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معاون پارلمانی وزارت امور خارجه، در حاشــیه جلسه علنی روز 
گذشــته مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهاراتی را در 

رابطه با مطالب منتشر شده توسط کریمی قدوسی...

مدیرکل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: میانگین وزنی بارش تا 4 دی 95 در استان 
اصفهان برابر 30 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشــابه در بلندمدت 32 درصد و 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 33 درصد کاهش یافته اســت. مجید بیجندی 
افزود: بارش شــهر اصفهان از ابتدای مهر تا 6 دی در ایســتگاه ازن ســنجی اصفهان 
13میلی متر بوده، همچنین در سال زراعی جاری میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ 
به عنوان ایســتگاه شــاخص در تامین زاینده رود 491 میلی متر است که 9 درصد از 
میانگین بلندمدت دوره مشــابه و 16 درصد از مدت مشــابه در سال گذشته بیشتر 

است. مدیرکل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: مرکز هواشناسی اصفهان ...

آخرین دیدار نیم فصل لیگ برتر برای دو تیم پدیده و ذوب آهن 
با تساوی به پایان رسید تا نوار پیروزی های ذوب آهن در مشهد 
قطع گردد. ذوب آهن در حالــی برابر پدیده صف آرایی می کرد 
که غیبت علی حمام، مدافع راست این تیم، به دلیل مصدومیت 
باعث شــده بود مجتبی حســینی،  هافبک دفاعی ثابت خود 
دانیال اســماعیلی فر را به اجبــار در دفاع راســت بازی دهد. 
نبودن اسماعیلی فر در کنار مهدی پور در پست هافبک دفاعی 
باعث شــده بود مهدی پور عمال تک هافبک دفاعی ذوب آهن 
در این دیدار باشد. در این دیدار همچنین بنگستون به ترکیب 
ذوب آهن بازگشــته و در رأس خط حمله این تیم به کار گرفته 
شده بود. در نیمه نخست این دیدار، دو تیم بازی متعادل و البته 
سردی را به نمایش گذاشتند و کمتر شاهد موقعیت گل بودیم. 
ذوب آهن بیشتر روی ضربات کرنر برای باز کردن دروازه پدیده 
حساب باز کرده بود و در سوی دیگر، پدیده روی توپ های بلند 
و ارسال از کناره ها برنامه داشت؛ اما هیچ کدام از دو تیم در نیمه 
نخست در به ثمر رســاندن گل موفق نبودند تا در یک نیمه کم 
افت و خیز، بازی با تســاوی بدون گل به پایان برســد. در نیمه 
دوم دو تیم تالش بیشتری برای به ثمر رساندن گل انجام دادند 
و از همان راه هایی کــه در نیمه اول برای به ثمر رســاندن گل 
استفاده کردند به گل رسیدند. ابتدا ذوب آهن روی ریباند یک 
ضربه کرنر توسط بنگستون به گل رســید اما در ادامه، پدیده 
برای جبران گل خورده پیش کشید و روی ارسالی که به سمت 
دروازه ذوب آهن رفت، به گل رسید. تالش دو تیم در 20دقیقه 
پایانی بازی برای به ثمر رســاندن گل نتیجه ای نداشت تا یک 

امتیاز مساوی، سهم دو تیم از این بازی نه چندان جذاب باشد.

دبير ستاد معاینه فني خودروی شهرداري اصفهان:مدیرکل هواشناسی اصفهان:

معاینه فنی تلفنی نداریم مرکز هواشناسی استان 
اصفهان راه اندازی می شود

۹۸ درصد اصفهانی ها
باسواد هستند

15

15

اظهارات قشقاوی درباره انتشار سخنان منتسب به ظریف:

راهرو امن نیست!

درآمد گمرک استان از 1000 
میلیارد ریال فراتر رفت

نوار پیروزی های شاگردان حسینی
پاره شد

2

3

1۸7 روستای چهارمحال و بختیاری 
در معرض خطر رانش زمین

قرار دارد
7

خبر آخر

معاون آموزش و پرورش اصفهان:

ادامه در صفحه 15

اصغــر آذربایجانــی، رییس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اســالمی شهر اصفهان 
درخصوص وضعیت فعلــی ســینماها اظهارکرد: 
ظرفیت هایی که حوزه هنری اصفهان زمینه ســاز 
آن بوده، شرایط و زیرساخت های خوبی را در حوزه 

سینما فراهم کرده است. وی با بیان اینکه متاسفانه 
در ســال های گذشته شاهد زیرســاخت های قابل 
قبولی در خصوص سینما برای شهر نبودیم، افزود: 
عالوه بر تولید محتوا که باید در سینما انجام گیرد، 

قطعا بحث وجود زیرساخت ها در...

ریيس کميسيون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

سینماهای ما
در شأن پایتخت فرهنگ و تمدن ایران نیست

6

گزارش 9 ماهه تجارت خارجی اصفهان؛

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، از کشــف 4 تن 
و 524 کیلوگرم انواع مــواد مخدر و انهدام 

11 بانــد قاچاق مــواد افیونی در 
10 عملیات طــی یک ماهه 

ماموران  توســط  گذشته 
انتظامی این استان خبر 
عبدالرضا  ســردار  داد. 
آقاخانی اظهار داشــت: 
در یک ماه گذشته 10 
توســط  ویژه  عملیات 
مامــوران پلیس مبارزه 
با مواد مخــدر، ماموران 
و  تــکاوری  یــگان 

ماموران ایســت و 

بازرسی های سطح استان انجام گرفت که درنتیجه 
اقدامات صورت گرفته، مقدار 4 تن و 400 کیلوگرم 

انواع مواد مخدر کشف شد.
وی افزود: 2 تــن و 600 کیلوگرم این مواد 
تریــاک، یک تــن و 620 
کیلوگرم حشیش، 79 
کیلوگــرم مورفین، 
کیلوگــرم   10
هروئین، یک کیلو و 
84 گرم شیشــه و 131 
کیلوگرم سایر مواد، شامل تفاله 

و شیره و غیره بودند.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با 
اشــاره به اینکه این مقدار کشفیات 
مــواد مخــدر در اســتان 35 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشــته که در نوع خــود نیز 
بی سابقه اســت، تصریح 
کــرد: 11 باند قاچاق 
در  افیونــی  مــواد 
این مــدت منهدم 

شــدند و در این زمینه تعداد 2 هزار و 72 نفر شامل 
قاچاقچــی، حمل کننده، نگه دارنــده، توزیع کننده 
و افراد معتادی که با خود مواد داشــتند، دســتگیر 

شدند.
وی از توقیف 10 دستگاه خودروی تریلر و کامیون 
کشنده، 54 دستگاه خودروی سواری و سه دستگاه 
موتورسیکلت در یک ماهه گذشــته خبر داد و بیان 
کرد:90 درصد از مواد مخدری که توســط ماموران 
فرماندهــی انتظامی اســتان کشــف می شــوند، 
به صورت جاســازی های حرفه ای هســتند، 60 تا 
70 درصد این جاســازی ها نیز در بار قانونی صورت 
می گیرد که کشف آنها ساده نیست و موفقیت های 
پلیس اســتان نیز به خاطر تبحر، تجربه، اشرافیت 
باال و هوشمندی مامورانی اســت که در این زمینه 
فعال هستند. ســردار آقاخانی با بیان اینکه هر بار 
که موادی را کشف می کنیم با جاسازی های نوین و 
جدیدتری روبه رو می شویم، ادامه داد: عجیب ترین 
جاســازی ها توســط قاچاقچیان برای انتقال مواد 
مخدر صــورت می گیرد که ازجملــه آنها، می توان 
به جاسازی در هندوانه، شــکم ماهی، خیار، گوجه 

و حتی پرتقال اشاره کرد.

فرمانده انتظامی اصفهان:

بیش از ۴ تن مواد مخدر در اصفهان کشف شد
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پیشنهاد سردبیر:
اتاق اختصاصی سفیر ایران در کنار دفتر مقامات سوری

ادیانپدافنددیدگاهاحزاب

ژاله فرامرزیان دبیر اجرایی شــورای سیاســت گذاری 
اصالح طلبان، دربــاره برخــی اخبار مبنی بــر اینکه 
لیســت انتخاباتی اصالح طلبان برای انتخابات شورای 
شهر تهران آماده شده اســت، گفت: خیر، فعال مصوب 
شــده که اقدامات اولیه تهیه لیســت انتخابات شوراها 
به عهده هیئت رییســه شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان باشــد. وی افزود: هیئت رییســه شورای 
سیاســت گذاری اصالح طلبان، اقدامات اولیه را صورت 
داده و پیشــنهاد های خود را در معــرض رای  اعضای 

شورای سیاست گذاری می گذارد.
دبیــر اجرایی شــورای سیاســت گذاری اصالح طلبان 
بابیان اینکه درباره مصادیق و شــاخص های انتخابات 
شوراها هنوز به جمع بندی نرسیده ایم، گفت: پیشنهاد 
احزاب، تشکل های سیاسی و اعضای عضو شورا درباره 
شاخص ها و مصادیق را توسط کارگروه تدوین راهبردها 

جمع بندی می کنیم.
فرامرزیان ادامه داد: هر کاندیدایــی که برای انتخابات 
شوراها با گرایش اصالح طلبی اعالم حضور کند، توسط 

این شاخص ها امتیازدهی خواهد شد.

امیر عباس فرج پور علمداری ســخنگوی رزمایش پدافند 
هوایی مدافعان آسمان والیت ۷ درباره جزییات برگزاری 
مرحله نخســت رزمایش اظهارکرد: این رزمایش با هدف 
ایجاد هماهنگی بین عناصر عملیاتی پدافند هوایی اعم از 
ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح، گسترش و جابه جایی 
سریع انواع سامانه ها و تجهیزات شامل سامانه های راداری، 
موشکی، توپخانه ای، ارتباطی، جنگالی، شنود الکترونیکی 
و ارتباطی تحت کنترل عملیاتی شبکه یکپارچه کنترل و 
فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش 
در کمترین زمان ممکن انجام شــد و رکورد جدیدی در 
جابه جایی های تاکتیکی نیروهای مســلح به ثبت رسید. 
وی تصریح کــرد: در این مرحلــه از رزمایــش، چابکی  
تاکتیکی مناطق پدافندی و ارتقا و همســان سازی سطح 
مهارت نیروهای جوان در آماده سازی و به کارگیری انواع 
ســامانه های بومی و پدافند هوایی ارتش مورد ســنجش 
و ارزیابی قرار گرفت. مرحله نخســت رزمایش مشــترک 
قرارگاه پدافند هوایی خاتــم االنبیــاء )ص( ارتش با نام 
مدافعان آسمان والیت ۷، صبح دیروز در منطقه عمومی 

جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور آغاز شد.

دبیر اجرایی شورای سیاست گذاری اصالح طلبان:

هنوز لیست انتخاباتی شوراهای 
اصالح طلبان آماده نشده است

سخنگوی رزمایش پدافند هوایی ارتش  خبر داد:

ثبت رکوردی جدید درجابه جایی 
تا کتیکی نیروهای مسلح

عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل ۹۰:

اگر من به جای آخوندی بودم 
استعفا می دادم

اسقف اعظم کلیسای شرق  آشوری ایران:

برای امنیت آشوریان در ایران 
سپاسگزار رهبری هستیم

ولی داداشی عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره 
به نامه سرگشــاده وزیر راه و شهرسازی به رییس سازمان 
صداوسیما و متهم کردن رسانه ملی به دروغ گویی، اظهار 
داشت: برخی از مســئولین به جای پاسخگویی به مردم، 
درصدد فرافکنی و شــبهه سازی در کشــور هستند؛ در 
حقیقت برای کسانی که به اطالع رسانی مردم می پردازند 
حاشیه سازی می کنند. وی با بیان اینکه وزیر راه باید نسبت 
به حادثه ناگوار سمنان پاسخگو باشــد، افزود: آخوندی به 
جای اینکه رییس شــرکت ملی راه آهن را برای محاکمه، 
حداقل به یک هیئت بدوی تخلفــات اداری ارجاع دهد، 
با استعفای او موافقت می کند. داداشــی با تاکید براینکه 
اگر من جای وزیر بودم از روی شــرم استعفا می دادم، بیان 
داشت: آخوندی به جای اینکه پاسخ مردم را به صورت شفاف 
و قانونی بدهد، در رسانه ملی گریه کرد. ما برای گریه کردن 
در کشور زیاد آدم داریم. خیلی از افراد هستند که محتاج 
نان شبشان هســتند؛ آنها باید گریه کنند، یا خانواده های 
عزاداری که در سمنان خانواده شــان را از دست دادند. آنها 

بهتر می توانند گریه کنند نه آقای وزیر.

»مارنرســای بنیامین« اســقف اعظم کلیسای شرق 
 آشوری ایران، ضمن تشکر از مســئوالنی که جمعی از 
نمایندگان اعضای آشــوریان تهران را به مجلس دعوت 
کرده اند، با تاکید بر اینکه خدا را شاکریم که در کشوری 
امن به نــام ایران زندگــی می  کنیم، گفت: آشــوریان 
مسیحی که در شهرهای مختلف عراق و سوریه زندگی 
می کردند، متاســفانه مورد تاخت و تاز داعشــیان قرار 
گرفتند و باالجبار از مناطق زندگی خود مهاجرت کردند 
و این در حالی است که جمهوری اســالمی ایران برای 
همه آحاد جامعه، امنیت داشته و دارد و ما نیز از امنیت 
بسیار باالیی در تمامی شهرها از جمله تهران، فردیس 
کرج، ارومیه، سلماس، اهواز، شاهین شهر، همدان و ... 
که آشوریان بســیار زیادی زندگی می کنند، برخوردار 
هستیم. اسقف اعظم کلیسای شــرق آشوری ایران، در 
ادامه افزود: ما قبل از هر چیــز، از مقام معظم رهبری، 
دولتمردان و نیروهای انتظامی به دلیل ایجاد این امنیت 
سپاسگزاریم و برای سالمتی رهبری و نیروهای خدوم 

کشور دعاگو هستیم.

 تکلیف مجلس به دولت برای 
راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا

حضور جمعی از روحانیون آشوری 
و کلدانی در مجلس

احتمال برکناری عارف از ریاست 
شورای عالی اصالح طلبان

دلجویی نمایندگان یزد
از معاون پارلمانی رییس جمهور

بیانیه جامعه مدرسین در حمایت
از آیت ا... عیسی قاسم

نمایندگان مجلس شورای اســالمی، در برنامه ششم توسعه، دولت 
را مکلف کردند در ســال اول برنامه، نســبت به راه اندازی ســامانه 
ثبت حقوق و مزایا، اقدام کرده و امکان تجمیــع کلیه پرداخت ها به 
مقامات، رؤسا، مدیران و ســایر کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را 
فراهم کنند. موضوع این قانون شامل قوای سه گانه جمهوری اسالمی 
ایران است؛ اعم از وزارتخانه ها، ســازمان ها و موسسات و دانشگاه ها، 
شرکت های دولتی، موسســات انتفاعی وابســته به دولت، بانک ها 
و موسســات اعتباری دولتی، شــرکت های بیمه دولتی، موسسات 
و نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی کــه آن بنیادها و نهادها از 
بودجه کل کشور استفاده می کنند(، موسســات عمومی، بنیادها و 
نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اســالمی، شورای نگهبان 
قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می شوند 
و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
یا تصریح نام است،  اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین 
و مقررات عام تبعیــت کنند. همچنین وزارت اطالعــات و نیروهای 

مسلح و سازمان انرژی اتمی، از شمول این حکم مستثنی هستند.

جمعی از روحانیون و مسئوالن کلیســاهای آشوری و کلدانی در 
جلسه علنی دیروز حضور یافتند. به گزارش ایسنا، غالمرضا کاتب 
عضو هیئت رییسه مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز گفت: 
جمعی از روحانیون و مسئوالن کلیساهای آشــوری و کلدانی و 
مسئوالن انجمن آشوریان تهران و کرج و مشاوران اتحادیه جهانی 
آشوریان، به مناسبت میالد حضرت مسیح )ع( در صحن مجلس 
حضور دارند و میهمان مجلس هستند. به گفته وی، آنها میهمان 
بت کلیا، نماینده مســیحیان آشــوری و کلدانی هستند. کاتب 
همچنین به نمایندگی از مجلس، میالد حضرت مسیح )ع( را به 

میهمانان تبریک گفت.

شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان که مورد حمایت همه 
احزاب و گروه های این جریان نیســت، با اختالفات داخلی روبه رو 
شده است. شنیده شده در محافل خصوصی جریان اصالح طلب، به 
مدیریت ضعیف عارف، انتقاد وارد شده و خواستار تغییر وی شده اند.

به گزارش افکارنیوز، این در حالی اســت که گفته شــده در جلسه 
هفته گذشته شــورای عالی اصالح طلبان، بخشی از آیین نامه این 
شورا به تصویب رسیده و بخشــی دیگر از آن همچنان باقی مانده 
است. همچنین قرار است در جلسه اخیر شورای عالی اصالح طلبان 

درباره ریاست و هیئت رییسه این شورا تصمیم گیری شود.
باید منتظر ماند و دید که آیا عارف در ســمت ریاست شورای عالی 

اصالح طلبان ابقا می شود یا نه؟

حســینعلی امیری معاون پارلمانــی رییس جمهور کــه در جریان 
بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم در جلســه علنی دیروز مجلس 
حضور یافته بــود، از ســوی محمدرضا تابــش نماینــده اردکان، 
سیدابوالفضل موسوی نماینده یزد، محمدرضا صباغیان نمایندگان 
مهریز و بافق و کمال دهقانی نماینده تفت و میبد مورد دلجویی قرار 
گرفت. جمع دیگری از نمایندگان نیز با تجمع  اطراف حســینعلی 
امیری، از اتفاقات پیش آمده در ســخنرانی وی در نماز جمعه هفته 
گذشته یزد ابراز تاســف کردند. به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری 
جمعه گذشته ســخنران پیش از خطبه های نماز جمعه یزد بود که 
در خالل سخنان وی، از ســوی برخی از افراد تندرو، اختاللی در این 

سخنرانی به وجود آمد.

جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، با صدور اطالعیه ای، اقدامات اخیر 
علیه آیت ا... شیخ عیسی قاسم و مردم مظلوم بحرین را محکوم کرد.

در اطالعیــه جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم آمده اســت: اقدام 
اخیر نیروهای امنیتی بحرین در یورش مجدد به منزل آیت ا... شــیخ 
عیسی قاسم با هدف دســتگیری این روحانی برجسته شیعه و اجرای 
طرح غیرقانونی و ظالمانه ســلب تابعیت ایشــان، نقشــه شومی بود 
که با حضور گســترده مردم انقالبی و علمای بحرین خنثی شــد. در 
این اطالعیه تصریح شده اســت: این اقدام هتاکانه بار دیگر خفقان و 
استبداد حاکم بر بحرین را نشان داد و بی شــک فریاد آزادی خواهی و 
ظلم ستیزی مردم این کشور، تاریکی و ظلمت نظام پادشاهی بحرین 

را نابود خواهد کرد.

عکس روز

دیدار عیدانه رییس کمیته امداد
 با مددجویان ارامنه

پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی)ره(، با حضور در 
منازل دو خانواده ارمنی تحت پوشش کمیته امداد در تهران، 
ضمن تبریک فرا رسیدن ســالروز والدت حضرت مسیح)ع(، 
به بررســی مشــکالت آنها پرداخت. پرویز فتاح در حاشــیه 
بازدید از خانــه این مددجویان گفــت: 31۰۰ خانواده اقلیت 
 که برابر با 52۰۰ نفر می شــوند، تحت پوشــش کمیته امداد 

امام خمینی)ره( قرار دارند.

اخبار

کافه سیاست

روزنامه رای الیوم از سرگردانی تصمیم سازان در عربستان سعودی پس از تغییر 
موضع ترکیه در قبال مســائل مهم در خاورمیانه خبــر داد که این تغییر موضع 
آنکارا باعث شده است مسئوالن عربستانی با احتیاط و آرامش بیشتری در قبال 
پرونده سوریه صحبت کنند. ریاض منتظر نشســت وزرای خارجه ترکیه، ایران 
و روسیه در مسکو در سه شنبه گذشته برای تعیین تکلیف پرونده سوریه نبود. 
علت غافلگیر شدن ریاض این بود که عربستان بر روی آنکارا از سال قبل حساب 
باز می کرد. با نابسامان شــدن روابط قاهره و ریاض، پادشاه عربستان و جانشین 
ولیعهدش، بر ترکیه تمرکــز کردند. رزمایش های مشــترک و گروهی و تبادل 
سفرها از جمله ســفر پادشاه عربســتان به ترکیه و اخباری مبنی بر هماهنگی 
عربستان و ترکیه برای مداخله در ســوریه، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان 
را ترغیب کرد تا بگوید که بشار اســد، رییس جمهوری سوریه، با راهکار نظامی 
از مسند قدرت کنار خواهد رفت. رهبری عربســتان امیدوار بود تا ترکیه جهت 
رویارویی با اسد، به یک بازوی نظامی برای سیاست ریاض در سوریه تبدیل شود. 

اتاق اختصاصی سفیر ایران 
در کنار دفتر مقامات سوری

شوکی که ترکیه 
به عربستان وارد کرد

محمد رضا رئوف شیبانی ســفیر سابق ایران در ســوریه در مورد اینکه در 
پنج سال گذشته با توجه به شــدت بحران در سوریه، برخی از پروتکل های 
دیپلماتیک میان مقامات سوری و ایران اجرا نمی شــده، گفت: به یاد دارم 
نشست هایی که با مقامات سوریه از جمله مسئوالن وزارت خارجه سوریه 
داشــتم، در هر زمان و تنها با یک تلفن انجام می گرفت. اهمیت نشست ها 
به گونه ای بود که گاهی مسئوالن عالیه ســوریه، پیشنهاد اختصاص اتاقی 
در ســاختمان خود برای ســفیر ایران را می دادند که در زمــان رفت و آمد 
صرفه جویی شده و پیگیری کارها سریع تر صورت گیرد.  وی ادامه داد: گاهی 
در مالقات های ســطح باال ایجاب می کرد که در خالل گفت وگو برای اخذ 
تصمیم مقامات ایران به صورت تلفنی در همان جلسه، تصمیم تهران، اخذ 
و به سوری ها ابالغ می شد. حتی جلساتی در مقاطع مختلف با حضور برادر 
عزیز و بزرگوارم حاج قاسم سلیمانی در دفتر سفیر برگزار می شد که گاهی 

به دالیل امنیتی، مقامات عالیه سوری نیز در آن حضور داشتند.

بین الملل

رسانه های روســیه از ترور نماینده این کشور در سازمان 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( خبر دادنــد. به گزارش 
میــزان، وزارت دفــاع روســیه اعالم کرد کــه »یویس 
چندلون«، نماینده این کشور در سازمان پیمان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو( در یکی از خیابان های بروکسل پایتخت 

بلژیک هدف تیراندازی قرار گرفته است.
رسانه های روسیه اعالم کردند که علل این ترور همچنان 

نامشخص است.
نماینده روسیه در ناتو، ســومین دیپلمات این کشور به 

شمار می رود که طی یک هفته کشته شده است.

هند روز گذشــته با موفقیت، موشــک قــاره پیمای 
»آگنی5« با قابلیت حمل کالهک هسته ای را در جزیره 

»ویلر« در نزدیکی سواحل اودیسا آزمایش کرد.
یک مقام در سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند گفت: 
موشــک بومی آگنی 5، با موفقیت پرتاب شد و به هدف 
اصابت کرد. این چهارمین پرتاب موفق موشک آگنی 5 
است. این موشک در سال های 2۰12، 2۰13 و 2۰15 
نیز با موفقیت آزمایش شده بود. آزمایش های مختلف 
روی موشک آگنی 5 از چند ســال پیش در حال انجام 
بوده و پس از اتمام این آزمایش ها، این موشک در اختیار 

نیروهای مسلح هند قرار می گیرد.
موشــک آگنی 5 دوربرد ترین موشــک هند با قابلیت 

حمل کالهک هسته ای به وزن یک تن است.

گروه های تروریستی در حومه غربی دمشق، اجرای طرح 
آشتی ملی را رد و تهدید کردند که منبع تامین آب این 

شهر را از بین می برند.
شبکه تلویزیونی »المیادین« در خبری فوری اعالم کرد: 
گروه های مسلح در روستاهای »وادی بردی« در حومه 
غربی دمشق، اجرای طرح آشــتی ملی در این مناطق 
و خروج عناصر مســلح جبهه النصره را از این بخش رد 

کردند.
این گروه های تروریســتی تهدید کردند که سرچشمه 
آبی »عین الفیجه« را که منبع تامین آب دمشق به شمار 

می آید، ویران خواهند کرد.

