوار اتاق بهترین مــکان برای قرار دادن اســتوری بردها 
و جابه جایی آنهــا برای امتحان و ســنجش بهترین حالت 

قرارگیری و برش های ممکن است.
داور جشــنواره فیلم کوتاه حســنات اصفهان با اشــاره به 
تفاوت روایت و داستان در انیمیشن، ابراز داشت: انیمیشن 
داســتانی نیاز به قصه گویی دارد اما به طور کلی پویانمایی 
می تواند فاقد قصه بــوده و مانند فیلم هــای تجربی دارای 

روایت باشد.
وی بیان داشــت: تولید فیلم های انیمیشــن به بخش های 
پیش تولید، تولید و پس تولید تقســیم می  شود که بخش 

کارگردانی در هر سه بخش قرار دارد.
رحیم زاده با بیان اینکه پیش تولید دقیق برای انیمیشــن 
بســیار کمک کننده خواهد بود، اظهار داشت: بدین ترتیب 
در ادامه مســیر، کارگردان تنهــا به اجرای خــوب و پر از 
جزئیات انیمیشــن فکر می کند؛ چراکه همــه مراحل کار 
از قبل به درســتی اندیشــیده و برنامه ریزی شــده است و 

پس تولید نیز کامل کننده تولید خواهد بود.

ویژه برنامه تلویزیونی »بوی عیدی« با اجرای محمد 
سلوکی به روی آنتن می رود.

شــبکه یک ســیما با ویژه برنامه »بــوی عیدی« به 
تهیه کنندگــی احســان ارغوانــی و اجــرای محمد 
ســلوکی، در لحظات ســال تحویل میهمان خانه ها 

می شود.
این برنامه تلویزیونی، با حضور برترین های حوزه فیلم 
و ســریال منتخب در برنامه تلویزیونی »ســین مثل 
ســریال« و همچنین خوانندگان و بازیگر های سینما 

و تلویزیون پخش خواهد شد.
»بوی عیــدی« با محوریــت حوزه گردشــگری، در 
بخش های مختلف، ویدئوهــای کوتاهی از این حوزه 

در ساختار برنامه خود قرار داده است.
گفتنی اســت ویژه برنامه بوی عیدی پس از اجرا در 
لحظات سال تحویل، 13 روز عید، با عیدانه ویژه خود 
و اجرایی متفــاوت تر، میهمان نــوروزی خانه ها می 
شود. »بوی عیدی« از ســاعت 8 تا 16 در اولین روز 
بهار به روی آنتن رفتــه و در 13 روز دیگــر نوروز از 

ساعت 23:15 تا 00:30 به روی آنتن می رود.

داور جشنواره فیلم کوتاه حسنات:

محمد سلوکی، مجری سال ساخت انیمیشن های فاخر، نیاز به پیش تولید دقیق دارد
تحویل شبکه یک شد

تلویزیون

مجید مظفری: 

حیدریان، 
پیشینه 
درخشانی در 
سینما دارد

بازیگــر فیلم مســافران گفت: محمــد مهدی 
حیدریان پیشینه درخشانی در ســینما دارد و 
باید به فکر یک اساسنامه درست بلندمدت حافظ 

منافع اهالی سینما باشد.
مجید مظفــری بازیگــر صاحب نام ســینما و 
تلویزیون، درباره انتصاب محمد مهدی حیدریان 
به ریاست ســازمان ســینمایی اظهار کرد: من 
به حیدریان ســالم می کنم؛ ولی بــا ایوبی هم 
خداحافظــی نمی کنــم. رییــس کاخ مردمی 

جشنواره فیلم فجر در دو دوره اخیر تصریح کرد: 
ما در سینما یک اساســنامه بلندمدت درستی 
نداریم که حافظ منافع اهالی سینما باشد و وقتی 
چنین چیزی وجود ندارد با تغییر هر مدیر شرایط 
نباید ســلیقه ای تغییر کرده و تبعات آن متوجه 
هنرمندان شود. وی ادامه داد: اینکه بعد از آمدن 
هر مدیری در یک دوره چهار ساله یا بیشتر، وی 
بولتن قوانین و چارچوب خــود را عرضه کند، به 
نفع سینما نیســت. مظفری گفت: رییس جدید 

سازمان سینمایی باید به فکر افزایش بودجه باشد؛ 
چرا که بارها ایوبی در صدد پیاده کردن ایده های 
تازه ای بود که شرایط بودجه اجازه کار را نمی داد.

بازیگر جنگ نفتکش ها تاکید کرد: ســینمای 
ما درحال رشــد اســت و آمار بــاالی فروش و 
شکوفایی نسل جوان سینما، نشانگر تالش ایوبی 
و دست اندرکاران سینما بود. وی عنوان کرد: توقع 
من از رییس جدید سازمان سینمایی این است که 
جلوی دخالت سازمان ها و افراد غیرسینمایی در 

سینما را بگیرد و اجازه ندهد از بیرون برای سینما 
تصمیم بگیرند؛ زیرا اختیار سینما باید دست اهل 

سینما باشد.
مظفری افزود: اکنون تنها سوژه ای که می توانیم 
به سراغش برویم، اعتیاد است و متاسفانه به غلط 
سینماگران در محدودیت نادرستی قرار گرفته اند 
که طبق قوانین نانوشــته، نمی تواننــد درباره 
پزشکان، نیروی انتظامی و هر صنف دیگری فیلم 

بسازند.

»لیموترش« با اجرای 
رضا رفیع و میرطاهر 

مظلومی، یکی از 
جنگ های ترکیبی 

تلویزیون است که از 
چند بخش مختلف 

تشکیل شده و بخش 
اصلی آن شامل گفت وگو 

با میهمان ها درباره 
موضوع برنامه است
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پیشنهاد سردبیر:
نوروز فرصتی برای تجربه غذاهای محلی چهارمحال

اخبار

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
زمینه برای باال بردن رضایت مسافران نوروزی در این 

استان فراهم شود.
گودرز امیری در نشســت خدمات سفر چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه زمینه برای باال بردن رضایت 
مســافران نوروزی در این اســتان فراهم شود، اظهار 
داشــت: باال بردن رضایت مســافران این استان باید 

مهم ترین هدف دستگاه های مرتبط باشد.
وی عنوان کرد: افزایش و ارتقای خدمات بهداشتی و 
درمانی در این استان برای باال بردن رضایت مسافران 

نوروزی در ایام نوروز مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
معاون عمرانی اســتاندار بیان کرد: هــم اکنون تمام 
تمهیدات برای پذیرایی از مســافران نوروزی در این 
استان اندیشیده شــده اســت. وی ادامه داد: توسعه 
خدمات الکترونیکــی از جمله اینترنــت در مناطق 
گردشگری و اسکان، نقش مهمی در باالبردن رضایت 

مسافران نوروزی استان دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: مراکز اقامتی چهارمحال 

و بختیاری آماده اسکان مسافران نوروزی هستند.
بهمن عسگری ســوادجانی در نشســت هماهنگی 
خدمات سفر با اشاره به اینکه مراکز اقامتی چهارمحال 
و بختیاری آماده اسکان مســافران نوروزی هستند، 
اظهار داشت: هم اکنون هتل ها، اقامتگاه ها، خانه های 
مســافر و... در آمادگی کامل برای اســکان مسافران 

نوروزی این استان هستند.
وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری هر ساله میزبان 

مسافران بسیاری در ایام نوروز است.
وی در ادامه گفــت: برنامه های مختلفــی برای اجرا 
در ایام نوروز در این اســتان برنامه ریزی شــده که از 
مهم ترین طرح ها، طرح نوروزگاه اســت که در چند 

نقطه استان برگزار می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیــاری تاکید کرد: مانــور ترافیکی 
چهارمحال و بختیاری روز چهارشــنبه)امروز( در این 

استان برگزار می شود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری: 

زمینه برای باال بردن رضایت 
مسافران نوروزی فراهم شود

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

مراکز اقامتی، آماده اسکان 
مسافران نوروزی هستند

با مسئوالن

به گزارش خبرگزاری فارس از شــهرکرد، مهــدی تاج پیش از 
ظهر دیروز در مجمع ســالیانه هیئت فوتبال استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: باید تعلیم و تربیت در فوتبال ترویج شود.

 وی ادامه داد: بسیاری از فوتبالیســت ها دارای تحصیالت عالی 
نیســتند از همین رو با آموزش و پــرورش هماهنگی های الزم 

صورت گرفته تا این قشر بتوانند به ادامه تحصیل بپردازند.
رییــس فدراســیون فوتبال بــا بیان اینکــه توجه بــه بحث 
اســتعدادیابی از اهمیت فراوانــی برخوردار اســت گفت: باید 
کارخانه بازیکن ســاز داشــته باشــیم.تاج عنوان کرد: از جمله 
اقداماتی که برای ســال آینده در نظر گرفته شده است تقسیم 
کشــور به 9 منطقه به منظور رقابت و اســتعدادیابی است که با 
انجام حدود 36 تا 42 بازی دوره ای استعداها شناسایی می شود. 
وی اضافه کرد: در کشــورهای خارجی پخش بازی های فوتبال 
از شــبکه های مختلف تلویزیونــی درآمد بســیاری را نصیب 
فدراســیون می کند؛ اما در ایــران این از ایــن موضوع محروم 
هستیم.رییس فدراســیون فوتبال با بیان اینکه جلسات بسیار 
خوبی با مسئوالن صداوسیما برگزار شده است که از سال آینده 
پرداخت حق پخش هــا تا حدودی به فدراســیون انجام خواهد 
شد خاطرنشان کرد: بسیاری از مشــکالت فوتبال کشور ریشه 
در مســائل اقتصادی دارد و نمی توان ایــن ورزش را به صورت 
التماســی اداره کرد.تاج گفت: با اقداماتی کــه تاکنون صورت 
گرفته در ســال آینده تا حدودی فوتبال کشــور از خشکسالی 
خارج می شود و روزهای خوشــی را به خود می بیند وی با بیان 
اینکه در فوتسال و فوتبال ســاحلی مزیت های خوبی داریم و با 
اندک سرمایه گذاری می توانیم به رتبه اول دنیا دست پیدا کنیم 
تاکید کرد: مســابقات جهانی فوتسال ساحلی در یزد را پیش رو 

داریم که فرصت بسیار مناسبی برای خودنمایی بازیکنان است.
وی گفت: چهارمحال و بختیــاری باید برای حضور در لیگ برتر 
و دسته یک تیم سازی داشته باشد و از بازیکنان استان برای این 
موضوع به کار گیری شــود و خرید تیم برای استان به نظر بنده 

غیرمعقول است.

مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی)ره( اســتان چهارمحال و 
بختیاری گفت: طی ۱۱ ماهه ســال جــاری ۱۰ میلیارد و 6۰۰ 
میلیون تومان زکات در اســتان جمع آوری شــده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته افزایش شش برابری داشته است. 
علی ملک پور در جمع خبرنگاران استان، با اشاره به هفته احسان 
و نیکوکاری، اظهار کرد: کمیته امداد از نهادهایی اســت که در 
روزهای اولیه انقالب شکل گرفت و خوشــبختانه تاکنون توجه 
ویژه ای به این نهاد شده است.وی افزود : در حال حاضر 2۵ هزار 
و ۷۰۰ خانــواده در قالب 4۸ هــزار نفر تحت پوشــش این نهاد 

هستند که ۱3 درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند.
ملک پور گفت : دو هــزار و 434 یتیم در اســتان وجود دارد که 
با وجود ۱۷ هزار حامی در طرح محســنین و ایتــام، 3۰ درصد 
 حامیان اســتانی و مابقی حامیان خارج از اســتان هســتند که

 تاکنون هفت میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان وجه نقد به حســاب 
ایتام واریز شده اســت.وی ادامه داد : در حال حاضر هفت هزار و 
۵۰۰ خانوار تحت پوشش مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی پایگاه امداد هوایی استان، گفت: 

این پایگاه سال آینده به بهره برداری می رسد. 
محمد فروغی با اشــاره به اختصاص 23 هکتار زمین در منطقه 
رحمتیه شــهرکرد بــرای احداث پایــگاه امداد هوایــی، مرکز 
آموزش های تخصصی امــدادی و محل اســکان اضطراری 2۰ 
هزار نفر در مواقع بحرانی، اظهار کرد: پایگاه امداد هوایی در سال 
آینده به بهربرداری می رسد. وی افزود: پایگاه امداد هوایی شامل 
پد، آشیانه، تعمیرگاه، مهمانســرای خلبانان و پمپ بنزین است 
و تاکنون  ۸۵ درصد پیشــرفت فیزیکی در قســمت پد و آشیانه 
پرواز داشته اســت. فروغی با اشــاره به اینکه تاکنون حدود 2۰ 
میلیارد ریال برای این پایگاه هزینه شده است، خاطرنشان کرد: 

۵۰ میلیارد ریال دیگر اعتبار برای تکمیل این پروژه نیاز دارد. 
فروغی در ادامه بیان کرد: در فاصله 2۵ اســفندماه سال جاری تا 
۱۵ فروردین سال آینده، در صورت نیاز از بالگردهای استان های 

خوزستان، فارس و مرکزی استفاده می شود. 

مدیرکل تعزیــرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از تشــکیل 
۸34 فقره پرونده قاچاق کاال در شــعب تعزیرات این استان خبر 
داد. محمدرضا عمرون در گفت                                                                                             وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، 
اظهار کرد: طی ســال جاری ۸34 فقره پرونده مربوط به قاچاق 
کاال در این استان تشکیل شده اســت. وی با اشاره به پرونده های 
مختومه در این زمینه ادامه داد: از مجمــوع پرونده های وارده به 
تعزیرات این اســتان تعداد ۸2۷ فقره پرونده مختومه اعالم شده 
و ۱۱۵ فقره دیگر باقی مانده اســت.مدیرکل تعزیرات حکومتی 
چهارمحال و بختیــاری با بیــان ارزش ریالی کاالهــای قاچاق 
خاطرنشــان کرد:  ارزش پرونده های مربوط به قاچاق در شــعب 

تعزیرات استان بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال بوده است.

مصطفی هادی پور معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
چهارمحال با اشــاره به اینکه موضوع سرقت سنگ قبر تاریخی در 
روستای کران از ســوی دهیاری این روســتای مطرح شده است، 
اظهار کرد : تعداد ســنگ قبرهای موجود در این قبرستان با توجه 
به موضوع مطرح شده مشکوک بوده و هیچ گونه مستنداتي در این 
خصوص وجود ندارد . وی با اشاره به اینکه سنگ قبر سرقتی از سوی 
کارشناســان مربوط به دوران صفویه گزارش شده است، گفت: در 
حال حاضر پیگیری های حقوقی از سوی این اداره کل در دستور کار 
است . به گفته وی، دو قبرستان قدیمی در روستای کران شناسایی 

شده که دارای بین ۱۰۰ تا 2۰۰ سنگ قبر قدیمی هستند.

تشکیل 834 فقره پرونده قاچاق کاال 
در شعب چهارمحال و بختیاری

مستنداتی در مورد سرقت سنگ قبر 
تاریخی در روستای کران وجود ندارد

رییس فدراسیون فوتبال:

 بسیاری از مشکالت فوتبال
 ریشه در اقتصاد دارند

افزایش شش برابری میزان زکات 
جمع آوری شده در چهارمحال

بهره برداری از پایگاه امداد هوایی 
چهارمحال و بختیاری در سال آینده

مهر : اســتان چهارمحال و بختیاری با پیشــینه تاریخی، 
دارای فرهنگی غنی با سنت های خاص و ویژه است.

چهارمحال و بختیــاری دارای غذاهای محلی و ســنتی 
مختص استان اســت که بســیاری از این غذاها در نقاط 
مختلف کشور جایگاه خود را بازکرده اند. ایام نوروز فرصتی 
برای ســفر به چهارمحال و بختیاری و تجربه لذت خوردن 
غذاهای محلی این استان است. غذاهای محلی این استان 
با بهره گیری از ســالم ترین مواد غذایی طبیعی پخت و پز 
می شوند و جزو بهترین غذاهای کشور به شمار می روند که 

سالمتی را برای انسان به بار می آورند.
کباب بختیاری

غذاهای محلی و ســنتی یکــی از مهم تریــن جاذبه های 
اجتماعی به شمار می روند. تقریبا همه انواع خوراک ها در 
این استان تهیه و طبخ می شود ولی متداول ترین غذا، انواع 
کباب گوشت است که نوع خاصی از آن به کباب بختیاری 
شــهرت دارد و در بین گردشــگران منطقه از محبوبیت 

زیادی برخوردار است.
کباب بختیاری از فیله گوسفند، سینه مرغ، فلفل دلمه ای، 
پیاز متوســط، روغن زیتون، پودر ســیر و زعفــران تهیه 
می شود. گوشــت مرغ و گوســفند را با روغن زیتون و پیاز 
مخلوط می کنند، با زعفران آغشته کرده و سپس یک تکه 
فیله گوسفند، یک تکه فلفل، یک تکه مرغ و یک تکه پیاز را 
در سیخ می گذارند و روی آتش کباب می کنند. این غذا از 

خوشمزه ترین غذاهای استان چهارمحال و بختیاری بوده و 
شهرت زیادی دارد.

کله جوش
کال جوش یا کله جوش دیگر غذای چهارمحال و بختیاری 
است که برای پختن آن ابتدا کشــک را می سایند و در آب 
ریخته و حرارت می دهند. ســپس در ظــرف دیگری پیاز 
سرخ می کنند و پیازهای خردشده را درون کشک حرارت 
داده شــده  ریخته و غذا را آماده می کننــد. مصرف روغن 
حیوانی که از کره بز و گوسفند گرفته می شود و با عسل و 
یا شیره مخلوط می شود یکی از غذاهای متداول عشایر در 
این منطقه است. مصرف این غذا به علت انرژی بسیار باال و 
همچنین ایجاد گرمای نهان در بدن در زمســتان ها بسیار 
متداول اســت و هم اکنون یکی از گران ترین غذاهای این 

استان به شمار می رود.
پرورد دوغ

پرورد دوغ غذای محلی دیگری از استان چهارمحال است 
که شامل سبزی آش، برنج، دوغ، آرد و پیازداغ است. سبزی 
آش را بعد از شســتن و خرد کردن می پزند، سپس برنج و 
دوغ را به آن اضافه می کنند بعد که برنج پخته شد کمی آرد 
را در آب حل کرده و بــه آن می افزایند تا آب آش به صورت 

غلیظ درآید و پیازداغ را هم اضافه می کنند.
اُماج

اماج، غذای محلی دیگری است که در آن سبزی آش، آرد 

الک شده، پیازداغ، عدس و سبزی آش را که بیشتر اسفناج 
اســت، می  ریزند. آرد را کمــی خیس کــرده و از الک رد 
می کنند تا به صورت گلوله های ریز درآید ســپس کمی در 
آفتاب می گذارند و بعد این آرد الک شده را همراه عدس و 

سبزی و پیاز داغ می پزند. 
کاچی شــیر غذای دیگری است که بیشــتر خانواده های 
دامدار تهیه می کنند که عبارت است از آرد و شیر که آرد را 
کمی تفت می دهند و سپس شیر را اضافه می کنند. پختن 
انواع حلوا در این استان جایگاه ویژه ای در بین خانواده های 
چهارمحالی دارد. پختن حلواها در این استان به روش های 
مختلف و بهره گیری از شــیرین کننــده طبیعی از جمله 

شیره انگور انجام می شود.
پختن حلوا در این استان با شــیره نبات نیز بسیار متداول 
اســت. بهره گیری از مغز ها در پختن حلــوا نیز از اهمیت 

بسیاری باالیی برخوردار است.
پختن نان ها در این استان از دیرباز اهمیت ویژه ای داشته 

و اهالی در خانه ها به پختن نان می پردازند.
نان یوخه

در این اســتان تنورهــای فلزی کوچک و بــزرگ خانگی 
ساخته می شــود که خانواده ها با خرید این تنور اقدام به 
پختن نان در این اســتان می کنند. در منطقه شــهرکرد، 
بروجن و فارســان مصرف نان هــای خانگی کــه با تنور 
پخته می شــود متداول اســت؛ اما در نقاط عشــایری و 
شهرستان های لردگان، کوهرنگ و اردل بیشتر نان محلی 
به نام »یوخه« مصرف می شــود. نان یوخا دیگر نان محلی 
این اســتان به شمار می رود که توســط زنان روستایی در 
منازل تهیه می شود و شامل نان و شیره ای است که از شیره 
انگور، گردو، بادام روغن حیوانی و ... تهیه می شود. در اصل 
برای پخت این نان از محصوالت تهیه شــده توســط خود 
مردم استفاده می شود. این نان بیشتر در شهرستان سامان 
تهیه می شــود. یکی دیگر از نان های محلــی که در این 
استان تهیه می شود نان کاکولی است. کاکولی نانی است 
که خمیرش از شیر، آرد و خشکبار)گردو، کشکش، بادام( 
تشکیل شده و برای پختن آن روی این نان زرده تخم مرغ، 
گل رنگ، زعفران، رازیانه، ســیاه دانه و بادیانه و...می زنند و 

در تنور پخت می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار 
داشت: مسافران و گردشگران با سفر به استان چهارمحال 
و بختیاری می توانند خوردن ســالم ترین غذاهای بومی و 

محلی کشور را در این استان تجربه کنند.

غذاهای محلی این 
استان با بهره گیری 

از سالم ترین مواد 
غذایی طبیعی، پخت 
و پز می شوند و جزو 

بهترین غذاهای 
کشور به شمار 

می روند

سفر به چهارمحال و بختیاری جدا از مشاهده جاذبه های گردشگری متنوع، لذت خوردن غذاهای بومی و 
محلی را برای مسافران و گردشگران فراهم می کند و خاطره ای وصف ناپذیر رقم خواهد زد.

ابراهیم شیرانی مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
در گفت وگو با ایرنا، وسعت گلخانه های سطح استان را ۱۷ هکتار برآورد 
کرد و گفت: ساالنه بیش از ۵ میلیون گل شاخه بریده از ارقام آلسترومریا 
و رز در این خطه تولید و روانه بازار مصرف داخلی و خارج کشور می شود. 
وی گل رز تولیدی در چهارمحال و بختیاری به دلیل ارتفاع باال ازسطح 
دریا و داشتن شرایط آب و هوای مطلوب در ۱۰ رقم و از نظر تنوع رنگ 

در سطح کشورهای خاورمیانه منحصر به فرد دانست. 
مدیر امور باغبانی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری ازاشــتغال 
۱۷۰ نفر به صورت مستقیم در ۷ گلخانه تولید گل در شهرستان های 
شهرکرد، بروجن و کیار را یادآور شــد و تصریح کرد: بخش عمده گل 
شاخه بریده استان به تهران، اصفهان و از طریق پایانه گل و گیاه آنجا به 

کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری چهارمحال و بختیاری گفت: 
مصرف آب در شهرهای استان در اسفندماه امسال افزایش چندانی نداشته 
و مردم الگوی مصرف را رعایت کرده اند. قدرت ا... بیگلری افزود: با توجه به 
اینکه همه ساله با آغاز اسفندماه و انجام سنت خانه تکانی سال نو، میانگین 
مصرف آب در اســتان در حدود ۵۰ درصد افزایش می یافت اما امسال با 
رعایت الگوی مصرف، این مسئله از سوی مردم مدیریت شده و امید است تا 
پایان سال این صرفه جویی تداوم داشته باشد. وی، میانگین مصرف روزانه 
هر خانوار شهری استان در روزهای عادی را 433 لیتر در روز اعالم کرد و 
گفت: این در حالی است که این میزان در اســفندماه به 44۸ لیتر در روز 
افزایش یافته که قابل توجه نیســت. مردم در یک سنت دیرین در آستانه 
سال نو اقدام به تمیز کردن خانه می کنند تا سال نو را با پاکیزگی آغاز کنند 

که این سنت باعث افزایش مصرف می شد.

ورود گل آلسترومریا و رز 
چهارمحال به بازار شب عید

با وجود سنت خانه تکانی 
مصرف آب افزایش نیافت

غذاهای محلی بام ایران را بیشتر بشناسیم؛

نوروز فرصتی برای تجربه غذاهای محلی چهارمحال

شهرستان

رییــس اتاق اصناف شهرســتان شــهرکرد بیــان کرد: 
وضعیت بازار شــب عید در شهرکرد رضایت بخش نیست 
 البته ممکن اســت در روزهــای پایانی ســال، وضعیت

بهتر شود.
نجــف کریمی با بیــان اینکــه قیمت گوشــت قرمز در 
شهرکرد به ازای هر کیلو هزار تومان افزایش یافت، اظهار 
داشت: گوشــت قرمز استان از سوی اســتان همجوار به 
قیمت باالتر خریداری می شــد  که در صورت ادامه این 

وضعیت گوشت قرمز در استان کمیاب می شود.
کریمی افزود: برای جلوگیری از این اتفاق، قیمت گوشت 
پس از برگزاری جلسات متعدد با سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان از 34 هــزار تومان به 3۵ هــزار تومان 

افزایش یافت.
رییس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد با اشاره به وضعیت 
بازار شب عید در اســتان بیان کرد: وضعیت فروش بازار 
مانند سال های گذشــته نیســت اما ممکن است که در 

روزهای پایانی سال این وضعیت بهتر شود.
وی با اشــاره به آغاز نمایشــگاه تولیدی های اســتان با 
کمترین قیمت خاطرنشــان کرد: بازرســی از سوی اتاق 
اصناف انجام شده که بیشــترین مشکالت در زمینه عدم 

درج قیمت است.

سرپرست شبکه بهداشت لردگان گفت: طي ۱۵ روز اول 
اجراي طرح بسیج ســالمت نوروزي، هشت واحد صنفي 
غیربهداشتي شامل 6 قهوه خانه غیرمجاز، یک آرایشگاه 

زنانه و یک باب نانوایي در این شهرستان پلمب شد.
به گــزارش جهانبیــن نیوز به نقل از ســالم لــردگان؛ 
محمدجان جلیل پیران سرپرســت شــبکه بهداشــت 
لردگان گفت: طي ۱۵ روز اول اجراي طرح بسیج سالمت 
نوروزي، هشــت واحد صنفي غیربهداشتي شامل 6 قهوه 
خانه غیرمجاز، یک آرایشــگاه زنانه و یک باب نانوایي در 

این شهرستان پلمب شد.
وي افزود: همچنیــن طي این مدت پرونــده تخلف 2۰ 
واحد صنفي تهیه و توزیع مــواد غذایي به مراجع قضائي 

ارجاع شد.
جلیل پیران اضافه کرد: در راســتاي اجراي طرح بسیج 
سالمت نوروزي در شهرستان لردگان، 23 اکیپ دو نفره 
بازرسین بهداشت محیط از اول اســفندماه جاري تا ۱۵ 
فروردین 96، عملکرد مراکز تهیــه و توزیع موادغذایي، 

رستوران ها و اماکن عمومي را کنترل مي کنند.
لردگان از شهرســتان هاي 9گانه چهارمحال و بختیاري 
مي باشــد که مرکز آن )شــهر لــردگان( در فاصله ۱6۰ 

کیلومتري شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

رییس اتاق اصناف شهرکرد:

وضعیت بازار شب عید
در شهرکرد رضایت بخش نیست

سرپرست شبکه بهداشت لردگان خبر داد:

پلمب هشت واحد صنفي 
غیربهداشتي در لردگان

به نقل از کالر، سید ســیف ا... فیاضي فرماندار شهرستان 
بروجن بهترین خبر ســال را تخصیص اعتبار به »پروژه بن 
بروجن« عنوان کرد و گفت: حادثه شــهر بلداجي بدترین 
خبر در سال 9۵ بود. حجت االســالم دکتر رضا سعادت فر 
امام جمعه بروجن بهترین خبر ســال را حضور گســترده 
و پرشــور مــردم در حماســه 9 دي، 22 بهمن و مراســم 
پیاده روي اربعین حسیني از مسجد حاج کرامت بروجن تا 
امامزاده میرحیدر شاه نقنه دانســت و گفت: بي ثمر بودن 

»برجام« بدترین خبر امسال بود.
 ناصر جانشــکر، رییس اداره کتابخانه هاي عمومي بروجن 
بهترین خبر ســال را افتتاح کتابخانه امــام قیس و تجهیز 
کتابخانه هاي شهرســتان عنوان کرد و گفت: درگذشــت 
یکي از همکاران در مجموعه کتابخانه ها غم انگیزترین خبر 
سال بود.حجت االسالم مجید الهیان رییس اداره تبلیغات 
اســالمي بروجن نیز پیاده روي روز اربعین از شهر بروجن تا 
نقنه را بهترین خبر و درگذشت آیت ا... هاشمي رفسنجاني 

را ناگوارترین خبر سال دانست.
رحمت ا... یوســف زاده بهترین خبر سال را موافقت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي )اداره کل موسیقي( با دائمي شدن 
دبیرخانه جشــنواره موســیقي مناطق زاگرس نشین در 
بروجن بعــد از 9 دوره عنوان کرد و گفــت: عدم تخصیص 
اعتبار براي تکمیل و تجهیز ساختمان اداري و پالتو بعد از ۵ 
سال که درحال فرسوده شدن است بدترین خبر امسال بود.

