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کشف 2 محموله ميلياردي برنج قاچاق در اصفهان

کاخ چهل ستون ميزبان آیين نوروزگاه می شود

اســتاندار اصفهان در گردهمایی نقش مراتع در مدیریت جامع حوضه های آبخیز که با حضور مهنــدس جاللی معاون وزیر 
جهادکشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور و مدیران کل منابع طبیعی سراسر کشور برگزارشد، با 

بیان اینکه ایران روی دو کمربند جهانی مهم قرار گرفته است، گفت: این دو کمربند، کمربند زلزله آلپ- هیمالیا و کمربند ...

اصفهان با آلودگی خاک، هوا و 
مشکل آب مواجه است

15

6

استاندار اصفهان:

مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان خبر داد:

فعالیت آزادانه قاچاقچیان با وجود هشدارهای بازرسی اصناف

3

در مراسم رونمایی از آثار هنری سپاه صاحب الزمان )عج( انجام شد؛ 

رونمایی از پویانمایی های »گردان تک نفره« ، »پل« و 
نماهنگ » مدافعان حرم«

10

6

مدیرکل دام پزشکی  اصفهان گفت: مردم از خرید 
هرگونه پرنده تا اطالع ثانوی چــه از دوره گردها و 
چه فروشندگان ثابت خودداری کنند؛ چون عالوه 
بر انتقال ویروس، خطرات بهداشتی خاص خود را 

دارد. شهرام موحدی در گفت وگو با تسنیم، درباره 
آخرین وضعیت کنترل بیمــاری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در استان اصفهان اظهار داشت: امروز 

جهان دست به گریبان ویروس ...

هشدار اکید دام پزشکی اصفهان به مردم؛

تا اطالع ثانوی
ازخرید پرنده خودداری شود

ادامه در صفحه  3
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پیشنهاد سردبیر:
مخالفت مجلس با ردصالحیت بعد ازاعالم صحت انتخابات

متکی از »الهام« شکایت می کند

اسامی احتمالی کاندیداهای حائز 
اکثریت آرا درجمنا منتشر شد

 مخالفت مجلس با ردصالحیت 
بعد ازاعالم صحت انتخابات

 نام گذاری خیابانی در تهران 
به نام آیت ا...هاشمی رفسنجانی

مهر:یک منبع نزدیک به منوچهر متکی با اشــاره به ادعای اخیر 
غالمحســین الهام درباره علت برکناری وزیر پیشین امور خارجه 
کشورمان اظهار داشــت: آقای متکی ضمن ابراز تاسف از سخنان 
خالف واقــع و کذب آقای الهــام، بنا دارد از نامبــرده در محاکم 
ذی صالح قضائی شــکایت کــرده و موارد ادعا شــده را پیگیری 

حقوقی کند. 
غالمحسین الهام سخنگوی دولت دهم اخیرا درباره عزل متکی از 
سمت وزارت خارجه گفته: »وزیری که می داند رییس جمهور او 
را عزل کرده و دیگر وزیر نیســت، چه اصراری به انجام سفر دارد. 
وقتی او متوجه شــد که رییس جمهور اعتقادی یا اعتمادی به او 

ندارد، باید استعفا می داد.«

به گزارش خبرگزاری دانشجو، یک منبع آگاه مدعی شد که اسامی 
۱۴ کاندیدای برتر ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقالب 
که توســط اعضای مجمع عمومی این جبهه در تاریخ ۵ اسفندماه 
انتخاب شدند، مشخص شد. اسامی کاندیداهایی که حائز بیشترین 

آرا  شدند به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:
۱- مهرداد بذرپاش ۲- سعید جلیلی  ۳- حمیدرضا حاجی بابایی ۴- 
محمد خوش چهره  ۵- محسن رضایی  ۶- سید ابراهیم رییسی  ۷- 
علیرضا زاکانی  ۸- محمد مهدی زاهدی  ۹- سید عزت ا... ضرغامی  
 ۱۰- پرویــز فتاح ۱۱- رســتم قاســمی  ۱۲- محمدباقر قالیباف 

 ۱۳- مصطفی میر سلیم  ۱۴- علی نیکزاد
بنا بر این گزارش، شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی اســامی را به مجمع ملی دوم جبهه که روز ۱۷ فروردین 
 برگزار می شــود ارائه خواهد کرد تــا از میان آنهــا ۵ نفر مجددا

 انتخاب شوند.

طرح استفســاریه تبصره ۴ ماده ۵۲ قانــون انتخابات مجلس در 
خصوص ممنوعیــت اظهار نظر مجدد شــورای نگهبــان درباره 
صالحیت نامزدها یا منتخبان مجلس پس از پایان مهلت ۲۰ روزه 

این شورا به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع شد.
به گزارش ایســنا، طرح استفســاریه تبصره ۴ مــاده ۵۲ قانون 
انتخابات مجلس که در آن آمده پس از اعالم نظر قطعی شــورای 
نگهبان در مهلت ۲۰ روزه درباره صالحیت یک نامزد انتخابات این 
شورا نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره  صالحیت آن نامزد و یا 
منتخب داشته باشد در جلسه علنی صبح دیروز مجلس در دستور 
کار نمایندگان قرار گرفت که نماینــدگان با ۱۳۷ رای موافق، ۳۰ 
رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجمــوع ۲۲۸ نماینده حاضر نظر 
کمیسیون شوراها مبنی بر اصرار بر مصوبه پیشین مجلس را تایید 

کردند.
علی الریجانی رییس مجلس در همیــن رابطه گفت که این طرح 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شــود تا مجمع نظر 
خود را در رابطه با آن اعالم کند. شــورای نگهبــان پیش از این به 
مصوبه مجلس در خصوص این طرح استفساریه ایراد و ابهام گرفته 
بود که مجلس در نظر خود در ایــن رابطه اصرار کرد که در صورت 
تصویب نهایی ایــن طرح چنانچه پس از مهلت ۲۰ روزه شــورای 
نگهبان مدارک جدیدی درباره صالحیت یک نامزد یا منتخب به 
شورا برســد این مدارک در زمان بررسی اعتبارنامه های منتخبان 

در مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رییس کمیسیون نام گذاری شورای اسالمی شــهر تهران گفت: 
خیابان ســرو شــرقی وغربی در ســعادت آباد به نام آیت ا... اکبر 
هاشمی رفسنجانی نام گذاری شــد.مجتبی شاکری در گفت و گو 
با  ایرنا خاطر نشان کرد: طرح اولیه پیشنهادی، نام گذاری بزرگراه 
رسالت و یا معبری دیگر در تهران به نام آیت ا...هاشمی بود که طی 
دو جلسه در کمیسیون نام گذاری، بزرگراه رسالت به دلیل شهرت 
و هویت یافتن در منطقه مورد قبول قــرار نگرفت. وی گفت: طی 
صحبتی که خانم معصومه آباد عضو شــورای اسالمی شهر تهران 
با خانواده این مرحوم داشتند، فرزند آیت ا... هاشمی خیابان سرو 
را برای نام گذاری پیشنهاد کردند.شاکری گفت: در نهایت اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران، پیشنهاد خانواده آقای هاشمی، مبنی 
بر نام گذاری خیابان سرو شــرقی و غربی به نام ایشان را تصویب 
کردند. خیابان سرو در منطقه ۲ شــهر تهران و سعادت آباد واقع 
شده که از ســمت غرب به بزرگراه یادگار امام و از شرق به میدان 

فرهنگ ختم می شود.

دیدگاهواکنشپارلمانانتخابات

میرزابابا مطهری نژاد سخنگوی حزب مردم ساالری درباره 
حضور مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم  ساالری در 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، گفت: در جلسه 
اخیر شورای مرکزی حزب مقرر شــد تا آقای کواکبیان 
به  عنوان نامزد اصالح طلب اعالم حضــور کند، اما به وی 
وقت داده شــد تا با بقیه جریان های اصالح طلب در این  
باره مذاکره کند. وی افزود: روز شــنبه شــورای مرکزی 
درخواست کرد تا این کار جدی تر دنبال شود و مذاکرات 
وی جنبه عینی پیدا کند، امــا کاندیداتوری وی تقریبا 
قطعی است. مطهری نژاد درباره برنامه های حزبش برای 
انتخابات شوراها، خاطرنشان کرد:  دفاتر استانی موظف 
شــدند لیســت نامزدها را ارائه دهند و ما در شهرهای 
بزرگ پیش بینی ۱۵۰۰ نفر را کردیم و با بقیه جریان های 
اصالح طلب تعامل می کنیم تا به لیست مشترک برسیم.

وی درباره رابطه مردم ساالری با شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان، گفت: ما با هرتشــکلی که بــه نام احزاب 
اصالح طلب فعالیت کند، مشارکت می کنیم، اما نسبت به 
شورای سیاست گذاری همان موضع را داریم و ادامه کار 

این شورا را به رسمیت نمی شناسیم.

حمید ابوطالبی معاون سیاســی دفتر رییس جمهور در 
واکنش به بیانیه های اخیر احمدی نژاد در توئیتر نوشت: 
تاکنون ازسوی مسئول دولت پیشــین سه بیانیه، چند 
ســوال و یک کاندیدا صادرشده اســت؛جالب است که 
در عالم سیاســت هیچ کس وقعی به این حضور مجازی 
نگذاشــته اســت. وی در ادامه افزود: ظاهرا می خواهند 
»دوقطبی حضور« به »قطبی ســازی بیانیه ای و حضور 

مجازی - جانشینی« تبدیل شود.
 ابوطالبی تصریح کرد: اصولگرایــان پایدار می دانند که 
کوچک ترین سخنی در این رابطه، شراکت تاریخی شان 
در اقدامــات دولت قبل را برای مــردم زنده خواهدکرد؛ 
لذا سکوت بهترین روش اســت. وی با بیان اینکه دولت 
هم حاضر نیست ارزش خدمت رسانی به مردم را صرف 
پرداختن به آنانی کند که خســارات بیشــمار هشــت 
ساله شان به کشور در کوتاه مدت غیر قابل اصالح است، 
یادآور شد: یکی از نزدیک ترین خسارت های پیچیده آن 
هشت سال، اتالف ۷-۸ میلیارد دالر ازدارایی های ملت 
در خالل سال های ۸۶  تا ۸۹ در نیویورک و لوکزامبورگ 

و در مورد بابک زنجانی است.

سخنگوی حزب مردم ساالری:

 »کواکبیان«
 کاندیدا می شود

حمید ابوطالبی:

 بیانیه های احمدی نژاد
 ارزشی ندارند

علی الریجانی:

 نتانیاهو یک نابکار است که 
نه تاریخ خوانده و نه تورات

وزیر دولت نهم: 

 کاندیداتوری بقایی را 
جدی نگیرید

علی الریجانی دیروز در مجلس شــورای اسالمی طی 
نطقی به ســخنان اخیر نتانیاهو علیه ایران اشاره کرد و 
گفت: در روزهای اخیر رییس رژیم صهیونیستی در دیدار 
با رییس جمهور روسیه حرف های بسیار عجیب و غریبی 
گفته اند که الزم اســت به دو نکته آن اشاره شود، یکی 
اینکه تاریخ قبل از اسالم ایرانیان را تحریف کرد و حوادث 
را وارونه جلوه داد. ظاهرا ایشان نه با تاریخ آشناست و نه 
تورات خوانده است. البته از یک صهیونیست نابکار جز 
این انتظاری نیســت که اینگونه دروغ پردازی ها را ارائه 
کند. الریجانی ادامــه داد: دوم اینکه به روشــنی بیان 
کرد که پشــت جنگ در ســوریه، رژیم صهیونیستی 
است. اگر برخی از رهبرهای کشورهای منطقه تاکنون 
تردید داشــتند که جنگ در ســوریه در راستای منافع 
مسلمانان به ویژه اهل سنت نیست، با این سخنان رژیم 
صهیونیستی باید موضوع از ابهام درآمده باشد که مسئله 
اصلی ماجراجویی های منطقه از پای در آوردن مقاومت 
و کشورهای حامی آن است تا راه برای سلطه کامل رژیم 

صهیونستی در منطقه هموار  شود.

به گزارش نامه نیوز؛ پرویز کاظمــی، وزیر دولت نهم در 
خصوص تحرکات اخیــر محمود احمدی نــژاد گفت: 
احمدی نژاد ویژگی هایــی دارد که این ویژگی ها مبین 
این است که عالقه دارد به طور مستقیم و غیرمستقیم در 

رسانه ها،جراید و اخبار سیاسی مطرح باشد.
وزیر دولت نهم، تصریح کرد: اکنون که نزدیک انتخابات 
اســت، می بینیم که یکی از نزدیــکان وی یعنی آقای 
بقایی اعالم کاندیداتوری کرده و  همه جا اعالم می کند 
که همانند احمدی نژاد است و هر تدبیری که اندیشیده 
 می شــود احمدی نژاد هــم درکنار این موضوع اســت. 
در واقع آن چیزی که در دل اوســت این اســت که این 

حضور را داشته باشد.
پرویز کاظمی بــا تاکید بــر اینکه معتقــدم تحرکات 
احمدی نژاد جز مطرح شــدن، موضوع دیگری نیست، 
تصریح کرد: این تحرکات به دلیــل عالقه مندی آقایان 
اســت. عالقه مندی به قدرت باعــث ورود این جریان به 
انتخابات شده و برای ایجاد یک هیجان! هیجانی که آنقدر 

هم جدی نیست و بسیار موقتی است.

عکس روز

کرار، نخستین تانک پیشرفته بومی با حضور سردار حسین دهقان 
وزیر دفــاع، رونمایی و به طور همزمان خــط تولید آن در صنایع 
زرهی بنی هاشم دورود افتتاح شد. کلیه مراحل طراحی وساخت 
تانک پیشــرفته بومی کرار در صنایع زرهی بنی هاشــم دورود 
وابسته به سازمان صنایع دفاع، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح انجام شده و به مرحله تولید رسیده است.

اخبار

 نخستین تانک پیشرفته ایرانی 
بین المللرونمایی شد 

به نوشــته فارس، وی با قدردانی از رییس قــوه قضائیه بابت 
دســتور برخورد مرجع قضائی بــا تخریب هــای انتخاباتی 
ابراز امیدواری کرد که دســتگاه قضا با جدیت این مســئله را 
پیگیری کند. علوی گفت : آنچه ســبب التهاب در جامعه می 
شــود و انتخابات را به سمت عوارض منفی ســوق می دهد 
تخریب هاست. وی افزود : ما در انتخابات ۹۴ از حدود یک سال 
قبل به همکارانمان اعالم کردیم که هر کسی مرتکب تخریب 
شود همان بار اول او را احضار و دعوت کنند و به شکل محترمانه 
به او تذکر دهند. وزیر اطالعات اضافه کرد : در این تذکرات به 
افراد می گفتیم از خود یا کاندیدای مورد حمایتشــان هر قدر 
می خواهند تعریف کنند و جنبه های مثبت را بگویند؛ اما حق 

ندارند در قبال کسی مباحث منفی و تخریبی مطرح کنند .
 علوی گفت : همکارانم با هوشیاری و اشراف اطالعاتی بر جامعه 
این کار را انجام دادند و با فضایی مواجه بودیم که شور و اشتیاق 
مردم برای مشارکت بسیار باال بود؛ اما التهاب مضر در انتخابات 
وجود نداشت. وی افزود : تخریبی که سبب التهاب در جامعه 
شود مضر است اما تبلیغ مثبت سبب اشتیاق شرکت کنندگان 
به مشارکت می شود و دیدیم که در ســال ۹۴ به طور استثنا 
انتخاباتی برگزار شد که در هیچ جای کشور مشکل حاد امنیتی 

و اجتماعی و برخوردهای نگران کننده نداشتیم.
 علوی افزود : اگر افراد اعم از نامزدها و هوادارانشان جنبه های 
مثبت خود را بگویند و دیگران را نفی و تخریب نکنند به یقین 

مانند انتخابات ۹۴ شــاهد مشــارکت باال و با اشتیاق و بدون 
التهاب و آثار تخریبی بر انسجام ملی خواهیم بود .

 وزیر اطالعات ابراز امیدواری کرد:باید با تعامل دســتگاه های 
ذی ربط بر سالمت و امنیت انتخابات ، رقابتی مثبت و انتخاباتی 
اثرگذار و با مشارکت باال داشته باشیم که برای نظام ، منحصرا 
و به تمام معنی ســرمایه و دستاورد باشــد و هزینه ای از نظر 

سیاسی، اجتماعی و امنیتی نداشته باشد .
 وی گفت : مــا از مدت ها قبل ســتاد انتخابــات را در وزارت 
اطالعات راه اندازی کرده ایم و نیروهای مان فعاالنه مشــغول 
به کار هســتند. وزیر اطالعات گفت : ما در زمینه رقابت های 
انتخاباتی در نخستین اقدامات تخریبی با تذکر بهنگام سعی 
خواهیم کرد رقابت ها در فضای اجتماعی مثبت و سالم انجام 

شود و تخریب صورت نگیرد.
 علوی افزود : البته تخریب ممکن اســت در روزنامه، سایت و 
شبکه های اجتماعی مانند صفحات توئیتری یا اینستاگرامی 
انجام شود که وزارت اطالعات بر همه این بخش ها اشراف دارد.

 وی تاکیدکرد: سربازان گمنام امام زمان )عج( در تمام صحنه ها 
حضور و اشــراف اطالعاتی دارند و از اینکه افرادی بخواهند با 
اقدامات تخریبی فضای انتخابــات را ملتهب کنند جلوگیری 
خواهند کرد . وزیر اطالعات همچنین درباره اظهارات اخیرش 
درباره رســالت ایــن وزارتخانه و انعکاس آن در شــبکه های 
اجتماعی گفت : البته جمالت مرا تا حــدی تغییر دادند من 
گفته بودم که رســالت نهــاد اطالعاتی خفه کــردن صدای 

گلوله هاست نه خفه کردن صدا در گلوها.
 علوی افزود : طبیعی است که یکی از شعارهای محوری انقالب 
اسالمی ایران از پیش از پیروزی ، استقالل ، آزادی ، جمهوری 
اســالمی بود بنابراین تا زمانی که آزادی بیــان ، رنگ توطئه 

نداشته باشد یکی از مسلمات انقالب اسالمی ماست.
 وی هشدار داد : هر کســی بخواهد این آزادی را از مردم سلب 
کند قدمی در مخالفت با آرمان های انقالب برداشــته است و 
وزارت اطالعات در چارچوب اهداف و آرمان های انقالب عمل 

می کند و پاسدار آزادی خواهد بود.

پیتر تئو کرتیس خبرنگار آمریکایی که در اسارت جبهه 
النصره در ســوریه بود، مطالبی را درباره تشکیل یک 

گروه تروریستی جدید در سوریه عنوان کرد.
وی در ایــن زمینه اظهار داشــت که شــمار زیادی از 
تروریست های موســوم به »میانه رو« -به تعبیر غرب- 
که در درگیری با ارتش ســوریه شکست خورده اند در 
شمال غرب این کشــور با النصره ادغام خواهند شد تا 
گروه افراطی دیگری را تشــکیل دهند و آن را شــبیه 
داعش توصیــف کرد.کرتیس ادامــه داد: گزارش های 
رسانه ای غرب درباره ســوریه حقیقی نیست. یا اینکه 
ما از آنچه از ســوی آنان رخ می دهد بی اطالع هستیم 
یا اینکه آنان شیفته گزارش ها یا تصورات شخصی شان 
از رخدادهای سوریه هســتند.این خبرنگار همچنین 
هشدار داد که احتمال دارد اســتان ادلب پایتخت این 
گروه تروریستی باشد.وی از ســال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ در 

اسارت تروریست ها بود و با وساطت قطر آزاد شد.

نخســت وزیر ترکیه اعالم کرد که کشــورش به اقدام 
اخیر هلند به شــدیدترین حالت ممکن پاسخ خواهد 
داد. بن علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه در واکنش به 
اقدام هلند در ممنوعیت پــرواز وزیر خارجه به هلند و 
همچنین ورود وزیر خانواده به کنسولگری ترکیه در 
روتردام تاکید کرد که ترکیه »به شــدیدترین نحو« 

تالفی خواهد کرد.
ییلدیریم در بیانیه ای گفت: از سمت ما به شدیدترین 
نحو به این وضعیت اعتراض شــده است و  به مقامات 
هلندی انتقال یافته که به ســخت ترین شــکل این 
موضــوع تالفی خواهد شــد. وزارت خارجــه ترکیه 
همچنین روز شنبه با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد که 
آنکارا نمی خواهد ســفیر هلند برای مدتی به ترکیه 
بازگردد. پــس از ممانعت هلند از ســفر وزیر خارجه 
ترکیه به این کشور و شرکت در راهپیمایی طرفداران 
همه پرسی اصالح قانون اساسی در رتردام، روابط این 

دو کشور به شدت متشنج شده است.
پلیس ضدشورش در شهر روتردام در غرب این کشور، 
با پوشــش کامل و مجهــز به خودروهــای آب پاش، 
هــواداران »رجب طیب اردوغــان« رییس جمهوری 
ترکیه که در برابر کنسولگری ترکیه جمع شده بودند 

را به زور، مجبور به ترک محل کرده  است.

 تشکیل »داعش جدید« 
در شمال غرب سوریه

ییلدیریم:

 اقدام هلند را به شدیدترین 
شکل تالفی می کنیم

 رسالت نهاد 
اطالعاتی خفه 

کردن صدای 
گلوله هاست نه 

خفه کردن صدا در 
گلوها

کافه سیاست

حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی وزیر اطالعات گفت: ما بر عملکرد تخریب گران انتخاباتی قطعا 
اشراف اطالعاتی داریم واقدامات بهنگام و بازدارنده در قبال کارهای تخریبی و منفی آنان صورت خواهد گرفت.

وزیر اطالعات: 

بر تخریب ها در روزنامه ها، سایت ها و توئیتر اشراف داریم

به گزارش »انتخاب«، در آخرین ســفر هیئت اعزامی ســازمان حج به 
ریاست سرپرست این سازمان، سه دوره مذاکره مستقیم با محمد صالح 
بن طاهر بنتن، وزیر حج و عمره عربســتان صورت پذیرفته است. در این 
مذاکرات که با استقبال کم ســابقه وزیر حج عربستان همراه بوده، ایران 
شــروط مختلفی را برای برقراری مجدد حج اعالم کرده است.از جمله 
این شروط، برخورد با خاطیان ماجرای جنجالی فرودگاه عربستان بوده 
که وزیر حج عربستان ادعا کرده است: »شخص امیر، نظرش اعدام بوده، 
اما به دلیل اینکه هیچ عملی انجام نشــده بود و تنها لفظا تهدید به این 
عمل صورت گرفته بــود، افراد خاطی به تحمل ۴ ســال زندان و ۱۰۰۰ 
ضربه شالق محکوم شدند.« براساس اظهارات این منبع مطلع، وزیر حج 
عربستان تقریبا تمامی شــروط ایران را پذیرفته و حتی عبارت »تکریم 
زائران ایرانی« را اضافه کرده و تاکید کرده که » اصرار داریم حج امسال با 

حضور ایرانیان برگزار شود.«

جام نیـوز:  روزنامه الحیات در سرمقاله دیروز خود نوشت: »ایران در 
حالی نفوذ خود را در عراق، ســوریه و لبنان گسترش داده که دیگر 

نمی توان شرایط منطقه را به قبل از این نفوذ برگرداند.«
الحیات ادامه داد: »همه امروزه برایشــان این موضوع روشــن شد 
که هدف ایران از هزینه کــردن در عراق، ســوریه و لبنان چه بوده 
 اســت. ایران کار خود را در حالی ادامه می دهد که در لبنان ارتشی 
)حزب ا...( دارد که از خود ارتش لبنان هم قوی تر اســت. در عراق 
الحشد الشــعبی را دارد. همانطور که ایران در سوریه یک نظام را در 

کنار گروه های شبه نظامی هوادار و هم پیمان اداره می کند.«
این روزنامه افزود: »ما کشورهای عربی در مواجهه آمریکا و اسراییل 
با ایران، قربانی بیش نیســتیم و از خود اراده ای نداریم؛ نه توانستیم 
مانع قدرت گرفتن حزب ا... شــویم و نه توانستیم بشار اسد را ساقط 

کنیم.«

عربستان تقریبا شروط 
ایران را پذیرفته است

الحیات:

اسد برکنار نشد هیچ، 
حزب ا... هم قدرت گرفت

 به گزارش عصــر ایــران؛ گلوبالیســت در مقالــه ای به قلم
 »جیمز . ام . دورسی« با اشاره به ســفر اخیر پادشاه عربستان 
به پکن و درخواســت او از مقامات چینی برای تجدید نظر در 
رابطه شان با ایران نوشت: ملک سلمان در سفر اخیر خود به پکن 
کوشــید مقامات چینی را به تجدید نظر در رابطه شان با ایران 
ترغیب کند، اما این خواسته او شانس اجابت ندارد.گلوبالیست 

ادامه داد: عربســتان توانایی رقابت با ایران را ندارد.به نوشــته 
دورسی نبرد کنونی بین عربســتان و ایران نزاعی نابرابر است؛ 
چرا که ایران کارت های بازی زیادی روی میز دارد در حالی که 

عربستان فاقد آنهاست.
بر اساس این گزارش کارت های مزیت ایران در رقابت منطقه ای 
با عربســتان عبارتند از: جمعیت بزرگ، زیر ساخت صنعتی، 

منابع مختلف، نیــروی نظامی آب دیده، فرهنگ ریشــه دار، 
میراث بان یک امپراتوری و در نهایت قرار داشتن در موقعیت 
جغرافیایی ممتاز و در چهــارراه مواصالتی؛ اما داشــته های 
عربستان در رقابت با ایران به نوشته جیمز دورسی تنها در دو 
چیز خالصه می شود: وجود دو شــهر مقدس مکه و مدینه در 

حجاز و داشته دیگر پول.
به نوشته گلوبالیست عربســتان در بلند مدت تنها با تکیه به 
این دو داشته خود نمی تواند با رقیبی قدرتمند همچون ایران 

رقابت کند که داشته های زیادی روی میز گذاشته است.

گلوبالیست:

 عربستان توانایی رقابت با ایران را ندارد
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پیشنهاد سردبیر:
رکود 50 درصدی بازار آجیل اصفهان

يادداشت

به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، روز های پایانی 
سال همراه با آداب و رسوم همیشگی ایرانی ها برای خرید 
انــواع کاالهای مختلــف از جمله  پوشــاک و محصوالت 
خوراکی اســت. در این بین »آجیل« شب عید نیز اهمیت 
زیادی داشته و از اصلی ترین موارد پذیرایی در عید نوروز به 
حساب می آید. اما به روز های پایانی سال نزدیک می شویم 
و رکود اقتصادی در بازار های اصفهان دیده می شــود که 
این عدم قدرت خرید مردم البته در بــازار آجیل نیز قابل 

مشاهده است.
حسین جوانی، عضو هیئت رییسه اتحادیه آجیل فروشان 
اصفهان، پیرامون وضعیت بازار آجیل در شب عید، اظهار 
داشــت: وضعیت آجیل برای شــب عید مردم مناســب 
بوده و خوشــبختانه کمبود یا هیچ مشکل دیگری در بازار 
آجیل وجود ندارد. وی افزود: در حال حاضر مردم به خرید 
اجنــاس ایرانــی روی آورده اند و خوشــبختانه در اذهان 
عمومی اینچنین شکل گرفته که جنس خارجی ارگانیزه 
نبوده و خاصیت الزم را ندارد. عضو هیئت رییسه اتحادیه 
آجیل فروشان استان اصفهان تصریح کرد: با اینکه جنس 
ایرانی تا حدودی نسبت به جنس های خارجی گران تر است 
اما مردم بیشــتر از جنس ایرانی استقبال می کنند. وی به 
افزایش رکود نسبت به سال گذشــته اشاره کرد و گفت: با 
رکود 50 درصدی در بازار آجیل مواجه هســتیم که ناشی 
از نقدینگی پایین مردم و کم بودن قدرت خرید در قشرهای 
مختلف مردم است. جوانی با بیان اینکه برخی از آجیل ها 
در بازار وارداتی است، بیان کرد: اما در کنار اجناس وارداتی، 
جنس ایرانــی هم وجــود دارد که درخصــوص برخی از 
آجیل ها مانند تخمه گل آفتابگردان و تخمه کدو، هم جنس 
وارداتی و هم ایرانی آن در بازار موجود است. وی با اشاره به 
اینکه تخمه ژاپنی وارداتی نداریم و به طور کلی این محصول 
برای بازار از اجناس ایرانی اســت، ادامه داد: تخمه کدوی 
مرمری، هم جنس ایرانی و هم وارداتی آن در بازار موجود 
است؛ زیرا کشت آن در ایران کم شــده و بیشتر از جنس 
خارجی اســت. مقدار زیادی از این نــوع تخمه به صورت 

قاچاق وارد کشور می شود.
وی ادامه داد: طی یک دوره زمانی واردات کلیه اجناس به 
ایران آزاد شــد و از چین، دبی، هندوستان و آمریکا آجیل 
وارد می کردند؛ براین اساس وقتی جنس خارجی با کیفیت 
باال و قیمت مناسب وارد شد، دیگر کشاورزان تمایلی برای 
کشت و کشاورزی نداشــتند؛ درنتیجه تولید در ایران به 

حداقل رسید و واردات افزایش پیدا کرد.

 عضو هیئت ريیسه اتحاديه آجیل فروشان خبر داد:

رکود 50 درصدی بازار آجیل 
اصفهان

درشهر

ويژه

مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان با اشاره به نقش چند 
نفر خاص در توزیع اجناس قاچاق صنایع دستی در میدان 
امام)ره( گفت: در اصفهان، قاچاق صنایع دستی در دست 
هفت نفر اســت و با وجود اخذ تعهد، بــاز هم دو محموله 

دیگر در میدان امام)ره( کشف شد.
جواد محمدی فشارکی در رابطه با طرح فوری جمع آوری 

اجناس قاچاق صنایع دستی از میدان امام)ره( و بازارهای 
اطراف آن اظهار داشــت: ضرب االجل بازرسی اصناف به 
فروشندگان اجناس قاچاق تا 14اسفندماه جاری بود و از 
فردای آن روز، بازرسان اتاق اصناف در محل حاضر شده و 
بازرسی خود را انجام دادند. وی در ادامه افزود: در همین 
رابطه دو محموله قاچاق به ارزش هــای 40 و 17 میلیون 

تومان کشــف و ضبط شــد و پیگیری تشــکیل پرونده و 
ارسال آن به سازمان تعزیرات حکومتی نیز صورت گرفت.

مدیرکل بازرسی اصناف اســتان اصفهان با اشاره به نقش 
چند نفر خــاص در توزیع اجناس قاچاق صنایع دســتی 
در میــدان امام)ره( گفت: در شــهر اصفهــان، هفت نفر 
عرضه صنایع دســتی قاچاق را در اختیار دارند و بر همین 
اساس در بهمن  ماه، طی جلســه ای در اتاق اصناف، همه 
این افراد را با حضور رییس اداره اماکن اســتان اصفهان، 
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان و نایب 
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان دعوت کردیم و در 
جلسه مذکور، درخصوص جمع آوری و عدم عرضه مجدد 

اجناس قاچاق، از این هفت نفر تعهد گرفته شد.
محمدی همچنین تصریح کرد: با این حــال بار دیگر در 
بازرســی ها این اجناس مشــاهده شــد و طبق اطالعات 
موجود، دو نفر از هفت نفــر مذکور به تعهد خویش پایبند 

نبوده اند.
وی در رابطه با نحــوه برخورد با این افراد اذعان داشــت: 
وظیفه بازرســی اصناف، کشــف و ضبط اجناس و ارسال 
پرونده به تعزیرات حکومتی است و در تعزیرات نیز طبق 
قانون، سه تا هفت برابر مبلغ تخلف جریمه اعمال می شود 
و مضاف بر این، جرایم کیفری بر اساس حکم دادگاه قابل 

اجراست.
مدیر کل بازرسی اصناف اســتان اصفهان، در ادامه افزود: 
برخی از واحدهای صنفــی از قاچاق بــودن این اجناس 

باخبر نبودند اما پیشــتر، به این واحدها نیز ابالغ کردیم 
که اجناس این افراد قاچاق اســت و در صورت مشــاهده 

واحدهای مذکور، تا شش ماه پلمب خواهند شد.
محمدی همچنین تاکید کــرد: در حال حاضر میدان امام 

خمینی)ره( به طــور کامل از 
اجنــاس قاچاق پاک شــده و 
بازرســان اصناف نیز از ابتدای 
صبح هر روز تا ساعت 10 شب 

در این میدان مستقر هستند.
مدیر کل بازرسی اصناف استان 
اصفهــان، در پایــان راجع به 
نحوه نظارت بر ســایر بازارها 
نیــز گفــت: در برنامه ریــزی 
صورت گرفته، ســعی شــده 
تمرکز نیروها بــر بازارهای پر 
مخاطــب در ایام عید باشــد 
و بر همین اســاس، تا شــب 
عید، تمرکز بازرســان بر کیف، 
کفش، پوشاک، میوه، آجیل و 
ملزومات عید خواهد بود. شب 

عید بیشترین بررسی ها بر گل، ماهی، برنج، گز و شیرینی 
متمرکز می شــود و در ایام عید نیز بازار کاالهای مصرفی 
همچون گوشت ســفید و قرمز، میوه، شیرینی، گز و برنج 

زیر ذره بین بازرسان خواهد بود.

مدير بازرسی اصناف استان اصفهان خبر داد:

فعالیت آزادانه قاچاقچیان باوجود هشدارهای بازرسی اصناف 

سوژه روز

بازارهای
مالی شهر؛
اسیر رکود

به گزارش فارس از اصفهان، بازارهای مالی شــهر 
در حالی اولین روز هفته را پشــت سر گذاشتند 
که شاخص بورس افت 30 واحدی را تجربه کرد، 
دالر بدون تغییر قیمت معامله شد و قیمت سکه 
بهار آزادی نیز هزار تومان افزایش یافت. معامالت 
این روز بازار ســرمایه، با افت ارزش سهام در اکثر 
نمادهای بازار به پایان رســید و تنها در برخی از 
نمادها همچون پارسان، اخابر، جم و غدیر افزایش 
ارزش ســهام مشاهده شــد. در گروه خودرویی، 
تمام نمادهای خودروســاز با افت ارزش ســهام 

 روبه رو شــدند و ایــن در حالی بود کــه از حجم 
داد و ستدهای نمادهای این گروه اندکی کاسته 
شده بود؛ خساپا، خاور و خزامیا ازجمله این نمادها 
بودند. فاسمین، فرآور و فسرب در این روز کاری 
افزایش حداکثری ارزش سهام را تجربه کردند و 
با صف خرید، این روز را پشت سر گذاشتند؛ فوالد 
مبارکه اصفهان معامالت خود را همسو با حرکت 
بازار به ثبت رســاند و افت ارزش سهام را تجربه 
کرد، در معامالت پایانی این نماد افت بیشــتری 
مشاهده شــد که به واســطه معامالت پرحجم، 

تاثیر بیشتری بر شــاخص بازار داشت. معامالت 
بازار صرافی ها با ثبات قیمت دالر، افزایش قیمت 
یورو و پوند و درهم برای نخســتین روز از آخرین 
هفته کاری سال 95 به پایان رسید. معامله گران 
این بازار، بهای 3 هزار و 760 تومانی را برای خرید 
هر دالر در این روز کاری پرداخــت کردند. بازار 
طالفروشی ها با ثبات قیمت ســکه همراه بوده و 
عرضه و تقاضای این بخش در ایــن روز کاری با 
هم برابر شد. قیمت هر سکه بهار آزادی، در قیمت 

یک میلیون و 196هزار تومان باقی ماند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دیدار با رییس شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان، تفاهم نامه همکاری امضا کــرد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
در حاشیه نشست شــرکت های دانش بنیان استان اصفهان در شهرک 
علمی تحقیقاتــی گفت: شــرکت های دانش بنیــان می توانند نقش 
مهمی در نوسازی و بهســازی واحدهای تولیدی استان داشته باشند.

ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی، از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای  
راه اندازی دفتر اتاق در شــهرک علمــی تحقیقاتی خبــر داد و افزود: 
حضور اتاق بازرگانی و شرکت های بزرگ تولیدی استان می تواند زمینه 
حضور شرکت های خارجی در این شهرک  را فراهم کند. وی خواستار 
عضویت شــرکت های دانش بنیان در اتاق شــد و بیان داشت: حضور 
منسجم فعاالن اقتصادی در قالب اتاق بازرگانی، می تواند  ظرفیت های 
 جدیدی برای توسعه کسب وکار اعضا به  ویژه شرکت های  دانش بنیان 

ایجاد کند.

تمامی بانک ها و موسسات اعتباری عضو مرکز شتاب، تا 15 فروردین ماه 
سال 1396 مجازند سقف برداشت وجه از خودپردازها را تا مبلغ 500هزار 
تومان افزایــش دهند. این بانک با توجــه به در پیش بودن ایــام نوروز و 
به منظور رفاه حال هم وطنان، ارائه خدمت »افزایش ســقف برداشــت تا 
مبلغ 5 هزار تومان« از خودپردازهای شــبکه بانکی کشور را مجاز اعالم 
کرد. این اقدام همه ســاله در ایام پایانی ســال و با نزدیک شدن ایام عید 
نوروز از سوی شبکه بانکی کشــور به صورت هماهنگ و منسجم صورت 
می گیرد. بدین منظور شــبکه بانکی با ارائه خدمات بدون وقفه به آحاد 
مردم، شرایط را برای اســتفاده بدون دغدغه خاطر هم وطنان از خدمات 
بانکی فراهم می کند. با توجه به تامین وجه شعب در این ایام توسط بانک 
مرکزی، بانک ها مجاز هستند نسبت به تنظیم کاست ها و اسکناس گذاری 
در خودپردازها، با توجه به موقعیت جغرافیایی و تقاضای عمومی دریافت 

وجه در خودپردازها اقدام کنند.