نماینده روسیه در ناتو
ترور شد

هند، موشک قاره پیمای اتمی 
را آزمایش کرد

طرح آشتی در غرب دمشق 
توسط تروریست ها  رد شد 

به گزارش ایسنا، حسن قشــقاوی در پاسخ به نخستین سوال 
خبرنگاران در رابطه با موضع گیری وزارت امور خارجه در قبال 
این موضوع، گفــت: موضع وزارت امــور خارجه همان چیزی 
است که ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرده، ایشان دو بار در 
رابطه با این موضوع صحبت کرده است. می دانید که 8۰ درصد 
نمایندگان مجلس از حامیان سیاست خارجی موجود هستند 
اما بدون شک موافق و مخالف همیشه وجود دارد و ما هم احترام 
می گذاریم و درباره هر موضوعی و هر بار که دعوت کنند آقای 

ظریف در مجلس حضور پیدا می کند.
معاون پارلمانی ظریف، درباره جلسه یکشنبه شب کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی و وزیر امور خارجه توضیحی نداد 

و توضیح در این باره را به کمیسیون مربوطه واگذار کرد.
قشــقاوی درباره اینکه آیا وزیر امور خارجه از کریمی قدوسی 
به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شــکایت می کند یا خیر، 
توضیح داد: بنده دربــاره کارهای مجلس اظهار نظر نمی کنم و 
توضیحی نمی دهم چون دوستان در کمیسیون امنیت توضیح 
دادند و هر کاری که می خواهند انجام دهند، باید خودشان اقدام 
کنند. ما به دنبال تعامل مثبت با مجلس و کمیســیون امنیت 
هستیم و این مسئله باید ادامه پیدا کند؛ درباره کریمی قدوسی 

نیز فراتر از صحبتی که سخنگو اظهار کرده، حرفی ندارم.
قشقاوی درباره شــکایت وزارت امور خارجه از کریمی قدوسی 
نیز گفت: تا االن چنین چیزی نشــنیده ام و تــا به حال چنین 

تصمیمی گرفته نشده است. اگر تصمیم درباره این موضوع در 
آینده اتخاذ شود خبری ندارم؛ موضوع کریمی قدوسی موضوع 
بسیار ساده ای است و نیاز به پردازش رسانه ای ندارد و پاسخ به 
یک سوال است که تنها به کریمی قدوسی ارتباط ندارد. سوال 
این است که از لحاظ قواعد حفاظتی و اسناد و گفتار، طبقه بندی 
را گوینده تعیین می کند یا شــنونده؟ وزارت اطالعات،  ســپاه 
و نیروهای نظامی می توانند در این باره صحبت کنند که باعث 
حل ماجرا می شود. او تاکید کرد: گوینده تشخیص می دهد نه 
شنونده؛ لذا وقتی شــنونده موضوعی را مطرح می کند به این 
معناست که با الفبای مسائل حفاظتی آشنایی ندارد و اگر کسی 
به کل این سواالت جواب دهد، کل ماجرا حل می شود و نیازی 
به نوار گذاشتن در مجلس نیست. قشقاوی ادامه داد: متنی که از 
سوی ظریف، بیان و دیروز منتشر شده است،  نشان داد مطلبی 
که از اول با حاشیه های ژورنالیستی منتشــر شده، با واقعیت 
مغایرت دارد و متن دیروز نیز گزینشــی بوده است. ولی ثابت 
شد که این متن،  متنی نبوده که روزهای اول منتشر شده است. 
او افزود: نکته دوم این است که ایشان می گویند شنونده میزان 
طبقه بندی اسناد را مشــخص می کند. این خالف همه قواعد 
حفاظتی سراسر جهان و قانون ماست. ما باید به ارزش های الهی 
خود توجه داشته باشــیم؛ لذا نباید در جمهوری اسالمی ایران 
افشای اسرار کنیم. ما باید کاری کنیم که اسرار نظام حفظ شود. 
وقتی در هتل مذاکرات در نیویورک، اعالن می شود »راهرو امن 

نیست«، یعنی نباید اسرار طبقه بندی شده را در آنجا بیان کرد.
قشقاوی متذکر شــد: اینکه گفته می شــود ما با مردم مطلب 
محرمانه ای نداریم، درســت بوده و حرف مقام معظم رهبری 
است؛ ولی این 5۰ درصد مطلب اســت. وقتی مطلبی را طرح 
می کنیم که طبقه بندی شده است، طرف خارجی نیز متوجه 
می شود. به همین دلیل و به عنوان مثال در سالن سازمان ملل 
در نیویورک اعالن می شــود که این ســالن امن نیست. وقتی 
این طور است، نیازی به تحلیل نیست. او ادامه داد: حفظ اسرار 
نظام از واجبات است. نمایندگان به ما می گویند اخبار روزنامه ای 
نگویید. ما از وزرا می خواهیم مطالب غیررسانه ای بگویند. ولی 
اگر مطالب غیررسانه ای،  رسانه ای شود چه ارزشی دارد و ما چرا 
باید مطالب غیررسانه ای را بگوییم؟! او با تاکید بر اینکه افشای 
اسرار نظام، خالف اســت، گفت: از این رو موافقت و مخالفت با 
برجام نباید باعث تضعیف عقل و دین و اخالق ما باشد. عقل و 
دین و اخالق ما باید سر جای خودش بماند؛ برجام هم مخالف 

و موافق دارد.

ما باید به 
ارزش های الهی 

خود توجه داشته 
باشیم؛ لذا نباید 

در جمهوری 
اسالمی ایران 
افشای اسرار 
کنیم. ما باید 

کاری کنیم که 
اسرار نظام حفظ 

شود

معاون پارلمانی وزارت امور خارجه، در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهاراتی 
را در رابطه با مطالب منتشر شده توسط کریمی قدوسی مطرح کرد.

به گزارش انتخاب، ماده 35 الیحه برنامه ششــم توسعه، موضوعي 
بود که موجب شــد تا نمایندگان به دلیل حساسیت بحث حقوق 
مســئوالن و مقامات،  با پیگیري خاصي به بررسي و بیان پیشنهاد 
بپردازند؛  اما زماني که نوبت به راي گیري براي یکي از تبصره هاي 
این ماده رسید، علي الریجاني تالش کرد با شوخي و خنده فضاي 
مجلس را تلطیف کند تا شــاید از این طریق بتواند نمایندگان را به 

رأي دادن راغب کند. او خطاب به نمایندگان  گفت: در راي گیري 
مشــارکت کنید، ثواب دارد. آقاي زاهدي به بنیه علمي تان لطمه 
نخورد بفرماییــد راي بدهید.  رییس مجلس در ادامه شــوخیش، 
چند نماینده دیگر را هم بي نصیب نگذاشت و گفت: آقاي پژمانفر 
بفرمایید، مکتبي است اگر راي بدهید. آقاي تجري هم مثل اینکه 
مي خواهند راي بدهند براي اسالم خوب است.آقاي یوسف نژاد شما 

راي بدهید براي اسالم خوب است، براي مازندران هم خوب است. 
بفرمایید؛  اما طنازي هاي دیروز رییس مجلس به همین نقطه ختم 
نشد. زماني که قرار بود نمایندگان در رابطه با موضوعي اعالم نظر 
کنند، الریجاني، حسینعلي امیري معاون پارلماني رییس جمهور را 
نیز مورد التفات قرار داد و  با اشاره غیرمستقیم به اتفاق حمله و شعار 
دادن علیه امیري در یزد، با خنده گفت: نماینده دولت آقاي امیري 
انگار صندلي تان جلو است، بفرمایید اینجا. همین کارها را مي کنید 

که علیه شما شعار مي دهند. بفرمایید.
 این طنازي رییس مجلس با خنده سایر نمایندگان همراه شد.

شوخی الریجانی با معاون روحانی که به او مهر پرتاب شده بود؛

همین کارها را می کنید که علیه شما شعار می دهند!

اظهارات قشقاوی درباره انتشار سخنان منتسب به ظریف:

راهرو امن نیست!
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
زمزمه هايی مبنی بر گرانی خودرو

قاب روز

در هفته های اخیر بازار راکد اقتصاد کشــور با نوســانات جدید 
قیمت ارز روبه رو شــده به نحوی که نــرخ ارز از مرز چهار هزار 
تومان گذشــته و همین امر تاثیــرات خود را بــر قیمت انواع 
کاالهای داخلی گذشــته اســت. البته در کنار تغییرات قیمت 
 دالر وضعیت بازار جهانی هم بر افزایش قیمت آهن اثر گذاشته 
و همین امر باعث شد تا بســیاری از صنایع که مواد اولیه خود را 
از محل واردات تامین می کردند با مشــکالت متعددی روبه رو 
شوند. از میان صنایع کشور امروز قطعه سازان با افزایش قیمت 
انواع ورق های فوالدی، آهن و مواد پتروشیمی برخورد کرده اند 
که همین امر قیمت تمام شــده محصوالت را برای آنها افزایش 
داده اســت. از طرف دیگر طلب آنها از خودروسازان هم در زمان 
مقرر پرداخت نمی شــود که این موضوع کاهــش نقدینگی را 
برای تولیدکنندگان این بخش به وجود آورده اســت. به اعتقاد 
قطعه ســازان با این وضعیت امکان فعالیت وجــود ندارد و باید 
قیمت های خرید قطعات از ســوی خودروســازان افزایش پیدا 
کند. از طرف دیگر خودروســازان هم با توجه به مصوبه شورای 
رقابت امکان افزایــش قیمت محصوالت را ندارند. اما شــنیده 
 شــده، با توجه بــه افزایش قیمت مــواد اولیه، خودروســازان 
در صددند درخواســت جدیدی را برای گرفتــن مجوز افزایش 

قیمت به شورای رقابت ارسال کنند.
نوری، یکی از قطعه سازان در همین ارتباط می گوید: در صورت 
 اســتمرار این شــرایط در خوش بینانه ترین حالت باید افزایش

 10 تــا 15 درصدی در قیمت خــودرو صورت گیــرد تا گرانی 
مواد اولیه از آن طریق جبران شود.

 محســن ایروانی در دیــدار اعضای کمیســیون حمایــت از ســرمایه گذاری 
اتاق بازرگانی از دفتر جذب ســرمایه گذاری اســتانداری اصفهان، نمایشــگاه 
کیش را، تعامل ســازنده دو بخش دولتی و خصوصی استان برشــمرد و افزود: 
 بخش خصوصی و دولتی با تکمیل یکدیگر می توانند زمینه توســعه اســتان را

فراهم کنند. وی بیــان داشــت: 1/7 میلیارد دالر ســرمایه گــذاری خارجی 
 برای اســتان اصفهان در پــروژه های انرژی، فنی و مهندســی، قطعه ســازی 
 و خودروســازی در نظــر گرفتــه شــده اســت. رییــس دفتــر جــذب 
سرمایه گذاری اســتانداری اصفهان خواســتار  دعوت از ایرانیان خارج از کشور 
 جهت سرمایه گذاری در استان شد و گفت: اتاق بازرگانی با همکاری استانداری 
می توانــد زمینه جذب ســرمایه گــذاری ایرانیان خــارج از کشــور را فراهم 
کنــد. رییس کمیســیون حمایت از ســرمایه گذاری اتــاق بازرگانــی در این 
دیدار گفت: نمایشــگاه اینوکس 2016 کیــش نمونه ای از فعالیت مشــترک 
بخــش خصوصــی و دولتی اســتان در جهــت جذب ســرمایه گــذاری بود 

کــه امیدواریــم از این قبیــل رویدادها بــا همکاری بیشــتری دنبال شــود. 
قاســمعلی جباری معرفــی فرصت های ســرمایه گــذاری اســتان اصفهان 
 در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی را مهم و ضــروری دانســت و افزود: 
فرصت های سرمایه گذاری اســتان در بخش های مختلف مورد مطالعات علمی 
و فنی قرار گرفته است. جباری یادآور شــد: یکی از مهم ترین پیش زمینه های 
جذب سرمایه گذاری خارجی، پوشــش بیمه های بین المللی است که اقداماتی 
از ســوی کمیســیون انجام شــده اســت. حمیدرضا مومنی عضو کمیسیون 
 حمایت از ســرمایه گذاری  اتاق در این جلســه خواســتار حضور فعاالن استان 
در نمایشگاه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی شد و گفت: هماهنگی بخش 
خصوصی و دولتی اســتان در بخش های اقتصادی می توانــد نتایج خوبی برای 
اســتان رقم بزند. ایرج کاظمی دیگر عضو کمیســیون در این جلســه خواستار 
 معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان به دفاتر نمایندگی جمهوری اسالمی 

در کشورهای مختلف شد.

زمزمه هايی مبنی بر گرانی خودرو

H230 برلیانس
خودرويی زيبا ايمن و توانمند

با امضای قراردادی؛

 عراق هشت هزار تن آهن 
از ذوب آهن وارد می کند

شــرکت پاالیش نفت اصفهان موفق به ارتقا و تمدید 
گواهینامه سیســتم هاي مدیریت کیفیت براساس 
اســتاندارد ISO-9001:2015 ، زیســت محیطي 
ISO-14001:2015 و ایمني و بهداشت حرفه اي 

HSE MS ,OHSAS شد.
به  گــزارش روابط عمومــي شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، پیرو برنامه ریزي هاي به عمل آمده و انجام 
اقدامات الزم در راســتاي اهداف ســازماني ممیزي 
 نهایي این شرکت توسط ممیزان شرکت IMQ انجام 

و اقدامات انجام شده مورد تایید قرار گرفت.
بنابرهمیــن گــزارش در ویرایش جدید اســتاندارد 
سیســتم هــاي مدیریت فوق بــه اهمیــت و نقش 
ذي نفعان، شناســایي و ارزیابي ریسك و فرصت هاي 
فرآیندي، تحلیل شرایط محیط داخل وخارج سازمان 
و ضرورت تدوین برنامه ریزي استراتژیك در راستاي 

پاسخگویي به ذي نفعان تاکید شده است. 
در مراســم اختتامیه اي که به همیــن منظور برگزار 
 شــد، مدیرعامل شرکت طي ســخناني ضمن تشکر 
 از همکاري و مســاعدت کارکنان به منظور موفقیت 
به دست آمده به اهمیت، نقش و جایگاه استانداردهاي 
بین المللــي در بهبود فضاي کســب و کار و ضرورت 
اجراي اقدامــات مربوطه اشــاره کــرد و از کارکنان 
خواست که اجراي الزامات اســتاندارد سیستم هاي 

مدیریت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
ســرممیز شــرکت IMQ نیز گزارش ممیزي را ارایه 
 کرد. وي در بخشــي از ایــن گزارش بــه نقاط قوت 
و اهم اقدامات انجام شــده مورد تایید، از جمله موارد 
زیر اشــاره کرد: دقت در انجام ممیــزي هاي داخلي 
به منظور شناســایي فرصت هاي بهبــود و پیگیري 
 اقدامــات الزم. انطباق برنامه هاي شــرکت با اهداف 
و برنامه هاي شــرکت پاالیش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ایــران و تحقق اهداف در خصــوص تامین نیاز 
جامعه و پاســخگویي به خواســته مشــتریان. تایید 
فعالیت ها و پروژه هاي انجام شده در خصوص اجراي 
 سیســتم مدیریت زیســت محیطي. موفقیت هاي 
 به دســت آمده در حــوزه ایمنــي و بهداشــت نیز 

مورد تایید قرار گرفت.
ســرممیز شــرکت IMQ اقدامــات انجام شــده را 
 قابــل تقدیر دانســته و گفــت: از مســئوالن انتظار 
مي رود، موفقیت هاي به دســت آمــده را به منظور 
 تنویر افکارعمومــي بیش از پیش در ســطح جامعه 

اطالع رساني کنند.

موفقیتی تازه برای 
شرکت پااليش نفت اصفهان

ويژه

 اســداله احمدي ونهري گفت: 59 هــزار و 401 تن کاال 
به ارزش 232 میلیون و 127 هزار دالر به گمرک اصفهان 
وارد شده که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل از نظر 
وزن 3 درصد کاهش و از حیث ارزش 7 درصد کاهش پیدا 
کرده است. وی با اشــاره به اینکه حتی با کاهش واردات 

گمرکات استان، در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی 
و راه اندازی ســامانه پنجره فرامرزی شــاهد افزایش 26 
درصدی درآمد گمرکات اســتان اصفهان هســتیم، بیان 
داشــت: این اداره کل با داشــتن 138 کارمند، در 9 ماه 
سال1395 ، بالغ بر یك هزار و 83 میلیارد و 205 میلیون 

ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده است.
 مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان افزود: طي این مدت

20 میلیون و 815 هــزار دالر کاال مربــوط به واحدهاي 
تولیدي با معافیت ترخیص شده است.

وی درباره مهم ترین کاالهاي وارداتــي گمرک اصفهان 
 طــي 9 ماهــه 1395 گفــت: ماشــین آالت مکانیکي 
 با 35 درصد، ماشــین آالت برقــي با 12 درصــد، اجزا 
 و قطعات منصفل ماشــین آالت 9 درصــد، کاغذ و مقوا 

با 5 درصد بوده است.
احمدی ونهــری بیان داشــت: عمده ترین کشــورهاي 
صادرکننده به مقصد گمرک اصفهان، چین با 21 درصد، 
 ایتالیا بــا 15 درصد، کــره جنوبي با 13 درصــد و آلمان 

با 12 درصد بوده اند.
وي خاطرنشــان کرد: گمرک فرودگاه شــهید بهشــتی 
اصفهان با فعالیت به صورت شــبانه روزی در این مدت، 
تشــریفات امور مســافری بالغ بر 287 هزار نفر مســافر 
 ورودی و خروجــی را انجام داده اســت که در مقایســه 

با مدت مشابه سال قبل 23 درصدافزایش داشته است.
 مدیــرکل گمرکات اســتان اصفهان اظهار داشــت: طی 
این مدت واحد قضایی گمرک اصفهان، 946 فقره پرونده 
مظنون به قاچــاق کاال و بــه ارزش 555 میلیارد و 975 
میلیون ریال رسیدگی کرده که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل از نظر تعداد 27 درصد افزایش و حیث ارزش، 

115 درصد رشد داشته است.
مدیــرکل گمــرک اصفهان گفــت: در 9 ماهــه 1395 
 تشــریفات گمرکــي تعــداد 14635 بســته ورودي 
و خروجي از گمرک امانات پســتی اصفهان به ارزش بالغ 
بر 39 میلیارد ریال انجام شــده که این میــزان از حیث 
 تعداد نسبت به سال قبل 9 درصد کاهش و از لحاظ ارزش

4 درصدافزایش داشته است.

شرکت بازرگانی عام مواد ســاخت و ساز وابسته به وزارت 
بازرگانی عراق از امضای پیش نویس قراردادی با شرکت 
ذوب آهن اصفهان » ایســکو « خبر داد که با نهایی شدن 

آن عراق هشت هزار تن آهن از ایران وارد خواهد کرد.
 عدنان جاسم الشــریفی مدیرکل شــرکت بازرگانی عام 

 مواد ســاخت و ســاز عراق با صــدور بیانیــه ای گفت: 
این پیش نویس پس از کامل شــدن مذاکــرات در ایران 
 در مورد صدور هشــت هزار تن از ماده آهن شلیمن ایران 
 از نوع آهن شــلیمن ایســکو با اندازه های140×12متر 

از نوع سنگین به امضا رسید.
 الشــریفی یادآرشــد: این قــرارداد در اختیار شــرکت 
 ذوب آهــن اصفهــان قــرار داده خواهد شــد و حداکثر

10 ژانویه به طور نهایی به امضا خواهد رسید. 
این توافقنامه برای هر دو طرف الزامی خواهد بود.

 ولید حبیب الموســوی قائــم مقام وزیــر بازرگانی عراق 
پنج شــهریور امســال در بازدیــد از خط تولیــد و انواع 
 محصــوالت تولیــدی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، 
خرید محصوالت فوالدی از این شــرکت را اولویت اصلی 

سیاست های بازرگانی عراق عنوان کرد.
الموســوی پیشــینه دوســتی و همکاری های سیاسی، 
اقتصادی وتجاری دوکشــور همســایه را مثبت ارزیابی 
 کرد و گفت: دولــت عراق آماده گســترش روابط تجاری 

با شرکت ذوب آهن اصفهان است.

گزارش 9 ماهه تجارت خارجی اصفهان؛

درآمد گمرک استان از 1000 میلیارد ریال فراتر رفت

 عمده ترين 
کشورهاي 

صادرکننده به 
مقصد گمرك 

اصفهان، چین با 21 
درصد، ايتالیا با 15 
 درصد، کره جنوبي 
با 13 درصد و آلمان 
با 12 درصد بوده اند

 مدير کل گمرکات اســتان اصفهان عمده ترين کاالهاي صادراتي از گمــرك اصفهان را آهن آالت و فوالد 
و مصنوعات آن با 31 درصد، مواد پتروشــیمي با20 درصد، فرش با 16 درصد و محصوالت لبنی با 5 درصد و 
ساير کاالها را 28 درصد برشمرد و گفت: مهم ترين کشــورهاي مقصد کاالهاي صادراتي گمرك اصفهان، 
عراق با 235 میلیون دالر و 38 درصد ســهم ازکل صادرات، افغانســتان با150 میلیون دالر و 25 درصد، 

پاکستان با 63 میلیون دالر و10 درصد و ترکمنستان با 44 میلیون دالر و 7 درصد است.

خودرو

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم 
)شماره 800/26885( 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

شماره مجوز چاپ 
 1395/4164

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان. 
موضوع مناقصه: واگذاری امور مربوط به خودروهای استیجاری.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه خودروهای استیجاری به مبلغ 793/000/000 ریال. 
بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبای 4120075101008 با شناسه واریز 26100000026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و دریافت 

رسید وجه از خزانه منطقه اصفهان. 
نشانی محل دريافت و تحويل اسناد: اصفهان - خیابان چهارباغ باال - جنب پمپ بنزین، امور قراردادها. 

جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایتهای مشروحه ذیل مشاهده نمایند. 
تلفن تماس امور قراردادها 03136244618- تلفن تماس شرکت: 03136247001

مهلت دريافت اسناد:
- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/10/11

مهلت تسلیم پاکات: 
- روز یکشنبه مورخ 95/10/26

تاريخ گشايش پاکات:
- ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/10/27

شرايط متقاضی: 
- ارائه درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه. 

- ارائه گواهی صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی )ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد( 
- ارائه اساسنامه، آگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت، لیست اعضاء هئیت مدیره به همراه کپی مدارک شناسائی و تحصیلی آنان )ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد(

- عدم وجود سوء عملکرد در اجراهای گذشته. 
- ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت از سوی شرکت برنده قبل از ارائه پاکات پیشنهادی الزامی می باشد. 

شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های حائز شرایط تحویل خواهد شد.  
- ضمنا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رؤیت می باشد. 

آدرس سايت: اسناد مناقصه در سایتهای ذیل قابل رؤیت می باشد. 
WWW.MONAGHESE.OLDPORTAL.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR

آدرس: اصفهان - خیابان چهارباغ باال - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
تلفن تماس ستاد: 5-03136247001 فاکس: 03136244427 کدپستی: 81737-67455

منطقه اصفهان

ريیس دفتر جذب سرمايه گذاری استانداری اصفهان مطرح کرد:

در نظر گرفته شدن 1/7 میلیارد دالر سرمايه گذاری خارجی برای استان اصفهان آگهی مناقصه عمومی

اداره کل زندان های استان اصفهان

اداره کل زندان های استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانی: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقالم مواد غذایی به شرح جداول زیر:

گوشت100/000 کیلوگرم - مرغ160/000 کیلوگرم - برنج معمولی 
400/000 کیلوگرم - برنج دانه بلند55/000 ک - ماکارونی700 گرمی 

با قطر یك دوم میلی متر65/000 ک - روغن مایع معمولی50/000 
ک- روغن سرخ کردنی50/000ک - عدس درشت17/000 ک - 

نخود 12/000 ک - لپه15/000 ک - لوبیا چیتی17/000 ک - قند 
90/000 ک - چای ایرانی500 گرمی9000 ک - لوبیا چشم بلبلی 

14/000 ک - لوبیا سفید8000ک - لیمو خشك2000 ک - آبلیمو 
4500 گالن10 کیلویی - رب گوجه فرنگی70/000ک - دارچین 

2000 ک - کشمش پلویی7000 ک - ورمیشل450 گرمی4000 ک- 
فلفل و ادویه4000 ک - نمك90/000 ک - خرما خشت 30/000 

ک - خیارشور8/000 ک - نعنا خشك2000 ک - شوید خشك2000 
ک - رشته آش6000 ک - سویا13/000 ک - عدس ریز22/000 ک
پنیر حلب50/000 کیلوگرم - کره 15 گرمی1/150/000 قالب - مربا 

25 گرمی1/150/000 عدد - حلوا شکری50 گرمی400/000 عدد

کلیه اقالم مواد غذایی می بایست از نوع درجه 1 و با کیفیت مطلوب 
باشد

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهانتضمین شرکت در مناقصه
به مبلغ 3/475/000/000 ریال

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

از تاریخ 95/10/11 به مدت یك هفته

تحویل اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

تا پایان وقت اداری 95/10/27

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان

مورخ 95/10/28 ساعت 10 صبح

م الف: 11635

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان که در تاریخ 
شنبه مورخ 95/10/04 چاپ شده، نوبت اول بوده و اشتباهاً نوبت دوم درج شده است. 

اصالحیه
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

پوکی استخوان؛ خطری برای چاق ها يا الغرها؟!