بهادر نوروزي رییس اداره میراث فرهنگي، صنایع دســتي 
و گردشگري بروجن کمک دولت براي ایجاد زیرساخت ها 
بــا کمتریــن هزینه بخــش خصوصــي جهت توســعه 
زیرســاخت هاي گردشــگري را بهترین و کمبود اعتبارات 

مرمت آثار تاریخي را بدترین خبر سال عنوان کرد.
علي رحیمي رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران بروجن با 
بیان اینکه شکست داعش در ســوریه و عراق بهترین خبر 
در سال جاري بود، گفت: آتش سوزي ساختمان پالسکو و 

بهترین و بدترین خبر سال 95 
به روایت مسئوالن بروجن

شهادت آتش نشانان بدترین خبر امسال بود.حجت االسالم 
سید محمد عدناني مسئول ستاد زکات شهرستان بروجن نیز 
بهترین خبر سال را آزادي شهر حلب سوریه دانست و گفت: 
بمب گذاري براي زائران هنگام اربعین در شــهر حله کربال 

بدترین خبر در سال جاري بود.
محمدرضا هــادي مدیر کمیته امــداد امــام خمیني )ره( 
بروجن نیز طرح نیاز ســنجي سه ساله مســکن، اشتغال و 
اعزام مددجویــان به کربالي معلي را بهتریــن خبر و حادثه 
پالســکو را بدترین خبر در ســال جاري عنوان کرد. عباس 
کیخایي مسئول شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي بروجن 
با بیان اینکه حضور پرشــور مــردم در راهپیمایي 22 بهمن 
برخالف مشــکالت اقتصادي بهترین خبر امسال بود، گفت: 
آتش سوزي ساختمان پالســکو ناگوارترین خبر در سال 9۵ 

بود. 
محمدحسن کرمي رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بروجن افتتاح آزمایشــگاه مرکزي و مرکز مشــاوره قبل از 
ازدواج با حضور وزیر بهداشــت را بهترین و مــرگ دو مادر 
مربوط به حوزه اســتان اصفهان را بدترین خبر سال عنوان 
کرد.حجت االســالم نصرا... ســلیماني بدترین خبر سال را 
حادثه دلخراش پالســکو و شهادت آتش نشــانان دانست و 
گفت: نگراني کشورهاي ابرقدرت دنیا از قدرت نظامي ایران 

بهترین خبر سال 9۵ بود.
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مفاد آراء
12/41 آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی منطقه غــرب اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
 زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در

صورتی که اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اســناد و امــالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
 یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجــع قضایی تقدیم

 نمایند.
1- رای شــماره 4638-1395/02/27 هیأت اول خانم طاهــره رحیمي لنجي به 
شناســنامه شــماره 1326 کدملي 5419009943 صادره مبارکه فرزند نعمت 
اله ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 128.22 مترمربع پالک شــماره3687 
 فرعي از18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از

مالک رسمی صفرومحمودشیخی ازموردثبت صفحه 171و185 دفتر 83و431 
امالک

2- رای شــماره 12296-1395/05/23 و رای اصالحــی شــماره 23405-
1395/09/03 هیأت ســوم آقاي بهمن روان مهر به شناســنامه شماره26557 
کدملي 1282192833 صــادره از اصفهان فرزند علی محمد ششــدانگ یکباب 
کارگاه تجاری به مســاحت 84.20 مترمربــع از پالک شــماره 67  اصلی واقع 
 در اصفهــان بخش14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک رســمی قاســم 

مستاجران
3- رای شــماره 16305-1395/06/20 هیــأت اول اقــای حســن انصاری  به 
شناسنامه شماره 375 کدملي 1283553181  صادره اصفهان  فرزند پیرحیدر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 172/60  مترمربع از پالک شماره 4143 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 567 دفتر 961 امالک
4- رای شــماره 16307-1395/06/20 هیــأت اول اقــای حســن انصاری  به 
شناسنامه شماره 375 کدملي 1283553181  صادره اصفهان  فرزند پیرحیدر  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 270  مترمربع از پالک شماره 3412 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 543 دفتر 485 امالک
5- رای شــماره 15523-1395/06/14 هیأت ســوم آقاي   عبدالرسول عزیزی  
به شناســنامه شــماره 48 کدملي1290065977  صادره اصفهان  فرزند حیدر  
ششــدانگ باســتثناي بهاي ثمینه اعیاني ان یک باب خانه به مســاحت 271.20 
مترمربع از پالک شــماره    368  فرعی از  14    اصلی واقع در اصفهان بخش 14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک  فوق موردثبــت صفحه436 در دفتر471 

امالک
6- رای شــماره 20075-1395/07/27 هیــأت اول خانم ســهیال نــواب فر   به 
شناسنامه شماره  6670  کدملي  5899317728   صادره ابهر  فرزند  کریم نسبت 
به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت  102/60  مترمربع از پالک 
شــماره  68  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی علی اکبر استیری
7- رای شماره 20073-1395/07/27 هیأت اول اقای صالح هاشمی میاندشتی   
به شناسنامه شماره  26  کدملي  6219930274   صادره بوئین میاندشت  فرزند  
امامقلی نسبت به چهاردانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت  102/60  
مترمربع از پالک شــماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی اکبر استیری
8- رای شماره 20086-1395/07/27 هیأت اول اقای عباس مهفام  به شناسنامه 
شــماره  1200  کدملي  1283121931  صادره اصفهان  فرزند علی  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  185/53  مترمربع از پالک شماره 305  فرعی از  27  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی 

شرافت ازموردثبت صفحه 560 دفتر 530 امالک
9- رای شماره 20137-1395/07/27 هیأت اول اقای جمشید رحیمی خویگانی  
به شناسنامه شماره  1603  کدملي  1159365288  صادره فریدن  فرزند  کردعلی  
ششــدانگ یکبابخانه   به مســاحت  201/20  مترمربع از پالک شماره 45  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مرتضی 

رضائی
10- رای شماره 23046-1395/08/29 هیأت اول آقاي محمد اکبري فیض آبادي 
به شناسنامه شماره 7 کدملي 1249622204 صادره نائین فرزند حبیب اله در  سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    107.33    متر مربع پالک شماره   28   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت کریم 

ماهرانی )خشت مال(
11- رای شــماره 23045-1395/08/29 هیأت اول خانــم خدیجه اکبري فیض 
آبادي به شناسنامه شماره 14 کدملي 1249634857 صادره نائین فرزند امیر در  
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    107.33    متر مربع پالک شماره   
28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از مالکیت 

کریم ماهرانی )خشت مال(
12- رای شــماره 23187-1395/09/02 هیــأت اول  آقــاي حســین زینلي به 
شناسنامه شــماره 14 کدملي 1091983887 صادره نجف آباد  فرزند محمد در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   160.50     متر مربع پالک شماره  2475/1   
فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت زهرا صادق علویجه
13- رای شــماره 23067-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي رضــا کالنتري به 
شناســنامه شــماره 1 کدملي 1290051267 صادره اصفهان فرزنــد اکبر در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  181.80  متر مربع پالک شماره  396   فرعی 
از  15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 137 دفتر 603 امالک
14- رای شماره 22970-1395/08/29 هیأت دوم آقاي احمدرضا فتحي خلیلي 
به شناســنامه شــماره 503 کدملي 6219396081 صادره بوئین و میاندشــت 
فرزند فتح اله در  ششــدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت   108   مترمربع 
پالک شــماره   2415   فرعي از  18  اصلــي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیــت رضا وفادار اصفهانی صفحــه 23 دفتر 63  

امالک
15- رای شــماره 21715-1395/08/12 هیأت ســوم آقای ابراهیم نساجی   به 
شناســنامه شــماره  3 کدملي 6219811739  صادره فریــدن   فرزند رمضان   
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  152.00 مترمربع از پالک شــماره فرعی 
 از 68  اصلــی واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبــت ملک غــرب اصفهان از
مالک رسمی فوق از سند شماره 15033 مورخ 94/12/12 دفترخانه 237 اصفهان

16- رای شماره 21721-1395/08/12 هیأت ســوم آقای امیر رضا قلعه رنانی   
به شناســنامه شــماره  2112 کدملي 1290604754  صــادره اصفهان فرزند 
عبدالحسین   دو دانگ از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  218.20  مترمربع 
از پالک شماره  1451 فرعی از   18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
17- رای شماره 21724-1395/08/12 هیأت سوم آقای حمیدرضا قلعه رنانی  
به شناســنامه شــماره 1120 کدملي 1290832064 صادره خمینی شهر فرزند 
عبدالحســین دو دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 218.20 مترمربع 
از پالک شــماره  1451  فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
18- رای شماره 21722-1395/08/12 هیأت سوم آقای علیرضا قلعه رنانی  به 
شناسنامه شماره 303 کدملي 1290406855 صادره اصفهان فرزند عبدالحسین  
دو دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 218.20 مترمربع از پالک شماره  
1451 فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

19- رای شــماره 20815-1395/08/02 هیأت ســوم آقای  محمدرضا بهرامی 
آفارانی  به شناســنامه شــماره  2542  کدملي 1282954997  صادره  اصفهان  
فرزند رضا          یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  254/53  مترمربع 
 از پالک شــماره 1130  فرعی از 24  اصلــی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه

  ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی  ازموردثبت صفحــه  569 دفتر  524 
امالک

20- رای شماره 20816-1395/08/02 هیأت سوم آقای  رضا بهرامی آفارانی 
به شناســنامه شــماره 40  کدملــي  1289829187 صادره اصفهــان   فرزند 
 حسین  دو دانگ و نیم از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  254/53 مترمربع

 از پالک شــماره 1130  فرعی از  24 اصلــی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
 ثبت ملــک غرب اصفهــان ازمالک رســمی ازموردثبت صفحــه  450 دفتر 347 

امالک
21- رای شــماره 20817-1395/08/02 هیأت ســوم خانــم عصمت ابراهیمی 
آفارانی  به شناسنامه شماره  14 کدملي 1289976163 صادره  اصفهان فرزند 
 اســماعیل  دو دانگ و نیم ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 254/53 متر

مربع از پــالک شــماره 1130 فرعــی از   24 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  ازموردثبت صفحه  368 دفتر 79 

امالک
22- رای شــماره 24081-1395/09/13 هیأت ســوم آقای ناصر ترکان رنانی 
به شناسنامه شماره 299 کدملي 1290102503 صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  12.10 مترمربع از پالک شماره  418 فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  463دفتر 80 امالک
23- رای شماره 24077-1395/09/13 هیأت سوم آقای ناصر ترکان رنانی  به 
شناســنامه شــماره 299 کدملي 1290102503 صادره اصفهان  فرزند حسین  

ششدانگ یک باب مغازه    به مساحت 53.60  مترمربع از پالک شماره   193    فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه  345     دفتر 82   امالک
24- رای شــماره 24083-1395/09/13 هیأت ســوم آقای ناصر ترکان رنانی 
به شناسنامه شماره 299 کدملي 1290102503  صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 97.20  مترمربع از پالک شماره 193 فرعی از  
19  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق   ازموردثبت صفحه  345  دفتر 82  امالک
25- رای شــماره 25768-1395/09/28 هیأت اول خانم فاطمه محمدي زران به 
شناسنامه شــماره 40700 کدملي 1280294231 صادره اصفهان فرزند اصغر 
در 30 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154.20 متر مربع 
پالک شــماره  344فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 462 دفتر 400 امالک
26- رای شماره 25769-1395/09/28 هیأت اول آقاي مهدي صفوي معیري به 
شناسنامه شماره 20 کدملي 1289967121 صادره اصفهان فرزند مصطفي در 
42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 154.20 متر مربع 
پالک شــماره  344فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 459 دفتر 400 امالک
27- رای شــماره 25706-1395/09/28 هیــأت اول آقاي محســن موســوي 
جروکاني به شناسنامه شماره 48 کدملي 1290266212 صادره اصفهان  فرزند 
رضا در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 396   متر مربع پالک شماره 63  فرعی 
از 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 305 دفتر 1059 امالک
28- رای شــماره 24546-1395/09/16 هیأت ســوم آقای ابوالقاســم حسین 
دوست  به شناســنامه شــماره 1266  کدملي 1284625389   صادره اصفهان 
 فرزند حســین         ششــدانگ یک باب خانه بــه مســاحت 180.50 مترمربع از

 پالک شــماره 305 فرعی از  24 اصلــی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فــوق  ازموردثبت صفحــه  573 دفتر 613 

امالک
29- رای شــماره 24819-1395/09/17 هیأت ســوم آقای جــواد صالحی   به 
شناســنامه شــماره 59 کدملي 2411478534  صادره آباده  فرزند شــهریار  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 145.01 مترمربع از پالک شماره فرعی از 65 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

محمود ذوالفقاری
30- رای شــماره 24784-1395/09/17 هیــأت ســوم آقای حســین عنایتی 
گورتانی  به شناســنامه شــماره 30 کدملــي 1290206082 صــادره اصفهان 
فرزند محمد   ششدانگ به استثنای بهای ثمینه اعیانی دو ویک-سوم قفیز مشاع 
یک باب خانه به مســاحت 230.50 مترمربع از پالک شــماره   274/1  فرعی از 
15  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 
 رسمی فوق  از ســند شــماره 62077 و 62078 مورخ 91/7/10 دفترخانه 112 

اصفهان
31- رای شماره 24503-1395/09/16 هیأت سوم خانم زینت نخودیان اصفهانی  
به شناسنامه شماره 637  کدملي 1285360281 صادره اصفهان فرزند اسماعیل  
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  86.88 مترمربع از پالک شماره  
2482 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رمضانعلی جانی اشنی
32- رای شماره 24520-1395/09/16 هیأت سوم آقای عزت اله عسگرانی  به 
شناسنامه شــماره 36232  کدملي 1280787929 صادره اصفهان فرزند سیف 
اله  سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 86.88 مترمربع از پالک شماره 
2482 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رمضانعلی جانی آشنی
33- رای شماره 25248-1395/09/22 هیأت سوم آقاي محمد قدیریان بهارانچي 
به شناسنامه شماره 3115 کدملي 1289237948 صادره اصفهان فرزند فضل اله 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147.85  مترمربع پالک شماره فرعي از34 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

عبداله رضایی سودانی
34- رای شماره 24482-1395/09/16 هیأت سوم آقای ناصر ترکان رنانی    به 
شناســنامه شــماره  299 کدملي 1290102503 صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 33.40 مترمربع از پالک شماره  418 فرعی از  
19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه 463 دفتر 80 امالک
35- رای شــماره 24485-1395/09/16 هیأت ســوم  آقای ناصــر ترکان  به 
شناسنامه شــماره 299 کدملي 1290102503  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  225.30 مترمربع از پالک شماره418  فرعی از 
19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه 463 دفتر 80 امالک
36- رای شــماره 24475-1395/09/16 هیــأت ســوم آقای ناصــر ترکان  به 
شناسنامه شــماره  299  کدملي 1290102503  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت  80 مترمربع از پالک شماره  193 فرعی از 
19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق ازموردثبت صفحه  345 دفتر 82  امالک
37- رای شــماره 24486-1395/09/16 هیأت ســوم آقای  رسول حیدری   به 
شناســنامه شــماره 134 کدملي 1290298920 صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  224.70 مترمربع از پالک شماره 220 فرعی 
از 24  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی رسول حیدری
38- رای شــماره 24213-1395/09/14 هیــأت ســوم آقای علــی چترایی  به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 5499343071   صادره تیران  فرزند اسداله  ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت146.46 مترمربع از پالک شــماره فرعی از 67 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مصطفی 

طالکش
39- رای شــماره 25296-1395/09/22 هیأت دوم  آقاي احمد ماهراني برزاني 
به شناسنامه شــماره 63 کدملي 1290041881 صادره اصفهان فرزند رضا در  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   220   متر مربع پالک 
شماره  665  فرعی از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 42 دفتر 390 امالک
40- رای شــماره 25297-1395/09/22 هیــأت دوم  خانــم شــهناز صادقي 
برزاني به شناسنامه شــماره 17 کدملي 1290173303 صادره اصفهان فرزند 
شعبانعلي در  ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  220    
 متر مربع پالک شماره  665  فرعی از  16  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه

 ثبت ملک غرب اصفهان شــماره ســند 19776 مــورخ 95/8/25 دفترخانه 160  
اصفهان

41- رای شماره 25348-1395/09/23 هیأت دوم  آقاي  رضا گلشاهي خویگاني 
به شناسنامه شــماره 16 کدملي 1159799237 صادره  فریدن فرزند رحیم در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت   139.13   متر مربع پالک شماره  68   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســهم االرث 

حسن و حسین سلیمانی دهنوی  فرزند مرحوم حیدر
42- رای شماره 25210-1395/09/21 هیأت دوم آقاي سیدشهاب میرحسیني 
به شناســنامه شــماره 209 کدملــي 1290254451 صادره اصفهــان  فرزند 
سید فرهاد در  ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت   179.67   متر مربع 
 پالک شــماره  727  فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 50682 مــورخ 89/8/4 دفترخانه 112 

اصفهان
43- رای شــماره 24316-1395/09/14 هیأت چهارم آقــای بهروز جزینی به 
شناسنامه شــماره  992 کدملي 1288785569 صادره اصفهان  فرزند غالمعلی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 54.20 مترمربع از پالک شماره  79 فرعی از   
4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق      ازموردثبت صفحه  190 دفتر 445 امالک
44- رای شماره 25954-1395/09/30 هیأت چهارم  آقاي امیر زارع زاده رنانی 
به شناسنامه شماره 4330 کدملي1293169706 صادره اصفهان فرزند عباسعلی        
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153 مترمربع از پالک شماره 2846 فرعی از  
18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسن علی زارع زاده
45- رای شــماره 23255-1395/09/02 هیأت چهارم آقای ناصر زارع عاشق 
آبادی به شناسنامه شــماره 10  کدملي 1290308586 صادره اصفهان   فرزند 
عباس  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  133.95 مترمربع از پالک شماره  66  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حسن اصغری عاشق آبادی
46- رای شــماره 28034-1395/10/25 هیــأت دوم  خانم عصمــت بلوچي به 
شناسنامه شــماره 142 کدملي 1290303258 صادره اصفهان  فرزند رضا در  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 86.55  مترمربع پالک 
شماره 388  فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 502 دفتر 41
47- رای شــماره 28035-1395/10/25 هیــأت دوم خانــم طاهــره بلوچي به 
شناسنامه شماره 687 کدملي 1290410690 صادره  اصفهان فرزند صفرعلي 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 86.55  مترمربع 
پالک شماره 388  فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 502 دفتر 41    
48- رای شــماره 27249-1395/10/12 هیأت دوم  آقاي منصــور خلیلیان به 
شناسنامه شــماره 1692 کدملي 1285801334 صادره اصفهان  فرزند علي در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  181.31 مترمربع پالک شماره 1093  

فرعــی از 25 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 
بموجب سند شماره 35459 مورخ 87/3/29 دفتر 112 اصفهان

49- رای شماره 28070-1395/10/25 هیأت دوم آقاي صفر بابائي سوداني به 
شناسنامه شماره 1195 کدملي 1283294303 صادره اصفهان  فرزند حسن در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  242/50    مترمربع پالک شماره   34  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از   سند صفحه 

395 دفتر 193 مالکیت حسن بابائی      
50- رای شــماره 27210-1395/10/12 هیأت دوم خانم فریبا نصر اصفهاني 
به شناسنامه شماره 661 کدملي 1091500266 صادره نجف آباد فرزند محمد 
در    ششــدانگ یک باب   خانه به مســاحت   184   مترمربع پالک شماره    116 و 
116/1 و 116/2   فرعي از   14  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت جواهر و باقر قلعگیری کوهانســتانی  و صادق راستی 
پور و ملک معصوم زاده  ثبت در صفحه 316 دفتــر 106 و صفحه 396 و 398 و   

400 دفتر  40    
 51- رای شــماره 27684-1395/10/18 هیــأت چهــارم  خانــم فرزانــه 
فخار به شناســنامه شــماره 1185 کدملي 1199320099 صادره از شــهرضا 
فرزند عبدالحســین در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
297 مترمربع پالک شــماره 760 فرعــي از 16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان  بموجــب ســند 18727 دفتــر خانه 60 

اصفهان
52- رای شماره 27685-1395/10/18 هیأت چهارم آقاي عبدالحسین فخار به 
شناسنامه شماره 216 کدملي 1198889012 صادره از شهرضا فرزند یداله در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 297 مترمربع پالک شماره 
760 فرعي از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند 18727 دفتر 60 اصفهان
53- رای شماره 28541-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي حسن کاظمی زهرانی 
به شناســنامه شــماره 25 کدملي 1290015406 صادره اصفهان فرزند کریم 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 129.20 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
213 فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازسندشماره 60850-61.9.10 که به موجب صفحات 493 و 496 دفتر 359 امالک

54- رای شــماره 28538-1395/10/29 هیــأت چهــارم آقــاي محمدحســن 
تنباکوزاده به شناســنامه شــماره 788 کدملي 1285444124 صادره اصفهان 
فرزند مهدی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 123.23 مترمربع قســمتی از 
 پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مع الواسطه ازمالک رسمی حسین ترکی
55- رای شــماره 26736-1395/10/08 هیأت چهارم  خانم زهرا حســینخانی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 1845 کدملي 0491192908 صادره ری 
فرزند عبدالعلی  17 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  
278.5  مترمربع از پالک شماره 71  فرعی از  4   اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق   از مورد ثبت صفحه 525  دفتر 

504  امالک
56- رای شــماره 26735-1395/10/08 هیأت چهارم آقای محمد حسین خانی  
به شناســنامه شــماره 8  کدملي 1699540111  صادره آذرشهر   فرزند حبیب   
55 حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  278.5  مترمربع 
 از پالک شــماره 71  فرعی از  4   اصلــی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از مورد ثبت صفحه 525  دفتر 504  امالک

57- رای شماره 27724-1395/10/19 هیأت چهارم خانم طاهره تقی یار رنانی     
به شناسنامه شماره 218  کدملي  1290372551  صادره اصفهان   فرزند محمود  
مالک  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  162.50  مترمربع از پالک شماره 1229 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمود تقی یار وراث حسن
58- رای شــماره 28081-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي منصور جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 1626 کدملي 1283455781 صادره اصفهان فرزند 
احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
191 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 ازمالک رســمی احمد جان نثــاری الدانــی ازموردثبت صفحــه 373 دفتر 425 

امالک
59- رای شــماره 28127-1395/10/25 هیأت اول آقای  ســید داود طباطبایی 
واال  به شناسنامه شماره 73 کدملي 1290464154 صادره اصفهان فرزند سید 
حسین در    ششدانگ یک باب    مغازه به مساحت  62/99    مترمربع پالک شماره  
68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

محمد زارع 
60- رای شماره 28129-1395/10/25 هیأت اول  آقاي احمد جواني به شناسنامه 
شماره 1245 کدملي 1283036622 صادره اصفهان فرزند محمود در   ششدانگ 
یک باب    مغازه به مساحت   20/73   مترمربع پالک شــماره  179    فرعي از  35  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فاطمه 

شیرخانی ولدانی طبق اظهارنامه
1395 هیــأت اول  آقــاي مهــدي /10 /26-28163  61- رای شــماره 

 تیموري جروکاني به شناسنامه شــماره 1270285270 کدملي 1270285270 
صــادره اصفهان فرزنــد کرمعلــي در    ششــدانگ یک بــاب   ســاختمان   به 
مســاحت   208/50   مترمربع پالک شــماره     88 فرعــي از   44 اصلي واقع در 
 اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مالکیت غالمعلی تیموری 

جروکانی
62- رای شــماره 28147-1395/10/26 هیــأت اول  آقاي  قاســم مومزائي به 
شناسنامه شماره 1829 کدملي 4621143050 صادره شهرکرد  فرزند باروني 
در    ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  61/80    مترمربع پالک شماره   45  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن جزینی

63- رای شــماره 48496-1395/10/28 هیأت اول آقاي حمید کبیري رناني به 
شناسنامه شــماره 1703 کدملي 1290528330 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششدانگ یک باب  انبار به مساحت 89.15 مترمربع پالک شماره 1769 فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

عزت نجفی
64- رای شــماره 28487-1395/10/28 هیأت اول خانم زهرا کبیري رناني به 
شناسنامه شماره 12328 کدملي 1283233843 صادره خمیني شهر فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب کارگاه به مســاحت 263.20 مترمربع پالک شماره 1769 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت عزت نجفی
65- رای شــماره 28277-1395/10/27 هیأت اول خانم شهین فاضل قهفرخي 
به شناسنامه شماره 50 کدملي 4622361231 صادره  شهرکرد فرزند عباسقلي 
در سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   126   مترمربع پالک 
شماره   28   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت عباسقلی نجفی
66- رای شماره 28276-1395/10/27 هیأت اول آقاي  بیژن سرمست قهفرخي 
به شناسنامه شماره 59 کدملي 6339536492 صادره شهرکرد فرزند حاجي آقا 
در سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   126   مترمربع پالک 
شماره   28   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت عباسقلی نجفی
67- رای شــماره 28303-1395/10/27 هیــأت اول  آقــاي امیــر باقرصاد به 
شناسنامه شماره 5216 کدملي 1293178551 صادره  اصفهان فرزند عزیزاله 
در   سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب    کارگاه به مساحت  1370    مترمربع 
پالک شماره    31   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت رضا ابراهیمی بابوکانی
68- رای شــماره 28304-1395/10/27 هیــأت اول  آقــاي  علــي باقرصاد به 
شناسنامه شماره 664 کدملي 1284916715 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب    کارگاه به مساحت  1370    مترمربع پالک 
شماره    31   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت رضا ابراهیمی بابوکانی
69- رای شــماره 28309-1395/10/27 هیــأت اول  آقــاي جعفر تقــي یار به 
شناسنامه شماره 1564 کدملي 1293141852 صادره فرزند حسینعلي در  سه 
دانگ مشاع از    ششــدانگ یک باب   خانه  به مســاحت  348/50   مترمربع پالک 
شــماره   3748   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان   ثبت در صفحات 52 و 55 دفتر 367 اصفهان     
70- رای شــماره 28310-1395/10/27 هیــأت اول  آقــاي علیرضــا تقي یار 
رنانــي به شناســنامه شــماره 715 کدملــي 1290666458 صــادره اصفهان 
فرزند حســینعلي در سه دانگ مشــاع از    ششــدانگ یک باب   خانه  به مساحت  
348/50   مترمربع پالک شــماره   3748   فرعي از  18  اصلــي واقع در اصفهان 
 بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان   ثبت در صفحــات 52 و 55 دفتر 367 

اصفهان  
71- رای شــماره 28502-1395/10/29 هیأت اول خانم مینــا جواني جوني به 
شناسنامه شــماره 33 کدملي 1290818371 صادره خمینی شهر  فرزند رضا 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102.90 مترمربع پالک شماره  32 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت قربانعلی 

مزروعی سبدانی
72- رای شــماره 28526-1395/10/29 هیــأت اول خانــم خدیجه اســحاقي 
 بــه شناســنامه شــماره 6990 کدملــي 1170121675 صادره  لنجــان فرزند 
علي محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 739.90 مترمربع پالک شماره 
192 و 194 فرعی از 44 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت قاســمعلی تیموری جروکانی بشــماره ســند 47047 مورخ 
49/1/16 دفترخانــه 29 اصفهان ثبت در صفحه 243 الــی 261 دفتر 238 امالک 
مربوط به پالک 44/192 و مالکیت متقاضی طبق سند 129244 مورخ 1370/1/31 
دفترخانه 77 اصفهان مورد ثبت صفحه 517 دفتــر 335 امالک   مربوط به پالک 

44/194
73- رای شــماره 28148-1395/10/26 هیأت اول  خانم مهناز خودســیاني به 
شناسنامه شماره 87 کدملي 1129595374 صادره فریدونشهر فرزند هوشنگ 
در    ششدانگ یک باب خانه به مساحت   153/45  مترمربع پالک شماره  28   اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت محمدعلی 

سلطانی
74- رای شماره 28123-1395/10/25 هیأت اول  آقاي  محمد بابائي دولت آبادي 
به شناسنامه شماره 740 کدملي 0452349109 صادره تهران  فرزند عباسعلي 
در    ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت    69/21  مترمربع پالک شماره    
67   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

عباس مهری دهنوی
75- رای شــماره 27996-1395/10/23 هیأت اول  آقاي  علیرضا موجودي به 
شناســنامه شــماره 51 کدملي 1290302340 صادره اصفهان  فرزند یداله در    
ششــدانگ یک باب    کارگاه موزائیک سازی به مســاحت    1032/88  مترمربع 
پالک شــماره  3178    فرعي از  18  اصلــي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه 
ثبت ملک غــرب اصفهان مقدار 600 متــر مربع از مورد تقاضــا از مالکیت خانم 
 شهربانو جعفری رنانی صفحه 85 دفتر 68 امالک  و مابقی در سهم خود متقاضی  
ثبت در صفحــات 47 و 50 و 174 و 549 و 404 و 82  دفاتر 511 و 939 و 979 و 

68 امالک
76- رای شــماره 28490-1395/10/28 هیأت اول  آقاي  سید عباس رحیم اف 
به شناسنامه شــماره 14 کدملي 1286528623 صادره اصفهان فرزند رضا در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 261.85 مترمربع پالک شماره 6546 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 470 دفتر 1076 امالک
77- رای شماره 28514-1395/10/29 هیأت اول  خانم مریم قاسمي کوهانستاني 
به شناسنامه شماره 42 کدملي 1290481164 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 108.28 مترمربع پالک شماره 623 فرعی از 
15 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 424 دفتر 707 امالک
78- رای شــماره 28512-1395/10/29 هیأت اول  آقاي غالمرضا جمشــیدي 
به شناسنامه شماره 15 کدملي 1290841918 صادره اصفهان  فرزند کریم در   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262 مترمربع پالک شماره 248 فرعی از  40  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت بتول 

مانی مورد ثبت صفحه 206 دفتر 182  امالک
79- رای شــماره 1250-1394/01/29 هیــأت چهــارم  آقاي علــی داودی به 
شناسنامه شماره 1131 کدملي 6639531755 صادره مسجدسلیمان فرزند مراد 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت100/51  مترمربع از پالک شماره 
13 فرعی از 43 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی عباس قنادیان
80- رای شــماره 25877-1395/09/30 هیأت ســوم آقاي اکبــر ابراهیمی به 
شناسنامه شــماره 39 کدملي 1290280711 صادره اصفهان  فرزند محمدعلی  
ششدانگ یک باب مجتمع تجاری اداری به مســاحت  121.30 مترمربع از پالک 
شــماره 851 فرعی از24 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی فوق ازسندشــماره 14155 مورخ 93/4/25 دفترخانه 

160 اصفهان
81- رای شــماره 15518-1395/06/14 هیأت ســوم خانم ایــران لفظ لنجانی    
به شناســنامه شــماره 1271349361  کدملي 1271349361 صادره اصفهان  
 فرزند رضا  ششــدانگ یک باب انبار  بــه مســاحت 733.30   مترمربع از پالک
  شــماره     629 فرعــی از   25   اصلــی واقــع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت

81   دفتــر   /3   ملــک غــرب اصفهــان  ازسندشــماره 7422 مــورخ 11/
106 اصفهان   

82- رای شماره 25869-1395/09/30 هیأت سوم  خانم فخرالسادات حسینی 
قهفرخی  به شناســنامه شــماره 8527 کدملي 4620671381 صادره شهرکرد 
فرزند ســید محمد ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 65.80  مترمربع از پالک 
 شماره  538 فرعی از  40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب

 اصفهان ازمالک رسمی قربانعلی حسن زاده  ازموردثبت صفحه  63  دفتر  171      
امالک

83- رای شــماره 24151-1395/09/13 هیأت چهارم  آقــای میالد صدری به 
شناســنامه شــماره 20619 کدملي 1292359358  صادره اصفهان فرزند امید 
علی ششدانگ یک باب گلخانه به مساحت  178.21 مترمربع از پالک شماره 127 
فرعی از 23 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی میرزا علی ماست بند زاده
84- رای شماره 27695-1395/10/18 هیأت سوم   آقاي  سیدحمیدرضا مدني 
به شناسنامه شماره 1 کدملي 1219657591 صادره از  گلپایگان فرزند سیدرضا 
در قششدانگ یکبابخانه به مساحت 109.5 مترمربع پالک شماره  67 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمي سید محمد 

حسین عاشق ابادي
85- رای شماره 27542-1395/10/16 هیأت سوم  آقای سلیمان گرشاسبی به 
شناسنامه شــماره 1678  کدملي 1285801199  صادره اصفهان فرزند حسن  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 201.96 مترمربع از پالک شماره  28 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد 

نور محمدی
86- رای شماره 27322-1395/10/13 هیأت سوم  آقاي محمد علی  زارع بهرام 
آبادی   به شناسنامه شماره 21     کدملي 1290009325   صادره اصفهان      فرزند 
ابراهیم   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  278 مترمربع از پالک شماره    68   
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حسین زارع بهرام آبادی ازموردثبت صفحه 87 و 93 دفتر  48 امالک
87- رای شــماره 27313-1395/10/13 هیأت ســوم  آقاي کمــال ترکیان   به 
شناسنامه شــماره 230    کدملي 1290287708   صادره اصفهان فرزند محمد        
ششــدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مســاحت  152.69 مترمربع از پالک 
شماره   681   فرعی از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حاج سیف اله شریفی
88- رای شــماره 24118-1395/09/13 هیأت سوم خانم زهرا کرمانی آفارانی 
به شناسنامه شــماره 502کدملي 1283556928 صادره اصفهان فرزند حسین   
نسبت به چهاردانگ  مشاع بااستثناء بهای ثمنیه اعیانی یک شانزدهم حبه مشاع آن 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  130 مترمربع از پالک شماره  415فرعی از  
16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق از سند شماره 16394 مورخ 94/2/21 دفترخانه 160 اصفهان
89- رای شــماره 24119-1395/09/13 هیــأت ســوم آقای حســین کرمانی 
آفارانی  به شناسنامه شــماره 4 کدملي 1290186601 صادره اصفهان  فرزند 
نعمت اله  نسبت به دو دانگ مشاع بااســتثناء بها ثمنیه اعیانی یک شانزدهم حبه 
مشاع  آن ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 130 مترمربع از پالک شماره    
 415فرعی از16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از

 مالک رســمی فوق   از ســند شــماره 16394 مــورخ 94/2/21دفترخانه 160 
اصفهان

90- رای شــماره 27620-1395/10/18 هیأت ســوم آقاي مصطفي طهماسبي 
رناني به شناسنامه شــماره 246 کدملي 1290202540 صادره از خمیني شهر 
فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216.62 مترمربع پالک شماره 3449 
فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمي محمد حسن حسن روغني
91- رای شماره 28166-1395/10/26 هیأت سوم خانم فهیمه تاجمیرریاحی به 
شناسنامه شماره 958 کدملي 1290520895 صادره خمینی شهر فرزند عزیزاله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 868 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمي اقدس و ربابه و صدیقه نصري نصرابادي موردثبت 

صفحات 233 الی 239 دفتر 489 امالک
92- رای شــماره 28167-1395/10/26 هیأت ســوم  آقــاي علیرضا قدیریان 
بهارانچی به شناســنامه شــماره 1049 کدملي 1284708071 صادره اصفهان 
فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 868 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي اقدس و ربابه وصدیقه نصري نصر 

ابادي موردثبت صفحات 233 الی 239 دفتر 489 امالک
93- رای شماره 28116-1395/10/25 هیأت سوم آقاي اسداله عباسی ولدانی 
به شناسنامه شماره 23 کدملي 1288078870 صادره اصفهان فرزند غالمعلی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190.20 مترمربع قسمتی از پالک شماره 557 
فرعــی از 36 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رضا رضایی برزانی فرزند جعفر
94- رای شماره 28153-1395/10/26 هیأت سوم آقای محمد کاظمی زهرانی 
به شناســنامه شــماره 15 کدملي 1290228361 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 86.40 مترمربع 
قسمتی از پالک شــماره 356 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهان کــه در صفحــات 517 و 523 دفتــر 542 امالک مالک 

می باشد
95- رای شــماره 28151-1395/10/26 هیــأت ســوم خانم مریــم کاظمی به 
شناســنامه شــماره 2 کدملي 1290334749 صــادره اصفهان فرزند حســین 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 86.40 مترمربع 
قسمتی از پالک شــماره 356 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهان کــه در صفحــات 517 و 523 دفتــر 542 امالک مالک 

می باشد
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96- رای شــماره 26140-1395/10/02 هيأت ســوم آقاي  كيانــوش كياني به 
شناســنامه شــماره 514 كدملي 1284633438 صادره   اصفهان فرزند محمد 
ابراهيم مقدار 2.75 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 346.5 
مترمربع كه در قسمتی از پالک 1/448 به مساحت 165.96 مترمربع و 1/336 به 
مساحت 180.54 مترمربع كه جمعا به مساحت 346.5 مترمربع  واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان
97- رای شماره 26126-1395/10/02 هيأت سوم آقاي  ابراهيم اسفندیاري به 
شناسنامه شــماره 908 كدملي 1817010409 صادره اصفهان  فرزند عليرضا 
در مقدار 2.75 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 346.5 مترمربع 
كه در قسمتی از پالک 1/448 به مساحت 165.96 مترمربع و 1/336 به مساحت 
180.54 مترمربع كه جمعا به مســاحت 346.5 مترمربع  واقع در اصفهان بخش 