همکاری اتاق بازرگانی با شهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان 

افزايش سقف برداشت از 
خودپردازها در ايام عید

شــهرام موحدی در گفت وگو با تســنیم، درباره آخرین 
وضعیت کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
استان اصفهان اظهار داشت: امروز جهان دست به گریبان 
ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اســت و بیش از 61 
کشور جهان درگیر آن هســتند، از جمله تمام کشورهای 
اروپایی بجز نروژ. در این میان کشور ما و به تبع آن استان 
اصفهان نیــز درگیر این بیماری اســت. وی افــزود: این 
بیماری یک معضل جهانی اســت و به حدی حساسیت زا 
بوده که برای کنترل و مبارزه با آن ستادی در استانداری 
اصفهان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل دام پزشکی 
استان و حضور اعضا و دســتگاه های دیگر همکار تشکیل 

شده است.
مدیرکل دام پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه مقابله با 

ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نه تنها خارج از توان 
یک دستگاه است بلکه نیاز است تا مردم نیز در این زمینه 
به دســتگاه های مرتبط کمک کنند، گفت: اگر مردم در 
این زمینه همکاری نکنند همه فعالیت ها برای کنترل این 
بیماری ابتر خواهد بود. وی تاکید کرد: پرورش دهندگان 
از هرگونه جابه جایی طیــور و همچنین حمل تخم مرغ و 
کود مرغی بدون اجازه دام پزشــکی خــودداری کنند و 

هرگونه جابه جایی را به اطالع دام پزشکی برسانند.
موحدی ادامه داد: حوزه دیگر، بخش طیور بومی اســت و 
مردم در این زمینه باید اقداماتــی را انجام دهند از جمله 
اینکه برای کنتــرل بیماری تا اطالع ثانــوی از نگهداری 
هرگونه طیور بومی در منازلشــان خودداری کنند. وی با 
بیان اینکه از مردم خواهش و تاکیــد کردیم که از خرید 

پرنده از پرنده فروشــی های ثابــت و دوره گرد خودداری 
کنند، گفت: امروز شــاهد هســتیم که آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان به»خور«رسیده اســت؛ یعنی شهرستانی 
با فاصله 500کیلومتری از مرکز اســتان. متاسفانه یکی 
از هم اســتانی های ما دراین شهرســتان دو قطعه مرغ از 
یک پرنده فروشی در ســبزه میدان اصفهان خریده و این 
مرغ های آلوده را با خود بــه آنجا برده که به نوعی ویروس 
را از مرکز استان به شهری در 500 کیلومتر دورتر برده و 

شهر دیگری را آلوده کرده است.
مدیرکل دام پزشکی اســتان اصفهان تصریح کرد: تاکید 
می کنیم مردم از خرید هرگونه پرنده تا اطالع ثانوی چه از 
دوره گردها و چه مغازه داران خودداری کنند، چون عالوه 
بر انتقال ویروس، خطرات بهداشــتی خاص خود را دارد؛ 
البته ساماندهی پرنده فروشی های ســطح شهر برعهده 
شهرداری های شهرستان هاســت. با کمک دانشگاه علوم 
پزشکی و شــهرداری اقدامات خوبی در حال انجام است 
که امیدواریم هرچه سریع تر به ثمر برسد. وی اضافه کرد: 
تا زمانی که این اقدامات 100 درصد به ثمر برســد مردم 
باید از خرید و جابه جایی هرگونــه پرنده حتی یک قطعه 
مرغ خودداری کنند تا سبب انتشار ویروس در استان و به 

تبع آن خسارات زیاد و نگرانی جامعه نشوند.
موحدی با بیــان اینکه قطعا میزان تولید مرغ در اســتان 
اصفهان کافی اســت، گفت: هیچ گونه مشکلی در تامین 
گوشت مرغ مد نظر هم اســتانی ها وجود ندارد؛ عالوه بر 
این سالمت مرغ کشته شده در کشتارگاه های صنعتی را 

که تحت نظارت دام پزشکی است تایید می کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: البته به مردم توصیــه می کنیم از 
خرید تخم مرغ بومی که هیچ گونه آرم و نشــانه ای ندارد 
خودداری کننــد؛ همچنین تخم مرغ، تخــم بلدرچین، 
بوقلمــون و کبک حتی در بســته بندی شــکیل که کد 
نظارت بهداشــتی دام پزشــکی را ندارد، نباید خریداری 

شود.

به گزارش افکارنیوز، ســازمان بین المللی سازندگان وسایل 
نقلیه موتــوری اعالم کــرد: 1/5میلیون دســتگاه خودرو 
در ســال گذشــته میالدی در ایران به فروش رسید و ایران 
همانند سال 2015، سیزدهمین بازار بزرگ خودروی جهان 
در سال 2016 شناخته شد. سازمان بین المللی سازندگان 
وســایل نقلیه موتوری اعالم کرد: در سال میالدی گذشته 

حدود یک میلیون و 500 هزار دســتگاه خودرو در ایران به 
فروش رسیده است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی این نهاد بین المللی، در سال 2016 بالغ بر 1 میلیون و 
448 هزار و 500 دســتگاه خودرو در ایران به فروش رسیده 
و  فروش خودرو در ایران طی این سال نسبت به سال قبل از 
آن، 226هزار و 500 دســتگاه افزایش داشته است. در سال 
پیش از آن 1 میلیون و 222 هزار دستگاه خودرو در ایران به 
فروش رسیده بود. بر اساس این گزارش، ایران همانند سال 
2015 ســیزدهمین بازار بزرگ خودرو در جهان طی سال 

2016 شناخته شــده و 1/54درصد از کل فروش خودرو در 
جهان به بازار ایران اختصاص داشــته است. کل خودروهای 
فروش رفته در جهان طی ســال 2016 بالــغ بر 93 میلیون 
و 856 هزار و 388 دســتگاه بوده و این رقم نسبت به سال 
قبل از آن 4میلیــون و  171 هزار و 780 دســتگاه افزایش 
داشته است. در ســال 2015 بالغ بر 89 میلیون و 684 هزار 
و 608 دستگاه خودرو در جهان به فروش رسیده بود. چین 
بزرگ ترین بازار خودروی جهان در ســال 2016 شــناخته 

شده  است. 

پرورش دهندگان از 
هرگونه جابه جايی 

طیور و همچنین 
حمل تخم مرغ و کود 

مرغی بدون اجازه 
دام پزشکی خودداری 

کنند و هرگونه 
جابه جايی را به اطالع 

دام پزشکی برسانند

هشدار اکید دام پزشکی اصفهان به مردم؛

 تا اطالع ثانوی از خرید پرنده خودداری شود

مديرکل دام پزشــکی  اصفهان گفت: مردم از خريد هرگونه پرنده تا اطالع ثانوی چــه از دوره گردها و چه 
فروشندگان ثابت خودداری کنند؛ چون عالوه بر انتقال ويروس، خطرات بهداشتی خاص خود را دارد.

معاون وزیر رفاه با اشاره به ساماندهی تسهیالت حمایتی کمتر 
از 50 میلیون تومان گفت: از سال آینده، افرادی که از چند نهاد 
مالی تســهیالت حمایتی با کارمزد پاییــن دریافت می کنند، 

شناسایی می شوند.
احمد میدری درباره آخرین وضعیــت تعیین تکلیف یارانه های 
نقدی در ســال 96 گفت: دربــاره یارانه های نقدی، بر اســاس 
تکلیف قانونی بودجه های ســاالنه تصمیم گیری می شود. وی 
با تاکید بر اینکه برای حــذف یارانه نقدی، بر اســاس آنچه در 
بودجه پیش بینی شده است عمل می کنیم، گفت: در این زمینه 
باید منتظر آیین نامــه اجرایی تبصره 14 بودجــه 96 و تعیین 

سازوکارهای مربوط به آن باشیم.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، از حذف تعدادی 
از افــرادی که از خدمــات حمایتی و رفاهی به ناحق اســتفاده 
می کنند، خبــر داد و گفت: برای اجرای سیاســت های رفاهی، 
نخستین اصل مورد نیاز، داشــتن یک پایگاه اطالعات به منظور 
شناسایی نیازمندان است که در این حوزه اقدامات بسیار زیادی 
صورت گرفته و پیشــرفت هایی نیز حاصل شــده که نقطه آغاز 
آنها، شناسایی نیازمندان است.وی ادامه داد: بر اساس این پایگاه 
اطالعاتی، بســیاری از افرادی که به ناحق از یارانه های حمایتی 
مختلف مانند یارانه بیماران خاص، کارگران ساختمانی و غیره 

استفاده می کنند، شناسایی و حذف خواهند شد
 میدری افزود: بسیاری از افراد غیرنیازمند، متاسفانه از نهادهای 
مختلف مالی تسهیالت با ســود پایین دریافت می کنند که در 
همین زمینه ســاماندهی پرداخت این نوع تسهیالت در دستور 

کار وزارت رفاه قرار گرفته است.

جزئیات تغییر در پرداخت
يارانه نقدی۹۶

بازار

قیمت انواع اسکنر

Avision AD240 - ای ويژن

1،300،000
تومان

1،530،000
تومان

Avision AD125 - ای ويژن

760،000
تومان

830،000
تومان

Kodak i2420 - کداک

2،100،000
تومان

2،350،000
تومان

Kodak i2620 - کداک

2،130،000
تومان

2،450،000
تومان

 رتبه ايران در
فروش خودرو در جهان

وظیفه بازرسی 
اصناف، کشف و ضبط 

اجناس و ارسال 
پرونده به تعزيرات 

حکومتی است و در 
تعزيرات نیز طبق 
قانون، سه تا هفت 
برابر مبلغ تخلف 

جريمه اعمال می شود
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 پیشنهاد  سردبیر: 
کرم های حاوی آنتی اکسیدان  برای پوست ضرر دارند

یادداشت

تحقیقات نشــان می دهد که محروم بودن از خواب 
خوب به طور مداوم، انســان را گنگ، تحریک پذیر، 
پریشــان و ناراحت ســاخته و به تدریــج موجب 

مشکالت جدی تری می شود.
برای کمک به کسانی که شــب ها تا دیر وقت بیدار 
می مانند، بهترین شــیوه های خواب خــوب را که 
کارشناســان آن را »بهداشــت خواب« می نامند، 

جمع آوری کرده ایم.
۱. سر وقت به اتاق خواب بروید

هر شــب همان کارهای آرامبخش قبل از خواب را 
انجام دهید و ذهن و بدن خــود را با کارهایی مانند 
خواندن عمیق یک کتاب، آماده رفتن به رختخواب 

کنید.
۲. اتاق خواب خود را برای حداکثر بهره وری از 

خواب آماده کنید

شــما باید دمای اتاق خود را بیــن ۱۸ تا ۲۰ درجه 
ســانتی گراد و تاریک نگه دارید و برای جلوگیری از 

ورود نور پرده ها را بکشید.
۳. از تلفن خود به عنوان یک ساعت زنگ دار 

استفاده نکنید
بسیاری از ما برای بیدار شــدن از خواب به گوشی 
خود تکیه می کنیم. اگر نمی توانید به خواب بروید، 
تنها مشکل این اســت که با گوشی خود را مشغول 
می کنید و ایــن موضــوع باعث می شــود فرآیند 

خوابیدنتان طوالنی تر شود.
اتاق خواب شما فقط باید برای خواب باشد و نه چیز 
دیگری. اگــر از تلفن همراه خود به عنوان ســاعت 
زنگ دار اســتفاده می کنید، پس این مشــکل را با 

خرید یک ساعت حل کنید.
4. نفس کشیدن عمیق را تمرین کنید

کمی توجه بــه تنفس عمیــق، به بــدن یادآوری 
می کند که وقت استراحت است. 

در عمــل »دم«، هوای تــازه ای که بــه ریه ها وارد 
می شــود، به سراســر بدن شما ســفر کرده و تمام 
سلول ها را پاک ســازی می کند و در »بازدم«، تمام 
سموم و حالت منفی به صورت امن در اتمسفر خارج 
می شوند. تمرکز بر دم و بازدم ثابت و آرام، احساس 
راحتی و آرامش را تضمیــن می کند. اما این آرامش 
با اولین باری که آن را امتحــان کنید اتفاق نخواهد 

افتاد. 
این یک تمرین مداوم اســت، بنابراین برای داشتن 
بهترین اثر، بــه تمرین آن نیاز داریــد. تا وقتی که 
احساس می کنید بدن شما بهتر شــده است آن را 

ادامه دهید.
۵. عضالت انگشت پای خود را شل کنید

برای آزاد کردن تنشی که در عضالت و تاندون های 
شما ایجاد شده است، زمانی که در رختخواب دراز 
کشــیده اید، از »آرام سازی پیشــرونده عضالنی« 

استفاده کنید.

این کار بسیار ساده اســت؛ انگشت خود را بکشید و 
رها کنید، سپس حرکت را روی انگشت دیگر انجام 
دهید. یا اینکه انگشــتان پای خود را هفت بار خم 

کرده و سپس آزاد کنید.
۶. فکر خود را با یک تمرین ذهنی مشــغول 

کنید
ســعی کنید عــدد ۱۰۰ را بــه صــورت معکوس 
بشمارید یا همان شمارش معکوس را به صورت کم 
کردن ۳ عدد در هر بار استفاده کنید؛ ریتم شمارش 
می تواند شــما را در حالت خواب آلود قرار دهد. در 
شــمارش با کم کردن ۳ عدد در هر بــار، ذهنتان 
تاحدودی دچار چالش می شــود که نیازمند توجه 
بیشتر اســت و می تواند تاثیر مثبت خارج از برنامه 

نیز بر مغزتان داشته باشد.
۷. از تختخواب خارج شوید

بعد از ۳۰ دقیقه دراز کشیدن در تختخواب، از روی 
آن بلند شــوید. در واقع بهتر اســت بدن خود را به 

خوابیدن روی تخت عادت دهیــد. بنابراین موبایل 
خود را کنــار بگذاریــد و کاری آرام، مانند خواندن 
کتاب، گوش دادن به موســیقی یا حتی شســتن 

ظروف انجام دهید.
۸. نگرانی را از خود دور کنید

اگر ذهن شــما درباره آنچه ممکن است فردا، هفته 
یا سال آینده رخ دهد، درگیر است، آن را رها کرده 
و سعی کنید تمام نگرانی های خود را روی یک تکه 
کاغذ بنویســید تا آن را از سر خود بیرون کنید، این 
کار یک رویکرد بســیار عالی برای تسکین اضطراب 

است.
۹. ساعت زنگ دار را از خود دور کنید

یکی از بدترین قسمت های بی خوابی، آگاهی از این 
است که خواب شما کافی نیســت. برای جلوگیری 
از این مسئله، ســاعت را از خود دور کنید تا مجبور 

نباشید هر لحظه به آن نگاه کنید.
۱۰. سعی کنید یک تجربه زیبا را تجسم کنید

اگر فکرتان درگیــر اتفاقات امروز اســت، آن را به 
موضوع دیگری مشغول کنید. فکر خود را با مسائلی 
که دوست دارید، مانند تعطیالت مورد عالقه خود، 

درگیر کنید.

چگونه سریع بخوابیم؟  

تازه های پزشکی

 نوزادان نارس، برخی ســالمندان و همچنین بســیاری از بیماران دچار 
مشکالت تنفسی، ناچارند در بیشتر مواقع از کپسول های اکسیژن استفاده 
کنند. طبق یک تحقیق جدید، کافئین ممکن است در برابر آسیب ناشی از 
استفاده طوالنی اکسیژن به ریه ها نقش حفاظتی داشته باشد. نوزادان نارس 
در اغلب موارد نیازمند اکسیژن تراپی می شوند. مقاله ای که به نظر می رسد 
در نوع خود اولین تحقیق مبنی بر اثر مثبت کافئین بر ســاختار بافت ریه 
باشد، بیان کرده است که اکســیژن درمانی به مدت طوالنی باعث افزایش 
استرس اکسیداتیو در شبکه آندوپالسمی می شود. شبکه آندوپالسمی، 
 ER غشایی است که ســاختمان پروتئین را دربرگرفته و افزایش استرس
منجر به بروز التهاب و مشــکالتی مرتبط با تشکیل رگ های خونی بیش 
از حد و کیســه های هوایی در ریه می شــود. محققان دانشکده پزشکی 
ویسکانسین، طی بررسی دو گروه از نوزادان موش ها که برای شبیه سازی 
اکســیژن درمانی نوزادان نارس در معرض بیش از ۹۰ درصد اکسیژن قرار 
گرفته بودند، به یک گروه کافئین تزریق کــرده و گروه دیگر را فقط تحت 
درمان اکسیژن باال قرار دادند. در آزمایش ها و بررسی ها مشخص شد تعداد 
رگ های خونی موجود در ریه های گروه اکســیژنی، به طور قابل توجهی 

پایین تر از گروه کنترل یا همان گروه استفاده کننده از کافئین بوده است.

بر اساس آنچه ایندیپندنت منتشر کرده، خاراندن، خمیازه کشیدن و دیگر 
رفتارهای اجتماعی مســری، مدت های طوالنی برای دانشمندان یک معما 
محسوب می شد؛ اما در حال حاضر با روشن شــدن برخی از نکات کلیدی، 

به نظر می رسد بخش هایی از این معما در حال حل شدن است.
در یک تحقیق صــورت گرفته روی موش ها، محققــان دریافتند که صرف 
دیدن اینکه دیگری در حال خاراندن خود اســت، ســبب ترشح یک ماده 
شیمیایی در مغز می شود که میان مغز و یک سیگنال خاراندن پوست ارتباط 

برقرار می کند.
بدین ترتیب به جای اینکــه خود فرد عمل خارانــدن را انتخاب کند، مغز او 
واکنش نشان می دهد و وقتی این عمل شروع می شود، تمام پیام های خارشی 

که مغز تا آن لحظه نادیده گرفته بود، محسوس تر می شوند.
همچنین دانشمندان دانشگاه »سنت لویز« آمریکا و دانشگاه پزشکی نظامی 
»شاآنشــی« چین، در تحقیقی مشــترک عنوان کردند که فرآیند سرایت 

خمیازه نیز از قاعده مشابهی پیروی می کند.
دکتر »زوفنج چن« از مرکز مطالعات خارش شناســی دانشــگاه واشنگتن 
گفت: تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که عمل خاراندن مسری است؛ 

به طوری که ممکن است حتی منجر به خراش پوست شود.

 احتمال طاسی زودهنگام تماشای خاراندن، سبب خارش بدن می شوداثر مفید کافئین در حفظ سالمت ریه ها
در مردان کوتاه قد بیشتر است

 کرم های حاوی آنتی اکسیدان 
برای پوست ضرر دارند 

 محققان دریافتند مردان کوتاه قد و دارای پوست روشن، با افزایش احتمال 
طاسی زودهنگام مواجه هســتند. محققان دانشــگاه بُن آلمان، به ارتباط 
ژنتیکی بین قد کوتاه و طاسی زودهنگام پی برده اند. دکتر استفانی هیلمن 
هایمباخ، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »۶۳ تغییر در ژنوم 
انسانی، موجب افزایش ریسک ریزش زودهنگام موها می شود.« وی در ادامه 
عنوان می کند: »برخی از این تغییرات در رابطه با خصوصیات و بیماری های 
دیگر نظیر کاهش سایز بدن نیز یافت شــدند.« در این تحقیق، دانشمندان 
ژن های حدود ۱۱هزار مرد مبتال به ریزش زودهنگام مو و ۱۲هزار مرد دیگر 
بدون ریزش مو را بررسی کردند. در یافته های کنونی، ارتباط قبلی بین ریزش 
زودهنگام مو و افزاش ریســک سرطان پروستات نیز تایید شــد؛ اما در این 
مطالعه، نظریه قبلی مربوط به ارتباط بین طاسی زودهنگام و ریسک باالتر 
بیماری قلبی تایید نشد. این مطالعه همچنین ارتباط بین احتمال طاسی در 
مردانی که بلوغ نسبتا زودرسی داشته اند و افرادی که دارای پوست روشن و 

تراکم استخوان باال بوده اند را نیز آشکار کرد.

پزشکان در یک مطالعه جدید دریافتند کرم های پوست حاوی حجم زیادی از 
آنتی اکسیدان ها، برای سالمت پوست افراد جوان ضرر دارند. کرم های پوست 
حاوی انواع آنتی اکسیدان ها که به دلیل داشتن خواص ضد چین و چروک و 
ضد پیری به قیمت باالیی به فروش می رسند، می توانند برای سالمت پوست 
مضر باشند. تاکنون تصور می شد آنتی اکسیدان ها صرفا به این دلیل مفیدند 
که مانع می شوند رادیکال های آزاد به سلول ها آسیب وارد کنند؛ اما مطالعات 
جدید حاکی از آن اســت که در افراد جوان، وجــود رادیکال های آزاد برای 
ترمیم پوست و درمان مشکالت پوستی ضروری است. متخصصان آمریکایی 
در این بررسی تعدادی موش را به شــکلی پرورش دادند که بدنشان میزان 
زیادی رادیکال آزاد تولید کند تا تاثیر آن را در بدن انسان نیز ارزیابی کنند. 
این تیم تخصصی انتظار داشتند پوست این حیوانات، فرسوده و پیر شود اما 
درنهایت تعجب مشاهده کردند که پوست آنها کیفیت بهتری پیدا کرد. به 
گفته متخصصان چنین به نظر می آید رادیکال های آزاد تا ســن 5۰ سالگی 

برای سالمت پوست انسان مفید باشند.

با منابع تامین پروتئین 
گیاهخواران آشنا شوید

برای پیشگیری از بروز کمبودهای احتمالی، بهترین منابع پروتئینی را معرفی می کنیم. اگر گیاهخوار هستید یا به هر علتی، به ندرت گوشت و مواد غذایی حیوانی مصرف می کنید، باید بدانید که اگر حواستان نباشد و 
به فکر تامین مواد مغذی بدن خود نباشید، امکان دارد دچار مشکالتی مانند کمبود پروتئین و البته ویتامین D، ویتامین B12، کلسیم، امگا۳، زینک )روی( و بخصوص آهن شوید. در صورت گیاهخواری، الزم است به 

فکر جذب پروتئین کافی نیز باشید. برای پیشگیری از بروز کمبودهای احتمالی، بهترین  منابع پروتئینی معرفی می شوند.
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گوجه فرنگی خشک شــده یکی از منابع خوب پروتئین 
اســت. این ماده غذایی عالوه بر اینکه سرشار از فیبر 
است، میزان زیادی پتاســیم، منیزیم، فسفر، مس، 
ویتامین K و آهــن نیــز دارد؛ در نتیجه عالوه بر 
افزایش میــزان پروتئین بدن، مــی تواند مواد 

مغذی نیز عایدتان کند.

اگر به کینوا دسترسی دارید آن را جایگزین برنج کنید. 
کینوا نوعی دانه مغذی سرشــار از پروتئین است که 

باعث احساس سیری طوالنی مدت نیز می شود. 
یک فنجان کینوای پخته شده حدود 4 میلی گرم 

آهن به بدن می رساند که فوق العاده است.

به طور کلی آجیل ها حاوی میزان زیادی پروتئین، فیبرها 
و ویتامین ها هســتند. برای افزایش جذب آهن حتما 
آجیل خام میل کنید. به همــراه میوه های تازه که به 
عنوان میان وعده میل می کنید بادام نیز میل کنید 
تا هم زمان پروتئین، لیپیدها و کربوهیدرات های 

الزم را به بدنتان برساند.

گندم سیاه نه تنها سرشار از پروتئین و فیبرهای غذایی 
است، بلکه یکی از پرمصرف ترین غالت در چین و ژاپن 
و یکی از غالت فاقد گلوتن محســوب می شود. اگر 
جزو افرادی هستید که به گلوتن حساسیت دارند 

نیز می توانید از گندم سیاه استفاده کنید.

ت یونانی
ماس

توفو

غالت کامل
تمپه

ماست یونانی دو برابر بیشتر از ماست معمولی پروتئین 
داشــته و برخالف بافت خامه ای مانند خود، به میزان 

ماســت های دیگر کالری  دارد. عــالوه بر این یک 
سهم ۱۰۰ گرمی از این ماست، حدود ۱۰ درصد نیاز 

روزانه بدن به کلسیم را تامین می کند.

توفو از مشتقات سویا و همان پنیر تهیه شده از سویاست 
که بسیار مغذی و دارای ارزش غذایی قابل توجهی بوده 

و برخی از انواع آن به اندازه شیر پروتئین دارد. توجه 
داشته باشید که یک سهم غذایی سویا در مقایسه 

با همان میــزان گوشــت گاو، پروتئین و آهن 
بیشتری دارد.

مصرف غالت کامل برای صبحانــه، باعث جذب میزان 
قابل توجهی پروتئین و فیبر می شود. توصیه می کنیم 

روز خود را با این مواد غذایــی آغاز کنید. اگر اهل 
غالت صبحانه هستید، بهتر است با غالتی مانند 

جوی دوســر برای خودتان یک صبحانه مقوی 
آماده کنید.

تمپه یکی از فرآورده های ســویا با طعــم فندق و قارچ 
است و بیشتر در کشــور اندونزی تولید می شود. این 

ماده غذایی منبع فوق العاده جایگزین گوشت برای 
گیاهخواران اســت. یک ســهم غذایی تمپه در 

مقایسه با همین میزان گوشت، کمابیش حاوی 
پروتئین یکسانی است. 15
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پیشنهاد سردبیر: 
عطری برای آگاهی از تهدیدات امنیتی

عطری برای آگاهی 
از تهدیدات امنیتی

شــرکت کاسپرســکی لب که محصوالتی از جمله 
 ضدویروس و آنتی ویــروس های بســیار قدرتمند 
به بــازار عرضه می کنــد، قصد دارد عطــری برای 
 افزایش آگاهی افراد درخصــوص تهدیدات امنیتی 

به بازار عرضه کند. 
کارشناسان امنیتی هشدار می دهند که درخصوص 
 امنیت ســایبری به قدر کافی صحبت نشــده است 
و باید این نکتــه را مدنظر قرار داد کــه افراد، زمان 
زیادی از عمر خود را صرف گشت و گذارهای آنالین 

در دنیای مجازی می کنند. 
 همچنیــن، بســیاری از کســب و کارهــای امروز 
به صورت آنالین هستند؛ بنابراین دسترسی هکرها 
به اطالعات و محتوای شــخصی و محرمانه در رایانه، 
تبلت یا موبایل می تواند تهدید جــدی برای افراد و 
کسب و کارهای آنان باشــد.اهمیت امنیت سایبری 
و ویرانگر بودن یک حمله ســایبری، لــزوم افزایش 
آگاهــی مــردم درخصــوص تهدیــدات آنالین را 
نشــان می دهد.برخی خبرهای منتشر شده حاکی 
 از آن اســت که شــرکت کاسپرســکی با همکاری

Scarlett London، نمونه اولیــه عطری با نام 
Threat de Toilette تولیــد کرده اســت که 

منجر به برانگیختن حس ترس در فرد می شود.
دقیقا مشخص نیســت که این عطر چه بویی داشته 
و چگونه بــه ایجاد یــا برانگیختن حــس ترس در 
 فرد منجر می شــود، اما عنوان شــده که این عطر، 
در حقیقت یک یادآوری فیزیکی نمادین اســت که 
به افراد هشــدار می دهد تا خود را در برابر تهدیدات 

آنالین محافظت کنند.
دیوید ام، پژوهشــگر ارشــد امنیتی در کاسپرسکی 
عنوان می کنــد: ترس، حواس ما را بیــدار می کند. 
 ترس تنها در دنیــای واقعی حس نمی شــود، بلکه 
همــه جــا در اطــراف مــا و حتــی در دنیــای 
بایــد  بنابرایــن  دارد؛  وجــود  نیــز  مجــازی 
مطمئــن شــویم کــه دائمــا در امنیت هســتیم. 
 بــه گفتــه ام، زنــان و مردانــی کــه از ایــن عطر 
) Threat de Toilette ( اســتفاده می کنند، 
 خطرات و تهدیدات آنالین را حس کــرده و خود را 

در برابر این تهدیدات محافظت می کنند.
گفته می شــود که این عطر در رایحه های مختلفی 
ماننــد بدافــزار ) Mal-wear ( و کالهبرداری / 
فیشــینگ )Phish( به بــازار عرضه خواهد شــد. 
 جزییات بیشــتری در مورد محصــول، عملکرد آن 

و زمان احتمالی عرضه به بازار منتشر نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به این ســوال که 
 شنیده شــده قرار اســت، نرم افزار ســروش جایگزین تلگرام 
در شــبکه های اجتماعــی فضای مجازی شــود، گفــت: هیچ 
نرم افزاری جایگزین تلگرام نمی شــود. محمــود واعظی اظهار 
کرد: هرکدام از این نرم افزارها مشــتری خاص خودش را دارد، 
هم اینک عده ای در حال اســتفاده نرم افزار ســروش هســتند، 
همچنان که عده ای دیگر نیز از بیســفون و الین و واتس اپ و... 
بهره می برند. وی درباره وضعیت فعالیت یا فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی در ایام انتخابات آتی عنوان کرد: شبکه های اجتماعی 
نقش افزایش اطالع رســانی به مردم را دارند تا بدانند که برنامه 
هرکدام از کاندیداها چیســت. واعظی تاکید کــرد: تا جایی که 
شبکه های اجتماعی در کارشــان تخلفی صورت نگیرد، فعالیت 
آن ها ادامه پیدا می کند و قوه قضاییه، وزارت کشــور، شــورای 
نگهبان و شــورای عالی فضای مجازی برای تبلیغات انتخابات 
دارای چارچوبی مشخص هستند و همه موظفند این چارچوب 
را رعایت کنند و تا زمانی که چارچوب و مقررات کشور از سوی 
شبکه های اجتماعی رعایت شود، چرا باید فیلترینگ شبکه های 

مجازی اعمال شود!

برترین های مســابقات ایده بازار دریایی طی برگزاری مراسمی 
 در دانشــگاه خلیج فــارس معرفی شــدند. به گزارش ایســنا، 
با حمایت ســتاد توســعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 
 معاونت علمــی، اولین ســری مســابقات ایده بــازار دریایی 
در دانشــگاه خلیج فارس در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی 
برگزار شد. بر اســاس این گزارش، در رتبه بندی نهایی مسابقه 
ایده بازار دریایی در بخش دانشــجویی ایده » مبدل انرژی موج 
 رتبه « نخســت، » دستگاه تمیزکننده ســطح قایق « رتبه دوم 

و » نیمکت شناور « رتبه سوم را کسب کرد. 
 در بخش دانش آموزی نیز ایده های » کلبه وحشــت دریایی «، 
» تخته شــنا باقابلیت دید در زیرآب « و » نرم افزار ســه بعدی 
مونتاژ قایق « به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

رباتی طراحی شده که شــما را در دانلود فیلم های اینستاگرام 
در تلگرام کمک می کند. دانلود فیلم در اینســتاگرام در حالت 
عادی میسر نیست و شــما باید نرم افزار دانلود را داشته باشید 
تا بتوانید آنچه می بینید را ذخیره کنید، برای اینکه با شــرایط 
 راحت تری فیلم های اینســتاگرام را دانلود کنید کافی اســت 
 در صفحــه اینســتاگرام بــر روی ســه نقطــه کلیــک کنید 
 تا لینک فیلم ذخیره شــود. ســپس نام ربات InstaSave را 
در تلگرام سرچ کنید. پس از رویت صفحه ربات در قسمت پایین 
صفحه start را لمس کنید. ربات فعال می شــود، حاال لینک 
 فیلم را کپی کنیــد و اینتر را بزنید. فیلم نمایش داده می شــود 

و می توانید آن را دانلود کنید.

محققان کشــف کردند ۱۵ درصد یا ۴۸ میلیون حســاب های 
کاربری توییتر ربات هســتند و فقط ۳۱۹ میلیــون کاربر فعال 
 در این ســایت وجود دارند. به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل 
از دیلی میل، محققان دانشگاه کارولینای جنوبی۱۱۵۰ ویژگی 
 در حســاب های کاربری توییتر را بررســی کردند تــا بتوانند 
ربات هــا را ردیابی کننــد. این۱۱۵۰ ویژگی شــامل محتوای 
توییت ها، الگوی شــبکه و زمان فعالیت بود. درهمین راســتا 
آنها توانســتند حدود ۱۴ میلیو ن کاربر رباتیک در توییتر پیدا 
کنند. در این تحقیق آمده اســت: ما تخمین مــی زنیم ۹ تا ۱۵ 
درصد کاربران فعــال توییتر ربات باشــند. محققــان متوجه 
 شــدند رفتار کاربران ربات در توییتر با انسان ها متفاوت است. 
ربات های ســاده توییت های یکدیگــر را تکــرار و ربات های 
پیچیده تر را منشــن ) mention ( می کنند. از ســوی دیگر 
ربات هــای پیچیده توییت هــا را تکرار می کننــد، اما کاربران 
انسان را منشن نمی کنند. همچنین نمی توانند به توییت های 
انسانی پاسخی معنادار بدهند. البته هرچند در تصورات عمومی 
وجود کاربران ربات چندان جالب توجه نیســت، اما در حقیقت 
 این نوع حســاب های کاربری گاهی اوقات مفید هستند، مانند 

ربات هایی که فجایع طبیعی را هشدار می دهند.

خیلی زود گذشت؛ از ســال 2۰۱۱ میالدی و موبایل » موتوروال 
اتریکس « که برای اولین بار از یک حســگر اثر انگشت استفاده 
 کرد، زمان به نحوی ســپری شــده که حاال حتــی مدل های 

ارزان قیمت نیز به این سیستم امنیتی مجهز هستند.
واکنش ها نســبت به این مکانیزم هم در گذر زمان تغییر کرده؛ 
ابتدا مردم تصور می کردند اضافه شدن یک سنسور اثر انگشت 
 به موبایل امری بیهوده اســت، اما اآلن بــدون آن به هیچ وجه 

نمی توانند از دستگاه شان استفاده کنند.
با همین تفاســیر مــی دانیم که ایــن روزها ســخن از حذف 
سنسورهای اثر انگشت و اســتفاده از حسگرهای عنبیه و چهره 
یا جایگذاری تکنولوژی هــای جدیدی که در بطن نمایشــگر 
 قرار می گیرند به میــان می آید. همان طور کــه چندی پیش 
در خبرها خواندید، شواهد حاکی از آن است که اپل می خواهد 
در آیفــون ۸ ضمن بهره مندی از سنســور تصویربرداری ســه 
بعدی، سنسور اثر انگشت را در نمایشگر قرار داده و فرآیند تایید 

هویت کاربر را تسریع کند.
در حالی که گمانه هایی مشــابه در رابطه با گلکســی اس ۸ نیز 
وجود داشت، اما به موجب تاریخ عرضه نزدیک امکان پذیر نشد، 
گفته می شود سامسونگ بعد از این برای همیشه با سنسورهای 

اثر انگشت خداحافظی می کند.
ســاعاتی پیش یکی از افشــاکننده های اینترنتــی در توییت 
اخیرش مدعی شده یکی از کارکنان سامسونگ گفته » ما دیگر 
 از اثر انگشــت استفاده نخواهیم کرد، منســوخ شده «. بنابراین 
این مسئله را یا می توان به پیشــرفت تکنولوژی های شناسایی 
چهره و عنبیه چشــم مرتبط دانست یا اســتفاده از تکنولوژی 
تشخیص اثر انگشت کاربر در بطن نمایشگر. بنابراین بهتر است 

با دقت بیشتری منتظر گلکسی نوت ۸ و گلکسی اس ۹ باشیم.

هیچ نرم افزاری جایگزین تلگرام 
نمی شود

6 ایده فناورانه برتر حوزه دریایی 
معرفی شدند

با این ربات فیلم های اینستاگرام 
را در تلگرام دانلود کنید

۴۸ میلیون کاربر توییتر ربات 
هستند

سامسونگ و حذف سنسور 
اثر انگشت

فناورانه

ســازمان فضایی آمریکا ناســا اعالم کرد فضاپیمای چاندرایان ۱ که اولین 
 ماموریت هند به ماه بود و مدت ها از دســت رفته تلقی می شــد، هنوز هم 
) ISRO ( در مدار ماه در حال فعالیت است. سازمان تحقیقات فضایی هند 

ارتباط با چاندرایان-۱ را که در 22 اکتبر ســال 2۰۰۸ از ایســتگاه فضایی 
ساتیش داوان به فضا پرتاب شــده بود، در 2۹ اوت ســال 2۰۰۹ از دست 
داد. اکنون دانشــمندان ناســا موفق به پیدا کردن این فضاپیمای گمشده 
شــدند و تعیین کردند که چاندرایــان-۱ هنــوز در2۰۰ کیلومتری باالی 
سطح ماه در حال گردش است. گفتنی است که پیدا کردن این فضاپیمای 
مفقود شده برای دانشمندان یک چالش تکنولوژیکی محسوب می شد زیرا 
تلسکوپ های نوری قادر به جستجوی اشــیا کوچک پنهان شده در تابش 
خیره کننده ماه نبوده و تشخیص این اشیا در مدار اطراف قمر زمین کاری 
بسیار دشوار است. با این حال، دانشمندان ناسا با بهره گیری از فناوری رادار 

بین سیاره ای، موفقیت به موقعیت یابی این فضاپیما شدند. 
محققان بر ایــن باورند که ایــن روش جدیــد می تواند بــه برنامه ریزان 

ماموریت های آینده ماه کمک کند.

 شــرکت اوکولوس برنامــه واقعیت مجــازی خاصــی را ابداع کــرده که 
به کاربران امکان می دهد از طریق هدســت های یاد شــده در ایســتگاه 
فضایی بین المللی چرخی بزنند. برنامه یاد شــده که Mission:ISS نام 
دارد از قابلیت هایی مانند حضور مجازی در ایســتگاه فضایی بین المللی، 
 همراهی با فضانوردان بــرای انجام فعالیت های روزمــره و حتی قدم زدن 
در فضا برخوردار است. افراد می توانند برنامه یاد شده را به رایگان بارگذاری 
کرده یا برای گرفتن آن به فروشگاه مجازی اوکولوس مراجعه کنند. برنامه 
یاد شــده در قالب بازی و از طریق پالتفــورم Oculus Touch هم قابل 
استفاده اســت. در این شــرایط افراد می توانند آزمایش ها و فعالیت های 
فضانوردان را در فضا تقلید کنند. ویدئوهای موجود در این برنامه توســط 
 شــرکت Magnopus و با همکاری ناســا و ســازمان های فضایی اروپا 
و کانادا طراحی شــده اســت. این همکاری منجر به خلق ویدئوهایی شده 
که جزییات دقیق و واقع بینانه ای دارند. قرار اســت هدست های واقعیت 
مجازی اوکولوس ریفت به فضا فرستاده شوند تا خود فضانوردان هم بتوانند 

این بازی را اجرا کرده و از آن لذت ببرند.