یافته ها نشان می دهد مصرف آجیل اثرات مفیدی بر کاهش التهاب 
عمومی دارد. خــوردن آجیل بین ما ایرانی هــا رواج دارد و در کل 
کســی وجود ندارد که از آجیــل بدش بیاید. خوشــبختانه آجیل 
سرشــار از فایده بوده و یکی از آنها، کاهش التهاب بدن اســت که 
عامل اصلی انواع بیماری هاست و بیشتر بیمارهای خطرناک از آن 

نشأت می گیرد.
محققان بــر این باورند کــه التهاب عامــل اصلی ایجــاد این نوع 
بیماری هاست. یافته ها نشان می دهد مصرف آجیل اثرات مفیدی 
بر کاهش التهاب عمومی دارد. تا قبل از ایــن محققان ارتباط بین 
افزایش مصــرف آجیل و کاهش خطر بیماری هــای مزمن و حتی 

مرگ را نشان داده بودند. 
مطالعه جدید انجام شده روی بیش از ۱۲۰ هزار پرستار زن شاغل 
و بیش از ۵۰ هزار پرستار مرد، نشان داده است افرادی که در طول 
هفته پنج بار یا بیشــتر آجیل مصرف می کنند، نســبت به آنهایی 
که هرگز یا به ندرت مصرف کرده اند، از ســطح نشانگرهای التهابی 
کمتری در خون برخــوردار بوده اند. به گزارش ایســنا و به نقل از 
مدیکال نیوز، افرادی که در طول هفتــه مصرف آجیل را جایگزین 
گوشت قرمز، تخم مرغ و غالت کرده اند نیز به طور قابل مالحظه ای 
دارای سطح پایین تری از شاخص های التهابی هستند. انواع آجیل 
درختی و بادام زمینی حاوی ترکیبــات مقوی زیادی نظیر منیزیم، 
فیبر، اسیدآمینه های ضروری، آنتی اکســیدان و اسیدهای چرب 
غیراشــباع هســتند که می توانند نقش مهمی در کاهش فرآیند 
التهاب عمومی بدن و درنتیجه بیماری های ناشــی از آن داشــته 

باشند.

 یافته های محققان نشان می دهد افراد مســن تری که از دیگران 
مراقبت می کنند، عمــر طوالنی تــری دارند. افراد مســن تر که 
از دیگــران مراقبت مــی کنند، در واقــع به خود نیــز خدمت می 
کنند. مطالعه یک تیم تحقیقاتی بین المللی نشــان داده است که 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که به طور متوســط با نوه های خود 
 زندگی می کنند، نســبت به پدربزرگ هــا و مادربزرگ های دیگر، 
بیشــتر عمر می کنند. محققان بیش از ۵۰۰ نفر بین ســنین ۷۰ 
تا ۱۰۳ ســال را طی ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار 
دادند. نتایج حاصله نشان می دهد که این نوع مراقبت می تواند اثر 
مثبتی روی مرگ و میر سرپرستان داشته باشد. نیمی از پدربزرگ 
ها و مادربــزرگ ها که از نوه خــود مراقبت می کردنــد، حدود ده 
سال پس از اولین مصاحبه در ســال ۱۹۹۰ نیز هنوز زنده بودند. در 
شرکت کنندگانی که نوه نداشتند، اما فرزندان خود را مثال با کمک 
در امور خانه پشــتیبانی می کردند نیز نتایج مشابهی دیده شد. در 
مقابل، حدود نیمی از کســانی که از دیگــران مراقبت نمی کردند، 
ظرف پنج سال درگذشــته بودند. این پژوهشگران همچنین نشان 
دادند که این اثر مثبت مراقبت بر مرگ و میر، به کمک و مراقبت از 
خانواده محدود نمی شود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نیمی 
از افراد مســن بدون فرزند که از دیگران حمایت عاطفی می کنند، 
برای هفت ســال دیگر زندگی کرده اند، در حالی که افراد مســن 
دیگر به طور متوسط  تنها چهار سال بیشــتر زندگی کرده اند. رالف 
هرتویگ، مدیر مرکز تطبیقی  عقالنیت در موسســه توسعه انسانی 
ماکس پالنک می گوید: »اما کمک نباید با نوشــدارویی برای یک 
زندگی طوالنی تر اشتباه گرفته شود. به نظر می رسد سطح متوسط 
 مراقبت، اثرات مثبتی بر ســالمت دارد، اما در مطالعات قبلی نشان 
داده شده که مراقبت شدید باعث بروز استرس می گردد که دارای 

اثرات منفی بر سالمت جسمی و روانی است.«

دانشمندان، موفق به تولید واکسن جدیدی برای بیماری ابوال شده 
اند که توانست طی آزمایشــات اولیه خود در کشور گینه، اثربخشی 
صد در صدی برای درمــان این بیماری به دنبال داشــته باشــد. 
منابع خبری اعالم کردند هنوز این واکســن مورد تایید ســازمان 
های مربوطه قرار نگرفته اما ســازمان اتحاد جهانی برای واکسن و 
ایمنی سازی )GAVI(، ســرمایه ای ۵ میلیون دالری را به این یافته 
پژوهشگران اختصاص داده است که می توان حدود ۳۰۰ هزار دوز 
از این واکســن را تولید کرد. نتایج آزمایشات اولیه که روی ۱۱84۱ 
فرد، انجام و در نشریه پزشکی Lancet چاپ شد، نشان داد که بدن 
۵8۳۷ فردی که این واکســن را دریافت کرده بودند، تا ۱۰ روز در 
برابر این بیماری مصون شــده بود. ایرا النگینی، از پژوهشگران این 

گروه تحقیقاتی در این خصوص عنوان می کند:
ما در این آزمایش توانســتیم اثربخشــی و کارایی این واکسن را به 
صورت صد در صد مشاهده کنیم؛ مسئله ای که طی سال های اخیر 
کمتر اتفاق افتاده است که بتوان واکسنی را تولید کرد که اثربخشی 
آن بسیار باال بوده و بتواند به خوبی از مردم در برابر بیماری محافظت 
کند. اگرچه میزان اثربخشــی این واکسن بســیار باالست اما گفته 
می شــود که اگر افراد بیشــتری را در آزمایش های بعدی شرکت 
دهیم، این میزان کارایی کاهش خواهد یافت و همچنین، واکســن 
به مرور زمان قدرت خود را از دســت خواهد داد. در ســال ۲۰۱۵، 
گزارش ها در خصوص میزان ابتال به بیماری ابوال روندی نزولی را در 
پیش گرفت و این تیم از روش »واکسیناسیون حلقه« برای ریشه کن 
کردن این بیماری استفاده کردند. در این روش، ابتدا افراد مبتال به 
بیماری ابوال، شناسایی و ســپس آنهایی که به صورت مستقیم و یا 
غیرمســتقیم با وی در ارتباط بودند، مشخص شــدند. پس از اتمام 
این فرآیند، حلقه ای متشــکل از 8۰ نفر در اطــراف افراد مبتال به 
بیماری شناسایی می شدند و واکســن ابوال را دریافت می کردند و 
نتایج اولیه این روش، بســیار امیدوار کننده بود. این واکسن جدید 
rVSV-EBOX نام داشت که توســط آژانس سالمت عمومی کانادا 
و ارتش آمریکا تولید شــده بود و اکنون، توسط یکی از شرکت های 
دارویی آمریکایی به نــام Merck دســتخوش تغییراتی در جهت 
افزایش اثربخشی آن شده و تولید واکسنی با کارایی به مراتب باالتر 
را به دنبال داشته است. هم اکنون شرکت دارویی Merck به دنبال 
کسب تاییدیه های الزم از ادارات و سازمان هایی همچون بهداشت 
جهانی )WHO( و آژانس دارویی اروپاســت که در صورت کســب 
مجوزهای الزم، شــاهد تولید یکی از قوی ترین واکسن های تولید 
شــده برای مبارزه با ابوال و ریشــه کن کردن این بیماری در جهان 
خواهیم بود. این بیماری تا بــه امروز ۳۰ هزار نفــر را آلوده کرده و 
جان ۱۱ هزار نفر را گرفته اســت و همین امر، مسئولین دولت ها، 
دانشمندان و شــرکت های تجاری را بر این داشته است تا راه حلی 

برای پایان دادن به آن بیابند.

کاهش التهاب بدن با مصرف آجیل

محققان می گويند:

 مراقبت از ديگران، عمر افراد را 
طوالنی تر می کند

محققان دريافتند؛

واکسن جديد ابوال در آزمايش اولیه 
صد درصد موفق عمل کرد

متخصص غدد و داخلی اظهارداشــت: بر اســاس تحقیقات 
انجام شــده، در بانوان مبتال به دیابت، ۲ برابر بیشتر از افرادی 
که مبتال به دیابت نیستند، یائســگی زودرس رخ می دهد و 
۱۷ درصد از سال های باروری بانوان را کاهش می دهد. مهران 
زمانزاده  افزود: بانوانی که به دوران یائسگی نزدیک می شوند 
و به بیماری دیابت نیز مبتال هستند، از نظر سالمتی دو برابر 
بانوان عادی در معرض خطرند و امکان دارد دیابت و یائسگی 

به طور همزمان بدن آنها را درگیر کند. 
متخصص غدد و داخلی با بیان اینکه این شرایط قابل کنترل 
اســت و بیمار می تواند چالش دوران دیابت و یائســگی را با 
کمک متخصص دیابت و اســتفاده از ســبک زندگی سالم، 
راحت تر سپری کند، خاطرنشان ساخت: بیمار ابتدا باید بداند 
که در چه وضعیتی بوده و بعد از آن، راهکار های مبارزه با آن 

شرایط را بیاموزد.

آنهایی که چاق هســتند، فکر می کنند وزن زیادشان عاملی 
اســت برای کاهش خطر ابتال به پوکی اســتخوان و الغرها 
نیز گمان می کنند وزن کمشــان، زمینه ســاز حفظ سالمت 
استخوان هاست.  باید بدانید که ویتامین D، ویتامینی محلول 
در چربی است و در افراد چاق به دلیل اینکه چربی بدنشان زیاد 
اســت، این ویتامین در چربی ها گیر می افتد و از آن، استفاده 
 بهینه نمی شــود. همین مســئله می تواند فــرد را با کمبود 
ویتامین D مواجه کند و در بدنش، از کلسیم به خوبی استفاده 
نشود. از طرف دیگر، هر چه فشار روی استخوان ها بیشتر باشد، 
خروج کلسیم از استخوان کمتر اســت؛ به همین دلیل افراد 
چاق، کمتر دچار کاهش امالح اســتخوانی می شوند. گفتنی 
است ویتامین D اگر به اندازه کافی در بدن وجود نداشته باشد، 
هر قدر هم کلسیم در استخوان بماند، نمی توان از آن استفاده 

بهینه کرد.

پوکی استخوان؛ خطری برای 
چاق ها يا الغرها؟!

ورزش درمانی

دانستنی ها

يائسگی زودرس در کمین زنان 
ديابتی

سالمت کودک

 
کدام دسته از  
زنان، سالمت 

جسمی بهتری 
دارند؟

اگر نگوییم اکثر مردم، بســیاری از مردم، چه زن باشــند و چه مرد، آرزو 
می کنند قد بلند باشــند. این ویژگی به عوامل بســیاری بستگی دارد که 
بیشتر آن ارثی اســت. برخی از عوامل هم با روش زندگی مرتبط است. اما 
آیا به این مســئله فکر کرده اید که قد انســان ها می تواند نشانگر برخی از 
مشکالت سالمتی باشد؟پژوهش ها نشان می دهد که زنان بلند قد با برخی 
از مشکالت جسمی روبه رو هســتند؛ همچنین بیماری های دیگری زنان 
کوتاه قد را تهدید می کند. این گزارش در ســایت پزشــکی »بلد سکای« 

منتشر شده است.

بیماری های قلبی: پژوهش های جدید نشــان می دهد که زنان بلند قد، 
۲۵ درصد کمتر از زنان کوتاه قد، در معرض مشکالت و بیماری های قلبی 
قرار دارند. با وجود اینکه عوامل بســیاری می تواند در اصابت بیماری های 
قلبی به شخص تاثیرگذار باشد، اما قد نقش مهمی در این باره دارد. هرچه 

قد شخص بلند تر باشد، از سالمت قلبی بیشتری برخوردار است.
ســرطان: اما درباره ســرطان، زنان کوتاه قد خوش اقبال ترنــد. برپایه 
پژوهش ها، ســرطان هایی از جمله ســرطان غدد لنفاوی، سرطان سینه و 

سرطان کلیه، زنان بلند قد را بیش از زنان کوتاه قد تهدید می کند. 

لخته شــدن خون: زنان کوتاه قد در این بیماری نیز خوش شانس ترند. 
پژوهش ها می گوید که زنــان کوتاه قد، کمتر از زنــان بلند قد، در معرض 
لخته شدن خون و در نتیجه مشکالت جســمی همچون سکته مغزی قرار 

دارند.
بارداری: فرصت زنان بلند قد برای بارداری، بیش از زنان کوتاه قد اســت. 
زنان بلند قد همچنیــن کمتر از زنان کوتاه قد در معــرض دیابت بارداری 
قرار می گیرند. بنا بر پژوهش ها، زنان کوتاه قد هنگام بارداری بیش از زنان 

بلند قد دچار استرس می شوند.

درصورت داشــتن لبــاس گرم کافــی و تحمل ســرمای 
محیط های باز، می توانید در روزهای زمســتانی در خارج از 
خانه ورزش کنید، اما بعضی اوقات بهتر است در خانه بمانید 
و روی تردمیل فعالیت های ورزشــی جذابی را انجام دهید. 
البته وقتی در مورد تردمیل صحبت می کنیم، ورزشــکاران 
به دو دسته تقسیم می شــوند: دوستداران تردمیل و کسانی 
که تردمیل را خســته کننده می دانند. از نظر کسانی که از 
ورزش کردن با تردمیل لذت می برند، این وســیله ورزشی با 
انواع محیط ها تطبیق پیدا کرده و دستگاهی هوازی و ریتم 
پذیر است. از طرف دیگر، کسانی که تردمیل را خسته کننده 
می دانند، قیمت آن را نیز به صرفه نمی بینند و اصال عالقه ای 
به صرف هزینه های بیشــتر ندارنــد. جالب اســت بدانید 
»کریستین کالرک« بانوی اهل آالســکا که برنده مسابقات 
ماراتون ۲۰۰۰ المپیک تابستانی آمریکا شد، از افراد موفقی 
بوده که بیشتر تمرینات خود را روی تردمیل انجام می داد و 
با مدیریت صحیح این تمرینات هــوازی، به چنین موفقیت 

بزرگی دست پیدا کرد.
هوای خارج از خانه برای دويدن سرد است

اولین دلیل، واضح ترین دلیل است: بیشــتر اوقات در فصل 
زمستان هوای خارج از خانه بسیار سرد است، پس می توانید 
با خرید لوازم و البسه مخصوص دویدن در محیط های سرد، 

ورزش کردن در محیط های بــاز را امکان پذیر کنید، اما در 
بیشــتر اوقات قیمت این نوع لوازم ورزشی حتی می تواند از 
قیمت بعضی از تردمیل ها باالتر باشــد. طبق تحقیقات اداره 
ملی اقیانوســی و جوی )NOAA(، هنگامی که سرمای باد 
کمتر از ۱۵- درجه فارنهایت شــود، اثرات ســرمازدگی در 

کمتر از ۳۰ دقیقه روی پوست بروز پیدا می کند. 
بنابراین حتی اگر از دویدن در فصل زمستان و روزهای سرد 
تجربه زیادی دارید، بهتر است هنگامی که دمای هوا به زیر 
صفر می رســد، دویدن و راه رفتن را فقط بــا تردمیل تجربه 

کنید.

توصیه دندانپزشکان این است که برای کودک تان حتما 
سر شیشه و پســتانک ارتودنســی بخرید. این وسیله ها 
در اندازه های گوناگون موجودند و ســر آنها به گونه ای 
اســت که مکیدن آن باعث آســیب به دنــدان ها و فک 
کودک نمی شود.کارشناســان به تازگــی دریافتند که 
در اکثر برندهای دندان گیر و پســتانک کــودکان، مواد 
پالستیکی ســمی وجود دارد که می تواند باعث ابتالی 
آنها بــه بیماری هایی مانند اوتیســم، دیابت و ســرطان 
شــود. محققان اعتقاد دارند مواد پالستیکی دندان گیر و 
پستانک، باعث اختالالت هورمونی در بدن نوزاد و ابتالی 
او به انــواع بیماری هــای مزمن می شــود. متخصصان 
انجمن شیمی ایاالت متحده، با آزمایش روی پستانک ها 
و انواع دندان گیرها از برندهای مختلف و مشهور جهانی، 
در صددرصد آنها مواد پالســتیکی و شــیمیایی سمی و 
خطرناک را کشــف کرده اند که این مواد در سایر صنایع 
از جمله بطــری های آب معدنی و ظــروف یکبار مصرف 
به کار می رود و اکنون تالش هــای جهانی برای متوقف 
کردن ســاخت مصنوعات پالســتیکی با این مواد اولیه 
در حال اجراست. برخی از شــرکت های سازنده شیشه 
شیر، پســتانک و سایر وســایل پالســتیکی کودکان، 
روی محصوالت خود برچســب »بــدون BPA« را نصب 

کرده اند. گفتنی اســت که این محصوالت پالســتیکی 
فاقد ماده »بیسفنول A« اســت. از جمله مواد سمی که 
کارشناسان در پستانک و دندان گیر پیدا کردند می توان 
BPA )بیسفنول A ، BPS و BPF را نام برد که جزو مواد 

خطرناک برای سالمت بدن انسان طبقه بندی شده اند.
بیسفنول A در آینده موجب سرطان پروستات، سرطان 
پســتان و بلوغ زودرس در کودکان می شــود. محققان 
معتقدند که این ماده می تواند نقش هورمون ها را در بدن 
تقلید کند و آثــار مخربی در بدن کــودکان و نوزادان در 

حال رشد باقی بگذارد.

وجود مواد سمی در پستانک و دندان گیر کودکان ورزش کردن با تردمیل در زمستان و داليل علمی

زيبايی

ماسکی برای تاثیر بیشتر
عالوه بر مصــرف پرتقال، یک ماســک تقویت کننده 
پوست نیز با پرتقال تهیه کنید. برای این کار به ۳ عدد 
پرتقال و ۱ لیتــر آب نیاز دارید. پرتقال ها را پوســت 
بگیرید و پوســت آن را نگه دارید. حتما از پرتقال های 
ارگانیک استفاده کنید و یا با محلول سرکه و آب، آنها 
را به خوبی و با دقت شست وشو دهید. سپس پوست  ها 
را در یک لیتر آب و به مدت ۲۰ دقیقه بجوشــانید. زیر 
شعله را خاموش کنید و اجازه دهید یک ساعت بماند. 
ســپس تونیک خانگی تان را صاف کرده و داخل یک 
ظرف شیشــه ای در یخچال قرار دهید. مــی توانید 
روزانه ســه مرتبه از این تونیک طبیعی را به پوســت 
خود بمالید. البته در صورت مشاهده هرگونه واکنش 
غیرعادی پوســت مانند قرمزی یا خارش و التهاب، از 
مصرف آن خودداری کنید. مصرف همزمان پرتقال و 
استفاده آن به صورت ماســک، باعث تمیزی، تقویت و 
سفتی پوست می  شــود. عالوه بر صورت، می  توانید از 
این محلول تونیک، برای گردن، روی شکم و غیره نیز 

استفاده کنید.
اسید استیل سالیســیلیک انگور، گیالس 

آووکادو و نارنگی
اگر عادت دارید که همیشــه از ایــن میوه های حاوی 
اسید اســتیل سالیســیلیک مصرف کنید بدون شک 
خودتان شــاهد بهبود وضعیت و افزایش اســتحکام 
پوستتان شده اید. شــما می توانید از این میوه ها میل 
کرده و همچنین از آنها ماسک های خانگی تهیه کنید 

و روی پوست بگذارید. 
توصیه می کنیم به طور متعــادل آووکادو و همچنین 
انگور قرمز، گیالس و نارنگــی را در برنامه غذایی خود 
داشته باشــید. روی انگور قرمز تاکید بیشتری داریم 
چون میزان تانین آن زیاد بود و خواص آنتی اکسیدانی 

باالیی دارد.
روش مصرف اين میوه ها

برای صبحانه انگــور قرمز میل کنیــد و دانه های آن 
را حتما بجویــد. از هر فرصتی بــرای خوردن گیالس 
اســتفاده کنید. ۱۰ عدد گیالس در روز کافی خواهد 
بــود. در فصــل گیــالس آن را بعــد از صبحانه میل 
کنید. البتــه از آلبالو نیز نباید غافل شــد. این میوه ها 
برای تســکین دردهای ناشــی از آرتریــت نیز مفید 
هســتند. یک عدد نارنگی و یا آب آن، برای بعد از ظهر 
فوق العاده اســت. آووکادو نیز برای پوست بسیار مفید 

خواهد بود.

با خوردن اين میوه ها، پوست 
محکم و سفتی داشته باشید

سید مهدی غضنفری درخصوص تدابیر طب سنتی در فصل 
زمســتان اظهار کرد: هر فصلی دارای مزاجی اســت، مزاج 
فصل زمستان سرد و تر اســت بنابراین سردی و تری در این 
فصل بیشتر می شــود؛ به این ترتیب اکثر افراد و بخصوص 
افراد دارای مزاج ســرد و تــر، باید تدابیر فصل زمســتان و 

مخصوصا تدابیر غذایی مربوط به آن را رعایت کنند. 
 وی افزود: همیشــه قــدم اول برای حفظ ســالمت، پرهیز 
اســت و نه خوردن؛ پرهیز از خوردنی ها و نوشــیدنی های 
تولید کننده خلط بلغم )ســرد و تر( شــامل آب )مخصوصا 
آب ســرد و به ویژه آب یخ(، لبنیات مخصوصا دوغ و ماست، 
آش ها و سوپ های خیلی لعابدار که محتویات غذایی زیادی 

ندارند. 

غضنفری در مورد دیگر خوارکی هایــی که از مصرف آنها در 
فصل زمستان باید پرهیز کرد، یادآور شد: مسلما منظور ما، 
همه انواع آش مثال آش حلیم یا شله  قلمکار نیست؛ زیرا این 
موارد دارای گوشت و بلغور گندم فراوان بوده و غذای کاملی  
به حســاب می آیند؛ مقصود غذاها و سوپ های آبکی لعابدار 

)مثل سیراب شیردان( و دارای سبزیجات است. 
 این متخصص طب ســنتی ادامــه داد: همچنین می توان 
به میوه  هــای ترش و آبکــی )مرکبات، هندوانــه( و در کل 
طعم های ترش و بی مزه )بدون طعم خــاص( و نیز غذاهای 
مانده و فریز شــده که عمدتا غذاهای با غلبه سردی و تری 
مولد بلغم هستند، سس ها بخصوص ســس مایونز و موادی 
ماننــد کاهو، خیــار و بیشــتر غذاهای خــام و خام خواری 

اشاره کرد.
 وی در مورد خوارکی هایی که مصرف آنها در این فصل برای 
بدن مفید است، خاطرنشــان کرد: در کل از موادی که طبع 
آنها رو به گرمی هســتند باید اســتفاده کرد البته باید مزاج 
را هم در نظــر گرفت؛ برای مثال افرادی کــه دارای حرارت 
زیاد هستند، حتی در زمســتان هم ممکن است نیاز باشد از 
گرمی ها پرهیز کرده و به مصــرف خنکی ها روی بیاورند اما 
بهتر است این افراد از غذاهای گرم کباب شده، پخته، بو داده 

یا تفت داده شده و تا حدی سرخ کرده استفاده کنند. 
 غضنفری در مــورد تدابیر دیگر طب ســنتی در این فصل 
تاکید کرد: در فصل زمســتان قوه هضم انســان قوی تر کار 
می کند، زیرا حرارت از ســطح به داخل بدن معطوف بوده و 
سیستم گوارش گرم و قوی است؛ برای مثال با توجه به این 
مورد، مصرف غذاهایی همچــون حلیم، کباب ها مثل کباب 
گوشــت های قرمز از قبیل چنجه، کباب بــرگ یا کوبیده و 
دل مرغ، آبگوشت همراه با کمی پودر زیره سیاه با چند تکه 
سیب درختی یا به، مفید اســت؛ البته نفخ نخود باید گرفته 

شده باشد.
 وی ادامه داد: همچنین استفاده بیشتر از گوشت های با طبع 
گرم تر مثل گوشت پرندگانی چون کبک، بلدرچین و جوجه 
مرغ یا گوشت شتر، چاشنی های رو به گرمی مثل دارچین، 
زعفران، زیره، آویشــن، مرزه، فلفــل و درکل ادویه  و قدری 

نمک در این فصل توصیه می شود.
 این متخصص طب سنتی در مورد دیگر خوارکی های مفید 
برای فصل سرد ســال گفت: مصرف تخم  پرندگان همچون 
مرغ، بلدرچین، کبوتر و یا نوشیدنی های  گرم مزاج مثل چای 
حاوی هل، زنجبیل، چای زعفران و چای دارچین نیز مفید 
است، پس باید سعی شــود از خوردنی و نوشیدنی های گرم 
بالفعل )گرمــا و داغ ظاهری( و بالقوه )مزاج گرم( اســتفاده 
شود تا در نهایت گرمی مناســب و کافی در این فصل به بدن 

برسد. 
 وی در مــورد پیشــگیری های الزم در فصــل زمســتان و 
بیماری های این فصل یادآور شد: در این فصل بیماری هایی 
مثل ســرماخوردگی، زکام یا خلط ته حلق بیشــتر است و 
مصرف کمتر مواد با مزاج ســرد، به رفع کردن این مشکالت 
کمک می کند، بخصوص در شب های سرد زمستان که باید 
در مصرف سردیجات بیشــتر احتیاط کرد. خلط و ترشحات 
ته حلق به سیســتم تنفســی یا گوارش ریزش کــرده و در 
طوالنی مدت به آن  آســیب می رســاند و برای مثال منجر 
به بیمارهایی همانند برونشــیت، آســم، آلرژی، سرفه های 
مکرر، التهاب یا زخم معده و دوازدهــه، نفخ و رفالکس می 
شــود. غضنفری در مورد لزوم فعالیت بدنی و ورزش مستمر 
در فصل زمســتان تاکید کرد: در این فصل باید فعالیت های 
بدنی و ورزش بیشتر شود و انســان خود را از قرار گرفتن در 
مقابل باد و سرمای مســتقیم مصون بدارد و اقداماتی مثل 
خونگیری و حجامت را انجام ندهد؛ مگــر در صورت لزوم و 
با تجویز پزشک؛ چون این کار سبب سردتر شدن مزاج بدن 

خواهد شد.