14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان
98- رای شــماره 26129-1395/10/02  هيأت ســوم خانم صدیقه شــریعتي 
داركاني به شناســنامه شــماره 41398 كدملي 1282341111 صادره اصفهان  
فرزند احمدرضا مقدار 0.5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه  به مساحت 346.5 
مترمربع كه در قسمتی از پالک 1/448 به مساحت 165.96 مترمربع و 1/336 به 
مساحت 180.54 مترمربع كه جمعا به مساحت 346.5 مترمربع  واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان
99- رای شــماره 27266-1395/10/13 هيأت ســوم آقاي اكبــر انصاری  به 
شناسنامه شــماره 219     كدملي 1290075281 صادره اصفهان   فرزند حسن         
ششدانگ یك باب خانه   به مساحت 109.68  مترمربع از پالک شماره   439   فرعی 
از   19   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان ازمالك 

رسمی ورثه جواد حریری
100- رای شماره 27528-1395/10/16 هيأت ســوم آقای جميله رضایی    به 
شناسنامه شماره 2788  كدملي 5759291671   صادره داران فرزند غالمرضا 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 85.40 مترمربع از پالک شماره فرعی از  45 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی 

بيگم كمالی اندانی
101- رای شــماره 27679-1395/10/18 هيــأت ســوم آقای محمــد زارع به 
شناسنامه شماره 1154  كدملي 1283383101   صادره اصفهان   فرزند حسين   
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 347.67 مترمربع از پالک شماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی 

حسين توكلی از مورد ثبت صفحه 268  دفتر 54  امالک
102- رای شماره 27606-1395/10/18 هيأت سوم آقای  قاسم تقی یار رنانی  
به شناسنامه شــماره 28 كدملي 1285365471 صادره اصفهان فرزند حسين  
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 200.90 مترمربع از پالک شماره 3209  فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملك غــرب اصفهان ازمالك 

رسمی فوق از مورد ثبت صفحه 98 دفتر 78 امالک
103- رای شماره 27527-1395/10/16 هيأت سوم خانم عزت شریفی ولدانی 
به شناسنامه شماره 10  كدملي 1290246947   صادره اصفهان   فرزند محبعلی   
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 240.64   مترمربع از پالک شماره 147  فرعی 
از35 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملك غــرب اصفهان ازمالك 

رسمی كریم نيلی احمد آبادی
104- رای شــماره 24857-1395/09/17 هيــأت دوم آقاي مهــدي معياري به 
شناسنامه شماره 166 كدملي 1219374482 صادره گلپایگان فرزند عباس در 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 169.60 متر مربع پالک 
شــماره  32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مالکيت حسن مزروعی
105- رای شــماره 24856-1395/09/17 هيــأت دوم خانــم نادیــا مرادي به 
شناسنامه شماره 1471 كدملي 1285000250 صادره اصفهان فرزند مرادعلي 
در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یك باب ساختمان به مساحت 169.60 متر مربع 
پالک شماره  32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالکيت حسن مزروعی
106- رای شــماره 30439-1395/11/20 هيأت دوم خانم ماه سلطان چاهيان 
بروجني به شناسنامه شماره 1119 كدملي 4668751219 صادره لردگان فرزند 
حمزه علي در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 217 مترمربع پالک شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملــك غرب اصفهان از مالکيت 

محمدحسين صادقی
107- رای شــماره 30977-1395/11/27 هيأت اول آقاي محمد حســن نيکنام 
به شناسنامه شــماره 27 كدملي 1899386955 صادره شــادگان فرزند احمد 
در  ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 186.56 متر مربع پالک شماره 195 

فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 
مالکيت علی سمسارزاده

108- رای شماره 7378-1395/03/29 هيأت اول خانم زهرا غدیریان زهرانی  به 
شناسنامه شماره 28 كدملي 1290228493 صادره اصفهان فرزند رحيم نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 176/80 مترمربع از پالک 
شــماره 219  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 263 دفتر 478 امالک
109- رای شماره 7377-1395/03/29 هيأت اول اقای ناصر جوادی گورتانی  به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 1290106800 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 176/80 مترمربع از پالک 
شــماره 219  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 263 دفتر 478 امالک
110- رای شماره 30219-1395/11/18 هيأت ســوم خانم عذرا روزبهانی به 
شناســنامه شــماره 6  كدملي 6219731115  صادره فریــدن  فرزند قایدرضا  
ششــدانگ یك باب خانه  به مســاحت 180  مترمربع از پالک شــماره  فرعی از 
 31 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهــان ازمالك 

رسمی فوق  از سند شماره 7679 مورخ 88/12/27 دفترخانه 189 اصفهان
رای اصالحی

1- رای شــماره 27922-1395/10/22 هيــأت اول بــا توجه به مفــاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به 

شرح زیر اصالح مي گردد: مساحت ششدانگ 60 متر مربع می باشد.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشند.

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

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/12/03
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/12/18

عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
مزایده

12/220  اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی كالسه 940053 ج ح/ خواهان خانم  آصفه 
ناصری اصفهانی به وكالت آقای مرتضی اســتکی و عليه خواندگان آقای مجيد 
ابراهيمی 2- جالل ابراهيمی به منظور فروش ششدانگ پالک ثبتی 703 بخش 3 
اصفهان به نشانی اصفهان- خيابان عبدالرزاق- كوچه بازارچه- تل عاشقان-  بن 
بست شهيد معمار- پالک 29 وصف كارشناسی ذیل الذكر كه مصون از تعرض 
طرفين واقع گردیده است در مورخ 1396/1/17 از ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل 
این اجراء ) طبقه چهارم- ساختمان اجرای احکام دادگستری- خ نيکبخت- جنب 
بيمه پارسيان( برگزار نماید در خصوص ملك مورد نظر اعمال ماده 111 قانون 
اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبين خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانی ملك قادر به بازدیــد از آن خواهند بود تا با تودیــع 10 درصد قيمت 
كارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانك 
ملی دادگستری اصفهان و ارائه فيش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شركت 
نمایند. مزایده از مبلغ كارشناسی شروع و پيشنهاد دهنده باالترین قيمت، برنده 
مزایده خواهد بود. نظریه كارشناسی: ملك مورد نظر بخشی از یك منزل مسکونی 
به مساحت عرصه 274/15 متر مربع و اعيانی 320 متر مربع در اصفهان- خيابان 
عبدالرزاق- كوچه تل عاشقان- بن بست شهيد معمار- پالک 29 می باشد كه دارای 
دو طبقه ساخت قدیمی حدود 40 سال اســکلت فلزی و انشعابات آب، برق، گاز و 
تلفن می باشد و هم اكنون در تصرف مستاجر برای كارگاه تعمير فرش می باشد. 
شماره ملك معرفی شــده 703 و شــماره ثبت 60684 در دفتر 188 صفحه 346 
ميباشد. این ملك به ميزان 8/81 حبه مشاع از 24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک ثبتی 703 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به نام خانم  آصفه ناصری اصفهانی 
فرزند اصغر ثبت شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده و موقعيت محلی 
ملك مذكور و براساس عرف بازار، ارزش ششــدانگ ملك مورد نظر با در نظر 
گرفتن ارزش حدودی 1/400/000 تومان مترمربع همچنين اعيانی موجود، برابر 
385 ميليون تومان ارزیابی می شود. بنابراین ارزش 8/81 حبه از 72 حبه منزل 
مســکونی مذكور حدود 47/100/000 تومان ارزیابی می شود.  م الف: 38657 

اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 370 كلمه، 4 كادر(  
مزایده

12/217  اجرای احکام شــعبه 13 دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص كالسه اجرایی 208/95 ج 13 له آقای داود محمدیان 
عليه حميد مســموعی به نشــانی اصفهان- ميدان قدس روبروی بيمارســتان 
فيض- پشت باجه پســت- چاپ و تکثير تيراژ مبنی بر مطالبه مبلغ 32/839/095 

ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و اجرایی و مبلغ 1/000/000 ریال 
حق االجرای دولتی در روز چهارشنبه مورخ 96/1/16 از ساعت 8 تا 9 صبح در 
محل این اجرا ) اصفهان – خيابان نيکبخت- جنب بيمه پارسيان- ساختمان اجرای 
احکام شعب حقوقی اصفهان- طبقه سوم( جهت فروش مال توقيفی زیر كه توسط 
كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 40/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبين خرید 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی محکوم عليه نزد حافظ اموال شخص محکوم عليه 
از آن بازدید و با ســپردن 10 درصد قيمت پایه به حساب دادگستری به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شركت نمایند. پيشنهاد دهنده باالترین قيمت 
برنده مزایده خواهد بــود و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم عليه می باشــد. 
ليست اموال- مال مورد مزایده: یك دستگاه زیراكس رنگی c451 ساخت ژاپن به 
ارزش 4/000/000 ریال ارزیابی می گردد.  م الف: 38672 اجرای احکام شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 211 كلمه، 2 كادر(  
مزایده اموال غیرمنقول

12/219  به موجب مواد 113 الــی 136 قانون اجرای احکام مدنــی، در رابطه با 
پرونده اجرایــی 910467 مطروحه در اجــرای احکام شــعبه 6 دادگاه حقوقی 
اصفهان، یك دســتگاه ســاختمان اداری كه حســب نظریه كارشناسی ارزیابی 
گردیده است با در نظر گرفتن شــرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد: 
1- ملك موضوع مزایده دارای سابقه كتبی به شــماره پالک ثبتی 114 فرعی از 
3580 در بخش یك اصفهان بوده و دارای سند رسمی به صورت شش دانگ می 
باشد. 2- مالکين پالک ثبتی مذكور ليال سادات شاه چرا، شهرام خيام می باشد. 
3- مورد مزایده: فروشی 25/91 حبه از 36 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 114 فرعی 
از 3580 اصلی در بخش یك اصفهان- فروشی به خاطر بدهی 1/229/905/734 
را ميليون ریال در حق محکوم له و بدهی 62/781/238 ریال نيم عشر دولتی می 
باشــد كه جمعًا 1/292/686/965 ریال می باشــد. 4- اوصاف ملك: محل مورد 
بازدید عبارت است از یك باب دفتر اداری با قدمت تقریبی 25 سال و با مساحت 
63 متر مربع واقع در خيابان فردوســی- طبقه دوم مجتمع تجاری) زاینده رود- 
واحد 114 با اسکلتی بتنی و ســقف تيرچه بلوک با نمای ظاهری تلفيقی آجرنما 
تو سنگ و دارای آسانسور و سيستم اطفاء حریق با جعبه های اف ) هوزریل( و 
دستگاه پله سنگ و با مشــخصات داخلی دو اتاق مجزا شده با درب و پارتيشن 
چوبی با نمای داخلی كف سراميك دیوارها گچ با پوشش رنگ و قسمتهایی چوب 
و كابينت ام دی اف و  آبدارخانه كاشی سراميك و كابينت ام دی اف و سقف كناف 
 حجمی و هالوژن و سرویس بهداشتی كاشی ســراميك با تجهيزات بهداشتی و 
پنجره های خارجی  آلومينيوم با شيشه تك جداره و درب ورودی دارای حفاظ 
فلزی و دارای انشعابات برق مجزا و آب و گاز مشترک می باشد. با توجه به موارد 
فوق و موقعيت محلی و مســاحت عرصه و اعيان و سایر عوامل موثر ارزشی 6 
دانگ پالک ثبتی به شــماره 114 فرعی از 3580 اصلی مورد ثبت 25801 صفحه 
215 دفتر 148 كه ســه دانگ به نام ليال ســادات شاه چرا می باشــد و سه دانگ 
دیگر به نام شهرام خيام می باشد كه ارزش 6 دانگ 3/591/000/000 می باشد. 
5- شركت كنندگان در مزایده در اجرای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید 
ده درصد از قيمت پيشنهادی خود را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره 
حســاب 2171290210008 نزد بانك ملی واریز نماینــد و برنده مزایده  همکف 
خواهد بود حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ مزایده نســبت به پرداخت مابقی 
ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت مبلغ ده درصد واریزی پس از كســر 
هزینه های مزایده به نفع دولت و مزایده تجدید خواهد شد. 6- پرداخت بدهی های 
معوقه مربوط به آب، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و 
بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری )در صورتی كه ملك مورد مزایده دارای 
بدهيهای مذكور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد 
یا نه، بر عهده مالك و كليه هزینه های مربوط به نقل و انتقال و صدور سند بر عهده 
برنده مزایده می باشد. 7- پس  از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام ثمن معامله 
و صدور دســتور تمليك، مورد مزایده در اجرای مواد 134 و 143 قانون اجرای 
احکام مدنی به نام خریدار منتقل خواهد شد. 8- متقاضيان در صورت تمایل می 
توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای احــکام مدنی حداكثر ظرف مدت 5 روز 
قبل از شــروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا  از ملك موصوف 
بازدید نمایند. 9- زمان مزایده روز پنجشنبه مورخ 96/1/24  ساعت 9 الی 11 و 
مکان مزایده اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خيابان نيکبخت 
می باشد.   م الف: 38665 اجرای احکام شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 616 كلمه، 6 كادر(  
تحدید حدود اختصاصی

12/255  شــماره: 95/29718-95/12/10 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
ساختمان پالک شماره 5512 فرعی از 4/109 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه 

طبق پرونده ثبتی به نام شهناز توانگر فرزند اسداله  نسبت 1/5 دانگ مشاع  و شركا 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اینك بنا به 
دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/1/24 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كليه مالکين و مجاورین اخطار می گردد كه 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف یك ماه از تاریخ تســليم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسليم نماید. تاریخ انتشار: 95/12/18 م الف: 38871 رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)187 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

12  شــماره دادنامــه: 9509970352701949 شــماره پرونــده:  /296
9509980364600890 شماره بایگانی شعبه: 951097  شــاكی: آقای ابراهيم 
پویش فرزند احمد به نشــانی اصفهان- جامی شــرقی پاچنار  ک ميرزا جالل پ 
17، متهم: خانم فاطمه ریحانی فرزند عبداله به نشــانی مجهول المکان، اتهام ها: 
1- تهدید 2- توهين به اشخاص عادی، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده، ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم فاطمه ریحانی و فعاًل متواری و بدون تامين 
دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پيامك حاوی مطالب توهين و تهدید 
آميز و با تلفن همراه به شماره 09162875439  و به خط تلفن همراه شاكی آقای 
ابراهيم  پویش مالك و متصرف تلفن شــماره 09139013139 نظر به محتویات 
پرونده شکایت شاكی و پرینت از تلفن شخص و استعالم از مخابرات كه بر اساس 
آن اوالً وقوع مزاحمت محرز بوده به عالوه تعلق خط مزاحم به شخص متهم محرز 
می باشــد و با توجه به عدم حضور متهم و متواری بودن ایشان بنابراین دادگاه 
وقوه بزه از سوی ایشان را محرز دانسته مستنداً به ماده 641 از قانون تعزیرات 
متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید در رابطه با اتهام دیگر متهم 
دائر بر توهين و تهدید نظر به محتویات پرونده و اینکه این جرائم فعل واحدی است 
كه مشمول چند عنوان بزه می با شد و بزه فحاشی و تهدید مستقال  واقع نگردیده 
است لهذا دادگاه مستندا به ماده 131 از قانون مجازات اسالمی و ماده 4 از قانون 
آئين دادرسی كيفری رای بر برائت متهم در این بخش صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غيابی و ظرف بيســت روز قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف 
مهلت بيست روز قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
 م الف: 38679 شــعبه 101 دادگاه كيفری 2 شــهر اصفهان )101 جزایی سابق( 

) 304 كلمه، 3 كادر(  
ابالغ رای

12/309 كالســه پرونده: 951238 شــماره دادنامه: 9509976793802267-
95/12/3 مرجع رسيدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمد نجيمی فرزند قاسم به نشــانی اصفهان خ عبدالرزاق بازار بزرگ روبروی 
مسجد ذوالفقار فروشــگاه نجيمی، خوانده: نادر  آقائی فرزند فرامرز به نشانی 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای محمد نجيمی فرزند قاسم 
به طرفيت آقای نــادر آقائی فرزند فرامرز به خواســته مطالبه مبلغ 7/500/000 
ریال وجه چك به شــماره 261500-9212-12-94/12/25 بــه عهده بانك ملی 
ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چك  و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این كه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه الیحه و دفاعيات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رســد كه به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیين دادرســی مدنی 
حکم بر محکوميت خوانده به پرداخــت مبلغ هفت ميليــون و  پانصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و 322/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به 
مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخير در تادیه از تاریخ سررسيد چك موصوف 
)94/12/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجدید نظر در محاكم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:38596 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )294 كلمه، 3 كادر(

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
12 شــماره آگهــی: 139503902004000268 شــماره پرونــده:  /153
139404002004000660 آگهــی مزایــده پرونده اجرایی كالســه: 9401711 
ششدانگ اعيانی یك دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی 2801/105 واقع در طبقه 
دوم سمت شرق به مساحت 106/31 متر مربع با حق استفاده از پاركينگ مشاعی 
100 فرعی بانضمام ششدانگ اعيانی یکباب انباری داری پالک ثبتی 2801/108 
واقع در سرپله و مجاور پشــت بام به مســاحت 3/23 متر مربع با قدرالسهم از 
عرصه مشاعی و مشاعات و مشتركات كه عبارتند از پاركينگ مشاعی 100 فرعی 
و راه پله مشــاعی فرعی 99 مفروز و مجزا شــده از پالک ثبتی 2801/1 واقع در 
بخش پنج اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان توحيد كوی شهيد شرف الدین بن 
بست ابوذر پالک 3 كه اسناد مالکيت  آن در صفحه 545 و 515 الی 521 دفاتر 909 
و 1064 امالک ذیل ثبتهای شماره 166719 و 198558 و 198560 و 198562 و 
اسناد با شــماره های چاپی 883675 و 65146 و 65147  و 65148 ثبت و صادر 
شده است با حدود آپارتمان: شــمااًل اول به طول 3/5 متر دیواریست به فضای 
پالک 2811/5 دوم در سه قسمت كه قسمت اول غرب و سوم شرق حياط خلوت 
مشــاعی اســت به طول های 0/7 متر و 4/65 متر و 0/7 متر پنجره و دیواریست 
به فضای حياط خلوت مشاعی سوم به طول های 1/6 متر دیواریست به فضای 
پالک 2811/5 شرقًا به طول 12/25 متر دیوار به دیوار پالک 2801 باقيمانده جنوبًا 
اول در دو قسمت كه قسمت دوم شرقی است طولهای 2/9 متر و 1/8 متر پنجره 
و دیواریست به فضای نورگير مشاعی دوم به طول های 3/53 متر دیواریست به 
فضای پالک 2801/3 غربًا اول بطولهای 5/05 متر و 1/33 متر است دوم جنوبی 
است در اختصاصی و دیوار اشتراكی است با راه پله مشاعی پالک 99 فرعی دوم 
در پنج قسمت كه قسمتهای دوم و چهارم شمالی محسوب است بطولهای 1/75 
متر و 0/25 متر و 1/25 متر و 5/75 متردیواریست اشــتراكی با آ پارتمان طبقه 
دوم سمت غرب پالک 104 فرعی. حدود انباری: شمااًل بطول 1/9 متر دیواریست 
اشتراكی به فضای پشت بام شرقًا بطول 1/70 متر دیواریست اشتراكی با انباری 
109 فرعی جنوبًا بطول 1/80 متر و دیواری اشــتراكی اســت بــا انباری پالک 
110 فرعی غربًا بطول 1/70 متر دیواری اســت به فضای پشت بام كه طبق نظر 
كارشناس رسمی پالک فوق یك دستگاه آپارتمان به مساحت 106/31  متر مربع 
به انضمام انباری به مساحت 3/23  متر مربع اســت كه واقع در طبقه دوم واحد 
شرقی از یك ساختمان 6 واحدی )سه طبقه روی پاركينگ( با قدرالسهم از عرصه 
مشاعی و مشاعات و مشتركات و حق استفاده از پاركينگ مشاعی 100 فرعی واقع 
در همکف می باشد انباری در كنار سرپله مجاور پشت بام قراردارد و ساختمان 
فاقد آسانسور می باشد طبق پایان ساختمان صادره به شماره 15/29697 مورخ 
80/8/28 )عمر ساختمان 15 سال( بوده و ســاختمان دارای سازه بتنی و سقف 
تيرچه بلوک و نمای آجر می باشــد آپارتمان مذكور دارای درب ورودی چوبی 
دو اتاق خواب و سالن پذیرایی كه كف آن ســراميك و بدنه آن گچ و رنگ آميزی 
شده، آشپزخانه اپن با كف سراميك بدنه كاشــی دارای كابينت فلزی كف و بدنه 
سرویس بهداشتی و حمام كاشی كاری شده ســرمایش با كولر  آبی و گرمایش 
توسط پکيج و رادیاتور اختصاصی دارای كنتور برق مجزا و آب و گاز اشتراكی 
می باشد ملکی خانم فرشته خسروی نيا و خانمها مریم و ميترا و شهرزاد هر سه 
نفر محمدیان خوانساری كه طبق سند رهنی شماره 46607- 89/12/26 دفترخانه 
اسناد رسمی 113 اصفهان در رهن بانك ملت اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم 
بانك فاقد بيمه نامه می باشد واز ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/1/28 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی چهار راه 
اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سه ميليارد ویکصد 
ميليون ریال )3/100/000/000 ریال( شروع و به هر كس خریدار باشد به باالترین 
قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینك رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/12/18 درج و 
منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزایده به روز بعد موكول می گردد. 
توضيحًا جهت شركت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چك تضمين شده 
بانك ملی در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده كالسه فوق به همراه 
تقاضای كتبی و ارائه كارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید 
كل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حســاب 
اداره ثبت اسناد و امالک ســپرده نماید. م الف:38375 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)818 كلمه، 8 كادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   9510116825804943 نامــه:  شــماره    12 /218
9409983819200666 شماره بایگانی شعبه: 952323 اجرای احکام شعبه 31 
دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 952323 اجرایی 

شعبه 31 دادگاه حقوقی اصفهان له خانم مهری مرادی عليه خانم ماه طلعت بهرامی 
فرزند علی جان ) ورثه مرحوم علی اصغر شــجاعی باصری( و به موجب نيابت 
واصله از اجرای احکام حقوقی دادگستری بروجن به خواسته مبلغ 973/432/805 
ریال و 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له جلسه مزایده ای 
جهت فروش ملك زیر برگزار نمایــد: مورد مزایده عبارتســت از یك باب منزل 
مسکونی واقع در اصفهان، براآن شمالی، روستای تيميارت، خيابان امام حسين، 
كوچه شهيدان اكبری، منزل شخصی مرحوم علی اصغر شجاعی باصری، حسب 
نظریه كارشناس رسمی دادگستری كه این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده 
است مشخصات ملك بدین شرح اعالم شده است: ملك مذكور فاقد سند رسمی می 
باشد. عرصه ملك متراژ 246 متر مربع می باشد. ملك مورد مزایده ساختمانی یك 
طبقه به مساحت حدود 146 متر مربع با اسکلت بنایی و سقف تيرچه بلوک و نمای 
سراميك، كف فرش سالن و اتاق ها موزایيك، بدنه تا یك متر سراميك مابقی اندود 
گچ سفيد،  سقف اندود گچ سفيد، كف آشپزخانه ســراميك و بدنه كاشی كاری، 
كابينت  آشپزخانه فلزی، سيســتم گرمایش بخاری و آبگرمکن مخزنی، سيستم 
سرمایش كولرآ بی، پنجره ها فلزی و آلومينومی، دربهای داخلی چوبی، حياط كف 
سازی نشده فقط دیوارها با پالستر سيمانی اندود شده، دارای انشعاب آب، برق و 
گاز می باشد. انباری و سرویس بهداشتی به  مساحت حدود 16 متر مربع در ضلع 
جنوب غربی حياط در حد سفت كاری اجرا شده است. بر اساس نظریه كارشناس 
رسمی دادگستری با توجه موقعيت، ابعاد، مساحت عرصه و اعيان و كليه عوامل 
موثر در قضيه ارزش كل ملك مبلغ 850/000/000 ریال ارزیابی و اعالم شــده 
است. متقاضيان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذكور دیدن 
كرده و جهت شركت در مزایده و خرید در تاریخ 1396/01/20 ساعت 9/30 صبح 
در دفتر این اجرا واقع در خيابان نيکبخت، مجتمع ا جرای احکام حقوقی، طبقه اول، 
واحد یك حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده كسی خواهد بود 
كه پيشــنهاد كننده باالترین قيمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی 
المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.   م الف: 38671 اجرای احکام 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 383 كلمه، 4 كادر(  
ابالغ رای

12  شــماره دادنامــه: 9509970351101342 شــماره پرونــده:  /106
9509980351100288 شــماره بایگانی شــعبه: 950315 خواهان: خانم منظر 
رضاپور فرزند محمد علی با وكالت آقای مرتضی كالنتر فرزند مظفر به نشانی 
اصفهان- سی و سه پل ابتدا چهارباغ باال مجتمع باران طبقه 4 واحد 23 كدپستی 
8163661984، خواندگان: 1- آ قای غالمرضا قصری فرزند حســين به نشانی 
مجهول المکان 2- آقای محمدرضا شــمس هرندی به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخير تادیه 2- مطالبه وجه چــك 3-  مطالبه 
خسارت دادرســی، رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم منظر رضاپور فرزند 
محمدعلی با وكالت آقای مرتضی كالنتر به طرفيت  آقایان 1- غالمرضا قصری 
فرزند حســين 2- محمدرضا شــمس هرندی به خواســته محکوميت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ یك ميليارد و ســی ميليون ریــال ) 1/030/000/000 
ریال( بابت وجه یك فقره چك به شــماره 140603-9242-12 مورخ 95/3/30 
عهده بانك ملی شعبه بختياری رهنان از حســاب جاری 0106181982007 به 
انضمام خسارات دادرســی و تاخير تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و تصویر مصدق چــك و گواهينامه عدم پرداخــت آن و باتوجه به عدم حضور 
بالوجه خواندگان با وصف نشــر آگهی و رعایت انتظــار كافی و مصون ماندن 
دعوی خواهان و مســتندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با 
عنایت به وجود اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت آن در ید خواهان كه داللت بر 
اشتغال ذمه صادركننده آن و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته لذا 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد 249 و 309 و 313 
قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون چك مصوب سال 1377 مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 198 و 
502 و 515 و 519 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب سال 1379 و رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هيات محترم 
عمومی دیوان عالی كشور حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
یك ميليارد و سی ميليون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 35/349/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون و هفتصد و چهل 
هزار ریال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخير تادیه از 
تاریخ سررسيد چك لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم كاال از 
سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غيابی بوده و ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همين دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بيست روز 
قابل اعتراض در محاكم تجدید نظر مركز استان می باشد.  م الف: 37451 شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 430 كلمه، 5 كادر(  
ابالغ رای

12/300 كالسه پرونده: 1910/94 شماره دادنامه:106-95/1/30 مرجع رسيدگی: 
شعبه 6  شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانك مهرا قتصاد به نمایندگی 

عليرضا زمانی با وكالت محمد دانشور به نشانی اصفهان دولت آباد ميدان انقالب 
بلوار دانشگاه نبش خ آیت اله محقق نبش سایپا یدک دفتر وكالت خانم سعيدیان، 
خواندگان: 1- مهدی مرادی فرتخونی فرزند غالمرضا 2- صادق مرادی فرتخونی 
فرزند غالمرضا هر دو به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه ، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
بانك مهر اقتصاد به نمایندگی عليرضا زمانی به طرفيت 1- مهدی 2- صادق هر 
دو مرادی فرتخونی   به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ریال بخشی از وجه یك 
چك  به شماره 101411-94/9/23 به عهده بانك سپه  به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  
صدور گواهی عدم پرداخت  توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه 
خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این كه خواندگان علی 
رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور نيافته اند و هيچگونه الیحه و دفاعيات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموه لذا دعوی خواهان عليه خواندگان ثابت به نظر می رسد كه مستنداً به مواد  
212 و 214 قانون تجارت تبصره الحاقی ماده 2 ق صدور چك و 198و515 و 519 
و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه 
ميليون ریال بابت اصل خواسته و 310/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه  
نشر آگهی تا مرحله اجرا در صورت لزوم و حق الوكاله وكيل  طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخير در تادیه از تاریخ سررسيد چك موصوف 94/9/23 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غيابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38635 شعبه 6 مجتمع 

شماره یك شورای حل اختالف اصفهان  )347 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

12/301 كالسه پرونده: 1911/94 شماره دادنامه:107-95/1/30 مرجع رسيدگی: 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت محمد 
دانشور به نشــانی دولت  آباد ميدان انقالب بلوار دانشگاه نبش خ آیت اله محقق 
نبش سایپا یدک دفتر وكالت، خواندگان: 1- شوكت مرادی فرتخونی فرزند هاشم 
2- محسن جباری فرزند رضا هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی  محمددانشور به وكالت از بانك مهر اقتصاد به طرفيت شوكت 
مرادی فرتخونی و محسن جباری  به خواســته مطالبه مبلغ 21/622/000 ریال 
بخشــی از وجه یك فقره چك  به شــماره 427386-94/9/23 به عهده بانك ملی 
شعبه ذوب آهن  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه  به محتویات پرونده و  
بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانك 
محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این كه خواندگان علی رغم  ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در 
جلسه حضور نيافته و هيچگونه الیحه و دفاعيات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان 
عليه خواندگان ثابت به نظر می رسد كه مستنداً به مواد  212 و 214 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چك و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م 
حکم  بر محکوميت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 21/622/000 
ریال بابت اصل خواســته و 315/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخيــر در تادیه از تاریخ سررســيد چك 
موصوف 94/9/23 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  
رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:38634 شعبه 6 مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان  

)334 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

12/302 كالسه پرونده: 1778/94 شماره دادنامه:584-95/4/3 مرجع رسيدگی: 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت محمد 
دانشور به نشانی دولت  آباد ميدان انقالب بلوار دانشگاه ابتدای خ آزادگان كوچه 
 كميته امداد دفتر وكالت، خواندگان: 1- مهدی صادقــی كارویه فرزند قربانعلی

 2- كامران راضی علی پورهر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی  محمد دانشــور به وكالت از بانك مهر اقتصاد به طرفيت مهدی 
صادقی كارویه و كامران راضی علی پور  به خواسته مطالبه مبلغ 25/767/000 
ریال بخشی از وجه یك فقره چك  به شــماره 054014-89/9/23 به عهده بانك 
سپه شعبه فوالد مباركه  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه  به محتویات 
پرونده و  بقای اصول مســتندات در ید خواهان و  صــدور گواهی عدم پرداخت  
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و این كه خواندگان علی رغم  ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی در جلسه حضور نيافته و هيچگونه الیحه و دفاعيات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی 
خواهان عليه خواندگان ثابت به نظر می رسد كه مستنداً به مواد  212 و 214 قانون 
تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بــر محکوميت خواندگان 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 25/767/000 ریال بابت اصل خواســته و 
310/000 ریال  بابت هزینه دادرســی و حق الوكاله وكيــل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخير در تادیه از تاریخ سررســيد موصوف 89/9/23 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غيابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38633 شعبه 6 مجتمع 

شماره یك شورای حل اختالف اصفهان  )325 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

12/307 كالســه پرونده: 950684 شــماره دادنامه: 9509976793802091-
95/11/18 مرجع رســيدگی: شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: هادی حسين شاهی فرزند اســمعيل با وكالت محمد حسن ميرشکاری 
فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان خيابان بزرگمهر چهار راه هشت بهشت نبش 
خيابان سپهبد قرنی مجتمع ميالد نور طبقه 3 واحد 304،  خوانده: محمد ناصری 
فر فرزند مراد به نشانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای هادی حسين شاهی 
با وكالت محمد حسن ميرشکاری به طرفيت آقای محمد ناصری فر فرزند مراد به 
خواسته مطالبه مبلغ 156/000/000 ریال وجه چك به شماره 93/7/2-869566 
به عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چك  و گواهی عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
كه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه 
الیحه و دفاعيات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد 
كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیين 
دادرســی مدنی حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 156/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 4/045/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ 120/000 ریال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخير 
در تادیه از تاریخ سررسيد چك موصوف )93/7/2(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز 
قابل تجدید نظر در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38600 شعبه 8 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )317 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

12/308 كالســه پرونده: 951237 شــماره دادنامه: 9509976793802215-
95/11/27 مرجع رسيدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمد نجيمی فرزند قاســم به نشــانی اصفهان خيابان عبدالــرزاق بازار بزرگ 
روبروی مسجد ذوالفقار فروشگاه محمد نجيمی،  خوانده: جواد صادقی شاپور 
آبادی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه چك به مبلغ هفتاد ميليون ریال 
و هزینه های دادرسی و نشر  آگهی و خسارت تاخير تادیه، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم 
ختم رسيدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست محمد نجيمی فرزند قاسم 
به طرفيت جواد صادقی شاپور آبادی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد ميليون وجه 
2 فقره چك به شــماره های 937459-95/5/30 و 937458-1395/6/30 عهده 
بانك انصار به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 2/695/000 ریال به عنوان خســارت 
دادرسی و هزینه نشر آگهی به ملغ 120/000 ریال و پرداخت خسارات تاخير و 
تادیه از تاریخ سررسيدچکها  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاكم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:38597 شــعبه 8 شورای حل اختالف 

اصفهان) 322 كلمه، 4 كادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2095    | March 08  ,2017  |  16Pages 



روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2095  | چهارشنبه  18  اسفند   1395 |  9  جمادی الثانی  1438   

پیشنهاد سردبیر:10
مهریه های نجومی، تضمینی برای خوشبختی نیست

با مسئوالن

اجرای طرح همیاران گردشگر در نوروز ۹۶؛

دانش آموزان، راهنمای گردشگران 
نوروزی می شوند

توقیف 3میلیارد ریال اسباب بازي 
قاچاق در شهرضا

 مدیرکل هنری و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امســال 
تعداد ۱۰هزار دانش آموز، به عنوان همیار گردشگر راهنمایان مسافران 
نوروزی هستند. مهدی علی اکبرزاده، از اجرای طرح آزمایشی همیاران 
گردشــگر در نوروز ســال ۹۶ خبر داد و گفت: طی تفاهم نامه ای که با 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری منعقد کرده ایم، 

یکی از بندها مربوطه به برگزاری دوره های آموزشی بوده است.
وی افزود: حدود سه ماه پیش دوره های توجیهی و تبیینی گردشگری 
برای کارشناســان برگزار کردیــم و آنان در مــدارس جامعه هدف به 
دانش آموزان آموزش داده اند. سازمان میراث فرهنگی نیز اطالعاتی را در 
اختیار دانش آموزان قرار می دهد. مدیرکل هنری و فرهنگی وزیر آموزش 
و پرورش تصریح کرد: امســال دانش آموزان به عنوان همیار گردشگر، 
راهنمایان مسافران نوروزی هســتند. وی افزود: تعداد ۱۰۰ دانش آموز 
در ۲۴ اسفند ماه، در همایش آماده باش نوروزی نیروی انتظامی، پلیس 
راهور ناجا، گروه های امدادی حضور خواهند داشت. اکبرزاده بیان کرد: 
جامعه هدف ما برای اجرای این طرح ۳۸۴ مدرســه با ظرفیت ۱۰ هزار 
دانش آموز است. وی تصریح کرد: همیاران گردشگر، یک کار تشکیالتی 
با محوریــت کانون های فرهنگی و تربیتی اســت کــه دانش آموزان را 

سازماندهی می کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا از کشف یک محموله اسباب بازي 
قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال و دستگیري یک قاچاقچي خبر داد.