فضاپیمای گمشده هندی ها 
پیدا شد

سفر به ایستگاه بین المللی فضایی 
با هدست های واقعیت مجازی

خودروی تمام خودران تا ۲۰۲۰ 
ساخته می شود

یک اســتارت آپ جهانی اعالم کرده تــا2۰2۰ میالدی خــودروی تماما 
 خودران را در بــازار آمریکا عرضه مــی کند.  به گــزارش خبرگزاری مهر 
 به نقل از دیلی میل، این شــرکت که Nio نــام دارد خودورهای الکتریکی 
مسابقه ای می سازد و توســط ویلیام لی کارآفرین چینی در سیلیکون ولی 
تاسیس شده است. طبق بیانیه این شرکت خودروی مذکور در حقیقت یک 
همراه دیجیتال یا روباتی با چهار چرخ اســت. Eve مجهز به موتور هوش 
مصنوعی با رابط بصری انسانی است. همچنین پنل های شیشه ای خودرو 

مجهز به فناوری » چشم انداز افزوده « هستند. 
این فناوری نوع جدیدی از ســرگرمی برای سرنشــینان فراهم می کنند. 
خودروی مذکور با گنجایش شش سرنشین ساخته می شود و هرچند تمام 
خودران است، اما مکانی برای راننده نیز در نظر گرفته خواهد شد. به گفته 
کریس توماســون نایب رییس Nio این شرکت نخســتین خودروی تماما 
خودران را در2۰2۰ میالدی در بازار آمریــکا عرضه می کند. Eve در بازار 

احتماال با خودروهای شرکت تسال و فارادی فیوچر رقابت خواهد کرد.

ســیر تکامل تدریجی گوشــی های LG هیچ گاه بر روی 
یک مســیر مســتقیمی از ارایه پرچمدارها نبوده است. 
مطمئنــا همیــن روش LG بــرای امتحان مــدل های 
جدید باعث از دســت رفتــن چندین باره بــازار فروش 
از دســت این شرکت طی سال های گذشــته شده است. 
 با وجود گوشــی هایی که راحت از یادها رفتــه اند مانند 
مدل LG G Stylo امــا LG در درون طراحی های خود 
همواره به ماجراجویی های جدیــدی پرداخته که همین 
 روح ماجراجــو مورد پســند خیلی از گوشــی بازها قرار 

می گیرد.
LG PRADA 2007: اولین صفحه نمایش 

خازنی
هرچند کــه این مدل، یک گوشــی اندرویــدی نبود، اما 
صفحه نمایش سه اینچی فشــاری این گوشی راه گشای 
نسل جدید اسمارت فون هایی شــد که امروزه در دست 
داریم. LG Prada که به نام  LG KE850 هم شناخته 
می شــود، اولین گوشــی موبایلی بود که از تاچ اسکرین 

خازنی اســتفاده می کــرد. حتما صفحــه نمایش های 
نادقیق خازنی که خیلی وقت ها حتی به فشار دست شما 

واکنشی هم نشان نمی دادند را به یاد دارید. 
صفحه نمایش خازنی به این معناســت که انگشت دست 
شــما همچون یک پیــکان باید بــر روی صفحه نمایش 

گوشی، فشار وارد کند.
LG DOUBLEPLAY 2011: نمایشگر 

ثانویه در کیبورد کشویی
اولین مدل اندرویــدی LG، مدل LG GW620 بود که 
در سال 2۰۰۹ ارایه شــد. اندروید ورژن ۱/۵ بر روی این 
گوشــی نصب بود که قابلیت آپگرید شدن به نسخه 2/2 
را هم دارا بود. این گوشــی با یک کیبورد کشویی به ظاهر 
ساده ترکیب شــد، هرچند که LG بنا به مقتضیات سال 
2۰۱۱ این کیبورد کشــویی را نمی توانست تنها و ساده 
رها کند و مجبــور بود آن را برای مشــتریان تلفن همراه 
جذاب تر عرضه کند. بنابراین در ســال 2۰۱۱ شــرکت 
 LG مدل  DoublePlay را اریه کرد، مدلی که نشــان 

از متفاوت بودن تفکرات LG داشت. 
طراحی این مدل بسیار بزرگ و بدترکیب بود! 

اندروید نســخه 2/۳ که کیفیت صــدای مکالمه ضعیفی 
داشت هم از نقاط ضعف آن بود. همه شواهد نشان از این 
داشــت که این مدل LG به زودی از یــاد همگان خواهد 
رفت، ولی یک ویژگی منحصر به فرد آن فراموش ناشدنی 

بود: کیبورد کشویی که یک نمایشگر ثانویه داشت.
LG G FLEX 2013: خم شونده! اسکرین 

دارای انحنا
ابتدا این شــرکت سامســونگ بود که مدل های منحنی 
 LG G Flex  وار اســمارت فون ها را معرفی کرد، امــا 

می توانست حتی خم هم بشود! 
اگر LG G Flex را بر روی ســطح میز بگذارید و بر روی 
آن ضربه بزنید، گوشی بر روی سطح پهن می شود بدون 
 آنکه بشــکند! کاور کمیاب آن هم مانع از افتادن خراش 
بر سطح صفحه نمایش گوشی می شد. این گوشی عالوه 
 بر جالب و باحــال بودنش، دنیای اســمارت فــون ها را 

یک قدم به ضد ضربگی کامل نزدیک تر کرد.
LG V10 2015: دو اسکرین و دو دوربین 

سلفی!
 اگر ســری  G گوشــی های LG را به عنوان پرچمداران، 
با باالترین سطح کیفیت و مشخصات این کمپانی بنامیم، 
 آنگاه سری V را می توان در مقایســه با آن کمی متفاوت 

و البته عجیب و غریب دانست. 
در ســال 2۰۱۵ مدل عجیــب و گران قیمــت V10 از 
سوی این کمپانی عرضه شــد. این اسمارت فون با صفحه 
 LG نمایش ۵/7 اینچی به بازار عرضه شد. نوآوری جالب 
 در این گوشی، استفاده از یک صفحه تصویر اضافی نازک 
در باالی آن است که همراه با دو لنز دوربین سلفی نمای 
 جالبی بــه این گوشــی موبایل می بخشــید. به طور کل 
می توان این اقدام شرکت را در نتیجه اپیدمی رو به رشد 

سلفی بگیران در سال 2۰۱۵ دانست. 
البته خوشبختانه در ســال جدید LG G6 که پرچمدار 
جدید کمپانی نیز محســوب می شــود، از یک سیستم 
دوربین دوتایی عالی ۱۳ مگا پیکســلی برای خشــنودی 

سلفی بگیران استفاده کرده است.
LG G5 2016: مدوالری شناخته شده!

اولین اســمارت فون مدوالر ) قابل تبدیــل به پارت های 
 کوچــک تــر ( Fairphone 2 بود، اما اولیــن موبایل 
با کیفیت بسیار باال و مردم پسند با طراحی مدوالر، مدل 

G5 بود که سال گذشته عرضه شد. 
در صورتی که این طراحی مدوالر پیشرفت کرده و بهبود 
پیدا کند، امکان یک تغییر اساســی در دنیای اســمارت 
فون ها وجود دارد؛ تصور یک طراحــی مدوالر ایده آل را 
داشته باشید که  در یک دستگاه بتوان محدودیت کیفیت 
دوربین و صــدا و ... را فقــط با تعویض قطعــات از میان 
برداشت. شرکت LG همچنان به خالقیت های دیوانه وار 
خود ادامه می دهد، به طوری که همواره دوســت دارانش 

منتظر خالقیت مدل های جدید آن هستند. 

کافه اپهوش سنج

ممکن اســت مصرف اینترنت یک بازی آنالین در ماه به۵۰۰ 
 مگابایت هم نرســد، اما اپلیکیشنی مثل اینســتاگرام، حتی 
در صورت فعالیت در پس زمینه ده ها گیگابایت از حجم گران 

بهای شما را به خودش اختصاص دهد.
برای این که بدانید کدام اپلیکیشــن ها مصرف بیشتری دارند 
و کدام یک کمتر، می توانید از ابــزار مانیتورینگ مصرف دیتا 
کمــک بگیریــد. GlassWire نمونه فوق العــاده ای از این 
اپلیکیشن هاست که می تواند مصرف حجم اپ های اندروید را 
به طور لحظه ای و روی نمودار به شما نشان دهد و در مدیریت 
 مصرف به کمک تان بیاید. حاال داده ها هــم به صورت عددی 
و هم روی نمودارهای لحظه ای به نمایش در می آیند. به لطف 
این نمودارها می توانید خورنده های حجم را شناســایی کنید، 
و حتی برای مصرف آن هــا محدودیت حجمی در نظر بگیرید. 
GlassWire می تواند جهت مصرف بهینه اینترنت برای تان 
محدودیــت حجمی تعیین کــرده و وقتی که بــه آن نزدیک 

 شدید به شما هشــدار بدهد. البته دیده بانی مصرف دیتا به جز 
 صرفــه جویی مزیت دیگــری هــم دارد و آن هم شناســایی 
اپلیکیشن هایی است که رفتار مشــکوکی دارند. ممکن است 
یک اپلیکیشــن ســاده بدون آنکه کار خاصی انجــام بدهد، 
 مشــغول تبادل حجم عظیمــی از دیتا در پس زمینه باشــد 
 GlassWire و شما متوجه این موضوع نشده باشید. به لطف 
می توانید این موارد مشــکوک را شناســایی کــرده و از ادامه 
 کارشــان جلوگیری کنیــد. بــرای راحتی این تشــخیص،

 GlassWire حتــی دسترســی های هر اپلیکیشــن را هم 
به نمایش می گذارد تا بالفاصله به موارد مشــکوک پی ببرید. 
GlassWire به جز نمودار، میزان مصرف لحظه ای اینترنت 
را در نوار ابزار اندروید هم به نمایش مــی گذارد تا در هر لحظه 
قادر به چک کردن وضعیت باشید. خوشبختانه تمامی امکاناتی 
 که گفتیم به طور رایگان در اختیارتان قــرار گرفته اند و ظاهرا 
 در اپلیکیشــن خبری از بنرهــای تبلیغاتی نیســت. بنابراین 
 می توانید با خیــال راحــت روی GlassWire بــه عنوان 
 دیده بــان اصلی مصــرف اینترنت و وســیله ای مهــم برای 
حفظ حریم خصوصی تان حساب باز کنید. شما می توانید برای 

گرفتن این اپلیکیشن به goo.gl/RThR99 مراجعه کنید.

معرفی اپ GlassWire؛

 دیده بان مصرف اینترنت 
اپلیکیشن ها در اندروید

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  ۲۰99
دو تا مادر و دختر میروند ســه تا بستنی می خرند نفری 
یکی می خورند، همه می خورند حتــی یکی از آنها دو تا 

بستنی می خورد. چطوری همچین چیزی ممکن است؟
جواب معمای  ۲۰9۸ 

معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه 
هزار رو به آنها پس می دهد درست است، اما مشکل اینجا 
وجود داره که وقتی نفــری۱۰۰۰ میگیرن در واقع نفری 
۹۰۰۰ تومان پرداخته اند که میشــه27۰۰۰ و + 2۰۰۰ 
میشه2۹۰۰۰ تومان! اشتباه همین جاست که نباید 27 

رو با 2 جمع کرد و در واقع باید آنها رو از هم کم کرد.
یعنی سه نفر۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان 
رو شــاگرد به آنها برمی گرداند پس آنها27۰۰۰ تومان 
دادند که2۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و2۵۰۰۰ هزار 

تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند.
لطفا جواب معماهای طرح شــده را بــه همراه نام 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

صفحه نمایش 
خازنی به این 
معناست که 

انگشت دست شما 
همچون یک پیکان 
باید بر روی صفحه 

نمایش گوشی، 
فشار وارد کند

در این مطلب سعی در بررسی چند مدل خاطره ســاز از مدل های LG را داریم. خوب یا بد، این مدل ها در کارنامه 
شرکت LG برای همیشه ثبت شده اند.

 LG نوآوری های عجیب و انقالبی
در صنعت تلفن های همراه
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فراخوان دومین جشنواره استندآپ کمدی » پایه خنده « با هدف 
کشف استعدادیابی و اســتفاده از ظرفیت های موجود در اصفهان 

اعالم شد.
به گزارش ایمنا، دومین جشنواره استندآپ کمدی با عنوان » پایه 
خنده « با هدف کشف استعدادها در این زمینه به میزبانی اصفهان 
برگزار می شــود. هدف از برگزاری این جشنواره استعدادیابی است 
و در این راســتا مدیریت ویژه برنامه های شهری سازمان فرهنگی 
 تفریحی شــهرداری اصفهان با برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
 بر آن شــد تا با برگزاری این جشــنواره برای دومین سال متوالی 
از بین افرادی که احساس می کنند ظرفیت اجرای استندآپ کمدی 
دارند، بهترین ها را انتخاب کند. معرفی افراد هنرمند و با اســتعداد 
در زمینه اســتندآپ و بهره مندی از آن ها در برنامه های ســازمان 
 فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهــان از دیگر اهــداف برگزاری 
این جشنواره است. شرکت کنندگان تا20 فروردین ماه 96 فرصت 
دارند کلیپ های خود را در قالب لوح فشــرده به یکی از ســه روش 
 ،) payekhandeh@gmail.com ( ارسال به رایانامه جشنواره
 ) @payekhandeh2 ( ارتباط با ادمین کانال تلگرام پایه خنده 

یا تحویل لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره ارایه دهند.

 تاالر هنــر ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهان 
امروز ساعت 16 میزبان تعدادی از هنرمندان کره ای است.

ســفر گروه20 نفره کره ای به اصفهان سرآغاز رخداد مهمی است 
که با عنوان جشنواره فرهنگی جاده ابریشــم ایران و کره جنوبی 
 در شهر اصفهان در حال برگزاری اســت. آنچه طی این چند روز 
در حضور میهمانان کــره ای در اصفهان رخ می دهد، بسترســاز 
آشــنایی هرچه بیشــتر آنان با چهره های متفاوتی از کالنشــهر 
تاریخی، فرهنگی و هنری اصفهان بوده، شــهری که از دیرباز مهد 
علم و هنر و حکمت اســت. تاالر هنر ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان نیز در این راســتا امروز دوشنبه 23 اسفندماه 
 ســاعت 16 تا 18 میزبان تعدادی از هنرمندان کره ای اســت که 
به اجرای برنامه های متنوع می پردازند. اجرای دونوازی سازهای 
زهی و بادی، سه نوازی سازهای زهی، تک نوازی ده گوم )ساز بادی 

سنتی( و اجراهای ایرانی از جمله برنامه های هیئت کره ای است.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
 از پاک ســازی مجموعه های جهانی مســجد جامع عتیق اصفهان 
و باغ فین کاشان توسط همکاران این دو پایگاه جهانی و دوستداران 
میراث فرهنگی همزمان با روز جهانی پاک ســازی بناهای تاریخی 
 خبر داد. ناصــر طاهری اظهار کرد: بیســتم اســفندماه همزمان 
با روز پاک ســازی محوطه ها و جاذبه های تاریخی در سراسر کشور، 
همکاران پایگاه های جهانی باغ فین در شهرستان کاشان و مسجد 
جامع عتیق در اصفهان با مشارکت یک صد نفر از دوستداران میراث 
فرهنگی استان به پاک ســازی این دو مجموعه تاریخی پرداختند.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
تاکید کرد: امســال تالش داریم تا با همکاری اعضای تشــکل های 
دوســتداران میراث فرهنگی جهت آماده ســازی بناهای تاریخی 
ویژه نوروز 1396 اقدام کنیم، بنابراین بیش از یک صد نفر از اعضای 
انجمن های دوستداران میراث فرهنگی و همچنین کارکنان بناهای 
تاریخی، در کنار دو مجموعه ذکر شده، تمامی بناهای تاریخی استان 

را جهت پذیرایی گردشگران نوروزی آماده می کنند.

تئاتر خیابانی » اصفهــان 2117 « به نویســندگی و کارگردانی 
مرتضی ریحانی تا 26 اســفندماه روی پل خواجو اجرا می شــود.

کارگردان این نمایش خیابانی در گفــت و گو با ایمنا در خصوص 
جزییات آن گفت: » اصفهان  2117« نمایشــی است که مبحث 
مهم محیط زیست و فضای سبز را با زبان طنز به تصویر می کشد 
و سعی در آشــکار کردن حقایق تلخ و شیرین در رابطه با طبیعت 
اصفهان امــروز و اصفهان ســال 2117 دارد. مرتضــی ریحانی 
 تصریح کــرد: در این نمایش، شــهروندان محافظ فضای ســبز 
و محیط زیســت که اکثریت را تشــکیل داده اند، محترم شمرده 
شده و البته به معدود شهروندانی که این مهم را جدی نمی گیرند 
 اوضاع نا به سامان این شهر همیشه زیبا در صد سال آینده گوشزد 
می شــود، به گونه ای که در قرن پیش رو، نوادگان ما هزینه های 
گزافی به خاطر بی تفاوتی این افراد مــی پردازند چون در حافظه 
آن ها طبیعتی نمانده و مجبورند برای نمایشگاه طبیعت مصنوعی 

بلیت بخرند تا اعصاب خود را تقویت کنند.
عالقه مندان برای دیدن این کمدی تلخ و شیرین تا 26 اسفندماه 
 مهلت دارنــد هــر روز راس ســاعت 17 و 19 به ضلــع جنوبی 

پل خواجو مراجعه کنند.

فراخوان دومین جشنواره 
استندآپ کمدی اعالم شد

هنرنمایی هنرمندان کره ای
در تاالر هنر

پاک سازی بناهای تاریخی به دست 
دوستداران میراث فرهنگی

افسانه بایگان کنار الهی قمشه ای

تا 26 اسفندماه؛

» اصفهان 2117 « را
روی پل خواجو ببینید

در مراســم رونمایی از تولیدات فاخر فرهنگی سپاه صاحب الزمان 
) عج ( اصفهــان از نماهنگ » مدافعــان حرم « با صــدای صادق 
آهنگران و حمیــد قربانــی و پویانمایی های »گــردان تک نفره«، 
 » پــل « رونمایی شــد. پیــش از ظهر دیــروز مراســم رونمایی 
 از تولیــدات فاخــر فرهنگی ســپاه صاحب الزمان )عــج( اصفهان 
در نمازخانه ســپاه صاحب الزمان با رونمایی از 2 پویانمایی ساخته 
شــده توســط مرکز پویانمایی ســپاه برگزار شــد. در این مراسم 
قســمت هایی از پویانمایی هایی در مورد شــهید محســن صفوی 
و شــهید زرین برای اولین بار به نمایش در آمــد. مرکز پویانمایی 

سپاه  ســال 1392 تاسیس شــده و از سال 94 شــروع به فعالیت 
کرد و هــم اکنون20 نفــر متخصص جــذب این مرکز شــده اند، 
تولیدات این مرکــز تا کنون موفق به کســب بهتریــن پویانمایی 
رئال ســه بعدی برای پویانمایی » زنده بود « از جشنواره های  آب، 
بهتریــن پویانمایی فانتزی ســه بعــدی برای پویانمایــی » قطره 
بازیگوش « در جشــنواره بهشــت در قاب تصویــر و دیپلم افتخار 
بهترین پویانمایی جشــنواره ســنگر برای پویانمایی » دوســتان 
حقیقی « شــده اســت. از تولیدات این مرکز می توان از پویانمایی 
 گــردان تک نفره کــه در مورد شــهید زریــن اســت، پویانمایی 

سه بعدی رئال » پل « در خصوص شــهید محسن صفوی، موشن 
گرافی دفاع مقــدس در مورد ابداعات شــهید صفــوی در جنگ، 
پویانمایی ســه بعــدی در مــورد زندگی امــام در نوفل لوشــاتو، 
 پویانمایــی کات اوت با نــام » رندی رســانه « و برخی ســرودها 
و مســتندهای دیگر نام برد. همــه عوامل آثاری که روز گذشــته 
رونمایی شــد از ظرفیت بســیج اســتان اصفهان اســتفاده شده 
 اســت. همچنین در ایــن مراســم از نماهنگ » مدافعــان حرم « 
با صدای صادق آهنگــران و حمید قربانی رونمایی شــد؛ بازیگران 
این کلیــپ برای اولین بــار جلوی دوربیــن رفتنــد. در پایان این 
 مراســم نیز غالمرضا سلیمانی فرمانده ســپاه صاحب الزمان ) عج ( 
 از تولید کنندگان ایــن آثار قدردانــی کرد. در پایــان از صاحبان 
و تولیــد کننــدگان آثار فاخــر فرهنگی توســط فرمانده ســپاه 
صاحب الزمان ) عج ( و فرزند شهید صفوی و شهید زرین تجلیل شد.

در مراسم رونمایی از آثار هنری سپاه صاحب الزمان »عج«  انجام شد؛

رونمایی از پویانمایی های » گردان تک نفره « ، » پل « و نماهنگ » مدافعان حرم «

دیدگاه

دبیر انجمن اسالمی دانشــجویان راه امید دانشگاه 
اصفهان گفت: فضــای فعلی برخی از دانشــگاه ها 
سیاست زده و به دور از انتخابات است و دانشجویان 
به طــور کلی و تشــکل ها به طور خــاص به مباحث 
 انتخابــات ورود نمی کنند یــا اجــازه ورود به آنان 

داده نمی شود.
امیر ارســالن حر در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
فضای انتخاباتی دانشگاه ها، اظهار کرد: در حدود یک 
ســال و نیم گذشته که در انجمن اســالمی راه امید 
مشغول به فعالیت بوده ایم به این نکته پی برده ایم که 
فضای دانشگاه اصفهان تا حدی با دیگر دانشگاه ها از 
نظر سیاسی متفاوت است و گویی فضای دانشگاه به 

عناوین مختلف سیاست زده شده است. 
برای مثال وقتی علی مطهری به دانشــگاه اصفهان 
آمد صندلی های ســالن پر شــد، اما جمعیت برای 
چنین سخنرانی باید بیشتر از این باشد تا آنجایی که 

جا برای نشستن نباشد.
وی افزود: حرف، زیاد زده می شــود ولــی در عمل 
 فضــای سیاســی دانشــگاه ها آن گونه کــه باید باز 
نشده اســت. وی با بیان اینکه تا فضا باز نشود فضای 
پرشور انتخاباتی بر دانشگاه ها حاکم نمی شود، ادامه 
داد: یک ماه پیــش از معاون فرهنگــی وزارت علوم 
 سوال شــده بود که کدام شــخصیت ها اجازه حضور 
در دانشگاه ها برای سخنرانی پیدا می کنند که معاون 
فرهنگی وزارت علوم جواب داده بود: » در زمانی که 
منتهی به انتخابات می شــود هیچ شخصیتی نیست 
که ورودش به دانشگاه ممنوع شــود. « دبیر انجمن 
اسالمی راه امید دانشــگاه اصفهان، خاطرنشان کرد: 
این سخن معاون فرهنگی وزارت علوم بیشتر در حد 
حرف است و در عمل ما شــاهد عملی شدن چنین 
ســخنی نیســتیم چراکه هیئت نظارت دانشگاه ها 
 قدرتــی ندارنــد که بــرای تمــام برنامه هــا مجوز 

صادر کنند.
حر گفت: همه می دانیم که تحول جامعه به دســت 
دانشــگاه اســت، بنابراین سیاســت ها در خصوص 

دانشگاه ها باید تغییر کند. 
برای مثال رییس جمهور در روز دانشجو به سخنان 
 دانشــجویان گوش کرد و مشــکالت آنان را شنید، 
اما رییس جمهور فقــط شــنید و در عمل حرکتی 
 را بــرای حل مشــکالت تشــکل های دانشــجویی 

هنوز ندیدیم.

دبیر انجمن اسالمی راه امید دانشگاه اصفهان:

فضای برخی دانشگاه ها 
سیاست زده است

اخبار کوتاه

عکس روز
پیشنهاد سر دبیر: 

ما بدیم، شما خوبید!

به گــزارش ایمنــا، اصال مهم نیســت کــه برنامه » هفــت « را 
 دیده ایــد یا نه، بــه لطف پربــار بودن ایــن برنامــه ویدئوهایی 
از چکیده آن که قریب بــه اتفاق در آن توهین یــا صحبت دور از 
انتظاری دیده می شــود فــردای پخش ایــن برنامه از رســانه 
 ملــی، در فضای مجازی بــه وفور تکثیر می شــود و شــما خود 
 به خود مــی فهمید کــه موضــوع برنامــه دیشــب » هفت « 
 چه بــوده اســت. گویــا در تازه تریــن قســمت از ایــن برنامه

بهروز افخمی، مجــری برنامه، پــای صحبت » لیــال اوتادی «، 
بازیگر سینما می نشــیند و بحث در مورد ســینما و مسائل مهم 
 پیش روی آن به بی تربیتی همه خبرنــگاران جز 5 یا 6 تا منتهی 
 می شــود! متن صحبت های این دو بزرگــوار در مورد خبرنگاران 

به این شرح است:
 بهروز افخمــی: » خــود جمعیــت هــا و مراســم و حضور 
در جمعیت هم بعضی وقت ها همــراه با رفتارهــای آزار دهنده 
هســت، چه از طرف خبرنگاران و چه از طرف دیگران، کسانی که 

رقیب حرفه ای به حساب می آیند. «
لیال اوتادی: » رقبــا نه، خیلی ندیــدم ولــی خبرنگارها، خب 
 ما 5 یــا 6 تا خبرنگار خوب بیشــتر نداریــم و به جــز آن ها بله، 

 بقیه هم تازه کارند و هم شــاید کمی نادانند در این داستان 
و ممکن است که به... «

بهروز افخمی: » کمی نادان و خیلی بی تربیت. «

 لیال اوتــادی: » بله مــن منظــورم همین بــود و ایــن قطعا 
به اصول حرفه ای شان... «

 بهــروز افخمــی: » همه ایــن هــا را مــا دیگر مــی گوییم 
 پاپاراتــزی هــا، منتها بــه نظر مــی آیــد پاپاراتزی هــا دیگر 

در اکثریتند. «
لیال اوتادی: » من خیلی خوشــحالم که در کشور ما اجازه ندارند 
 آن کار را انجام بدهند چون واقعا نمی دانم چه اتفاقی می افتاد. «

بهروز افخمی: » حاال خبرنگار خوب هم داریم واقعا؟ «
لیال اوتادی :» حقیقتا آره، به خصوص آن هایی که دست به قلم 
تر، فهیم تر و فرهیخته تر هســتند سعی می کنند که خیلی مدارا 
 گونه و مودب تر رفتار کنند و خیلی هم برای من شــیرین اســت 

و با آن ها دوست هستم. «
چنــد درس از ایــن چند خط مــی شــود گرفــت، اول این که 
تنهــا خبرنگارانی فهیم، دســت به قلــم و فرهیخته هســتند 
که خانم اوتــادی با آن ها دوســت باشــد و دوم این کــه از نظر 
جناب افخمی نــه تنها خبرنگار خــوب وجود نــدارد بلکه آن ها 
هم که هســتند خیلی بــی تربیتنــد و در حد پاپاراتــزی و این 
دیدگاه شــاید خطای دیــد جناب افخمی باشــد کــه احتماال 
 فردای پخش برنامــه » هفت « ســایت ها و روزنامــه ها را چک 
 کرده انــد و واژگانی چون » مقــوا «، » مزخرف «، » مســخره «،

» آدم فروش «، » عقب افتاده « به چشــم شــان خــورده و فکر 
 کــرده انــد خبرنــگاران بــی تربیــت، 
این کلمــات را برای توصیــف » هفت « 
به کاربــرده اند، حــال آن کــه اگر دقت 
می کردند ایــن کلمات انعــکاس بی کم 

 و کاســت صحبت های مجــری و منتقد این برنامه بــوده و بس.
 در این کــه جنــاب افخمــی هــر خبرنــگاری را کــه منتقد 
» هفت « باشــد پاپاراتزی می داند شکی نیســت، به استناد این 
که پیش از این هم در پاســخ به حمید فرخ نژاد کــه به انتقادات 
 مسعود فراســتی در کمیســیون فرهنگی مجلس واکنش نشان 
داده بود، گفته بود: » چون وحشــت کردی، باعث شــد تا چنین 
عکس العملی نشــان دهی که هــم باعث کم شــدن محبوبیت  
تو می شــود و هم باعــث می شــود جنجالی که هفته گذشــته 
شــاهدش بودیــم از طــرف پاپاراتزی ها و کســانی که بــه آنها 
ســفارش داده بودند بر علیه » هفت « بنویســند راه بیفتد و این 
 بحث مســخره خبرچینی و آدم فروشــی را به وجــود بیاورند. «

با این حســاب نتیجه انبوه انتقادات به هفت، از دید جناب افخمی 
انبوه حضــور پاپاراتــزی ها در ایران اســت حــال آن که تعریف 
پاپاراتزی چنین است: » به عکاســانی گفته می شود که کارشان 
تهیه عکس های عامه پســند و یواشــکی از چهره های سرشناس 
 به ویژه هنرمنــدان و ورزشــکاران و نیز خانــواده و نزدیکان آنان 
و فروش این تصاویر به مجالت مختلف است، معموال پاپاراتزی ها 
عکس های موردنظر خود را در مکان های عمومی تهیه می کنند و 
 برای این منظور، با به دست آوردن سرنخ هایی از برنامه های عمومی 
 یا خصوصی یــک چهره سرشــناس، ایــن عکاســان در مکان 
و زمان موردنظــر حاضر می شــوند و عکس های عامه پســندی 
 از ایــن شــخصیت های محبــوب تهیــه می کننــد. ایــن واژه 
در ایتالیایــی به پشــه های ســمج و مزاحــم گفته می شــود. « 
 حال کــه با تعریــف پاپاراتزی آشــنا شــدید قضــاوت در مورد 

صحبت های آقای افخمی را به شما می سپارم. 
 تنها این نکتــه باقی مــی ماند کــه اگــر از دید خانــم اوتادی

  5 یا 6 خبرنــگار خوب بیشــتر وجود نــدارد، خوشــبختانه اما 
 از دید ما خبرنگاران 3 یا 4 تا بازیگر و کارگردان و منتقد بد بیشتر 
 در ســینما و تلویزیون نیســت و بقیــه  الحمدا... خــوب و فهیم 

و فرهیخته هستند.

به بهانه توهین به خبرنگاران در برنامه » هفت «؛

ما بدیم، شما خوبید!
 در برنامه اخیر » هفــت « به میزبانی بهــروز افخمی 
و میهمانــی لیال اوتادی، صحبت هایی مطرح شــد که 

توهین آشکارا به خبرنگارن بود.

برپایی1۳۰۰ 
کتابخانه 
در کانون های 
فرهنگی 
مساجد اصفهان

در آیین بیســت و چهارمین ســالروز تاســیس 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد در اصفهان 
نســبت به نگاه حداقلی دولت به مسائل فرهنگی 
انتقاد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، 
 آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد شامگاه شنبه 
در آیین برگزاری بیست و چهارمین سالروز تاسیس 
کانون های فرهنگی هنر مســاجد در اصفهان که 
با حضور گســترده مدیران و مســئوالن استانی 
 و کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد اســتان 
 و خادمین مســاجد برگزار شــد، اظهار داشــت: 
از زمان صدر اســالم و بعثت پیامبر اکــرم ) ص ( 

مساجد کانون آبادانی بوده است. وی با بیان اینکه 
 مساجد همواره توسط افرادی که ایمان به خداوند 
و روز قیامت داشــته اند آباد می شود، افزود: وظیفه 
همه ماست که مسجد را آباد نگه داریم که با طرح 
مسائل دینی و جذب جوانان، آبادی مسجد را تامین 
کنیم. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره 
به وجــود1800 کانون فرهنگی هنری مســاجد 
در اســتان گفت: نباید تنها کمی ایــن کانون ها 
 مدنظر باشــد بلکه باید کیفیت آن ها نیز باال برود 
 و صرف احداث کتابخانه در مســاجد کافی نبوده 
 و باید با جذب جوانان نهج البالغــه، آیات و روایات 

و اشعار مذهبی نیز تدریس شود. رییس کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان نیز در این 
آیین با بیان اینکه با حمایت گســترده مسئوالن 
استان تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
استان به1800 کانون رسیده است، گفت: استان 
اصفهان10 درصد ظرفیت کانون های مســاجد را 
در خود دارد و همچنین1300 کتابخانه در مساجد 
استان دایر شده است. حجت االسالم احمد سالک 
نماینده مردم اصفهــان نیز با بیــان اینکه صرف 
گسترش کیفی کانون های مساجد در کشور نباید 
مدنظر باشــد، اضافه کرد: دولت یازدهم کمترین 

توجه را به مسائل فرهنگی کشور داشته و نوع نگاه 
کارشناســان فرهنگی دولت به مسائل فرهنگی، 
نگاه حداقلی است و بر همین اساس از بودجه های 
فرهنگی زده می شــود. در این آییــن از مجموعه 
کتاب های حرکت و برکت که بــه همت کارگروه 
اقتصاد مقاومتی کانو ن های فرهنگی هنری استان 
 اصفهان منتشر شــده، رونمایی شــد، همچنین 
از نرم افزار انیمیشن قرآنی که حاصل200 نقاشی 
برگزیده مسابقات مدهامتان اســت، نیز با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، نماینده مردم 

اصفهان در مجلس شورای اسالمی رونمایی شد.

ما 5 یــا 6 تــا خبرنگار خوب بیشــتر 

نداریم و به جــز آن ها بله، بقیه هم 

تازه کارند و هم شاید کمی نادانند

درشهر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: امسال نیز همانند سال گذشته آیین نوروزگاه 
برای دومیــن بار در کاخ موزه چهل ســتون و میــدان امام به 
صورت متمرکز برگزار می شود. فریدون الهیاری در گفت وگو 
با تسنیم با اشــاره به برگزاری آیین نوروزگاه در اصفهان اظهار 
 داشــت: نوروز به عنوان یک میراث ناملموس در یونسکو ثبت 
شده است و 7 کشــور دنیا میراث نوروز را در فرهنگ و سنت 
خود دارند و در کشــورهای مختلف نیــز تالش هایی صورت 
گرفته تا این سنت ها را پاس بدارند، ما در ایران که مهد فرهنگ 
آسیای غربی است باید توجه بیشتری به این میراث ناملموس 
داشــته باشــیم. وی افزود: مخاطب این آداب، کالن شهرها 
هســتند و در اصفهان بســیاری از آداب وجود دارند که شاید 
نتوانند به دلیل مسائل مختلف امروزی در کالن شهر بروز پیدا 
کنند و هدف این بود که با برگزاری ایــن برنامه ها بتوان آداب 
اصفهان را معرفی کرد تا نســل جوان ما بتوانند زمینه تعامل 

بیشتر را با این آداب پیدا کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان با بیان اینکه بر اســاس سیاســت های در نظر گرفته 
شده، امسال برای دومین ســال متوالی میزبان برگزاری آیین 
نوروزگاه در اصفهان خواهیم بود، تصریح کرد: عالوه بر اصفهان 

13 شهرســتان آمادگی خود را برای برگزاری این آیین اعالم 
کردند که شهرستان های کاشان، نایین، خمینی شهر و مبارکه 
تا کنون پیشتاز بودند. وی با بیان اینکه در آیین نوروزگاه سعی 
بر توجه ویژه به محتوای کیفی و فرهنگی و ایجاد شور و نشاط 
اجتماعی شــده اســت، گفت: نوروزگاه فرصتی برای معرفی 
آداب  و رسوم محلی است که امسال آیین میر نوروزی، نقالی، 
موسیقی عشایر و شاهنامه خوانی اجرا می شود که البته هنوز 
 برنامه های آن نهایی نشــده و به زودی اعالم می شود. الهیاری 
با بیان اینکه امســال به طور متمرکز آیین نوروزگاه در میدان 
امام و کاخ موزه چهل ســتون برگزار می شود، خاطرنشان کرد: 

قرار است این برنامه از 24 تا 28 اسفندماه امسال برگزار شود.

» تــام هنکــس « - بازیگر برنده اســکار - ســریالی 
 تلویزیونــی را دربــاره رقابت های انتخاباتــی آمریکا 
تهیه می کند. » گاردین « نوشــت: » تــام هنکس «، 
هنرپیشــه مشــهور هالیوود تهیه کنندگی ســریالی 
تلویزیونی را درباره رقابت هــای انتخاباتی » هیالری 
کلینتــون « و » دونالــد ترامــپ «،  بر عهــده گرفته 
 اســت.در این ســریال به کارگردانی » جی روچ « که 
از شبکه » اچ.بی.او « پخش خواهد شد، » جولین مور « 
و » سارا پیلین « ایفای نقش می کنند. کتابی از » مارک 
هلپرین « و » جان هیلمان « ســوژه ساخت این پروژه 
 تلویزیونی شده است. کتاب پیشــین این دو نویسنده 
در سال 2012 توسط » روچ « مورد اقتباس قرار گرفت 
و نتیجه آن، تله فیلم » تغییر بازی « شد. »سارا پیلین«، 
 » اد هریــس «، » جولین مور « و » جــان مک کین « 
در این اثــر برنده پنج جایــزه » امــی «، ایفای نقش 
 کردنــد. » تام هنکس « پــس از » هریســون فورد « 
و » ساموئل ال. جکسون «، سومین بازیگر پولساز تاریخ 
 سینماســت، به طوری که تاکنــون فیلم هایش بیش 

از چهار میلیارد و300 میلیون دالر فروش داشته اند.

ســریال های آرام میگیرم، برادر، پادری، پرستاران، 
پریا، چــرخ و فلک، زعفرانــی، قرعه، گشــت ویژه، 
لیسانســه ها، ماه و پلنگ، محله گل و بلبل و هشــت 
و نیم دقیقه ســریال هایی هســتند کــه در برنامه 
سین مثل ســریال تا 29 اســفند در معرض انتخاب 
مخاطبان قرار می گیرند. همچنین اسامی40 بازیگر 
برای انتخاب بهترین بازیگران زن و مرد سال 1395 
معرفی شــد. حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین آرمان، 
مهران احمدی، داریوش ارجمنــد، هومن برق نورد، 
آتیال پســیانی، پوریا پورســرخ، بهنام تشکر، کامران 
تفتــی، ســیاوش خیرابی، ســام درخشــانی، امین 
زندگانــی، پدرام شــریفی، ابراهیم شــفیعی، هوتن 
شکیبا، عباس غزالی، میالد کی مرام، حمیدگودرزی، 
مهدی هاشمی و حسین یاری20 بازیگر مرد و ستاره 
اســکندری، لیال اوتادی، بهنوش بختیاری، ســیما 
تیرانداز، عاطفه رضوی، متین ستوده، بیتا سحرخیز، 
ســوگل طهماســبی، نگار عابدی، گالره عباســی، 
 اندیشــه فوالدوند، ثریا قاســمی، شــبنم قلی خانی 

از کاندیداهای زن 13 مجموعه تلویزیونی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان؛ 

کاخ چهل ستون میزبان آیین نوروزگاه می شود رقابت » ترامپ « و »کلینتون« 
در سریال آقای بازیگر

کدام سریال ها
با هم رقابت می کنند؟

قاب شیشه ایآن سوی آب ها
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پیشنهاد سردبیر:
معرفی برترین های نمایش شتاب علمی و ایده

اخبار

معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
توســعه ارائه خدمات اینترنت در مناطق گردشــگری 
چهارمحــال و بختیاری ضروری اســت. گودرز امیری  
با اشــاره به اینکه توســعه خدمات اینترنت در مناطق 
گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است، عنوان 
کرد: باید زمینه برای ارائه خدمات اینترنت در مناطق 
گردشگری استان فراهم شود. معاون عمرانی استاندار 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بــاال بردن رضایت 
مســافران نوروزی باید از اولویت هــای اصلی مدیران 
دستگاه های مربوطه باشــد. وی بیان کرد: گروه های 
بازرســی از مناطق گردشــگری و مکان های اسکان 
مسافران نوروزی چهارمحال و بختیاری فعال می شوند. 
معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
چهارمحال و بختیاری هر ســاله در ایام نوروز میزبان 

مسافران بسیاری از نقاط مختلف کشور است.