تدابیر طب سنتی در فصل زمستان

يک متخصص طب سنتی گفت: نخستین قدم برای سالمتی در فصل زمستان، پرهیز از مصرف سردی ها چه به صورت 
خوردنی و چه به صورت موضعی اســت و بايد از مصرف خوردنی ها و نوشیدنی های ســرد از جمله مصرف لبنیات و 

میوه های ترش و آبکی پرهیز کرد.

در اين فصل 
بايد ورزش  و 
فعالیت های 
بدنی بیشتر 

شود و انسان 
خود را از 

قرار گرفتن 
در مقابل باد 

و سرمای 
مستقیم 

مصون بدارد 
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پیشنهاد سردبیر: 
هشت ویژگی که امکان دارد در آیفون ۸ دیده شود

کافه اپهوش سنج

از میان تمام مخاطبینی که در دفترچــه تلفن موبایل های مان 
 داریم، همیشه چند نفر هســتند که الزم است بیش از سایرین 
با آن ها در ارتباط باشیم. اینجاست که وجود راهی برای دسترسی 
آسان و سریع به این چند نفر به خصوص ضرورت پیدا می کند. 
خوشبختانه اپلیکیشن هایی آمده اند که این ضعف ها را بپوشانند.

Ready Contacts می تواند جانشــین بسیار خوبی برای 
شماره گیر پیش فرض موبایل اندرویدی تان باشد؛ اپلیکیشنی 
 که هــدف اصلی اش ســهولت و افزایش ســرعت دسترســی 
به مخاطب هاســت. بعد از نصــب اپ و دادن دسترســی های 
الزم، Ready با حســاب کاربری گوگل شما همگام می شود 
تا به جز دسترســی به اطالعات مخاطبین بتوانــد رویدادهای 
 تقویــم را نیز همــگام ســازی کند. ایــن بدان معناســت که 
 از طریــق Ready هم مــی توانیــد راه هــای ارتباطی و هم 
میتینگ ها و جلســات کاری بــا مخاطبین خــود را مدیریت 

کنید. Ready مخاطبین را به شــکل کارت هــای تصویری 
 به نمایــش می گــذارد. افرادی که بیش از ســایرین بــا آن ها 
 در ارتباط هســتید، بــه ترتیب در منــوی اصلــی اپ ردیف 
شــده اند که با یک اشــاره می توانید با آنها تماس گرفته یا پیام 
 متنی بفرستید. اما راه ساده تری هم هست. با استفاده از ابزارک

 Call Bubble یا حباب تماس مــی توانید از هر جای اندروید 
 به تمــام راه هــای ارتباطــی بــا مخاطبین خود دسترســی 
 داشــته باشــید؛ از تماس و پیامــک گرفته تا ایمیــل و تقویم 
و شــبکه های اجتماعی و اپ های پیام رسان. از نقاط قوت دیگر 
Ready می توان به جستجوی هوشمند شماره ها با T9 اشاره 
کرد. مورد بعد این که اگر آن را به نسخه Pro ارتقا دهید، امکان 
تغییر تم و استفاده از رینگتون های اختصاصی اپلیکیشن را هم 
 خواهید داشــت. Ready Contacts برای آنکه برای ارتقا 
به نسخه حرفه ای متقبل هزینه نشوید، راه جالبی پیش پای تان 
قرار داده؛ اپلیکیشن را از طریق یک لینک اختصاصی به دیگران 
معرفی کنید. با مراجعه به انتهای صفحه اپلیکیشن در گوگل پلی 
می توانید با روش دقیق انجام این کار آشنا شوید. شما می توانید 
برای گرفتن این اپلیکیشــن بــه goo.gl/tznKmw مراجعه 

کنید . 

معرفی Ready Contacts؛ 

 اپلیکیشنی برای شماره گیری 
و دسترسی آسان به مخاطبین

آفیس را با زبان فارسی آشنا کنید

پگاترون 
تولیدکننده نوت بوک هواوی شد

جاذبه زمین چیست؟
 جاذبه زمیــن نیروی مهمی در تاریخ بشــر اســت 
و این پیوند نامرئی سبب اســتحکام و استقرار تمام 

جهان می شود. 
با این حال جای تعجب دارد کــه اندازه گیری دقیق 

این جاذبه هنوز هم کار دشواری است. 
 نیــروی جاذبــه بــه طــور کلــی یــک نیــروی 
فوق العــاده قوی اســت، اما در ســیاره مــا از یک 
بخش به بخــش دیگر متفاوت اســت. نقشــه های 
 دقیق از این کشــش ســرنخ های قابــل توجهی را 
 در مــورد اینکه دقیقا چــه چیزی در ســطح زمین 
نهفته اســت، به ما نشــان می دهد. برخی از بهترین 
نقشــه های نیروی جاذبه زمین توسط گروه ژئودزی 
 اســترالیای غربی در دانشــگاه کورتین بــه وجود 

آمده است. 
 ژئــودزی مطالعــه ریاضــی از شــکل و خــواص 
 و ویژگی هــای زمین اســت. ایــن گــروه داده های 
به دســت آمده از ماهــواره ها و مشــاهدات زمینی 
را بــا یکدیگر ادغام کرده و نقشــه هایی بــا باالترین 
وضــوح را از گرانش ایجــاد می کنند. اروپــا دارای 
 میــزان گرانش بیشــتری اســت اگرچه بــار دیگر 
در رشته کوه آلپ نیروی گرانش قوی تر آشکار است. 

اســترالیا دارای میــزان نیــروی گرانــش کمتری 
 اســت و گرانش قوی تر در اندونزی و پاپــوآ گینه نو 
 به سمت شمال قابل مشاهده است. رشته کوه راکی 
و ناهمــواری های غرب بیشــترین میــزان نیروی 

گرانش را دارند. 
آفریقا دارای نقشــه پیچیده تــری از نیروی گرانش 

است. 
نیروی گرانــش بیشــتر در جنوب، شــمال و غرب 
قابل مشــاهده اســت و ترکیبی از گرانش زیاد و کم 
در شــرق و بخش مرکزی نیز دیده می شــود. نقشه 
 آسیا تا حدی ناقص اســت، اما نیروی گرانش عظیم 
 به ویژه در منطقه رشــته کوه هیمالیا به طور آشکار 

در این نقشه قابل مشاهده است.

اولین جاده خورشــیدی جهان به طول یک کیلومتر در منطقه روستایی واقع 
 در نرماندی فرانســه به بهره برداری رســید. اولین جاده خورشــیدی جهان 
در مجموع2880 پنل خورشــیدی دارد که با اتصال به هم انرژی قابل توجهی 
را تولید می کنــد. طبق محاســبات انجام شــده این جاده قادر اســت280 
 مگاوات ســاعت برق در یک ســال تولید کند. اولین جاده خورشیدی جهان 
 یا Wattway در مجموع 853 متر مربع مساحت دارد. توان تولید برق روزانه 
این جاده با توجــه به وضعیت آب و هوا و فصل به طــور تقریبی 767 کیلووات 
ساعت در روز است که در بهترین شــرایط یعنی در روزهای تابستان به1500 
کیلووات در روز نیز افزایش پیدا می کند. هزینه ساخت اولین جاده خورشیدی 
جهان که توســط دولت فرانســه تامین شــده، حدود 5/1 میلیون دالر است. 
کارشناســان فرانســوی معتقدند در صورتی که یک چهــارم جاده های این 
 کشور به پنل های خورشیدی مجهز شــود، این کشور در تامین انرژی مستقل 
خواهد شــد. یکی از مهم ترین انتقــادات وارد بر این سیســتم، کاهش توان 
تولیدی در جاده های پر رفت وآمد اســت، همچنین زاویه مســطح قرارگیری 

سلول های خورشیدی ضریب تبدیل انرژی را کاهش می دهد.

 دانشــمندان برای اولین بار موفق به توســعه یک سنســور ادرار شــدند که 
در پوشــک کودک تعبیه می شــود. مهم ترین بخش این سنسور، داشتن یک 
باتری است که با ادرار فعال می شود. زیرا سنسورهای پیشین دارای باتری هایی 
بودند که برای ســالمت انســان مضر بود. این باتری با تکیه بر دو الکترود که 
توسط یک الکترولیت جدا شده اند، کار می کند. ادرار به عنوان یک الکترولیت 

عمل کرده و اجازه می دهد که جریان بین دو الکترود حرکت کند. 
دانشمندان برای انجام آزمایش خود دو الکترود انعطاف پذیر را در یک پوشک 
یک بار مصرف تعبیه کردند. باتری به یک خازن کوچک برای ذخیره ســازی 
 برق تولید شده و یک فرســتنده که می تواند ســیگنال خود را به یک گیرنده 
تا 16 فوت دورتر بفرستد، متصل شــد. در این آزمایش، سنســور با موفقیت 
توانست وجود ادرار را تشخیص داده و اعالم هشــدار کند. این تیم کار بر روی 
این نوع پوشــک را با هدف کمک به بیماران مســن که از مشکل بی اختیاری 
ادرار رنج می برند، آغاز کرد. این پوشــک جدید به زودی روانه بازار خواهد شد. 

نتایج این پژوهش در IEEE Sensors Journal به چاپ رسیده است.

یک کمپانی انگلیسی موفق به طراحی و تولید یک پیراهن برای دوچرخه سواران 
شــده که با ویژگی های خود از کاربر محافظت می کند. این پیراهن خارق العاده 
 Ravelin نام دارد، یک پیراهن ایمنی شبرنگ بوده که توسط کمپانی RS01 که
در لندن توســعه پیدا کرده اســت. از مزایای این پیراهن این است که با تاریک 
 شدن هوا براق و روشن شده به طوری که از کاربر در برابر صدمات احتمالی ناشی 
از دیده نشــدن در تاریکی شــب محافظت می کند. این لبــاس از پارچه های 
مخصوصی که به طور سفارشی طراحی شــده و دارای شبکه های نوری هستند 
تولید شده است. عناصر بازتابی RS01 به طور مستقیم به پارچه بافته شده که 
به این پیراهن اجازه حرکت، خم شدن و کشش بدون آسیب رساندن به خواص 
ایمنی آن را می دهد. داخل این پیراهن پنل های مسدود کننده باد وجود دارد که 

مانند عایق عمل کرده و از نفوذ هوای سرد جلوگیری می کند. 
 این عایق ها همچنین حرارت را از نواحی مانند زیر بغل و آســتین که مســتعد 
عرق کردن است، دور می کنند. پیراهن دوچرخه ســوار RS01 در حال حاضر 

برای جمع آوری منبع مالی بر روی وب سایت Kickstarter قرار گرفته است.

پوشک هوشمند بهره برداری از اولین جاده خورشیدی جهان
فناوری جدید برای اعالم زمان تعویض

طراحی یک پیراهن شبرنگ 
مخصوص دوچرخه سواری

 یکی از مدیران ایســوس در ایران اعالم کرده است این کمپانی 
به زودی با احداث خط تولید، یکی از محصوالت خود را در داخل 
 کشــور تولید خواهد کرد.  ســعید بوذری طی نشستی خبری 
 از حضور این تولید کننده تایوانی رایانــه و تجهیزات جانبی آن 
در ایران بــا هدف تولید خبر داده و اعالم کرده اســت شــرکت 
ایســوس قصد دارد به زودی یکی از محصوالت خود را در ایران 
تولید کند. به گفته وی ایــن کار کاهش خروج ارز از کشــور را 
 در پی خواهد داشــت. بوذری اذعان داشته است: » برند ایسوس 
 از10 ســال پیش وارد بازار ایران شــد و در حــوزه  های لپ تاپ 
و رایانه هــای رومیزی، تلفن همراه، ســاعت هوشــمند و حتی 
روبات خانگی تولیداتی دارد. « این مدیر ایســوس در ایران، ارایه 
اطالعات بیشــتر را به زمان دیگری موکول کرده و گفته اســت 
جزییات خط تولیــد یا مونتاژ و مدل کاالی مــورد بحث، پس از 
عملیاتی شدن تولید داخلی اعالم می  شود. به گفته وی، کمپانی 
ایسوس برای از بین بردن خطای انســانی و کاهش50 درصدی 
 مصرف انــرژی، از خط تولیدی اختصاصی بــا180 نوآوری بهره 
می برد. بنا بر اظهارات بوذری، این برند تایوانی در کشــور تایوان 
مقام اول تجهیزات رایانه را دارد و در سال 2017 بیشتر بر بخش 

گیم متمرکز خواهد بود.

تقریبا به خوبی بــه خبرهای عجیبی که درباره گلکســی اس 8 
 سامســونگ منتشــر می شــوند، عادت کرده ایم. پس از آنکه 
گفته شد سری 8 گوشی های S دارای دو نســخه 5 و 6 اینچی 
) با نام plus ( خواهند بود و یک بار دیگر اشــاره شــد سنسور 
اثر انگشــت که پیش تر از کلید فیزیکی به بدنه پشــتی انتقال 
 پیدا کرده بــود مجددا به پنــل جلویی و به صورت ادغام شــده 
در نمایشــگر انتقال پیدا خواهد کرد، حاال گفته می شــود این 
دســتگاه ها قرار اســت از 8 گیگابایت حافظه RAM اســتفاده 
 کنند. به عالوه شــایعه شــده که چیپ های حافظــه فلش این 
دســتگاه ها از نوع UFS 2.1 خواهند بود. البته پیش از این نیز 
شایعه شده که ممکن است اس 8 دارای 256 گیگابایت حافظه 
داخلی و 6 گیگابایت رم باشد. اگر بخواهیم کمی دقیق تر به این 
جزییات نگاه کنیم باید گفت اســتفاده از حافظــه ای به میزان 
256 گیگابایــت به هیچ عنوان عجیب نیســت و مــی تواند در 
 راستای تالش سامسونگ برای ارتقای نبرد سخت افزاری با سایر 
کمپانی ها تفسیر شود. کاری که پیش تر هم توسط این شرکت 
در بحث نمایشگر ها و پردازنده ها انجام شده بود و حاال می تواند 
وارد بخش حافظه داخلی نیز شــود. اما اینکه یک گوشی موبایل 
 RAM با سیســتم عامل اندروید بخواهد از 8 گیگابایت حافظه

استفاده کند کمی عجیب به نظر می رسد. 
در هر صورت نمی توان این اطالعات را به صورت رســمی تایید 
کرد و می بایست منتظر ماه های آینده و مشخص شدن جزییات 

بیشتری از این کالف سر در گم بود.

راه اندازی خط تولید ایسوس در ایران

 RAM احتمال استفاده از ۸ گیگابایت
در گلکسی اس ۸

 فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

ســال 2017، دهمین ســالگرد معرفی آیفون ها است، 
به نظر می رســد در دهمین ســالی که با آیفون ها همراه 
 هســتیم، شــاهد ارایه و معرفــی آیفونی بســیار خاص 
خواهیم بود. همین موضوع باعث شــده اســت تا منابع 
خبری بســیاری در رابطه با آیفون 8 کنجــکاوی کنند،  
اخباری نیز از گوشــه و کنار در رابطه با آیفون 8 به گوش 

می رسد.
هنوز خبر قطعی از طرف کمپانی اپل در رابطه با آیفون 8 
ارایه نشده است و همه خبرها، خبرهای درز کرده یا حتی 
گاهی شایعاتی هستند که در این زمینه منتشر می شوند. 

در هر صورت براســاس اطالعات لو رفته بررســی هایی 
 انجام شده است که به نظر می رســد هشت ویژگی ذیل 

در آیفون 8 وجود داشته باشد:
۱- صفحه نمایش OLED خمیده

به نظر می رســد که آیفون 8 نیز مانند آیفــون 7 با بدنه 
آلومینیومــی به بازار عرضه شــود، یکــی از ویژگی های 
خاصی که انتظار می رود در آیفون 8 دیده شــود، صفحه 

نمایش OLED این دستگاه است. 
صفحه نمایش های OLED خمیده قبال در سامســونگ 
دیده شــده بود و حاال باید دیــد اپل هم از ایــن قابلیت 

استفاده می کند یا نه.
۲- فقدان دکمه هوم

یکی از ویژگی هایی که به احتمال بسیار زیاد در آیفون 8 
دیده خواهد شد، حذف شــدن دکمه هوم آیفون 8 است. 
اگر صفحه نمایش این دستگاه، لبه به لبه باشد دکمه هوم 
دایره ای شکل معروف اپل نیز حذف می شود و به احتمال 
زیاد حسگر اثر انگشــت در زیر شیشه صفحه نمایش قرار 

می گیرد.
A11 ۳- پردازنده

به نظر مــی رســد در آیفون 8 ما شــاهد عرضه نســل 
 جدید از پردازنده های اپل باشــیم که توســط شــرکت

Taiwan Semiconductor عرضه می شود. 
این پردازنده بی شک از قدرت بیشــتری نسبت به نسل 
قبلی خود برخوردار است و این پردازنده به احتمال بسیار 

زیاد در سال 2017 عرضه خواهد شد.
۴- شارژ بدون سیم

همان طور که اشــاره شــد به نظر می رســد که صفحه 
 نمایــش آیفــون 8 لبــه به لبــه باشــد و یکــی دیگر 
از ویژگی های محتمل در آیفون 8 قابلیت شــارژ بی سیم 

این دستگاه خواهد بود.
۵-سنسور اثر انگشت در زیر صفحه نمایش

اگر آیفون 8 با صفحه نمایش لبه به لبه عرضه شود حسگر 
اثر انگشت و دوربین جلو این دســتگاه نیز به ناچار دچار 
تغییراتی می شود. به نظر می رســد که دوربین جلو این 
دستگاه درون دستگاه و زیر شیشــه صفحه نمایش قرار 
گیرد و همچنین سنســور اثر انگشــت دســتگاه نیز زیر 

شیشه صفحه نمایش قرار می گیرد.
۶-حسگر عنبیه چشم

اپل اظهار دارد که در آیفون 8 از امکانات امنیتی بیشتری 
استفاده می شود، انتظار می رود که در آیفون 8 ما شاهد 
عرضه سنســورهای عنبیه چشم باشــیم که در دوربین 
 این دســتگاه قرار گیرد و این قابلیت را بــه کاربر بدهد تا 
 با استفاده از الگوی عنبیه چشم دســتگاه خود را باز کند 

و از امنیت بیشتری نیز برخوردار باشد.
۷-دوربین با سنسور دوگانه

 انتظار مــی رود که در ســال 2017 دوربیــن آیفون 8 
 با سنســور دوگانه عرضه شود که این سنســور به کاربر 
این امکان را می دهد تا با اســتفاده از این سنسور دوگانه 

رنگ های بهتری در عکس ایجاد شود.
۸-مشخصات فیزیکی جدید

 به نظر می رســد آیفــون 8 از آیفون های عرضه شــده 
 OLED بســیار نازک تر باشــد و وجود صفحــه نمایش

فرضیه نازک بودن این دستگاه را افزایش می دهد.

به نظر می رسد 
آیفون ۸ 

از آیفون های 
عرضه شده 

بسیار نازک تر 
باشد و وجود 

صفحه نمایش 
OLED فرضیه 

نازک بودن 
این دستگاه را 

افزایش می دهد

هشت ویژگی که امکان دارد در آیفون ۸ دیده شود

 بدون شــک مجموعه آفیس مایکروســافت یکی 
از قدرتمندتریــن مجموعــه نرم افزارهــای اداری 
اســت که می توان در پلتفورم هــای مختلف از آن اســتفاده کرد. 
 چرا می گوییم کــه یکی از بهترین هاســت؟ به ایــن دلیل که اگر 
با پلتفورم های دیگر مانند لینوکس و Mac OS آشنا باشید، آن ها 

نیز هر کدام مجموعه نرم افزار اداری مختص به خود را دارند. 
 در لینوکــس یکــی از مجموعــه نرم افزارهــای اداری معــروف

 Open Office است. سیســتم عامل Mac OS اپل هم مجموعه 
منحصر به فرد خود را دارد. مایکروســافت برای گسترش مجموعه 
نرم افزاری اداری خــود، آن را روی وب هم قرار داده اســت و نام آن 
 را Office 365 گذاشته است. ) درست مانند کاری که گوگل کرده 
و مجموعه اداری خــود را در Google Drive گنجانده اســت. (

یکی از خصوصیات جالب مجموعه آفیس مایکروســافت آشنایی 
آن با زبان هــای مختلف دنیا اســت. این خصوصیت بــه کاربران 
آفیس مایکروسافت کمک می کند تا بتوانند هنگام کار با مجموعه 
آفیس مشکالت زبان مورد استفاده خود را مرتفع کنند. برای مثال 
هنگام تایپ در یک زبــان به خصوص، اگر آفیس با آن زبان آشــنا 
باشــد، می تواند غلط های امالیی را هنگام تایپ گرفته و برای کاربر 
 مشخص کند. برای آشنا ساختن آفیس مایکروسافت باید بسته زبان 
 مــورد نظر خود را کــه در این مقاله هدف ما زبان فارســی اســت 
 از نشــانی goo.gl/HhmYBe ) ایــن آدرس به حــروف بزرگ 
و کوچک حساس است و حروف را همان طور که در آدرس می بینید 
در مرورگر خود وارد کنید ( بگیریــد و روی کامپیوتری که آفیس 
 روی آن نصب است، Install کنید. پس از وارد شدن به این آدرس، 
در صفحه این قدر پایین بروید تا زبان فارسی را ببینید. روی عبارت 
get it now کلیک کنید تا ابتدا بسته دانلود شود. سپس آن را اجرا 
کنید. از این پس آفیس به زبان فارسی آشنا می شود و شما می توانید 

از مخزن کلمات آن برای اصالح خودکار متون خود استفاده کنید.

به گزارش DigiTimes، شــرکت هواوی قصد دارد برای سال 
 آینده چند مــدل لپ تاپ جدید معرفی کنــد. البته در این بین 
این شــرکت چینی تصمیــم گرفته تــا کمپانی هــای تایوانی 
پگاتــرون و Quanta Computer را به عنــوان تولیدکننده 
 نوت بــوک خــود انتخــاب کنــد. باتوجــه بــه گزارش هــا، 
 دو لپ تــاپ آینده هــواوی در مدل هــای 13/3 و 15/6 اینچی 
خواهند بود و می توانند رقبای سرســختی بــرای دیگر برندها 
باشند. تولید این دســتگاه ها از ســه ماهه نخست سال 2017 
توسط شرکت های موردبحث آغاز می شــود و لپ تاپ ها نیز در 
این مدت معرفی خواهند شــد. هواوی امیدوار اســت که بیش 
از دو میلیون دســتگاه نوت بوک های جدید را به فروش برساند. 
اگر تصمیم هــواوی نتیجه مثبتی داشــته باشــد، قطعا دیگر 
شــرکت های تولیدکننده نیز بــا کمک شــرکت های تایوانی 
محصوالت خود از جمله لپ تاپ را به تولید می رســانند. هواوی 
در سال گذشــته میت بوک را به عنوان تبلت هیبریدی معرفی 
کرد و این محصــول نقش لپ تــاپ را نیز ایفا می کــرد. انتظار 
می رود در نســل جدید شــاهد مشــخصات باالتری از جمله 

پردازنده نسل هفتمی کبی لیک اینتل و برخی دیگر باشیم.

ترفند

معمای  ۲0۳۶
اعداد بیــن 1 و1000 و خــود این اعــداد را در نظر 

بگیرید. 
در هر کدام اعدادی تکرار شده اند. 

بیشترین و کمترین عددی که در کل این اعداد تکرار 
شده است را پیدا کنید.

این معما یک معمای هوش ریاضی جالب است. 
 نیاز به کمی محاســبه و تامل دارد که مطمئنم شما 

از عهده آن بر می آیید.
جواب معمای  ۲0۳۵ 

 اگر عدد110 رو بــه دو عدد تقســیم کنیم که یکی 
 از اعداد150 درصد عدد دیگر باشــد به دو عدد 44 

و 66 خواهیم رسید.
کســانی که به معمای 2035 پاســخ صحیح 

داده اند: 
- محمد تقی چنور از اصفهان.

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

 آیفون ۸ در سال ۲0۱۷ رونمایی خواهد شد و ۲0۱۷ دهمین ســالگرد رونمایی از آیفون ها است، همین موضوع باعث 
شده است تا حساسیت ها بر روی آیفون ۸ بیشتر شود.

- سمانه نجف پور از خمینی شهر .