ســرهنگ حمید امیرخاني  فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا  گفت: 
ماموران انتظامي ایســتگاه ایست و بازرسي شــهید امامي شهرستان 
شهرضا، حین کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه کامیون کشنده 
اسکانیا مشکوک شده و آن را متوقف کردند. وي ادامه داد: در بازرسي از 
این خودرو تعداد ۴۲۰کارتن از انواع اســباب بازي خارجي فاقد مدارک 
معتبر گمرکي کشف شد. سرهنگ امیرخاني بیان داشت: ارزش محموله 
کشف شده توسط کارشناسان مربوطه سه میلیارد ریال اعالم شده است.

این مقام انتظامي افزود: در این خصوص راننده خودرو، دستگیر و جهت 
سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد.

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا در پایان خاطر نشان کرد: قاچاق کاال 
به تولیدات داخلي کشور ضربه مستقیم مي زند که از تمام مردم تقاضا 
مي شود هر گونه اخبار درخصوص کاالي قاچاق را از طریق شماره تلفن 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

اخبار

اخبار کوتاه 

یادداشت

کاهش 44درصدي سرقت به عنف در اصفهاناعتبار طرح بیمه زندانیان تامین نشد
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شــهروندی، از عدم تامین اعتبار طرح بیمه 
زندانیان خبر داد. الهام امیــن زاده درباره آخرین وضعیت اجــرای طرح بیمه زندانیان 
گفت:  این بیمه بیشــتر در حوزه ســالمت بوده و خانواده زندانیان را که سرپرست در 

کنارشان حضور ندارد، تحت پوشش قرار می دهد.
وی تصریح کرد: با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص جلساتی داشته ایم و 

این وزارتخانه تاکنون نتوانسته است بار مالی این طرح را تامین کند.
امین زاده با تاکید بر اینکه در صورت اجرایی شــدن این طــرح  ۲۰۰ هزار نفر از خانواده 
زندانیان  تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت، اظهار کرد: هنوز مشخص نشده است که 
خانواده کدام دسته از زندانیان تحت پوشش این طرح قرار می  گیرند، اما زمانی که کار به 
مرحله عملیاتی برسد محکومیت براساس جرایم عمد و غیرعمد و... را تفکیک خواهیم 

کرد.
وی افزود: آنچه مهم است، این است که جامعه هدف این بیمه، خانواده هایی هستند که 

سرپرست شان به دلیل حضور در زندان، کنار آنها نیست.
دســتیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح 
به ۲هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که هنوز وزارت رفاه موفق به تامین آن نشــده 
است. وی تصریح کرد: از وزارت دادگستری به عنوان رابط دولت با قوه قضائیه درخواست 
کردیم که این کار را در راســتای کمک به خانواده زندانیان و حقوق شهروندی آنان در 
دادگســتری پیگیری کنند. امین زاده افزود: من شــخصا این موضوع را در وزارت رفاه 
پیگیری می کنم و منتظر خبری از سوی این سازمان هستم و امیدوارم بتوانیم در آینده 

نزدیک خبری خوش در این خصوص داشته باشیم.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: میزان وقوع ســرقت به عنف طي بهمن ماه سال 
جاري نسبت به مدت مشــابه ســال قبل ۴۴ درصد کاهش داشته اســت.  سرهنگ حسن 
یاردوستي  فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان اظهار داشــت: در پي اقدامات و فعالیت هاي 
خوبي که توسط ماموران فرماندهي انتظامي شهرســتان اصفهان انجام گرفت، میزان وقوع 
سرقت به عنف طي بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد کاهش یافت. 
این مقام انتظامي با اشاره به کاهش وقوع ۱۳درصدي ســرقت داخل خودرو گفت: در این ماه 
همچنین سرقت اماکن خصوصي ۴ درصد ، سرقت مغازه ۱۶ درصد ، سرقت منزل یک درصد، 
کش روزني ۸ درصد و جیب بري نیــز ۴۳ درصد کاهش یافت. وي افــزود: از دالیل مهم این 
موفقیت ها مي توان به اجراي طرح هاي تاکتیکي به موقع و هدفمند، حضور پررنگ ماموران، 
همکاري نزدیک مردم و سازمان ها با پلیس، انجام آموزش هاي همگاني در راستاي آگاه سازي 
شهروندان، شناســایي نقاط کور وجرم خیز وتحت پوشــش قرار دادن آنها، استفاده بهینه از 
امکانات موجودو هدفمند بودن واحدهاي گشتي محســوس و نامحسوس و کنترل مجرمان 
سابقه دار وحرفه اي اشــاره کرد. این مقام مســئول رعایت نکات ایمني از سوي شهروندان 
و همچنین اجراي منظم طرح هاي ویژه در راســتاي ارتقای احساس امنیت شهروندان را در 
کسب این موفقیت موثر دانســت و بیان داشــت: عمل به توصیه هاي انتظامي و اجتماعي از 
سوي شهروندان نیز از دیگر دالیلي بود که نا کامي سارقان در رســیدن به اهداف خود را رقم 
زده است. سرهنگ یاردوستي در پایان با اشــاره به اینکه در راستاي مطالبات مردم اصفهان 
تمام توان خود را به کار بسته ایم خاطرنشان کرد: در این زمینه طرح هاي جدید و بسیار خوبي 
در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با همکاري شهروندان و تالش خادمان سبزپوش، باز هم 

شاهد سیرنزولي این گونه جرایم در سطح کالن شهر اصفهان باشیم.

در آستانه سال نو 
مراقب کیف قاپ ها باشید

رییس پلیس آگاهي استان، از انهدام یک باند کیف قاپ در شهر اصفهان خبر 
داد و گفت: در ایام پایان سال مراقب جیب برها و کیف قاپ ها باشید.

سرهنگ ستار خســروي  رییس پلیس آگاهي اســتان بیان داشت: در پي 
شکایت تعدادي از شــهروندان اصفهاني مبني بر کیف قاپي از آنان توسط 
دو موتور سوار، رسیدگي به موضوع در دســتور کار کارآگاهان پایگاه غرب 
پلیس آگاهي اصفهان قرار گرفت. وي افزود: در این زمینه گشت هاي ویژه 
کمین و شــکار پلیس آگاهي به صورت محســوس و نامحسوس در سطح 
شهر فعال شدند. سرهنگ خسروي بیان داشت: یکي از واحد هاي گشتي 
متوجه رفتارهاي مشکوک دو موتورسوار شــد که در گوشه اي از میدان در 
حال انتخاب سوژه هاي سرقت خود بودند و آنها را تحت نظر قرار داده و حین 
ارتکاب سرقت دســتگیر کردند. این مقام انتظامي اضافه کرد: این سارقان 
در بازجویي هاي به عمل آمده به ســرقت ۱5۰ میلیون ریال از شهروندان 
اصفهاني اعتراف کردند. رییس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي اســتان 
اصفهان، در پایان با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائي، به همشهریان 
توصیه کرد: با توجه به نزدیکی پایان سال و افزایش خریدهاي ویژه نوروز و 
شلوغي بازارها، مردم مراقب جیب برها و کیف قاپ ها باشند و حتي االمکان 
از حمل پول نقد اجتناب کنند و کیف خود را در دستي بگیرند که به سمت 

دیوار یا جدول کنار خیابان است.

روان شناسی

ترســاندن و تهدید کردن بچه ها، نه تنهــا روش موثری برای 
تربیت و رشد نیست، بلکه سبب بروز برخی اختالالت رفتاری 

در بزرگسالی است.
محمد تکلو، کارشناس ارشد روان شناسی، اظهار داشت: هفت 
عامل که می تواند ســبب تباهی در بزرگســالی شود، ترس، 

تهدید، تنبیه، توهین، تحقیر، تبعیض و تنفر است. 
وی افزود: اولیــن و مهم ترین عامل، ترس اســت که در اینجا 

راجع به آسیب های آن در بزرگسالی صحبت می کنیم.
این کارشــناس درباره روابط والدین و فرزنــد گفت: تعلیم و 
تربیت و پرورش کودکان باید بر پایه دانش، آگاهی و مهربانی 
باشد. ترساندن و تهدید کردن بچه ها نه تنها روش موثری برای 
تربیت و رشد نیست، بلکه سبب بروز برخی اختالالت رفتاری 
در بزرگسالی است. تکلو تصریح کرد: مشکالتی نظیر ترس از 
صمیمیت، عصبانیــت، اضطراب، نداشــتن اعتماد به نفس و 
درگیر شدن با رابطه های اشتباه، ریشه در کودکی هر فرد دارد و 

می توان دلیل آن را در ترساندن کودکان یافت.
این کارشــناس افزود: جمالتی مثل »اگر فــالن کار رو بکنی 
من دیگه مامانت نمیشم، دیگه دوستت ندارم، می ذارمت سر 
کوچه، از پیشــت میرم، دیگه بچه من نیستی و غیره« کودک 
را شرطی بار می آورد و به او می آموزد که اگر بچه خوبی بودی 
برایت اسباب بازی می خرم، اگر مشق هایت را نوشتی تو را به 
پارک می برم و اگر به حرف من گوش کردی دوســتت دارم؛ 
این در حالی است که بهترین نوع ارتباط بین والدین و فرزند، 

ارتباط بر پایه عشِق بدون قید و شرط است.
وی ادامه داد: عشق بدون قید و شرط به این معنی است که من 
تو را دوست دارم؛ همان طور که هستی، حتی اگر کار نادرستی 

انجام داده باشی.
تکلو در پایان اشــاره کرد: گفتن جمله »تو بچه بدی هستی« 
با جمله »تو دختر یا پسر خوبی هستی، کاری که انجام دادی 
کار بد و نادرستی اســت و من آن کار را دوست ندارم« بسیار 
متفاوت است و اثرات متفاوتی دارد. از اثرات مخرب آن می توان 
عدم اعتماد به نفس کافی و نداشتن خودباوری در بزرگسالی 

را نام برد.

کودک خود را نترسانید!

مهریه های نجومی، تضمینی برای 
خوشبختی نیست

ازدواج و تشــکیل خانواده یکی از مهم ترین  سعید نریمانی
هدف های هر انسان اســت. هر کس بنا بر 
اعتقادات و اصول خود می کوشد تا بهترین انتخاب را انجام دهد و به 
دنبال آن یک زندگی آرام و موفق را ســپری کند. ازدواج از منظرهای 
گوناگون روحی و عاطفی، مذهبی، اجتماعی و... امری مهم تلقی شده و 
در کشور ما تالش های بسیاری انجام می شود تا جوانان به امر ازدواج 
تشویق شوند. بی شــک هر پدر و مادری مهم ترین دغدغه خود را در 
سعادت و خوشبختی فرزندان خود می بیند و سعی در رفع این دغدغه 
مهم دارد. در هر روی هر کس بنا به شــرایط و تفکــرات خود پای در 
مسیر انتخاب همسر می گذارد و با هزاران امید و آرزو پیمان زناشویی 
می بندد. در روزگاری ارتباط دختر و پسر مانند امروز گسترده نبود و 
این بزرگان و والدین بودند که برای فرزندان خود همســر انتخاب می 
کردند. مراحل ازدواج به صورت سنتی پیش می رفت و در بیشتر اوقات 
عروس و داماد چندان حق اظهارنظر نداشــتند. امروزه با پیشــرفت 
فن آوری و حضور پر رنگ جوانان در ســطح جامعــه، مراحل ازدواج 
دگرگون شــده و زوجین در نحوه انتخاب همسر کامال  دخالت دارند. 
اگر چه حق هر فرد عاقل و بالغی اســت که برای زندگی خود تصمیم 
گیری کند اما آمار نشــان می دهد که با تغییر نحوه انتخاب همسر، 
ازدواج های امروزی نسبت به قبل از دوام کمتری برخوردار است. از باال 
رفتن سن ازدواج و شرایط عجیب و غریب در انتخاب همسر و میزان 
طالق و انواع آن که بگذریم، به امر مهم مهریه می رسیم که بدون شک 
یکی از مهم ترین دغدغــه های ازدواج های امروزی اســت. مهریه یا 
کابین، هدیه ای است از جانب داماد به همسر خود که در طول تاریخ 
رواج داشته و در دین اسالم هم در مورد آن سفارش شده است. حتما 
همه شــما  میزان مهریه حضرت زهــرا )س( را در ازدواج با حضرت 
امیرالمومنین)ع( می دانید و در اکثر قباله های ازدواج شاهد ذکر این 
مهریه مبارک هســتید. با وجود همه سفارشــات دین اسالم، امروزه 
عواملی باعث شده تا موضوع مهریه به یک سدی در امر ازدواج تبدیل 
شود. چه بســیار از ازدواج ها که در مرحله تعیین مهریه به بن بست 
رسیده و چه بسیار از کسانی که به ســبب ناتوانی در پرداخت آن، در 
زندان حضور دارند. در جدیدترین آمار منتشــر شــده، آمار زندانیان 
مهریه از مرز ۲ هزار نفر هم گذشته است. به نقل از مدیرعامل ستاد دیه 
کشور، در حال حاضر آمار زندانیان بدهکار مهریه به ۲۲۹7نفر رسیده 
است. اســتان فارس با ۲۳۳،تهران با ۱75 و اصفهان با ۱۶7 زندانی، 
بیشترین زندانیان مهریه را در سطح کشور دارد. همچنین در تفکیک 
زندانیان جرایم غیر عمد، محکومان مالی بیشترین آمار را دارند و در 
این بین زندانیان چک با 75۰۰نفر در ردیــف اول و زندانیان مهریه و 
نفقه با ۲۳5۰ نفر در ردیف دوم هســتند.عوامل مختلفی در معضل 
مهریه ازدواج دخیل است که مهم ترین آن مهریه نجومی است. به علت 
های مختلف چون پیروی از دیگران و یا حس برتر شــدن از زوج های 
دیگر و یا شرایط مساعد مالی، طرفین اقدام به تعیین مهریه نجومی 
می کنند و پس از ایجاد مشکل، تازه به عمق فاجعه پی می برند که البته 
جناب داماد در عمق این فاجعه قرار می گیرد. ازدواج هایی که با جنبه 
احساسی شکل گرفته اند تا عقالنی، بیشتر در خطر فروپاشی و اخذ 
مهریه هستند. جوانانی که بی هیچ فکر و اندیشه و به جهت پیروی از 
دل و احســاس خود اقدام به پذیرش هر مقــدار مهریه ای می کنند، 
گرفتار مصائب پس از آن نیز خواهند شد. عده ای عقیده دارند که به 
قول معروف»مهریه را چه کســی داده و چه کسی گرفته است؟!« اما 
آمار امروز به خوبی نشــان می دهد که داد وستد مهریه امری جدی 
اســت! در کنار این دالیل، دریافت مهریه برای برخی تبدیل به نوعی 
درآمد شده اســت که در ازدواج های متعدد به کسب آن می پردازند. 
دلسوزی های بی مورد و دخیل دانســتن مهریه زیاد در خوشبختی 
دختر، از جمله معضل های دیگر مهریه است.مهریه، هدیه ای از جانب 
داماد به همسر خود و البته پشتوانه ای برای پایبندی به زندگی است و 
زوجینی که با همه وجود به زندگی خود مهر می ورزند، با ارزش ترین 

مهریه را از جانب یکدیگر دریافت کرده اند.

با توجه به اینکه هــر کودک ترکیبی از هوش و اســتعداد های 
مختلف اســت، در دنیای تعلیم و تربیت امروز به جای نســبت 
دادن صفت هایی از قبیل باهوش یا کند ذهن به کودکان، سعی 
بر این اســت که به دور از هر گونه برچسب زدن، توانمندی های 
آنها شناسایی و تقویت شــود . به همین دلیل موضوع شناخت 
ذهن کودک برای ما به عنوان پدر، مادر، مربی یا معلم، موضوعی 
بسیار مهم اســت. در واقع شــناخت ذهن کودکان به ما کمک 
می کند بتوانیم به راحتی آنها را درک کنیم و تشخیص دهیم چرا 
زمانی که به همه  استعداد های کودک به یک اندازه توجه نشان 
می دهیم، باز هم بعضی از ویژگی ها کمرنگ تر از اســتعداد ها و 
ویژگی های دیگر اوست. شاید دوست داریم توانایی های کودکان 

را به سمتی سوق دهیم که مورد عالقه و خواست خود ماست.

آغاز راه
خیلی طبیعی اســت که ما به عنوان پدر و مادر دوست داشته 
باشــیم هوش و اســتعداد فرزندمان را در زمینه های مختلف 
تشخیص داده و آنها را هر چه بهتر و بیشــتر پرورش دهیم، اما 
فراموش نکنیم شاید هوش و اســتعداد فرزندمان اصال همسو و 

هم جهت در زمینه ای نباشد که ما منتظر آن هستیم.
مثال شاید عالقه داشته باشــیم فرزندمان هوش ریاضی بسیار 
خوبی داشته باشــد؛ در صورتی که کودک ما اصال در این زمینه 
استعدادی ندارد و عالقه و توانایی هایش بیشتر در زمینه کارهای 

هنری مانند پرداختن به موسیقی یا نقاشــی است . بنابراین 
قبل از هرگونه کمکی به او ابتدا باید این موضوع را در نظر 
داشته باشیم. ســعی کنید کودک خود را برای کارهای 
خوب و خالقانه ای که انجام می دهد  تشویق کنید . البته 
اگر خطایی هم مرتکب می شود، او را متوجه اشتباهش 
بکنید. با این کار او را در مسیر پیشــرفت انواع مختلف 
استعداد ها یش قرار می  دهید؛ اما به خاطر داشته باشید 

که این کار را با کالم مهر آمیز و سرشار از محبت بیان 
کنید. هیچ گاه به فرزندتان برای انجام کاری اصرار 

نکنید و به او اجازه دهید مطابق ســلیقه اش 
رفتار کند . بســیاری از نظریه پردازان عقیده 
دارند کودکان بــا بعضــی از ویژگی های 
خاص و به اصطالح ذاتی به دنیا می آیند . 
بنابراین اگر ویژگی ها و خصوصیات آنها 
را تشخیص دهیم و آنها را تحت قانون 
و چارچــوب خاصــی در بیاوریم، این 

ویژگی ها به تدریج به رشد بیشتر استعداد 
کودک منجر می شود. اما اگر محدودیت هایی 
که برای فرزندانمان قائل می شــویم بیش از 
اندازه باشــد، به ایجاد اســترس و اضطرابی 

منجر می شود که مانع از پرورش خود واقعی او خواهد شد.

نقش بازی
یکی از راه های ارتبــاط کودک با محیط، »بازی« اســت. البته 
این بازی تا یک سالگی فقط با شناخت اشیا و لمس آنها صورت 
می گیرد، ولی به تدریج پیشرفته تر می شــود. فراموش نکنیم 
هرچه قوه تخیل کودک بیشــتر تقویت شــود، توانایی های او 
نیز بیشتر می شــود. در واقع کودک با انجام بازی در جهت رشد 
استعدادهای خود پیش می رود؛ البته هر کودک نیز ویژگی های 

خاص خود را در این زمینه دارد.
بعضی از کودکان نسبت به هر چیزی در دنیای بیرون واکنشی 
شدید نشان می دهند؛ در حالی که شاید همسن و سال هایشان 
به گونه دیگری رفتار کنند. مثال عده ای از حیوانات می ترسند، 
اما بعضی دیگر آنها را دوست دارند و خیلی راحت می توانند با آنها 

ارتباط برقرار کنند.
اســتعدادهای نهانی کودکان همواره در بعضی از فعالیت های 
معمولی آنها پنهان شده است. بنابراین اگر توجه کنید، می بینید 
که ریشه فعالیت ها و شناسایی و کشــف این گونه استعدادها 
هرچه در سنین پایین تر انجام شود، بهتر است و نتیجه بهتری 
هم به دنبال خواهد داشــت. کودک می تواند با انــواع بازی در 

نقش های مختلف تا حدودی با شغل مورد عالقه خود آشنا شود.
در واقع این کار، هم دیدگاه والدین و هم فرزندانشان را در 
مورد شغل آینده آنها  بازتر می کند . به این ترتیب 
اســتعداد کودکان نیز بهتر  می تواند  شکل 
بگیرد و تقویت شــود، امــا ناآگاهی از 
استعدادهای فردی، باعث بی مصرف 

ماندن آنها می شود.

با بچه ها حرف بزنیم
توجه داشته باشیم که استعداد، با هوش، مهارت های اجتماعی 
و خالقیت فرق دارد. همه ما استعدادهایی داریم که ممکن است 
هیچ وقت آنها را تشخیص ندهیم، اما یکی از بهترین راه ها برای 

شناخت استعدادهای کودکان، حرف زدن با آنهاست.
با توجه به اینکــه والدین تجربه بیشــتری دارنــد می توانند 
راهنمایی های خوبی به  فرزندانشــان بدهنــد . آنها می توانند 
به کودکان کمک کننــد تا یاد بگیرند که چگونــه با رفتارها یا 

انتخاب های امروزخود می توانند زندگی آینده شان را بسازند. 
شما می توانید از آنها سوال کنید هنگام انجام کار یا فعالیت مورد 
نظرشان چه احساسی داشته و چرا چنین احساسی دارند و از آنها 

بیشتر در مورد عالیق  و علت انتخاب هایشان بپرسید.
 مثال بگویید چه درسی را بیشــتر از همه دوست داری و به چه 
دلیل؟ یا چرا عالقه ای به نوشــتن انشــا نداری ؛ ولی برعکس از 

کشیدن نقاشی لذت می بری و...؟
شاید پاسخ کودکان خیلی ســاده و ابتدایی به نظر برسد، ولی 
همین موضوع باعث می شود بیشتر با روحیات آنها آشنا شویم . 
ضمن اینکه نباید بــه هیچ وجه کودک را با ســواالت زیاد خود 
خسته کنیم ، بلکه هرگفت وگویی باید به موقع و در فضای خاص 

و با آمادگی ذهنی خود کودک انجام شود.
ضمن اینکه باید حس کنجکاوی و همچنین قوه تخیل کودکان 
را نیز به نوعی پــرورش داد. این کار را می توان بــا بردن آنها به 
مکان های جدید، حل معما، جدول و خواندن 

داستان های تخیلی یا شعر انجام داد.
قبل از هر توضیح نیز ابتدا باید نظر خود 
کودک را جویا شد . مثال بعد از خواندن 
یک شعر می توان از او خواست که یک 
بیت را معنی کند؛ به ایــن ترتیب او 
هنگام توضیحات ما نیز دقت بیشتری 

خواهد کرد.

رییس اداره تکنولــوژي و گروه هاي آمــوزش ابتدایي در مورد 
پیک هاي نوروزي گفت: در راستاي سیاست هاي کاهش تمرکز، 
تهیه و تولید محتــواي پیک های نوروزي به مــدارس یا قطب 

مدارس واگذار شد.
خسرو سبزعلي در مورد تدارک پیک هاي نوروزي دانش آموزان 
گفت: تهیه و تدارک پیک هاي نوروزي به مدارس یا قطب مدارس 
واگذار شده است؛ بدین معنا که چند مدرســه به تهیه یا چاپ 
پیک نــوروزي و تولید محتوا و مطالب آن  با مشــارکت و توافق 

یکدیگر  اقدام مي کنند.
سبزعلي با اشــاره به اینکه این پیک ها مي توانند به صورت هاي 
مختلفي باشند گفت: شکل ظاهري پیک ها چندان مهم نیست 

به نحوي که ممکن است تکالیف یا سواالتي در دفتر دانش آموزان 
به آنها داده شــود یا اینکه این پیک ها به صورت کتابچه یا حتي 
باتوجه به شرایط مدارس تحت وب یا اینترنتي باشد و مدارس از 

هر شیوه اي که مناسب بدانند، استفاده مي کنند.
رییس اداره تکنولــوژي و گروه هاي آمــوزش ابتدایي اداره کل 
آموزش و پرورش استان، با تاکید بر اینکه پیک هاي نوروزي یک 
فعالیت فوق برنامه است و انجام فوق برنامه ها براي دانش  آموزان 
اختیاري اســت گفت: قطعا مدارس، اجباري براي دانش آموزان 
در انجام این پیک ها در نظــر نمي گیرند؛ اما اگر معلمي تکلیفي 
به دانش آمــوزان دهد، موظف اســت بازخــورد و ارزیابي آن را 
نیز به عهده بگیرد. خسرو ســبزعلي با تاکید بر این موضوع که 
سیاست ها و شرایط تدوین پیک نوروزي به تمام نواحي آموزش 
و پرورش کل استان ابالغ شده است تصریح کرد: ما  سیاست هاي 
کیفي تولید این پیک هــا را اعالم کرده ایــم و مدارس موظفند 
با توجه به توانمندي و اســتعداد دانش آموزان مناطق مختلف 
به صورت محلــي و منطقه اي بــا درنظر داشــتن ویژگي هاي 

دانش آموزان مدارس یا مناطق خود، به این کار اقدام کنند.
سبزعلي در توضیح هزینه این پیک ها براي دانش آموزان گفت: 
هزینه تهیه این پیک ها براي هر دانش آموز دو هزار تومان درنظر 

گرفته شده که پرداخت آن بر عهده دانش آموز است.

رییس اداره کل آموزش و پرورش استان:

تهیه پیك هاي نوروزي به مدارس واگذار شد

استعدادهای بچه ها را چگونه شناسایی کنیم؟

کاشفان فروتن کودکان

وزیر آموزش و پــرورش، هدف اصلی آمــوزش را مهارت 
زندگی و آموختن دروس همراه با کارایی دانست و بر لزوم 
رفتار و کالم صحیــح معلمان در برخورد بــا دانش آموزان 

تاکید کرد.
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در حاشیه افتتاح مدرسه 
خیرســاز زواره، با گالیه از تمرکز بیش از حد رســانه ها بر 
مسائل معیشــتی معلمان اظهار کرد: جهت رفاه معلمان، 
رســیدگی به مناطق محروم که از اولویت های ما هستند، 
کاربــردی کــردن آموزش هــا و توانمندســازی معلمان 

برنامه های ویژه ای داریم که به موقع اعالم خواهیم کرد.
وی با تاکید بر لزوم ارتقای مهارت افزود: عالوه بر مدرســه، 

خانه و جامعه نیز بایــد در تربیت انســان های مفید برای 
اجتماع تالش کنند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باید زیر ساخت های رشد 
جامعه با توجه به آموزش و پرورش به عنوان سرمایه جاری 

کشور فراهم شود.
دانش آشــتیانی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجه بــه تربیت 
دانش آموزان در مدارس اظهار کــرد: در انتقال دانش، باید 
از تکنولوژی های جدید بهره برده و با تشــکل های مختلف 

آموزش و مهارت را به دانش آموزان انتقال دهیم.
وی در پایــان، هــدف اصلی آمــوزش را مهــارت زندگی 
و آموختــن دروس همــراه با کارایــی دانســت و بر لزوم 
 رفتار و کالم صحیــح معلمان در برخورد بــا دانش آموزان

 تاکید کرد.
همچنین مدرسه قریب شجاعی که توسط عامری )یکی از 
خیران( در محدوده زمانی ۶ ماه به بهره برداری رســید، در 
زمینی به مســاحت دو هزار و ۸۰۰ متر مربع و در زیربنای 

7۲۰ متر مربع افتتاح شد.
برای افتتاح این مدرســه ۶ کالســه، ۱۰ میلیــارد ریال از 
سوی خیر آن هزینه شــده و مدرسه در دوره متوسطه اول، 

پذیرای دانش آموزان شهر زواره است.

وزیر آموزش و پرورش:

آموزش بدون مهارت، کارایی الزم را ندارد
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پیشنهاد سردبیر: 
شهرهای کم هزینه ایران در نوروز

بروجرد شــهر دیگری اســت که دارای جاذبه هایی همچون پــل قلعه حاتم، 
گلدشت، روســتای دره صیدی، کرکیخان و موزه مردم شناسی است. کلوچه 
روغنی، نان گوشه ای و خشکبارها از جمله سوغاتی های این شهرستان است. 

برای سفر به این شهرستان فقط 500 تا 600 هزار تومان کافی است.

شهرهای کم هزینه ایران در نوروز

نــوروز 
ایامی اســت که اوج سفرهای 

مردم به شهرهای مختلف ایران آغاز می شود. 
هر فردی که قصد سفر به مکانی داشته باشد، با توجه به 

مالک های سفر مانند اقامت، خرید، تفریح و ... شهری را برای 
سفر انتخاب می کند.حال چیزی که باید به آن توجه و تأمل کرد این 
است که هزینه سفر به چه شهرهایی به صرفه تر از دیگر شهرهاست؟

کشوری مثل ایران که دارای تمدن و فرهنگ چشمگیری است، شهرهای 
کوچک و بزرگ بسیاری دارد که در آنها شاهد جاذبه های گردشگری 
هستید. هر کدام از این شهرها سوغاتی و صنایع دستی مخصوص به 

خود را دارد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که از بین این 
شهرها کدام یک در این ایام کمترین هزینه را برای مسافر رقم 

می زند و به عنوان شهر ارزان می توان از آن اسم برد.با 
ما همراه باشید تا با شهرهای کم هزینه نوروز 

بیشترآشنا  شوید:

بوشهر، شهری با جاذبه های دیدنی فراوان اســت. از جمله آن می توان 
به موزه رییس علی دلواری، قلعه نصوری، رافائل، سحانتیر، گنبد نمکی 
جاشکف موزه دریانوردی خلیج فارس و ری شــهر اشاره کرد. سوغاتی 
های زیادی در این شــهر اســت که خرما، ارده، حلوای سنگک، خارک 
پخته و ماهی از جمله آنهاست. هزینه سفر 3 تا 4 روزه به این شهرستان 

حدود 900 هزار تومان است.

بوشهر

بروجرد شهر دیگری اســت که دارای جاذبه هایی 
همچون پل قلعه حاتم، گلدشــت، روســتای دره 
صیــدی، کرکیخان و موزه مردم شناســی اســت. 
کلوچه روغنی، نان گوشــه ای و خشکبارها از جمله 
سوغاتی های این شهرستان است. برای سفر به این 
شهرستان فقط 500 تا 600 هزار تومان کافی است.

بروجرد

 کاشــان شــهری که جاذبه هایی همچون مســجد 
جامع، مســجد آقا بزرگ، آتشکده نیاســر، غار تاالر، 
کاروانسرای مرنجاب، باغ و حمام فین دارد. از سوغات 
این شهرســتان می توان به کلوچــه، گالب و روغن 
نباتی اشاره کرد. هر مســافری در ایام نوروز با هزینه 
500 تومان می توانند از این شهرســتان به مدت 3 تا 

4 روز دیدن کند.