یوسف عبداللهی سرپرست شبکه دام پزشکی لردگان 
با اشاره به شناســایی 4 کانون آلوده به آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در لردگان اظهار کرد: بیش از 6 هزار قطعه 
مرغ مبتال به این بیماری در روستاهای چنار محمودی، 
دهنوی میالس، شــهرک فجر و لــردگان جمع آوری 
و معدوم ســازی شــد. وی با اشاره به خســارت 120 
میلیون تومانی به صاحبان پرندگان مبتال به آنفلوآنزا 
تصریح کرد: با حضور نمایندگان دهیــاری ، فرماندار، 
خانه بهداشــت و... و با مراجعه به منازل آنها خسارت 
وارده به صورت نقدی پرداخت می شــود. سرپرســت 
شبکه دام پزشکی شهرســتان لردگان با اشاره به اینکه 
طی سه ماه گذشته، 300 هزار گوسفند واکسیناسیون 
تب برفکی شدند گفت: نزدیک به 8 هزار واکسن لمپی 
اسکین نیز به گاو ها در حال تزریق است. عبداللهی در 
پایان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 18 تن انواع 
گوشت قرمز، مرغ، مواد خام دامی و... فاسد و غیر مجاز در 
شهرستان لردگان ضبط و معدوم شده است تصریح کرد: 
بیشــتر مواد فاســد و غیر مجــاز دامی ضبط شــده، 
محموله هایی بودند که از مسیر اســتان های غربی به 
سمت مرکز و جنوب کشور حمل می شدند و از لردگان 

به عنوان مسیر ترانزیتی برای این کار استفاده شده بود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

اینترنت در مناطق گردشگری 
چهارمحال ضروری است

سرپرست شبکه دام پزشکی لردگان گفت:

پرداخت خسارت های وارده 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

با مسئوالن
قاســم ســلیمانی دشــتکی  روز گذشــته درشورای اشــتغال و 
سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری ضمن تشکر از اقدامات 
مدیران ارشد استانی، اظهار کرد: مسئوالن استانی همواره در حال 
تالش برای خدمت رسانی به مردم هستند. وی با مقایسه  وضعیت 
خدمات رسانی اســتان با  دیگر اســتان ها، تصریح کرد: عملکرد و 
خدمات دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری مطلوب بوده است. 
وی افزود: مدیران موظف به اطالع رســانی خدمات دولت به مردم 
هستند و  نباید از غوغاســاالری ها در جامعه هراسی داشته باشند. 
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری نیز 
اظهارکرد : ایجاد 9هزار و 121 شغل در سال جاری پیش بینی شده 
بود که به یاری خداوند و همکاری دستگاه های اجرایی تا کنون بیش 
از این میزان معادل 11 هزار و 127 نفر در سامانه رصد ثبت شده اند. 

مدیرکل آمــوزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری از تحصیل 
248 دانش آموز عشایری استان در 24 مدرسه سیار خبر داد.

بهروز امیدی گفت: هم اکنون 248 دانش آموز عشایری استان 
چهارمحال و بختیاری در 24 مدرسه ســیار تحصیل می کنند. 
وی افــزود: در حال حاضر، ایــن مدارس به علت کوچ عشــایر 
به مناطق گرمســیر، در اســتان خوزســتان در حال فعالیت و 
آموزش دانش آموزان می باشــد.  امیدی اضافه کرد: در آستانه 
ســال نو و عید نوروز مقادیری پوشــاک، کفش و لوازم التحریر 
بین دانش آموزان عشایری کوچروی اســتان توزیع و از معلمان 
این مدارس تجلیل شــد. وی ادامه داد:  رفــع کمبود امکانات و 
فضاهای آموزشــی دانش آموزان عشــایری و مشکالت رفاهی 
معلمان کوچرو از جمله مباحث در دســت پیگیــری اداره کل 

آموزش و پرورش استان است.
اســتان چهارمحال و بختیــاری، بعد از فارس دومین اســتان 

عشایرنشین کشور است.

مســئول روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
 گفــت: برترین هــای تنیــس روی میــز درســطوح مختلف

معرفی شدند.
شــهریار تندرو اظهار کرد: برترین های ســطوح مختلف تنیس 
روی میز اســتان چهارمحال و بختیاری معرفی شدند. وی بیان 
داشت: مسابقات تنیس آزاد شــهرکرد در دو سطح b و c برگزار 

شد که در نهایت نفرات برتر معرفی شدند.
تندرو اضافه کرد: در ســطح b مازیار کبیری مقام اول، کاویان 
کبیریان مقــام دوم، متین نوبخت و مهران اســپه مقام ســوم 

مشترک را به دست آوردند.
مســئول روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد: در سطح c، آرین ســلیمانی مقام اول، نیما عزیزی 
مقام دوم، آرین یوســفی و ایلیا طاهریان مقام ســوم مشترک 
این مســابقات را از آن خــود کردند. وی افزود: این مســابقات 
 با حضــور 32 نفر شــرکت کننده در باشــگاه تنیــس امیران

شهرکرد برگزار شد.

رویداد علمی اســتارت آپ ویکند )نمایش شتاب علمی و ایده( 
پس از ســه روز فعالیت با معرفــی برترین ها در دانشــگاه آزاد 

اسالمی شهرکرد پایان یافت.
 رییس دانشگاه آزاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 140 
دانشجو 83 ایده خود را در حوزه گیاهان دارویی ارائه کردند که 
از میان آنها 13 ایده از 13 تیم شرکت کننده، بهترین ایده های 
این رویداد علمی شناخته شــدند و در نهایت سه ایده به عنوان  

برترین ها معرفی شدند.
قاسمی افزود: مشــارکت و همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی 
و پارک علم و فنــاوری، تمرین کارگروهی برای دانشــجویان و 
استادان و بستر سازی برای توســعه فناوری در گیاهان دارویی 

مهم ترین دستاورد های این رویداد علمی بود.
رییس پارک علم و فنــاوری چهارمحال وبختیــاری هم گفت: 
فرهنگ سازی الگوی کسب و کار برای دانشــجویان و انتخاب 
ایده های برتر برای تجاری سازی مهم ترین اهداف برگزاری این 

نشست علمی بود .
در این رویداد علمی، دانشــگاه امیرکبیر تهــران با طرح تولید 
بهینه روغن از گیاه اسطوخودوس نخستین ایده برتر این رویداد 

علمی شناخته شد.
دانشگاه شــهرکرد هم با ارائه طرح پاســتوریزه کردن عرقیات 
با اســتفاده از میدان الکترونیک به عنوان تیــم دوم این رویداد 
علمی معرفی شد و دانشجویان دانشــگاه یزد با طرح پد گیاهی 
ترمیم کننده زخم بستر تیم ســوم ایده های برتر رویداد علمی 

»نمایش شتاب ایده« شد.

 مدیرکل زندان هــا و اقدامات تامینی چهارمحــال وبختیاری 
از آزادی و بازگشــت 2 زندانــی محکوم به قصــاص به آغوش 

خانواده شان خبر داد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی ســازمان زنــدان ها و اقدامات 
تامینی اســتان، عبدالرحمن توفیقیان با اعــالم این خبر افزود: 
یکی از زندانیان محکوم به قصاص پس از 12 ســال تحمل کیفر 

از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.
به گفته وی این زندانی از ســال 1383 به اتهــام قتل عمد در 
زندان به سر می برد که رســیدگی به پرونده وی منجر به صدور 

حکم قصاص از سوی مراجع قضایی شده بود.
وی در ادامــه از آزادی مددجوی زن زندان مرکزی شــهرکرد 
که به اتهام قتــل عمد محکوم به قصاص نفس شــده بود با اخذ 

رضایت از اولیای دم خبر داد.
توفیقیان اظهــار کرد: این زندانــی به مدت 8 ســال در زندان 
مرکزی شــهرکرد تحمل حبس می نمود که امــروز با رضایت 

اولیای دم از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.
به گزارش ایرنا، هم اکنون سه زندان در شهرستان های لردگان، 

بروجن و شهرکرد فعال است.

تحصیل ۲۴۸ دانش آموز عشایری 
در ۲۴ مدرسه سیار

 برترین های تنیس چهارمحال
 و بختیاری معرفی شدند

معرفی برترین های
نمایش شتاب علمی و ایده

آزادی ۲ زندانی
محکوم به قصاص در شهرکرد

خدمات دولت در چهارمحال
 و بختیاری مطلوب بوده است 

مهر: اســتان چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های 
گردشگری و توریستی کشور به شــمار می رود که هرساله 

میزبان مسافران و گردشگران بسیاری است.
چهارمحال و بختیــاری، دارای جاذبه های گردشــگری 
بسیاری است و ایام پایانی تعطیالت نوروز فرصت مناسبی 
برای گشت و گذار در این استان است. هم اکنون هوا در این 
استان رو به گرمی نهاده و شکوفه های درختان در حال باز 
شدن است و سبزی بهار در حال گســترش در این استان 
است. این استان با داشتن جاذبه های گردشگری مختلف 
از جمله تاالب، رودخانه، جنگل، کوهستان های مرتفع و... 

هرساله میزبان مسافران بسیاری است.
انباشت برف در ارتفاعات اســتان سبب شده معروف ترین 
رودخانه هــای دائمی جنوب غربی و مرکــزی ایران یعنی 
کارون، زاینده رود و دز از ارتفاعات این اســتان سرچشمه 
بگیرنــد. جنگل های بلــوط، زالزالــک و برخــی دیگر از 
گیاهان پهن برگ و نیز آبشــارها، غارها، چشمه سارهایی 
با آب فــراوان، مناطــق حفاظت شــده، گردشــگاه ها و 
 گرداب ها از دیگر عوامل طبیعی و اکوتوریســم این استان

محسوب می شوند.
در اســتان چهارمحال و بختیاری طی ســال های گذشته 
توسعه زیر ساخت های گردشــگری برای اقامت مسافران 
روند بسیار خوبی را طی کرده به طوری که در شلوغ ترین 
مرکز ورود مســافر نوروزی اســتان)بروجن( یک هتل با 

امکانات بسیار خوب احداث شده است. همچنین از طرفی 
اقامتگاه های روســتایی در شهرستان سامان چهارمحال و 
بختیاری که مهم ترین قطب گردشــگری استان به شمار 
می رود راه اندازی شــده اســت. در شهرســتان کوهرنگ 
نیز هتل های مختلفی ایجاد شــده اســت کــه از کیفیت 

خدمات رسانی مطلوبی برخوردار هستند.
در کنار هتل ها، آموزش و پرورش نیز با آماده سازی مدارس 
زمینه اسکان مســافران فرهنگی و گردشــگران را فراهم 
کرده است. ظرفیت تخت های این هتل ها و اقامتگاه های 
چهارمحــال و بختیاری بیش از 700 تخت اســت. رییس 
اتحادیه هتل داران چهارمحال و بختیاری نیز در گفت وگو با 
مهر با اشاره به در پیش بودن آغاز سفر های نوروزی گفت: 
هتل های این استان در حال آماده شــدن برای پذیرایی و 

اقامت مسافران نوروزی هستند.
فریدون رئیســی دهکردی عنوان کرد: بیش از 20 هتل و 
اقامتگاه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد. وی در ادامه 
گفت: ظرفیت تخت های این هتل هــا و اقامتگاه ها بیش 
از 700 تخت اســت. رییس اتحادیه هتل داران چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: هم اکنون در شهرستان های مختلف 
این استان از جمله شهرکرد، بروجن و کوهرنگ هتل هایی با 
امکانات بسیار خوب وجود دارد. وی یادآور شد: شهرستان 
کوهرنگ چهارمحال و بختیاری یکی از پرجاذبه ترین نقاط 
گردشگری استان است که مسافران بسیاری در ایام نوروز 

راهی آن می شوند و ســه هتل این منطقه آمادگی کامل را 
برای اسکان مسافران دارند.

 ۲۴7 نفر عوامل اجرایی، به مسافران فرهنگی 
نوروزی این استان خدمات رسانی می کنند

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری نیز در 
گفت وگو با مهر اظهار داشــت: به دنبــال افزایش خدمات 

مطلوب به مسافران فرهنگی امسال این استان هستیم.
بهروز امیدی با اشــاره به اینکه 247 نفر عوامل اجرایی، به 
مســافران فرهنگی نوروزی این اســتان خدمات رســانی 
می کنند، اظهار داشــت: این عوامل اجرایــی در مدارس، 
خانه هــای معلــم، ادارات آمــوزش و پرورش اســتان و 
شهرســتان و... در ایام نوروز به مســافران خدمات رسانی 
می کنند. وی عنوان کرد: 122 مرکزآموزشــی، 19 پایگاه، 
92۵ کالس درس، هشــت خانه معلــم و... در ایام نوروز، 

مسافران فرهنگی این استان را اسکان می دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری تاکید 
کرد: هم اکنون برنامه ریزی ها توسط ستاد خدمات نوروزی 
آموزش و پرورش این استان برای ارائه خدمات مطلوب به 

مسافران در حال انجام است.
وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک شــدن ایام نوروز سال 
96، برنامه ریزی  و اقدامــات الزم برای هر چــه بهتر اجرا 
شدن طرح اسکان موقت نوروزی فرهنگیان در چهارمحال 
و بختیاری در حال انجام اســت. امیدی بیان کرد: فعالیت 
ستاد اسکان نوروزی این اســتان از اواخر اسفندماه امسال 

آغازمی شود و تا روز های پایانی ایام نوروز ادامه دارد.
آمادگی ۶۶ خانه مســافر در روستاهای استان 

چهارمحال و بختیاری
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال وبختیاری نیز در گفت وگو با مهر گفت: در حال 
حاضر اقامتگاه های چهارمحال و بختیاری شــامل هتل، 
هتل آپارتمان، میهمانپذیر، منازل اســتیجاری و مدارس 

در حال آماده سازی برای اسکان مسافران نوروزی هستند.
بهمن عسگری ســوادجانی عنوان کرد: مسافران بسیاری 
هرساله در ایام نوروز به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند 
از این رو تالش در جهت افزایش رضایت مسافران به استان 
ضروری اســت. وی بیان کرد: در تالش هستیم که کیفیت 
خدمات اقامتی و گردشــگری در ایام نوروز امسال افزایش 

داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال وبختیــاری بیان کــرد:  این اســتان،یکی از 
پرجاذبه ترین استان های گردشــگری کشور است که باید 
با جذب گردشگر و مسافر به آن، زمینه برای توسعه بیشتر 

بخش گردشگری فراهم شود.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان از آمادگی 66 خانه مســافر در استان چهارمحال و 
بختیاری برای ارائه خدمات به مســافران و گردشگران در 
تعطیالت عید نوروز خبر داد و اظهار داشــت : این خانه ها 

دارای 192 اتاق و 440 تخت هستند.

این استان، 
یکی از پرجاذبه 

ترین استان های 
گردشگری کشور 

است که باید با جذب 
گردشگر و مسافر 
به آن، زمینه برای 

توسعه بیشتر بخش 
 گردشگری
 فراهم شود

در حالی که تا آغاز سفرهای نوروزی زمان اندکی باقی مانده است، بیش از ۲۰ هتل و ۱۲۲ مدرسه چهارمحال 
و بختیاری در حال آماده شدن برای اسکان مسافران نوروزی هستند.

رییس فدراســیون تیرانــدازی با کمــان گفت: چهارمحــال یکی از 
استان های پیشرو و قطب ورزش تیراندازی با کمان کشور است. رییس 
فدراسیون تیراندازی گفت: با توجه به عملکرد خوب هیئت تیراندازی 
با کمان استان و وجود افراد با اســتعداد در این زمینه، این چهارمحال 
به عنوان قطــب تیراندازی با کمــان معرفی و امکانات مــورد نیاز در 
اختیار ورزش این استان قرار می گیرد. محمدعلی شجاعی در مجمع 
انتخابات تیراندازی بــا کمان چهارمحال افــزود: 3۵ نفر در رده های 
سنی مختلف از این استان به اردوی تیم ملی دعوت شدند، به گونه ای 
که چهارمحال و بختیاری در همه برنامه های تقویم فدراســیون قرار 
دارد. در مجمع انتخابات رییس هیئت تیراندازی با کمان چهارمحال 
و بختیاری، احمد رئیسی به مدت چهار ســال دیگر به عنوان رییس 

هیئت تیراندازی با کمان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.

سرپرســت کتابخانه های عمومی شــهرکرد از آغاز طرح اهدای کتاب 
به کتابخانه های عمومی خبر داد. اســماعیل بابایی گفت: این طرح با 
هدف غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی با محوریت اهدای کتاب 
به کتابخانه آیت ا... احمدی در شــهرکرد آغاز شده است. وی افزود: در 
این طرح شهروندان می توانند کتاب های کتابخانه شخصی خود را که 
قادر به نگهداری آنها نیســتند تا 26 اسفند با نام خود، به کتابخانه های 
عمومی اهدا و سایر شهروندان را هم از کتاب های خود بهره مند کنند. 
به گفته سرپرســت کتابخانه های عمومی شــهرکرد هم زمان با هفته 
کتاب، شهروندان بیش از سه هزار جلد کتاب را به کتابخانه های عمومی 
این شهر اهدا کردند. هم اکنون در 1۵ کتابخانه عمومی شهرکرد بیش 
از 360 هزار جلد موجود اســت که ظرفیت پذیرش حداقل دو برابر این 

تعداد کتاب در کتابخانه های عمومی شهرکرد فراهم است.

چهارمحال و بختیاری قطب 
ورزش تیراندازی با کمان

آغاز طرح اهدای کتاب به 
کتابخانه های عمومی

چهارمحال و بختیاری برای میزبانی آماده می شود؛

۱۲۲مدرسه آماده اسکان مسافران نوروزی

شهرستان

شــاهین ایل بیگي پور، رییــس اداره میــراث فرهنگي 
شهرستان فارسان درمورد اخبار منتشرشده در خصوص 
سرقت شیر ســنگي موجود در کانون گردشگري پیرغار 
گفت:بر اســاس پیگیري هــاي صورت گرفته از ســوي 
این اداره ، به فاصلــه کمتر از یک هفته از تاریخ انتشــار 
اخبار فوق، مشخص گردید شیر سنگي مذکور متعلق به 
خانواده فدایي )مرحوم محمدطاهر و مرحوم حاج عبدال 

فدایي ( بوده است.
وي تصریح کرد: این شــیر ســنگي در ســال 94 توسط 
نوادگان ایشــان به کانون گردشــگري پیرغــار منتقل 
شد و در اواسط اسفندماه 9۵ هم توســط ایشان و بدون 
هماهنگي با مسئوالن محلي و میراث فرهنگي، به منزل 

آنها برده شد.
ایل بیگی پور ادامه داد: در جلسه ای با عامالن جابه جایي 
این شیر سنگي و دهیار محترم روستاي ده چشمه مقرر 
گردید به لحاظ حفاظت از این اثر تاریخي، شیرســنگي 
مذکور در باغ شــخصي ایشــان و در معرض دید عموم 

قرارگیرد و ایشان متعهد به حفاظت از این اثر باشند.
شیرســنگي که در گویش بختیاري به آن بردشیر گفته 
مي شــود نماد غیرت و جوانمردي اســت کــه بر قبور 

دالورمردان بختیاري نصب مي شد.

مجید جاللي پور بخشــدار مرکزي شهرســتان سامان 
از آغاز عملیــات اجرایي اولین بوســتان روســتایي در 
شهرستان سامان با کاشــت درخت در روستاي شوراب 
صغیر خبر داد و اظهار داشت: این بوســتان در ۵ هزار و 
200 هکتار احداث می شود. جاللي پور با اشاره به اینکه 
هدف از اجراي این طرح افزایش ســرانه فضاي ســبز در 
شهرستان سامان و روستاهاي این شهرستان است، بیان 
داشت: روستاي شــوراب صغیر به نوعي از سمت تیران و 
نجف آباد ورودي استان است، از این رو ایجاد تفریحگاهي 
در این روستا الزم و ضرروري است. وي افزود: یکي دیگر 
از دالیل احداث این بوســتان وجود جاده شوراب به ایل 
بیگي و پل زمانخان اســت زیرا در ایام تعطیالت نوروز و 
تابستان تردد در این جاده بسیار است و وجود تفریحگاه 
مناسب برای مسافران و گردشگران شهرستان سامان در 
این مکان مورد نیاز بوده اســت. جاللي پور با بیان اینکه 
باید دهیاري، شــورا ها و مردم روستاي شوراب صغیر در 
جهت توســعه و تکمیل این بوستان همکاري و مشارکت 
الزم را داشــته باشــند و در حفظ و نگهــداري درختان 
کاشته شده در این بوستان نهایت سعي و تالش را  انجام 
دهند، تصریح کرد: امید اســت این بوستان تا پایان سال 

آینده به بهره برداري برسد.

به گزارش جهانبین نیوز به نقل از کالر، بلداجي نام شهري 
در شهرستان بروجن اســت که طعم شیرین »گز« آن همه 
ساله کام بازارهاي داخلي، خارجي و گردشگران و مسافران 

نوروزي را شیرین مي کند.
کیفیت باالي گز تولیدي در شــهر بلداجي موجب شده که 
این شیریني بي نظیر شهرت کشــوري و جهاني پیدا کند و 

به پایتخت گز ایران معروف شود.
پایتخت گز ایران آماده استقبال از عید نوروز

کیفیت بسیار باالي گز بلداجي 
عــالوه بــر مصرف کننــدگان 
اســتقبال  مــورد  داخلــي 
کشــورهاي خارجي نیــز قرار 
گرفته بــه گونــه اي که حجم 
زیــادي از صــادرات را به خود 

اختصاص داده است.
در آســتانه عید نوروز تکاپوي 
شــهر بلداجــي بــراي تولید 
محصول گز دو برابر مي شود تا 
هم نیاز بازار را تامین کند و هم 
گردشگران و مسافران نوروزي 

از این سوغات بي بهره نمانند.
پایتخت گز ایران امســال نیز با 
تولید انبوه محصــول گز آماده 
اســتقبال از عید نوروز شده تا 
سفره هاي سال نو از برکت این 

شیریني خالي نماند.
تولید گز مغزپسته، آردی، زعفرانی، سوهانی و... 

در شهر بلداجی
رییس اتحادیه گزســازان شــهر بلداجــي در گفت وگو با 
خبرنگار کالر، ضمن بیان اینکه نزدیک 80 کارگاه گزسازي 
در این شهر فعالیت مي کنند، گفت: به طور میانگین روزانه 

40 تن گز در بلداجي تولید مي شود.

رییس میراث فرهنگي شهرستان فارسان:

شیر سنگي پیرغار پیدا شد؛ 
سرقتي در کار نبوده است!

آغاز عملیات اجراي اولین بوستان 
روستایي در شوراب صغیر

تولید ۱۲۰۰ تن گز در
پایتخت گز ایران

مهران ترکیان با اشــاره به تولید 1200 تن محصول گز طي 
اسفند ماه امســال در شــهر بلداجي، گفت: گز بلداجي بجز 
بازار داخلي به صورت غیر مســتقیم به کشورهاي همسایه 
نیز صادر مي شود. ترکیان با بیان اینکه کارگاه هاي گز سازي 
بلداجي براي ۵ هزار نفر به صورت مســتقیم و غیر مستقیم 
اشــتغال زایي ایجاد کرده اســت، گفت: گز 18 درصد و 28 
درصد مغز پســته، گز آردي، گز زعفراني، گز سوهاني و ... در 

بلداجي تولید مي شود.
تولیــد گز نســبت به ســال گذشــته کاهش 

داشته است
ترکیان  بلداجي را پایتخت گز ایران دانست و گفت: تولید گز 
امسال نسبت به سال گذشته در شهر بلداجي کاهش داشته 
است. ترکیان گفت: تورم، رکود، مشکالت اقتصادي و کاهش 
قدرت خرید مردم از جمله عواملي است که باعث شده تولید 

گز در شهر بلداجي با کاهش مواجه شود.
وي با اشــاره به اینکه بازاریابي اداره صنعت، معدن و تجارت 
در کشورهاي همسایه و آســیاي میانه مي تواند کمک بسیار 
خوبي به تولید کنندگان گز در شهر بلداجي باشد، گفت: در 
خواست داریم تسهیالت خوبي را به قشر گزسازان اختصاص 

دهند و مالیات و ارزش افزوده کمتري از ما بگیرند.

پایتخت گز ایران 
امسال نیز با تولید 
انبوه محصول گز 
آماده استقبال از 
عید نوروز شده تا 

سفره هاي سال 
نو از برکت این 
شیریني خالي 

نماند.
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تحدید حدود اختصاصی
12/344 شماره صادره : 1395/43/340813نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 141 فرعی از 18 الی 26 و 30 الــی 41 فرعی از 135 
اصلی باســتثنای ربعیه اعیانی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهــان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام ابراهیم فروهر 
نیا فرزند علی مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 96/01/24 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار: 1395/12/23 م الف: 39064 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان  ) 167 کلمه، 2 کادر(  
ابالغیه

12/370 شــماره ابالغنامــه:9510100370005653 شــماره پرونــده: 
9509980359800144 شماره بایگانی شــعبه:950550 ابالغ شونده حقیقی: 
محســن نبی، محل حضور از تاریخ ابالغ: 10 روز، محــل حضور: اصفهان-خ 
چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه 
4-اتاق 455، نوع علت حضور: اعمال مــاده 384 و 387 ق.ا.د.ک ) تعیین وکیل( 
با توجه بــه علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابــالغ می گردد ظرف 
مهلت مقرر اقدام،در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
 م الف:39784 شــعبه 2 دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان)16 کیفری سابق(  

) 82 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ

12/371 شــماره ابالغنامــه:9510100352410435 شــماره پرونــده: 
9209980352400537 شماره بایگانی شعبه:920571 ابالغ شونده: 1- نجم 
الدین 2- بهــاء الدین 3- علــی اکبر 4- عاطفــه 5- نابغه همگــی نجم صدری 
فرزندان شــمس الدین، موضوع: بــه نامبردگان فوق ابالغ مــی گردد چنانچه 
در خصــوص تجدیدنظرخواهــی آقایــان 1- صفرعلی زمانی 2- ســیروس 
صالحی 3- محمد سرتاج 4- نظام الدین نجم صدری نسبت به دادنامه شماره 
9509970352401022 صادره در کالســه 920571 شعبه 24 دادگاه حقوقی 
اصفهان پاســخی دارد، به اســتناد ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنــی ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی 
جهت اطالع از مفاد تجدیدنظر خواهی و اعالم نشانی و تحویل الیحه دفاعیه به 
این دادگاه ) به نشــانی اصفهان- خیابان نیکبخت- دادگستری اصفهان- طبقه 
ســوم- اتاق 352( مراجعه نمایند در غیر این صورت پرونده با همین کیفیت به 
دادگاه تجدید نظر ارســال می گردد. م الف:39779 شــعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 147 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ

12/372 شــماره ابالغنامــه:9510100352414541 شــماره پرونــده: 
9109980352400611 شــماره بایگانــی شــعبه:910620  در خصــوص 
تجدیدنظرخواهی خانم مهین خامسی پور و غیره به طرفیت محمد قربانب و عالم 
ابوسبع صبوری نسبت به دادنامه شــماره 9509970352400975 صادره از 
شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان مقتضی است پس از ده روز از تاریخ انتشار 
حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
چنانچه پاســخی دارید به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال 
پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارســال می گردد. چنانچه جهت ورود به 
سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 
قضایی به این واحد مر اجعــه نمایید. م الف:39806 شــعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 130 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ

12/373 نظر به اینکــه آقای حمیدرضا لطفی فرزند محمد علــی به اتهام انتقال 
مال غیر حسب شکایت آقای محمد حسین اسالمی فرزند عبدالرسول از طرف 

این دادسرا در پرونده کالســه 94/5733/220299/6 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت بدین 
وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتــب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار  آگهی در شــعبه 29 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
م الف:39821 شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان ) 111 کلمه، 1 کادر(  
احضار متهم

12/374 در پرونده کالسه 32/168 آقای محمد مرادی غریبوند فرزند رضاقلی 
به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت احسان سرلک تحت تعقیب می باشد. 
با توجه بــه مجهول المکان بودن نامبــرده و به تجویز مــاده 174 قانون آیین 
دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
 آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه سی و دوم دادیاری

 دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره دو اصفهان واقع در خیابان آتشگاه 
روبروی پمپ بنزین حاضر واز اتهام انتســابی دفاع نمایــد، در صورت عدم 
حضوردر موعد مقــرر تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف:39815 شــعبه 
32 دادیاری مجتمع شماره دو  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 111 کلمه، 

1 کادر(  
احضار متهم

12/376 آقای پیمان اسفندیاری در پرونده شــماره 940977 ب 16 این شعبه 
به اتهام تحصیل مال از طریق نامشــروع  تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله 
بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف 
یک ماه از تاریخ نشــرآگهی در این شعبه حاضر شوید درغیر این صورت پس 
از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:39803 
شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 78 

کلمه، 1 کادر(  
احضار متهم

12/377 آقای میثم رحیمی فرزند رحیم در پرونده شماره 951128 ب 16 این 
شــعبه به اتهام کالهبرداری  تحت تعقیب قرار دارید به این وســیله بر اساس 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شــما ابالغ می شود. ظرف یک ماه از 
تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شــوید درغیر این صورت پس از انقضا 
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:39798 شعبه 16 
بازپرسی مجتمع شماره دو دادســرای عمومی و انقالب اصفهان ) 76 کلمه، 1 

کادر(  
احضار متهم

12/378 آقای سید داود کاظمی فرزند سید اردشیر در پرونده شماره 951127 
ب 16 این شــعبه به اتهام کالهبرداری  تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر 
اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک 
ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شــوید درغیر این صورت پس از 
انقضا مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:39794 
 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شــماره دو دادســرای عمومی و انقالب اصفهان 

) 78 کلمه، 1 کادر(  
احضار متهم

12/395 شــماره ابالغنامــه: 9510100353606179 شــماره پرونــده: 
9509980366300332 شماره بایگانی شــعبه: 951529  مربوط به دادگاه با 
فرض وجود کیفرخواســت، محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9509980366300332 برای موسی 
رشــیدی به اتهام عدم ثبت واقعــه ازدواج تقاضای کیفر نموده که رســیدگی 
به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1396/02/30 
 ساعت 9 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهــم و در اجرای مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امــور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت 
 دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اســت در 
صورت عدم حضــور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمــل خواهد  آمد. 

م الف:39756 شــعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 110 جزایی سابق( 
) 134 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
12/380 در خصوص پرونده کالســه 950192 خواهــان محمدرضا تلگینی 
دادخواستی مبنی بر تقاضای الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال سند یک دستگاه سواری پژو 206 به شماره انتظامی 29 ب 311 
ایران 13 به طرفیت 1- صالح نمازی زاده 2- محمد حسین رضایی خسروآبادی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/2/20  ساعت 
5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان خوراســگان انتهای خیابان مســجد علی روبروی 
دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه  ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:39877 شعبه 35 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/381 در خصــوص پرونــده کالســه 1127/95 خواهان علــی جوادیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهزاد فنایی قهنویه تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/18  ساعت 4/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره 1 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:39876 شعبه 24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )105 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/382 در خصــوص پرونده کالســه 951359 خواهــان علیرضا کهرنگی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 188/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارت 
به طرفیت ســیامک نادرشــاهی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 96/2/25  ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:39869 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/383 در خصــوص پرونده کالســه 951360 خواهــان علیرضا کهرنگی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 99/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارت به 
طرفیت سیامک نادرشاهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 96/2/25  ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:39870 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/384 در خصــوص پرونده کالســه 729/95 خواهــان حمیدرضا آ برون 
دادخواســتی مبنی بر الزام به طرفیت علــی صفری تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/2/19  ساعت 17/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 

آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق   مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:39868 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/385 در خصوص پرونده کالســه 951046 خواهان آقــای احمد چلونگر 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ظفر رحیمی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای روز شنبه مورخ 96/2/9  ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره 1 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:39864 شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/386 در خصوص پرونده کالسه 95-477 خواهان سید علی حسینی رنانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت فرزاد احمدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی و ایتان سوگند برای روز شنبه مورخ 96/2/2  ساعت 10 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( 
مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:39852 شــعبه 53 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/391 در خصــوص پرونــده کالســه 951605 خواهان لطفعلی حســینی 
دادخواســتی مبنی بــر مطالبه بــه طرفیت علی ناصــری تقدیم نموده اســت 
وقــت رســیدگی بــرای مورخــه 96/2/17 ســاعت 12 تعییــن گردیــده 
اســت با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضــای خواهان 
مراتــب در جراید منتشــر تــا خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این شــعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان اربــاب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- 
جنب ســاختمان صبا- پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای 
حل اختــالف اصفهان شــعبه 6 شــورای حل اختــالف اصفهــان مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور 
 وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخاذ می شــود. 
م الف: 39828 شــعبه 6 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/392 در خصوص پرونده کالســه 1037/95 خواهان محمد جواد داوری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 183/000/000 ریال موضوع یک فقره چک 
به طرفیت مصطفی ناجزی)ناصری( و احسان عکاشه تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 96/2/2 ســاعت 15/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی شده و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 39827 شــعبه 18 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/394 در خصــوص پرونده کالســه 1065/95 خواهان علــی رضا رنجبر 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد گودرزی 2- اصغر نساجی 
پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/27  ساعت 17/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:39865 شــعبه 27 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/396 در خصوص پرونده کالسه 951602 خواهان جواد امیری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت صدیقه نعیم  آبادی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 96/2/6 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 39758 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12/397 شــماره ابالغنامــه: 9510100354806899 شــماره پرونــده: 
9509980360201696 شــماره بایگانی شــعبه: 951528  مربوط به دادگاه 
فرض وجود کیفرخواست، محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 951528 برای مهران جانوسیاه به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حسب شکایت  آقای حمید هراتی خراسانی  
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1396/02/12 ساعت 10 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد  آمد. م الف:39777 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 

جزایی سابق( ) 143 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/398 شــماره ابالغنامــه: 9510100351312972 شــماره پرونــده: 
9509980351300938 شماره بایگانی شعبه: 951056  خواهان سعید آسعیدی 
دادخواستی به طرفیت  رضا نصوحی دهنوی و رامین فروغی به خواسته الزام 
به تنظیم سند خودرو و اعسار از هزینه دادرســی و مطالبه خسارت دادرسی  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 206  ارجاع و به کالســه 9509980351300938 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن  1396/02/17 و ساعت 10/30 صبح تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:39778 شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 183 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/400 شــماره ابالغنامــه: 9510100351011918 شــماره پرونــده: 
9509980351000774 شــماره بایگانی شــعبه: 950939  خواهان / شــاکی 
عباس غیاثی اصفهانی فرزند برات دادخواســتی به طرفیت  خواندگان حســن 
شاهرودی فرزند غفار و امیرحســین بنده کریم  به خواسته ابطال سند رسمی 

و الزام به تنظیم سند رســمی ملک و مطالبه خسارت دارسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  
ارجاع و به کالســه 9509980351000774 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1396/02/16 و ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده امیر حسین بنده کریم   و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
امیر حسین بنده کریم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:39796 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 196 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/401 در خصــوص پرونــده کالســه 1013/95 خواهان مهــدی قربانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی بزرگ پور تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/2/20  ساعت 17/30 بعد از ظهر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان 
حاج رحیم ارباب شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:39820 شــعبه 41 مجتمع شماره یک 

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

12/402 در خصــوص پرونــده کالســه 1014/95 خواهــان مهــدی قربانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر مسعود بزرگ پور تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/2/20  ساعت 18 بعد از ظهر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
 برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده

 قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای 
خیابان حاج رحیم ارباب شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:39822 شــعبه 41 
 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان )116 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/403 در خصوص پرونده کالســه 951547 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت حامد منتظرین دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت1- حجت اله 
سعادتی نیا 2- امیر سلیمانی نوکابادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 96/2/11 ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
 مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39814 
شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/404 در خصوص پرونده کالســه 1024/95 خواهــان غالمرضا مهدی با 
وکالت فرحناز کامیانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت محمد امامی 
دهقی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/2/13  
ســاعت 18 بعد از ظهر تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف:39804 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/405 در خصــوص پرونده کالســه 951444 خواهان بانــک مهر اقتصاد 
با وکالت حامــد منتظرین دادخواســتی مبنی بــر مطالبه چک بــه طرفیت 1- 
عبدالکریم استکی 2- ابراهیم استکی 3- روح ا... استکی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 96/2/11 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 39800 شــعبه 6 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/406 در خصوص پرونده کالســه 951614 خواهــان ابراهیم قرهی قهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- ایمان فروزنده محالی 2- یونس 
دلواری تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخه 96/2/19 ساعت 9/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39785 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/407 در خصوص پرونده کالسه 951544 خواهان سید روح اله هاشمی با 
وکالت  آرزو لطفی  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرامرز فرمانبر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/2/20  ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال  مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:39774 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان) 117 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/408 در خصوص پرونده کالســه 950778 خواهان مهــرداد مظاهری  با 
وکالت آقای رفیعیان  دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت  مهدی سلطانی 
هفشــجانی فرزند حســین علی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
96/2/19  ساعت 3 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف  مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:39768 شــعبه 39 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 