زاینده 
رود
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پیشنهاد سر دبیر: 
بخش فیلم کوتاه به جشنواره حسنات اضافه شد

خبر

دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات گفت: جشنواره در 
گذشته در بخش های مستند، فیلم نامه، داستانی و پویانمایی برگزار 
شده اســت که امســال بخش فیلم کوتاه را نیز به جشنواره اضافه 

کردیم.
امیر حسین عشــاقی، در مورد آخرین آثار ارسال شده به جشنواره 
حســنات اظهار کرد: ما در ســال اول با 384 اثر آغاز به کار کردیم 
و در سال ششم به 1800 اثر رســیدیم که نشان از استقبال خوب 

هنرمندان و فیلم سازان از این جشنواره دارد.
وی خاطر نشــان کرد: بازخــورد خوبی دریافت کردیــم و از همه 
استان های کشور دریافت آثار داشــتیم، نکته جالب توجه آثاری 
است که از اســتان های مرزی به جشــنواره فرســتاده می شود 
 و از کیفیــت باالیــی برخوردارند و نــگاه بهتری بــه موضوعات

جشــنواره دارند.دبیر اجرایی جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
عنوان کرد: در مراحل اولیه، جشنواره با موضوع احسان و نیکوکاری 
در قالب فیلم نبــود اما در نهایــت به قالب فیلم که یکــی از تاثیر 
گذار ترین هنر هاســت روی آوردیم. وی افزود: با توجه به موضوع، 
جشــنواره در تاریخ 11 تا 14 اســفند همزمان با هفته نیکوکاری 
برگزار می شود که در بخش بین الملل به صورت غیررقابتی است و 
فیلم ها فقط به نمایش در می آیند اما پیگیری هایی انجام دادیم که 
در سال های آینده با توجه به ظرفیت جشنواره به صورت بین المللی 
برگزار شود. عشاقی در رابطه با انتخاب هیئت انتخاب جشنواره بیان 
کرد: در سال های گذشــته همه اعضای هیئت انتخاب از اصفهان 
بوده اند و اعضای هیئت داوران تلفیقــی از هنرمندان اصفهانی و 
کشوری بودند و امسال نیز به همین شکل 50 درصد اعضا از اصفهان 
و بقیه از سراسر کشور انتخاب شــدند. دبیر اجرایی جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حســنات در رابطه با ارتباط این جشنواره با دانشگاه ها 
گفت: با دانشگاه سپهر همکاری خوبی داشتیم و بسیاری از کارهای 

دبیرخانه جشنواره بر عهده دانشجویان هنر است.
رسول صدرعاملی نیز اعضای هیئت انتخاب ششمین جشنواره ملی 

حسنات را به شرح زیر اعالم کرد:
بخش داســتانی: مرجان اشــرفی زاده، مجید توکلــی، فریدون 

خسروی، کاوه سجادی حسینی و علی محمد قاسمی.
بخش پویانمایی: ســعادت رحیم زاده، محمدعلــی صفورا، ناصر 

گل محمدی، هادی محمدیان و ابوالقاسم نظرپور.
بخش فیلم نامه: طیبه سلطانی، جابر قاسمعلی، حسن مهدوی فر، 

امیرهوشنگ جمشیدیان و آرش رنجبر.
بخش مســتند: پریوش نظریه، حبیب احمدزاده، رضا درستکار، 

معین کریم الدینی و عزت ا... پروازه.

دبیر اجرایی جشنواره حسنات:

بخش فیلم کوتاه به جشنواره 
حسنات اضافه شد

تحدید حدود عمومی 
10/41 آگهــی تحدیــد حــدود عمومی قســمتهایی از 

بخشهای 1و2و3و4و19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین
آگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قسمت از ابنیه 
و اراضی بخشهای فوق الذکر بشرح آتی آگهی می گردد

بخش یک ثبت نایین
یکفرعی از 388 اصلی سعید فردوسی زاده نائینی فرزند 
جمال ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

واقع در نایین
بخش دو نایین

341 اصلی مجیــد شــهریاری محمدی فرزنــد احمد 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشــتزار 

جزیسر موسوم به تحت کوشک
1236 اصلی موقوفه ام کلثوم ابــن یعقوب و صادق به 
تولیت اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان نایین 
ششــدانگ زمین مزروعی واقع در کشــتزار جزیسر 

موسوم به جنب اشترگی باال تخت 
95/10/29

1974 اصلی خدیجه محمدی پور نایینی و غیره فرزند 
محمد علی ششــدانگ یک قطعه زمین موقوفه حسینیه 
پنجاهه نایین به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه نایین 

واقع در کشتزار ورزجان
دو فرعــی از 2634 اصلی موقوفــه آب انبار میدان باال 
محمدیه به تولیــت اداره اوقاف و امــور خیریه نایین 
ششــدانگ اتاق محل خاک انــداز آب انبــار میدان باال 

محمدیه واقع در محمدیه 
2961 اصلی حسینیه عاشــورگاه محمدیه به نمایندگی 
اداره اوقــاف و امــور خیریه نایین و غیره ششــدانگ 

یکدرب باغ واقع در محمدیه 
95/11/30

6 فرعی از 3837 اصلی اشــرف صفری محمدی فرزند 
عباسعلی و غیره ششــدانگ زمین مزروعی و مشجر 

واقع در باغ کناره
4577 اصلــی اکبــر احمــد زاده و غیــره فرزند حجی 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشــتزار 

حنفش
 4610 اصلی غالمحسین محمدی محمدی فرزند محمد 
علی چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ زمین مزروعی 

واقع در کشتزار حنفش موسوم به اشجاره
95/7/2

20816 اصلی و فرعی های آن به شرح آتی
1022 فرعی صفیه جهان ابادی فرزند رضا ششــدانگ 

یک درب خانه واقع در روستای جهان آباد 
1028 فرعی محســن وهابی همابادی فرزند عباسقلی 
ششــدانگ یک  قطعه زمین محصور واقع در روستای 

هماباد علیاء 
1029 فرعی فاطمه عرب بافرانی فرزند محمد ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در بافران
1032 فرعی خانم عصمت عــرب بافرانی فرزند حبیب 

ششدانگ یکدرب خانه واقع در بافران
95/11/3

1034 فرعی حسینعلی قاســمی مزرعچه فرزند محمد 
ابراهیم ششدانگ یکدرب خانه واقع در سرشک 

1035 فرعی خانم خدیجه وزیری سرشک فرزند احمد 
ششدانگ یکدرب خانه واقع در سرشک 

1038 فرعی نوراله زندوانی فرزند غالمرضا ششدانگ 
زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش

95/11/4
بخش 3 حوزه ثبت نایین

342 فرعــی از 4129 اصلی عباس اســماعیلی فرزند 
حسنعلی ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای اسد 

آباد
505 فرعی از 4197اصلی عباســعلی عباســی نهوجی 
فرزند علی و غیره ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

واقع در نیستانک
95/11/5

241 فرعی از 4545 اصلی ولی اله عاشقی حسین آباد 
فرزند فرج اله ششدانگ یکدرب خانه واقع در دولت آباد 
242 فرعی از 4545 اصلی جواد عاشــقی حسین  اباد 
فرزند فرج اله ششدانگ یکدرب خانه واقع در دولت آباد 
245 فرعی از 4545 اصلی ابوالفضل قاســمی ســپرو 
فرزند جانعلی ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

فرح آباد پاکوه 
95/11/6

بخش 4 حوزه ثبت نایین
42 اصلی حمید رمضانی فرزند عباس ششدانگ یکدرب 

خانه واقع در انارک
95/11/7

بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین
54 فرعی از 334 اصلی حسن زمانی مظفر آبادی فرزند 
جواد ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای مظفر آباد 

95/11/9
تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 8 صبح در 
تاریخهای قید شده در آگهی در محل ،انجام خواهد شد 

لذا از صاحبان امالک و مجاورین آنها بدینوسیله دعوت 
می شــود که در ســاعت مقرر در محل حضور به هم 
رســانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از 
طریق مجاوریــن تحدید حدود خواهد شــد و اعتراض 
مجاورین و صاحبان امالک و کسانی که در موقع مقرر 
حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس و تحدیــد حدود ظرف مــدت 30 روز 

پذیرفته خواهد شذد
تاریخ انتشار: 95/10/7                             

م الف: 312 اباذر مهیمن رییس ثبت نایین          
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

9/229 شماره آگهی: 139503902004000248 شماره 
پرونــده: 139504002004000140 آگهــی مزایــده 
پرونده اجرایی کالسه: 9500355 ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه اول سمت جنوب پالک یکصد و 
شصت و هفت فرعی از چهار هزار و پانصد و دو واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/41 متر مربع 
که از ایــن مقــدار 3/96 متر مربع آن تــراس متصله و 
مقدار 1/26 متر مربع آن کف نورگیر می باشد بانضمام 
ششــدانگ اعیانی یکیاب انباری پالک یکصد و شصت 
فرعی واقع در طبقه زیرزمین تحتانی به مساحت 7/52 
متر مربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پالک یکصد و 
هجده فرعی از چهار هزار و پانصد و دو مجزی شــده 
از پالک مزبور و با قدرالســهم از مشاعات که عبارتند 
از: پارکینگ مشــاعی 162 فرعی و حیاط مشاعی 163 
فرعی و راهرو و راه پله مشاعی 168 فرعی به آدرس: 
اصفهان- خیابان بــاغ زیار، کوچه ســید عظیم کوچه 
شهید صفری بن بســت دوم پالک 26 که سند مالکیت 
آن در صفحه 203 دفتر 1185 امالک ذیل ثبت شــماره 
219723 با شــماره چاپی 250010 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شــمااًل اول در دو قسمت که دوم غربی 
است به طول های 4/60 متر و 1/18 متر دیوار اشتراکی 
و درب اختصاصی اســت به راه پله مشــاعی دوم در 
چهار قسمت که اول پخی و ســوم غربی است به طول 
های 3/20 متر و 4/46 متر و 18 سانتی متر و 1/20 متر 
دیواری است اشتراکی با  آپارتمان 166 فرعی شرقًا اول 
به طول 3/30 متر دیواریســت به فضای حیاط مشاعی 
دوم در دو قسمت که اول جنوبی است به طول های 1/35 
متر و 2/84 متر دیواریست به فضای پالک 63 فرعی از 
4502 جنوبًا اول به طول 4 متر دیوار و پنجره است به 

فضای کوچه دوم به طول 15 متر دیوار به دیوار پالک 
های 64 و 116 و 117 فرعی غربــًا به طول 11/55 متر 
دیوار به فضای پالک یک فرعی از 4502 حدود انباری: 
شمااًل به طول 3/60 متر دیوار اشتراکی است با راه پله 
168 فرعی شــرقًا به طول 2/09 متر درب اختصاص و 
دیوار اشتراکی با راهرو مشاعی، جنوبًا به طول 3/60 
متر دیوار اشــتراکی با انباری 159 فرعی غربًا به طول 
2/09 متر دیورا به دیوار پالک یک فرعی از 4502 که طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق به صورت 
آپارتمان واقع در طبقه اول ســمت جنــوب به صورت 
اسکلت بتنی سقف تیرچه بلوک کف سرامیک بدنه رنگ 
و گچ چهار چوبها فلزی دربهای داخلی چوبی سیستم 
سرمایش کولرآبی، سیستم گرمایش گاز شهری نمای 
ســاختمان آجر و دارای اشتراکات شــهری می باشد 
ملکی خانم صدیقه شیروانی جوچی که طبق سند رهنی 
شماره 19377 مورخ 91/12/24 تنظیمی در دفترخانه 
146 اصفهان در رهن شرکت چهلستون واقع می باشد 
و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 95/11/05 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شــرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/400/000/000 
ریال ) دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال( شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، بــرق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایــده در صورت وجود مــازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/10/07 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده 
مخصوص اداره اجرا به همــراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک 
سپرده نماید.  م الف:28122 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)678 کلمه، 7 کادر(

سینما

اصغــر آذربایجانی، رییــس کمیســیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شــهر اصفهان 
در خصــوص وضعیت فعلــی ســینماها اظهارکرد: 
ظرفیت هایی که حــوزه هنری اصفهان زمینه ســاز 
آن بوده، شرایط و زیرســاخت های خوبی را در حوزه 
سینما فراهم کرده اســت. وی با بیان اینکه متاسفانه 
در سال های گذشته شاهد زیرساخت های قابل قبولی 
در خصوص سینما برای شهر نبودیم، افزود: عالوه بر 
تولید محتوا که باید در سینما انجام گیرد، قطعا بحث 
وجود زیرســاخت ها در جهت توسعه فرهنگی بسیار 
مهم است. رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
در زمینه توســعه ســینمای شــهر، دچار مشکالت 
جدی بودیم که با توسعه ای که حوزه هنری در مراکز 
سینمایی فراهم کرد، شــرایط خوبی را مهیا و فراهم 
کرده و امیدواریم که با گسترش این سینماها بتوانیم 
شاهد یکی از مؤلفه ها و زیرساخت های مهم پیشرفت 
فرهنگی در اســتان اصفهان باشیم. وی تاکید کرد: به 
طور کلی شرایط حاضر ســینمای استان اصفهان در 
شأن پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی نیست و 
باید با یک نقشه راه مشخص در جهت توسعه سینمای 
شــهر قدم برداریم تا بتوانیم از این هنر بسیار مهم به 

جهت تاثیرگذاری آن برای مخاطبان استفاده کنیم. 

فرجی گفت: با پایان یافتن اکــران پنج فیلم در هفته 
جاری، دو فیلم جدید اکران خواهند شد.

غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش، در 
خصوص جلسه شــورای صنفی نمایش اظهار داشت: 
فیلم »ما همه گناهکاریم« به کارگردانی حامد امرایی 

از فردا در گروه زندگی اکران خواهد شد. 
وی ادامــه داد: همچنین فیلم »چهــار اصفهانی در 
بغداد« به کارگردانی محمد رضا ممتاز و تهیه کنندگی 
داریوش بابائیان به ســرگروهی ماندانــا در این تاریخ 

اکران خواهد شد. 
فرجی اظهار داشــت: امروز آخریــن روز اکران پنج 
فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد«، »خشکسالی و دروغ«، 
»ســیانور«، »این زن حقش را می خواهد« و »آس و 

پاس« است.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

سینماهای ما، در شأن پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران نیست

اکران پنج فیلم، این هفته به 
پایان می رسد

به گــزارش تابناک، بــا موضع گیــری صریــح قائم مقام 
مدیرعامل اســبق صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان درباره 
منابع مالی سریال شهرزاد، این پرســش پیش می آید که 
سینماگران فعال در ســریال شــهرزاد چه راهی در پیش 
می گیرند و آیا با مشخص شــدن منبع مالی مستقیم به کار 
رفته در این سریال، کمردرد کارگردان طوالنی خواهد شد و 

روند تولید این سریال متوقف می شود؟!
 همزمان با نخســتین گام های پس از پیــش تولید و آغاز 
تولید فصل دوم ســریال »شــهرزاد« که با تهیه کنندگی 
 محمد امامی ساخته می شد سرمایه گذار و تهیه کننده این 
سریال بازداشــت و اندکی بعد اعالم شد که بازداشت امامی 
به فســاد مالی رخ داده در صندوق فرهنگیان کشور مرتبط 

است.
 این مســائل،به طور غیرمســتقیم توســط برخــی تهیه 
کنندگان رقیب در زمان عرضه فصل اول شهرزاد نیز مطرح 
می شــود؛ اما پس از گرفتار شــدن امامی، به شکل شفاف 
 تری انگشــت های اتهام به ســمت ســرمایه گذار شهرزاد 

نشانه رفت.
 درباره این ســریال، منتقدان موضوعات حساسی را مطرح 
کردند، از جمله اینکه؛»شــرکت کنندگان در فراخوان»نه 
به شهرزاد«، با استناد به دســتگیری محمد مهدی امامی و 
اظهارات هادی رضوی کماکان خواهان پاسخگویی عوامل 
این مجموعه هستند اما عوامل سریال شهرزاد پرسشگران 
را در حســاب های مجازی خود بالک کرده اند و آن  طور که 
از شواهد برمی آید، به سرعت و در ســکوت خبری در حال 
فیلم برداری هستند تا قبل از روشن شدن وضعیت سرمایه، 

ساخت سریال را به پایان برسانند.«
 همزمان با این اتهامات، ابتدا روابط عمومی شهرزاد با صدور 
اطالعیه ای تاکید کرد، منابع مالی این پروژه شــفاف است 
و در ادامه، حسن فتحی در یادداشــتی یادآور شد که نباید 
این ســریال این گونه پیش داوری شــود. در بخشی از این 

یادداشت تاکید شده بود: این ســریال از زمان بسته  شدن 
قرارداد ساخت آن در ســال ٩٢ تا زمان پایان فیلم برداری 
آن، به دلیل مشــکالت مالی و تاخیر طوالنی در پرداخت ها 
دســت کم ســه  بار تا مرز تعطیلی پیش  رفت و آنچه اساسا 
موجب شد تا پای ســرمایه گذار دوم به این پروژه باز شود، 

همین مسئله بود. 
اکنون این پرســش اساســی و مهم مطرح می شــود؛ چرا 
سریالی را که تهیه کننده در تامین بودجه اش )که حدود 1٢  
میلیارد تومان بوده( ناگزیر به اضافه کردن سرمایه گذار دوم 
شده، برخی افراد تالش می کنند تا به ماجرای یک اختالس 
هشــت  هزار  میلیاردی و صندوق ذخیــره فرهنگیان ربط و 

پیوند بدهند؟! 
در روزهای اخیــر، روند تولید ســریال شــهرزاد به دلیل 
آنچه کمردرد حســن فتحی کارگردان این ســریال اعالم 
شــده، متوقف شــده اســت و فتحی نیز در گفت و گویی 
اظهارداشت، پزشــک معالجش به او هشدار داده در صورت 
بی توجهی به این دســتور و رعایت نکردن این اســتراحت، 
ممکن است مشکالت مربوط به دیسک کمر، باعث اختالل 
در فعالیت های او طی دو تا سه ماه بعد شــود و بهتر است، 

یک هفته استراحت کامل کند تا اینکه چند ماه نتواند هیچ 
فعالیتی انجام دهد. 

همزمان با این کمردرد، اطالعات تازه ای منتشــر شــد که 
این بار تاکید صریح بر هزینه کــردن پول هنرمندان در این 

سریال دارد.
محمدرضا محدث خراســانی، قائم مقام مدیرعامل اســبق 
صندوق ذخیره فرهنگیان در پاســخ به اینکه نقش محمد 
امامی در تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیــان چه بوده، به 
فارس گفته اســت: آقای امامی برای اینکــه فیلمی تهیه 
 کند، بــا آقــای غندالــی )مدیرعامل بازداشــتی صندوق

  ذخیــره فرهنگیــان( رابطــه ایجــاد کــرد و از وی بین 
هزار تا هزار و ســیصد میلیــارد تومان وام بــا چک گرفته 
 اســت که بعد نتوانســت این مبلغ را برگردانــد و االن در 

زندان است.
قائم مقام مدیرعامل اســبق صندوق ذخیــره فرهنگیان، 
خاطرنشان کرد: بانک ها چنین وامی را به کسی نمی دادند و 
اگر پرداخت می کردند برای هر فرد معادل 150 درصد ملک 
می خواستند، پس این افراد به جاهایی می روند که می توانند 
نفوذ کنند؛ به عنوان مثال، آنها اعــالم می کنند که اگر این 

فیلم در آینده تولید شد، 
برای نمونه ٢0 درصد به 
شما سود می دهیم و در 
قرارداد این طــور امضا 
می کننــد و وثیقــه ای 
نیز ندارند که البته باید 
بدانیم فیلم جزو وثیقه 

نیست.
محدث خراسانی متذکر 
شــد: آقــای غندالی با 
چک به آقای امامی وام 
داده و بعــد آقای امامی 
نتوانسته اســت مبلغ را 
برگرداند؛  صنــدوق  به 
االن مشکل این است که 
بانک ها وام نمی دهند و 
نیز  شــرکت های دیگر 
چنین وامــی پرداخت 
نمی کنند اما پول ٩00 

هزار معلم را به راحتی بذل و بخشش می کنند و هیچ اتفاقی 
هم  در این خصوص رخ نمی دهد. شک نکنید اگر این مبلغ 
برای صندوق »شستا«ی کارگران بود و با یک هشتم مبلغ 
یاد شده، این اقدام انجام می شد، افراد جمع شده و اعتراض 

می کردند.
   هرچنــد ســینماگران فعــال در این مجموعــه، تا پیش 
از شفاف ســازی منشأ ســرمایه این ســریال، مسئولیتی 
 متوجه شــان نبوده اســت اما بعد از صحبت های قائم مقام 
مدیرعامل اســبق صندوق ذخیره فرهنگیان، وضعیت فرق 

می کند.

با مشخص شدن منشأ مالی، سینماگران حاضر چه اقدامی می کنند؟

معمای شهرزاد
با توجــه به جزئیات مطــرح از ســوی قائم مقام 
مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان که مقام 
مرتبطی با این حوزه نیز محسوب می شود، اکنون 
دیگر نمی توان وضعیت منابع مالی این ســریال را 
همچون بســیاری از فیلم های سینمایی، »مبهم« 
قلمداد کرد و به نظر می رسد واقعا با بخشی از پول 

معلمان این سریال ساخته شده است. 
حال باید دید در این شرایط، موضع عوامل فعال در 
این ســریال چه خواهد بود؟ آیا همچنان حجت بر 

آنها تمام نشده است؟!

این سریال از زمان بسته 
 شدن قرارداد ساخت آن 
در سال ٩٢ تا زمان پایان 
فیلم برداری آن، به دلیل 

مشکالت مالی و تاخیر 
طوالنی در پرداخت ها 
دست کم سه  بار تا مرز 

تعطیلی پیش  رفت و آنچه 
اساسا موجب شد تا پای 
سرمایه گذار دوم به این 

پروژه باز شود، همین 
مسئله بود
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پیشنهاد سردبیر:
187 روستای چهارمحال و بختیاری

در معرض خطر رانش زمین قرار دارد

اخبار

حجت  االسالم محمدعلی نکونام نماینده ولی فقیه در 
چهارمحال و بختیاری در ســتاد امر به معروف و نهی 
از منکر استان، با اشــاره به اینکه ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر در شهرستان ها شــکل گرفته است و این 
ارزشمند اســت، گفت: همه معتقد هســتیم که کار 
اساسی و ریشــه ای نســبت به امر به معروف و نهی از 
منکر در استان صورت نگرفته است. نماینده و لی فقیه 
در استان با بیان اینکه مسئوالن باید زمینه ساز حضور 
مردم در احیای امر به معروف و نهی از منکر باشــند، 
اظهار کرد: باید به مردم میدان داده شود. وی با اشاره به 
اینکه بنا بر قانون امر به معروف و نهی از منکر دستگاه ها 
باید فضا را برای امر به معروف و نهی از منکر مهیا کنند، 
عنوان کرد: الزم اســت عملکرد دســتگاه هــا در این 

خصوص بهبود یابد.
حجت االســالم نکونام با اشــاره به طرح یک روحانی 
برای هر خانواده، اظهار کرد: این طرح باید در اســتان 
اجرا شود و به عنوان یک فرهنگ در میان خانواده های 

استان ترویج یابد. 
وی بر افزایش گروه های امر به معروف و نهی از منکر در 
اســتان تاکید کرد و ادامه داد: الزم است از این گروه ها 
حمایت شــود و با برگزاری جلســات متعدد با آنها از 
شاخص ترین مشــکالت و موانع امر به معروف و نهی 
از منکر در استان مطلع شــویم. حجت االسالم نکونام 
اظهار کرد: باید معتمدین محالت شناســایی شوند تا 
معضالت را به وســیله آنها برطرف کنیم. وی با تاکید 
بر اینکه جلســات امر به معروف و نهی از منکر را باید 
کاربردی کنیم، تصریح کرد: باور کنیم که اگر منکری 
در جامعه صورت گیرد و ما بتوانیم جلوی آن را بگیریم 

و کوتاهی کنیم، در آن منکر سهیم هستیم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری :

دستگاه ها، فضا را برای امر به 
معروف و نهی ازمنکر مهیا کنند

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

ضرورت طراحی و برنامه ریزی در اصالح 
ناهنجاری های اجتماعی

با مسئوالن
پروژه تکمیل ساختمان کانون زبان ایران در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شــهرکرد به مرحله اجرا رسید. فرزاد رحیمی 
از آغاز عملیات احداث ســاختمان کانون زبان در  استان خبر داد 
و اظهار کرد: این ساختمان قرار اســت در پنج طبقه با 24 کالس 
آموزشی ساخته و بهره برداری شود. وی با اشاره به اینکه 2 میلیارد 
و 500 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه با متراژ 3 هزار 
و 300 مترمربع زیربنا نیاز است، افزود: تا کنون 412 میلیون تومان 
برای این پروژه تخصیص داده شــده است که 155 میلیون تومان 
آن از محل اعتبارات کانون کشور و مابقی از محل تخصیص اعتبار 
تملک دارایی سرانه اســتان و کانون زبان کشور تامین شده است. 
رحیمی فروشگاه عرضه محصوالت و کتاب های کانون زبان، سالن 
اجتماعات، میهمانسرا و... را از جمله مراکز خدماتی این ساختمان 
عنوان کرد. وی با اشاره به هزینه های پرداخت شده برای این پروژه 
خاطرنشان کرد: هزینه مطالعه و طراحی، آزمایش مکانیک خاک 
و خاک برداری، نقشه         کشــی نظارت خاک برداری، خرید میلگرد، 
صدور پروانه ســاختمان و... از جمله هزینه های پرداخت شده در 

این پروژه است.