کاشان

سرعین دیگر شهرستانی است که دارای جاذبه هایی همچون آبگرم، سبالن، بش باجیالر 
و گاومیش گلی، دهکده صخره ای باستانی، بندر کلخوران و پیست اسکی است. سوغات 
معروف این شهر عسل و حلوای سیاه است.  شــما با 800 تا 900 هزار تومان می توانید 
یک ســفر 3 تا 4 روزه در ایام نوروز به این شهرستان داشته باشــید. بندر خارک از دیگر 

شهرهای دیدنی و گردشگری کشورمان است.

سرعین

تفرش شــهری زیباســت که دارای جاذبه های طبیعی بســیاری است. از این 
جاذبه های گردشگری می توان به آبشــار قطره باران، روستای خانک، روستای 
طالد، آب انبار بلور، چشمه آب معدنی گراو، مسجد جامع شش ناو و غار امجک 
اشاره کرد. از سوغات این شهرســتان، گردو، بادام، نان تندی، شیرینی خانگی و 
عسل می توان نام برد. در این شهرستان افراد نامور و معروفی همچون پروفسور 
 حسابی و پروفســور ســحابی زندگی کرده اند. تنها با 700 تا 800 هزار تومان 

می توان به این مکان زیبا سفر کرد.

تفرش

محالت از دیگر شهرهایی اســت که به شهر گل معروف 
است.

مردم با هزینه ای حدود 600 هزار تومــان می توانند از 
این شهرستان دیدن کنند. چشــمه آبگرم، ستون های 
خورهه، آتشکده آتشــکوه، قلعه آقاخان و غار آزادخان از 
جمله جاذبه های این شهرستان است. سوغاتی محالت 

حلواشکری و حلوا ارده است.

محالت

تویسرکان، شهرستانی کوهســتانی و دارای جاذبه های 
تاریخی و طبیعی بسیاری اســت. شما در این شهرستان 
مــی توانید از مکان هایــی همچون حیقــوق نبی، قلعه 
اشــتران، حمام زرمان، باغوا و ســیراب، درخت 3000 
ساله چنار و بازارها دیدن کنید. هر کسی که قصد سفر به 
این شهرستان را داشته باشد، با 400 تا 500 هزار تومان 

می تواند به مدت 3 تا 4 روز از این شهر دیدن کند.

تویسرکان

نوش آباد شهری زیباست که در استان اصفهان واقع شده است. معماری بی نظیر این شهرستان هر فردی 
را مجذوب خود می کند. جاذبه هایی همچون پل اســحاق آباد، قلعه خشتی فرزین، بقعه رقیه بانو، آب 
انبار چاله سی، مرکزی، دربریگ و زیارتگاه فیض آباد این شهر را دیدنی تر کرده است. صنایع دستی این 
شهرستان زبانزد خاص و عام است. از این صنایع می توان به جوالبافی اشاره کرد. شما تنها با 700 تا 800 

هزار تومان می توانید به این شهرستان سفر کنید.

نوش آباد

ابالغ رای
12/294  شماره دادنامه: 9509976793702097-95/11/11 گردشکار: به تاریخ 
95/11/6در وقت فوق العاده شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا 
کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کالسه 951095 تحت نظر است. شورا با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. خواهان: سعید شهابی به نشــانی اصفهان- خ فروغی- بعد ازچهار راه پنج 
رمضان – نبش کوچه محبی پالک 450، خوانده: علیرضا حکمت پژوه به نشــانی 
مجهول المکان، رای شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید شهابی 
فرزند حســن به طرفیت  آقای علیرضا حکمت پژوه فرزند مرتضی به خواســته 
مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 07-9403/031721 
عهده بانک ملی شعبه خ عباس  آباد  و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق یک فقره چک مستند دعوی و گواهینامه 
عدم پرداخت آن کــه بقای اصل آن نــزد خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده 
به میزان مبلــغ چک دارد و از طرفی مشــارالیه با وصف ابالغ قانونی در جلســه 
دادرســی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است و مستندات 
خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواســته خواهان ثابت است و دادگاه به 
اســتناد مواد 312 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده 2  قانون چک و مواد 
198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ )دویســت میلیون ریــال( صدرالذکر بابت اصل 
خواســته و مبلغ پنج میلیون و هشتصد و هشــتاد هزار ریال ) 5/880/000 ریال( 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته 
طبق شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد 
محاســبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای  حکم در قسمت اخیر منوط 
به پرداخت هزینه دادرســی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد. رای 
صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 38594 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 347 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12  شــماره دادنامــه: 9509970352701952 شــماره پرونــده:  /297
9509980363300222 شماره بایگانی شعبه: 951028  شاکی: خانم مریم فرزانه 
فرزند رمضان به نشــانی اصفهان خ کاوه ابتدای خ جابر انصاری مجتمع آفتاب 
واحد 10 ط 4، متهم: آقــای آرش توکلی فرزند بهرام فعال مجهــول المکان، اتهام: 
صدور چک بالمحل، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای آرش توکلی و با مشخصات اعالمی در کیفرخواست بدون 
شماره و فعاًل متواری و بدون تامین دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 
107400 مورخه 94/7/12 و به مبلغ 50/00/000 میلیون ریال عهده بانک ملت، نظر 
به محتویات پرونده، شکایت شاکی مریم فرزانه، وجود کپی مصدق از چک و گواهی 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، کیفرخواست تنظمیی از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان که حاوی تقاضای مجازات برای متهم است و با توجه به 
عدم حضور متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان، لهذا دادگاه وقوع 
بزه از ناحیه مشارالیه را محرز و مسلم دانسته مســتنداً به بند ج ماده 3 از قانون 
اصالح صدور چک، متهم را به تحمل 2 سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن 
دسته چک به مدت 2 سال محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 38678 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر 

اصفهان )101 جزایی سابق( ) 303 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12  شــماره دادنامــه: 9509970352701997 شــماره پرونــده:  /298
9509980363400603 شــماره بایگانی شــعبه: 950952   شــاکی: خانم فاطمه 
خانمحمدی خشوئی فرزند رضا به نشانی اصفهان- سه راه سیمین- ک مطهری- 
پ 80، متهمین: 1- آقای ســجاد کریمیان 2- آقای ابوالفضــل انصاری همگی به 
نشانی فعال مجهول المکان، 3- آقای هادی – امیر- کرمعلی- ابراهیم- محمد- بهرام 
همگی خان محمدی خشوئی به نشانی زرین شهر چهارصد دستگاه خ مولوی ملک 
شعرا پ 101، اتهام ها: 1- ضرب و جرح  عمدی 2- مشارکت در نزاع دسته جمعی 
3- توهین و فحاشی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان و 
خانم فاطمه، کرمعلی، بهرام، امیر، ابراهیم، محمد، هادی شهرت همگی خان محمدی 
و آ قای سجاد کریمیان و ابوالفضل انصاری)آقایان سجاد کریمیان و ابوالفضل 
انصاری فعاًل متواری و بدون تامین( دائر بر مشارکت در نزاع دسته جمعی مبنی 
بر ایراد صدمه به یکدیگر و فحاشــی و توهین به یکدیگر نظر به محتویات نظر به 
محتویات پرونده، گزارش مبسوط و کامل مرجع انتظامی که با جلب و دستگیری 
متهمان) به جز متهمان ردیف هشتم و نهم( همراه بوده است و با عنایت به گواهی 
پزشکی قانونی و اقرار متهمان آقایان هادی و بهرام خان محمدی و با توجه به اینکه 
متهمان در دو گروه ذیل الذکر اقدام به درگیری نموده اند بنابراین دادگاه وقوع بزه 
از سوی ایشان را محرز دانسته مستنداً به مواد 290، 448، 449، 488، 709، 710، 
714، 134 از قانون مجازات اســالمی و مواد 608 و 615 از قانون تعزیرات همگی 

متهمان را بابت بزه فحاشــی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بابت بزه 
مشارکت در نزاع دسته جمعی به تحمل یکســال حبس تعزیری محکوم می نماید. 
لکن دادگاه کیفر حبس کلیه متهمان به جز متهمان ردیف هشــتم و نهم که متواری 
هستند را با لحاظ مواد 37 و 38 قانون مجازات اســالمی و بند 2 ماده 3 از قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ســه 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولــت محکوم می نماید ضمنا راجع به 
جنبه خصوصی بزه نیز گروه اول یعنی آقایان کرم علــی، امیر ، محمد، ابراهیم و 
خانم فاطمه شهرت همگی خان محمدی را به پرداخت دیه و ارشهای متعلق به  آقای 
هادی خان محمدی محکوم می نماید که مشترکًا می بایست پرداخت نمایند همچنین 
گروه دوم را یعنی آقایان هادی و بهرام خان محمدی و ابوالفضل انصاری و سجاد 
کریمیان را مشترکًا به پرداخت دیات و ارشهای متعلق به مصدومان گروه اول و 
به نحو اشــتراک محکوم می نماید. دیه متعلق به  آ قای کرمعلی خان محمدی نیم 
درصد دیه کا مل مرد مسلمان + 1/5 دینار بابت دیه خراشیدگی حارصه در ساعد 
چپ و کبودی در ساعد چپ است دیه متعلق به آقای محمد خان محمدی نیم درصد 
دیه کامل مرد مسلمان  بابت ارش تورم دست چپ است دیه متعلق به ابراهیم خان 
محمدی یک و نیم درصد دیه کامل مرد مســلمان بابت دیه سائیدگی حارصه در 
ساق پای راست و شقیقه راست است. دیه متعلق به امیر خان محمدی نوزده و نیم 
)19/5( دینار+ سه درصد دیه کامل مرد مسلمان + نیم درصد ارش بابت دیه کبودی 
در سمت راست پیشانی، سمت راست گردن، گونه راست، زیر چشم راست ، بینی، 
سمت چپ صورت، بازوی چپ، قفسه سینه  و دیه جراحت حارصه در زیر چشم 
راست،  گونه چپ، الله گوش چپ و ارش خراشیدگی در قدام قفسه سینه دیه متعلق 
به خانم فاطمه خان محمدی 1/5 دینار+ شش دهم درصد دیه کامل مرد مسلمان به 
عنوان ارش بابت دیه کبودی بازوی راست و ارش تورم در بند اول و دوم انگشت 
شست دست راست دیه متعلق به آقای هادی خان محمدی شش دینار+ یک درصد 
دیه کامل مرد مسلمان + دو فقره دیه هر کدام یک صدم از یک دهم از یک سوم دیه 
کامل مرد مسلمان به عنوان ارش بابت دیه کبودی زیر چشم چپ و پیشانی و دیه 
خراشیدگی حارصه در گوش راســت و کف و خلف بند وسط انگشت سوم دست 
راست و ارش تورم خلف سر و ارش خراشــیدگی حارصه در قدام گردن و شانه 
راست پرداخت دیات و ارش اعالمی حداکثر ظرف یک سال از تاریخ وقوع حادثه 
است. رای صادره نسبت به کلیه متهمان به جز آقای سجاد کریمیان و ابوالفضل 
انصاری غیابی و دادنامه غیابی ظرف بیســت روز قابل ا عتــراض واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
 است. م الف: 38677 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر اصفهان )101 جزایی سابق(

 ) 744 کلمه، 8 کادر(  
ابالغ رای

12  شــماره دادنامــه: 9509970352701982 شــماره پرونــده:  /299
9409980360100530 شماره بایگانی شعبه: 950733  شکات:  1- شرکت بیمه 
آسیا با وکالت  آقای سعید نژاد تقی دزفولی فرزند اســفندیار به نشانی اصفهان 
خیابان وحید نبش خیابان حسین آ باد مجتمع تجاری عسگری طبقه دوم واحد5، 
2- بیمه رازی با وکالت آقای وحید زینلی فرزند ایرج به نشانی اصفهان- خیابان 
نشاط حد فاصل چهار راه نقاشــی و چهار راه هشت بهشت مجتمع تجاری اداری 
نقش جهان طبقه دوم واحد 6، متهم: آ قای بهرام رحیمی فرزند داراب به نشــانی 
فعال مجهول المــکان، اتهام: جعل، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهرام ر حیمی فرزند داراب و فعاًل متوالی و بدون 
تامین دائربر کالهبرداری از شرکت بیمه به میزان مبلغ 44/155/000 ریال نظر به 
محتویات پرونده و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و با عنایت به دالیل اعالمی 
در دادنامه 1475-95  مورخه 95/09/04 لهذا دادگاه متهم را به پرداخت مبلغ فوق 
الذکر به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید راجع به اتهام 
دیگر متهم دائر بر شروع به کالهبرداری از شرکت آسیا و همچنین جنبه عمومی  
و جنبه خصوصی بزه نظر به اینکه در دادنامه شماره 1475-950 مورخه 95/9/4 
دادگاه مواجه با تکلیفی نیست رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان اســت.  م الف: 38676 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شــهر اصفهان )101 

جزایی سابق( ) 252 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/305  کالســه پرونده: 267/95 شــماره دادنامــه: 720/95-95/8/29 تاریخ 
رسیدگی: 1395/07/26 ،مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: بانک ملت استان اصفهان به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
ساختمان شعب بانک ملت اســتان اصفهان ، وکیل مع الواسطه: خانم آزاده باللی 
مهیاری به نشــانی اصفهان چهار راه تختی روبروی ورزشگاه تختی نبش کوچه 
ارباب، خواندگان: 1- خانم ریحانه کریمی کردآبادی و 2- توران کریمی کردآبادی 
و 3- پری کریمی کردآبادی فرزندان اکبر و 4- کامران قضوی فرزند غالمرضا به 
نشانی 1- اصفهان انتهای عالمه امینی خ نیرو شهرک گلها بوستان 2 پالک 3 سمت 
چپ طبقه همکف 2- اصفهان خ جی کردآباد کوچه شهید علی رجبی بن بست کرمی 
پالک آخر سمت راست 3- اصفهان انتهای عالمه امینی خ نیرو شهرک گلها بوستان 
2 پالک 18، 4- خیابان امام خمینی شــرکت روغن نباتی ناز اصفهان، خواســته: 
مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال موضوع قرارداد شماره 8186556528/88 مورخ 

1386/12/12 بانضمام مطلق خسارات قانونی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: درخصــوص دعوی بانک ملت اســتان اصفهان با 
وکالت مع الواســطه خانم آزاده باللی مهیاری به طرفیت 1- خانم ریحانه کریمی 
کردآبادی و 2- توران کریمی کردآبادی 3- پری کریمی کردآبادی به خواســته 
مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال موضوع قرارداد شماره 8186556528/88 مورخ 
1386/12/12بانضمام مطلق خســارات قانونی وکیل خواهان بــدواً مطابق متن 
دادخواست تقدیمی اظهار داشــته خواندگان از خواهان تسهیالت بانکی دریافت 
داشته و از بازپرداخت اقساط آن امتناع نموده اند لذا تقاضای محکومیت خواندگان 
را دارد شــورا با عنایت به محتویات پرونده و ضمائم پیوســت و اظهارات وکیل 
خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 1395/07/26 و با عنایت به مواد 3 و 4 و  6و 9 
قرارداد فروش اقساطی شماره 8186556528/88 مورخ 1386/12/12 و مواد 2 و 
8 تعهدنامه عادی ضمیمه آن و با عنایت به عدم حضور هیچ یک از خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی و عدم ارســال الیحه دفاعیه در اعتراض و یا رد 
خواسته خواهان  شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 60/0000/000 ریال بابت اصل خواســته و خسارت تاخیر تادیه 
معادل 18 درصد طبق قرارداد از تاریخ تقدیم دادخواست ) 1395/03/17( لغایت 
تاریخ اجرای حکم و مبلغ 1/730/000 ریال بابت هزینه دادرســی و نشر آگهی و 
هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعــالم می دارد رای صادره 
غیابی و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس 
از انقضــای مدت واخواهی قابل تجدیــد نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 38611 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان ) 464 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

12/306  شماره کالسه: 950002 شماره دادنامه: 9509970352401326 خواهان: 
آقای محمد یزدانی فرزند ابوالقاسم به نشانی استان فارس- شهرستان شیراز- 
خیابان باهنر جنوبی- بلوار  پاســارگاد- خ پرنیان- سمت راست درب پنجم تلفن 
09173222568، خواندگان: 1- آقای اکبر سیمین به نشانی مجهول المکان 2- آ قای 
محمد منتظری به نشانی مجهول المکان 3- شرکت سیمین سازه گستر پاسارگاد به 
نشانی تهران- شهرک صنعتی پاوه- پالک 1،  خواسته: اعتراض به عملیات اجرایی 
) موضع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اعتراض آقای محمد یزدانی فرزند ابوالقاسم نسبت 
به توقیف یک دستگاه خودروی سواری سوناتا مدل 2006 به شماره انتظامی 859 
ب 68 ایران 22 در پرونده اجرایی 920045 شــعبه 24 اجرای احکام مدنی، نظر به 
مالحظه تصاویر اسناد رسمی موضوع وکالت و تفویض وکالت که بیانگر اعطای 
وکالت از سوی مالک رسمی  جهت تعویض پالک خودرو می باشد که قرینه ای بر 
فروش آن می باشد و نیز وجود اصل شناسنامه مالکیت و کارت مالکیت خودرو 
و نیز بیمه نامه آن در ید خواهان و نظر به اینکه خودرو از سال 1392 لغایت 1395 
توسط اشخاص غیر از مالک رسمی بیمه شده است از جمله در سال 94 و 95 توسط 
برادر خواهان بیمه گردیده و نظر به تصرف مالکانه خواهان در خودروی موضوع 
توقیف، لذا دادگاه اعتراض وی را موجه و مالکیت او را محرز دانســته مستنداً به 
ماده 35 قانون مدنی و مــواد 146 و 147 قانون اجرای احــکام مدنی حکم بر رفع 
توقیف  خودرو صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیســت روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. م الف: 38603 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 308 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/295 کالســه پرونــده: 779/95 شــماره دادنامــه:1053-95/11/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: کمال محسنی به نشانی 
اصفهان خوراسگان خ سید علی شمالی کوچه یاسر،   خوانده: یعقوب معصوم علی 
پور به نشانی مجهول المکان ، خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک به شــماره 079832 مورخ 94/11/5 به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در 
خصوص دعوی آقای کمال محســنی به طرفیــت یعقوب معصوم علــی پور  به 
خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک  به شماره 94/11/5-079832 
به عهده بانک ملی  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه  به محتویات پرونده 
و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلســه حضور ندارند و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستنداً به مواد  210 و 212 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م 
حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/635/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه  نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 

خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید موصوف 94/11/5 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38592 شعبه 52 شورای 
حل اختالف اصفهان )شعبه 102 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان(  

)307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/304 کالســه پرونده: 1352/95 شــماره دادنامه: 9509976793602193-
95/11/25 مرجع رســیدگی: شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
سروش سلیمی بروجنی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر هشت بهشت غربی کوچه 
پاکوشــک بن نوروزیان روبروی مدرســه موال واد 2، خوانده: مهرداد مختاری 
اسفیدواجانی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  سروش 
سلیمی بروجنی به طرفیت مهرداد مختاری اسفیدواجانی  به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال وجه یک فقره چک  به شماره 264534-95/6/20 به عهده بانک 
صادرات  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه  به محتویات پرونده و  بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم  ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
مســتنداً به مواد  212 و 214 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م 
حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 3/510/000 ریال  بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف 95/6/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:38630 شــعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان  )285 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/304 شماره دادنامه:9502172-95/11/27  کالسه: 950927، مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حاج اصغر محمدی به نشانی 
اصفهان  خ کهندژ جوی آباد قدیم کوچه شــهید فتح اله جوانمرد با وکالت حسین 
محمدیان و مهری نمازی به  نشــانی اصفهان شــیخ صدوق شــمالی ساختمان 
بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18، خوانده: حســین شــیخ ســجاد نصر به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: اجور معوقه، با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعــوی  حاج اصغر محمدی با وکالت حســین محمدیان و 
مهری نمازی به طرفیت حسین شبخ سجادنصر به خواسته بابت اجور معوقه از 
تاریخ 94/10/20 لغایت 95/4/20 به مدت هفت ماه طبق قرارداد نظر به محتویات 
پرونده و دادخواســت تقدیمی از ناحیه وکیل خواهان و عدم  حضور خوانده در 
 جلســه دادرســی و با عنایت به اجاره نامه منعقده فی ما بیــن اصحاب دعوی به

 تاریــخ 94/4/16 که طبق آن مســتاجر ماهیانه می بایســتی مبلــغ 2/600/000 
ریال بابت اجــاره بها به موجــر بپردازد فلذا شــورا دعوی مطروحــه خواهان 
را ثابــت تشــخیص و مســتنداً بــه مــواد 198 و  519 قانــون آیین دادرســی 
مدنی حکم بــه محکومیت خوانده بــه پرداخــت مبلــغ 18/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته به انضمــام مبلــغ 695/000 ریــال هزینه دادرســی و همچنین 
پرداخت حــق الوکاله وکیــل در حق خواهــان صــادر و اعالم مــی نماید. رای 
صادره غیابی و ظــرف مدت بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهــی در این 
شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید 
نظر خواهــی در محاکــم عمومی حقوقــی اصفهان می باشــد. م الــف:38625 
 شــعبه 12 مجتمع شــماره دو شــورای حــل اختــالف اصفهــان  )268 کلمه، 

3 کادر(

اعالم مفقودی 
)نوبت دوم(

اینجانــب دکتر زهــرا فتاحــی دارای پروانه مســئولیت 
فنی آزمایشــگاه بیمارســتان فیض اصفهان به شماره 
12/7/8/2550/پ مــورخ 92/3/22 به دلیل مفقود شــدن 
پروانه مذکور تقاضای صدور پروانه مسئولیت فنی جدید 

را دارم.
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پیشنهاد سردبیر:  عیـــدانه
راهنمای خرید شیرینی 

با نزدیک شــدن بــه عیــد نــوروز در ایران یک کار جامانده برای نوروز
 مجموعــه ای از آییــن هــا و ســنت ها 
در سراســر ایــران برپا می شــود. 
معمــوال  هــا  ســنت   ایــن 
از اوایل اســفندماه آغاز و تا 
ماه  فروردین  سیزدهم 
سال نو ادامه دارد. 
اما نخســتین 
سنتی که 

معمـــوال 
ایرانیـان  تمام 
نیز بــه آن پایبند 
هستند، ســنت دیرینه 
خانه تکانی اســت که عالوه 
بر ایران در دیگر ملل فارســــی 
 زبان جهــان نیــز بــر اســاس باور 
و اعتقادات مردم، اجرا می شــود. ایرانیان 
 بــا برپایی این ســنت پســندیده که ریشــه 
در تاریــخ  آنها دارد بــا غبارروبــی ونظافت منازل 
 خود یا بــه عبارتی » خانــه تکانی « به اســتقبال نوروز 
و به نوعی به میزبانی بهـــار می روند. خانه تکانی که ریشــه 

در تاریخ ایران دارد تا امــروز نیز در فرهنگ ایرانی ما ادامه داشــته به 
 طوری که از خاطرات برجای مانده گذشته ها پیداست که خانه تکانی 
 از قدیــم االیــام در میــان ایرانیان بــه عنوان ســنتی نیکــو تلقی 
 می شــده اســت. اعضای خانــواده با همــکاری وهمدلــی یکدیگر 
 در اجــرای این ســنت دســت به دســت هــم مــی دادند تــا قبل 
از فرا رسیدن ســال نو وســایل خانه را تمیز کرده و تمام ناپاکی ها را 
 از خانه بیــرون بریزند. در تحلیل کارکردهای این ســنت پســندیده 
 می توان گفت خانــه تکانی به افــراد جرات رهایی از وابســتگی ها را 
می دهد و فرصــت دور ریختــن خاطرات بــدی کــه در ذهن خود 
بایگانی کــرده اند را ایجــاد می کنــد. خانه تکانی، اولین مشــخصه 
نزدیک شدن به ســال نو و روزهایی دیگر است. ســالی که در آن باید 
همراه با تمیز کردن پلیدی های مادی، پلیــدی های روحی را نیز دور 
کرد. » محمد مکاری « پژوهشــگر مردم  شــناس با اشاره به قدمت 
این ســنت پســندیده در میان ایرانیان می گوید: » سنت خانه 
 تکانی نیز همانند ســایر ســنت هــای ایرانــی از دیرباز 
مــورد توجه مردم فارســی زبــان در سراســر جهان 
 قرار گرفته و ایــن روزها ورود به ماه اســفند یکی 
از جدی ترین دغدغه خانواده های ایرانی است 
و کمتر خانواده ای است که نسبت به این 

سنت بی تفاوت باشد. «
همه چیز را به ما بسپارید

 »همه چیز را به ما بســپارید«، 
» هیچ نقطه سیاهی باقی نمی 
گذاریم «، » خانه تکانی منزل 
شــما « و ... این تبلیغات و ده ها 
مورد دیگر ازاین دســت تبلیغات 
 توســط شــرکت های خدمات نظافت 
بر در و دیوار شــهر نصب شــده و حتی این 
روزها از طریق پیامک به گوشی های تلفن همراه 
ارسال می شود. تبلیغاتی که بســیاری را وسوسه می 
کند تا با اعتماد به این شرکت ها نظافت خانه خود را به آنها 
بسپارند.  البته کم نیستند کســانی که با نارضایتی و پشیمانی 
خانه را تحویل گرفته و ترجیح می دهند بار دیگر تمام خانه را تمیز 
کنند. آنها تصمیم خود را می گیرند تا در ســال های بعد تمام کارهای 
 شان را خودشــان انجام دهند و دیگر به این شــرکت ها اعتماد نکنند. 
 با وجــود نارضایتــی خانواده هــا، اما ایــن روش خانــه تکانی عالوه 
بر شــهرها به روستاها نیز رســیده اســت. به گفته » مکاری «، برخی 
 روســتاییان نیز از طرق مختلف بــرای خانه تکانی از شــهر کارگر را 
به روســتا برده تا خانه تکانی راحتی را تجربه کنند. به گفته وی در این 
تغییر روش ها در بحث سنت خانه تکانی کامال  مشهود است که آن باور 
و اعتقادات به خصوص در مناطق شهری با تغییر سبک زندگی و وجود 

انواع رسانه های جمعی کمرنگ تر از گذشته شده است. 
سبک های دیروز و امروز خانه تکانی

گذشــته از اینکه خانه تکانی یکی از ســنت های پرطرفــدار در میان 
ایرانیان اســت، اما آن گونه که قدیمی ها می گوینــد، در ایران قدیم 
آماده شدن برای سال نو قدری متفاوت تر نســبت به امروز بوده است. 
 زنان آن روزها عالوه بر تالش برای شســت و شــو و تمیز کردن خانه 
 با امــر و نهی، همه اهــل خانه را به تمیــز کردن اثاثیــه وخانه تکانی 

وا مــی داشــتند و فرامین آنهــا بدون هیچ کــم و کاســتی باید اجرا 
 می شــد. در ســال های خیلی دور با وجود سرمای شــدید زمستان 
 و همچنین نبود امکانات کافی، سنت خانه تکانی قدری سخت تر انجام 
 مــی شــد. آن موقع یکــی از مهــم ترین دغدغــه خانم هــای خانه 
 جمع کردن کرســی و بخاری های هیزمــی و پارک کــردن آثار دود 
و سیاهی های ناشی از وســایل گرمایشــی در خانه ها بود. »مکاری« 
در این بــاره می گوید: در گذشــته در چنین روزهایی یعنی اواســط 

 اســفندماه اجاق های زغالی وکرســی ها از خانه جمع می شــد 
و گاهی هم جمع آوری کرســی از خانه ها بــا مخالفت مردان 

خانه روبــه رو می شــد. او یکی دیگــر از کارهایــی که در 
گذشــته اهمیت زیادی داشــت را ســفید کــردن ظروف 
 مســی می دانــد و اضافه می کند: » ســفید گــران مس 
در این ماه از سال کارشان حســابی می گرفت. چون اکثر 
ظروف خانه مســی بود. زیرا دوام باال و نیز صرفه اقتصادی 
 زیادی برای خانواده ها داشــت. اما امروز این کســب وکار 

از رونق افتاده و جای خودش را به انواع شــغل های جدیدی 
 مثل قالیشــویی و شــرکت های خدمــات نظافــت داده که 

 در قبال انجام آنها نیز دســتمزدهای نجومی از خانواده ها گرفته 
 مــی شــود. « مــکاری در ادامــه ایــن ســنت را متاثــر 

 از اعتقــاد و بــاور مــردم ایــران زمیــن مــی داند که 
با آمدن بهار بایــد همه چیز برای آنهــا بوی تازگی 

 به خــود بگیــرد و همان طــور که کــدورت ها 
و ســیاهی ها از خانه ها پاک می شود ظروف 

شکسته مانند کوزه شکسته ها و ظروف 
شکســته چینی نیز بایــد از درون 

خانه دور ریخته شــود و مابقی 
وسایل سالم خانه نظافـــت 

 شــــوند. او مــی گوید: 
» بر اســاس اعتقاد 

آنها عید با خودش 
گل و شــکوفه و 
آورد، می   زیبایی 

 پـــــس نبایــــد 
در خانــه هــــا هــم 

نازیبایــی وجود داشــته 
 باشــد، زیــرا شــادی هــا را 

 می کاهــد. « این مردم شــناس 
با مقایســه مخارج خانه تکانی مردم 

دیروز و امــروز می گوید: » مــردم قدیم 
 در مخارج زندگــی واقعا اهــل قناعت بودند 

و برخالف امروزی هــا در قید خریدهای آنچنانی 
و تعویض وسایل خانه و لباس نو نبودند. برای همین 

 ترجیح می دادنــد به جای خــر ج هــای اضافی حتی 
لبــاس های قدیمی خــود را شســت و شــو و تعمیر کرده 

 و برای ســال جدید نیز همان لبــاس ها را بر تــن کنند. البته 
 در میان خانــواده های امروزی هســتند خانواده هایــی که حتی 

 به لحــاظ اقتصادی قــدرت خریــد وســایل جدیــد را دارنــد، اما 
 بر این باورند که ســنت خانــه تکانی یعنــی پاک شــدن دل و خانه 

از ناپاکی هاست و باورشان بر تمیز شدن و پاکی است نه تغییر وسایل 
 خانه. اما به هر حال ســبک غلط خانه تکانی عالوه بر جوامع شــهری 
 در دل روســتاها نیز رســوخ کرده به طــوری که در میان بســیاری 
از خانواده های روســتایی نیز شــاهد این روش ناصحیح خانه تکانی 
هستیم که موجب چشم و هم چشمی های زیادی در میان خانواده ها 

شده است. 

خانه و خانواده؛ 

غبارروبی از خانه و
خاطره ها

راهنمای خرید آجیل راهنمای خرید شیرینی 

یکی از اقالم همیشگی خرید نوروز شیرینی است. شــیرینی عید به طور معمول باید دارای دو ویژگی اصلی 
 باشد: یکی اینکه ماندگاری طوالنی  داشــته باشد چون الزم است دو تا سه هفته ســالم و تازه باقی بماند

)به همین دلیل اســت که مردم برای خرید شــیرینی عیدشان بیشتر سراغ شــیرینی های خشک 
می روند و تولید شــیرینی خشــک در قنادی ها به ۷۵ درصد کل تولیدات شیرینی شان می رسد( 

و دومین ویژگی شــیرینی مناســب برای عید، ارزانی و سبکی آن اســت؛ چون تعداد زیادی 
 میهمان در عیــد نوروز به یک خانه رفت و آمد می کنند و صرفه با شــیرینی های ســبک 

و کوچک اســت که با خرید یک کیلوگرم از آنهــا بتوان از تعداد بیشــتری میهمان 
پذیرایی کرد.

  پیشنهادهایی برای خرید شیرینی عید
برای خرید شــیرینی عید اول تصمیم بگیرید چه نوع شــیرینی را دوست 

دارید و به ذایقــه میهمانان تان هم خوش می آیــد. از طرف دیگر، باید 
بدانید که چه شــیرینی هایی در بازار موجود است و مهم تر از همه 

بودجه ای که برای خرید شیرینی عید در نظر گرفته اید، چه قدر 
است. به طور کلی می توانید شیرینی های عیدتان را از یکی 

از گروه های زیر یا مخلوطی از  آنها انتخاب کنید:
1- شیرینی های ســنتی: باقلوا، قطاب، پشمک، 

لوزپسته، لوزبادام، لوز نارگیل، کیک یزدی، نان 
برنجی، نان نارگیلی، حاجی بادام، ســوهان 

آردی، سوهان عسلی، سوهان خانی، نان 
نخودچی، پا درازی، کلمپه، باسلوق، 

زبــان، پاپیونــی، نــان خرمایی 
کرمانشاهی و کلوچه خرمایی

2- شــیرینی هــای 
فانتزی: گل محمدی 

)دانمــارکــــی(، 
ناپلئونی، تارت هـا، 
پــای ســـــیب و 

مافین شکالتی.
3- شــکالت ها و 

آبنبات ها: شکالت های 
فلـــــه ای یــا تختـــه ای، 

اســـتاندارد و قابــل اطمینان 
نیســتند. اگر می خواهید شکالت 

و آبنبات را برای عید بخرید، به ســراغ 
انواع بسته بندی شــده بروید که عالمت 

استاندارد و پروانه ساخت داشته باشند. 
مارک های معتبر و شــناخته شــده شــکالت 

و آبنبــات بهترین انتخاب ها هســتند. بــه عقیده 
کارشناسان تغذیه شــکالت  های مغزدار به دلیل حجم 

کمتر شــکالت و وجود مغزها و دانه  هــای روغنی انتخاب 
مناسب  تری هستند.