116 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/409 در خصوص پرونده کالسه 950889 خواهان محمد عالمی دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت علی قربانی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخه 96/2/31 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39765 شعبه 
20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )114 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/410 در خصوص پرونده کالســه 1244/95 خواهــان مهرداد مظاهری با 
وکالت احسان رفیعیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علی اصغر 
سورانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/2/2  ساعت 
3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:39764 شعبه 31 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/411 در خصوص پرونده کالســه 1245/95 خواهــان مهرداد مظاهری با 
وکالت احسان رفیعیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علی اصغر 
یزدانی کچویی 2- حســین قاســمی ورنامخواســتی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/2/2  ســاعت 4 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:39763 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )121 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/412 در خصــوص پرونــده کالســه 951374 خواهــان حســن بهرامی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا دهقانی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/2/18  ســاعت 10 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:39759 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/413 در خصــوص پرونــده کالســه 951386 خواهــان محمــد صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی اکبر کرمی  تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/2/17  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:39760 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/414 در خصــوص پرونــده کالســه 1125/95 خواهــان علــی جوادیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا محمدی فر تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/18  ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای ارباب  مجتمع شماره 1 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:39878 شعبه 24 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
12/415 در خصوص پرونده کالســه 950908 خواهان مهــرداد مظاهری با 
وکالت احسان رفیعیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد علی پور 
حاجب تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای  مورخ 96/3/9 ساعت 15/30 
تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد - اول خیابان 
ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا - پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 39767 شعبه 
23 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )130 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/416 شــماره ابالغنامــه: 9510100369905959 شــماره پرونــده: 
9309983730401094 شماره بایگانی شــعبه: 940875  در خصوص تجدید 
نظر خواهی آقــای علی مومن به وکالــت از آقایان و خانم هــا ناصر فخری و 
محمد جواد مرتضوی پور و بدرالســادات مرتضوی پــور و طیبه حبیب الهی 
وفخرالســادات مرتضوی پور و مهرالســادات مرتضوی پور و زهرا فخری 
دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت  خانم ها و آقایان شکوفه سادات فخری 
و اطهر السادات فخری اعظم فخری و سعادت فخری و مرتضی محسنی و حسن 
رضا محمد باقری به خواســته تجدید نظرخواهی  تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 20 دادگاه تجدیدنظر 
استان  اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – چهار راه نظر- مجتمع دادگا 
های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع  و به کالسه 940875 ت 20  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1396/03/06 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان   و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:39812 شعبه 20 دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان) 215 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/418 شــماره ابالغنامــه: 9510100361711615 شــماره پرونــده: 
9509980361700210 شماره بایگانی شــعبه: 950232  خواهان مریم وانان 
یومی دادخواستی به طرفیت  خوانده تقی فرسوده   به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
 به شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 2 اتاق شــماره 214  ارجــاع و به کالســه 950232 ح/ 28 ثبــت گردیده 
که در جریان دادرســی وقت رســیدگی به تاریخ  1396/3/1 و ساعت 10/30 
 صادر گردیده و لــذا به علت  مجهــول المکان بــودن خوانده و درخواســت

 خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا خوانده در تاریخ و زمان فوق در جلســه رسیدگی حاضر 
گردد. عدم حضور منجر به اتخــاذ تصمیم قانونی وفق مقــرارت خواهد بود.   
م الف:39791 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 162 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ نظریه کارشناسی

12/369 در اجــرای قرار کارشناســی پرونــده شــماره 964/93 ش ج / 3 با 
موضوعیت ارزیابی و قیمت گذاری محل مورد درخواســت محکوم له سرکار 
خانم مینا میرغفوریان به اتفــاق وکیل محترم محکوم له جنــاب  آقای بهروز 
احمدی آشجردی وکیل پایه یک دادگســتری به شماره وکالت 2484 در تاریخ 
95/9/20  راس ســاعت 8 صبح به محل مورد نظر واقع در بخش چهارده ثبت 
اصفهان، سه پله ابتدای کوچه بهداری مسعود، بن بست نوری ) صبا( پالک 16 

مراجعه و پس از تطبیق حدود ملک پیشنهادی با تعهد ابعاد و کروکی تنظیم شده 
در تاریخ 86/08/26 توسط مالک، مرحوم حســین وفادار در دفتر 103 اسناد 
رسمی و ارایه توسط وکیل محترم محکوم له مشخص گردید: ملک مورد نظر 
شش دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره ملک 247 فرعی از 4 اصلی واقع در 
بخش چهارده ثبت اصفهان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 449027 
به مساحت عرصه 175 متر مربع و مســاحت اعیانی 105 متر مربع می باشد 
که ساختمان مذکور کلنگی و غیر قابل اســتفاده می باشد همچنین ملک مذکور 
دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد. نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب 
فوق و متراژ عرصه و فاقد ارزش بودن اعیانی و قدمت ساخت و موقعیت ملک 
وانشعابات   بررسی های به عمل آمده و در نظر گرفتن جمیع جهات موثر، ارزش 
کل ملک مذکور با مشخصات ثبتی و ســاختمانی فوق جمعًا 4/375/000/000 
ریال معــادل چهارصد و ســی و هفت میلیــون و پانصد هزار تومــان تعیین 
 و مراتب به حضورتــان اعالم می گردد کــه احترامًا خانم مینــا میرغفوریان

 علیه محمدوفادار مقتضی اســت طبق مفاد نظریه کارشناســی نسبت به ابالغ 
نشــر آگهی و با این مضمون که چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض دارید 
 ظرف مهلت ســه روز پس ازرویت به اجرای احکام واقع در خیابان آتشــگاه

 روبــروی پمــپ بنزین ســاختمان شــماره 2 دادگســتری مراجعــه نمایید. 
م الف:39817 اجرای احکام مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 

) 306 کلمه، 3 کادر(  
آگهی تحدید حدود اختصاصی  

نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالک شماره 1155 فرعی از 
13/310 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام روح اله جان نثاری فرزند محمود مفروز و 
درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 96/01/27 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1395/12/23 علیرضا 

حیدری  رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
مفاد آراء

12/116  شماره: 139560302025031533 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 با حضــور امضاء کننــدگان زیر 
در وقــت مقرر / فــوق العــاده در دبیرخانه هیات تشــکیل و پرونده کالســه 
1391114402025011834 مربوط به تقاضای آقای ابراهیم کرمی زاده مبنی 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ملک مفروزی از پالک شماره 195 فرعی از 25 
اصلی واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تحت بررسی است. هیات 
پس ازمطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: با توجه به تقاضانامه 
ارائه شده و مســتندات ضمیمه شــامل ) مبایعه نامه عادی/ سند رسمی/ سند 
مالکیت مشاعی/ ...( و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررســی های محل کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد لذا مالکیت آقای ابراهیم کرمی 
زاده به شناسنامه شماره 548 کدملی 1091587590 صادره نجف آباد فرزند 
مصطفی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 37/32 متر مربع پالک شماره 
195 فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
طبق سند 131965 مورخ 1376/9/10 دفترخانه 71 اصفهان  تایید و رای خود را 

با  حدود ذیل صادر می نماید. 
شمااًل به طول 3/95 متر دیوار به دیوار پالک 25/195 باقیمانده

شرقًا به طول 9/45 متر دیوار به دیوار خانه پالک 25/195 باقیمانده
جنوبًا به طول 3/95 متر درب و دیواریست به خیابان

غربًا به طول 9/45 متر دیوار به دیوار پالک 25/195 باقیمانده
حقوق ارتفاقی ندارد. 

در اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 
امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 

مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/23 
اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  

مفاد آراء
12/117 شماره: 139560302025031531 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 با حضــور امضاء کننــدگان زیر 
در وقــت مقرر / فــوق العــاده در دبیرخانه هیات تشــکیل و پرونده کالســه 
1395114402025000234 مربــوط به تقاضای خانم زهرا بابائی ســودانی 
مبنی بر صدور سند مالکیت نســبت به ملک مفروزی از پالک شماره 34 اصلی 
واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تحت بررسی است. هیات پس 
ازمطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: با توجــه به تقاضانامه ارائه 
شده و مستندات ضمیمه شامل ) مبایعه نامه عادی/ سند رسمی/ سند مالکیت 
مشاعی/ ...( و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رســمی به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسی های محل کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد لذا مالکیت خانم زهرا بابائی سودانی 
به شناسنامه شــماره 1322 کدملی 1293139610 صادره خمینی شهر فرزند 
قدیرعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/56 متر مربع پالک شماره 
34 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
مهدی شیرانی ثبت در صفحه 395 دفتر 193 امالک تایید و رای خود را با  حدود 

ذیل صادر می نماید. 
شمااًل به طول 8/10 متر دیواریست به دیوار خانه از پالک 4 اصلی

شرقًا به طول 17/60 متر دیواریست به دیوار خانه از پالک 34 اصلی
جنوبًا به طول 3/30 متر و 3/11 متر و 0/35 متر دیواریست به معبر 

غربًا به طول 4/20 متر و 12/60 متر درب و دیواریست به معبر 
حقوق ارتفاقی ندارد. 

در اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 
امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 

مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/23 
اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  

اخطار اجرایی
12/432 شماره950834 به موجب رای شــماره 1676 تاریخ 95/10/7 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
رسول کریمی- حســین پاکزاد هر دو به نشــانی مجهول المکان محکومند به 
حکم به محکومیت خوانده ردیف اول )رسول کریمی( به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند موتور سیکلت به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
255/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی در حق خواهان علی 
اصغر قائیدی باروئی به نشــانی اصفهان خ گلســتان میدان هسا بلوار زیتون 
فرعی 16 درب دوم ســمت چپ صادر و ا عالم می گردد و هزینه نیم عشر حق 

االجرا. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد 
 یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39770 شــعبه 
 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 195 کلمه، 

2 کادر(  
اخطار اجرایی

12/433 شماره 950893 به موجب رای شماره 9509976796301769 تاریخ 
95/9/14 حوزه 33 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه وحید رشــیدی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 37/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/905/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/5 
لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له ســید ســعید محمودی به نشانی خ 
شیخ بهائی روبه روی آتش نشانی مجتمع اکسین زیرزمین واحد 2 و پرداخت 
نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39762 شعبه 33 

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

12/434 شماره 560/95 به موجب رای شــماره 1116 تاریخ 95/6/31 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
زهره محقق فرزند محمدرضا شغل آزاد به نشانی فعاًل مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/115/000 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشــر آ گهی با احتساب اجرای احکام و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/10/25 لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له حمیدرضا خیرالهی به نشانی بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر 
فروشگاه خیرالهی همراه با نیم عشر دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:39884 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 184 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

12/435 شماره 524/95  به موجب رای شماره 469/95 تاریخ 95/5/25 حوزه 
41 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سمیه اسالمی باباحیدری فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 53/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/430/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
اجرای حکم به انضمام نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له محسن اشراقی 
جزی فرزند امرا... به نشــانی اصفهان خ حکیم کوچه باغ قلندرها جنب سرای 
حسینی پخش یاسین. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای 
 حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به

 اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39887 
شعبه 41 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 181 

کلمه، 2 کادر(  

اخطار اجرایی
12/436 شماره 131/95 به موجب رای شــماره 1149 تاریخ 95/7/10 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حامد مومنی فرزند ابراهیم شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 485/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشــرآ گهی با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 94/9/13 و 94/8/21 لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له حمیدرضا خیرالهی فرزند ایرج به نشانی اصفهان بازار 
بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیرالهی همراه با نیم عشر دولتی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39885 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 188 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

12/437 شماره 950742 به موجب رای شــماره 1459 تاریخ 95/8/23 حوزه 
11 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه مجتبی دهقانی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک به شماره 575007 به 
عهده بانک ملی ایران و 645/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 120/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 90/9/5 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له پروانه فیاض دستجردی 
به نشانی اصفهان دستجرد بلوار کشاورز خ کشاورزی ک پیروزی سمت چپ 
منزل سوم صادر و نیم عشــر حق االجرای اجرای احکام اعالم می گردد. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39867 شــعبه 11 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 202 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

12/438 شماره 701/95 به موجب رای شماره 9509976793300883 تاریخ 
95/10/20 حوزه 3 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه اســماعیل شهبازی فرزند ماشــااله خان به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد هزار تومان ماهانه بابت 
نفقه علیرضا از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/29 به صورت مستمر و ماهانه 
مبلغ دویست و هشــتاد و پنج هزار تومان بابت نفقه حمیدرضا از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 95/7/29 به صورت مســتمر و مبلغ دو میلیون و نود و سه هزار 
تومان بابت یارانه دولتــی فرزندان از تاریخ 93/11/1 الــی 95/10/9 )صدور 
حکم( و مبلغ یکصد و شش هزار تومان هزینه دادرسی و مبلغ سی و شش هزار 
تومان هزینه نشــر آگهی در حق خواهان ثریا عزیزی فرزند احمد شغل بیکار 
به نشــانی اصفهان خ مصلی چهار راه اوحدی ک شهید طباطبایی بن بست الله 
و درب آ خر سمت چپ و نیم عشر در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:39851 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 242 کلمه، 3 کادر(  
اخطار اجرایی

12/430 شــماره 950785  به موجب رای شماره 1711 تاریخ 95/9/30 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- مجید دهقانی 2- کریم دهقانی هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و دویست و چهل و هشــت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی در حق 

خواهان علیرضا غالمعلی رودســری به نشــانی نیکبخت کوچه ضلع شرقی 
دادگستری ساختمان عدل واحد ســوم و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39873 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 178 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایی

12/431 شــماره 484/95  به موجب رای شــماره 856 تاریخ 95/8/29 حوزه 
23 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیــه غالمرضا غریب به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت 
مبلــغ 33/560/000 ریال بابت وجه فاکتــور بابت اصل خواســته و پرداخت 
1/020/000 ریال خسارت دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 95/4/28 لغایت زمان وصول و ایصال و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان محمد کامرانی فرزند عباسعلی شغل آزاد با وکالت 
اســماعیل عیدی وندی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی نبش خ کاخ 
سعادت آباد شرقی ساختمان وکال ط 2 واحد6 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39801 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 199 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

12/479 کالسه پرونده: 951089 شــماره دادنامه: 9509976796302600-
95/12/11 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مهدی عباسی به نشانی اصفهان آتشــگاه بعد از سه راه نبوی منش سمت چپ 
کشاورزی عباسی شعبه 2 شرکت عالی همتان سبز با وکالت حسین محمدیان 
و نفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی ساختمان بانک 
تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحــد18،  خوانده: علی موگویی به نشــانی مجهول 
المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  مهدی عباسی با وکالت حسین 
محمدیان و نفیســه عرب زاده به طرفیت علی موگویی به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال وجه چک به شــماره 582521 مــورخ 95/4/22  به عهده 
بانک صادرات بــه انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت 
تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی وفق ماده 73 در جلســه رسیدگی حضور 
نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال(  بابت اصل خواسته و 
3/490/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/4/22(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف:39799 شــعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 323 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/473 کالسه پرونده: 951243 شــماره دادنامه: 9509976796302573-
95/12/10 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مالک شــهبازی اوروند به نشــانی اصفهان صمدیه لباف کوچه 17 بن بســت 
شهدای رضایی سمت راســت منزل ســوم با وکالت آرزو صانعی به نشانی 

اصفهان سه راه سیمین جنب داروخانه سالمت طبقه3،  خوانده: علی مسماریان 
به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  مالک شهبازی 
اوروند با وکالت  آرزو صانعی به طرفیت علی مســماریان به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه  دو فقره چک به شماره های 94/2/19-942420 
و 942418-94/2/30 به عهــده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی 
با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چــک  و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/355/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک های موصوف )94/2/19-94/2/30(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:39761 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 306 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/477 شــماره دادنامــه: 9509976825301358 شــماره پرونــده: 
9509986825300651 شماره بایگانی شعبه: 950793 خواهان: آقای علیرضا 
نصر آزادانی فرزند حسن به نشانی اصفهان- خ آتشگاه- خ بهشت کوی نرگس 
پ 21 کدپ 8186896152 همراه 09131197884، خواندگان: 1- آقای مهدی 
غالمی فرزند اســماعیل 2- آ قای محمود محمودی فرزند عبدالرحیم همگی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه خســارت دادرسی، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای علیرضا نصر آزادانی فرزند حسن به طرفیت آقایان 
محمود محمودی فرزنــد عبدالرحیم و مهدی غالمی فرزند اســماعیل مبنی بر 
مطالبه مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک فقره سند عادی مورخ 
95/3/24 به انضمام خسارت دادرسی به شــرح دادخواست تقدیمی دادگاه  با 
عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمی و رونوشت مصدق 
ســند مدرکیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرســی 
در جلســه دادگاه حاضر نگردیده و در برابر دعوی خواهان ایرادیا دفاعی به 
عمل نیاورده اند و دلیلی که حکایت از برائت ذمه خویش باشد اقامه ننموده اند 
و مســتندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده لذا با توجه به بقا 
اصول اسناد در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان دارد و با توجه 
به اصل حاکمیت اراده و نظر به اینکه خواندگان در متن ســند عادی مسوولیت 
تضامنی خود را به صراحت پذیرفته اند و این توافق منافاتی با قوانین موضوعه 
و شرح مقدس و اخالق حسنه ندارد لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
مستنداً به مواد 519 و 198 و 194 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 
و 650 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان بــه پرداخت مبلغ یک میلیارد 
و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی و پنج میلیون و چهارصد 
و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرســی به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر 
اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 95/8/8 لغایت وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. این رای غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه های محترم تجدید نظر استان اصفهان اســت. م الف:39780 شعبه 31 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 379 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

12/476 شــماره دادنامــه: 9509970370200703 شــماره پرونــده: 
9409983733100462 شماره بایگانی شــعبه: 940546 شاکی: آقای حسین 
شیرازی فرزند محمد حسین به نشانی شهرستان نجف آباد یزدانشهر قسمت 
دوم خ 4 راه غربی پ 62 قدیم 5 جدید، متهمین: 1- آقای مهرداد صالحی با وکالت 
خانم فرزانه کبیری سده ئی فرزند فتح اله به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت 

روبروی دادگســتری کل مجتمع ماکان 5 )وکال( طبقه سوم واحد 35، 2- آقای 
امید خسروی بابادی فرزند غالمرضا با وکالت آقای امیر حسین صادقی فرزند 
علی اکبر به نشانی اصفهان خیابان شــهیدان غربی روبروی بانک سپه کوچه 
شماره 32 بن بســت شــهید تقی صادقی پالک 240، اتهام ها: 1- لواط به عنف 
2- تهدید با چاقو 3- ضرب و جرح عمدی 4- مشارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: بزهکاری آقایان 1- مهرداد صالحی فرزند حسین با 
وکالت خانم فرزانه کبیری 2- امید خسروی بابادی فرزند غالمرضا با وکالت 
آقای افراسیاب کرمی مفرد مبنی بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید 
با چاقو و سرقت تلفن همراه متعلق به آقای حسین شیرازی فرزند محمد حسین 
از توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع محترم انتظامی تحقیقات 
انجام شده و مفاد کیفرخواست صادره از ســوی دادسرای محترم عمومی و 
انقالب شهرســتان نجف آباد و دفاعیات غیر موجه متهم امید خسروی بابادی 
در جریان تحقیقات و عدم حضور متهم مهرداد صالحی در جریان تحقیقات و 
در جلسه دادرســی محرز می باشــد فلذا با اختیار حاصل از ماده 406  قانون 
آئین دادرسی کیفری و مواد 448-290 -449- 453- 462- 488- 549- 593- 
709- 710- 714 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 و مواد 661-617 
قانون تعزیزات و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اســالمی مصوب سال 
1392 حکم به محکومیت های مساوی نامبردگان به پرداخت 7/5 هزارم + یک 
صدم و نیز محکومیت مهرداد صالحی پرداخت ده صدم + سه دهم درصد دیه 
کامل بابت دیات و ارش خونریزی زیر ملتحمه چشــم راست و حارصه ترقوه 
چک و کبودی شانه چپ حارصه ابروی چپ- کبودی بینی- کبودی بند انتهایی 
انگشت پنجم دست راست-  کبودی بازوی چپ شکستگی استخوان بینی ظرف 
مدت یکسال از تاریخ 94/5/3 در حق مصدوم و تحمل دو سال حبس و هفتاد و 
چهار ضربه شالق تعزیری به عنوان مجازات بزه تهدید با چاقو و دو سال حبس 
و هفتاد وچهار ضربه شالق تعزیری ضمن احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی 
به عنوان مجازات بزه سرقت صادر و اعالم می گردد. بدیهی است در خصوص 
متهمین صرفاً مجازات اشد قابل اجرا می باشد و در خصوص اتهام لواط به عنف 
وارده به متهمین با عنایت به عدم حضور نامبردگان در جلسه دادرسی و مجاز 
نبودن رسیدگی به این موضوعات بدون حضور متهمین با حضور نامبردگان 
اخذ تصمیم خواهد شــد. رای صادره حضوری در خصوص محکومیت آقای 
خسروی به پرداخت دیه قطعی و در سایر موارد و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل فرجام  خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. م الف:39775 

شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان اصفهان  ) 496 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/187 در خصوص پرونده کالسه 950758 خواهان آقای رسول مزروعی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه – تامین خواســته به طرفیت آقای رضا کریمی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 96/1/29 ساعت 
17 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان مراتــب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
 نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 38620 شعبه 
42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )122 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/393 در خصوص پرونــده کالســه 95-1198 ) 603/95( خواهان محمد 
کریمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت قربانعلی همتعلی کیخایی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/2/18  ساعت 16/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:39823 شعبه 16 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر( 
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پیشنهاد سردبیر:10
افزایش 10درصدی کرایه های تاکسی در سال ۹۶ کشف 2 محموله میلیاردي

برنج قاچاق در اصفهان

دبیرکل جمعیت هالل احمر خبر داد:

آماده باش 1۳۳۵ پایگاه امداد و نجات 
نوروزی

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:

انتقاد از پایین بودن مستمری ماهیانه 
مددجویان

كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي اســتان، دو 
محموله برنج قاچاق بــه ارزش يک ميليــارد و 700 ميليون ريال را 

كشف كردند.
سرهنگ ستار خسروي ،رييس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: در 
راستاي اجراي طرح هاي تشديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، كارآگاهان 
پليس آگاهي استان به منظور كنترل خودروهاي عبوري به يكي از 

ورودي هاي اين استان اعزام شدند.
وي افزود: ماموران به دو دستگاه كاميون باري مشكوك و در بازرسي 

از آنها تعداد 850 كيسه برنج خارجي كشف كردند.
اين مقام انتظامي بيان داشــت: كارشناســان مربوطه ارزش اين دو 
محموله كشف شده را يک ميليارد و 700 ميليون ريال اعالم كرده اند.

سرهنگ خسروي اظهار داشــت: در اين خصوص دو راننده دستگير 
شده و برای سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شدند.

رييس پليس آگاهي اصفهان در پايان  افــزود: ورود كاالي قاچاق به 
كشــور زمينه ركود اقتصادي و بيكاري را فراهم مــي كند و ضربه 
مستقيم به بدنه اقتصادي كشــور مي زند كه از مردم تقاضا مي شود 
از خريد اين كاالها خودداري كنند و هر گونه اخبار مرتبط را به پليس 

اطالع دهند.

دبيركل جمعيت هالل احمر از آمادگی ۱۳۳5 پايگاه ثابت و ســيار 
در طرح ملی امداد و نجات نوروزی خبر داد.

مصطفی محمديون در مراســم طرح ملی امــداد و نجات نوروزی 
اظهار داشت: در طرح ملی امداد و نجات نوروزی، 55۳ پايگاه ثابت 
به همراه 778 پســت موقت و ســيار و همچنين ۲۴ پست امداد 
هوايی برای ارائه خدمات امداد و نجات به هموطنان و مســافران 
نوروزی پيش بينی شده است. وی از به كارگيری 5۴۴۲ نفر نيروی 
انســانی در طرح ملی امداد و نجات نوروزی خبــر داد و گفت: اين 
نيروها در ايام نوروز آماده امدادرســانی به هموطنان و مســافران 

هستند.
محمديون همچنين از بــه كارگيری ۳۳5۳ دســتگاه خودرو در 
طرح ملی امداد و نجات نــوروزی خبر داد و گفــت: در نوروز ۹۶ 

نسبت به نوروز ۹5 شاهد 5 درصد رشد منابع و امكانات هستيم.

رييس كميســيون اجتماعی مجلس گفــت: مددجويان كميته 
امداد با ۱80 هزار تومان مستمری نمی توانند زندگی كنند.

ســلمان خدادادی، رييس كميســيون اجتماعی مجلس درباره 
افزايش مســتمری خانواده های مددجوی كميته امداد از 7۲ به 
۱80 هزار تومان در ســال  آتی گفت: با توجه بــه وضعيت تورم 
در جامعه با ۱80 هزار تومان نمی شــود زندگی كــرد، ولی بايد 
اين موضوع را نيز در نظر داشــت كه نمی توان به افرادی كه تحت 

پوشش كميته امداد هستند، حقوق كارگری داد.
خدادادی افزود: تعيين حدود ۱80 تا ۲00 هزار تومان مستمری 
برای مددجويــان قدم خيلــی خوبی بــرای حمايت از اقشــار 
آســيب پذير جامعه بود كه مجلس آن را تصويــب و دولت نيز آن 

را قبول كرد.
وی تصريح كرد: كميته امداد و ســازمان بهزيستی حق پرداخت 
مستمری كمتر از ميزان ۱80 تا ۲00 هزار تومان را به مددجويان 

خود ندارند و اين كار خالف قانون است.
خدادادی افــزود: البته كميته امــداد راهكارهايــی را به منظور 
توانمندســازی مددجويــان خود اتخــاذ كرده اســت و در كنار 
پرداخت مبلغ مســتمری به آنها وام های خوداشتغالی می دهد تا 
كارگاه های كوچک توليدی خود را ايجــاد كنند و از طريق آنها از 

لحاظ مالی تامين شوند.

اخبار 

اخبار کوتاه 

بودجه هالل احمر 10 درصد، نسبت
به گذشته افزایش یافت

کمک ۵000 میلیاردی دولت 
به کمیته امداد

»پرهیز از خطر، آرامش در سفر«؛ شعار 
پلیس راهور در نوروز ۹۶

رييس جمعيت هالل احمر گفت: بودجه جمعيت هالل احمر نســبت به ســال 
گذشــته ۱0 درصد افزايش داشــت و اميدواريم پرداخت كامل اعتبار به سازمان 

محقق شود.
امير محســن ضيائی، رييس جمعيت هالل احمر در نشســت خبری طرح ملی 
امداد و نجات نوروزی ۹۶ كه هم زمان با مانور اين طرح برگزار شــد، اظهار داشت: 
بودجه جمعيت هالل احمر نسبت به سال گذشــته ۱0 درصد افزايش داشت كه 

اميدواريم پرداخت كامل اعتبار به سازمان محقق شود.
وی تصريح كرد: به دليل مشــكالت وصول درآمد دولت و اولويت های زيادی كه 

وجود دارد، در بسياری از مواقع اعتبار مصوب شده تحقق نمی يابد.
ضيائی ادامه داد: از محل منابع اختصاصی در ســال ۹5، حدود ۶0 درصد بودجه 
دريافت شــد اما در بخش منابــع عمومی ) امــداد و نجات و توســعه پايگاه ها( 
 به علت اينكه جنس اين بودجــه نيارمند به مصوبه دولت اســت، دريافتی كامل

 را نداشته ايم.
رييس جمعيــت هالل احمر گفت: عــالوه بر رونمايی از طــرح EOC ، نيروهای 
واكنش سريع كه در حال حاضر به طور كلی حدود 500 نفر هستند و در هر مركز 

استان ۱5 نفر  می باشند نيز معرفی و با حضورشان مانور انجام خواهد شد.
ضيائی با بيــان اينكــه اميدواريم در ســال آينده، ۲ هــزار و 700 نفــر به اين 
 تعــداد اضافه كنيم، افــزود: ايــن نيروها كامال زبــده و آموزش ديده هســتند، 
به طوری كه در ســاعات طاليی كه افراد نيازمند به امداد و نجات هســتند، وارد 

عمل می شوند.

معــاون اشــتغال و خودكفايی 
كميتــه امــداد كشــور گفت: 
دولت درطول مدت ســه ســال 
5 هزارميليارد تومــان به كميته 

امداد كمک كرده است.
مهندس محمد اميد، اظهار كرد: 
از مهم ترين اولويت هــا و اهداف 
كميتــه امــداد توانمندســازی 
خانواده هاســت و در سال جاری 
 ايــن امــر ۱00 درصــد محقق

 شده است.
وی از كمک 5 هزار ميليارد تومانی دولت به كميته امداد در طول مدت ســه سال 
خبر داد و گفت: با تخصيص ۱۶00 ميليارد تومان برای خانوارها برای يک صدهزار 

نفر فرصت شغلی ايجاد شده است.
اميد افزود: امسال نيز در راستای توانمندسازی  خانواده ها ۱50 هزار نفر از پوشش 
كميته امداد خارج شــده اند. معاون اشــتغال و خودكفايی كميته امداد، اســتان 
آذربايجان غربی را از استان های پيشتاز در خود اشتغالی خانواده های تحت پوشش 
كميته امداد و خيريــن كمک كننده  اعالم كــرد و افزود: خيريــن در زمينه های 
كارآفرينی و اشــتغال خانواده های تحت پوشــش كميته فعاليت ها و كمک های 

ارزشمندی انجام می دهند.

رييس پليس راهنمايی و رانندگی ناجا شــعار پليس راهور در نــوروز ۹۶ را »پرهيز از 
خطر، آرامش در سفر«  اعالم كرد.

سردار تقی مهری در مراسم آماده باش نوروزی همياران پليس كه در دبستان دخترانه 
انديشــه در محله اميرآباد تهران برگزار شــد، گفت: از وزارت آموزش و پرورش برای 
همكاری در توســعه طرح هميار پليس  و همين طور دانش آموزان و خانواده هايشان 
تشــكر می كنم. اين همايش به مناســبت نوروز ۹۶ برگزار شــده و در واقع آماده باش 
همياران پليس برای نوروز ۹۶ اســت و اميدوارم همه ما با رعايت قوانين ومقررات سال 

خوبی داشته باشيم.
وی با تاكيد بر اينكه قوانين راهنمايی و رانندگی برای نظم بخشــی به ترافيک اســت، 
گفت: متاســفانه در تصادفات رانندگی تعدادی از همكاران ما جان خود را از دســت 
داده اند. مهری با بيان اينكه همياران پليس باعث كاهش تصادفات و آمار جان باختگان 
اين حوادث شــده اند افزود: نقش همياران پليس بی بديل بوده و باعث بهبود فرهنگ 

ترافيک شده است و من خودشاهد  كمک های موثر همياران پليس بوده ام.
به گفته رييس پليس راهور ناجا، اولين وظيفه همياران پليــس وادار كردن راننده به 
رعايت قوانين و مقررات است، به راننده تذكر دهيد كه كمربند ايمنی ببندد و با سرعت 
مجاز حركت كند. راننده بايد مراقب عابران پياده هم باشد و از خوردن و آشاميدن حين 

رانندگی و نيز  هدايت خودرو  در حالت خستگی خودداری كند.
مهری، شــعار امســال پليس راهور در نوروز ۹۶ را »پرهيز از خطر، آرامش در ســفر« 
اعالم كرد و از دانش آموزان خواست كه در چهارشنبه سوری نيز مراقب خود باشند و از 

انجام كارهای خطرناك پرهيز كنند.

ویژه

معاون مشموالن و امور معافيت های سازمان وظيفه عمومی 
ناجا گفت: مشموالنی كه شــرايط تردد به داخل كشور را تا 
پايان سال جاری داشــته اند، می توانند تا پايان فروردين ماه 

سال ۹۶ با همان شرايط به داخل كشور تردد كنند.
ســرهنگ نجــف حميــدزاده معــاون مشــموالن و امور 
معافيت های ســازمان وظيفــه عمومی ناجا، بــا بيان اينكه 
مقررات مربوط به وضعيت تردد مشموالن ايرانی مقيم خارج 
از كشور در سال ۹۶ در حال تصويب اســت، اظهارداشت: با 
توجه به حجم باالی درخواســت های اين عزيزان برای تردد 
در ايام نوروز با مساعدت ستاد كل نيروهای مسلح، مشموالنی 
كه شرايط تردد به داخل كشور را تا پايان سال جاری داشته 
اند، همچنان می توانند تا پايان فروردين ماه سال۹۶ با همان 

شرايط به داخل كشور تردد كنند.
 وی ضوابط و مقررات تردد مشــموالن ايرانی مقيم خارج از 
كشور در سال ۹5 را اين گونه عنوان كرد: مشموالنی كه بيش 
از سه ســال در خارج از كشور اقامت داشــته اند، می توانند 
سالی ۲ مرتبه در مجموع به مدت ۳ ماه به داخل كشور تردد 
كنند، برهمين اساس مشــموالن قبل از ورود به كشور بايد 
به نمايندگی ايران در كشور محل اقامت مراجعه و مهر ويژه 
تردد مشموالن مقيم خارج از كشــور در گذرنامه آنان ثبت 
شود. اين مقام مسئول خاطر نشــان كرد: ضوابط و مقررات 
جديد مربوط به تردد مشــموالن ايرانی مقيم خارج از كشور 
در صورت ابالغ از سوی ســتاد كل نيروهای مسلح، از طريق 
پايگاه اطالع رسانی ســازمان وظيفه عمومی ناجا به نشانی 
www.vazifeh.police.ir بــه اطالع مشــموالن خواهد 

رسيد.

 در سيصد و ســی و هفتمين جلسه شورای شــهر تهران، 
افزايــش ۱0 درصدی كرايه های تاكســی در ســال ۹۶ به 
تصويب رســيد. در جريان اين جلســه، ادامه بررسی اليحه 
افزايش كرايه های تاكسی در سال ۹۶ در دستور كار اعضای 

شورای شهر تهران قرار گرفت.
 پس از اظهارات مختلف اعضای شــورای شهر تهران درباره 
رقم افزايش كرايه ها، در نهايت اعضای شــورای شهر تهران 
با افزايش ۱0 درصدی كرايه های تاكســی در ســال آينده 

موافقت كردند.
بر همين اساس،  نرخ كرايه های تاكســی از ساعت ۲۳ تا 5 

بامداد، ۲0 درصد افزايش پيدا می كند.

سرهنگ حمیدزاده مطرح کرد:

شرایط تردد مشموالن ایرانی 
مقیم خارج از کشور

افزایش 10 درصدی کرایه های 
تاکسی در سال ۹۶

با مسئوالن

معاون آموزش متوســطه وزير آموزش و پــرورش گفت: 
امسال هيچ بخشنامه ای در خصوص انجام تكاليف نوروزی 

به مدارس متوسطه ابالغ نشده است.
علی زرافشــان معاون آموزش متوســطه وزيــر آموزش و 
پرورش در خصــوص »تكاليف نــوروزی دانش آموزان«، 
اظهار داشت: تكاليف نوروزی مســيری را طی كرده است 
و قبل از ســال ۶7، تكاليف نوروزی در اختيــار معلمان و 

معموال كم بوده است.
وی با اشاره به مســئوليت خود در ســال ۶7 در آموزش و 
پرورش شــهر تهران افزود: در اين سال پيک های شادی را 

منتشــر كرديم و هدف از اين كار، كاهش كميت و افزايش 
كيفيت تكاليف بود؛ ايــن پيک ها كمک بســياری به اين 
موضوع كــرد كه تكاليف نوروزی متناســب بــا تعطيالت 
باشــد و اينكه در ايام تعطيالت، نوع رفتار دانش آموزان در 
زندگی روزانه تفاوت پيدا كند و  نبايــد اين تكاليف حجم 
زيادی داشته باشــد. معاون آموزش متوسطه وزير آموزش 
و پرورش با تاكيد بر داشــتن جذابيت در تكاليف نوروزی 
خاطرنشان كرد: نوع تكاليف بايد مربوط به اتفاقات صورت 
گرفته شده در تعطيالت باشــد؛ اين فرهنگ سازی در كل 
كشور به وجود آمد و در اين روند بخش خصوصی نيز ورود 

پيدا كرده و شروع به فعاليت در اين زمينه نمود.
زرافشان متذكرشد: پس از اين دوره قرار شد مدارس بنا به 
شرايط خود و دانش آموزان در اين خصوص اقدام كنند و در 
نتيجه تكاليف به سمت كيفی و شرايط روز حركت كرده و 
مدرسه محور شد. وی در پاسخ به اين پرسش كه آيا امسال 
بخشــنامه ای در خصوص تكاليف نوروزی به مدارس ابالغ 
شده است، تصريح كرد: آموزش و پرورش چند سالی است 
كه ديگر بخشــنامه ای در خصوص تكاليــف نوروزی صادر 
نمی كند و اگر تكاليفی باشد، بر اين اساس است كه تكاليف 

متمركز نباشد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش:

ابالغ بخشنامه  در خصوص »تکالیف نوروزی« به مدارس متوسطه 

رييس پليس راهنمايی و رانندگی درخصوص دوربين های 
ثبت تخلف در جاده ها، گفــت: نرم افزار جديدی كه در اين 
۶00 دوربين در نظر گرفته شــده اســت می تواند عالوه بر 

سرعت خودرو، مسافت طی شده خودرو را محاسبه كند.
سردار تقی مهری رييس پليس راهنمايی و رانندگی نيروی 
انتظامی در حاشيه طرح آماده باش نوروزی همياران پليس 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: جلســه روز گذشــته، 
همايش مهم و آماده باش همياران پليــس برای نوروز ۹۶ 
بود كه با همــكاری و هماهنگی آموزش و پرورش عملياتی 

شده بود.