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری از مرمت 50 قنات در این اســتان خبــر داد. به نقل از 
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، سید طاهر نوربخش 
گفت: 50رشته قنات با اعتباری بالغ بر 500میلیون تومان در این 
استان مرمت شد که بخشــی از این مبلغ از محل اعتبارات دولتی 
ومابقی توســط خودیاری کشاورزان تامین شــده است. نوربخش 
اظهارکرد:۸41 رشته قنات دراستان وجود دارد که متوسط آبدهی 
هرقنات 50لیتر درثانیه است که پیش بینی می شود با مرمت این 
50رشــته قنات، 150لیتر درثانیه افزایش آبدهی داشته باشیم که 

300هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

رییس مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد از کشف و معدوم سازی 21 تن 
موادغذایی فاسد و پلمب 44 باب مرکز تهیه و توزیع موادغذایی ناسالم و 
فاسد طی 9 ماه امسال در این شهرستان خبر داد. به نقل از روابط عمومی 
مرکز بهداشت این شهرستان، راشد جزایری اظهار کرد: طی 9 ماه امسال 
21هــزار و 965 بازدید از مراکــز تهیه و توزیع موادغذایی شهرســتان 
شهرکرد انجام شد. وی افزود: در این بازرســی ها یک هزار و 4۸۸ مورد 
نمونه بــرداری از موادغذایی صورت گرفت و 21 هــزار و ۸31 کیلوگرم 
موادغذایی فاسد و غیر قابل مصرف شناسایی شد. بنابراین گزارش 223 
نفر متخلف به مراجع قانونی معرفی شــدند و 44 باب مرکز تهیه و توزیع 

موادغذایی و اماکن عمومی نیز پلمب شد.
بیش از یک هزار مرکز تهیه و تولید موادغذایی در شهرســتان شهرکرد 

فعالیت دارد.

آغاز اجرای عملیات احداث کانون 
زبان ایران در چهارمحال و بختیاری

مرمت 50  قنات
در چهارمحال و بختیاری

پلمب 44 مرکز تهیه و توزیع 
موادغذایی در شهرکرد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 187 روستای این استان با شیب باالی 
50 درصد در معرض خطر رانش زمین قرار دارد.

تابناک : ســتار فرهادی همزمان با هفتــه »ایمنی در برابر 
زلزله و کاهش اثــرات بالیای طبیعی« تاکیــد کرد: از این 
تعداد تاکنون ۸5 روســتا در قالب 55 شهرک، تحت تاثیر 
ســیل، ریزش کوه و رانش زمین جابه جا شــده است. وی 
افزود: بارندگی های بــاالی 10 میلی متر به مدت چند روز 
در سال، توفان، یخبندان، ســیل، رانش زمین و رعد و برق 

از مهم ترین حوادث غیرمترقبه در اســتان است. فرهادی 
افزود: هم اینک برخی کانون های جمعیتی در اطراف ســه 
هزار و 200 کیلومتر رودخانــه دائمی و فصلی چهارمحال و 
بختیاری مستقر است. وی یادآور شد: استقرار کانون های 
جمعیتی در اطــراف رودخانه ها مشــکالتی را هنگام بروز 
حوادث غیرمترقبه برای ســاکنان آن به وجــود می آورد. 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری اظهار کرد: این 
اســتان در جابه جایی روســتاهای در معرض خطر، رتبه 
نخســت کشــور را به خود اختصاص داده است. وی گفت: 
چهارمحــال و بختیاری 30 گســل اصلی و فرعــی دارد و 
بر چیــن خوردگی زاگــرس مرکزی قــرار دارد که بخش 
ابتدایی گسل زاگرس در اســتان است. فرهادی تاکید کرد: 
قرارگیری چهارمحال و بختیاری بر گســل های زلزله خیز 
و استقرار ۸0 درصد وسعت این اســتان در شیب باالی 15 
درصد، ضرورت توجه به اقدامات پیشــگیرانه هنگام وقوع 
این بالی طبیعی را بیشتر می کند. مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران استانداری افزود: امســال به منظور ترویج فرهنگ 
ایمنی و انســجام در اقدامات، شــعار »آگاهی از مخاطرات 
طبیعی، ارتقای تاب آوری جامعه« به عنوان شعار روز ایمنی 
در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی در سال 1395 
انتخاب و نام گذاری شده اســت.وی تصریح کرد: هم اکنون 
ارتقای آمادگی عمومی، هماهنگی دســتگاه های اجرایی 
و انســجام اعضای شــورای هماهنگی مدیریت بحران در 
اســتان ها با هدف کاهش خطرپذیری هنگام بروز حوادث 
و بالیای طبیعی به عنوان یک ضرورت احســاس می شود. 
ســاعت 5 و 26 دقیقه و 26 ثانیه بامــداد پنجم دی 13۸2 
زمین لرزه ای به بزرگی 6/6 ریشتر در عمق 10 کیلومتری 
زمین، بم را با خاک یکسان و خسارت های جبران ناپذیری 
را وارد کرد.براســاس آمار رســمی ارائه شــده 90 درصد 
ساختمان های بم در این زلزله ویرانگر به طور کامل خراب 
شــد و آنچه هم بر جای مانــد از امنیت کافــی برخوردار 
نبود.به همین منظــور پس از وقوع زلزله بــم، این روز را به 
عنوان روز »ایمنــی در برابر زلزله و کاهــش اثرات بالیای 

طبیعی«نام گذاری کردند.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری بر طراحی و برنامه ریزی 
در اصالح ناهنجاری های اجتماعی در استان تاکید کرد و 
گفت: برخی از ناهنجاری ها همچون طالق در گذشته در 
استان یک رفتار زشت تلقی می شد ولی اکنون به راحتی 

در خانواده ها مطرح می شود.
قاسم سلیمانی دشتکی در ســتاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان، بر حضور نمایندگانی از مردم در ستاد امر به 

معروف و نهی از منکر تاکید کــرد و گفت: این نمایندگان 
به سبب حضور مســتمر در بین مردم تاثیرگذار خواهند 
بود.وی بر بازگشــت به شــیوه های خوب گذشته اشاره 
کرد و افزود: برخی از فعالیت های اجتماعی مانند ازدواج 
در گذشته بســیار آســان برگزار می شــد ولی اکنون با 
ولنگاری در این امر مواجه هستیم.اســتاندار بر طراحی و 
برنامه ریزی در اصالح ناهنجاری های اجتماعی در استان 
تاکید و اظهــار کرد: بی اعتنایی به بــزرگان در خانواده ها 
از دیگر عوامل گسترش مفاســد اجتماعی و منکرات در 

استان است.
 وی تصریح کرد: اگر صله رحم در بین خانواده ها گسترش 

یابد شــاهد کاهش این معضالت خواهیم بود.استاندار بر 
پیشــگیری از بدعت ها تاکید کرد و افزود: با تشکیل ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر در طول سال باید با گسترش 

بدعت ها در استان مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه هتاکی و برخورد بــد با بدحجابان باعث 
موضع گیری آنان می شود، اظهار کرد: اگر برخورد درست 
و بر اســاس اصول شخصیت شناســی باشــد تاثیرگذار 
است.سلیمانی با اشــاره به اینکه مسئوالن استان باید در 
امر به معروف و نهی از منکر پیش قدم و کوشــا باشــند، 
تصریح کرد:مدیران اســتان باید از قانون امر به معروف و 

نهی از منکر حمایت کنند.

187 روستای چهارمحال و بختیاری در معرض خطر
رانش زمین قرار دارد

قرارگیری 
چهارمحال و 
بختیاری بر 

گسل های زلزله خیز 
و استقرار 80 درصد 

وسعت استان در 
شیب باالی 15 درصد 

ضرورت توجه به 
اقدامات پیشگیرانه 

هنگام وقوع این 
بالی طبیعی را 
بیشتر می کند
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مفاد آرا
10/11 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 0648 مورخ 95/07/27 خانم مهری عســگری فروشانی 
فرزند حسینعلی بشماره کالســه 0107 و به شــماره شناسنامه 16769 
صادره به شماره ملی 1142382419 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 164/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
775 فرعی مجزی از 106  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 43047 مورخ 90/08/23 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 0647 مورخ 95/07/27 آقای محمدعلی عسگری فروشانی  
فرزند عبدالرحیم  بشماره کالســه 0109 و به شــماره شناسنامه 4629 
صادره به شماره ملی 1142274322 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 164/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
775 فرعی مجزی از 106  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 43047 مورخ 90/08/23 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 8304 مورخ 95/06/31 خانم توران نکوئیان  فرزند نصراله 
بشماره کالسه 0129 و به شماره شناســنامه 179 صادره به شماره ملی 
1140972510 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112/48 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 320 فرعــی مجــزی از 82  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 43505 مورخ 92/04/24 

دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 2144 مــورخ 95/08/25 آقای ابراهیم قاســمی خوزانی 
فرزند شکراله بشماره کالسه 1393 و به شماره شناسنامه 726 صادره به 
شماره ملی 1141094258 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 174 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 287 و 288 فرعی 
مجزی از 82  اصلی واقع در صحرای سکته الزهر خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 215915 مورخ 91/12/06 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 2143 مورخ 95/08/25 خانم فاطمــه بیگم ملکی خوزانی 
فرزند اصغر بشماره کالسه 1392 و به شماره شناسنامه 1652 صادره به 
شماره ملی 1141219174 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 174 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 287 و 288 فرعی 
مجزی از 82  اصلی واقع در صحرای سکته الزهر خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 215915 مورخ 91/12/06 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 4312 مورخ 94/03/19 آقای ولی شیرازی فرزند ماشاءاله 
بشماره کالسه 5077 و به شماره شناســنامه 1221 صادره از الیگودرز 
به شماره ملی 4171213746 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 219 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2856 فرعی 
مجزی از 87  اصلی واقع در صحرای سکته الزهر خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 79905 مورخ 89/11/24 دفترخانه 46 و 
 نامه شــماره 99061 مورخ 99061 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 4313 مورخ 94/03/19 خانم بتول شیرازی موگویی فرزند 
میرزآقا بشماره کالســه 5076 و به شماره شناســنامه 1051 صادره از 
الیگودرز به شماره ملی 4171195802 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 219 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2856 
فرعی مجزی از 87  اصلــی واقع در صحرای ســکته الزهر خوزان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 79905 مورخ 89/11/24 
دفترخانه 46 و سند رسمی به  شماره 99061 مورخ 93/12/03 دفترخانه 

46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 8033 مورخ 95/06/28 آقای حســینعلی کاظمی اندانی  
فرزند براتعلی بشماره کالســه 0624 و به شماره شناسنامه 156 صادره 
به شماره ملی 1141433680 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
252/48 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 766 فرعی مجزی از 112  
اصلی واقع در صحرای سکته الزهر خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 18401 مورخ 76/05/25 و سند 43281 مورخ 56/06/10 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 2123 مورخ 95/08/25 آقای غالمعلی بیابان نورد اندانی 
فرزند غفور بشماره کالسه 0795 و به شــماره شناسنامه 3104 صادره 
به شماره ملی 1140554654 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 195/45 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 186 
فرعی مجزی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 134379 مورخ 80/07/22 دفترخانه 73 به انضمام ثمنیه 
اعیانی وســند 132615 مورخ 80/10/11 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 2122 مورخ 95/08/25 خانم بتول کریمی اندانی فرزند 
کریم بشماره کالسه 0796 و به شماره شناسنامه 3994 صادره به شماره 
ملی 1140560549 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 195/45 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 186 فرعی مجزی 
از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ســند 132615 مــورخ 80/10/11 دفترخانه 73 به انضمــام ثمنیه اعیانی 
 وســند 134379 مورخ 80/07/22 دفترخانه 83 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 0508 مــورخ 95/07/25 خانــم فرزانــه اســکندری 
اصفهانی فرزند محمد باقر بشماره کالســه 0859 و به شماره شناسنامه 
1130104044 صادره به شــماره ملی 1130104044 نسبت به 2/5 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مســاحت 222/50 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 60 فرعی مجزی از 85  اصلی واقع در بخش 

14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 551 دفتر 235 مالحظه 
و محرز گردیده است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
12- رای شــماره 0504 مورخ 95/07/25 آقای ابراهیم توکلی فرزند ولی 
اله بشماره کالسه 0339 و به شماره شناسنامه 10291 صادره به شماره 
ملی 1142327744 نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام به مساحت 222/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 60 فرعی 
مجزی از 85  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

ثبت در صفحه 551 دفتر 235 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 0492 مورخ 95/07/25 خانم مدینه ملکی فرزند حسین 
بشماره کالسه 0439 و به شــماره شناسنامه 10 صادره از بندر ماهشهر 
 به شــماره ملی 1950447928 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و طبقه

 فوقانی به مساحت 114/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 705/1 
فرعی مجــزی از 112  اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شهر مع الواســطه از مالک رســمی علی عابدی مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 0407 مورخ 95/07/24 آقای نادعلی ابراهیمی خوزانی 
فرزند محمد بشماره کالسه 0355 و به شــماره شناسنامه 2638 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141229080 نســبت به 3 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197/20 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 254 فرعی مجزی از 110  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 194527 مورخ 88/10/22 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 0405 مورخ 95/07/24 خانم اکــرم ابراهیمی خوزانی 
فرزند قربانعلی بشماره کالسه 0354 و به شماره شناسنامه 373 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141312689 نســبت به 3 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197/20 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 254 فرعی مجزی از 110  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 194527 مورخ 88/10/22 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 0683 مورخ 95/07/29 خانم کوکــب حیدری خوزانی 
فرزند نعمت اله بشماره کالسه 0590 و به شماره شناسنامه 61 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141555093 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 163/65 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 119 فرعی مجزی 
از 110  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 452 دفتر 507 سند 67123 مورخ 87/05/31 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 0420 مورخ 95/07/24 آقای عبــاس طاهریان  فرزند 
شکراله بشماره کالسه 1146 و به شماره شناسنامه 544 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141708795 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 119/45 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
147 فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 125598 مورخ 87/06/11 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 0422 مورخ 95/07/24 خانم فاطمــه محرابی خوزانی  
فرزند حسین بشماره کالسه 1147 و به شماره شناسنامه 2194 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141330921 نســبت به 3 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/45 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 147 فرعی مجزی از 84  اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 125598 مورخ 87/06/11 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 0546 مورخ 95/07/25 آقای نوراهلل رفیعی فروشــانی  
فرزند ولی اهلل بشماره کالسه 0482 و به شماره شناسنامه 13905 صادره 
از خمینی شــهر به شماره ملی 1142353885 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 67/04 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 674 فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 56849 مورخ 93/04/10 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
20- رای شــماره 4804 مورخ 94/03/28 آقای باقر حفیظی درچه  فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 1579 و به شماره شناسنامه 149 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141797895 نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان 
تجاری به مساحت 401/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 38 فرعی 
مجزی از 124  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مباینامه عادی به صورت مع الواسطه از آقای قدیرعلی براتی که نامبرده 
از خانم زینب الشــریعه که ثبت و صفحه به شماره دفتر 373 و صفحه 40 

امالک دارد  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 8364 مورخ 95/06/31 آقای ماشاهلل عموشاهی فروشانی  
فرزند حسن بشــماره کالسه 1506 و به شماره شناســنامه 222 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141655195 نســبت به 4 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 289 فرعی مجزی از 122  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 57196 مورخ 85/10/14 دفترخانه 46 ثبت در 
صفحه 59 دفتر 494 و ثبت در صفحه 56 دفتر 494 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 8365 مورخ 95/06/31 خانم محترم جوادی منش  فرزند 
ابراهیم بشماره کالسه 1505 و به شماره شناسنامه 409 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141717778 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 289 
فرعی مجزی از 122  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 56 و 59 سند 57196 مورخ 85/10/16 دفترخانه 46 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 0404 مــورخ 95/07/24 آقای مهدی امیریــان  فرزند 
محمدرضا بشــماره کالسه 0502 و به شماره شناســنامه 3993 صادره 
از خمینی شــهر به شماره ملی 1142267598 نســبت به ششدانگ یکباب 
مغازه و طبقه فوقانی و تحتانی به مساحت 35/77 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 1236 فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 97 دفتر 30 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شــماره 0493 مورخ 95/07/25 آقای حمید عسگری جوآبادی 
فرزند صفرعلی بشماره کالسه 0436 و به شماره شناسنامه 1130062538 
صادره به شماره ملی 1130062538 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به 

استثنای بهای ثمنیه اعیانی  مساحت 121/36 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 122 فرعی مجزی از 99  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 77 دفتر 466 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 2023 مورخ 95/08/22 آقای جالل آقــا طاهری  فرزند 
کریم بشماره کالسه 0936 و به شماره شناسنامه 5077 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1142278808 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 25/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 535 فرعی مجزی 
از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه اصفهان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی کریم آقاطاهری سند 55540 
مورخ 59/10/18 دفترخانه 73 و سند 54562 مورخ 59/07/02 دفترخانه 

73  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 2029 مورخ 95/08/23 آقای جواد آقا طاهری خوزانی  
فرزند کریم بشماره کالسه 0937 و به شــماره شناسنامه 590 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 11451243172 نســبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 52/74 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 549 فرعی 
مجزی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی عباس عموتقی ثبت در 

صفحه 551 دفتر 78 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 8074 مورخ 95/06/28 آقای علی صرامی فروشــانی  
فرزند قنبرعلی بشماره کالسه 0576 و به شماره شناسنامه 92 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141676427 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 16/55 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 40 فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 387 دفتر 89  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 28- رای شــماره 4366 مــورخ 95/03/25 خانــم فاطمه کریمــی اندانی
 فرزند جعفرعلی بشماره کالسه 0917 و به شماره شناسنامه 158 صادره 
از خمینی شــهر به شماره ملی 1141454629 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 219/88 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 70 فرعی 
مجزی از 73  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
 ســند 35557 مورخ 90/07/26 دفترخانه 139 مالحظــه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 8067 مورخ 95/06/28 آقای جالل صادقی خوزانی فرزند 
عبدالرسول بشماره کالسه 0649 و به شماره شناسنامه 3329 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141304023 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 168 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی از 
156  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 8512 
مورخ 91/08/01 ثبت در صفحه 111 دفتــر 492 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 7994 مورخ 95/06/27 آقای محمود شکروی خوزانی  
فرزند رجبعلی بشماره کالسه 0430 و به شــماره شناسنامه 70 صادره 
از خمینی شــهر به شماره ملی 1141466740 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 205/30 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 169 
فرعی مجزی از 98  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند 43560 مورخ 61/08/27 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 7971 مــورخ 95/06/27 خانــم فاطمــه روح اللهــی 
ورنوسفادرانی فرزند جلیل بشماره کالسه 0898 و به شماره شناسنامه 
1130198359 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130198359 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/21 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 57 فرعی مجزی از 121  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 260 دفتر 360 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 8014 مورخ 95/06/28 آقای مجید زرگان خوزانی فرزند 
محمد بشماره کالسه 2955 و به شماره شناســنامه 81 صادره از اهواز 
خمینی شهر به شماره ملی 1755158769 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 198/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 350 و 351  فرعی 
مجزی از 114  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 134579 مورخ 80/12/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
33- رای شــماره 8205 مــورخ 95/06/29 آقــای مرتضــی ملــک زاده 
ورنوسفادرانی فرزند بزرگ بشماره کالسه 0224 و به شماره شناسنامه 
791 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1816780073 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/43 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 2348 فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر شــامل ســند 138876 مورخ 94/02/28 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 8206 مــورخ 95/06/29 خانم طوبــی آقابابائی فرزند 
قاسمعلی بشماره کالسه 0223 و به شــماره شناسنامه 1479 صادره از 
آبادان به شماره ملی 1819322688 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 154/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
2348 فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 138876 مورخ 94/02/28 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 0593 مورخ 95/07/26 خانم معصومه رجبی  فرزند رضا 
بشماره کالســه 0834 و به شماره شناســنامه 20499 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140204548 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه در 
حد سفتکاری به مســاحت 200/83 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
9 فرعی مجــزی از 156  اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 61280 مورخ 94/02/09 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 7997 مورخ 95/06/27 آقای خلیــل محمدی عبده وند  
فرزند غالمرضا بشماره کالسه 0493 و به شماره شناسنامه 62 صادره 
از فارسان به شماره ملی 5559366897 نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 163/62 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 636 فرعی 
مجزی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
 ســند 12005 مورخ 93/06/12 دفترخانه 300 مالحظــه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شماره 8417 مورخ 95/06/31 آقای محمد قاسم میرزائی فرزند 
تیمور بشماره کالسه 0176 و به شماره شناسنامه 447 صادره از مرکزی 

به شماره ملی 4171259673 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به 
مساحت 276 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 624 فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 187996 

مورخ 87/12/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 8077 مورخ 95/06/28 خانم سیده جان پر دادور فرزند 
سیدحسین بشماره کالسه 0481 و به شــماره شناسنامه 780 صادره از 
چلگرد به شــماره ملی 5558773121 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 148/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 629 فرعی مجزی 
از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 545 دفتر 548  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 8369 مــورخ 95/06/31 آقای علی افــروغ فرزند جان 
محمد  بشماره کالسه 0172 و به شماره شناسنامه 1130092097 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1130092097 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 82/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1108/1 
فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 مع الواسطه از مالک رســمی حیاتقلی ســلطانی مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 8010 مورخ 95/06/28 خانم مهری صداقت زاده فرزند 
علی بشماره کالسه 0009 و به شماره شناســنامه 153 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141559722 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 233/05 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
1342 فرعی مجزی از 85  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 229850 مورخ 94/07/29 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 8011 مورخ 95/06/28 آقای احمد صرامی فرزند مجتبی 
بشماره کالسه 0791 و به شماره شناســنامه 6 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141558254 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 233/05 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1342 فرعی 
مجزی از 85  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
 ســند 71054 مــورخ 70/07/24 دفترخانه 63 مالحظه و محــرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 7980 مورخ 95/06/27 آقای حسن جوانمرد جوآبادی 
فرزند قدمعلی بشماره کالسه 2032 و به شماره شناسنامه 240 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142232689 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 296/42 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1064 فرعی 
مجزی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
 ســند 210027 مورخ 90/12/15 دفترخانه 73 مالحظــه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 7963 مورخ 95/06/27 آقــای مرادعلی صالحی فرزند 
شعبان بشماره کالســه 1391 و به شــماره شناســنامه 435 صادره به 
شماره ملی 5759486705 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
132/20 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 657 فرعی مجزی از 99  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 17048 
مورخ 94/12/08 دفترخانه 322 ثبت در صفحــه 109 دفتر 25  مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 8362 مورخ 95/06/31 خانم رضــوان مختاری اندانی 
فرزند اسداله بشماره کالسه 0699 و به شماره شناسنامه 4112 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1142269264 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113/20 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 496 فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 364 دفتر 216 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 8363 مورخ 95/06/31 آقای علی اصغر اصغری اندانی  
فرزند ابوالقاسم بشماره کالسه 0700 و به شماره شناسنامه 26 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141202913 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 113/20 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 496 فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 364 دفتر 216 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 0517 مــورخ 95/07/25 خانم مهــری صرامی فرزند 
محمدحسین بشــماره کالسه 3593 و به شــماره شناسنامه 674 صادره 
به شماره ملی 1816943916 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
103/23 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 263 فرعی مجزی از 72  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 56533 

مورخ 74/06/27 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 2215 مــورخ 95/08/26 خانــم عصمــت کوچکــی 
ورنوسفادرانی فرزند قنبرعلی بشماره کالسه 0907 و به شماره شناسنامه 
81 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141032678 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/20 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 1738 فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در صحرای دهشنده 
ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل دفتر 254 
صفحه 365 سند 225718 مورخ 93/09/10 دفترخانه 73 و سند 225720 
مورخ 93/09/10 دفترخانه 73 و ثبت در صفحه 368 دفتر 254  مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 2216 مــورخ 95/08/26 خانــم نفیســه فرهمنــد 
ورنوسفادرانی فرزند بهمن  بشماره کالسه 1044 و به شماره شناسنامه 
1271257572 صادره از اصفهان به شماره ملی 1271257572 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/20 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 1738 فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در صحرای 
دهشنده ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 368 دفتر 254 و 365 دفتر 254 و سند 225718 مورخ 93/09/10 
دفترخانه 73 و ســند 225720 مــورخ 93/09/10 دفترخانه 73 مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره 0588 مورخ 95/07/26 آقای علی اصغر جاللی فر فرزند 
قدرت اله بشماره کالســه 0770 و به شماره شناســنامه 876 صادره به 
شماره ملی 0053213440 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 101  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی سکینه خسروی 

مالحظه و محرز گردیده است
ادامه در صفحه 9
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
50- رای شــماره 0540 مــورخ 95/07/25 آقــای حســین شــاهین 
ورنوسفادرانی  فرزند ناصر بشماره کالسه 6948 و به شماره شناسنامه 
2773 صادره به شــماره ملی 1141163519 نســبت به 1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 252/73 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 484 فرعی از 122 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 45399 مورخ 83/02/07 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 0539 مــورخ 95/07/25 خانــم اعظــم براهیمــی 
ورنوسفادرانی فرزند شکراهلل بشماره کالسه 6946 و به شماره شناسنامه 
658 صادره به شــماره ملی 1141277001 نســبت به 2 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 252/73 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 484 فرعی از 122 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 45399 مورخ 83/02/07 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 0538 مورخ 95/07/25 خانم جواهر شاهین فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 6947 و به شماره شناسنامه 22831 صادره به شماره ملی 
1140227882 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
252/73 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 484 فرعی از 122 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 45399 مورخ 