  نگهداری شیرینی 
گاهی وقتی برای عیددیدنی می روید، شیرینی های خشک یا تر روی 

میز پذیرایی ســاعت ها به حال خود رها می شــوند و گرد و غبار یا حتی 
حشرات روی آنها می نشیند و شیرینی ها را آلوده می کند. 

برای رفع این مشکل، ورقه های شفاف پالستیکی در بازار است که می توانید چند 
متر بخرید و روی شیرینی ها را با آ ن بپوشید. با این کار هم شیرینی  ها تمیز و تازه  تر 

می  مانند و هم ظرف شیرینی زیباتر به نظر می  رسد.

آجیل یکی از خوراکی های پرطرفداری است که همیشه در لیســت خرید عید جای دارد. آجیل، کلسترول 
خون را پایین می آورد و خطر بیماری های قلبی و عروقی را کم می کند. 

همچنین منبع پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی مختلف اســت. در عین حــال آجیل ها پرکالری 
هستند و در تهیه انواع آجیل  از مقادیر زیادی نمک استفاده می شــود و بنابراین مصرف بی رویه 
 آن، ممکن اســت عوارضی را به خصوص برای بیماران قلبی عروقی، افراد مبتال به فشار خون 

و بیماران کلیوی به همراه داشته باشد. 
هنگام خرید آجیل این نکات را به خاطر داشته باشید

 1- تا حد امکان آجیل عید خود را از فروشــگاه های معتبر که اجناسی با کیفیت 
مرغوب و تازه عرضه می کنند، بخرید. 

از خرید گذری یا خرید از دست فروشان خودداری کنید.
 2- هنگام خرید آجیل به تازگی آن توجه داشــته باشــید. آجیل تازه 
 نباید هیچ گونه بوی بدی داشــته باشــد. بوی ماندگی، بوی تند 

یا بوی ترشیدگی نشانه ناسالم بودن آجیل است.
 3- رنگ آجیل را با دست تان کنترل کنید. 

 اگر دســت تان رنگی شــد احتمــال دارد آجیل ها را 
با رنگ های غیرمجاز یا خوراکی رنگ کرده باشند و 

باید از خرید آن خودداری کنید.
 4- از خریــد پســته هایی کــه زیــادی 
خندان هســتند، خودداری کنید؛ زیرا 
فروشندگان آنها را در ظرف های آب 
جوش می ریزند و سپس ناگهان 
در آب ســرد قرار می              دهند 
تـا در اثر شوک حرارتی 
سر بازکنند و خندان 
شـــوند البته این 
شــوک حرارتی، 
کیفیت پســـته 
 را نیــز پاییــــن 

می آورد.
 5-  از مضــرات نمک 

هم که اطالع دارید. 
 پس بهتر اســت تا حد امکان 

آجیل های شور را انتخاب نکنید.
 6- در خریــد مغز گــردو باید خیلی 

دقت کنید که کهنه نباشد. 
روغن فراوان موجــود در مغز گــردو، در اثر 
کهنگی، تغییر حالــت داده و طعم نامطبوع پیدا 

می کند.
 7- نکته بسیار مهم دیگر این است  که آجیل و خشکبار 
قابلیت آلودگی به سموم قارچی نظیر آفالتوکسین را دارند. 
واحدهــای صنعتی با توجه بــه وجود پروانه های بهداشــتی، 
ضوابط و دستورالعمل های وزارت بهداشــت، ملزم به اندازه گیری 
آفالتوکســین روی محصوالت شــان هســتند، امــا در محصوالت 
 ســنتی آجیل و خشــکبار که به صورت بــاز و فله ای عرضه می شــود، 
این اندازه گیری ها صورت نمی گیرد و محصوالت تولیدی قابل ردیابی نیستند.

8- اگر آجیل  نوروزی تان زیاد آمد و  خواستید آن را برای استفاده های بعدی کنار 
بگذارید، سعی کنید آجیل را با پوست درون ظرف های دربسته و در محلی خشک و 

خنک قرار بدهید.

 اســفند ماه اســت و روزهای پر کار و خیابان های شلوغ، همه 
 در حال خانه تکانی، خرید عید، کامل کــردن کارهای نصفه و نیمه 

 و خالصه در تکاپو، انگار که با تمام شــدن ســال باید حســاب ها تسویه 
شده باشد، کارها به اتمام برســد و همه چیز برق بزند، شاید تصور این پیش 

آید که با تمام شدن ماه اسفند، وقت ما هم تمام می شود، یا خدای ناکرده جانمان!
 اسفند که می رسد، تازه یادمان می افتد که مدت هاســت، پایه یکی از مبل ها شکسته 

و باید تعمیر شود، شیر آب چکه می کند و در اتاق بچه ها قژقژ.
 بوی اسفند که می آید، کمدی که مدت هاست درش باز نشــده، باز می شود و لباس های کهنه 

و نو از هم جدا می شود، نزدیک عید که می شود، دل مان می خواهد استکان های لب پر را به کناری 
بگذاریم و لیوان های نــو بخریم، رومیزی های قدیمــی و عتیقه را رو می کنیم و بــه دیگر اعضای خانه 

می گوییم مراقب باشــند، حقوق می گیریم و عیدی، بــه مراکز خرید می رویم و همــه چیز می خریم، حتی 
چیزهایی که احتیاج نداریــم، اما چون تخفیف خورده، ما را قلقلک می دهد کــه بخریمش! در خیابان ها که قدم 

می زنیم، چشــمان مان می دود، به دنبال اجناس حراج خورده و حواس مان نیســت که از آن در خانه داریم، آن هم 
چند تا! با دستان پر به خانه می آییم و خرید ها را به زور در قفسه های در شــرف انفجار جا می دهیم. روزهای آخر سال که 

می شود، دل مان هوای گذشته ها را می کند، بوی شــیرینی خانگی که این روزها از قنادی خریداری می شود و آه که چه گران 
است، دل مان به یاد قدیم ها، بچگی می کند، دلش عیدی می خواهد و بیچاره بچه های امروز که یا کسی این روزها عیدی نمی دهد 

یا این قدر پدر و مادر برای شان همه چیز را فراهم کرده اند که ارزش اسکناس های نو و تا نخورده عموجان را نمی دانند. 
روزها و شب های پایانی سال که می شــود، پیش خودمان برنامه می ریزیم که عید دیدنی خانه کی برویم و به خانه کدام فامیل پا نگذاریم، 

چرا که سال گذشته بازدید ما را پس ندادند! فکر می کنیم که چه کسانی را برای شام نگه داریم و پارسال منزل کی، شام و ناهار ماندیم!
روزها و شب های اســفند به اندازه همه سال فکر می کنیم، دکوراســیون خانه را چگونه تغییر دهیم که بهترین باشــد، کدام لباس مان را برای دید 

شیرینی و آجیلی برای میهمانان مان تهیه کنیم، به کجا سفر کنیم و با چه کسانی همراه شویم و... اما در و بازدید ها بپوشــیم، چه 
بین این همه شلوغی و همهمه، کسانی هم هستند که عالوه بر این همه کار و فکر، نگاهی به سالی 

که گذشت دارند، سبک و سنگین می کنند، نه تنها حساب های مالی خود را، بلکه رفتار خود 
را، اخالق خود را، کارهایی که کرده اند را مرور می کنند، از تک تک کارهای خوب شــان 

خوشحال می شوند و در دل می گویند در سال جدید، بیشتر به فقرا کمک می کنم، 
 دســت های نیازمند زیادتری را می گیرم، محبت بیشتری به خانواده ام می کنم 

 و هزاران تصمیم قشــنگ دیگر که  ای کاش به مرحله عمل برســد، بعد نوبت 
به کارهای بدشان می رسد، دروغ هایشان، غیبت هایشان، دل شکستن هایشان، 

از یادآوری گناهان شان شرمگین می شوند و از اعماق وجود از خدای بزرگ 
عذر تقصیر می خواهند و عهد می کنند که بسازند آنچه ویران کرده اند...

ای کاش که ما هم چنین کنیم، در این روزهایی که اسفند، نفس های 
آخر خود را می کشد، ببینیم چه کرده ایم و تصمیم بگیریم که چه 

می خواهیم انجام دهیم، قبل از آن که خیلی دیر بشود و انگشت 
حســرت را به دندان بگزیم، به قــول پیامبر)ص( 

رحمت و مهربانی خویشتن را محاسبه کنید  
قبل از آن که به حســاب شــما برســند، 

کارهای نیک خویش را وزن کنید  قبل 
از آن که آنها را وزن کنند و آماده 

شوید برای عرضه بزرگ     
)روز قیامت(.
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پیشنهاد سردبیر: 
پویش حیات در حفاظت از محیط زیست کشور

اخبار

تعیین جریمه برای خرید و فروش 
سمندر لرستانی

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد:

نقش مثبت دادسرای جرایم 
زیست محیطی درکاهش تخلفات

حفظ درختان کاشته شده 
و پایبندی به حرمت درخت

شب عید هرسال چند میلیون ماهی 
قرمز در ایران فروخته می شود؟

رییس محیط زیست شهر تهران با اشاره به ممنوعیت خرید و فروش 
گونه های جانوری و اخطار به فروشندگان این گونه ها در آستانه عید 
نوروز گفت: بر اساس مصوبه شــورای عالی محیط زیست جریمه 

خرید و فروش سمندر لرستانی300 هزار تومان است.
محمدحســین بازگیر در مورد جریمه خرید و فــروش گونه های 
جانوری در آســتانه عید نوروز گفت: شــورای عالی محیط زیست 
مصوبه ای را در خصوص جرایم ضرر و زیان حیات وحش دارد که بر 
اساس آن جریمه خرید و فروش هر گونه جانوری مشخص می شود. 
وی ادامه داد: بر اساس همان مصوبه با مجرمان درآستانه عید نوروز 
نیز برخورد می شود و جریمه هایی برای آنها در نظر گرفته می شود، 
از جمله گونه هایی که در آســتانه عید نوروز شاهد خرید و فروش 
آن هستیم گونه سمندر لرســتانی، الک پشت های برکه ای و انواع 
مارهای دریایی است که بر اساس این مصوبه جریمه آن300 هزار 

تومان است.
 رییس محیط زیست شــهر تهران اظهار داشــت: اطالع رسانی ها 
و مکاتبات الزم با تمام مجموعه ها نیز انجام شــده است که اجازه 

خرید و فروش گونه های حیات وحش را ندهند.
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه حتما با متخلفان 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 عضــو هیئت علمــی موسســه تحقیقات ســازمان جنگل هــا مراتع 
و آبخیزداری با بیان اینکه امســال تصمیم بر این شــد کــه نگهداری 
از درختانی که در هفته منابع طبیعی کاشته می شــود در اولویت قرار 
گیرد،گفت: تالش کنیم با حمایت از درختان تازه کاشــته شــده نشان 

دهیم که پایبند حرمت درخت هستیم.
 محمــد درویش افــزود: رها شــدن درختان کاشــته شــده درهفته 
 منابــع طبیعی به حــال خود یکــی از مشــکالت در ایــن عرصه بود 
 زیرا بــا این رونــد هزینه زیادی که صرف کاشــت شــده بــود از بین 
می رفــت زیرا هیچ برنامــه ای برای نگهــداری ازآنها وجود نداشــت.

 وی اظهــار کــرد: امــا نکتــه مهــم در جشــن درختکاری امســال 
این اســت که این مســئله مورد توجه مســئوالن قرار گرفتــه و قول 
 داده انــد نگهــداری از درختان کاشــته شــده در اولویت قــرار گیرد 
و فقط به کاشــت بســنده نکنند. درویش تاکید کــرد: همچنین قرار 
شــد برای کاشــت از گونه های مناســب که خواهش های اکولوژیکی 
 کمتری دارنــد و نیاز بــه آبیاری مــداوم ندارند اســتفاده شــود که 

این مسئله نیز امسال مورد توجه ویژه مسئوالن قرار گرفته است.
وی گفت: می بینم که امســال اولویــت های طرح هــای درختکاری 
متوجه رویشگاه های طبیعی کشور مانند هیرکانی، ارسباران، زاگرس، 
ایران تورانی ، مناطق مرکزی و رویشــگاه های جنوبی موسوم به خلیج 
فارس وعمانی که دچار تخریب و آسیب شدند، است. عضو هیئت علمی 
موسسه تحقیقات سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری افزود: امیدواریم 
 تجربه خوب امســال که پــس از بروز ناخوشــایند طغیــان ریزگردها 
و گرد و غبار و افزایش نرخ فرســایش خاک در کشور رخ داد کمک کند 
که قدر رویشــگاه های جنگلی خود را بدانیم. وی تاکیــد کرد: یادمان 
باشد در کشوری زندگی می کنیم که ســهم هر ایرانی از رویشگاه های 
 آن کمتر از یک چهارم متوســط جهانی اســت بنابراین باید چهار برابر 
هر شــهروند در کره زمین حواس مان به حفظ رویشــگاه های جنگلی 

باشد.

فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان تهــران بابیان 
 اینکه ســاالنه حداقــل 5 میلیــون ماهی قرمز در سراســر کشــور 
 به فروش می رســد، گفت: با نزدیک شــدن به ایام نوروز نیز گشت ها 
و کنتــرل هــا در میــدان مرکزی میــوه و تره بــار تشــدید خواهد 
 شــد. نقی میرزا کریمی با اشــاره بــه اینکه فــروش ماهی های قرمز 
هر ســاله در میــدان مرکزی میــوه و تره بــار انجام می شــود، بیان 
 کرد: یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان تهــران بازدیدهایی 
از میدان مرکزی تره بار داشته است و با نزدیک شدن به ایام نوروز نیز 

گشت ها و کنترل ها تشدید خواهد شد. 
وی گفت: برای فــروش ماهــی قرمز نمــی توانیم نــگاه برخوردی 
 داشــته باشــیم، ســال های گذشــته در کنار ماهی قرمز، مــار آبی 
و ســمندر لرســتانی نیز به فروش می رســید. با برخوردی که یگان 
 حفاظــت محیط زیســت درخصــوص فروش ســمندر لرســتانی 
و تقویت حفاظت زیســتگاه های اصلی سمندر لرســتانی انجام داد، 
خوشبختانه ســال گذشــته فروش ســمندر لرســتانی حذف شد. 
درخصوص الک پشت برکه ای و مار آبی نیز برخورد با متخلفان صورت 
گرفت و پس از آن گونه های جانوری به زیســتگاه اصلی خود منتقل 

شدند. 
مردم به هیچ عنــوان ماهی قرمــز را در محیط طبیعی 

رها نکنند 
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان تهران گفــت: یگان 
حفاظت شــهرداری همــکاری خوبــی با محیط زیســت داشــته 
اســت، ماهی قرمز، گونه مهاجمی اســت کــه اغلب بعــد از ایام عید 
توســط مــردم در رودخانه هــای جــاری و دریاچه هــا رهاســازی 
 می شــود. توصیه ما این اســت که مردم به هیچ عنوان ماهی قرمز را 
در محیط طبیعی رها نکنند، زیرا به گونه های بومی آسیب زده و باعث 
از بین رفتن آن ها می شود. میرزا کریمی ضمن بیان اینکه ماهی قرمز 
ناقل بیماری های پوستی است، اظهار کرد: ســاالنه حداقل 5 میلیون 
 ماهی قرمز در سراسر کشور به فروش می رسد. با تغییراتی که به مرور 
در فرهنگ ها بــه وجود می آید، ماهــی قرمز نیز تحــت عنوان نماد 
نوروز وارد ســفره هفت ســین ایرانیان شــده اســت و کارشناسان 
 تاریــخ معتقدند کــه ماهــی قرمــز در آیین اصلــی نــوروز جایی 
نداشته اســت، همچنین از نظر اخالقی درست نیســت که ما ماهی را 
برای چند روز خریداری کنیم و چون شرایط نگهداری آن ها را نداریم 
پس از مدت کوتاهی از بین بروند. بنابراین توصیه ما این است که مردم 

از خریدن ماهی قرمز خودداری کنند.

با مسئوالن

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید 
بر رسیدگی به پرونده های زیست محیطی خارج از نوبت، 
 گفت: محاکــم تخصصــی درتعیین مجازات متناســب 

با جرایم محیط زیستی موثر است.
محمدکاظمــی با اشــاره بــه اینکه تجــاوز بــه منابع 
طبیعي،جنگل هــا وحریــم رودخانه هــا طی ســالیان 
 گذشــته افزایش پیدا کرده اســت، گفت: متاسفانه بارها 
 مشاهده شــده که دســت های عوامل دولتی در تجاوز 
 و تخریب محیط زیســت وجــود دارد که بایــد به نوعی 
 با ایــن مشــکل برخــورد شــود؛ بنابراین نیاز اســت 
 با این گونه تجاوزها و تابوشکنی ها برخورد محکم قانونی 
صورت گیرد. نماینده مردم درمجلس شــورای اسالمی، 
 افزود: رســیدگی قضایی به مسائل ومشــکالت مربوط 
به محیط زیســت نیازمند تخصص ویژه و اقدامات علمی 
تخصصی دراین حوزه اســت، بنابراین درطی چند وقت 
گذشــته میان سیستم قضایی و ســازمان محیط زیست 
 تعامالتی صــورت گرفتــه مبنی براینکــه برخی قضات 
به صورت ویژه پرونده های تشــکیل شده توسط سازمان 
 جنگل ها وســازمان منابــع طبیعی را مورد رســیدگی 

قرار دهند.
وی با تاکید براینکه پرونده های مربوط به محیط زیســت 
و تخلفات زیســت محیطی باید خارج از نوبت رسیدگی 
شــود، تصریح کرد: به طورحتــم به ایــن پرونده ها باید 
 نگاه تخصصی و علمی داشــت، ازاین رو تشکیل شعبات 
 و دادســراهای تخصصــی رســیدگی بــه تخلفــات 
محیط زیستی ازســوی قوه قضاییه گام مثبتی درجهت 

توجه کافی به پرونده های محیط زیست است.
کاظمی بــا مثبــت ارزیابی کــردن اقدام قــوه قضاییه 
درتشکیل این دادسراها در پایتخت، گفت: امیدواریم در 
مدت زمان کوتاهی و با اتخاذ تدابیری ویژه این دادسراها 
 درهمه اســتان ها و کالن شــهرهای کشــور تشــکیل 
شــود تا بتــوان از افزایــش جرایم علیه محیط زیســت 

جلوگیری کرد. 
نایب رییس کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان 
اینکه محاکم تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی 
در تعییــن مجازات متناســب با این جرایم موثراســت، 
افزود: به طورحتم محاکم تخصصی رســیدگی به جرایم 
 و تخلفصات زیســت محیطی در بازگردانــدن بیت المال 
به جامعه موثر بوده و باید میزان این شعبات درکل کشور 

افزایش پیدا کند.

  هفدهم اســفند ۱3۹۴ پــس از ماه ها تالش کنشــگران 
محیط زیســت و آحاد مردم، اســعد تقی زاده محیط بان 
منطقه استحفاظی دنا پس از تحمل ۸ سال زندان و شرایط 

پر اضطراب بین مرگ و زندگی، آزاد شد.
هفدهم اسفند ۱3۹۴ روزی اســت که پس از ماه ها تالش 
کنشــگران محیط زیســت و آحاد مردم، اســعد تقی زاده 
محیط بان منطقه استحفاظی دنا پس از تحمل ۸ سال زندان 
 و شــرایط پر اضطراب بین مرگ و زندگی، دوباره چشمش 
به یخچال های نقره فام دنا و رویش جوانه های جنگل بلوط 
زاگرس افتاد و فراق دل های دردمند و چشــم های منتظر 
مادر، پدر و همســرش، با آزادی اسعد، دو باره آهنگ خوش 
وصال را سر دادند. هفدهم اســفند ۹۴ مردم و جانب داران 
حفظ منابع پایه کشور نشان دادند که بر پایه همدلی، اعتماد 
و اعتقاد به اهداف انســانی می توانند هر ناممکنی را ممکن 

سازند.
 رویداد زمســتان ســال ۱3۹۴ نقطــه عطفــی در تاریخ 
 فعالیــت های جامعــه مدنی کشــور با رویکــرد حمایت 

از طبیعت و محیط زیست کشور محسوب می شود. 
هر چند نتایج انســجام آحاد مختلف مردم در درگاه فضای 
مجازی » پویش حیات « با هدف آزاد کردن آقایان اســعد 
تقی زاده و غالمحسین خالدی، محیط بانان در بند منطقه 
استحفاظی دنا از حکم اعدام، منجر شد و در نهایت این مهم 
با اتحاد و همبستگی جانبداران محیط زیست و حفظ منابع 

پایه کشور، در واپســین روزهای سال گذشته با جمع آوری 
وجه المصالحه کالن محقق شــد و متاثر از آن محیط بانان 
از بند رســتند، اما با دقت به واقعیت موجــود و رخدادهای 
 مختلف به نظر می رسد که دستاورد اصلی » پویش حیات «،

ظهور » سرمایه اجتماعی « با هدف کمک به طبیعت و آب 
و خاک مان و همچنین حافظانش در بخش محیط زیست 
کشور بود. سرمایه اجتماعی با شکوهی که به قول بسیاری 
از کنشگران محیط زیست و فعاالن جامعه مدنی، تا آن روز 
در تاریخ تالش های اجتماعی کشور، آن انسجام و مشارکت 

مجدانه در بخش محیط زیست، دیده نشده بود. 
اما موضوع حائز اهمیت تر دیگری که باید به آن توجه کنیم، 
ایجاد ارزش هایی اســت که در فرآیند حضور اندیشمندانه 
مردم در آن تالش مشــارکت مدار با محور هم دلی به وجود 
آمد و یکی دیگر از ارزش های حضور جمعی مردم برای نیل 

به اهداف مشترک شان را به منصه ظهور گذاشت.
بنابراین نکتــه قابل تامــل دیگری که بایســتی به عنوان 
یکی دیگر از دســتاوردهای » پویش حیات « به آن اشــاره 
کرد، حضور و معرفی » گنجینه پشــتیبان زیســت بوم « 
به آحاد مردم به ویژه کنشــگران محیط زیست در جایگاه 
 نخستین نهاد خیریه طبیعت بود. هر چند گنجه پشتیبان 
 زیست بوم از اواسط سال ۱3۹۲ با هدف کمک به تالش های 
محیط زیســتی، حمایت از تنوع زیستی و همچنین کمک 
به فعاالن محیط زیســت برای تحقق برنامــه های عمرانی 

آنان و کلیه کسانی که در طریق ارتقا وضعیت محیط زیست 
تالش می کنند، تشکیل شــد، اما در واقع تا قبل از معرفی 
حســاب بانکی گنجه به عنوان محل جمع آوری وجوهات 
 اهدایی مــردم به منظور تامین وجه المصالحــه آزاد کردن 
 محیــط بانان بی پنــاه دنا، کمتر کســی از وجــود گنجه 
و نحوه فعالیتش، اطالع داشت. بنابراین با انسجام و فعالیت 
 کنشــگران محیط زیســت در درگاه » پویــش حیات « 
) شــایان ذکر اســت این نام صرفا برای هماهنگی بیشتر 
 جانبداران محیط زیســت و ســرمایه اجتماعی موصوف 
به منظور انسجام و تمرکز بهتر به وجود آمد ( نهاد نیکوکاری 
گنجه پشــتیبان زیســت بوم ایران در ردیف نخســتین 
 نهاد خیریه به جامعه محیط زیســت کشــور معرفی شد و 
 این مهم از جمله دستاوردهای سرمایه اجتماعی شکوهمند 

در عرصه فعالیت های اجتماعی کشور به شمار می رود.
نکته حائــز اهمیت دیگری کــه در فرآینــد حضور جدی 
مردم در قالب » پویش حیات « بایســتی به آن توجه جدی 
کنیم اعتماد گروه های مختلف مردم اعم از دانشــگاهیان، 
کوهنــوردان، ورزش کاران، مدیران بخش هــای دولتی، 
 تشــکل های غیر دولتــی، صاحبــان صنایع و... نســبت 
به ابداع کنندگان و گردانندگان پویش حیات بود و چنانچه 
این حســن اطمینان و اعتماد به نیــت، روش و هدف خیر 
مســئوالن » پویش حیات « وجود نداشــت، قطعا پویش 
حیات در رســیدن به اهداف خویش با ناامیــدی رو به رو 
می شــد. از طرفی دیگر آموزه ای که همگرایی و مشارکت 
 مــردم در خلق پویــش حیات به همــگان دادنــد، ایمان 
 به هدف مشترک و پایداری برای دســتیابی به آن بود. آنان 
با هم اندیشی و به دور از هر گونه تکلف و گروه گرایی، با تکیه 
بر اعتماد و به طور خود جوش برنامه های راهبردی پویش 
را مدیریت کردند و بهترین » الگــو «ی همراهی، همدلی، 
صداقت و مشارکت در برگیرنده و هماهنگ را برای حصول 
نتایج مورد نظر ارایه دادند و نشان دادند که چنانچه با اهداف 
متعالی انسانی و به دور از خودنمایی و خود محوری فعالیت 
 کنیم هر کار سخت و ناشــدنی را می توان محقق ساخت.
 به هــر تقدیر ســرمایه اجتماعی به وجود آمــده در بخش

 فعالیت های محیط زیســتی جامعه مدنی کشور، واقعیت 
ارزشــمندی اســت که همچنان ضرباهنــگ قلب حیات 
بخشــش در عرصه تالش های ارزشــمند و اثرگذار جامعه 
مدنی، شنیده می شــود. ضرباهنگی که تاکنون عالی ترین 
مقام سازمان حفاظت محیط زیســت از شنیدن صدایش، 
خودداری کرده و به همین دلیل اســت که تا به حال سعی 
کرده آن سرمایه اجتماعی را انکار کند و به شیوه ای ناشیانه 
 در محافــل گوناگون ســعی در قلب واقعیات داشــته اند

 و از همیــن روی آزادی محیــط بانان توســط آحاد مردم 
 و جانبداران محیط زیســت را یا انکار کرده یا به خود نسبت 
داده  اند و شــاید به همین دلیل اســت که تــا کنون حتی 
حاضر به ابراز تشــکر از حضور اثرگذار و اندیشمندانه مردم 
 در خصوص آزاد کــردن محیط بانان اعدامــی و در بند دنا 

نبوده اند.

به بهانه آزادی محیط بان منطقه دنا؛

پویش حیات در حفاظت از محیط زیست کشور

دریچه

نگاه روز

معاون دفتر جنگل های خارج از شــمال سازمان جنگل ها 
با اشاره به خشک شــدن برخی گونه ها در منطقه زاگرس 
اظهار کرد: با ورود دولت و مجلس بــرای مدیریت و کنترل 
 خشــکیدگی، ردیف اعتباری در نظر گرفته شــده و حدود 
دو الی سه سالی است که با بســیج کلیه امکانات در کاهش 

این موضوع اقدامات خیلی خوبی انجام شده است.
مهندس پیرزادیان در یک برنامــه رادیویی درباره وضعیت 
جنگل های کشور گفت: سطح جنگل های کشور بر اساس 
 آخرین آمار مهندســی مطالعات ســازمان جنگل ها، بالغ 
 بر ۱۴ میلیــون و300 هزار هکتار برآورد شــده اســت که 
در پنج ناحیه رویشی گیرکانی، ارســباران، زاگرس، ایران 

تورانی و خلیج عمانی پراکنده شده اند.

وی ادامه داد: به لحاظ تنوع اقلیمی موجود بر کشــور، تنوع 
گونه در این جنگل ها، به وفور دیده می شــود. اهمیت این 
جنگل هــا در دو بخش ارزش هــای بازاری و غیــر بازاری 
خالصه می شــود. منظورمان از ارزش بازاری یعنی به طور 
مســتقیم به پول تبدیل می شــود که از آن جمله می توان 
 به تولید جــو و محصوالت فرعــی از جمله صمــغ و برگ 

و ساقه و ریشه برگ اشاره کرد. 
 جنگل های غیــر بــازاری در تولید  اکســیژن، جذب  گاز 

و کاهش سیالب ها و امثال آن تاثیرگذار  هستند.
معاون دفتر جنگل های خارج از شــمال سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور با بیان اینکه بیشــترین سطح 
جنگل های کشــور، در جنگل های زاگرس اســت، اظهار 

داشت: سطح پوشــش این جنگل ها شــش میلیون هکتار 
است و دومین رویشــگاه که بیشترین ســطح جنگل ها را 
دارند، ناحیه رویشی ایران تورانی است که در مناطق مرکزی 
ایران است. بعد از آن جنگل های خلیج عمانی قرار دارند که 
به صورت یک باریکه ای غرب کشــور از سمت شمال کشور 

به موازات مرز تا انتهای چابهار پراکنش دارد.
وی درباره تهدیدات جنگل ها نیز گفــت: تغییرات اقلیمی 
 مسئله ای اســت که در ســطح زیســت کره مطرح است 

و مختص ایران هم نیست. 
 ایران از نظــر اقیلمی در مناطق خشــک دنیا قــرار گرفته 
 و متوســط بارندگی کل جهان750 میلی متر در حالی که 
در ایران۲50 میلی متر اســت. در حقیقت سال هاست که 
ایران با مبحث خشکســالی دســت و پنجه نرم کرده است.

پیرزایان از خشک شــدن برخی گونه ها در منطقه زاگرس 
 گفت و عنوان داشت: با ورود دولت و مجلس برای مدیریت 

 و کنتــرل خشــکیدگی، ردیف اعتبــاری در نظــر گرفته 
شده است و حدود دو الی سه ســالی است که با بسیج کلیه 
امکانات در کاهش این موضــوع اقدامات خیلی خوبی انجام 
شده است. در ادامه دکتر کیادلیری با بیان اینکه خشکسالی 
از گذشته با ایران بوده اســت، اما اثر آن را امروز می بینیم، 
اظهار داشــت: مجموعــه دســتکاری هــا و دخالت های 
 طبیعی و غیر طبیعی در طبیعت، باعث افزایش اســتعداد 
 آســیب پذیری اکو سیستم شــده اســت. رییس انجمن 
 جنگل بانی کشــور  ادامــه داد: بــه انحاء مختلــف مانند 
 بهره برداری چوب و معدن در جنگل های مختلف کشــور 
به جنگل ها آســیب زدیم. به عنوان مثــال در زاگرس۸50 
هزار هکتار از آن را داریم گندم کشــت می کنیم و به همین 
جهت هیچ حیات وحشــی در آن نمی بینید زیرا جنگل ها 
 مجموعه ای از عوامل هســتند و در واقع مــا همه عوامل را 

از بین برده ایم و تنها یک سری درخت ها باقی مانده اند.

 گاو آنکل یا گاو شــاخ دراز از گاوهای بومی آفریقاست که فاصله نوک شــاخ های آن حتی به ۲/5 متر هم می رســد که به عنوان عاملی برای دفاع و همچنین خنک شدن اســتفاده می شود. این حیوان که در دشــت ها و مراتع باز آفریقای جنوبی ساکن 
 اســت، بین۴00 تا750 کیلوگرم وزن دارد. مقاومت باالی آنکل در برابر کم آبی و علوفه اندک باعث توانایی باال در بقای این نژاد شــده اســت. گوســاله های تازه متولد شــده این نوع گاو بین ۱۴ تا ۲3 کیلوگرم وزن دارند که تنها چند ماه دارای این وزن 

هستند.

فعاالن حفاظت محیط زیســت در کنیــا از مرگ یک فیل 
آفریقایی نادر در یک حادثه شــکار مشــکوک خبر دادند.

طبق اعالم این گروه حفاظت محیط زیست، الشه این فیل 
 کمیاب که » ســاتائو ۲ « نام داشــته و یکی از بزرگ ترین 
 و مســن ترین فیل های این قاره بوده در نزدیکی پارک ملی 

» ساوو « پیدا شده  است.
محیط بانان این پارک ملــی معتقدند: ایــن فیل به دلیل 
اصابت تیر سمی تلف شــده  اگرچه علت مرگ او هنوز تایید 

نشده  است.
به گفته کارشناســان یکی از ویژگی های این گونه، داشتن 
عاج های بسیار بزرگ است و در حال حاضر کمتر از30 راس 
فیل آفریقایی از ایــن گونه کمیاب در جهــان وجود دارد.