رييس پليــس راهنمايــی و رانندگی تصريح كــرد: اين 
آماده باش شــامل تمام همياران پليس در سراســر كشور 

است كه برای ارتقای فرهنگ ترافيک اقدام می كنند.
وی بــه تذكــرات و اقدامــات هميــاران پليس اشــاره و 

بيان داشت: اين تذكرات بايد همراه با ادب و احترام باشد.
اين مقام ارشد راهنمايی و رانندگی كشور به شعار »پرهيز 
از خطر،  آرامش در سفر« پرداخت و گفت: با هماهنگی های 
به عمل آمده و با اجرای برنامه های آموزشــی در مدارس، 
هم اكنون شــاهد هســتيم كه فرهنگ ترافيــک در بين 
دانش آموزان گسترش يافته است. وی به برنامه های انجام 
شده در اين راستا پرداخت و گفت: برای گسترش فرهنگ 
رانندگی در روســتاها نيز با در اختيار قرار دادن تجهيزات 
و كاله ايمنی بــرای موتورســواران، پيشــگيری از وقوع 

تصادفات مدنظر بوده است.
سردار مهری در خصوص پليس مدرسه گفت: بنابر كدهای 
تخلفاتی كه در ســطح كشور اعالم شــده است، اگر پليس 
مدرســه ای گزارش كند كه راننده ای مرتكب خطا شده و 
يا به پرچم پليس مدرســه در هنگام عبور از عرض خيابان 
توجه نكرده است، اعمال قانون می شــود و عالوه بر اعمال 

قانون، نمره منفی نيز برای راننده درج خواهد شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی:

ثبت تخلفات میانگین سرعت خودروها توسط ۶00 دوربین

روزهای طاليی فعاالن حوزه تبليغات تجاری، همين روزهای 
پايانی سال اســت. تا اينجای كار، همه چيز منطقی است. اين 
حق آنهاست كه روی موج افزايش خريد و مصرف مردم در ايام 

نوروز ســرمايه گذاری كنند و آنها را به سمت خريد 
محصوالت خود بكشانند؛ اما حق ندارند 

بــا تبليــغ دروغ و بزرگ نمايی، 
محصوالت جعلی يا خدمات 

غيرواقعــی را به مردم 
عرضه كنند.

هرچه به روزهای 
پايانی ســال 

نزديـــک 

می شويم، 
دامنــــه ايــن 

تبليغات غيرواقعی 
و  هــم گســترده تر 

عجيب تر می شــود. ايــن روزها 
تقريبا فضای مجازی نيز در قرق 
تبليغات فريبنده ای اســت كه 
جيب و ســالمت مردم را نشانه 

رفته است.
در فقدان نظارت هــای جدی، هر 
كسی می تواند با تبليغ محصولی غيرمجاز 
يا تبليغ ارائه خدماتی دروغين در فضای مجازی و غيرمجازی 
به پول های بادآورده برسد البته مطابق روال هرسال، حجم اين 
تبليغات غيرواقعی پس از تعطيالت نوروز فروكش می كند، تا در 
نوروز سال بعدی كه دوباره تبليغات راست و دروغ به مخاطب 

عرضه می شود.
نوروز را با چانه تراشیده و کله ای پرمو آغاز کنید!

»سال كه به ســمت نو شــدن می رود، چهره و اندام شما هم 
می تواند نو شود« ؛ اين فصل مشترك همه تبليغات دروغينی 
است كه در اين روزهای مانده تا پايان سال، در اغلب  آنها موج 
می زند. افزايش قد در چند هفته مانده تا پايان ســال و افزايش 
الغری در يک بازه ۲0 روزه، عمده تبليغات غيرواقعی است كه 
اين روزها در بسياری از فضاهای مجازی و غيرمجازی جوالن 
می دهد. حتی مدعيــان اين دروغ پردازی هــا اعتقاد دارند كه 
می توانند در همين چند روز مانده تا پايان سال، جلوی ريزش 

موی افراد را هم بگيرند.
القای نيازهای كاذب، هدف اين گونه تبليغات عيدانه اســت. 
مثال با يک جست وجوی ساده در فضای مجازی و غيرمجازی، 
با تبليغات عجيــب عيدانه برای جراحی زيبايی و پالســتيک 
روبه رو می شــويم. مثال در اين تبليغات به شما وعده می دهند 
كه با هشت ميليون تومان ناقابل، چانه شما را تراشيده و خوش 
فرم می كنيم يا با مويی پرپشت به عيد ديدنی برويد! يا آنها به 
شما وعده می دهند كه با پرداخت سه ميليون تومان، خط خنده 
صورتتان را اصــالح می كنند يا با پرداخــت ۹ ميليون تومان، 

پوست گردن شما را می كشند.
تبليغات الغری در اين هفته ها نيز به مرحله ای رسيده است كه 
عده ای از سودجويان مدعی هستند افراد می توانند صرفا با تهيه 

دمنوش های گياهی، الغری تضمينی را  تجربه كنند.
دكتر ضياءالدين مظهری، اســتاد دانشگاه و متخصص تغذيه 
تاكيد می كند كه مردم نبايد فريــب اين گونه تبليغات الغری 
فوری در ايام نوروز را بخورند، زيرا هر نوع رژيم الغری كه در آن 
ادعا می شود كه فرد بدون تحرك و بدون تغيير سبک زندگی و 
تغذيه اش می تواند الغری را تجربه كند، يا دروغ محض است يا 
اينكه حتی اگر هم چند كيلو الغری با اين فرآورده های غيرمجاز 
به دســت بيايد، توأم با عوارض جانبی خطرناكــی برای بدن 
خواهد بود. به گفته مظهری، اين گونه محصوالت با تاثير فوری 
كه فروشندگان آن ادعا دارند می توانند فرد را در عرض چند روز 
به وزن دلخواهش برسانند، معموال سوخت و ساز بدن را تغيير 
می دهند، آب بدن را دفع و فرد را دچار مشــكالت جدی مثل 

حساسيت و پركاری تيروئيد می كنند.
اعضای کانالتان را افزایش می دهیم!

»حاال كه سال به سمت تحويل شدن می رود، می توانيد اعضای 
كانال خود را ميليونی كنيد« ؛ اين هم از آن دســت تبليغات 
عيدانه ای اســت كه اين روزها در فضای مجازی موج می زند. 
افزايش دنبال كننده هــا در شــبكه های اجتماعی مختلف، 
ترفندی اســت كه می تواند خيلی از گردانندگان كانال ها را به 

سمت خريد اعضای جعلی در فضای مجازی وسوسه كند.
درمان اختالالت روانی با قرص های نشاط آور

اضطراب و افسردگی را می توان در صدر اختالالت روانی شايع 
در كشور به حســاب آورد. ســودجويان كانال های ماهواره ای 

با اطالع از اين موضوع، ســالی خوش و بــه دور از دغدغه را به 
مخاطبان نويد  می دهند.

آنها مدعی  هستند كه با مصرف چند ماده گياهی می توان بدون 
افسردگی و اضطراب به استقبال سال جديد رفت.

ریشه های تبلیغات کاذب نوروزی
مجموعه تبليغات كاذب عيدانه، يكی دوتا نيست. احتماال ده ها 
شگرد تبليغاتی ديگر در حال انجام است كه ما از آن بی خبريم. 
دكتر عليرضــا چابكرو، مدرس دانشــگاه و پژوهشــگر حوزه 
ارتباطات، مجموعه تبليغات عيدانه را به چند بخش تقســيم 
می كند و می گويد: يک گروه از گردانندگان كانال های مجازی 
كه در اين ايام تبليغ می كنند، افرادی هستند كه تقاضای مورد 
نياز در بازار را ارزيابی كرده و سپس محصوالتی  را برای رفع اين 
نيازهای واقعی يا كاذب جامعه، عرضه می كنند. به گفته چابكرو 
اين گروه از افراد، بيشــتر به دنبال كاسبی شب عيد هستند، 
مثال می دانند كه مردم در اين روزها از شوينده ها زياد استفاده 
می كنند و به همين دليل، شوينده ها را بيشتر تبليغ می كنند. 
اما گروه دوم، افرادی هســتند كه به گفته اين مدرس دانشگاه، 
دسترسی به ســرورهای فضای مجازی دارند يا اين توانايی را 
دارند كه اطالعات حاصل از روبات های مجازی را تحليل كنند. 
آنها در مركز سرور قرار می گيرند  و به خوبی می دانند كه مثال 
مردم در فالن منطقه جغرافيايی، بيشتر چه دغدغه هايی دارند. 
آنها اين اطالعات نهفته را غربالگری می كنند و با كمک همين 

اطالعات، كامال هوشمندانه تبليغ  می كنند.
به گفته اين پژوهشــگر حوزه ارتباطات، بــرای مقابله با اين 
تبليغات هوشمند و مهندسی شده در ايام خاص سال، بايد در 

توليد محتوای سالم و علمی،  فعاليت بيشتری صورت گيرد. 

حجت االسالم و المسلمین صادقی:

فرهنگ صلح و سازش باید در جامعه 
گسترش پیدا کند

معاون فرهنگی قوه قضائيه گفت: بايد كاری كنيم كه فرهنگ صلح 
و ســازش در جامعه ترويج پيدا كند و تمام مــوارد به دادگاه ختم 

نشود.
حجت االسالم و المسلمين صادقی معاون فرهنگی قوه قضائيه در 
نشست خبری كه با موضوع ستاد ملی صبر روز گذشته برگزار شد، 
 با تســليت شــهادت حضرت ام البنين)س( اظهار داشت: حضرت

 ام البنين)س(اســوه صبر و مادر چهار شهيد هســتند. وی افزود: 
ستاد ملی صبر ســتاد جديدی اســت كه با نظر رييس قوه قضائيه 
شــكل گرفته اســت و هــدف آن  نهادينه كردن فرهنــگ صبر و 
بخشــش در جامعه اســت و صبر مخفف صلح، بخشش و رضايت 

است.
وی تصريح كرد: دادگاه و دادگســتری مرحله آخر پرونده هاست و 
ما معاونتی به نام معاونت پيشــگيری از وقوع جرم داريم تا جرمی 
رخ ندهد و دادگاهی تشــكيل نشود و صلح و ســازش ايجاد شود و 
دادگاه حلقه آخر باشد، در دين اســالم هم تاكيد زيادی به صلح و 
سازش شده است و پيامبر)ص( فرمودند: صلح و سازش بين مردم 
از يک سال عبادت باالتر اســت. در قوه قضائيه هم تاكيد برصلح و 
سازش است و بايد فرهنگ ســازش قبل از دادگاه در جامعه ايجاد 
شــود و ما در قرارداد ها داريم كه اگر مشــكلی رخ داد به يک داور 
مراجعه كنند اما متاســفانه اين كار در عمل انجام نمی شــود و به 
جای داوری به دادگاه مراجعه می كنند يــا در عرصه خانوادگی و 
اختالف بين زوجين در حال حاضر به ســرعت بــه دادگاه مراجعه 
می كنند اما اين موضــوع به زيان خانــواده و جامعه و حتی فردی 
است كه برای گرفتن حق به دادگاه مراجعه می كند، زيرا دادگاه بر 
مبنای زور است و عليه شخصی حكم صادر می كند و در خانواده ای 
كه به دادگاه مراجعه كرده اند زندگی مشــكل می شــود و مهر و 
محبتی وجود ندارد.حجت االسالم و المســلمين صادقی گفت: به 
عنوان مثال مردی كه با حكم دادگاه، نفقه پرداخت می كند محبتی 
نخواهد داشت. وی تصريح كرد: نبايد بگذاريم تمام موارد به دادگاه 
ختم شود و بهتر اســت فرهنگ صلح و سازش را ترويج دهيم و اين 

باعث افزايش مهر و محبت در جامعه می شود.

یادداشت

تبلیغات عجیب  و غریب نوروزی!
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پیشنهاد سردبیر: 
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در دل تاریخ

گنجینه تاریخ

کهن ســال ترین درخت زنده روی زمین، تیجیکوی پیر اســت که قدمتش به 
اواخر عصر یخبندان و چیزی حدود ۹۵۰۰ سال پیش بر می گردد. جالب است 
بدانید تیجیکو در واقع همان کاج نوئل است که در کریسمس مورد استفاده قرار 
می گیرد. شاید در نگاه اول، این کاج نوئل کهن سال آنقدرها هم قدیمی و تاریخی 
به نظر نیاید؛ اما سیستم ریشــه ای این درخت به مدت ۹۵۵۰ سال است که در 
حال رشد و گسترش می باشد. درخت تیجیکو، ارتفاعی ۵ متری دارد و به سبب 
آب و هوایی که در آن قرار داشته، به مدت هزاران سال شکلی کوتاه و بوته ای پیدا 
کرده بود. با گرم شدن کره زمین از قرن بیســتم میالدی، تیجیکو، این درخت 
کهن سال جوانه زد و شکل و شمایلی عادی به خود گرفت. خوب است بدانید که 
تنه درختان کهن سالی چون تیجیکو، ممکن است طی این زمان طوالنی از بین 
بروند و دوباره رشد کنند؛ اما سیستم ریشــه ای آنها کامال دست نخورده و سالم 
باقی می ماند و می تواند با جوانه، تنه ای جدیــد را ایجاد کند.این لیف کولمن، 
پروفسور جغرافی دانشگاه سوئد بود که در سال ۲۰۰۴ کهن ترین درخت جهان 
را کشف کرد. او و تیم تحقیقاتی اش با روش های علمی چون تاریخ گذاری رادیو 

کربن، سن این کاج نوئل را مشخص کردند .

پیل پارتی یا باتری اشکانی که قدمتی ۲۰۰۰ ساله دارد، در واقع مجموعه ای از سه 
بخش کوزه ســفالی، لوله ای فلزی و یک میله آهنی است. اگر کوزه سفالی را برشی 
عرضی بزنیم، دو بخش درون کوزه به چشم می خورد. بخش اولی الیه ای از جنس 
قیر و آســفالت و بخش دوم نیز الیه ای از مس است که در وسط کوزه قرار می گیرد. 
وســط این لوله مســی نیز لوله ای آهنی قرار دارد که انتهای آن از کوزه بیرون می 
ماند. همان طور که می بیند، بر خالف انتظار با مجموعه پیچیده و مهندسی شده ای 
طرف هستید که دســت کمی از یک باتری ندارد؛ البته که این تنها ظاهر پیچیده و 
مدرن کوزه نیست که باعث می شــود آن را قدیمی ترین باتری جهان بدانند، بلکه 
کارکرد این مجموعه باستانی نیز همانند باتری بوده است. برای این کار کافی است 
درون کوزه را با مایع هایی مانند ســرکه، آبلیمو، آب انگور و در واقع هرگونه محلول 
الکترولیت پر کرد، سپس خواهیم دید که این باتری اشکانی قابلیت تولید جریانی 
1/1 ولتی دارد؛ البته خوب است بدانید که در زمان امپراتوری بزرگ اشکانی، عراق 
و شهر بغداد جزو کشور پهناور ایران محسوب می شدند و سبک ساخت کوزه مورد 
استفاده در این باتری نیز ساسانی می باشد؛ بنابراین با یک باتری کامال ایرانی رو به 

رو هستید. 

قدیمی ترین باتری جهان قدیمی ترین درخت جهان  گنج ایرانی در کرمانشاه قدیمی ترین چرخ جهان 

جالب است بدانید که از کشف قدیمی ترین چرخ جهان هنوز ۲۰ سال هم نگذشته 
و این اتفاق به تازگی و در سال ۲۰۰۲ میالدی صورت گرفته است. باستان شناسان 
این چرخ چوبی را در نزدیکی پایتخت کشــور اسلوونی، لیوبلیانا کشف کردند و با 
انجام بررسی های الزم و با استفاده از روش تاریخ گذاری رادیو کربن، آن را متعلق 
به دوره مس سنگی، یعنی چیزی حدود ۵۲۰۰ سال پیش تشخیص دادند. بدین 
ترتیب چرخ اسلوونیایی توانست عنوان قدیمی ترین چرخی که تا به حال کشف 
شــده اســت را به خودش اختصاص دهد. یکی دیگر از قسمت های جالب توجه 
این چرخ باستانی، کشف آن به همراه محور چرخ می باشد.چرخ باستانی اسلوونی 
متعلق به گاری دو چرخی بوده که اتفاقا مشابه چند چرخ تاریخی دیگر است که 
در مناطقی چون سوئیس و آلمان کشف شده اند، اما نسبت به آنها اندازه ای بسیار 
بزرگ تر و قدمت بیشتری دارد؛ البته این مقایسه نشــان می دهد که چرخ های 
چوبی در زمان باســتان و در نواحی مختلــف چقدر به یکدیگر شــبیه بوده اند. 
قدیمی ترین چرخ دنیا از چوب درخت زبان گنجشــک و محــور آن نیز از چوب 

درخت بلوط ساخته شده است. 

نقش برجســته های طاق بســتان، حکاکی ها و ســنگ نگاره هایی عظیم و 
باشــکوهی هســتند که قدمت آنها به 1۵۰۰ ســال پیش و دوران امپراتوری 
قدرتمند ساسانی باز می گردد. نقش بر جســته های طاق بستان در دو بخش 
مختلف و دو ایوان بزرگ و کوچک به چشم می خورند. در ایوان بزرگ تر مراسم 
تاج گذاری خسروپرویز و در بخش کنار ایوان کوچک تر نیز مراسم تاج گذاری 
اردشیر دوم به تصویر کشیده شده است. ایوان بزرگ تر فضایی مستطیل شکل 
و ارتفاعی ۹ متری دارد که عمق آن در حدود ۶ متر می باشد. این ایوان مهم ترین 
اثر مجموعه طاق بستان است که در آن شمایل عظیم خسرو پرویز، اهورامزدا 
و الهه آناهیتا به چشــم می خورد. ایوان کوچک تر نیز ارتفاعی ۵ متری، عمقی 
3/۵ متری و پهنایی ۶ متری دارد. در این بخش نقش برجسته هایی از شاهپور 
دوم و سوم، دیده می شــود که در کنار یکدیگر ایســتاده و هر دو دست راست 
خود را به روی شمشیر گذاشته اند. در ایوان کوچک عالوه بر نقش برجسته ها، 
 چند کتیبه وجود دارد. نقش برجسته های طاق بستان در استان کرمانشاه و در

 3۰ کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه قرار دارند.

شــهر گنبد کاووس  تمدن کهن ۶ هــزار ســاله ای دارد که یکی از 
شهرها و جاذبه های گردشگری گلستان محسوب می شود و دومین 

شهر بزرگ بعد از گرگان به شمار می رود. 
این شــهر آثار باســتانی و جایگاه ارزشــمند و تاریخی باشــکوهی 
داردکه تمدن ایرانی به آن افتخار می کنــد. یکی از این آثار تاریخی 
کهن و باشــکوه، مجموعه قبرســتان خالد نبی اســت کــه در یک 
منطقه کوهســتانی واقع شده و شامل ســه بقعه زیارتی خالد نبی و 
یک گورســتان تاریخی منحصر به فرد اســت که مکان زیارتی آن، 
مشــهور به قبرســتان خالد بن ســنان، بقعه چوپان آتا و قبرستان 
عالم باباســت. پایین تر از گورســتان خالد نبی، بقعه های عالم بابا و 
چوپان عطا و دره ای که به پنج شــیر و چشــمه خضر دندان معروف 
 اســت قرار دارد. طبق عقاید اهالی، عالم بابا پدر همســر خالد نبی

 بوده است.
 زیارتگاه خالد نبی بــرای تعیین قدمت هیچ تاریــخ خاصی ندارد و 

شیوه معماری آن هم به سبک معاصر است. بر اساس مطالبی که در 
زبان فارسی نوشته شده و داخل این قبرســتان هم وجود دارد، قبر 
اصلی و ســاده، فاقد کتیبه بوده و متعلق به خالد نبی است.  ایشان از 
پیامبران تبلیغی دین مسیح است که ۴۰ سال قبل از والدت حضرت 
محمد)ص( زندگی می کرده؛ این پیامبر، یکی از پیامبران مسیحیت 
تا اسالم بوده که به تبلیغ مسیحیت هم می پرداخته و از زادگاهش در 

یمن به این نقطه مهاجرت می کند.
  این زیارتــگاه به صورت بنایی مســقف بــا تعدادی پنجــره و در 
ورودی دارای طــاق های هاللی اســت کــه هیچ کدام بــا کتیبه 
تزئین نشــده اند. اطــراف این بقعه تعــدادی اتاق و زائرســرا برای 
اقامــت زائریــن و یک مســجد و آب انبار ســاخته شــده اســت. 
ترکمن ها به ایــن آب انبارها اصطالحــا الری می گویند که آب آنها 
هم به وســیله باران و شــیروانی داخــل منازل هدایت می شــود.

به عقایــد و باورهــای اهالی ترکمن، قبرســتان خالد نبــی، جالیز 
 هندوانه هایی بوده که توســط نفرین این پیامبر تبدیل به ســنگ 

شده است.

طاق های طبیعــی همانطور که از نامشــان 
پیداســت از جمله پدیده های زیبای طبیعت 
هســتند که در نقاط مختلف و در اثر شرایط 
آب  و هوایی پدید می آیند و طبیعت نیز آنها 
را به مرور زمان نابود می کند. اگر می خواهید 
پیش از اینکه ایــن پدیده های  زیبای طبیعی 
نابود شــوند آنها را ببینید می توانید به یکی 
از ده نقطه ای که معرفی می کنیم بروید.  خبر 
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پیش از نابود شدن آنها را ببینید؛

ده طاق طبیعی زیبا در دنیا 
     حتما باید با قایق به این منطقه رسید تا از ساحل زیبای آن 
لذت برد و سنگ هایی که به صورت قوس دار شکل گرفته اند 
را از  نزدیک دید. طبق یافته های به دســت آمده در گذشته 
غارهایی که درون این ســنگ ها شــکل گرفته بود محلی 
برای پنهان شدن دزدان  دریایی بوده است. ساحل کلفتیکو 
به خاطر داشتن آب های شفاف و کریســتالی مشهور است 
و معموال در فصل تابســتان تورهایی با قایــق  به این منطقه 

می آیند.           

     ساحل کلفتیکو– یونان  

  صخره ســوراخ شــده یک آیکون تاریخی و جغرافیایی است 
که در یک جزیره ســنگ آهکی ایجاد شده است. پیش بینی 
می شــود این  صخره به مرور زمان طی 1۶۰۰۰ سال آینده به 

طور کامل از بین برود.          

صخره سوراخ شده – کانادا   

غارهای آبی نام خود را مدیون وجود آب های آبی هســتند که 
آنها را احاطه کرده اند. این غارها در جزیره زاکینتوس قرار دارند 
و  مشــهورترین جاذبه طبیعی این جزیره به شــمار می روند. 
برخی از این غارها توســط قایق قابل دسترسی است و برخی 

دیگر را فقط  شناگران ماهر می توانند ببینند.            

غارهای آبی -یونان   

  لس پونتاس یک طاق طبیعی زیبا و چشمگیر در جنوب شرقی 
جزیره مایورکا در اسپانیاســت. صخره نوردان بســیاری سعی 
 داشته اند تا از این طاق باال بروند ولی با توجه به ظاهر ساده ای 

که دارد باال رفتن از آن به این آسانی ها ممکن نیست. 

لس پونتاس– اسپانیا

این صخره طاقی شکل در جنوب شرقی جزیره قبرس قرار دارد. 
در گذشته ، بازدیدکنندگان از این منطقه می توانستند  روی 
این  طاق قدم بزنند؛ اما متاسفانه اخیرا قدم زدن روی آن ممنوع 

شده است. با این حال ارزش دیدن دارد.                

کامارا تو کوراکا – قبرس   

اترتا منطقه ای است در شمال غربی فرانسه که به خاطر داشتن 
طاق های طبیعی و سنگ های ســفید گچی رنگش، شهرت 
یافته اســت. این  طبیعت بی نظیر ، الهــام بخش هنرمندان 

متعددی در قرن 1۹ بوده است. 

  نام رسمی این جزیره ، تاکاشیماست.جزیره ای غیرمسکونی  اترتا– فرانسه  
که از شرق تا غرب 3۵ متر و از شــمال تا جنوب 13۰ متر و در 
 ارتفاع ۲۵ متری آب قرار دارد. تاکاشیما به مرور زمان تبدیل به 
یک طاق طبیعی در میان آب ها شده است و معموال به داخل 

آن  ترددی نمی شود چرا که امکان ریزش وجود دارد. 

جزیره انگتسو  – ژاپن   

  یک طاق طبیعی سنگ آهکی است که در سواحل ژوراسیک 
در دورست انگلستان شکل گرفته است.این طاق  سنگی یکی 
از مشهورترین طاق های طبیعی در دنیاست و حدود 1۰۰۰۰ 

سال پیش شکل گرفته است.        

دورست – انگلیس  

این غار زیبا که در کنار دریا شکل گرفته توسط قایق یا با پای 
پیاده قابل دسترسی است. یک غار طاق شکل که از سنگ های 
 سفید تشــکیل شده اســت. ســاحل این منطقه نیز یکی از 

مشهورترین سواحل در شرق نیوزلند محسوب می شود.            

کلیسای خلیج - نیوزلند       

پل سبز ولز نیز یک طاق طبیعی است که میان سنگ های 
آهکی کنار ســاحل ایجاد شــده اســت. امروزه این پدیده 
طبیعی یکــی از مهم  ترین جاذبه های گردشــگری در ولز 

به شمار می رود.
 باال رفتــن از این صخــره ها ممنوع اســت؛ چــرا که در 
زمان هایی از ســال محل  آشــیانه کردن پرندگان دریایی 
است به همین دلیل تردد به برخی نقاط برای جلوگیری از 

آسیب رسیدن به این پرندگان صورت نمی  گیرد.  

پل سبز ولز  – ولز   

نابود شــدن پنجره آزور ، که یکی از معروف ترین طاق های طبیعی در مالتا بود و 
حتی در یکی از  لوکیشن های فیلم بازی تاج و تخت نیز دیده می شد ، بسیاری را در 

شوک فرو برد. هرچند پیش تر نیز پیش بینی 
می شد که این  طاق طبیعی در حال فرسایش 
اســت  و به همین دلیل ســال گذشــته به 
بازدیدکنندگان اجازه راه رفتن روی آن را نمی 
دادند؛  اما  در نهایت در اثر طوفان ، این جاذبه 
طبیعی مالتا باالخره عمرش به پایان رسید و 
به داخل دریا فرو ریخت.  با ما همراه باشید تا با 

ده طاق طبیعی دنیا بیشتر آشنا شوید.
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پیشنهاد سردبیر:  عیـــدانه
دل تکونی از خونه تکونی واجب تره

تا حاال به لحظه تحویل سال 1450
 فکر کردید؟!

همه بلند میشن، روی همدیگر رو می بوسن و فرا رسیدن سال نو رو 
بهم تبریک میگن و...

اون وسط یک مهربون از جمع جدا میشه و  قاب عکسی را می بوسه 
و روش دست می کشه و میگه روحت شــاد مامان بزرگ، روحت 

شاد بابا بزرگ!
میدونید اون عکس کیه؟
اون عکس من و شماست!

تبدیل شدیم به یک خاطره... آن هم شاید اگر خیلی خوش شانس 
باشیم... این واقعیت روزگار من و توست...50 سال دیگر فقط یک 
خاطره ایم، تو یک قاب عکس خاک گرفته... شــاید هم نه عکسی 

و نه قابی...
همین و واقعا همین...!

پس چرا حرص؟ چرا دل شکوندن؟ چرا تظاهر؟ چرا چاپلوسی؟ چرا 
دروغ؟ چرا تعصبات بیهوده؟ چرا  ادعای جاهالنه؟ چرا بی مهری؟ 

چرا...؟
 بیاید مهربون باشیم، شــاد باشــیم، به مردممون بیشتر برسیم،

 کینه ها رو دور بریزیم، همین اآلن دلی به دست بیاوریم؛
اون ســال ها چه بخواهیم چه نخواهیم به زودی فرا 

خواهند رسید... 
پس بهتره خاطــره ای خوش و یادی 

از انسانی شایســته به جا گذاشته 
باشیم...

دکتر احمد حلت می گوید : 
 با خواهرت شــوخی کن، ماچش کن، بغلش کــن، حمایتش کن 

و احترامش رو حفظ کن.
داداشتو محکم بزن به سر شــونش و بگو مخلصیم، هواشو داشته 

باش خصوصا وقتی تنهاست وکمک نیاز داره.
مامانتو کاری کن پیش دوستاش پزتو بده، کیف کنه 

از داشتنت، واسش هدیه بخر، ازش بخواه دعات کنه.
باباتو بغل کن، چاییشو بده دستش، بگو برات از تجربه 
هاش بگه، بشــین پای حرفش وخاطره هاش ،گاهی 

هم دستاش رو ببوس.
 دوستت اگه تنهاست، اگه غم داره تو دلش،

 اگه مشکلی داره،  تو هواشو داشته باش و تنهاش نذار...
همسرت رو بغل کن بهش بگو چقدر دوستش داری، اگه از دستش 
دلگیری به این فکر کن که اون توی تمام آدمــای دنیا تو رو برای 
ادامه زندگی انتخاب کرده، پس ببوســش، ازش تشکر کن و بهش 

وفادار باش.
باور کنیم 

روزی هزار بار می میره، کســی که فکر می کنه برای کسی 
مهم نیست...

هوای هم رو داشته باشیم... حتما بهتر میشه... 
شاید یه روز دیگه، وقت نباشــه... شاید ما 

نباشیم
شاید اون نباشــه... و دیدنش آرزومون بشه... 

وقت کمه.
زندگی کوتاست!

دلتو بتکون
 از حرفا، بغضا، آدما

دلتو بتکون از هرچی که تو این یک سال...
یادش دلتو به درد آورد

 از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر 
از خنده هاش بود

از نفهمیدن اونایی که همیشه فهمیدي شون
دلتو بتکون از کوتاهی های خودت

اگه با یه » ببخشید! من هم مقصر بودم « یکی رو آروم 
می کنی، آرومش کن

دلتو بتکون...
یه نفس عمیق بکش

سالم بده به بهار
به اتفاقای خوب...

» من دلمو تکوندم «
تو هم بتکون...

این سال هم کم کم داره تموم میشه
یادت باشه زندگی کوتاهه
صادقانه عاشق باش

خالصانه رفتارکن  و بدون کنترل بخند...

 نفس باد صبا مشک فشان دل تکونی از خونه تکونی واجب تره
خواهد شد!

  عید می آید و اجناس، گران 
خواهد شد!

همسرت چند ورق لیست، به تو 
خواهد داد!

 کل اعضای وجودت، نگران 
خواهدشد!

میزنی ساز مخالف، دو سه روزی، 
اما!

عاقبت هرچه که او گفت، همان 
خواهد شد!

  پول را، با علف خرس، یکی 
می دانند!

فکر کردید که منطق، سرشان 
خواهد شد؟!

 کل عیدی وحقوقت، به شبی 
خواهد رفت!

 بر سر جیب بغل، فاتحه خوان باید شد!

لبخندک

اسفند را باید نشست
هفت سین

 خانمی با همسرش گفت این چنین:
کای وجودت مایه فخر زمین!

ای که هستی همسری بس ایده آل!
خواهشی دارم... مکن قال و مقال!

هفت سین تازه ای خواهم زتو
غیر خرج عید و... غیر از رخت نو

» سین « یک، سیاره ای، نامش پراید
تا برانم مثل برق و مثل باد

» سین « دوم، سینه ریزی پر نگین
تا پرد هوش از سر عمه شهین!

» سین « سوم، یک سفر سوی فرنگ
دیدن نادیده های رنـگ رنـگ

» سین « چارم، ساعتی شیک و قشنگ
تا که گویم هست سوغات فرنگ!

» سین « پنجـم، سمع دستورات من!
تا ببال من به خود، در انجمن!
آنگه، آن بانو، کمی اندیشه کرد
رندی و دوز و کلک را پیشه کرد!
گفت با ناز و کرشمه، آن عیال!

من دو » سین « کم دارم، ای نیکـو خصال!
گفت شویش: من کنــــــــــون یاری کنم

با عیال خویش، همکاری کنم!
» سین « ششم، سنگ قبری بهر من!

تا ز من عبرت بگیرد مرد و زن!
» سین « هفتم، سوره الحمد خوان...
بعد مرگم، بهر شــــوی بی زبان!

) شعر طنز عید نوروز  (

هفت سین خانم ها 

ما آدم ها توی اسفند بیشتر از هر وقت دیگری خسته ایم، اما نمی دانم چرا 
 به جای اینکه نفسی تازه کنیم، سرعت مان را بیشتر و بیشتر می کنیم 
 تا هر طور شده مثل قهرمان دوی ماراتن، از خط پایان این ماه عجیب 

و غریب بگذریم!
اسفند را باید نشست
باید خستگی در کرد
باید چای نوشید...

یازده ماه تمام، دردها، رنج ها و حتی خوشی ها را به جان خریدن که الکی 
نیست، هست؟!

چطور می شود با حجم این خاطرات و دلتنگی هایی که روی دل آدم 
سنگینی می کنند، مغازه ها را گشت یا قیمت فالن مانتو را با مغازه دیگر 

مقایسه کرد؟!
اسفند را نباید دوید، اسفند را باید با کفش های کتانی، قدم زد!

پس روزهای رفته سال را ورق می زنم...
چه خاطراتی که زنده نمی شوند...

چه روزها که دلم می خواست تا ابد تمام نشوند...
و چه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان می برد...

چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود...
 چه لبخندها که بی اختیار بر لبانم نقش بست 

و چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد...
 چه آدم ها که دلم را گرم کردند 
و چه آدم ها که دلم را شکستند...

چه چیزها که فکرش را هم نمی کردم و شد...
و چه چیزها که فکرم را پرکرد و نشد...

چه آدم ها که 
شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچ گاه نمی شناختم شان...

و چه...!
و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر می شود...

کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا...
آرامشی که هیچ گاه تمام نشود...

و دوست خوب من...
من برای تمام آدم های روی این زمین آرزوی سعادت دارم،

بخند که بهاری که در راه است...
با شکوفه لبخند تو زییاتر خواهد بود

آرزو دارم...
هر تپش قلب تان

آمیخته با آمین های خدا
برای آرزوهای قشنگ تان باشد...

باالخره یه نوروز جدید تو راهه 
و هرکی تو فکـر هفت سین خودشه

بعضیا هفت سینشون » سنجد « 
و » سیر « و » سماق « 

و » سرکه « و » سیب « و » سبزه «
و » سوسن «

بعضیا هفت سین شون 
» سکه « و » سانتافه « و »سفر خارج«

و» سونا « و » سگ جیبی «
و » ساختمون آنچنانی « 

و » سرمایه ها « شونه.
بعضی ها هفت سین شون
» ساختمون نصفه کاره «

و » سقفایی که چکه می کنه «
و » سکه های پول خرد واسه 

خرید» نون « و » سبد های خالی « 
و » سیاهی دود هیزم « 

و » سرمای تنشون « 
و » سیلی سرخ صورت شون «

بعضی ها فقط یه سین
تو زندگی شون دارن نمی خوان

ازش دل بکنن» سکـون «
بعضی ها نگاه شون رو دوخته اند

به دور دست ها و سین » ســراب «
که هر چی جلو میرن بهش نمی رسن.

بعضیا درگیر سین » سرکوب «
شدن تا دو روز بیشتر » سلطنت « 

کنن.
اما در مقابل شون

بعضیا » سکوت « می کنن 
و بعضی ها » ستیــز «

بعضی ها » سیاهـن « بعضی ها 
» سفیـد «. 

بعضیا » سـبز « اند و بعضیا » سـرخ «
 بعضی ها یه سین پرو پیمون

» سالمتی « دارن و نمی بیننش!
بعضیا در به در » سکه « هاشون

رو » سربه نیست « می کنن 
تا سین» سالمتی « رو » سر « شون باشه.

 بعضیا، از سین های دنیا فقط
 یه » سر پناه « می خوان 

بعضیا فقط یه » سر پرست «
بعضی ها همه عمرشون تو

 سین » سجود « اند 
بعضیا تو سین » سلوک «

و بعضیا » سگ دو « می زنن
 واسه یه لقمه نون!

بعضیا مثل » سرو « می مونن 
و بعضیا مثل » سایه «

بعضیا » سرمست « دنیان و بعضی ها 
 » سرســام « می گیــرن از این همه 

» سردرگمی « هاش.
 بعضی ها رو می شناسم که 

هفت » سین « زندگیشون رو 
با » صاد « می چینند:

صفا و صداقت و صمیمیت 
و صبر و صلح و صالبت و صواب!

 هفت ) سین ( شما ماندگار.

قابل توجه آقایان متاهل
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پیشنهاد سردبیر: 
بهشت گمشده ایران در معرض نابودی

اخبار

معاون سازمان محیط زیست خبر داد:

الگوسازی هرمزگان برای کشورهای منطقه 
در حفظ محیط زیست خلیج فارس

خأل تجهیزات سنجش خودروهای 
گازسوز در مراکز معاینه فنی

350 هزار تومان جریمه صید 
غیرمجاز سمندر لرستانی 

آغاز زندگی با کاشت نهال

 معاون محیط زیست دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: اجــرای موفق پایلــوت هرمــزگان می توانــد منجر به 
الگوسازی و اجرای این طرح در سایر کشورهای عضو »راپمی« 

شود.
پروین فرشچی معاون محیط زیســت دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست  در مراسم امضای سند همکاری سازمان حفاظت 
محیط زیســت و آژانس همکاری های بین الملل ژاپن موســوم 
به »جایکا« در خصوص توســعه و اجرای طــرح جامع مدیریت 
و حفاظت از محیط زیست در مناطق ســاحلی جنوب کشور با 
پایلوت اســتان هرمزگان گفت: برخورداری ایران از نوار ساحلی 
طوالنی در چهار اســتان ساحلی جنوبی و ســه استان ساحلی 
 شــمالی که با احتســاب جزایر چهارگانه این خط ســاحلی به

 ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر می رســد، موقعیتی اســتراتژیک برای 
کشور در این حوزه ایجاد کرده است.

فرشچی با اشاره به تالش تقریبا دو ساله معاونت دریایی و جایکا 
برای شکل گیری این تفاهم نامه افزود: اجرای این طرح با هدف 
ایجاد پشــتوانه علمی برای شناســایی و حفظ تنــوع گونه ها و 
زیســتگاه ها، همچنین شناســایی عوامل تهدید کننده محیط 
زیســت دریایی در ایران برای تنظیم برنامه جامع مدیریت در 
این حوزه است. معاون محیط زیســت دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیســت با اشــاره به اینکه در حال حاضر مدیریت جامع 
سواحل کشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حال 
انجام است، اظهار کرد: اما تا به حال برنامه ای به صورت استانی 
تدوین و اجرا نشــده اســت و این پروژه می توانــد کمکی برای 

مدیریت جامع سواحل در ابعاد استانی باشد.
وی با بیان اینکــه هدف از امضای این تفاهــم نامه و اجرای این 
طرح، ایجاد پهنه بندی فضایی با رویکرد اکوسیستمی از طریق 
تیم تخصصی متشــکل از کارشناســان معاونت محیط زیست 
دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست در سطح ستاد و استان 
و آژانس همکاری های بین الملل ژاپن موســوم به جایکاست، 
گفت: تشکیل تیم سنجش از راه دور، تشکیل تیم اکولوژیست و 
تشکیل تیم اطالعات جغرافیایی از جمله مواردی است که قرار 

است در قالب این پروژه و تفاهم نامه، اجرایی شود.
فرشــچی مزیت ویژه این تفاهم نامه را تهیه نقشــه راه و برنامه 
عمل و اجــرای هم زمان با امضــای تفاهم نامه دانســت و ابراز 
امیدواری کرد: اجرای موفق طرح پایلوت در اســتان هرمزگان 
منجر به الگوســازی و اجرای آن در سایر اســتان های ساحلی 
کشور، همچنین سایر کشــورهای عضو راپمی همچون بحرین، 

کویت، امارات و قطر شود.