83/02/07 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 2173 مورخ 95/08/25 آقای اکبــر مصلحی بهارانچی 
فرزند عباس بشماره کالســه 2539 و به شماره شناســنامه 27 صادره 
اصفهان  به شــماره ملی 1289965791 نسبت به ششــدانگ یک درب باغ  
به مســاحت 4645 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 104 اصلی واقع 
در اصغرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 37598 
مورخ 60/04/17  ثبت در صفحه 331 دفتر 111 و وکالتنامه 89589 مورخ 
93/11/30 و 89851 مــورخ 94/01/11 دفترخانــه 25 مالحظــه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 8567 مورخ 95/07/25 آقای محمد مجیری  فرزند کرمعلی 
بشماره کالسه 0086 و به شماره شناســنامه 267 صادره به شماره ملی 
1141620928 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی  
به مســاحت 107/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 563 فرعی از 
116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 3 و 6 و 12 دفتر 90 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 8566 مــورخ 95/07/05 خانــم نرگــس همتیــان 
ورنوسفادرانی   فرزند احمد بشماره کالسه 0086 و به شماره شناسنامه 
2717 صادره به شــماره ملی 0043046479 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی  به مســاحت 107/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 563 فرعی از 116 اصلی واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 3 و 6 و 12 دفتر 90 مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 0622 مورخ 95/07/26 آقای ابوالفضل باقرزاده  فرزند 
علی بشماره کالسه 3020 و به شماره شناسنامه 1 صادره به شماره ملی 
1249818249 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 97/18 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 690 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17559 مورخ 87/04/01 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 0620 مورخ 95/07/26 آقای ابوالفضل قورجانی خوزانی 
فرزند عباس بشماره کالسه 0075 و به شماره شناسنامه 11156 صادره 
به شماره ملی 1140364571 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به 
مساحت 179/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71 فرعی از 114 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 42141 

مورخ 90/06مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 0621 مورخ 95/07/26 آقای ابوالفضل قورجانی خوزانی 
فرزند عباس بشماره کالسه 0074 و به شماره شناسنامه 11156 صادره 
به شماره ملی 1140364571 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
144/90 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 608 فرعی از 114 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 86 دفتر 

360 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 3306 مورخ 95/09/21 آقای حمیدرضــا بیگی فرزند 
غالمرضا بشــماره کالسه 0699 و به شماره شناســنامه 760 صادره به 
شماره ملی 1091220379 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی   
به مساحت 143 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 264 و 274 و 271 
فرعی از 110 اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 203821 مورخ 89/12/26 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره 2135 مورخ 95/08/25 آقای محسن جان نثاری فرزند 
براتعلی بشماره کالســه 0094 و به شماره شناســنامه 1601 صادره به 
شماره ملی 1283456036 نســبت به ششدانگ یکباب کارگاه   به مساحت 
200/97 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1543 فرعی از 99 اصلی 
واقع در جــوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه 
از مالک رســمی اکبر تیموری ســند 66311 مورخ 63/06/11 دفترخانه 5  

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 3401 مــورخ 95/09/22 آقــای نصــراهلل ســلطانی 
ورنوســفادرانی  فرزند محمدرضا بشــماره کالســه 1088 و به شماره 
شناسنامه 1088 صادره به شماره ملی 1140938800 نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه   به مســاحت 30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 239 
فرعی از 159 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی فتح اله وطنخواه ثبت در صفحه 115 دفتر 

29 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شماره 8221 مورخ 95/06/29 آقای حسن عابدی اندانی  فرزند 
یداله بشماره کالسه 2830 و به شماره شناسنامه 110 صادره به شماره 
ملی 1141554410 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی   به مســاحت 193/12 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 123 
فرعی از 105 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 339 دفتر 574 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 0500 مورخ 95/07/25 آقای علی روح اللهی  فرزند رضا 
بشماره کالسه 0829 و به شماره شناسنامه 14675 صادره به شماره ملی 

1140145517 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی   به مساحت 
137/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع 
در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 98590 

مورخ 93/10/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 0555 مــورخ 95/07/25 آقــای محمود حــاج حیدری 
ورنوسفادرانی  فرزند حسن بشماره کالسه 0071 و به شماره شناسنامه 
12639 صادره به شــماره ملی 1140125109 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 187/63 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 326 فرعی 
از 116 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 59976 مورخ 84/12/25 دفترخانه 91 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 0625 مورخ 95/07/26 آقای قدمعلــی مختاری  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالســه 0337 و به شماره شناســنامه 182 صادره به 
شماره ملی 1141423995 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه   به مساحت 
12/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1192 فرعی از 85 اصلی واقع 
در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه بال 
عزل به شماره 227604 مورخ 94/10/20 دفترخانه 73 و ارائه قولنامه از 
وراث مالک رسمی آقای براتعلی مختاری طی سند 29265 مورخ 51/12/05 

، 26 حبه مشاع را مالک می باشد مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 7919 مورخ 94/11/29 خانم شاه بیگم آقا کوچکی  فرزند 
براتعلی بشماره کالســه 5740 و به شماره شناســنامه 9186 صادره به 
شماره ملی 1140467816 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 964 فرعی از 72 
اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 18200 مورخ 45/09/06 دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 7921 مورخ 94/11/29 خانم مرضیه عموچی فروشانی  
فرزند محمد حســین بشــماره کالســه 5741 و به شــماره شناســنامه 
1130005364 صادره به شــماره ملی 1130005364 نســبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 964 فرعی از 72 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 121510 مورخ 85/12/08 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 7920 مــورخ 94/11/29 آقای حمیدرضــا آقاکوچکی 
فروشانی  فرزند نوروزعلی بشماره کالسه 5739 و به شماره شناسنامه 
19733 صادره به شماره ملی 1140196871 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/50 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 964 فرعــی از 72 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 121510 مورخ 85/12/08 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شــماره 0401 مورخ 95/07/24 خانم اشــرف ملک زاده  فرزند 
قدمعلی بشماره کالسه 0255 و به شماره شناسنامه 493 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141042568 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 179/26 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
135 فرعی از 98 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 55308 مورخ 85/05/15 دفترخانه 46 مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 0403 مــورخ 95/07/24 آقای عبدالــه ابراهیم بابایی 
ورنوسفادرانی  فرزند پرویز بشماره کالسه 0332 و به شماره شناسنامه 
13856 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140137298 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/26 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 135 فرعــی از 98 اصلی واقع در اراضی شــمالی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 55308 مورخ 85/05/15 

دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شــماره 0413 مورخ 95/07/24 خانم زهرا آقائی  فرزند عباس 
بشماره کالسه 3024 و به شماره شناسنامه 150 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141641291 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/20 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 164 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند 35200 مورخ 90/06/28 دفترخانه 139 مالحظــه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 0906 مــورخ 95/01/31 خانــم زهــرا روح اللهــی 
ورنوســفادرانی فرزند رحمت اله بشــماره کالســه 0546 و به شــماره 
شناسنامه 17412 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 1140173261 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/76 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 358 فرعی از 87 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 55161 دفترخانه 59 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 0496 مورخ 95/07/25 آقای سید جعفر عبداللهی  فرزند 
سید کمال بشــماره کالســه 0413 و به شماره شناســنامه 401 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141692406 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 153 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 2800 فرعــی از 87 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی حسین زمانی مالحظه و 

محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 0498 مــورخ 95/07/25 خانــم عفت گیوه فروشــان 
ورنوسفادرانی  فرزند نوراهلل بشماره کالسه 0414 و به شماره شناسنامه 
423 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140702483 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 153 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 2800 فرعی از 87 اصلــی واقع در اراضی شــمالی بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی حسین زمانی 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 4559 مــورخ 94/09/26 خانــم ســمیه زاهدیــان 
ورنوســفادرانی  فرزند غالمرضا بشــماره کالســه 6503 و به شــماره 
شناســنامه 3066 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141199319 
نسبت به 3 دانگ یکباب خانه دو طبقه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 25 سهم 
از شش دانگ   به مساحت 226/73 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
3 فرعی از 117 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 129094 مورخ 80/05/03 دفترخانه 73  مالحظه 

و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 4558 مــورخ 94/09/26 آقــای محمد علــی زاهدیان 
ورنوسفادرانی  فرزند حسین بشماره کالسه 6499 و به شماره شناسنامه 
16653 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140165380 نسبت به 3 
دانگ یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 25 سهم از شش 
دانگ   به مساحت 226/73 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3 فرعی 
از 117 اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 12 دفتر 310 امالک   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 0489 مــورخ 95/07/25 خانم نــگار روح الهی  فرزند 
محمدرضا بشماره کالسه 0919 و به شــماره شناسنامه 1130632059 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130632059 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/83 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 2401 فرعی از 87 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 73088 مورخ 88/09/08 دفترخانه 46 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 0487 مــورخ 95/07/25 خانم بهــار روح الهی  فرزند 
محمدرضا بشماره کالسه 0920 و به شــماره شناسنامه 1130869113 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130869113 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/83 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 2401 فرعی از 87 اصلی واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 73088 مورخ 88/09/08 دفترخانه 46 

مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 0542 مورخ 95/07/25 خانم مجیده خیاطی پور  فرزند 
فاضل بشماره کالســه 0934 و به شماره شناســنامه 14310 صادره از 
شادگان به شماره ملی 1898362084 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 35/76 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 269 فرعی از 105 
اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
 ســند 48250 مورخ 91/08/28 دفترخانه 172 مالحظــه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شماره 0408 مورخ 95/07/24 خانم ناهید مشهدیان فرزند احمد  
بشماره کالسه 3117 و به شماره شناسنامه 14279 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140516175 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
195/06 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 8 فرعی از 114 اصلی واقع 
در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 301 دفتر 304 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
نوبت چاپ اول: 95/10/07

نوبت چاپ دوم : 95/10/21
م الف : 2250 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
9/238 شــماره آگهــی: 139503902004000244 شــماره پرونــده: 
8804002004000438 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 8800580   
شش دانگ اعیانی یک دســتگاه آپارتمان سمت غربی واقع در طبقه همکف 
دارای پالک ثبتی شماره بیســت و چهار فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و پنج متر مربع و بانضمام ششــدانگ یکباب انباری پــالک هفده فرعی به 
مســاحت پنج متر و ده صدم متر مربع از دو هزار و هشتصد و چهل و دو 
اصلی احداثی بر روی پالک یک فرعی دو هزار و هشــتصد و چهل و دو با 
قدرالحصه از عرصه مشاعی و سایر مشاعات که عبارتند از قدرالسهم از 
راه پله و آسانسور مشاعی پالک ده فرعی و انباری مشاعی بیست فرعی و 
حیاط مشاعی بیست و یک فرعی و قدرالسهم از پارکینگ مشاعی بیست و 
دو فرعی که ظرفیت چهار دستگاه اتومبیل را دارد و قدرالسهم از دستشویی 
و اتاق مشاعی سی و دو فرعی و راهرو مشــاعی بیست و سه فرعی واقع 
در طبقه زیرزمیــن تحتانی جهت عبور و اســتفاده انباریها کاًل واقعات در 
بخش پنج ثبت اصفهــان به آدرس: اصفهان- بلوار ملــت- کوچه گنجعلی 
خان- بن بست نیما- مجتمع مسکونی کوثر پالک 23 طبقه همکف که سند 
مالکیت آن در صفحه 197 دفتر 1019 امالک با شماره چاپی 545717 ذیل 
ثبت 188895 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل اول در دو قسمت که 
قسمت دوم غربی است به ترتیب به طول های 4/65 متر و دو متر پنجره و 
دیواریست به فضای نورگیر مشاعی دوم به طول 3/70 متر دیواریست به 
فضای پالک 2841/1 شرقًا اول به طول 8/80 متر دیوار اشتراکی است با 
آپارتمان سمت شــرقی طبقه همکف پالک 25 فرعی دوم در سه قسمت که 
قسمت اول جنوبی و قسمت سوم شمالی است به ترتیب به طول های 1/40 
متر و 0/70 متر و 0/70 متر پنجره دیواریســت به فضای نورگیر مشاعی 
و سوم در چهار قســمت که قسمت دوم جنوبی و قســمت چهارم شمالی 
اســت به ترتیب به طول های 2 متر و 0/70 متــر و 5/15 متر و 3 متر درب 
اختصاصی و دیوار اشتراکی با راه پله و آسانسور مشاعی پالک ده فرعی 
و چهارم در سه قسمت که قسمت دوم شمالی است به ترتیب به طول های 
4/15 متر و 0/50 متر و 1/30 متر دیوار اشــتراکی است با آپارتمان سمت 
شرقی طبقه همکف با پالک 25 فرعی جنوبًا در هفت قسمت که قسمت دوم 
شرقی و قسمت چهارم غربی و قسمت ششم پخی شکل است به ترتیب به 
طول های 0/50 متر و 0/42 متر و 3/85 متر و 0/55 متر و 3/20 متر و 1/40 
متر و 0/63 متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی پالک 21 فرعی 
غربًا به طول 18/30 متر دیواریســت به فضای پالک 2843 حدود انباری 
پالک 17 فرعی: شــمااًل به طول 3 متر دیوار اشتراکی است با انباری پالک 
18 فرعی شرقًا به طول 1/70 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکی است 
با راهرو مشــاعی پالک 33 فرعی جنوبًا به طول سه متر دیوار اشتراکی با 
انباری پالک 16 فرعی غربًا به طول 1/70 متر دیواریست به تحتانی 2843 
حقوق ارتفاقی لــه و علیه طبق قانــون تملک آپارتمانهاســت که طبق نظر 
کارشناس رسمی آپارتمان مسکونی فوق الذکر دارای 155 متر مربع اعیانی 
با مشخصات: اسکلت بتن آرمه، کف با ســرامیک، کابینت چوبی، دربهای 
داخلی چوبی و دربها و پنجره های مشــرف به فضای بیرونی با پروفیل 
فلزی، ســطوح دیوار و سقف با پالســتر گچ و رنگ و نقاشی با اشتراکات 
آب و فاضــالب، گاز و برق می باشــد آپارتمان مذکــور دارای انباری به 
شــماره پالک 17 فرعی با قدرالحصه از عرصه مشاعی و سایر مشاعات 
شامل: حیاط مشاعی، پارکینگ مشاعی و ... نیز می باشد ملکی آقای سعید 
الجوردی اصفهانی که طبق ســند رهنی شــماره 79883 مورخ 85/6/28 
تنظیمی دفترخانه 22 اصفهان در رهن بانک سپه واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 95/10/27 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- 
چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
7/500/000/000 ریال ) هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال( شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/10/07 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی 
به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمناً برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:28121 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)860 کلمه، 9 کادر(
اخطار اجرایی

10/53 شماره: 1945/93 به موجب رای شــماره 2159 تاریخ 93/12/27 
حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه بســتابه طبایی فرزند ناصر به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت ســفته شماره 696709 و 
یکصد و شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 93/11/11 در حق خواهان مسلم 
آریان فرزند علی شــغل نقاش به نشانی فوالدشــهر محله B 7 ساختمان 
شهریار پ 15 و نیم عشــر اجرایی. 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 بــرای 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30028 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/52 شماره: 1946/93 به موجب رای شــماره 2160 تاریخ 93/12/27 
حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه بســتابه طبایی فرزند ناصر به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت ســفته شماره 696710 و 
یکصد و شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 93/11/11 در حق خواهان مسلم 
آریان فرزند علی شــغل نقاش به نشانی فوالدشــهر محله B 7 ساختمان 
شهریار پ 15 و نیم عشــر اجرایی. 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 بــرای 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30029 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/51 شماره: 647/94 به موجب رای شماره 696 تاریخ 94/9/25 حوزه 
25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سید محسن علیپور واقفی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 310/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد و همچنین پرداخت نیم 
عشر اجرائی در حق محکوم له امیر حســین اربابیان به نشانی اصفهان خ 
جابر انصاری ابونعیم جعفری 17 شهریور  پ 102 . ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30039 شعبه 25 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/50 شــماره دادنامــه: 9509970350701539 شــماره پرونــده: 
9509980350700490 شــماره بایگانی شــعبه: 950573 خواهان: خانم 
فاطمه منتظرالقائم فرزند رمضان به نشــانی اصفهان- خ مســجد لبنان- 
کوچه باغ کوره- شهید پور گل افشان پالک 43 تلفن همراه 09372522837 
کدپستی 8184743143 کدملی 1284805409، خواندگان: 1- آقای حسین 
حاج هاشمی خانی فرزند عزیزاله به نشانی اصفهان- خ مسجد لبنان- کوچه 
باغ کوره شهید پورگل افشان پالک 43 کدپستی 8184743143 و 2- آقای 
علی حاج هاشم خانی فرزند عزیزاله به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
دستور فروش ملک مشــاع، رای دادگاه: در خصوص دادخواست فاطمه 
منتظر القائم به طرفیت حسین و علی حاج هاشم خانی دایر بر فروش ملک 
دارای پالک ثبتی شماره 2779 اصلی واقع در بخش یک ثبت اصفهان دادگاه 
با احراز مالکیت رســمی طرفین نســبت به پالک مزبور و نظریه رد افراز 
قطعی اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان درخواست خواهان را وارد دانسته 
و با استناد به ماده 4 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آبانماه 57 
دستور فروش پالک موصوف را صادر و اعالم می نماید. دستور صادره 
قطعی است. م الف:30082 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )176 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/49 کالســه پرونده:153/95 شــماره دادنامه:1118-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت نرگس صادقی قهساره به نشانی خ شــیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال ســاختمان وکال ط اول،  خواندگان: 1- شــهرام مختاری فرزند 
علی به نشــانی حکیم نظامی ک سنگ تراشها بن بســت فروزان پالک 2 و 
2- امید شیرزاد فرزند نوراله به نشانی مفت آباد ک 13 پ 21/3، خواسته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوای نرگس صادقی قهســاره به وکالت از 
بانک مهر اقتصاد به طرفیت شــهرام مختاری و امید شــیرزاد به خواسته 
مطالبه مبلغ 197/010/865 ریال وجه بخشــی از یک فقره چک به شماره  
122500-94/6/26بــه عهده بانــک صادرات به انضمام مطلق خســارت 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانــون آ.د.م  حکــم بر محکومیــت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 197/010/865 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/595/160 ریال بابت هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف 
)94/6/26(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابــل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:30049 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )328 کلمه،4 کادر(  
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براساس اعالم سازمان تامین اجتماعی:

بیمه شده از نخستین روز اشتغال 
به کار، مشمول تامین اجتماعی است

مرگ روزانه 4 نفر بر اثر 
حوادث ناشی از کار در ایران

جایگاه پژوهش در سیستم درسی

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: هر کارگری )که مشمول قانون 
تامین اجتماعی باشــد( حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت 

پوشش بیمه قرار گیرد.
کارفرمایان باید صورت دســتمزد و حقوق کارکنــان را با آخرین 
تغییرات در دستمزد و تعداد نیروها تنظیم و حق بیمه کارکنان خود 

را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.
براساس این گزارش،  هر فرد مشغول به کار پس از آغاز بیمه پردازی 
می تواند از ســازمان تامین اجتماعی حقوق خــود را در چارچوب 

اختیارات قانونی سازمان مطالبه کند.
بیمه شــدگان حق دارند به قوانین و مقرراتی که حقوق و تکالیف 
آنها را بیان می کند، دسترسی داشته باشند و در این راستا سازمان 
تامین اجتماعی از روش های مختلف نسبت به اطالع رسانی قوانین 

جدید و رفع ابهام اقدام می کند.
براساس این گزارش، تعهدات سازمان تامین اجتماعی در برابر هر 
بیمه شده مشروط به تداوم اشــتغال وی در کارگاه، مشمول قانون 
است. اگر برای بیمه شده ای که تحت پوشش قرار گرفته برای مدتی 
از سوی کارفرما لیســت و حق بیمه پرداخت نشود، سازمان تامین 
اجتماعی با انجام بازرسی از کارگاه ودر صورت اشتغال به کار اینگونه 

افراد، تعهدات خود را به بیمه شده ارائه می کند.
در شرایط یادشــده ســازمان تامین اجتماعی براساس گزارشات 

بازرسی، حق بیمه یاد شده را از کارفرما مطالبه می کند.
سازمان تامین اجتماعی اکنون 42 میلیون نفر تحت پوشش دارد 

که 13 میلیون نفر از آنها بیمه شده اصلی هستند.

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کشور 
ایران روزانه حداقل 4 نفر بر اثر حوادث ناشــی از کار جان خود را از 

دست می دهند.
 محمد اصابتی در همایش ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت در 
کارگاه های ساختمانی اظهار کرد: تمامی دستگاه ها باید برای کاهش 
خسارت های وارده تالش کنند؛ چرا که این خسارت می تواند تبعات 

جبران ناپذیری داشته باشد.
وی با اشاره به آمار کشته شدگان ناشی از حوادث کار در جهان گفت: 
حدود 2 میلیون و 350 هزار نفر در ســال بر اثر حوادث ناشی از کار 
فوت می کنند و در هر 15 ثانیه یک حادثه ناشــی از کار را در جهان 

داریم. 
مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: 
در کشــور ایران روزانه حداقل 4 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان 
خود را از دست می دهند. سازمان تامین اجتماعی در سال 93 مبلغ 
500 میلیارد تومان خسارت برای تامین هزینه های ناشی از حوادث 

کار پرداخت کرده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از خســارت ها که بیش از 60 درصد 

است مربوط به کار در ساختمان است که نیاز به پیگیری جدی دارد.

تحقیق و پژوهش از دیر باز به عنوان یکی از  سعید نریمانی
ارکان اصلی امر آموزش به حساب می آمده 
است . همه ما در دوران تحصیل خود و در دروس مختلف نوشته هایی 
را به عنوان تحقیق به معلم خود ارائه نموده و مناسب کار خود نمره یا 
امتیازی را کسب کرده ایم . چند سالی است که امر تحقیق و پژوهش 
در سیســتم آموزش و پرورش اهمیت بیشــتری نسبت به گذشته 
کسب کرده اســت و مســئوالن امر ســعی می کنند  تا با برپایی 
جشــنواره ها و مســابقات مختلف، دانش آموزان را در امر پژوهش 
شرکت دهند. جشــنواره خوارزمی یکی از مهم ترین جشنواره های 
دانش آموزی است که  در چند سطح از مدرسه تا کشوری همه ساله 
برپا می شود .این جشنواره در محورهای گوناگونی چون دست سازه ، 
آزمایشگاه ، ادبیات فارسی و  البته تحقیق و پژوهش برگذار می شود .  
بسیاری از دانش آموزان  با میل و عالقه  خود در این جشنواره شرکت 
می کنند و آثار خود به مرحله ظهور مــی گذارند. خالقیت ،نبوغ و 
توانایی بســیاری از دانش آموزان با این جشــنواره و جشنواره های 
متنوع دیگر آشکار می شود . با وجود  برپایی جشنواره ها و مسابقات 
پژوهشی مختلف این سوال ایجاد می شود که یک دانش آموز چگونه 
بدون فراگیری اصول پژوهش به امر پژوهش می پردازد؟ بررسی ها 
نشان می دهد که جمع زیادی از دانش آموزان بهترین و ساده ترین 
راه تحقیق و پژوهش را مراجعه به اینترنت و دانلود مطلب مورد نظر 
می دانند . اگر به مراکز اینترنتی و کافی نت ها سری زده باشید حتما 
با جمله معروف » انجام تحقیقات دانش آموزی «حتی » پایان نامه 
دانشگاهی « روبه رو شــده اید . باری اغلب دانش آموزان ما با وجود 
فرهنگ و پیشــینه غنی پژوهش در ایران مطلبــی را از اینترنت به 
دســت آورده و حتی زحمت یک بــار خواندن آن را هــم به خود 
نمی دهند و با افزودن نام و در واقع جعل نام نویسنده آن را به نام خود 
در مــی آورند . صفحات چاپ شــده درباره زندگی نامه شــاعری یا 
موضوع علمی، یاری رسان دانش آموزان در جبران نمرات یک درس 
اســت. دانش آموز ما با نحوه فیش برداری بیگانه است و منابع مورد 
نظر برای یک پژوهش را نمی شناســد .چگونه باید انتظار داشت تا 
فهرست منابع در پایان تحقیق وی ذکر شود؟ اصول مقدمه نویسی  
در پژوهش امری مهم است ولی اکثر پژوهش های دانش آموزان فاقد 
مقدمه و نتیجه است . نهایت کاری که اکثر دانش آموزان از تحقیقات 
می دانند رونوشت از مطالب اینترنت است . قانون نقل قول و برداشت 
از کتاب یا منبع دیگر در اکثر پژوهش ها و مقاالت رعایت نمی شود و 
رونویســی از اینترنت و تحقیقات از پیش نوشــته شده حتی بین 
دانشجویان هم رواج چشمگیری داشــته است . این امر می تواند بار 
علمی کشور را به خطر بیندازد و دانش آموزان و دانشجویانی بدون 
روحیه پژوهش بــار آورد .پژوهش و تحقیق یکی از روشــهای بهتر 
زیستن است . پژوهش در معنای کلی محدود به علم و درس نیست 
بلکه هر انســان باید درباره  چگونگی بهتر زیســتن خود تحقیق و 
پژوهش کند . تحقیق درباره دنیا و خالق آن می تواند انسان را به باور 
عمیق و قلبی  برساند و حضور خداوند را در لحظه لحظه زندگی ثابت 
کنــد . الزمه پژوهش خود تفکر درســت اســت . دانــش آموزان ، 
دانشجویان و به طور کل عموم مردم اگر از نعمت فکر خود بهترین 
اســتفاده را کنند پژوهندگان قابل قبولی می شــوند. در سیستم 
آموزش و پرورش با تشکیل کارگاه هایی و یا در قالب درسی می توان 

چگونگی پژوهش صحیح را به دانش آموزان آموخت.