مسئوالن پارک ملی ساوو اعالم کردند: تیمی از کارشناسان 

 این پارک و ســرویس حیات وحش کنیــا عاج های بزرگ 
 این حیــوان را پیــش از آنکه به دســت شــکارچیان افتد 
 به محلی امــن منتقــل کردند. گفته شــده  کــه هر یک 

از عاج های این فیل حدود50 کیلوگرم وزن داشته  است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر محیط زیست 
سالم نباشد توسعه پایدار اتفاق نمی افتد؛ کشورهایی که منابع 
طبیعی و محیط زیست خود را حفظ کردند به اهداف توسعه 
پایدار دست پیدا کردند. علی محمد شاعری تاکید کرد: منابع 
طبیعی بستر حیات اســت و هر اقدامی که برای توسعه بیفتد 
در مسیر طبیعت اســت؛ یکی از مواردی که به توسعه پایدار 
در منابع طبیعی کمک می کند داشتن یک ساختار منسجم 
و محکم اســت؛۱30 کشــور دنیــا در بخش هــای مختلف 
 منابع طبیعی، محیط زیســت، آب و خاک و تنوع زیســتی 
در یک ساختار منسجم فعالیت می کنند. وی ادامه داد: ایجاد 
هماهنگی بین عناصر مختلف برای رسیدن به اهداف مورد نظر 
در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست یک حلقه مفقوده است 
که این موضوع در خصوص حفاظت محیط زیست خود را نشان 

می دهد. رییس کمیسیون کشاورزی متذکر شد: در هیچ جای 
 دنیا مدیریت جنگل از محیط زیســت جدا نیست و با هم کار 
 می کنند، اما ســازمان محیط زیســت فقــط در۱0 درصد 

عرصه های طبیعی معادل ۱6 میلیون هکتار نظارت دارد.

محیط زیست در بعضی جاها » محیط ایست « تعبیر می شودکشته شدن فیل آفریقایی کمیاب در کنیا

قاب روز  ) عجیب ترین حیوان آفریقا را بشناسید (

14 میلیون و 300 هزار هکتار جنگل در کشور داریم

رویداد زمستان 
سال 13۹4 نقطه 
 عطفی در تاریخ 

فعالیت های جامعه 
مدنی کشور 

 با رویکرد حمایت 
از طبیعت 

و محیط زیست 
کشور محسوب 

می شود
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فضای مجازیيادداشت

سوژه روز

مستطیل سبز

چهل وچهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، 23 اســفند 
سال 95 برگزار می شود و اعضا درباره مسائل مختلف سالی که رو به 

پایان است از جمله المپیک و پارالمپیک ریو، صحبت خواهند کرد.
طبق تصمیم  گرفته شــده 14 بند در دســتور جلسه این مجمع 
گنجانده شده که مورد آخر آن جالب توجه است. در بند آخر »تکریم 
از وزیر محترم ورزش و جوانان« گنجانده شده که در نوع خود جالب 
توجه اســت. در اینکه رابطــه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
باید خوب و مطلوب باشد تا کارها با هماهنگی بیشتری پیش رود 
شکی نیست؛ اما اینکه در دستور جلسه مجمع عمومی کمیته ملی 
المپیک، بندی با عنوان »تکریم از وزیر ورزش و جوانان« گنجانده 
شود کمی عجیب است آن هم در شرایطی که مسعود سلطانی فر 
از آبان ماه سال جاری و تنها 4 ماه اســت که به عنوان وزیر ورزش 
فعالیت می کند.چنین جلساتی که تحت عنوان »مجمع عمومی 
یا سالیانه« برگزار می شود بیشــتر به ارائه گزارش و صحبت درباره 
فعالیت ها اختصاص دارد و »تکریم« افــراد از جمله وزیر ورزش در 
مراسمی دیگر انجام می شــود. به نظر می رسد برای اثبات دوستی 
و خوب بودن بین نهادهای مختلف از جمله وزارت ورزش و کمیته 

ملی المپیک راه های بهتری وجود دارد.

محســن خلیلی، سرپرســت تیم فوتبال نفت تهران به شایعه 
تبانی علی دایی با پرسپولیس واکنش نشان داد.

دستور جلسه مجمع کمیته ملی المپیک مشخص شد؛

  »تکريم از وزير ورزش« 
در مجمع عمومی! 

واکنش خلیلی
به شايعه تبانی دايی و پرسپولیس

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن که در دربی اصفهــان در ترکیب ثابت 
تیمش حضور نداشت، اظهار داشــت: من با تشخیص مربی در نیمه 
دوم به میدان آمدم. به هر حال بازی های تیم ما فشــرده است و شاید 
مجتبی حســینی نمی خواهد بازیکنانش را از دســت بدهد. من به 
تصمیم سرمربی تیمم احترام می گذارم. محمدرضا حسینی در پاسخ 
به این سوال که »چرا ذوب آهن با چنین بحرانی مواجه شده و در 12 
بازی اخیر فقط دو برد به دست آورده است؟«، گفت: بالی خاصی سر 
تیم ما نیامده و هر تیمی ممکن است در مقطعی از فصل دچار بحران 
شود. مشکل ما این است که خوب بازی می کنیم، ولی متاسفانه برنده 
نمی شویم. اگر ضعیف بودیم مطمئنا در طول بازی موقعیت گل ایجاد 
نمی کردیم.  وی در خاتمه تاکید کرد: ما در این شرایط نیاز به یک برد 

داریم تا از بحران خارج شویم.

هافبــک مصدوم تیم تراکتورســازی درباره شــرایط قــراردادش با 
تراکتورسازی و اینکه آیا می تواند ســال بعد برای این تیم به میدان 
برود یا خیر، تاکید کرد: »هنوز هیچ چیز مشــخص نیست. خودم هم 
سردرگم هستم. برخی می گویند مشــکلی برای بازی کردن ندارم و 
برخی هم می گویند نمی توانی به میــدان بروی. قرارداد جدید من با 
تراکتورسازی قبل از محرومیت فیفا امضا شده اما نمی دانم در آینده 
چه اتفاقی رقم می خورد«. ســینا عشــوری ادامه داد: »من روزهای 
خیلی خوبی را در تراکتورسازی ســپری کردم و دوست دارم در این 
تیم بمانم. واقعا از آقای آجورلو و امیر قلعه نویی تشکر می کنم که در 
این مدت به من لطف داشــتند. آنها را همیشه دوست دارم و ممنونم 
که کمکم کرده اند. ان شــاءا... در پایان فصل هرچه خیر است، برایم 

پیش بیاید.«

حسینی:

بالی خاصی سر تیم ما 
نیامده است

عشوری:

خودم هم سردرگم 
هستم!

کاریکاتور روزخارج از گود

با وجود اینکه تقریبا دو ماه تا آغاز بازی های کشــورهای اســالمی 
باقی مانده؛ اما هنوز تکلیف رشــته های اعزامی و تعــداد نفرات به 
صورت قطعی مشخص نیست، به طوری هر روز بی هدف و بی برنامه 
درخواســت ها برای اعزام به باکــو افزایــش می یابد.نتیجه گیری 
در بازی های کشــورهای اســالمی برای جمهوری اســالمی ایران 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت و قطعا کســب مدال باید رویکرد 
اصلی در اعزام رشــته ها و نفرات به این رویداد باشــد. در این دوره 
کشور آذربایجان میزبان بازی هاست و این مهم به لحاظ اینکه این 
کشور رقیب سیاسی و ورزشی ماســت، اهمیت حضور یک کاروان 
ایرانی پرقــدرت را دو چندان می کنــد؛ اما در چنین شــرایطی و 
اینکه فاصله زمانی تا آغاز بازی های کشــورهای اسالمی به دو ماه 
رســیده و هنوز هم به صورت قطعی نه رشته  اعزامی مشخص شده  
و نه ســهمیه ها، آیا می توان به حضور موفقیت آمیز در این رقابت ها 
امیدوار بود؟ این روزها و در ســردرگمی برنامه ریزی ، فدراسیون ها 
نیز بر درخواســت اعزام به بازی ها و افزایش ســهمیه ورزشکاران 
افزوده انــد. واترپلــو و هندبال درخواســت حضور در بــازی ها را 
داشــته اند و اعالم کرده اند هنوز جواب رسمی و مشخصی دریافت 
نکرده اند که باالخره جزو رشته های اعزامی هستند یا خیر. از طرفی 

رشــته هایی مانند دوومیدانی و بوکس درخواست کرده اند سهمیه 
ورزشکاران شان بیشتر شود و این رشــته ها هم هنوز پاسخ روشنی 
برابر درخواست  خود دریافت نکرده اند. بســکتبال هم اعالم کرده 
همچنان پیگیر اعزام بانوان به بازی های کشــورهای اسالمی است. 
این بالتکلیفی در شرایطی است که  مهلت برای ثبت نام رشته ها رو 
به پایان اســت و باید هر چه زودتر تکلیف رشــته ها و درخواست ها 
مشخص شود. از طرفی این موضوع هم که رشته های اصلی و مدال 
آور با چه پتانســیلی در بازی ها شــرکت می کنند هم بسیار حائز 
اهمیت اســت؛ چرا که آذربایجان میزبان بازی ها، در رشــته هایی 
مانند تکواندو، کشــتی و حتی بوکس حرف های زیادی برای گفتن 
دارد و به دلیل میزبان بودن، قطعا قوی تر ظاهر می شــود. از این رو 
تیم های ملی ایران هم باید با پتانسیل باالیی در این رویداد شرکت 
کنند.گفته شده تکواندو تصمیم دارد تیم دوم خود را راهی بازی ها 
کند کــه در این صورت کار برای حســاب کــردن روی مدال های 
تکواندو سخت می شود. کشتی هم هنوز اعالم نکرده با چه ترکیبی 
به جنگ آذربایجان می رود. بوکس نیز با وجود آوردن مربی خارجی 

همچنان درگیر برخی مشکالت حاشیه ای است.
انتظار این اســت، کمیته ملی المپیک و ســتاد عالی بازی ها خیلی 
زودتر از این ابتدا تکلیف رشته ها و ســهمیه ها را به صورت قطعی 
مشــخص کنند تا هر روز یک درخواست از ســوی یک فدراسیون 
مطرح نشــود و پس از آن نظارت ویژه تری روی رشته های اعزامی 
انجام شود تا شــاهد حضور پرقدرت ایران در بازی های کشور های 

اسالمی باشیم.

115 سالگی رئال مادريد

آخرین هفته لیــگ برتر فوتبال در ســال رو به پایان 
شمسی، طی چند روز آینده پیگیری خواهد شد.

 پس از وقفه دو هفتــه ای که به خاطر شــروع فصل 
جدید لیگ قهرمانان و پیگیری پشــت سر هم 2 دور 
آغازین آن در مسابقات لیگ برتر به وجود آمد اکنون 
این رقابت ها در نهایت فشــردگی دنبال می شــود به 
گونه ای که بین آخرین دیدارهای هفته بیست و سوم 
و بازی آغازین هفته بیست و چهارم تنها دو روز فاصله 
وجود دارد. دیدار تیم های تهرانی ســایپا و استقالل 
آغازگر رقابت های هفته بیســت و چهارم اســت. به 
غیر از این مســابقه که امروز برگزار می شود، برگزاری 
هفت دیــدار دیگر بــه روزهای پایانــی هفته جاری 
موکول خواهد شد. دیدار  پرســپولیس صدرنشین با 
استقالل خوزســتان که مدافع عنوان قهرمانی لیگ 
برتر به حســاب می آید یادآور رقابت بســیار نزدیک 
فصل گذشته آنها بر سر عنوان قهرمانی لیگ پانزدهم 
است که در نهایت به شکلی کامال میلی متری به نفع 
تیم اهوازی به پایان رسید. این دو تیم که نمایندگان 
امسال آســیا در لیگ قهرمانان هستند تنها تیم های 
نیمه باالیی جدول بودند که هفته گذشته دیدارهای 
خود را با برد پشــت ســر گذاشــتند. تراکتورسازان 
تبریزی که به واسطه توقف خانگی هفته پیش دوباره 
از کورس رقابــت با قرمزهای پایتخــت عقب افتادند 
آرزو دارند تا رقیب اصلی آنها در ورزشگاه آزادی برابر 
مدافع عنــوان قهرمانی امتیاز از دســت بدهد به این 
امید که آنها یک روز بعد بــا برتری برابر دیگر نماینده 
اهواز دوباره شانس کمرنگ شده خود برای قهرمانی را 
پررنگ کنند. در این هفته ذوب آهن به دنبال آن است 
تا در دیدار خانگی برابر نفت تهران به روند ناکامی های 
اخیرش پایان دهد و با کسب هر ســه امتیاز مسابقه، 
جایگاه چهارمی خود را از دســترس تعقیب کنندگان 
برحذر دارد. یکی از این تهدیدگران ســپاهان اســت 
که پس از پیروزی در شــهرآورد اصفهان جان تازه ای 
گرفته و با برتری برابر همشهری در تقابل رو در رو به 
یکباره امیدهای تحلیل رفته اش برای کسب سهیمه 
آســیایی را زنده می بیند. سپاهان این هفته در مشهد 
با سیاه جامگان مسابقه می دهد. هفته بیست و چهارم 
آخرین هفته لیگ برتر در ســال 95 است. این یعنی 
جدای از چهار نماینده ایران در آســیا که هفته آینده 
دیدارهای مهمــی در لیگ قهرمانــان دارند؛ پرونده 
مسابقات رسمی در سال رو به پایان شمسی برای 12 

تیم دیگر لیگ برتری بسته خواهد شد.

هفته بیست و چهارم لیگ برتر؛

خداحافظی سال 95 با لیگ 
شانزدهم

فوتبال جهان

بر اساس اعالم رســانه ها، جرونیمو روخو پســر عموی مارکوس 
روخو در حال دزدی با اسلحه توسط یک افسر پلیس بازنشسته به 
ضرب گلوله کشته شده است.به گزارش مشرق، رسانه ها از کشته 
شدن پسر عموی 17 ساله مارکوس روخو ستاره منچستر یونایتد 
خبر دادند.بر اساس اعالم رســانه ها جرونیمو روخو پسر عموی 
مارکوس روخو در حال دزدی با اســلحه توسط یک افسر پلیس 
بازنشسته به ضرب گلوله کشته شده است. وی پس از اینکه مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت به بیمارستان منتقل می شود؛ اما به دلیل 

شدت جراحت جان خود را از دست می دهد.

در حالی کــه اکثر فوتبال دوســتان دنیــا آرزوی گرفتن عکس 
یادگاری با ستاره آرژانتینی بارسلونا یا گرفتن امضای او را دارند، 

او خود از یکی دیگر از اسطوره های ورزش جهان امضا خواست.
به گزارش مشرق، داشــتن پیراهن، پوســتر، توپ و...با امضای 
لیونل مســی به عنوان برترین بازیکن دنیای فوتبال نه تنها برای 
طرفداران بارســلونا و آرژانتین بلکه برای بسیاری از اهالی دنیای 
فوتبال یک افتخار محسوب می شــود و کمتر پیش آمده و شاید 
هم اصال پیش نیامده باشد که بشنویم مسی از شخصی دیگر امضا 
خواسته باشد. این اما دقیقا همان اتفاقی بود که پنجشنبه هفته 

گذشته پس از تمرینات بارسلونا رخ داد.
مجموعه ورزشی خوان گامپر، محل تمرینات تیم فوتبال بارسلونا 
پنجشنبه شب یک میهمان ویژه داشت که آن شخص سانتیاگو 
النگه، یکی از سرشــناس ترین ورزشــکاران کاروان آرژانتین در 
بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو بود. این قایقران 54 ســاله 
در تابستانی که گذشت، در رشته قایقرانی دوبل میکس مدال طال 
برد. او این افتخار را در حالی کســب کرد که چندی پیش از آن بر 
اثر ابتال به بیماری سرطان، یکی از ریه هایش را از دست داد. النگه 
با حضور در کمپ تیم فوتبال بارسلونا از نزدیک شاهد تمرین دو 
هموطن خود، مسی و ماســچرانو بود و با آنها گپی صمیمانه هم 
داشت. مسی هم از این فرصت اســتفاده کرد و از اسطوره ورزش 

کشورش یک امضا روی پیراهن تیم ملی آرژانتین گرفت.

ستاره منچستريونايتد در شوک

وقتی مسی امضا گرفت!

6 مارس باشــگاه رئال مادريد به عنوان پرافتخارترين باشگاه اروپا در سال 1902 تاسیس 
شد و ديروز اين باشگاه تولد 115 سالگی خود را جشن گرفت. بر اين اساس کاريکاتوری به 

مناسبت 115 سالگی اين باشگاه منتشر شده است و در رأس آن کريس رونالدو قرار دارد.

پیشنهاد سردبیر: 
رجب زاده خداحافظی می کند

سهم خواهی ها همچنان ادامه دارد؛

بالتکلیفی ورزش ايران برای حضور در 
بازی های کشورهای اسالمی

گیتی پسند اصفهان - ياسین پیشرو قم
مهم ترین مسابقه لیگ امسال؛ دیداری که می تواند جشنی 
بزرگ در اصفهان به پا و گیتی پســند را به جام باشگاه های 
آســیا بدرقه کند و البتــه می تواند زحمــات و خرج های 
یک ســاله این باشــگاه را به باد دهد و آه و حســرت را به 
دل فوتسال دوســتان اصفهانی بگذارد. بیــش از 20 هفته 
صدرنشــینی، گیتی پســند تنها با پیروزی در این دیدار و 
فتح جام در خانه می تواند رضایت هــواداران را جلب کند. 
گیتی پســند با 57 امتیاز و با 107 گل زده،  خود را بســیار 

زهردار نشان داده  است.
با فاصله 9 امتیازی که شــاگردان رضا لک از مس سونگون 
رده دومی در چند هفته گذشــته ایجاد کردند، شاید کمتر 
کســی تصور می کرد که تکلیــف قهرمانــی در هفته آخر 
مشخص شود؛ اما سه شکست مقابل تیم های رده های دوم 
تا چهارم، باعث شد دست گیتی پســند برای فتح جام، زیر 

ساطور محمدرضا حیدریان باشد.
شهرداری ساوه - فرش آرای مشهد

قطعا خود بازیکنان شهرداری نیز حسرت این را می خورند 
که چرا بردهای این تیم زودتر آغاز نشــد تــا اکنون جزو 
باالنشینان جدول رده بندی باشــند. در حالی که این تیم 

تــازه وارد به لیگ برتر بــا تاسیســات رده پنجمی، فاصله 
امتیازی زیادی داشت، به خاطر کســب 21 امتیاز از هفت 
هفته اخیر و نیز رونــد ضعیف مدافع عنــوان قهرمانی، به 
دو امتیازی تاسیسات رسیده اســت. فرش آرا اما امسال به 
مراتب از تیمی که سال گذشته به دنبال فرار از سقوط بود، 
عملکرد بهتری از خود نشان داد ولی پایان کار مشهدی ها 
در این فصل، رتبه ای بهتر از رده هفتم جدول نخواهد بود، 
رتبه ای که در گرو پیروزی در خانه شــهرداری ساوه و نیز 

شکست شهروند ساری است.
مقاومت البرز - حفاری اهواز

عملکــرد ضعیف مقاومت در این فصل و نیز کســب ســه 
شکســت در چهار بازی اخیر، رضا فالح را بر آن داشــت تا 
به کار خود روی نیمکت مقاومت پایــان دهد .مقاومتی ها 
که دیگر دغدغه فرار از سقوط به لیگ دسته اول را ندارند، 
خیلی دوست دارند با پیروزی مقابل حفاری، سال را با یک 
برد دلچسب به پایان ببرند. حفاری اما همچنان نیم نگاهی 
به قهرمانی دارد. حفــاری به لطف عملکرد بســیار خوب 
هفته های اخیر که گل های زده اش را به عدد 96 رســاند، 

مدعی کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر شد. 
شهروند ساری - تاسیسات دريايی تهران

شــهروند در این فصل تیمــی نبوده کــه بخواهد روندی 
صعودی با پیروزی های متوالی کسب کند. این تیم فصلی 
متوســط با نتایج پرفراز و نشیب کســب کرد. شهروند که 
ســومین خط آتش زهردار و نیز سومین دفاع متزلزل لیگ 
را در اختیار دارد، مقابل تیمــی صف آرایی خواهد کرد  که 
عملکردی متفاوت با ســالیان گذشــته از خود نشان داد. 
دارنــده دو عنوان قهرمانی، امســال حتــی کوچک ترین 
شانســی برای قرار گیری در بین چهار تیــم برتر لیگ را 

ندارد.
دبیری تبريز - آذرخش بندرعباس

شــاگردان جواد اصغری مقدم دوســت ندارند یک ســال 
دیگر در حسرت جام به ســر ببرند و چشم انتظار سال های 
آینده باشند. شــانس دوم قهرمانی این فصل، چشمش را 
به آذرخش نجات یافته از ســقوط می دوزد؛ اما امیدش به 
یاسین پیشرو و توقف گیتی پســند خواهد بود. در آن سوی 
میدان، این نخستین مسابقه آذرخش است که دیگر ترس 

سقوط به رتبه های پایین تر را ندارد. 
ارژن شیراز - مس سونگون

دیگر تیم تازه صعودکرده به لیگ برتر در حالی باید مقابل 
مس صف آرایی کند که سه پیروزی و یک شکست از چهار 
مســابقه اخیر خود مقابل تیم های انتهای جدولی کســب 
کرد تا حضــور ارژن در لیگ برتر، یک ســال دیگر تمدید 
شــود. ارژن اکنون با 35 امتیاز در جایگاه نهم جدول قرار 
دارد.مس نیز دوســت ندارد مانند ســال گذشــته، مقام 
بی ارزش دوم یا سوم جدول را به دســت آورد،  چون دیگر 
فرقی با آذرخش رده دوازدهمی نــدارد و نمی تواند به جام 
باشــگاه های آســیا برود، مگر اینکه اتفاقات دیگری رقم 
بخورد. اعضای این تیم هم به شکســت گیتی پســند و نیز 

توقف دبیری دل بسته اند تا جام را به خانه ببرند. 
طرح و توسعه الوند قزوين - دانشگاه آزاد

نبرد تیم های ســقوط کننده دیگر اهمیتی برای هیچ کدام 
ندارد. طرح و توســعه که بــه نظر می رســید از همان اول 
»اشتباهی« اســت! و دانشــگاه آزاد نیز با حسین شمس و 
ســپس دســتیاران او نیز کار به جایی نبرد تا به دســته 
اول ســقوط کند. تیم طرح و توســعه الونــد قزوین که با 
خرید امتیاز میثاق تهران به لیگ برتر رســید، نشــان داد 
وصله ای ناجور برای لیگ برتر فوتســال به شــمار می رود 
و از همان اول، خود را مدعی ســقوط به لیگ دســته اول 
نشان داد. دانشــگاه آزاد هم به لطف سه امتیاز بازی مقابل 
یاسین پیشــرو که کمیته انضباطی به ایــن تیم هدیه داد، 
کمی به فرار از سقوط امیدوار شــد؛ اما شکست هفته قبل 
مقابل دبیری در تهران، مهر تاییدی بر سقوط دانشگاه آزاد 

به یک سطح پایین تر بود.

هفته بیست وششم لیگ برتر فوتسال؛

جام قهرمانی در سه راهی اصفهان، تبریز، اهواز

سه شکست مقابل 
تیم های رده های 

دوم تا چهارم، 
باعث شد دست 

گیتی پسند برای 
فتح جام، زير 

ساطور محمدرضا 
حیدريان باشد

هفته ای که عالقه مندان فوتسال منتظر آن بودند، باالخره فرا رسید. هفته بیست وششم و پايانی لیگ برتر فوتسال 
امروز از ساعت 16 برگزار می شــود تا از قهرمان اين فصل لیگ رونمايی شود. پس از آن، لیگ به تعطیلی چندين 

ماهه خواهد رفت تا باشگاه ها، خود را برای فصل آينده آماده کنند. ديدارهای اين هفته را بررسی می کنیم:

.. رجب زاده خداحافظی می کندکنايه جديد برانکو به کی روش
   از اصفهــان خبــر مــی رســد کــه مهدی 
رجب زاده بازیکن بــا تجربه ذوب آهن تصمیم 
گرفته در پایان لیگ شانزدهم کفش هایش را 

آویزان کند.
رجب زاده 38 ساله که به تازگی گل ذوب آهن 
در لیگ قهرمانان آســیا برابر العیــن را به ثمر 
رساند و آن حرکت ارزشمند را با شعار »فاطمه 
عزت عالم است« را به نمایش گذاشت حاال به 
توصیه دوســتان و آشــنایان مورد اعتمادش 

تصمیم گرفته از فوتبال خداحافظی کند.

ظاهرا رجب زاده پس از پایان دوران فوتبالش 
با کمک مســئوالن باشــگاه ذوب آهن برای 
پشت سر گذاشــتن دوره مربیگری به یکی از 

کشورهای اروپایی سفر خواهد کرد.

در روزهایی که اختالف کارلوس کی روش بــا برانکو به باالترین 
ســطح ممکن رســیده بود، ســرمربی تیم ملی، همــکارش در 
پرســپولیس را متهم کرد که به دنبال جایگاه اوســت. برانکو هم 
در پاســخ به این اتهام اعالم کرد که هیچ برنامــه ای برای جدایی 
از پرسپولیس و جانشــینی کی روش ندارد. در تازه ترین مصاحبه 
برانکوکنایه ای هم به ســرمربی تیم ملی زده اســت. ســرمربی 
پرسپولیس که با سایت کاپ صحبت کرده درباره شایعه حضورش 
در تیم ملی گفته: من با پرســپولیس قــرارداد دارم. پس کارم را 
ادامه مــی دهم. همیــن االن 10 نفر را می شناســم کــه دنبال 

30سرمربیگری پرسپولیس هستند. پس من باید نگران باشم؟
تماشاگران متخلف راهی به فوالدشهر ندارند
پس از شکســت ذوب آهن در دربی اصفهان شماری از تماشاگران 
این تیم علیه سرمربی این باشگاه شــعار دادند و خواستار جدایی 
او از ذوب آهن شــدند. در واکنش به این اتفاق باشــگاه ذوب آهن 
حضور هوادارانش را در بازی بعدی این تیم در فوالد شــهر ممنوع 
اعالم کرد. تصمیم عجیبی که انتقاد خیلی ها را برانگیخت؛ اما در 

برنامه 90، این ماجرا حل شد.
ســعید آذری مدیر عامل این باشــگاه اعالم کرد که تماشاگران 
متخلف تیم ذوب آهن شناسایی شده اند و فقط آنها در هیچ کدام 
از ورزشگاه هایی که تیم ذوب آهن بازی دارد حق حضور نداشته و 

به آنها اجازه دیدن بازی های تیم را از نزدیک نمی دهیم. 
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پیشنهاد سردبیر: 
استاندار اصفهان مطرح کرد:اتوبوس های شهر در چه وضعیتی هستند؟!

برگزاری انتخابات باشکوه، در 
امنیت کامل، بانشاط سیاسی 

مدیرمنطقه 13 شهرداری اصفهان:

تنها 10 درصد از اصالح هندسی 
میدان گلستان باقی مانده است

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل بوستان محلی
جنب امامزاده احمدرضا)ع(

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 57درصدی احداث سازه 
سالن اصلی نمایشگاه بین المللی

مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: اصالح هندسی 
میدان گلســتان در بلوار شــفق - میدان گلســتان، به منظور 
روان ســازی عبور و مــرور شــهروندان منطقه در دســتور کار 
قرارگرفت. ســیدرضا مبلغ با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 
90درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: اصالح هندسی میدان 
گلستان تا پایان ســال جاری تکمیل می شود. مدیر منطقه 13 
شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: 
در راستای زیباســازی معابر منطقه 13، زیرســازی و آسفالت 
خیابان های اصلی و فرعی در دســتور کار است. وی عنوان کرد: 
در همین راســتا زیرسازی و آســفالت معابر خیابان کازرونی با 

اعتبار 3 میلیارد ریال به پایان رسید.

مدیر منطقــه 14 شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: احداث 
بوســتان های محلی برای ایجاد فضایی با نشاط در محالت، در 
دســتور کار شــهرداری اصفهان قرار گرفته است. علی شمسی 
افزود: در این راستا بوســتان امامزاده احمدرضا)ع( در خیابان 
بعثت به مســاحت 4 هزارمترمربع تکمیل شد. مدیر منطقه 14 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان 
کرد: ساماندهی فاز دوم خیابان عمان ســامانی در خیابان الله 
شمالی به طول 600 متر در دست اجراست. شمسی با اشاره به 
اینکه این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته است، گفت: 
این پروژه با اعتبار یک میلیارد ریال تا پایان سال جاری تکمیل 

می شود.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در کنار 
گذر شــرق اصفهان، فضایی حدود 47 هکتار برای نمایشــگاه 
بین المللی اســتان اصفهان در نظر گرفته شــده است که در فاز 
اول این مجموعه، 2 برابر ظرفیت فعلی فضای نمایشــگاهی به 
همراه زیرســاخت های الزم اولیه شامل فضای سبز، رستوران و 
فضای خدماتی و پارکینگ بزرگ ایجاد خواهد شد. ایرج مظفر 
با اشاره به اینکه احداث سازه سالن اصلی نمایشگاه تحت عنوان 
سالن عالمه مجلســی تاکنون 57 درصد پیشرفت داشته است، 
افزود: برای اجرای ایــن طرح 140 میلیارد ریــال اعتبار پیش 
بینی شده است. وی اضافه کرد: احداث ساختمان ورودی سالن 
عالمه مجلسی و فونداسیون )سالن نمایشــگاه بین المللی( نیز 
با اعتبار 120میلیارد ریال تاکنون 82درصد پیشــرفت داشته 
اســت. معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: 60 
درصد سهام شرکت نمایشــگاه متعلق به شهرداری و 40 درصد 
دیگر متعلق به اتاق بازرگانی، شرکت فوالد متین و 14 سهام دار 
دیگر است. مظفر خاطرنشان کرد: بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شــده، در نیمه اول ســال آینــده، فاز اول ایــن پروژه به 

بهره برداری می رسد.

اســتاندار اصفهان در گردهمایی شهرداران اســتان اظهار کرد: 
سال 95 سال بسیار ســختی بود که با مجموعه ای از معضالت، 
حوادث غیرطبیعی و محدودیت های شــدید بودجه ای و مالی 

روبه رو بودیم؛ اما خوشبختانه به خوبی پشت سر گذاشته شد.
رســول زرگرپور با بیان نگرانی های موجود درخصوص پرداخت 
حقوق و دستمزد کارمندان دولت در ماه های پایان سال، گفت: 
خوشبختانه دغدغه ها برطرف شده و تخصیص اعتبارات جاری 
مربوط به حقوق و دســتمزد، به 120درصد رســید و کمبودها 
جبران شــد. اســتاندار اصفهان افزود: دولت هرگونه بدهی به 
پیمانکاران درخصوص طرح های عمرانی را با اوراق مشــارکت و 
اوراق خزانه پرداخت خواهد کرد. زرگرپور خطاب به شهرداران 
اظهار کرد: زحمات و تالش های شما در طول یک سال گذشته 

باتوجه به محدودیت های موجود قابل ستایش است.
وی بابیــان اینکــه در چند مــاه آینــده روزهای حســاس و 
تعیین کننده ای را در پیش خواهیم داشــت، گفــت: انتخابات 
ریاســت جمهوری برای همه  مردم و نظام حســاس اســت و 
هم زمانی آن با برگزاری انتخابات شــهر و روستا، حساسیت ها را 
دوچندان کرده است. مدیر ارشد اجرایی استان با اظهار اینکه در 
این مدت عملکرد چهارساله  شــهرداران و شوراهای شهر مرور 
خواهد شد و وضعیت مدیریت شهری مورد قضاوت قرار خواهد 
گرفت، تصریح کرد: مدیران شهری با قضاوت عامه  مردم مواجه 
خواهند شــد که باید اقدامات صورت گرفتــه، اظهار و خدمات 

نظام به طور معقول گزارش داده شود.
زرگرپور خاطرنشــان کرد: اتمام پروژه هایی که مدیریت شهری 
در مدت فعالیــت خود آغاز کرده اســت لذت بخش خواهد بود، 
باید تالش های شــبانه روزی صورت گیرد که ایــن پروژه ها به 
بهره برداری برســد؛ اما پروژه هایی که هنوز به اتمام نرسیده اند 
نبایــد بهره بــرداری شــوند. باید به گونــه ای عمل شــود که 
کوچک ترین نقدی بر فعالیت ها صــورت نگیرد. وی افزود: نباید 
اجازه داد برخی از پروژه ها که پشــتوانه  علمی، اجرایی، مالی و 

کارشناسی ندارند، به عنوان بحث تبلیغاتی مطرح شود.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به آغاز ثبت نام انتخابات شوراها در 
ده روز آینده، گفت: نباید شــائبه  تبلیغ از جانب شــهرداران در 
مراسم ها مطرح شود و تنها اقدامات شــهرداری ها که بخشی از 
فعالیت های نظام است، باید بیان شود و تبلیغی درخصوص افراد 
صورت نگیرد. زرگرپور یکی از وظایف برگزارکنندگان انتخابات 
را برگزاری انتخاباتی باشکوه و در امنیت کامل بانشاط سیاسی 
و حضور حداکثری بیان کرد و افــزود: افراد کاردان و متخصص 
که در توســعه  شــهری می توانند فعالیت کنند، باید به صورت 
عام برای حضور در انتخابات شــوراها تشــویق شوند تا شورایی 

متخصص در امور شهری، اهل فن و کاردان داشته باشیم.