 رییــس اداره محیــط زیســت شــهر تهــران از جریمــه
 ۳۰۰ تا ۳۵۰ هــزار تومانی صیــد غیرمجاز گونــه هایی مانند 
ســمندر لرســتانی خبرداد.  محمد حســین بازگیــر، رییس 
محیط زیست شــهر تهران با اشــاره به بازنگری هر ساله مصوبه 
ضرر و زیــان حیات وحش توســط شــورای عالــی حفاظت 
محیط زیســت در رابطه با قاچاق سمندر لرستانی، اظهارداشت: 
بر اســاس این مصوبــه، ضرر و زیــان صید غیرمجــاز گونه ها 
مشــخص می شــود، به عنوان مثال برای صیــد غیرمجاز این 

سمندر ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان جریمه تصویب شده است.
رییس اداره محیط زیست شــهر تهران تصریح کرد: هر اقدامی 
مانند خریــد و فروش، شــکار و صیــد، نگهــداری و غیره در 
حوزه حیات وحش باید با کســب مجوز از ســازمان حفاظت از 
حیات وحش انجــام گیرد، در غیــر این صــورت تخلف و جرم 
محسوب می شــود و قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته 
است. بازگیر تصریح کرد: یکی از جنبه های مجازات، بحث ضرر 
و زیان است که فقط به سازمان محیط زیست مربوط نمی شود، 
بلکه به خزانه دولت نیز مربوط اســت. در واقع بحث ضرر و زیان 
برای جبران آسیب هایی اســت که به حیات وحش و زیستگاه 
وارد می شــود و  میزان آن، به اینکه چه گونه ای و به چه تعدادی 
آسیب دیده باشد، بســتگی دارد و از گونه ای به گونه دیگر  نیز 

متفاوت است. 
رییس اداره محیط زیست شــهر تهران در پایان گفت: شورای 
عالی حفاظت محیط زیســت که چندین وزیر عضو آن هستند 
و رییس آن هم رییس جمهور اســت و مصوباتــش هم در حد 

مصوبات هیئت دولت است، این جرایم را اعالم کرده است.

زوج خوش  ذوق ســاکن بخش ســاردوئیه از توابع شهرســتان 
جیرفت هم زمــان با هفته منابع طبیعــی و آبخیزداری، زندگی 

خود را با کاشت نهال آغاز کردند.
معین استانی و همسرش به میمنت آغاز زندگی مشترک خود، 
نهال های اهدا شــده از ســوی اداره منابع طبیعی ساردوئیه را 

غرس کردند.
 این زوج جیرفتی، هدف خود از کاشــت نهــال در آغاز زندگی 
مشترک را تشــویق مردم به درخت کاری و توسعه فضای سبز 
اعالم کردند و از شهروندان خواستند با کاشتن نهال و نگهداری 

از جنگل  ها به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کمک کنند.
 مسئول نمایندگی منابع طبیعی و آبخیزداری بخش ساردوئیه 
از توابع شهرستان جیرفت نیز روز گذشــته در گفت وگو با ایرنا 
گفت: توجه هر چه بیشــتر عموم مردم نســبت به حفظ، احیا و 
توســعه منابع طبیعی بــا اقداماتی مانند درخت کاری بســیار 

ضرورت دارد.
 ابوذر استانی افزود: امید اســت، انجام چنین اقداماتی، فرهنگ 
کاشــت درخت و حفظ و احیــای منابع طبیعــی را در جامعه 
نهادینه کند.  بخش ســاردوئیه از توابع شهرستان جیرفت و در 

فاصله ۸۰ کیلومتری مرکز شهر جیرفت واقع شده است.

با مسئوالن

معاون مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
در مورد سنجش مخازن CNG خودروهای گازسوز از کمبود 
تجهیزات تست های هیدرواستاتیک در مراکز معاینه فنی 
خبر داد و گفت: سازمان استاندارد ملی باید اقدامات سریعی 

برای گسترش این امکانات در مراکز معاینه فنی داشته باشد.
 چندی پیش دادستان کل کشور نســبت به غیراستاندارد 
بودن مخازن CNG خودروهای گازسوز و انقضای بازرسی و 
آزمون های دوره ای مرتبط هشدار داد و دستگاه های ذی ربط 
را به انجام اقدامات پیشگیرانه مکلف و دادستان های سراسر 
کشور را به نظارت بر روند این اقدامات موظف کرد تا از بروز 

حوادث و آسیب ها پیشگیری شود.
مســعود زندی، معــاون مرکز ملی هــوا و اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس 
دســتور العمل های موجود، قرار بر این شده که خودروهای 
دوگانه ســوزی که وارد مراکز معاینه فنی می شوند توسط 
کارشناســانی که از طرف سازمان ملی اســتاندارد در این 
مراکز مستقر هســتند؛ به صورت ظاهری و چشمی مخازن 
گاز را بررسی کنند تا اگر اشکالی داشته باشند این دستگاه ها 
به آزمایشــگاه ها فرستاده شوند.   وی با اشــاره به اینکه این 
آزمایشگاه ها تســت های هیدرو اســتاتیک )تست تحمل 
فشــار مخازن( را انجام می دهند، گفت: در این آزمایشگاه 
ها اگر مخازن مشــکلی داشــته و یا نیاز به تعویض داشته 
باشند مشــخص می شود، متاســفانه در حال حاضر تعداد 
مراکز معاینه فنی که مجهز به تســت های هیدرواستاتیک 
هستند فوق العاده محدود است و  این موضوع مشکالتی را 
ایجاد کرده است. زندی با بیان اینکه سازمان استاندارد ملی 
بایســتی در این زمینه برنامه ریزی کرده و شرایط افزایش 
تست هیدرواستاتیک را افزایش دهد، افزود: در این صورت 
مراکز معاینه فنی می توانند جوابگوی بازرسی خودروهای 
دوگانه سوز و رصد مخازن گاز شوند. بایستی منتظر باشیم 
تا اقدامات الزم  از سوی سازمان استاندارد ملی صورت گیرد 
تا این مراکز گسترش یابد و  در این صورت مشکل سنجش 

خودروهای گازسوز نیز حل خواهد شد.  

به گزارش ایمنا، سید محمد امیري، رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خوراسگان، در همایش  ملي درخت کاري، 
گفت: خوشحالیم که در زمینه درخت کاري و بزرگداشت 
این روز، دانشــگاه آزاد اســالمي مانند دیگر حوزه هاي 
علمي و اجتماعي در کشور پیشــرو بوده و فعالیت هاي 
چشــمگیري در این رابطه انجام داده هر چند که ممکن 
است طرح هاي پیشــنهادي و پژوهشــي دانشگاهیان 
گاه از ســوي مبــادي ذي ربــط مــورد کم توجهــي و 
 بي مهري واقع شــده و آنچنــان که باید بــه آن توجهي

 نشود.
وي افزود: طــرح مبارزه بــا ریز گرد هــا و تثبیت خاک 
به روش نانورس که براي اولین بار در کشــور از ســوي 
محققان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( 
ارائــه و عملیاتي شــده و بــه عنــوان موفق ترین طرح 
دانشگاهي از سوي ســازمان محیط زیســت و معاونت 
علمي و فناوري ریاست جمهوري شناخته و معرفي شده 
است؛ متاسفانه باوجود تاکید رییس جمهوري در رابطه 

با استفاده از این طرح، تاکنون اســتقبالي از آن نشده و 
انتظار مي رود با توجه به اجراي موفقیت آمیز این طرح در 
اراضي شرق اصفهان و گسترده شدن خشکسالي و قوت 
یافتن تهدید ریز گرد ها در کشــور و استان اصفهان، نگاه 

ویژه تري به این طرح صورت گیرد.
دبیر هیئت امناي دانشــگاه آزاد اسالمي استان اصفهان 
یاد آور شــد: به هر حال وظیفه خــود مي دانیم در بحث 
محیط زیســت و اشــاعه فرهنگ درخت کاري و مبارزه 
با ریز گرد هــا و آلودگي هوا و با توجه بــه توانمندي هاي 
دانشگاه آزاد اســالمي اعم از دانش اعضاي هیئت علمي 
متخصــص و دانشــجویان فرهیختــه و تجهیــزات 
پیشــرفته آزمایشــگاهي و کارگاهــي، همکاري هاي 
الزم را بــا مبــادي ذي ربــط داشــته باشــیم و در این 
 رابطــه از هر نوع اعالم همکاري و اســتمداد اســتقبال

 مي کنیم.
منابع طبیعی، جدی ترین چالش ایران و جهان

امیري ابــراز امیدواري کرد کــه ارتباط بیشــتر و بهتر 

دانشگاه آزاد اسالمي استان اصفهان با مسئوالن شهري 
و کشوري در زمینه هاي مختلف مي تواند زمینه ساز حل 
مشــکالت مردم و جامعه و بهره برداري هر چه بیشتر از 

امکانات و توانمندي هاي دانشگاه شود.
فتح ا... معین عضو شــوراي اسالمي شــهر اصفهان نیز 
در این خصــوص گفت: بــا توجه به افزایــش روز  افزون 
جمعیت در ایران در ســال هاي اخیر که یکي از باالترین 
نرخ ها را در دنیا داشــته اســت و به تبع آن تغییراتي که 
در نوع ســکونت گاه ها اتفاق افتاد، شرایطي ایجاد شد که 
به عنوان بحران هاي روزافزون از آن یاد  و به ما گوشــزد 
مي کند در این شرایط زیســت محیطي باید حرکت ها و 
برنامه هایمان مبتني بر یــک برنامه ریزي دقیق علمي و 
کارشناسانه باشد و در همین راســتا حضور و کارآمدي 
دانشگاه ها و مراکز علمي به ویژه دانشگاه آزاد اسالمي و 
موفقیت هاي به دســت آمده توسط این دانشگاه، باید در 

کانون توجهات قرار گیرد.
 حمید ظهرابي، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان نیز با اشــاره به اینکه موضوع منابع طبیعي یکي 
از جدي ترین چالش هــاي ایران و جهان اســت، گفت: 

اقداماتي مانند بزرگداشت 
روز ملــي درخــت کاري، 
لــزوم توجــه ویــژه بــه 
مباحث منابــع طبیعي و 
اکوسیســتم را یــادآوري 

مي کند.
وي با قدرداني از اقدامات 
اســالمي  آزاد  دانشــگاه 
اســتان اصفهان در زمینه 
به  اکولوژیکــي  مســائل 
ویژه ارائه طــرح مبارزه با 
ریز گرد هــا گفــت: تالش 
ظرفیــت  کــه  کردیــم 
دانشــگاه آزاد اسالمي در 
سراسر اســتان اصفهان را 
در رفع معضــالت و انجام 
مطالعــات بــه کار گیریم 
و امیــد داریــم طرح هاي 
موثر و پایدار در خصوص 
خشکسالي، بیابان زدایي و 
احیاي تاالب گاوخوني نیز 
توسط این دانشگاه ارائه و 

عملیاتي شود.
در پایان ایــن گردهمایي، مراســم کاشــت درخت در 
دانشگاه از ســوي رییس دانشگاه آزاد اســالمي استان 
اصفهان، فتح ا... معین از اعضاي شــوراي اســالمي شهر 
اصفهان، حمید ظهرابي مدیر کل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان و جمعي از اســتادان و دانشجویان این 

واحد انجام گرفت.

رییس دانشگاه آزاد اصفهان در همایش ملی درخت کاری مطرح کرد:

لزوم نگاه ویژه به اجرای طرح مبارزه با 
ریز گرد ها و تثبيت خاك

دریچه

طبیعت 

تصور عمومی، مضر بودن پالستیک برای زندگی و طبیعت 
اســت اما با کمی دقت به محیط پیرامونمان، پالستیک را 
در کیسه خون، ســرم، لوله آب، ظروف آشپرخانه، قطعات 
کامپیوتر و گوشــی تلفن همراه، خودرو و هواپیما و تقریبا 

همه جا مشاهده می کنیم.
موسســه طبیعت پــاک: اگر طبیعــت ما با کیســه های 
پالســتیکی یا بطــری هــای آب معدنی یــا قوطی های 
نوشــیدنی ها، زشــت و نــا زیبــا شــده، آیــا ایــراد از 

پالستیک هاست یا فرهنگ استفاده شهروندان ؟!
سرانه ساالنه استفاده از پالســتیک در اروپا 12۰ کیلوگرم 
اســت اما در ایران، عددی که برای ســرانه پالستیک هر 
ایرانی برآورد می شود، حدود ۳۵ کیلوگرم است. نکته مهم 

در استفاده از پالستیک ها، توجه به بازیافت آنهاست که در 
ایران تاکنون، ضرورت آن برای شهروندان مشخص نشده و 
پالســتیک ها را زباله تلقی کرده و آن را دور ریخته و یا در 

طبیعت، رها می کنند. 
هر چند هنوز، اولین پالستیک تولید شده به دست بشر، در 
طبیعت جذب نشده، اما دانشمندان، زمان تخریب و جذب 
آن در طبیعــت را در کمترین مدت، ۵۰۰ ســال تخمین 
زده اند. یعنــی زباله هایی که در طبیعت رها می شــوند، تا 
۵۰۰ سال دیگر، هر چشــمی را آزار خواهند داد، پس چاره 

کار کجاست؟
1. کمتر زباله تولید کنیم.

2. زباله ها را تفکیک کنیم.

۳. زباله ها را در طبیعت رها نکنیم.
4. زباله های رها شده را جمع آوری کنیم.

۵. با تســهیل کردن کار بازیافت، به بازگشت آن در چرخه 
تولید کمک کنیم.

خالی از لطف نیســت بدانید حــدود یک میلیــون نفر به 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم با صنعت پالستیک کشور 

در ارتباط هستند و از آن ارتزاق می کنند. 
کشــور ما با برخورداری از نفــت و گاز، از دارندگان صنایع 
پتروشــیمی بزرگ دنیاســت و تولیدکننده مهمی در این 
صنعت به شمار می رود. بهتر اســت بدانیم تا پایان دی ماه 
امســال، بیش از 7 میلیارد دالر محصوالت پتروشــیمی از 

کشور صادر شده است.
صنعت پالســتیک می توانــد نقش بزرگ تــری در تولید 
و صادرات محصوالت پالســتیکی داشــته باشد به شرط 

آنکه زاویــه نگاهمــان را تغییــر دهیم و به جــای متهم 
 کــردن پالســتیک، فرهنــگ اســتفاده از آن را بهبــود

 بخشیم.
اما 13 بدر!

روز 1۳ فروردیــن در تقویــم مــا بــه نــام روز طبیعت 
نام گذاری شــده اما این روز هم مثــل روز هوای پاک )29 
دی( کــه از آلوده تریــن روزهای هر ســال اســت، روزی 
 اســت که شــاید بتوان نام روز تخریب طبیعــت را  بر آن 

گذاشت. 
تالش کرده ایم در این روز با توزیع حداقل 2۵۰ هزار کیسه 
زباله در خروجی های تهران و بوســتان ها، نقش کوچکی 
در جمع آوری زباله های تولید شده داشــته باشیم و از هر 
 نوع کمک شما دوســتان گرامی طبیعت دوست، استقبال 

می کنیم.

دانشــمندان موفق شــده اند از لحظه ورود پالستیک به بدن 
پالنکتون ها  فیلم برداری کنند.

پالنکتون ها در ابتدای چرخه غذایی بخش مهمی از موجودات 
دریایی قرار دارند که به گزارش بنــگاه خبر پراکنی انگلیس، 

بسیاری از آنها نهایتا از بشقاب غذای انسان سر در می آورند.
بدین ترتیب، تصاویر جدید ضبط شده می تواند لحظه آغازین 

ورود پالستیک به چرخه غذایی انسان را نشان دهد.

چرخه ای که در حقیقت هر سال با  رها شدن بیش از 1۵۰ هزار 
تن پالستیک در طبیعت آغاز می شود. به همین علت، سازمان 
ملل متحد، ورود پالستیک به بستر اقیانوس ها را بزرگ ترین 
مشکل زیست محیطی جهان قلمداد کرده است.  پالنکتون ها، 
این موجودات بسیار کوچک همچنین نقشی حیاتی در حفظ 
محیط زیست بستر اقیانوس ها دارند و در فرآیند چرخه کربن 
هم بسیار مهم  هستند. بنابر برآورد ســازمان ملل متحد، در 
هر کیلومتر مربع از بســتر اقیانوس ها بیش از ۳۰ هزار قطعه 
پالستیک رها شده وجود دارد. این نهاد بین المللی تخمین زده 
بیش از ۵1 تریلیون )پانصد برابر بیشــتر از تعداد ســتارگان 
موجود در منظومه شمســی( ذرات میکروپالستیک در بستر 
آب های جهان وجود دارد. از همین رو، آژانس محیط زیستی 
سازمان ملل متحد )یو.ان.ای.پی( کارزاری به نام اقیانوس پاک 
را امسال ایجاد کرده است و امید دارد با اطالع رسانی در مورد 
مضرات ورود پالســتیک به آب های اقیانوس ها مردم جهان را 

نسبت به کاهش مصرف پالستیک ترغیب کند.

تاالب بین المللی شــادگان که به نوعی بهشت گمشده در 
نگین ایران و خوزستان محسوب می شد این روزها شرایط 
وخیمی دارد چرا که ســوءمدیریت دســتگاه های مختلف، 
عدم توجه ســازمان محیط زیســت و تغییــرات اقلیمی 
مشــکالت عدیده ای برای این تاالب به وجود آورده اســت.

تاالب بین المللی شــادگان یکی از تاالب های بزرگ ایران 
اســت. این تاالب در استان خوزســتان واقع شده  و در حد 

فاصل شهرســتان های شــادگان، آبادان و ماهشــهر قرار 
دارد.تاالب ۵۳۸ هزار هکتاری شــادگان که در سال 197۵ 
)1۳۵4( به ثبت رســیده از تنوع زیســتی غنی و فراوانی 
برخوردار بوده و حتی در ســال 1۳۸1 در حدود 17  جامعه 
اصلی گیاهی متشــکل از 11۰ گونه گیاهــی در محدوده 
آن شناسایی شد. معیشــت بیش از 1۰۰ هزار نفر به تاالب 
شادگان و حیات آن وابسته اســت و این تاالب بین المللی 
این روزها به هیچ عنوان شــرایط خوبی ندارد. عدم توجه به 
توابع زیســت محیطی در انجام پروژه های توسعه صنعتی 
و راه سازی، خشکسالی، کم شــدن آب ورودی به شادگان 
به دلیل سد ســازی، کاهش آب ورودی به کارون و ذخیره 
وانتقال آب این رودخانه به مناطق دیگر، ورود پســاب های 
طرح نیشکر به هور توسط یک کانال بزرگ، عبور لوله های 
نفت از داخل هور، ورود فاضالب شــهری و صنعتی به هور، 
دفن زباله های شــهر و ... از جمله مهم ترین عوامل تخریب 

تاالب شادگان محسوب می شود.

بهشت گمشده ایران در معرض نابودی ثبت لحظه ورود پالستیک به چرخه غذایی 

قاب روز  ) خروس ماهی (

چرایی شکل گیری کمپین طبیعت پاک

اقداماتي  مانند 
بزرگداشت روز 

ملي درخت کاري 
لزوم توجه 

ویژه به مباحث 
منابع طبیعي و 
اکوسیستم را 

یادآوري مي کند

انتظار مي رود با توجه به اجراي موفقیت آمیز طرح مبارزه با ریز گرد هــا و تثبیت خاک به روش نانورس 
در اراضي شرق اصفهان و گسترده شدن خشکســالي و قوت یافتن تهدید ریز گرد ها در کشور و استان 

اصفهان، نگاه ویژه تري به این طرح صورت گیرد.
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اطالعیه
»قابل توجه کلیه مجاورین و مالکان 

اراضی حاشیه مسیل فدک زواره«

شرکت آب منطقه ای اصفهان

به اســتناد تبصره یک ماده دوم قانــون توزیع عادالنــه آب مصوب مجلس 
شورای اســامی و ماده سوم آئین نامه مربوط به بســتر و حریم رودخانه ها، 
انهار، مســیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی و شــبکه های آبرســانی  و 
آبیاری و زهکشی به اطاع می رساند میزان بستر و حریم مسیل فدک زواره 
تعیین گردیده است. لذا الزم است برای کســب اطاع از حدود تعیین شده 
و رعایت آن به شــرکت آب منطقه ای اصفهان) اداره منابع آب اردستان 
و نطنز( مراجعه نموده و در صورت اعتراض ظــرف حداکثر یک ماه از تاریخ 
این اطاعیه، اعتراض خود را جهت رسیدگی تسلیم و رسید دریافت نمایید. 
بدیهی است پس از پایان مهلت اعام شده، رسیدگی به اعتراض های واصله 
مقدور نبوده و نظر شــرکت آب منطقــه ای که در  حکم نظــر وزارت نیرو 

محسوب می گردد، قطعی خواهد بود.
م الف: 31319

پیشنهاد سردبیر: 
سوغاتی آخر سال از تاشکند؟

فضای مجازی

جمعی از همبازیان و همکاران ســابق و فعلی عبدا... ویسی برای 
عیادت از سرمربی سپاهان در بیمارستان سینا حضور یافتند.  پس 
از بستری شــدن عبدا... ویسی در بیمارســتان به دلیل مشکات 
گوارشی افرادی مثل محســن طاهری و محرم نویدکیا به ماقات 
او رفتند. به غیر از مدیرعامل باشگاه و کاپیتان سابق تیم، اشخاص 
دیگری هم از سرمربی بیمار سپاهان عیادت کردند از جمله برخی از 
دستیاران سابق و فعلی و همبازیان گذشته. به غیر از کریم قنبری، 
علی لسان فوالدی و حسام فتاحی که در حال حاضر در کادر فنی 
ســپاهان حضور دارند برخی از بازیکنان دهه  70 ســپاهان مثل 
سیدمحمد سادات زاده، احمد مؤمن زاده و هوشنگ لوینیان هم به 
ماقات همبازی سابق خود رفتند. لوینیان در تیم های صبا و پیکان 
نیز دستیار ویسی بود. پسر ویســی تصویری را در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام منتشــر کرد که این جمع ماقات کنندگان را 

روبه روی درب ورودی بیمارستان سینا نشان می دهد.

سپاهانی های قدیم و جدید در سینا 

پژو 405 سرمربی تیم ملی والیبال

کنداکتور

سوژه روز

لیگ قهرمانان آسیا: 
دوشنبه1395/12/23ساعت: 16:30 

بنیادکار...........................................................................ذوب آهن
زنده از شبکه ورزش

دوشنبه1395/12/23ساعت: 19:00 
استقالل ..............................................لوکوموتیو تاشکند 

زنده از شبکه سه

سهشنبه 1395/12/24ساعت: 17:00 
استقالل خوزستان...........................................لخویا قطر

زنده از شبکه ورزش

سهشنبه 1395/12/24ساعت: 18:55 
الریان قطر......................................................پرسپولیس

زنده از شبکه سه

نقل قول های روز

هنوز طلب منصور را که پرداخت 
نکــرده اند هیچ، حــال ما را 
هم دیگر نپرســیدند. از آن 
زمان به بعد کسی از باشگاه 
استقال با ما تماس نگرفته و 

واقعا این مسئله برای ما خیلی 
دردناک اســت.  )گایه فریده شجاعی همسر مرحوم 

منصور پورحیدری از بی معرفتی مدیران استقال(

دوســت داشــتم که دژاگه در 
العربی باقی می ماند؛ چرا که 
او بازیکن تاثیرگذار و مفیدی 
برای مــا بود؛ امــا بازیکنان 
خارجی هزینــه زیادی روی 

دســت باشگاه گذاشــتند و به 
همین خاطر هــم دژاگه در نهایت از تیم ما جدا شــد. 
)دلیل جدایی اشکان از العربی از قول مدیر ورزشی این 

باشگاه(

در دور برگشــت پنــج دیــدار 
اگــر  و  داریــم  پیــش رو 
می خواهیــم که بــه جام 
جهانی راه پیدا کنیم باید در 
هر پنج دیــدار باقی مانده به 

پیروزی برســیم. دیدار سختی 
برابر ایران داریم. باید در این دیدار حساس به پیروزی 
برســیم و با نهایت تمرکز بازی کنیم. همه پنج دیدار 
حکم فینال را برای ما دارند.)محمد کاسورال مدافع تیم 
ملی قطر درباره بازی تیمش با ایران در مرحله انتخابی 

جام جهانی (

مهدی در ابتدای فصل به خاطر 
توقعی که از او بود، اســترس 
زیادی داشــت برای همین 
تمرکز الزم را نداشــت؛ اما 
رفته رفته خوب شد و حاال به 

همان مهدی سابق تبدیل شده 
است.)نظر حمید درخشــان درباره بازگشت مهدی 

طارمی به روزهای خوبش(

دیگر سراغی از ما نگرفتند

اشکان، گران بود

باید ایران را ببریم

بازگشت مهدی سابق

پرونده ســال 95 برای ذوب آهن با یک دیدار آســیایی در 
ازبکستان بسته می شود. سبزپوشان اصفهانی در سومین 
دیدار خــود از مرحله گروهــی لیگ قهرمانــان امروز در 

تاشکند به مصاف بنیادکار می روند. 
با اینکه پس از اتمام رقابت های این هفته دور گروهی لیگ 

قهرمانان به نیمه می رســد؛ اما ذوب آهن هنوز هیچ دیدار 
آســیایی را در ورزشگاه فوالدشــهر تجربه نکرده است. به 
عبارت دیگر، تیم اصفهانی در حالی با پشــت سر گذاشتن 
دور رفت لیگ قهرمانان وارد سال جدید شمسی می شود 
که در فصل تازه این رقابت ها هنوز در هیچ مســابقه ای به 

معنای واقعی میزبان نبوده است. 
تنها دیدار بــه اصطاح خانگی ذوب آهــن برابر االهلی در 
ورزشگاه سلطان قابوس مسقط برگزار شد که در آن بازی، 

جو استادیوم آشکارا به سود حریف عربستانی بود.
درســت عکس این حالت درباره بنیادکار صادق اســت و 
نماینده ازبکستان برای دومین بار ظرف سه هفته آغازین 
لیگ قهرمانان در ورزشــگاه اختصاصی خــود به میدان 
می رود. مصاف بــا ذوب آهن همچنین دومیــن میزبانی 

پیاپی بنیادکار در این مسابقات محسوب می شود.
این قرعه بد باعث شــده تــا نماینده ایران کــه از قضا در 
هفته های اخیر با افولی نابهنگام دسته و پنجه نرم می کرده 
در همین ابتدای راه به شرایط دشواری در لیگ قهرمانان 
دچار شود. به این ترتیب، تیم اصفهانی که در 6 هفته اخیر 
لیگ برتر رنگ برد را به خود ندیده اکنون در آســیا نیز به 

چالش گرفتار شده است.
برخاف لیگ برتر ایران که مقطع پایانی خود را پشت سر 
می گذارد از لیگ تازه به راه افتاده ازبکســتان که با تقویم 
AFC هماهنگ اســت تنها 2 هفته ســپری شــده است. 
بنیادکار فصل جدید را با یک برد و یک تســاوی آغاز کرده 

است.
دیدار بنیادکار و ذوب آهن مصاف تیم های قعرنشین گروه 
C به حســاب می آید. نماینــدگان ایران و ازبکســتان که 
دیدارهای قبلی خود را در این مسابقات با باخت پشت سر 
گذاشته و هنوز در دوره جاری این رقابت ها بردی را تجربه 
نکرده اند در حال حاضر پایین تر از االهلی عربستان و العین 

امارات در رده های سوم و چهارم جدول قرار دارند.
البته دست کم در قیاس با بنیادکار که هر دو دیدار آغازین 
خود در لیگ قهرمانان را با شکســت پشــت سر گذاشته 
ذوب آهن وضعیت به نســبت بهتــری دارد و تاکنون یک 

امتیاز به حساب خود واریز کرده است.
سبزپوشــان اصفهانی امیدوارند تا از تاشــکند با امتیاز به 
نصف جهــان بازگردند تا در دور برگشــت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانــان و با اتکا بــه دو دیداری که در ورزشــگاه 
فوالدشــهر در پیش دارند جبران مافات کنند و در پایان 
دور مقدماتی به یکی از دو رده ابتدایــی جدول این گروه 

برسند.

هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا؛

سوغاتی آخر سال از تاشکند؟

سبزپوشان اصفهانی امیدوارند تا در آخرین دیدار خود در سال 95 و مصادف با اتمام دور رفت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا با امتیاز خوب از تاشکند به نصف جهان بازگردند.

 سبزپوشان 
اصفهانی امیدوارند 

تا از تاشکند با 
امتیاز به نصف 

جهان بازگردند 
تا در دور برگشت 

مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان و با 
اتکا به دو دیداری 

که در ورزشگاه 
فوالدشهر در پیش 
دارند جبران مافات 

کنند

در شــرایطی که رامین رضاییان به هر دری مــی زند تا به 
تمرینات پرســپولیس برگــردد، برانکو هنــوز تکلیف این 
بازیکن را مشــخص نکرده. برانکو معتقد است که رضاییان 
را در ابتدای فصل بخشــید تا این بازیکن توانســت دوباره 
در تمرینات پرســپولیس شــرکت کند. با این همه رفتار 
او در اردوی تیــم قبل از بازی با الوحده همــه چیز را به هم 
ریخت. صحبت های معنادار برانکو در این زمینه را بخوانید. 
صحبت هایــی که رفتار رامیــن را هدف قــرار داده: رامین 
رضاییان سر میز شــام فقط گفت چرا با من این گونه رفتار 
می کنید و با سایر بازیکنان که این مشکات را داشته اند این 

گونه رفتار نمی کنید. طبیعتا واکنش بازیکنان در یک سطح 
نیست زیرا آنها از نظر تحصیات هم در یک سطح نیستند. 
همان طور که گفتم این بازیکنان ملی پوش هستند و همه از 
آنها انتظارات بیشــتری داریم. باید بیشتر مراقب رفتارشان 

باشند. ملی پوشان حقی ندارند و فقط مسئولیت دارند.«

بازیکن پیشین هیرنوین هلند به تمجید از عملکرد مهاجم 
ایرانی این تیم در فصــل جاری اردویــژه هلند پرداخت. 
آرنــد روردا در رادیــو فریان هلند گفــت: »فکر می کنم 
رضــا قوچان  نــژاد در این فصــل اردویژه هلنــد عملکرد 
فوق العاده ای دارد. او تا اندازه ای بهترین گلزن هلند است. 

ســام الرســون بعضی اوقات نمایش ضعیفی دارد و آربر 
زنلی هم هنوز با کمبودهایی مواجه است. رضا قوچان نژاد 
 همــه این مســائل را در خــط حمله تیــم هیرنوین حل 

کرده است.«
روردا دربــاره هنک ورمــان، مهاجم 25 ســاله هلندی و 

نیمکت نشــین هم گفت: »به نظرم ورمان با سقوط بزرگی 
مواجه شد.2 متر قد دارد و برای هواداران سخت است که 
او را فقط در 10 تا 15 دقیقه پایانی بــازی ببینند. درباره 
ماندن ورمــان در تیم هیرنوین یا جدایــی او فکر می کنم 

بهتر است او را از دست ندهند.«

کنایه برانکو به رامین؛ 

مدرک تحصیلی
تمجید از گوچی 

در رادیو فریالن هلند

اتفاقی که در استقال رخ داد اتفاقی بود 
که برای اولین بار دیده شده؛ برای اولین 
بار است که در استقال اعتصاب نه تنها 
عملیاتی می شــود بلکه چنــد روز هم 
طول می کشد و بدتر از آن اینکه بازیکنان 
نه تنها اعتصاب می کننــد، بلکه بیانیه 
می دهند و تهدید هم مــی کنند و می 
خواهند اعضای هیئت مدیره را هم برکنار 
کنند.وسط خبرهای اعتصاب، به دلیل 
جنجالی شدن این ماجرا همه فراموش 
کردند که ببینند اصل ماجرا چه اتفاقی 
را رقــم زد، برخی طــرف منصوریان را 
گرفتند، بعضی می گویند زمانی درست 
می گویــد و بازیکنان نبایــد اعتصاب 
می کردنــد، برخی هم ســراغ افتخاری 
را می گرفتند اما واقعیت این اســت که 
بازیکنــان در این واقعه کامــا از اصول 
خارج شــدند. آنها توجهی بــه مردمی 
بودن استقال نکردند در حالی که هنوز 
اکثر آنها حتی به تیم ملی هم نرســیده 

اند و اصوال کوچک تر از آن هســتند که 
اعتصاب بــه راه بیندازند. اتفاقاتی که در 
استقال رخ داده ابعاد بسیار بزرگ تری از 
اعتصاب هم داشته است، در واقع در این 
باشــگاه همه اصول به هم ریخته و هیچ 
برخوردی هم با عامان آن نشده است، 
همانطور که با عامل محرومیت استقال 
توســط فیفا بــه خاطر عادل شــیحی 
برخورد نشــد. به نظر می رسد بازیکنان 
استقال اصا نمی دانند چه پیراهنی را 
برتن کرده اند و چه مسئولیتی در قبال 
جامعه دارند. آنها رفتــاری را باب کردند 
که پیش از این تاکنون ســابقه نداشت 
و بدتر از آن اینکــه در میان جنگ های 
داخلی مدیر عامل هم توانســت از این 
اتفاقات به ســود خودش یارکشی کند 
و حتی لیدرهای این تیم هم این وســط 
سهم خواهی کردند و علیه عضو هیئت 
مدیره شعار دادند. اینکه بازیکنان چند 
درصد پول گرفته اند، بحث دیگری است 

بحث اصلی این است که بیش از 70 در 
صد بازیکنان استقال حتی اگر بیست 
درصد حقوق خود را هم گرفته باشــند 
درآمدشــان از ۸0 درصد مردم کشــور 
باالتر اســت و از این مهم تر اینکه آنها در 
اســتقال الگوی مردم هستند و جامعه 
روی آنها حساس است. آنچه در استقال 
رخ داد نمونــه بارز بازیکن ســاالری در 
این تیم بود و نوع مدیریت ســهل گیر 
افتخاری که معلوم نیســت چرا اینقدر 
در زیر مجموعــه اش اتفاقات خاص رخ 
می دهد. از اعتصاب گرفته تا محرومیت 
بین المللی. به هر حــال نمی توان از این 
ماجرا به ســادگی عبور کرد، به نظر می 
رسد بازیکن ساالری در استقال به طرز 
عجیبی با ســرعت جلو می رود و اگر در 
پرسپولیس یک رامین رضاییان است که 
از چارچوب ها خارج می شود در استقال 
انگار تعداد رامیــن رضاییان های متحد 

بسیار بیشتر است.

در حاشیه

وقتی استقاللی ها ارزش پیراهن های خود را نمی دانند

منتقدان کارلوس کی روش سوژه خوبی برای گیر دادن به سرمربی 
تیم ملی پیدا کرده اند. یک پست اینســتاگرام حاال می تواند به آنها 
برای انتقاد از مرد خوش تیپ پرتغالی کمک کند. داستان مربوط به 
عکسی است که سرمربی تیم ملی والیبال در اینستاگرامش گذاشته 
و از یک پژو 405 به عنوان خودروی جدیدش در ایران نام برده است. 
انتشار این عکس باعث شده تا بخش ورزشی سایت تابناک تحلیلی 
عجیب ارائه کند و بنویسد: ایگورکوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال 
از ماشــینش در ایران به عنوان یک ســوژه در صفحه اجتماعي اش 
استفاده کرد تا رســانه ها امکانات این مربي را با امتیازات کي روش 
در فوتبال ایران مقایسه کنند. در حالي که سرمربي پرتغالي فوتبال 
ایران خودروي شاسي بلند نیسان مورنو را طي چندسال حضورش در 
ایران زیرپایش دیده، والیبال ایران که وجهه جهاني پیداکرده است با 

اختصاص یک پژوي 405 براي حریفانش سوژه ساخت.

قبل از شــروع رقابت هــای مقدماتی جام جهانی 201۸ روســیه، 
کارلوس کی روش با شیوه ای جدید کارش را جلو برد و محافظه کارتر 
از قبل بازیکنان را برای حضور در مسابقات آماده کرد. او در این مدت 
اجازه نداد هیچ خبری از مســابقات دوستانه تیم ملی بیرون بیاید و 
حتی اکثر تمرینات نیز پشت درهای بسته برگزار شد.  با وجود اینکه 
هنوز زمان قطعی برگزاری اردوهای تیم ملی نیز مشخص نشده؛ اما 
خبرهایی مبنی بر دعوت مخفیانه از بازیکنان به تیم ملی وجود دارد. 
روز شنبه برخی بازیکنان تیم های لیگ برتری که در لیگ قهرمانان 
آســیا حضور ندارند، پیامک هایی دریافت کردنــد مبنی بر اینکه 
تا ظهر یکشنبه خود را به تهران برســانند و در کمپ تیم های ملی 
حاضر شوند. بازیکنانی نظیر محمدرضا اخباری، مسعود ابراهیم زاده، 

احسان حاج صفی، ساسان انصاری، مهدی ترابی، عزت پورقاز و...

برنامه ریزی جالب قبل از اعالم لیست رسمی؛

دعوت پیامکی 
از ده بازیکن به تیم ملی

اتفاق روز

ســرمربی ذوب آهن در نشســت خبری پیش از دیدار با 
بنیادکار ازبکستان اظهار داشت: این بازی، یک بازی بسیار 
سخت اســت. هر دو تیم در بازی های قبلی خود امتیازات 
زیادی را برابر تیم های خوب آسیا از دست داده اند و برای 
جبران بازی های گذشته به زمین می روند و تمام توانشان 

را در زمین به نمایش می گذارند.
مجتبی حسینی افزود: دو تیم تمام تاش خود را می کنند 

تا  بیشترین امتیازات را از این بازی کسب کنند. ذوب آهن 
هم باالخره از این قاعده مستثنی نیســت و همواره مقابل 
بنیادکار بازی های خوبی را به نمایش گذاشته است. در این 

بازی هم سعی می کنیم که بهترین نتیجه را کسب کنیم.
ســرمربی ذوب آهن تصریح کــرد: در این بازی ما قاســم 
حدادی فر و محمدرضا عباســی را به دلیل مصدومیت در 

اختیار نداریم. 
با این حال بازیکنان دیگر در اختیار ما هســتند و ریکاوری 
خوبی هم داشــته اند. ســعی می کنیم با وجود فشــارها 
بازیکنان را به این بازی برسانیم. بازی های اخیر واقعا برای 

ما سنگین بوده است.

حســینی در خصوص بنیادکار گفت: بنیادکار تیم بســیار 
خوبی اســت و همواره در فوتبال ازبکســتان مشهور بوده 
اســت. 3 نفر جلوی این تیم، همه بازیکنان خوب، باهوش 
و فرصت طلبی هســتند که می توانند به تیم های حریف 

ضربه بزنند.
وی در پایان افزود: شرایط ما امسال در لیگ قهرمانان آسیا 
طوری شــده که بازی اول را در امارات بودیم، بازی دوم در 
عمان حضور داشتیم و االن هم در ازبکستان بازی داریم. با 
این وجود چاره ای نداریم و باید بــاز هم به عنوان میهمان 
بازی کنیم. وظیفه ما در مستطیل ســبز است که بتوانیم 

بهترین نمایش خود را داشته باشیم.

حسینی: 

بازی سختی در پیش داریم

.. کیوسک

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2099  | March 13  , 2017 | 16 Pages 



پیشنهاد سردبیر: 
از انتخابات ریاست جمهوری تا شورای شهر و میان دوره ای مجلس؛20 دستگاه اتوبوس گردشگری در باغ فدک مستقر می شوند

اردیبهشت پرمشغله اصفهانی ها

مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرداری:

شهر اصفهان آماده اسکان 170هزار 
نفر شب خواب در ایام نوروز است

اهدای اسباب بازی و کتاب در طرح 
پرواز اسباب بازی ها

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث
خیابان 45 متری ارزنان

مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان 
اظهارکرد: فعالیت های کمیته اسکان، از چند ماه گذشته با برگزاری 

جلسات هماهنگی با دستگاه های ذی ربط آغاز شده است.
احمدرضا مرادی اولویت نخست اسکان مسافران را تکمیل ظرفیت 
هتل ها و میهمان پذیرها خواند و افزود: منازل استیجاری، اولویت 

بعدی اسکان مسافران نوروزی است.
مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان 
تصریح کرد: از 2 ماه گذشته جلســات هماهنگی و اطالع رسانی با 
مشاوران امالک انجام شده تا افرادی که تمایل دارند منازل خود را 

در ایام نوروز اجاره دهند ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه دســتورالعمل ها و ضوابــط الزم به مالکان منازل 
اســتیجاری ارائه شده است، خاطرنشــان کرد: بهداشت، ایمنی و 
امنیت منازلي که قرار است در اختیار مسافران قرار گیرد، بررسی 

شده و از طریق 100 واحد صنفي مشاور امالک معرفي مي شود.
مرادی با تاکید بر اینکه باغ فدک به عنوان کمپینگ گردشگری شهر 
اصفهان در اولویت آخر اســکان قرار دارد، اظهارکرد: باغ فدک تنها 
محل نصب چادر در محیط باز است که برای اسکان مسافران در نظر 
گرفته شده است. وی افزود: ظرفیت های 15 منطقه شهر اصفهان، 
شناسایی و ظرفیت هاي الزم براي اسکان 170 هزار نفر شب خواب 

در ایام نوروز فراهم شده است.

اســباب بازی و کتاب های ارســالی شــهروندان در قالب برنامه 
»پرواز اســباب بازی ها«، از امروز تا 25 اسفندماه به بیمارستان 

کودکان اصفهان اهدا می شود.
در این طرح تعداد زیادی اســباب بازی و کتاب به بیمارســتان 

کودکان امام حسین)ع( اهدا می شود.
برنامه »پرواز اسباب بازی ها« از سوی مدیریت فرهنگی سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان و با همکاری بیمارستان 
کودکان امام حسین)ع( برنامه ریزی شده اســت. این برنامه با 
هدف شــاد کردن کودکان و ایجاد انگیزه و روحیه بهتر آنها در 
بیمارستان، از امروز تا 25 اســفندماه به مدت سه روز از ساعت 

9تا18 در مکان های تعیین شده اجرا می شود.
عالقه مندان برای تحویل اســباب بازی و کتاب مــی توانند به 
بیمارستان امام حســین)ع( واقع در خیابان امام خمینی)ره(، 
نرسیده به میدان اســتقالل، جزیره بازی واقع در پل فردوسی 
و کتابخانه میرداماد واقع در ابتدای خیابــان نیکبخت مراجعه 

کرده یا با شماره 33869600 تماس حاصل کنند.

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان اظهار کرد: خیابان 45متری 
ارزنان جنب حوزه علمیه به طول 400 متر و با هزینه 10میلیارد 

ریال تکمیل شد.
علی شمســی با اشــاره بــه دیگر پروژه هــای منطقــه افزود: 
ساماندهی فاز اول خیابان عمان سامانی در خیابان الله شمالی 

به طول 450 متر و با هزینه 800 میلیون ریال به پایان رسید.
مدیــر منطقه 14 شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: همچنین 
ساماندهی فاز دوم خیابان عمان سامانی در خیابان الله شمالی 

به طول یک کیلومتر و با اعتبار 5 میلیارد ریال تکمیل شد.

درحالــی کــه در اردیبهشــت 1396، به واســطه انتخابــات 
ریاست جمهوری، فضای سیاسی کل کشــور متحول می شود، 
اصفهانی ها با شــرکت در انتخابات مجلس و شــورا، به صورتی 

مضاعف این فضای تحول را تجربه خواهند کرد.
 شهر زیبای نصف جهان در حالی به روزهای پر شور بهاری خود 
نزدیک می شــود که عالوه بر عرصه طبیعت، عرصه سیاسی آن 
نیز در این روزها حال و هوای نو شــدن و تغییر دارد. شهرستان 
اصفهان دارای پنج کرســی در مجلس شــورای اسالمی است 
که در انتخابات دهمین دوره مجلس در اســفند سال گذشته، 
شورای نگهبان آرای منتخب سوم شــهر اصفهان را باطل اعالم 
کرد و بدین ترتیب چهــار نفر از این شهرســتان راهی مجلس 
دهم شــدند و انتخاب نفر پنجــم منوط به برگــزاری انتخابات 

میان دوره ای مجلس شد.
بنابراین هم زمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
در 29 اردیبهشــت 1396، انتخابات میان دوره ای دهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی و انتخابات شورای شــهر نیز برگزار 
خواهد شد. در این راســتا، بعد از هفت روز نام نویسی داوطلبان 
مرحله اول انتخابــات میــان دوره ای دهمیــن دوره مجلس 
شورای اسالمی، 131 داوطلب با مراجعه به فرمانداری ثبت نام 
کردند که از بین آنها  8 نفر خانم هســتند. البته نام نویسی برای 
 شورای شهر هنوز آغاز نشده که از 30 اســفند کلید خورده و تا 

6 فروردین ادامه خواهد داشت.
بدیــن ترتیب در ماه های آغازین ســال 1396 نــه تنها فضای 
سیاســی کل کشــور درگیر حال و هوای انتخاباتی می شــود، 
بلکه اصفهانی ها نیز بــه صورتی مضاعف ایــن فضای تحول را 
تجربه خواهد کرد. کاندیدا شــدن 131 نفر برای رقابت بر ســر 
یک کرسی، نشــانگر اهمیت این انتخابات، اعتبار و اهمیت ویژه 
شهرســتان اصفهان در سطح کشــور و نیز عالقه مردم اصفهان 
و حتــی غیراصفهانی ها بــرای خدمت و فعالیت  در این شــهر 
مرکزی و پر اهمیت کشــورمان اســت. اعــالم آمادگی  8 زن 
برای نمایندگی مجلس نیز هر چند در مقایســه بــا تعداد کل 
ثبت نام کنندگان، همچنان کم  بوده و نشان دهنده عدم آمادگی 
یا فقــدان امکانات  زنــان جامعه برای حضــور در فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی است، اما نشــان می دهد که زنان اصفهانی 
همچنان به حرکت الک پشتی و مداوم خود برای ورود به عرصه 
سیاست و پســت های مهم مدیریتی ادامه می دهند. حال باید 
منتظر ماند و دید از بین این 131 نفر، چه تعداد تایید صالحیت 
می شوند و شانس تکیه زدن بر یک کرسی باقیمانده در مجلس 

شورای اسالمی نصیب  کدام یک از آنها خواهد شد.

گزارش روز

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شهرداری 
اصفهان گفت: هتل پایانه های صفه و کاوه آماده پذیرایی 
از میهمانان نوروزی است. محمدرضا آقا باباگلیان اظهار 
کرد: در 5  پایانه شــهر اصفهان شــامل کاوه، صفه، جی، 
صمدیه و زاینده رود در حوزه ایمنی، زیباســازی و فنی 

فعالیت هایی صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه 25 اسفند ماه سفره هفت سین پایانه 
کاوه نصب می شود، ادامه داد: عملیات عمرانی آب نمای 
پایانه کاوه تا پایان هفته جاری تکمیل می شود. مدیرعامل 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه هتل هــای پایانه های مســافربری کاوه و صفه 
آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی اســت، بیان کرد: در 
هتل پایانه کاوه 90 تخت خــواب و در پایانه صفه نیز 80 
تخت خواب وجود دارد که مســافران برای اســتراحت 
خود می توانند از آنها اســتفاده کنند. آقاباباگلیان ادامه 
داد: نیروهای سازمان پایانه های مســافربری به صورت 
24ساعته خدمات الزم را به مســافران نوروزی ارائه می 
دهند. وی در ادامه با اشاره به اینکه به کیفیت غذایی پایانه 
ها توجه ویژه ای می شود، خاطرنشــان کرد: مواد غذایی 
رســتوران های پایانه ها برای حفظ ســالمتی مسافران 

به صورت روزانه کنترل می شود.

 هتل پایانه ها، آماده پذیرایی 
از میهمانان نوروزی است

خبرحمل و نقلپایانه ها

تعداد ایستگاه های دوچرخه 
شهر اصفهان دو برابر می شود

20 دستگاه اتوبوس گردشگری 
در باغ فدک مستقر می شوند

مدیر عامل شرکت اتوبوســرانی اصفهان و حومه اظهار 
کرد: در ایام نوروز حداکثر سرویس دهی را به شهروندان 
و مسافران خواهیم داشت. محمد علی احمدی با اشاره 
به اینکه 20 دستگاه اتوبوس گردشگری برای مسافران 
در باغ فدک مستقر می شود، ادامه داد: گردشگران پس 
از ثبت نام می توانند به وسیله اتوبوس های گردشگری 
از اماکن دیدنی شهر اصفهان بازدید کنند. وی با اشاره 
به اینکه در روزهای پایانی ســال، زمان سرویس دهی 
ناوگان اتوبوسرانی افزایش یافته است، گفت: اتوبوس ها 
در میدان های اصلی شــهر همچون میــدان انقالب، 
میدان امام حســین)ع(، میدان امام علی)ع( و میدان 
آزادی تا ساعت 24 فعالیت می کنند. احمدی بیان کرد: 
برای دسترسی آسان تر مسافران به شهربازی رویاها نیز 
اتوبوس و تاکســی های ویژه در نظر گرفته شده است. 
وی ادامه داد: تمام ســعی مدیریت شهری اصفهان این 
اســت که خدمات مطمئن و منظمی را به شهروندان و 
مسافران ارائه کند.  مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهــان و حومه از شــهروندان خواســت در این ایام 
نوروز از ســفرهای غیرضروری به هسته مرکزی شهر، 
خودداری و برای رفــت و آمدهای خود حتی االمکان از 

وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

مدیرعامل شــرکت مهندســی نیک اندیش وابســته 
به شــهرداری اصفهان اظهارکــرد: یکــی از مهم ترین 
راهکارهایــی که می تواند شــهر اصفهــان را از معضل 
ترافیک، عارضه های زیست محیطی و آلودگی هوا نجات 
دهد، اســتفاده از دوچرخه اســت. احمدرضا طحانیان 
بااشاره به اینکه طی دوســال گذشته 70 کیلومتر مسیر 
دوچرخه در شهر اصفهان ایجاد شده است، تصریح کرد: 
برنامه ریزی های الزم برای ایجاد 100 کیلومتر مســیر 
دیگر دوچرخه ســواری صــورت گرفته اســت. وی در 
ادامه به فعالیت 51 ایســتگاه دوچرخه در شهر اصفهان 
اشاره کرد و افزود: دوچرخه سراهای شهرداری اصفهان 
عالوه بر ارائه دوچرخه، در زمینه مشاوره و تعمیرات هم 
خدمت رســانی ویژه ای به شــهروندان انجام می دهند. 
طحانیان یادآور شد: ایســتگاه های دوچرخه شهرداری 
اصفهان بیــش از 10 هزار عضو دارد و مردم با اســتفاده 
از اصفهــان کارت می توانند ثبــت نام اولیــه را در این 
ایستگاه ها انجام دهند. وی با اعالم اینکه در آینده تعداد 
ایســتگاه های دوچرخه شــهر اصفهان به 100 ایستگاه 
می رسد، گفت: در صدد هســتیم ایستگاه های دوچرخه 
را در نزدیکی ایســتگاه های مترو، BRT و پارکینگ ها 

احداث کنیم تا تکمیل کننده شبکه حمل و نقل باشد.

سازمان تاکسیرانی

مدیر عامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان 
گفت: ســرویس های مدارس وظیفه حساسی دارند 
و وظیفه ما در تاکســیرانی ارتقای جایگاه آنهاســت. 
حســین جعفری افزود: هر ســال در آســتانه سال 
تحصیلی جدید با مشکلی مواجه می شویم و آن اینکه 
آموزش و پرورش ادعای تولی گری سرویس مدارس 
را دارد؛ اما می دانیم که در صورت تحقق این موضوع 

مشکالت زیادی برای رانندگان به وجود می آید.
مدیر عامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان 
بااشاره به اینکه در این راستا سامانه سرویس مدارس 
طراحی شده است، گفت: در این سامانه فاصله مرکز 
آموزشــی تا منزل دانش آموز به صورت هوشــمند 
محاسبه می شود تا شــائبه ای برای مدارس و اولیای 

دانش آموزان به وجود نیاید.
حســین جعفری خاطرنشــان کرد: در حال حاضر از 
75 هزار دانش آموز شــهر اصفهان، اطالعات 40هزار 
نفر آنها دراین سامانه وارد شــده و در سال تحصیلی 
97-96یــک رمز عبور و نــام کاربری بــه اولیای هر 
دانش آمــوز ارائه می شــود تا با اســتفاده از آن ثبت 
 نام دانش آمــوز خود را برای اســتفاده از ســرویس

مدارس انجام دهند.

 ثبت نام 40 هزار دانش آموز
در سامانه سرویس مدارس

جشــن نیکوکاری که از پنجشــنبه هفته گذشته 
در استان اصفهان آغاز شــد، تا دیروز ادامه داشت. 
کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان، در 
آستانه فرا رســیدن نوروز 96 و در هفته احسان و 
نیکوکاری، نیز بیش از سه هزار پایگاه به این منظور 
و با هدف تامین برخــی از کاالهای ضروری و اصلی 
خانواده های کــم برخوردار دایر کــرده بود. مردم 
خیراندیش اســتان اصفهان، امســال نیز همچون 
ســال های گذشــته، به نیازمندان و خانواده های 

بی بضاعت دست یاری دادند.

آغاز توزیع کمک های خیران اصفهانی
جشــن نیکوکاری امسال با شــعار »بهار همدلی، 
شــکوه مهربانی« برگزار شــد؛ شــعاری که بازهم 
مردم خیرخواه اصفهان با مشــارکت خــود، آن را 
در عمل تحقق بخشــیدند. مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســتان اصفهان گفت: کمک های 
مردمی، از دیروز به دســت خانواده های نیازمندان 
زیرپوشــش این نهاد رســید. حمیدرضا شیران با 
اشاره به اینکه خیران نیک اندیش استان با مراجعه 
به 3 هزار پایگاه ثابت و سیار جشن نیکوکاری، بیش 
از26 میلیارد ریال کمک کردند، افزود: این کمک ها 
به منظور تامین معیشت نیازمندان استان اصفهان 
جمع آوری شد. وی با بیان اینکه حدود 19میلیارد 

ریال از کمک هــای مردمی در هفتــه نیکوکاری، 
غیرنقدی و شــامل پوشــاک و ســبدغذایی بوده 
است، خاطرنشان کرد: شهرســتان های اصفهان، 
گلپایگان، کاشان، شــاهین شــهرومیمه، نطنز و 
فریدن، به ترتیب بیشترین میزان مشارکت خیران 

را در جشن نیکوکاری امسال داشتند.
دریافت کمک های خیــران در بیش از 

3هزار پایگاه
پایگاه های مردمــی کمیته امداد، امســال نیز در 
مناطق مختلف شــهری و روســتایی دایر شــد تا 
همه خیران بتوانند کمک هــای خود را برای توزیع 
بین نیازمندان استان، به دســت این نهاد بسپارند. 
معاون مشــارکت های مردمی کمیتــه امداد امام 

خمینی)ره( اســتان اصفهــان گفــت: دو هزار و 
853 پایــگاه در مــدارس، 136 پایــگاه در مراکز 
بســیج، 163پایــگاه در مســاجد و 48 پایگاه در 
مراکز نیکــوکاری، از 18 تا 20 اســفند کمک های 
انسان دوســتانه خیران و نیکوکاران اصفهانی را در 

جشن نیکوکاری دریافت کردند.
عبدالرزاق میرزایی همچنین با بیــان اینکه از 70 
پایگاه امدادی شــهر و روســتا، 25 پایگاه در شهر 
اصفهان برپا  شــد، افزود: جمــع آوری کمک های 
نیکوکاران استان 18 اسفند در مدارس، 19 اسفند 
در پایگاه های امداد و مراکز بســیج و نیکوکاری و 
20 اسفند در همه میعادگاه های نماز جمعه استان، 

صورت گرفت.

 کمک 26میلیارد ریالی به نیازمندان؛

شکوه مهربانی اصفهانی ها در بهار همدلی

بامسئوالن

رسول زرگرپور افزود: براساس این شرایط، عقل حکم می کند 
که در کلیه برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند 

مدت و چشم اندازها، این دو شرایط مورد توجه قرار گیرد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به جایگاه خاص استان پهناور 
اصفهان در کشور، گفت: در دنیا 15درصد سرزمین ها کویری 
است که این نسبت در ایران به 25 درصد و در استان اصفهان 
به 30 درصد می رســد. زرگرپور اضافه کرد: با وجود متوسط 
بارش جهانی 750 میلی متری در جهان، شــاهد متوســط 
بارش 250 میلی متری در ایران هســتیم که متوسط بارش 
در اســتان اصفهان به حدود 120 میلی متر )که یک ششم 

بارش های جهانی است( تقلیل می یابد.
وی اظهارکرد: در طول سالیان دور مردم باهوش و با ذکاوت 
این دیار، بــا خالقیت و برنامه ریزی این شــرایط را مدیریت 
کردند؛ ولی هجوم بــی برنامه صنعت، افزایــش رو به تزاید 

جمعیت و زندگی تقلیدی ماشینی باعث شده که امروز وارث 
استانی با شرایط محیطی شکننده باشیم.

اســتانداراصفهان افزود: این امر در طول ده ها سال به وجود 
آمده و برای جبران، نیاز به برنامه، منابع و زمان دارد که دولت 

تنها بخشی از این فرآیند است.
زرگرپور با بیان اینکه امروز در استان اصفهان با آلودگی خاک 
و فرسایش آن، آلودگی هوا و مشکل آب مواجه هستیم، گفت: 
خوشبختانه در استان با اســتفاده از توان باالی کارشناسی و 
علمی و عزم و اراده مدیریت برای کنترل این چالش ها، برنامه 

میان مدتی تهیه شده و به مرحله اجرا رسیده است.
وی با اشــاره به صحبــت های وزیــر کشــاورزی مبنی بر 
غیراســتاندارد بودن سموم مصرف شــده در دوران تحریم، 
خاطرنشــان کرد: برنامه ای به منظور کنترل آلودگی خاک، 
کنترل ســموم و کودهای غیر اســتاندارد و مخرب توسط 

جهادکشاورزی تدوین و اجرا شده است.
مدیرارشد اســتان اصفهان به تهیه برنامه مقابله با گردوغبار 
اشــاره کرد و افزود: برنامه جامع مقابله با گردوغبار در استان 
اصفهان 6 ماه زودتر از مرکز آماده شده و در کارگروه مربوطه 

به تصویب رسیده است.
رســول زرگرپور افزود: در طول 3 سالی که این طرح به مورد 
اجرا در آمد، بیش از 5000 هکتــار از کانون های گردوغبار، 
درختکاری و تثبیت شــد و هدف گذاری این برنامه، تثبیت 
10هزار هکتار از کانون های فرسایش خاکی است. وی اضافه 
کرد: در کنار این طــرح، زمین هایی در اختیار دانشــگاه ها 
قرارگرفته اســت تا پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی خود را 

پیاده کنند.
استاندار اصفهان، با اشــاره به تدوین طرح مقابله با آلودگی 
هوا به کمک کارشناسان و دانشگاهیان، گفت: امروز باتوجه 
به اعالم رییس جمهور و رییس ســازمان محیط زیست، این 
طرح موفق ترین طرح جامع مقابله با آلودگی هوا در کشــور 
بوده، به طوری که در سال 92 تنها 93 روز هوای سالم گزارش 
شده بود و امروز این عدد به 279 روز رسیده است؛ به عبارتی 
تعداد روزهای هوای سالم سه برابر شده است.زرگرپور تصریح 
کرد: در طرح تدوین شده ایجاد هوای سالم در تمام روزهای 
سال هدف گذاری شده بود و امروز برنامه استان، رسیدن به 
هوای پاک است. استانداراصفهان با بیان اینکه آنچه امروز در 
بخش آب استان رخ داده، در 20سال گذشته بی سابقه بوده 
اســت، تصریح کرد: در قالب طرح 9مــاده ای احیای حوضه 
آبریز زاینده رود، مدیریت یکپارچه ای بر حوضه حاکم شده که 

الگویی برای سایر حوضه های آبریز بوده است.
زرگرپور اضافه کرد: برای اولین بار حســابداری حوضه آبریز 
و ســهم ها و همچنین برداشــت های غیرمجاز، مشخص 
و طرح های توســعه ای، متوقف و ســامانه دوم فعال شــده 
اســت؛ البته اقدامات انجام شده کافی نیســت. وی در ادامه 
صحبت های خود، با اشاره  به بخش کشــاورزی عنوان کرد: 
کشاورزی در استان اصفهان نیاز به رویکرد جدیدی داشته و 
باید ساماندهی اصولی کشاورزی استان از طریق الگوی کشت 
مناسب، سیستم های آبیاری و سیستم های گلخانه ای تسریع 

شود و با حرکت جهشی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ریزگردها یکی از دغدغه های 
مدیریت استان برای آینده است، گفت: درصورت عدم توان 
مقابله با این مســئله، مشــکالت عدیده ای خواهیم داشت؛ 
در این مســیر نیازمند اعتبــارات کافی بــوده و امیدواریم 
حمایت های الزم و اعتبارات آبخیزداری و آبخورداری بیش 

از پیش افزایش یابد.

برنامه ای به منظور 
کنترل آلودگی 

خاک، کنترل 
سموم و کودهای 

غیر استاندارد 
و مخرب توسط 
جهادکشاورزی 

تدوین و اجرا شده 
است

استاندار اصفهان:

اصفهان با آلودگی خاک، هوا و مشکل آب مواجه است

استاندار اصفهان در گردهمایی نقش مراتع در مدیریت جامع حوضه های آبخیز که با حضور مهندس جاللی 
معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیران کل منابع طبیعی 
سراسر کشــور برگزارشــد، با بیان اینکه ایران روی دو کمربند جهانی مهم قرار گرفته است، گفت: این دو 
کمربند، کمربند زلزله آلپ- هیمالیا و کمربند صحرایی آفریقا-آســیا بوده که در کمربند زلزله ای، بیش از 
۸0درصد شهرها و روستاها در معرض زمین لرزه شدید و متوســط قراردارند و در کمربند صحرایی، بیش از 

۸5درصد کشور در مناطق خشک، نیمه خشک و شدیدا خشک واقع شده اند.

با اقدامات شبانه روزی کارگران اداره خدمات شهری؛

نازیبایی های شهر، یکی پس از 
دیگری حذف می شوند

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
اقدامات شــبانه روزی کارگران اداره خدمات شهری 
شهرداری اصفهان، باعث شــده که در آستانه نوروز 

نازیبایی های شهر یکی پس از دیگری حذف شوند.
غالمرضا ساکتی اظهارکرد: شهر یک بستر پویاست 
و زندگی مــردم نیز در بســتری زنده و پویا شــکل 
می گیرد، بنابراین از یک ماه پیش خانه تکانی شــهر 

آغاز شده است.
وی، رنگ آمیزی جداول، نرده هــا، پل های هوایی، 
عالئم ترافیکــی و المان هــای شــهری را از جمله 
اقدامات انجام شــده خدمات شــهری شــهرداری 
اصفهان در آستانه نوروز برشمرد و افزود: ساماندهی 
ورودی های شــهر اصفهان، از سمت شمال، جنوب، 

شرق و غرب در حال انجام است.
رییــس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به امحای کلیه برچســب های تبلیغاتی، 
پوســترها و برخــورد بــا متخلفان طبق مــاده 92 
شــهرداری اصفهــان، اظهارکــرد: رنــگ آمیزی 
دیوارهای شــهر نیز با هدف زیباسازی در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به افزایش میزان جمع آوری بازیافت در 
ایام خانه تکانی منازل گفت: این روزها سرویس دهی 
ایستگاه های ثابت و سیار بازیافت، افزایش یافته و به 

ساعات کاری آنها اضافه شده است.
ســاکتی یادآور شــد: در حــال حاضــر روزانه در 
ایســتگاه های ثابت و درب منازل بیــش از 140 تن 
بازیافت، بارگیری و به مرکز پردازش بازیافت تحویل 
داده می شود. وی از شهروندان خواست پسماندهای 
خشک و تر را طبق برنامه و در زمان های مقرر خارج 

از منزل قرار دهند.
رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه نظافت و پاکسازی معابر و زمین های 
بایر شهر نیز به صورت ویژه در دســتور کار است، از 

رنگ آمیزی ماشین آالت خدمات شهری خبر داد.
وی ادامــه داد: در تمام مناطق 15 گانه شــهرداری 
اصفهان، بر حجم و تعداد ماشــین آالت افزوده شده 
و در بخش فضای ســبز هم اقدامات ویــژه ای انجام 
گرفته است تا شهری در شأن شهروندان و مسافران 

داشته باشیم.
ساکتی یادآور شــد: همچنین برای تهیه لباس فرم 

کارگران جهت ایام نوروز اقدام شده است.

شهرداری
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گوناگون

اختراعات باستانی که هنوز هم 
کاربرد دارند)4(

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»و باز هم ســفر« عنوان اثری از»ناصر یوسفی« است که نشر »افق« 
آن را چاپ کرده است. ناصر یوسفی  نویسنده این اثر  دانش آموخته 
روان شناســی آموزش کودکان خردسال اســت و دکترای آموزش و 
پرورش دارد. او جایزه های بســیاری از نهادهــای مختلف از جمله 
شــورای کتاب و کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان دریافت 

کرده است.
 یوســفی به عنــوان متخصص ارشــد مســائل کودکان، مشــاور 
سازمان های بین المللی چون یونســکو و کمیساریای عالی سازمان 
ملل است. بنا به گفته نویســنده »و باز هم ســفر« قصه ای سه گانه 
است که شــخصیت های آن ســفرهای متفاوتی را تجربه می کنند. 

هر داســتان کمک می کند تا بچه ها بتوانند موضوع سفر را در قالب 
داســتان به گونه ای متفاوت تجربــه کنند. در واقع این کتاب ســه 
داستانی اســت که به صورت موازی نوشته شده اســت بنابراین هم 

می توان این سه داستان را جداگانه خواند و هم به صورت هم زمان.
  در بخشی از این رمان نوجوان می خوانیم:»او یک غریبه بود و غریبه 
یعنی خطر! مردم شــهر از زمانی که به یاد داشــتند این رسم را اجرا 
می کردند. هر دختر و پســری که به ســن چهارده سالگی می رسید 

باید به سفر بزرگ می رفت.
 این بخشــی از قانون بزرگ شدن بود. سام شــنیده بود گاهی سفر 
بچه ها ماه ها و سال ها طول می کشد. شــنیده بود بعضی ها پس از 
چند سال به خانه برگشته اند. حتی شــنیده بود بعضی ها هیچ وقت 
برنگشته اند. هیچ وقت!«  نشر افق اثر حاضر را در 392 صفحه چاپ و 

روانه بازار نشر کرده است.

چلو گوشت سمنانی
مواد الزم

گردن گوسفند ١ عدد،پیاز خرد شده 
٢ عدد متوســط، رب گوجه فرنگی ١ 
قاشــق غذاخوری، ادویــه )دارچین، 
نمک و زعفران ( مقداری، روغن برای 

سرخ کردن
طرز تهیه

پیاز را خرد کرده و ســرخ می کنیم. 
گــردن گوســفند را در پیاز ســرخ 
می کنیم بعــد از کمی تفت دادن رب 
گوجه فرنگی را به مواد افزوده و سرخ 
می کنیم، ســپس زعفران آب شده و 
نمک را به مواد اضافه مــی کنیم. به 

میزان الزم  آب به مواد می افزاییم. بعد از پخت گوشــت مقداری دارچیــن به مواد اضافه 
می کنیم و به مدت ١٠ دقیقه می گذاریم با دارچین بپزد. این غذا با برنج سرو می شود .

سمنانی ها از دست گوسفند برای چلو گوشت اســتفاده می کنند آنها ابتدا برنج را جوشانده 
و کمی خام برمی دارند ســپس گوشــت را ادویه زده و به صورت خام الی برنج دم کرده و 
حدود دوساعت با شعله کم دم می کنند. گوشت داخل برنج با بخار برنج کامال می پزد و آب 
درون گوشت به ته دیگ رفته مجددا بخار می گردد تا زمانی که گوشت کامال بپزد. به جای 

گوشت می توان از مرغ یا جوجه با زعفران و کره نیز استفاده نمود.

و باز هم سفر

گام هایی برای کاهش وزن بدن )5(
۱۶. برنامه مبارزه با چاقی

از موثرترین اهداف رژیم خود، فهرســتی تهیه کنید. )مصرف کردن غذاهای ســاده فاقد 
چربی، تدارک دیدن ناهار توســط خودتان و غیره(. فهرســت را در پایان هر ماه بررســی 
کنید. »لیندا کروفورد« کارشــناس عادت های تغذیه می گوید: » مــا اغلب از اهداف خود 
 فاصله می گیریــم و تنها راه جلوگیری از آن بررســی ماهانه عملکرد مــا در تغذیه بدنمان

 است.«
۱۷. دست ها را آزاد نگه دارید

هنگام باال رفتن از پله ها، از نرده های کنار پله ها اســتفاده نکنید. این عمل ســرعت عمل 
کالری سوزاندن بدن شــما را کاهش خواهد داد. پس موقع باال رفتن از پله ها صحیح تر آن 

است که دست هایتان آزاد باشد.
 ۱۸. در موقع گرسنگی آشپزی نکنید!

اگر چنین کنید، لقمه هــای کوچک برای خــود خواهید گرفت و به میــزان پخت غذا نیز 
خواهید افزود. با خوردن یک دانه سیب یا یک برش لیمو و غیره به گرسنگی خود فائق آیید 

و بعد با خیال راحت غذا درست کنید.
۱۹. نقش رنگ ها در تغذیه

بهتر است غذاهای خود را در اتاقی که رنگ آبی دارد میل کنید و نه رنگ قرمز و تند.
بر پایه تحقیقات موسسات طبی دانشگاه »جانز هاپکینز«، رنگ های گرم و تند نظیر قرمز، 
نارنجی و زرد سبب می شود که غذا مطبوع تر جلوه کند. در نتیجه انسان احساس گرسنگی 
و ولع بیشتری می کند. رنگ های سرد و مالیم مانند آبی و خاکستری درست نتیجه عکس 

رنگ های تند را به دنبال دارد.

خمیر دنــدان: از عجیب تریــن اختراعات 
باستانی می توان به خمیر دندان های باستانی اشاره 
کرد کــه هنــوز ترکیب آنها مشــخص نیســت. 
قدیمی ترین اشاره به خمیردندان، مربوط می شود به 
نســخه های خطی مصری مربوط به قرن 4 بعد از 
میالد که در آن مخلوطی از گل های زنبق و سوسن 
تجویــز شــده اســت. فرمول ســاخت بیشــتر 
خمیردندان های اولیه بر پایه ادرار بوده است. باوجود 
این خمیردندان ها یا پودرها تا قرن ١99 میالدی در 
مصرف عموم مردم قرار نگرفت. یونانی ها و ســپس 
رومی ها بــا اضافــه کــردن پاک کننده هایی مثل 
اســتخوان های خرد شــده یا پوســت های صدف 
ســاختار خمیردندان را بهتــر کردنــد. در قرن 9 
»زریاب« موســیقی دان و طراح مد ایرانی به خاطر 
اختراع نوعی خمیردندان درسرتاســر اســپانیای 

اسالمی  معروف شد. 
چتر: در مجسمه های نینوا بارها سایبان دیده   
شده است. »اوستن هنری« عکســی از یک نقش 
برجسته ارائه می دهد که در آن پادشاهی در یک ارابه 
با چتری باالی سرش، همراه با یک خدمتکار که چتر 
را باالی سر او نگه داشــته ایستاده است. در قسمت 
پشتی ســایبان نیز پرده ای اســت که آن را جمع 
می کند، درست مثل نمونه هایی که ما امروزه استفاده 
می کنیم. این اختراع باستانی منحصرا به پادشاه تعلق 
داشت و هرگز توســط افراد دیگر مورد استفاده قرار 
نمی گرفت. در مصر، ســایبان با شکل های متفاوتی 
پیدا شــده اســت که در برخی نمونه ها شبیه یک 
بادبزن اســت، بادبزنی با برگ های خرما یا پرهای 

رنگین که دسته  بزرگی به آن وصل شده است.
بخیه: بخیه، تاریخچه طوالنی و عجیبی دارد   
که به مصر باستان برمی گردد، در آنجا از هر چیزی از 
پوســت درخت تا مو برای بخیه زدن گوشت انسان 
استفاده می شد. پزشــکان 4٠٠٠ سال پیش برای 
بســتن زخم از بخیــه زدن اســتفاده می کردند. 
یافته های باستان شناسی مصر باستان نشان می دهد 
که مصری ها از کتان و رگ و پی حیوانات برای بستن 
زخم ها استفاده می کردند. در هند باستان، پزشکان 
از شــاخک های سوســک ها یا مورچه ها به عنوان 
گیره ای کــه زخم ها را جــوش می داد اســتفاده 

می کردند. 
آنها برای این کار حشــرات را گرفته و بدنشــان را 
نصف می کردنــد و این شــاخک ها را از بدنشــان 
جدا می کردنــد. از دیگر مــواد طبیعی کــه برای 
بستن زخم اســتفاده می شــد می توانیم از کتان، 
مو، علف، نــخ پنبه، ابریشــم، موهــای ریز خوک 
و دل و روده حیوانــات نــام بــرد. پــس االن باید 
متوجه شــده باشــید که اصول اساســی بســتن 
 زخم هــا از4٠ هــزار ســال پیــش زیــاد تغییر

 نکرده است!

لبخندک

تحویل سال
خیلی ها عید نوروز را دوســت ندارند و اصال 
قرار نیست همه ما یک چیز را دوست داشته 
باشــیم. عید هم از بخش های مختلفی مثل خانــه تکانی، خرید، 
مسافرت، تعطیالت و میهمانداری تشکیل می شود و ممکن است 
که آدم یک یا چند تا از آنها را دوســت نداشــته باشد. بعضی ها دو 
ســه روز اول عید را دوســت دارند و از آن به بعد همه چیز برایشان 
تکراری می شــود، آنها از این حس به تعویق انداختن کارهای نیمه 
تمام خوششــان نمی آید برای همین لحظه سال تحویل برایشان 
لحظه غم انگیزی اســت. آنها احتماال در همان دقایقی که منتظر 
تحویل شدن سال هســتند به این فکر می کنند که یک سال دیگر 
گذشــت و هنوز هیچ کدام از طرح هایی که برای زندگی داشتند به 
ثمر ننشسته است. بعضی  دیگر هم اصال با فلسفه همین تحویل سال 
مشکل دارند و نمی توانند درک کنند که چرا یکی از هزاران لحظه 
یک سال باید ارزشی چند برابر بقیه داشته باشد؟ آن قدر که برایش 
جشن بگیرند، توپ َدر کنند و شــیرینی بدهند؟ این دوستان عزیز 
وسط همه غرولند ها و منفی بافی هایشان یک حرف جالب و درست 
می زنند اینکه هر لحظه از عمر می تواند لحظه تحویل باشد. دلیلی 
ندارد که زندگی ما درست رأس ساعت ٢ و ١5 دقیقه و ١٠ ثانیه روز 
شنبه اول فروردین تغییر کند. واقعا هم بعید است که آن موقع شب 
اتفاق سرنوشت سازی بیفتد و زندگی ما را زیر و رو کند اما اتفاقی که 
همه ما منتظرش هستیم ممکن است همین االن یا هر زمان دیگری 
رخ بدهد. آن ساعت فقط یک قرار است. همان شنبه موعودی که قرار 
اســت همه تصمیم های مهم زندگی از آن به بعد کلید بخورند. آن 
ساعت فقط یک شعله کوچک امید و بهانه تغییر است. یک دلخوشی 

کوچک است برای آدم هایی که به دلخوشی های کوچک زنده اند. 

نداشاه نوری
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امام علی نقی  )علیه السالم(:
خشم بر زیر دستان از پستی است.
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