با مسئوالن

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: به دلیل ســفرهای نوروزی و خریدهای 
شــهروندان از  25 اســفند تــا 15 فروردیــن ماه 
دوربین های طرح زوج و فرد ســطح شهر، غیرفعال 
 و بعــد از 15 فروردیــن مــاه جریمه ها بــا جدیت

اعمال می شود.
علیرضــا صلواتــی در ادامه با اشــاره بــه اینکه 40 
دوربین ثبت تخلف در معبر و تقاطع ها نصب شــده 
اســت، افزود: از ماه جاری دوربین ها تخلف عبور از 
 چراغ قرمــز و توقف روی خــط عابر پیــاده را ثبت 

می کند.
وی با اشاره به جریمه شدن افرادی که به قانون توجه 
نمی کنند، گفت: جریمــه توقف روی خط عابر پیاده 

60هزار و عبور از چراغ قرمز 200هزار تومان است.
صلواتــی ادامــه  داد: دوربیــن هــای ســیار برای 
 اعمال قانون به شــهر می آیند و آخر ســال رونمایی 

می شوند.
وی گفت: بر این اســاس چندین خــودرو با دوربین 
متحرک در سطح شهر تردد خواهند کرد و پارک های 
غیر مجاز، توقف در ایستگاه های اتوبوس و... مشمول 

جریمه خواهند شد.

 دوربین های طرح زوج و فرد 
از 25 اسفند غیرفعال می شود

سازمان ورزش و جوانانخبرحمل و نقل

سرانه ورزشی با همکاری بخش  
خصوصی 2 برابر می شود

 توزیع 15 هزار بن 
بین دانش آموزان کم بضاعت

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان، در مورد توزیع بن های نوروزی به دانش آموزان 
کم بضاعت اظهار کرد: شهرداری اصفهان برای حمایت از 
محرومان برنامه دارد و امسال نیز بن های خرید نوروزی 
ویــژه دانش آموزان ســاکن در مناطق 15 گانه شــهر 
اصفهان را درنظر گرفته است که بین آنها توزیع می شود. 
مســعود مهدویان فر افزود: 15هزار بن 30هزار تومانی 
به مبلغ سرجمع 450میلیون تومان، بین دانش آموزان 
محروم و کم بضاعت اصفهان توزیع خواهد شد؛ این بن ها 
به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی، 
آموزش و پرورش و خیریه های مربوطه تعلق می گیرد. 
وی عنوان کرد: امسال زود هنگام و از نیمه اول زمستان 
کار را آغــاز کردیم و امروز هــم در خدمت انجمن های 
خیریه هستیم تا کارت ها را دریافت و بین دانش آموزان 
توزیع کنند. مهدویان فر مطرح کرد: در شــهر اصفهان 
به علت تعدد و تکثر خیریه ها، آمار دقیقی از آنها نداریم 
و این خود یک حسن برای شــهر اصفهان است؛ حدود 
300 خیریه را اعالم می کنند که این تعداد دارای مجوز 
هستند و قطعا خیریه هایی هم هستند که مجوز ندارند 

اما در زمینه کار خیر فعالیت می کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار کرد:تمام 
دنیا در این فکر هســتند که حتی از کشــورهای دیگر 
ســرمایه گذار جذب کنند تــا در حوزه هــای مختلف 
برای آن کشــور هزینــه کند کــه در درجه اول ســود 
این ســرمایه گذاری نصیــب مردم خواهد شــد. محمد 
سلطان حســینی با بیان اینکه چند ســالی است بخش 
خصوصی اقدامات خــود را در زمینــه ورزش آغاز کرده 
اســت، تصریح کــرد: قوانیــن متعــددی درخصوص 
ســرمایه گذاری های بخش های خصوصی وضع شده که 
یکی از این قوانیــن، قانون ماده 27 در راســتای اقتصاد 
مقاومتی و واگذاری پروژه هــای نیمه تمام بخش دولتی 

به بخش خصوصی است.
وی  با بیان اینکه هر زمان بخش خصوصی وارد عرصه ای 
شده، خدمات بهتر، با هزینه کمتری را به مردم ارائه داده 
اســت، ادامه داد: اداره ورزش و جوانان تمام راهکارهای 
خود را به کار گرفته تا تسهیالتی را برای توسعه ورزش در 

استان اصفهان ارائه دهد.
سلطان حسینی در رابطه با ســرانه ورزشی اصفهان ابراز 
کرد: با اقدامات صورت گرفته و همکاری بخش  خصوصی 
در عرصه ورزش، اخیرا سرانه شهر اصفهان نزدیک به دو 

برابر شده است.

کمیته امداد 

معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان 
اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن نوروز 96، به منظور 
تامین برخی از کاالهای ضــروری و اصلی خانوارهای 
کم برخوردار استان، دو هزار و 853 پایگاه در مدارس، 
136پایگاه در مراکز بســیج، 163پایگاه در مساجد، 
48 پایگاه در مراکز نیکوکاری و 70 پایگاه در شهرها و 
روستاهای استان، در روزهای 18، 19و 20 اسفندماه، 
آماده دریافت کمک های انســان دوســتانه خیران و 

نیکوکاران اصفهانی هستند.
عبدالرزاق میرزایی با بیــان اینکه از 70 پایگاه امدادی 
شهر و روستا، 25 پایگاه در شهر اصفهان بر پا می شود، 
افزود: جمع آوری کمک های نیکوکاران اســتان، 18 
اســفند ماه در مدارس، 19 اســفند ماه در پایگاه های 
امداد و مراکز بســیج و نیکوکاری و 20 اســفندماه در 

تمامی میعادگاه های نماز جمعه استان انجام می شود.
میرزایی با بیان اینکه جمــع آوری کمک های مردمی 
در قالب جشــن نیکوکاری و طرح ســین سخاوت، از 
بهمن امسال به طور غیررســمی در استان آغاز شده 
اســت، افزود: در این مدت بیــش از 15میلیارد ریال 
برای کمک به نیازمندان با مشارکت های مردم استان 

اصفهان جمع آوری شده است.

برپایی بیش از 3 هزار پایگاه 
کمیته امداد در هفته نیکوکاری

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، بابیان اینکه 
در 22 اســفند 1358 فرمان تاســیس بنیاد شــهید از طرف امام 
خمینی)ره( صادر شد، گفت: شــورای عالی انقالب فرهنگی، این 

روز را به نام روز شهدا نام گذاری کردند.
داریوش وکیلی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی در اساسنامه 
بنیاد شــهید ســه رســالت را بر عهده این نهاد گذاشــته  است، 
خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی و تالش برای احیــای فرهنگ ایثار 
و شهادت، تحقیق و شناســایی عوامل تقویت کننده و تالش برای 
کشف موانع و عوامل بازدارنده این فرهنگ، در آن دیده شده است.

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان بابیان اینکه 

تجلیل یاد، خاطره و گرامی داشت والدین شــهدا از دیگر وظایف 
ماســت، گفت: 14هزار وصیت نامــه از کل شــهدای اصفهان به 
دستمان رسیده است. وکیلی در مورد نکات برجسته ای که در این 
وصیت نامه ها قیدشده است، اظهار کرد: حفظ وحدت نقطه ثقل و 
رعایت تقوا و دفاع از والیت فقیه، نماز اول وقت، امربه معروف و نهی 

از منکر، بیشترین تاکید شهدا در وصیت نامه هایشان بوده است.
وی آراســتن فضای فیزیکی به زینت، نام و چهره شهدا را از دیگر 
وظایف این اداره کل بیان کرد و ادامه داد: زمینه سازی رشد و تعالی 
روحی، اخالقی و تخصصی فرزندان و خانواده های شــهدا، از دیگر 
مسئولیت هاست که با افتخار بر دوش بنیاد شهید و امور ایثارگران 

گذاشته شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، تربیت اراده، 
روحیه و خوداتکایی آنهــا را از دیگر اهداف کارهــا عنوان و اظهار 

کرد: پاسداری از میراث عزت و راه و رســم ایثار و ازخودگذشتگی 
را پیگیر هستیم.

وکیلی بابیان اینکه رهبــر معظم انقالب فرمودند »بنیاد شــهید 
دستگاه عصمت و طهارت است«، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم 

گامی برای تعالی فرهنگ ایثار و شهادت برداریم.
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان به جوانان 
توصیه کرد که از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی و گســترش 
سبک زندگی شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه برای نسل های 

آینده غافل نشوند و در این زمینه گام بردارند.
وکیلی بابیان اینکه شــهدای ما قهرمانان واقعی هســتند، گفت: 
اســتان اصفهان بیــش از 95 شــهید مدافع حرم تقدیم اســالم 
کرده اســت که اگر آنها نبودند امروز باید در کشــورمان با داعش 

می جنگیدیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان مطرح کرد:

لزوم معرفی سبک زندگی شهدا در فضای مجازی

دیدگاه

حاال دیگر مدت هاست که از شلوغی و  ازدحام اتوبوس ها 
در برخی ایستگاه ها خبری نیست، کنار دانشگاه اصفهان 
و در میدان آزادی هم این شلوغی و درهمی به یک حالت 
روان و منظم تبدیل شــده اســت. اتوبوس های بی آرتی 
پشــت ترافیک نمی ماننــد و توقف هایشــان به جلوی 

ایستگاه و پشت چراغ قرمز خالصه شده است.
سرقت کیف پول!

این حسن سیستم جدید بود؛ اما هنوز هم این اتوبوس ها 
مشکالتی دارند. اگر در خط جنوب به شرق اصفهان تردد 
کرده باشید هر از چند گاهی صدای مسافری را می شنوید 

که از سرقت کیف پولش خبر می دهد! 
میزان دزدی طی چند ســال گذشــته زیاد شــده و این 
میزان بیشتر در قسمت بانوان صورت می گیرد که تراکم 
بیشتری را داراست. در مورد این معضل یکی از رانندگان 
اتوبوس می گوید: »گاه حتی ســارق به راحتی زیر کیف 

قربانی را با تیغ می برد.«

موارد سرقت داخل اتوبوسی زیاد است و این خود به یک 
مشکل در اتوبوس ها تبدیل شده اســت. راننده دیگری با 
نقل یک خاطره می گوید: »بعد از یکی از سرقت ها که در 
قسمت مردانه صورت گرفت، مسافری گفت من دیدم که 
ســارق کیف فرد را دزدید ولی از اینکه چیزی بگویم و از 
طرف سارق مورد حمله قرار بگیرم ترسیدم«؛ به گفته این 
راننده در قسمت مردانه بیشتر سرقت ها متوجه پیرمردها 
و افراد مسن است که هم کمتر متوجه سرقت می شوند و 

هم قادر به تعقیب سارقین نیستند.
اگر پای صحبت راننده ها بنشینید داستان های زیادی از 
این ســرقت ها خواهید شــنید. یکی از رانندگان با گله از 
عملکرد نیروی انتظامی و شــرکت اتوبوس رانی می گوید: 
»آدم های زیــادی را دیدم که در اتوبوس به خاک ســیاه 
نشسته اند و شــاید بدترین مورد خانمی بود که به زحمت 
وامی را برای عمل جراحی همســرش تهیــه کرده بود و 

سارقان بی رحم همه آن وام را از او ربودند.«

این راننده می گوید: »مســئولین می تواننــد به راحتی با 
گذاشتن دوربین در اتوبوس ها، از این اتفاقات جلوگیری و 

سارقان را شناسایی کنند. 
در میان حرف های او، یک مسافر که شنونده گفت وگوی 
ماســت، می گوید: مگر مســئولین با اتوبــوس هم تردد 
می کنند که از دردســرهای آن با خبر باشند؟ و چند نفر 

نیز تایید می کنند.
شاید حق با او باشــد و شــاید دلیل این غفلت ها، همین 
جدایی مسئولین از مردم باشــد اما در هر صورت سریال 
سرقت در اتوبوس ها آنقدر تکراری شده که نمی توان گفت 

مسئوالن امر از آن بی اطالع اند.
اصفهان؛ رکورددار گرانی بلیت

اما یکی دیگر از معضالتی که سیســتم جدید حمل و نقل 
در قسمت شــرکت واحد برای مردم ایجاد کرده، هزینه 
گران این سیستم است؛ با کارتی شدن اتوبوس ها اتفاقات 
خوبی در حمل و نقل افتاد: امکان انتقال بیماری از طریق 
بلیت، صرف زمان برای خرید بلیت یا دادن بلیت به راننده 
و گاه دادن پول خرد به راننده به جای بلیت و... مشکالتی 
بود که حاال همه مردم از شــر آن خالص شده اند و با روی 
کار آمدن سیســتم جدید کارتی، به مزایای این سیستم 
جدید معترفند؛ ولی متاســفانه انصاف مســئولین امر در 
گرفتن هزینه حمل و نقل نیز به واســطه همین سیستم 

کاهش یافته است!
یکی از معایب سیســتم کارتی خصوصــا در بی آرتی ها، 
آن اســت که موقع زدن کارت خصوصا قیمــت و هزینه 
حمل و نقل به درستی مشــخص نیست و به همین دلیل 
کســی از میزان و دخل و خرجی که به واسطه کارت خود 
انجام می دهد چندان مطلع نمی شــود و اینجاست که در 
سفرهای شهری، اکثر مردم با مشــکل کمبود اعتبار در 

سوار شدن اتوبوس ها مواجه می شوند.
قیمت بلیت بی آرتی هــا در اصفهان 600 تومان اســت؛ 
هزینه ای که اصفهان را رکورد دار این موضوع کرده است. 
شهرداری مشــهد چندی قبل تصمیم گرفت 50 تومان 
به هزینه 300 تومانــی اتوبوس ها اضافه کنــد؛ ولی این 
موضوع با اعتراضات شــدید مردمی و مسئولین ازجمله 
امام جمعه مشــهد روبه رو شــد و به همین دلیل بود که 

شهرداری از این کار منصرف شد.
اما چنین موضوعی هیچ وقت در اصفهان رخ نداد؛ جالب 
اینجاست که قیمت اتوبوس در اصفهان به مراتب حتی از 

شهر تهران هم گران تر است. 
در عین حال اتوبــوس و بخصوص بی آرتی تنها ســامانه 
سریع در اصفهان محســوب می شــود و این شهر مانند 
مشــهد و تهران در راه اندازی و توسعه سیستم های دیگر 

همچون مترو موفق نبوده است.
این در حالی اســت که طی چند ســال اخیــر، اصفهان 
خصوصا با حضور مهیمان های نوروزی بــا ترافیکی باور 
نکردنی روبه رو بوده و مســدود شــدن خیابان چهارباغ 

توسط شهرداری نیز به این امر دامن زده است.

میزان دزدی طی 
چند سال گذشته 

زیاد شده و این 
میزان بیشتر در 

قسمت بانوان 
صورت می گیرد 

که تراکم بیشتری 
را داراست

سرقت های مکرر در BRT اصفهان؛

اتوبوس های شهر در چه وضعیتی هستند؟!

صاحب نیوز: چندسالی است که با آمدن بی آرتی )BRT( به سیستم حمل و نقل شهر اصفهان، گره های کوری 
از این سیستم و ترافیک شهر باز شده است؛ حاال در حمل و نقل عمومی، هم شاهد سرعت و هم آسایش بهتر 
هستیم. البته تعداد ایستگاه های اتوبوس بی آرتی در اصفهان به نسبت شهری مثل تهران، بیشتر و فاصله آنها 

نیز کمتر است، با این حال نمی توان منکر شد که که این اتوبوس ها گشایشگر خوبی در شهر بوده اند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

نباید با راهکارهای دولتی 
منتظر رفع محرومیت باشیم

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( در مراســم افتتاح 
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی شــهید بهرام 
شکری اظهار کرد: باعث افتخار است که این بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی در یکــی از مناطق محروم 
شهر اصفهان دایر شد. غالمرضا سلیمانی با بیان اینکه 
انقالب اســالمی در نزدیک به 4 دهه گذشته تحوالت 
بسیار بزرگی را در کشــور رقم زده اســت، افزود: این 
تحوالت و پیشرفت ها بسیار بزرگ و با عظمت هستند 
اما در کنار این اقدامات، شاهد محرومیت ها و نارسایی ها 
در بخشی از مناطق شهری، روســتایی و عشایری در 
سطح کشور هستیم. فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
با تاکید بر اینکه دلیل وجود یک منطقه محروم در کنار 
کالن شهر اصفهان باید ریشــه یابی شود، تصریح کرد: 

این موضوع به طور جدی باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکــه دو راهــکار بــرای مواجهه با 
محرومیت ها داریم، تاکید کرد: یک راهکار این اســت 
که منتظر بمانیم تا ارگان های دولتی این محرومیت ها 
را برطرف کننــد و راه دیگر توجه به فرمایشــات امام 
خمینــی)ره( و مقــام معظــم رهبــری درخصوص 
محرومیت زدایی و اســتفاده از فعالیت های بسیج برای 

برطرف شدن این محرومیت هاست.
ســلیمانی با بیــان اینکه بایــد راه هــای میانبر برای 
محرومیت زدایی را در کنار دســتگاه های مسئول پیدا 
کنیم، ادامه داد: هر عقل سلیمی به انسان حکم می کند 
که از راه دوم برای محرومیت زدایی استفاده کنیم؛ چرا 
که در این راه ســرعت محرومیت زدایی از ســرعت به 
وجود آمدن محرومیت بسیار کمتر است. وی بیان کرد: 
در این موقعیت نیروهای مردمی باید به میدان بیایند 
که بســیج به عنوان یک نیروی مردمــی وظیفه دارد 
برنامه هایی را برای موضــوع محرومیت زدایی طراحی 

کرده و بهترین کمک ها را در این امر داشته باشد.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( خاطرنشــان کرد: 
راه اندازی این بیمارستان صحرایی یک نمونه ای است 
که باید مطابق آن ده ها هزار برنامــه را نه تنها در حوزه 
بهداشت و درمان بلکه در حوزه های اشتغال، فرهنگی 
و زیرساخت ها برای مناطق محروم برنامه ریزی کنیم؛ 
چرا که به فرموده مقام معظم رهبــری یکی از وظایف 
اصلی بسیج، محرومیت زدایی اســت. وی در ادامه ابراز 
کرد: این انگیزه و جهت گیری محرومیت زدایی در نظام 
جمهوری اسالمی در سطح بسیار باالی نظام و انقالب 
وجود دارد، به همین سبب قرارگاه محرومیت زدایی در 

سپاه پاسداران راه اندازی شد.      

شهرداری
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کودکان تاریخ ساز
در دنیا )5(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
کتاب » همافر « نوشته مهدی نوروزی مشتمل بر 432 صفحه 

از سوی انتشارات سوره چاپ منتشر شده است. 
خاطراتــی کــه در ایــن کتــاب ذکر شــده، فقــط بخش 
کوچکــی از فعالیت هــای انقالبی اشــخاصی اســت که در 
ســطوح مختلف ارتش شاهنشــاهی اعم از نیــروی زمینی، 
نیــروی هوایی و نیــروی دریایی بــه جریان افتــاد. حوادث 
مندرج در ایــن نوشــتار مربوط بــه اتفاقاتی می شــود که 
در ایســتگاه رادار جزیــره کیــش، پایــگاه هوایی مشــهد، 
 ایســتگاه رادار بابلســر و مکان هــای مختلفــی از تهران رخ 

داده است. 
اخبار مندرج در روزنامه های ماه هــای قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی که به بخشــی از آنها در این کتاب استناد شده است 
از یک ســو و مصاحبه های متعدد و پخش شــده در رسانه ها 

در ایام و ماه های پس از پیروزی انقالب از ســوی دیگر نشان 
می دهد چه تعداد گروه و جریانات مذهبی مختلف در پایگاه ها 
 و پادگان های ارتش و ایســتگاه های نظامی در حال فعالیت

 بوده انــد.  مهدی نوروزی، همافر بازنشســته نیــروی هوایی 
ارتش، هدف از نگارش کتاب » همافــر « را خدمت به انقالب 
اسالمی و آشنایی نســل جوان و آیندگان با تاریخ و ریشه های 
انقالب اسالمی می داند و معتقد است که همافران کمر شاه را 

شکستند.
 مهدی نوروزی در مقدمه کتاب » همافر « اظهار داشته است: 
بررســی این موضوع که چرا همافران نیروی هوایی ارتش در 
وهله اول و ســایر اقشــار نیروی هوایی در وهله دوم از انقالب 
اسالمی استقبال کرده و به آن نهضت عظیم و شکوهمند الهی 

پیوستند از جنبه های مختلف دارای اهمیت می باشد. 

شیرینی گردویی
شیرینی گردویی یکی از شیرینی های 
معروف ایرانیــان برای نوروز اســت. 
با ما همراه شــوید تا با طرز تهیه این 

شیرینی گردویی آشنا شوید. 
 مواد الزم

زرده تخم مرغ  ۶ عدد، شــکر آسیاب 
شده  نصف فنجان، وانیل نصف قاشق 
شده۳  آســیاب  چای خوری،گردوی 

فنجان
 طرز تهیه

فر را روشــن کرده و آن را روی ۳۰۰ 
درجه فارنهایت تنظیم کنید تا کامل گرم شود.با همزن دستی به آرامی تخم مرغ ها را هم 

بزنید. نصف پودر شکر را به مخلوط تخم مرغ ها اضافه کرده و  مجددا هم بزنید.
بعد از حل شدن نصفه اول، نصفه دوم شکر آســیاب شده را اضافه کرده و دوباره هم بزنید. 

بعد از حل شدن کامل پودر قند، وانیل را اضافه کنید.
گردوهای آسیاب شده را اضافه کرده و مخلوط کنید.

کف ســینی فر را کاغذ روغنی پهــن کرده و از مخلــوط به اندازه یک قاشــق غذاخوری 
سرخالی روی کاغذ روغنی پهن کنید و روی هر کدام یک عدد گردو قرار دهید.

ســینی را برای مدت ۲۰ دقیقه درون فر قرار دهید و اگر احساس کردید شیرینی ها خام 
هستند ۱۰ دقیقه دیگر هم درون فر بگذارید.

همافر

گام هایی برای کاهش وزن بدن 
۱. چربی زدایی از بدن

هفته اول - حبوبات به جای گوشــت های سرخ کرده؛ اگر شــما بیش از حد از گوشت 
گوساله یا اردک و غاز اســتفاده می کنید، سعی کنید در هفته اول برای کم کردن یک 
پوند از وزن بدن خویش، به میزان نیمی از مصرف گوشــت و چربی مورد استفاده، از 

انواع لوبیاها، عدس و حبوبات استفاده کنید.
 حبوبات ضمن تامین پروتئین مورد نیــاز بدن، فیبرهای مورد نیــاز بدن را تامین و 

چربی آن را کم خواهد کرد.
۲. مواظب باشید

اگر تصمیم گرفته اید در کالس های آموزشــی تمرینات آکروباتیک شــرکت کنید، 
سعی کنید کالس های مربوطه را به دقت و با عالقه کامل بگذرانید. یکی از محققان در 
این باره می  گوید:»گذراندن کالس ها و تمرینات مربوطه، اعتماد به نفس بیشتری به 
شما می دهد و به عالوه، از خطرات این قبیل تمرینات می کاهد.« به عقیده این محقق 

تمرینات آکروباتیک از بهترین راه های کاستن وزن بدن است.
۳. بدن شما عادت می کند

»فردریک هاگرمن« اســتاد علوم بیولوژیکی در دانشگاه اوهایو می گوید: »بدن انسان 
به طور شــگفت انگیزی به »عادات« پاســخ می دهد. پس اگر شــما بدنتان را عادت 
داده اید که روزانــه به طور مثال ده دقیقه ورزش کنید، ســعی کنید این عمل شــما 

همه روزه و به طور مداوم صورت گیرد. 
بدن شما به این ورزش کوتاه مدت طوری عادت می کند که ترک عادت باعث ناراحتی 

و چاقی های موضعی خواهد شد.« 

 شاه توتانخامون
 توتانخامون در حدود ســال ۱۳۳۳ قبــل از میالد 
مسیح و در ســن ۸ سالگی به قدرت رســید. او ۱۰ 
سال بعد به دالیلی نامعلوم درگذشت. علت معروف 
بودن این پادشــاه جوان بیشــتر به خاطر مردن و 
جنازه   اوست تا دوران زندگی و حکمرانی اش! جسد 
مومیایی شده او در ســال ۱۹۲۲ در مصر کشف شد 
که یکی از بزرگ ترین و مهم ترین دســتاوردهای 

باستان شناسی تاریخ به شمار می آید.
هنری پنجم   

 هنری در سن ۹ ماهگی در سال ۱۴۲۲ و بعد از مرگ 
پدرش به مقام پادشاهی رســید. بعد از آنکه وی به 
طور رسمی حکومت را به دست گرفت، دو خاندان 
سلطنتی عمده کشور بر سر پادشاهی با هم درگیر 
The Lancast� )شدند: یکی خاندان »لنکسترها« 

ers( که هنــری خود از آنها بــود و دیگری خاندان 
»یورک ها« )Yorks(. جنگ بین این دو خاندان به 
»نبرد ُرزها« )War of Roses( معروف شــده و با 
شکست خانواده هنری پایان یافت. بعد از شکست در 
جنگ، هنری برای مدتی در برج لندن زندانی شده و 

سپس به قتل رسید.
جان یکم پادشاه فرانسه 

 جان بالفاصله بعد از تولدش در سال ۱۳۱۶ به عنوان 
پادشاهی رسید زیرا پدرش چند ماه قبل از تولد وی 
درگذشته بود. وی تنها ۵ روز بعد از دنیا رفت و برخی 
ادعا می کنند توسط عمویش که بعد از او به قدرت 

رسید مسموم شده بود.
شاه» سوبهوزا«ی دوم پادشاه سوازیلند

 شاه» سوبهوزا«ی دوم از ســن ۲ تا ۸۳ سالگی و به 
مدت ۸۲ سال بر سوازیلند حکومت کرد. در طول این 
دوران وی برای به دســت آوردن استقالل کشورش 
با بریتانیا جنگید و از لحاظ اقتصادی ســوازیلند را 
به موفقیت چشــمگیری رســاند. او القاب فراوانی 
در ســوازیلند دارد از جمله »کوه بزرگ«، »گاو نر«، 
»پسر فیل«، »توصیف ناپذیر« و»شیر«. برخی ادعا 

کرده اند که سوبهوزا بیش از ۱۰۰ زن داشته است. 
ســوبهوزا در ســال ۱۹۸۲ و در ســن ۸۳ سالگی 

درگذشت.
شاپور دوم شاه ایران 

 شاپور دوم از شاهان سلسله ساسانی بود که بالفاصله 
بعد از تولد در سال ۳۰۹ بعد از میالد مسیح به عنوان 
پادشاه جدید انتخاب شد زیرا پدرش چندماه پیش 
از آن از دنیــا رفت. اما بر طبق افســانه ها وی حتی  
قبل از تولد نیز به عنوان پادشــاهی رسیده بود زیرا 
بر طبق این افســانه بعد از مرگ پدرش با قرار دادن 
تاج سلطنت  بر شکم مادر شاپور، وی رسما به مقام 
پادشاهی رسید. شاپور دوم در سن ۱۶ سالگی قدرت 

را به طور کامل در اختیار گرفت.

لبخندک

فصل تغییر
دوست غمگینی دارم که فکر می کند هیچ 
وقت، هیچ چیــز توی زندگــی اش تغییر 
نمی کند. یک بار می گفت که حکایت زندگی اش شــبیه یکی از 
این عروسک هایی است که آنها را توی حباب شیشه ای می گذارند 
و دور و برشــان آب و چیزهایی که شــبیه دانه های برف اســت، 
می ریزند؛ همیشــه خودش اســت و همین منظره برفی تکراری. 
گاهی یک نفر از کنار این حباب شیشــه ای رد می شود و تکانش 
می دهد. توی حباب چندثانیه ای بــرف می  آید و بعد دوباره همه 
چیز مثل قبل می شود. نزدیک عید یا روز تولدش که می شود این 
حس عروســک توی حباب بودنش عود می کند و هر چند دقیقه 
یک بار این جمله را تکرار می کند که »یه سال دیگه هم گذشت، 
هیچ چی عوض نمیشه!« به نظرم همه ما گاهی این طور می شویم. 
حس می کنیم که وســط کارهای نیمه تمام و اهدافی که هرچه 
می رویم به آنها نمی رســیم، گرفتار شــده ایم. ناامید می شویم و 
فکر می کنیم که سال آینده هم مثل امسال است و باز باید همین 
داستان ها را از سر بگذرانیم.  واقعیت این است که تغییر یک شبه 
رخ نمی دهد. اشکال کار دوســت من این است که آن قدر خسته، 
ناامید و بدبین است که دیگر برای تغییر کردن، تالش هم نمی کند 
و فقط از اینکه چرا چیزی تغییر نمی کند متعجب است. برای تمام 
کردن کارهای ســخت و نیمه تمام باید از جایی شروع کرد. برای 
تغییر دادن وضعیت هم باید قدم هایی هرچند کوچک برداشــت. 
هیچ کدام از ما عروســک های پالستیکی توی حباب نیستیم. اگر 
هم بودیم، می توانستیم راه بیفتیم و حباب های فرضی را بشکنیم 
و دنیای واقعی را تجربه کنیم. اسفند ماه فکر کردن به تغییر است. 
ماه جوانه زدن از دل شاخه های خشک، زیر برف های سرد و کنار 

سنگ های سخت؛ ماه فکر کردن به غیر ممکن ها!

نداشاه نوری
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تصاویر روز

پرواز مرغان دریایی در ساحل استانبول نبرد پرتقالی در »پیمونت « ایتالیا

در محله پورتو مادرو در بوئنوس آیرس، یادبود راننده تاکسی، ادای 
احترامی به هزاران مرد و زنی اســت کــه در حمل و نقل عمومی 
این شهر خدمت و فعالیت می کنند. این مونومان در سال ۲۰۱۲ 
افتتاح شده و یک راننده تاکســی را به تصویر می کشد که به یک 
اتومبیل »سیام دی تال«ی کالســیک مدل ۱۹۶7 تکیه داده که 
تولید یک شرکت آرژانتینی قدیمی است و یکی از پرطرفدارترین 
تاکســی های پایتخت آرژانتین در ســال های ۱۹۶۰ و 7۰ بوده 

است.
این مجســمه اثر هنرمند »فرناندو پوگلیس« است و به نظر برنز 
می رســد اما درواقع از مواد سنتزی ساخته شــده که معموال در 
صنعت کشتی سازی استفاده می شود. این پلیمر خاص می تواند 
در آب و هوای سخت مقاومت کند و زنگار ویژه ای بگیرد که شبیه 

برنز به نظر برسد.
 نزدیک به ۴۰ هــزار تاکســی زرد در پایتخت آرژانتین، شــغل

 7۰ هزار راننده و خانواده هایشان را تامین می کنند.

یادبودی برای رانندگان تاکسی ساندویچ ۲4 هزار دالری شاهزاده 
اماراتی؛ آمیخته به طال

در عصر امروزی با پیشرفت بشریت در تمام عرصه ها، انواع جدید 
درمان بیماری های مختلف نیز پدیدار گشته اند.

  نوعی درمان افســردگی با نام قبر درمانی به شدت مورد توجه 
کاربران قرار گرفته است که گفته می شود در کشور چین و برای 

درمان بیماری های افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد.
گفته می شود در این نوع درمان، شــخص بیمار در یک چاله که 
حتما باید پایین تر از سطح زمین باشــد، دراز می کشد و تمرکز 
می کند. شخص به خاطر پایین بودن از سطح زمین تنها می تواند 
به آسمان خیره شود و خاک نیز به عنوان عایق صدا عمل کرده و 

به نوعی به شخص آرامش مشابه با آرامش ابدی می دهد.
این مطلب توسط کاربران بسیاری در شــبکه های اجتماعی به 

اشتراک گذاشته شده است. 
یکی از کاربران در این رابطه می نویسد: قبر درمانی، نوع جدیدی 
از روان درمانی روان شــناس چینی اســت و مراجعانی را که به 

افسردگی دچارند  ساعاتی در قبر می خوابانند.

درمانی جدید با قبر! 

ولیعهد دبی» شیخ حمدان « با حضور در جشــنواره غذا در دبی 
برگر طالی خوش مزه و گران قیمت را نوش جــان کرد.  در این 
جشــنواره ســه روزه، ده ها غذای خاص و لذیذ برای مردم سرو 
می شود. در لیست غذا ها انواع بســتنی ها ، کیک ها ، همبرگر ها 
و ... قرار دارد و ساکنان دبی به همراه گردشگران می توانند از این 
غذاها لذت ببرند. در میان این منوی دیدنی، برگرهایی از طال نیز 
دیده می شود که به خاطر گران بودنشان هر کسی قادر به خرید 

آنها نیست .
اما شیخ حمدان ولیعهد دبی و پســر آل مکتوم به همراه دوستان 
خود از خوردن این برگر دیدنی لذت مــی برد. طالی به کار رفته 
برای ساخت این برگر ۲۴ قیرات اســت و از ترکیب گوشت گاو  و 
دیگر مخلفات درست شده است. نان این ساندویچ نیز با ورقه ای 

از طال پوشیده شده که قابل خوردن است.

کشکول
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حضرت امام علی)علیه السالم(:
هر كس به خاطر هر خطايی، از برادران خويش دورى گزيند، 

دوستانش كم می گردند.
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