اخبار

روانشناسی

کشمکش و مجادله برای حاکمیت یافتن و تسلط بر امور 
منزل از نمونه مخاطرات و آســیب هایی است که گاهی 
به فروپاشــی و اضمحالل کانون خانواده و گسست میان 

زوجین جوان منتهی می شود.
جنگ قدرت و کشــاکش برای در دست گرفت سررشته 
امور در خانواده از چالش هایی اســت که ظهور و بروز آن 
در میان زوجین با تبعات و هزینه های ســنگینی همراه 
می شــود. چالش حاکمیت زن ) زن ســاالری( و یا مرد 
)مردساالری( از آسیب هایی اســت که در طول سالیان 
اخیر از جمله عوامل اصلی بروز تنــش میان زوجین به 
شمار می رود. برخی کارشناسان معتقدند در این مجادله 
هر دو طرف ماجرا بازنده خواهند بــود زیرا صمیمیت و 
دوستی، مهر و محبت میان زوجین در سایه این مجادالت 
به چالش کشیده می شود و تنها با درک صحیح از جایگاه 
مرد و زن در زندگــی می توان از بــروز چنین تهدیدی 
پیشــگیری کرد. اقتدار مرد عنصری حائز اهمیت است 
که باعث انســجام و نظم در خانواده می شود و به نوعی 
تعامالت و بنیان خانواده را استحکام می بخشد. صاحب 
نظران و مشــاوران حوزه خانواده معتقدند که اقتدار مرد 
الزمه هر خانواده ای اســت و در صورت فقدان این عنصر 
تعیین کننده، سســتی و بی ثباتی در خانواده حاکم می 
شود.شهرام سعادت ،روانشناس و کارشناس امور خانواده 
در تشریح بایدها و نبایدهای اقتدار مرد در خانواده اظهار 
کرد: خویشتنداری، تعادل روحی و رفتاری، قاطعیت در 
تصمیم گیری، روحیه مشــورت پذیری، دوراندیشــی، 
سعه صدر و خردورزی از مولفه های سازنده ای است که 
الزمه اقتدار مرد در خانواده است. وی افزود: اقتدارگرایی 
صرف، بدون لحاظ کردن ویژگی ها و خصیصه های مورد 
اشاره به اســتبداد و زورگویی می انجامد و این امر باعث 
تنش و دلهره در خانه و خانواده می شود. این روانشناس 
و کارشناس امور خانواده عنوان کرد: اقتدار محض بدون 
در نظر گرفتن الزامات باعث دلسردی در خانواده می شود 
و خانواده های بسیاری هستند که با ورود مرد در خانواده 
و یا بازگشــت پدر خانواده از محل کار یا سفر، احساس 
خوبی نسبت به این بازگشت و حضور دوباره مرد خانواده 
پیدا نمی کنند.سعادت با اشاره به لزوم توجه به نیازهای 
فطری مــرد در خانواده گفت: گاهــی تصمیم گیری در 
خصوص اینکه مرد در خانواده حرف آخــر را بزند یا زن، 
باعث بروز تنش هایی می شود و جنگ قدرت را در خانواده 
پدید می آورد. وی افزود: در ایــن جنگ و رقابت قدرت، 
تمامی اعضای خانواده از صدر تا ذیل بازنده خواهند بود، 
زیرا پیامد این رقابت، تنش است، تنشی که هیچ کس در 

خانواده از آن مصون نخواهد بود.

تبعات جنگ قدرت میان 
زوجین جوان چیست؟

پیشنهاد  سردبیر:
نوزادانی به دنیا می آیند تا فروخته شوند! 

یکی از موضوعات اساسی که در این قانون مورد پیش بینی 
قرار گرفته است، پیشگیری از خرید و فروش کودکان به هر 

منظور و به هر شکل است.
 به طــوری که طبق مــاده 3 قانون حمایــت از کودکان و 
نوجوانان »هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری 
کودکان به منظــور ارتکاب  اعمال خــالف از قبیل قاچاق، 
ممنوع و مرتکب حسب مورد عالوه بر جبران خسارت های 
وارده  به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 

میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.«
 حال که به چهاردهمین ســال اجرای قانــون حمایت از 
کودکان و نوجوانان رســیده ایم باید از خود پرسید آیا این 
قانون در طول این مدت توانسته است به یکی از اهداف مهم 

خود یعنی جلوگیری از خرید و فروش کودکان دست یابد؟
 بســیاری از فعاالن اجتماعی به خصوص فعــاالن حوزه 
کودکان از خرید و فروش نوزادان آن هم نوزادانی که هنوز 
به دنیا نیامده اند خبر می دهند که البته نه در ظاهر بلکه در 

زیر پوست جامعه جریان دارد.
 »عبــاس یزدان پنــاه«،  مدیرعامل ســازمان فرهنگی - 
اجتماعــی کیانا  بر ایــن موضوع صحه گذاشــت و گفت: 
متاسفانه در کالن شــهر کرج این موضوع اتفاق می افتد و 
حتی هدف برخی این اســت که نوزادی را برای فروش به 

دنیا آورند.
 وی افزود:تعدادی از این کودکان بــرای موضوعاتی مانند 
کار، فعالیت هــای مجرمانــه، تکدی گــری و ... به فروش 

می رسند و بسیاری از آنها حتی پیش فروش می شوند. 
مدیرعامل ســازمان فرهنگی اجتماعــی در ادامه با بیان 
اینکه خرید و فروش کودک جرم محســوب می شــود و از 
همین رو موضوعی نیست که آشکارا مشاهده شود، گفت: 
بنده به عنوان یک فعال اجتماعی از وجود خانواده هایی که 
تمایل به فروش نوزاد خود را داشته اند اطالع دارم و در مورد 

پیش فروش نیز شنیده هایی دارم.
 یزدان پناه در پاسخ به اینکه آیا از نرخ فروش نوزاد در کرج 
اطالع دارد یا خیر خاطرنشان کرد: از قیمت  دقیق خرید و 
فروش نوزادان در کرج اطالعی نیست؛ اما از آنجایی که بچه 
در سنین مختلف مبادله می شــود این را می توان گفت که 

هر چه سن نوزاد کمتر باشد قیمت بیشتری دارد.

 این فعال اجتماعی در بخش دیگری از ســخنان خود در 
توضیح اینکه آیا امکان رجــوع زوج های بدون فرزند به این 
خانواده ها برای خرید و سرپرســتی از یک بچه وجود دارد، 
گفت: معموال چنیــن خانواده هایی بــرای زوج های بدون 
فرزند قابل اعتماد نیستند و ممکن است مسائلی همچون 
اخاذی و ... به وجــود آید از همین رو مشــتری عمده این 
کودکان را باندهــای توزیع مواد مخــدر، تکدی گری و ... 

تشکیل می دهد.
 ازدواج در سن پایین، نوعی فروش فرزند است

 یزدان پناه در ادامه با بیان اینکــه برخی خانواده ها نوزادان 
خود را به هر علتی می فروشــند، گفت: موضوع به همین 
جا ختم نمی شــود، چون برخــی از خانواده هــا در قبال 
ازدواج فرزند دختر در ســنین پایین نیز مبلغی را دریافت 
می کنند و همین نیز مصداقی برای فــروش فرزند آن هم 
به نام ازدواج است. وی خاطرنشــان کرد: اگرچه سن بلوغ 
به نسبت گذشــته پایین آمده؛ اما این بلوغ، بلوغی جنسی 
است و بلوغ اجتماعی محسوب نمی شــود و با ازدواج فرد، 
مشکالت زیادی به وجود می آید. از همین رو از مسئوالن به 
خصوص نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتظار می رود 

در خصوص این مسئله نیز چاره اندیشی کنند.
 اعتیاد مادران، نوزاد فروشی را گسترده کرده است

 یکی دیگر از فعاالن اجتماعی در حاشــیه شهرهای کرج و 

تهران نیز معتقد اســت فروش نوزاد در این جوامع پدیده 
جدیدی نیســت ؛اما در ســال های اخیر به قدری متفاوت 

ادامه یافته است. 
»هما عارف قدم« مدیرعامل انجمن حامیان کودکان کار و 
خیابان اظهار کرد: خرید و فروش نوزاد در گذشته، معموال 
از طرف مادر انجام نمی شد و نوزاد در حقیقت برای مبادله 

دزدیده می شد.
 عارف قدم افــزود: اگرچه مســئله دزدیده شــدن نوزاد 
همچنان به قوت خود باقی اســت؛ اما تفاوت عمده فروش 
نوزاد با گذشــته، رضایت کنونی مادر برای فروش است که 

این نوعی فاجعه محسوب می شود.
 این فعال اجتماعی ادامه داد: تفاوت دیگری که این مسئله 
با گذشته دارد افزایش فروش نوزادان است که در پایتخت و 

حاشیه آن تاسف برانگیز شده است.
 وی در خصوص انگیزه خانواده ها بــرای فروش نوزاد خود 
تصریح کرد: انگیزه های متفاوتی بــرای این اقدام می توان 
متصور بود، فقر و درماندگی یک علت مهم در این موضوع 
اســت.  مدیرعامل انجمن حامیان کــودکان کار و خیابان 

ادامه داد: برخــی نیز که به 
هر علتی قصد دارند نوزاد را 
ســر راه قرار دهند فروش را 
جایگزین بهتــری برای این 

کار می یابند.
 وی با بیان اینکه ناتوانی تک 
سرپرستی  در  سرپرســتی 
فرزنــد نیز در تمایــل برای 
فروش نوزاد دخیل اســت، 
گفت: اما مــادران معتاد که 
مایل به فروش نوزادانشــان 
هستند بیشترین فراوانی را 
به خود اختصاص می دهند 
و این گروه هســتند که در 
حقیقت دامنه این آسیب را 

گسترش داده اند.
  عارف قــدم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه  
سرنوشت این نوزادان اشــاره و خاطرنشان کرد: در بهترین 
حالت این خواهد بود که خانواده هــای فاقد فرزندی که از 
عهده شــرایط ســخت بهزیســتی برای تقبل سرپرستی 
 هیــچ کودکــی برنیامده اند سرپرســتی این نــوزادان را

 به عهده بگیرند.
 وی اضافه کرد: سوءاســتفاده از کودکان که بارها در همه 
جا در این خصوص سخن گفته شده مثل جابه جایی مواد، 
تکدی گری و.... نیز می تواند سرنوشــت دیگر این کودکان 

باشد. 
وی یادآور شــد: تصویب قوانین مشــخص که اجرای آن 
راحت تر باشد، توجه بیشتر مسئوالن به این موضوع و ایجاد 
مراکزی خاص برای این کــودکان می تواند در کاهش ابعاد 

این مسئله موثر باشد.

با مسئوالن

اخبار کوتاه

محموله قاچاق اسباب بازی ها 
راهی اتاق بازی کودکان نشد

حداقل حقوق بازنشستگان 
در سال 96 اعالم شد

آموزش بازي هاي رایانه اي 
فرهنگ سازي شود

رییــس پلیس آگاهــی ناجا بــا تاکید بر تمرکز کشــف 
محموله هــای کالن در مبارزه با قاچــاق کاال و ارز گفت: 
 برای مبارزه با قاچاق کاال بایــد حرکت انقالبی و جهادی 

داشته باشیم.
سردار محمدرضا مقیمی در نشســت تخصصی با حضور 
اعضای کمیســیون های مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
تهران با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری، اظهار 
داشــت: برای مبارزه با قاچــاق کاال بایدحرکتی انقالبی، 

قاطع و جهادی داشته باشیم.
وی به تشکیل قرارگاه تشــدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
به عنوان اولویت مهم نیروی انتظامی اشــاره کرد و گفت: 
آموزش جهادی، طرح ریزی و تشــدید مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز در هر اســتان، اشــرافیت اطالعاتی، شناسایی 
سرشــاخه ها و باندهای فعال در قاچــاق کاالو ارز و نیز 
میزان دارایی های آنان، افزایش هزینه های ارتکاب جرم 
قاچاق و شناســایی دارایی های آنان از رویکردهای مهم 

پلیس آگاهی ناجاست.
ســردار مقیمی با تاکید بر لزوم تمرکــز پلیس آگاهی بر 
سرشــاخه باندهای فعال و همچنین محموله های کالن، 
از شناسایی و دستگیری چندین شبکه قاچاق  خبر داد و 

گفت: باید همه مجموعه های مرتبط، اطالعات خود را در 
این خصوص به اشتراک بگذارند.

رییس پلیس آگاهی ناجــا به اســتفاده از ظرفیت های 
درون و برون سازمانی اشاره و بیان کرد : مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز باید به نحوی باشــد که اثرات آن در بین مردم 
 و بازار مشــهود بوده و بعــد کشــفیات در اولویت بعدی

 قرار گیرد.
وی گفت: شناســایی دارایی های شــبکه های قاچاق در 
اجرای ماده 39 و 48 قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز با 

همکاری مراجع رسیدگی کننده، ضروری است.
ســردار مقیمی بر  اســتفاده از تجهیزات، فناوری نوین و 
ســامانه ها در پایش محموله های ترانزیتــی با رویکرد 
کنترل »غیر مانع«  و تســهیل در فرآیند عبــور و مرور 

قاچاق کاال نیز تاکید کرد.
وی گفت: از دیگر انتظارات پلیس آگاهی از سازمان های 
مرتبط، پاکســازی مناطق آلوده به قاچــاق کاال و از بین 
بردن باندهای فعــال، پیگیری انهــدام کاالهای قاچاق 
مکشوفه از طریق قوه قضاییه و ســتاد مرکزی، پیگیری 
ضبط وســایل نقلیه آنها و ضربه زدن به قاچاقچیان با باال 

بردن هزینه جرم برابر قانون می باشد.

آموزش های شــهروندی در 300 مدرسه استان از هفته 
آینده اجــرا می شــود. دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی 
شــهرداری اصفهــان در این بــاره گفت: آمــوزش های 
شهروندی شــامل: موضوع های ترافیکی، محیط زیست، 

تفکیک زباله و ایمنی است.
 این موضوع ها در قالب چند نمایش عروســکی، مسابقه، 
برنامه موزیــکال و ... از هفته آینده در مدارس اســتان به 

دانش آموزان مقطع ابتدایی آموزش داده می شود.
امامی با اشــاره به تاثیر این آموزش ها در ارتقای فرهنگ 
شــهروندی بیان کرد: دانش آموزان تاثیر پذیرترین افراد 
جامعه به شمار می آیند و به طوریقین این برنامه ها تاثیر 

بسزایی در ارتقای فرهنگ شهروندی خواهد داشت.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان اذعان 
کرد: موضوعاتی کــه کار می کنیــم موضوعات ترافیکی 
است مثل عبور عابران پیاده از خط مسیرهای خط کشی 
شده و پل هوایی و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی 
و مباحث محیط زیستی و تفکیک زباله و ایمنی که چهار 
موضوع اصلی است و به صورت نمایش عروسکی و مسابقه 
و برنامه های موزیــکال آموزش ها به کودکان شــش تا 
هفت سال و چهارم و پنجم ابتدایی آموزش داده می شود. 

عالوه بر آمــوزش شــهروندی در مــدارس محصوالت 
 آمــوزش شــهروندی نیــز بین دانــش آمــوزان توزیع 

خواهد شد.
دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان با 
تاکید بر مدت اجرای این برنامــه گفت: مدت اجرای این 
برنامه در مرحله نخســت تا پایان امســال است و در این 
مرحله در نیمی از مدارس مقطع ابتدایی شــهر اصفهان 
 که حدود 300 مدرســه اســت آموزش های شهروندی

 انجام خواهد شــد، مرحله دوم این طرح در ســال آینده 
اجرا می شود.

امامی در خاتمه یادآور شــد: برای پوشش تمام مدارس 
این آموزش هــا دو مرحله دارد و پیــش بینی کردیم که 
300  مدرسه را برای ســال 95 پوشش دهیم و در مابقی 
مدارس تا اردیبهشت ماه ســال آینده آموزش ها بیشتر 
در مقطع ابتدایی انجام می شــود. هفته آینده این برنامه 
در مدارس شروع می شــود و تا آخر سال هم ادامه دارد و 

بازخورد آن را در آینده خواهیم دید. 
گفتنی اســت آموزش شــهروندی در مدارس از ســوی 
کمیته فرهنگ شــهروندی و با همکاری معاونت حمل و 

نقل و ترافیک شهرداری اصفهان انجام خواهد شد.

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا از کشف 212 کارتن انواع اسباب بازي هاي قاچاق 
به ارزش دو میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ حمید امیرخاني فرمانده انتظامي شهرستان 
شهرضا گفت: ماموران انتظامي ایستگاه ایست و بازرسي شهید امامي شهرستان شهرضا 
حین کنترل خودروهاي عبوري به یک دســتگاه کامیون که از جنوب کشور به سمت 

تهران در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.
وي ادامه داد: در بازرسي از این کامیون تعداد 212 کارتن انواع اسباب بازي فاقد هر گونه 

مدارک معتبر گمرکي کشــف شد، ارزش 
این محموله کشف شده توسط کارشناسان 
مربوطه دو میلیارد ریال اعالم شــده است.

سرهنگ امیرخاني افزود: در این رابطه راننده 
خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني 
به مراجع قضایي تحویل داده شد. فرمانده 
انتظامي شهرستان شهرضا در پایان خاطر 
نشــان کرد: قاچاق کاال به تولیدات داخلي 
کشــور ضربه خواهد زد که نیروي انتظامي 
در این خصوص بــا قاچاقچیــان برخورد 
 قانوني خواهد کرد و اجازه جــوالن به آنها 

نخواهد داد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به پیش بینی بودجه 1000 میلیارد 
تومانی برای ترمیم حقوق بازنشســتگان گفت: بر این اساس سال آینده کف حقوق 
بازنشستگان افزایش یافته و هیچ بازنشسته ای حقوق زیر یک میلیون تومان دریافت 

نخواهد کرد.
محمود اسالمیان در حاشــیه اولین همایش تخصصی امنیت غذا، سالمت و توسعه 
درباره میران افزایش حقوق بازنشستگان در ســال آینده اظهار کرد: یکی از گالیه ها 
و ناراحتی های بازنشستگان تبعیض حقوقی آنهاســت. وی افزود: سال جاری 700 
میلیارد تومان اضافه بر بودجه دریافت کردیم و توانســتیم کف حقوق بازنشستگان 
را از 750 هزار تومان به 900 هزار تومان برســانیم و حقوق بازنشستگان از 12 تا 20 

درصد به صورت پلکانی افزایش یافت.
 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری با بیان اینکه برای ســال 96 نیز 1000 
میلیارد تومان به این منظور در نظر گرفته شــده اســت گفت: حدود 25 درصد کل 
بازنشستگان ما حداقلی بگیر هســتند و با برنامه ریزی صورت گرفته کف حقوق آنها 
به یک میلیون و 50 هزارتومان خواهد رسید و می توان گفت سال آینده دیگر حقوق 
زیر یک میلیون تومان در جمعیت بازنشســتگان کشوری نخواهیم داشت. سالمیان 
همچنین به واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان اشــاره کرد و گفت: این طرح 
از ابتدای دی ماه آغاز  شــده و تا کنون 25 هزار بازنشسته در طرح ثبت نام کرده اند و 

استقبال تا کنون خوب بوده است.

نشســتي با حضور ابوطالب جاللــي مدیر کل آموزش فنــی و حرفه ای 
اســتان، آرش اخوان معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریــزي اداره کل، 
فریده روشن رییس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزي اداره کل، دکتر 
 رحیمي معاون پژوهشي دانشــگاه اصفهان و دکتر راســتي مدیر مرکز

  تخصصي بازي هــاي رایانــه اي دانشــگاه در محل دانشــگاه اصفهان 
انجام شد.

در این نشســت درباره هم افزایي دو مجموعــه در جهت تولید محتواي 
آموزشي بازي هاي رایانه اي مباحثي مطرح گردید.

معاون پژوهشــي دانشــگاه اصفهان ضمن اشــاره به اهمیــت و ارزش 
آموزش هــاي فني و حرفه اي و نیــاز وجود به این آمــوزش ها در جهت 
کســب و کار و اشــتغال جوانان و تاثیرپذیري این آموزش ها در جامعه 
در خصوص تولید محتواي آموزشــي و ایجاد قطب آموزشــي بازي هاي 
رایانه اي با همکاري اداره کل آموزش فني و حرفه اي اســتان اصفهان در 
کشور و همچنین فرهنگ ســازي این حرفه مطالبي را عنوان کرد. مدیر 
کل آموزش فني و حرفه اي اســتان اصفهان بیان کرد: روند رو به رشــد 
ظهور تکنولوژی های نوین در قرن حاضر و توســعه سریع دانش، علوم و 
فناوری ها در عرصه جهانی، بقاء و توسعه  ســازمان ها را تحت تاثیر خود 

قرار داده است. 

رییس پلیس آگاهی ناجا: 

شناسایی دارایی های شبکه های قاچاق ضروری است
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان: 

آموزش های شهروندی در 300 مدرسه از هفته آینده اجرا می شود

مصوبه حمایت از کودکان و نوجوانان در آذرماه سال 
1381 در 9 ماده به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید و حدودا یک ماه بعد شــورای نگهبان آن را 
مورد تایید قرار داد تا به صورت قانون در سراســر 

کشور به اجرا درآید.

مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی کیانا:

نوزادانی به دنیا می آیند تا فروخته شوند!

یادداشت

تعدادی از این 
کودکان برای 

موضوعاتی مانند 
کار، فعالیت های 

مجرمانه، تکدی گری 
و ... به فروش 

می رسند و بسیاری 
از آنها حتی 

پیش فروش می شوند
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
برادر! خونی نداشتی، این ِگل را از ما قبول کن

حدیث عشق

یادمان نرود...

توضیحات »بنیاد شهید« 
درباره مادر شهیِد دستفروش

 زندگی »حر انقالب« 
در یک کتاب

»تیتر یک«ی برای کربالی 4

 حسین نصرا...، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرری در پی 
انتشار فیلم کوتاهی در شبکه های اجتماعی با موضوع دستفروشی 

یک مادر شهید در این شهرستان  توضیحاتی ارائه داد.
نصرا... با بیان اینکه این مادر شهید، مستمری بنیاد را دریافت می 
کند، گفت: ایشان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران هم هستند 
و از آن طریق نیز حقوقی را دریافت می کنند. مدیرکل بنیاد شهید 
شهرری در مورد وضعیت سکونت این مادر شهید نیز تصریح کرد: 
ایشان یک واحد مسکونی شــخصی 72 متری در شهرری دارند و 
یک واحد مسکونی 90 متری دیگر نیز توسط تعاونی مسکن ارتش 
و در پاکدشت برای ایشان آماده شده که گویا اختالفاتی وجود دارد 
و بنیاد شهید پادرمیانی کرده تا این واحد نیز به زودی تحویل این 
مادر عزیز شود. همچنین بنیاد شهید در زمینه تخفیف برای نصب 
انشعابات این واحد مسکونی هم نامه نگاری های الزم را انجام داده 
است.نصرا...در مورد مشکالت مالی و معیشتی این مادر شهید گفت: 
ایشان از دو موضوع نگران است؛ یکی هزینه ایاب و ذهاب به مراکز 
درمانی و دیگری هزینه داروهایی که شــامل بیمه نمی شوند که 
تصمیم گیری درباره این داروها به عهده سیستم بهداشت و درمان 
کشور است؛ البته در زمینه داروها ما بارها گفته ایم که فاکتور خرید 
داروهایشان را به بنیاد ارائه کنند تا از طریق همکارانمان در بخش 
درمان، پیگیری پرداخت هزینه آنها  انجام شود؛ اما این مادر عزیز 

تاکنون هیچ فاکتوری را ارائه نداده اند.
مدیرکل بنیاد شهید شهرری با اشــاره به اعزام این مادر شهید به 
مشهد مقدس گفت: ما مشخصات ایشان را برای طرح »سپاس« به 
شهرداری دادیم و مسئوالن شهرداری به منزل این مادر رفته و پای 

درددلش نشسته اند.

کتاب »رادمرد« درباره شــهید طیب حاج رضایی منتشر 
شد. این کتاب  با زبانی ســاده و روان به زندگی سیاسی و 
اجتماعی »شهید طیب حاج رضایی« می پردازد. »رادمرد« 
در قالب »دانستنی های انقالب اســالمی برای جوانان« با 
شمارگان 2۵00 نســخه در ۱۵۶ صفحه  با قیمت ۵000 
تومان توســط علی اکبر مســگر و مجتبی غفوری تالیف 
شده و روانه بازار کتاب شــد. در مقدمه کتاب آمده است: 
مردانگی و جوانمردی از خصلت های ارزشــمند انســانی 
است که در فرهنگ ایرانی ریشه کهنی دارد. یکی از عوامل 
زایش و پرورش آن خصلت، زورخانه بوده و هســت که این 
آیین را باید در فرد بپروراند و تقویت کند؛ جایی که قدرت 
بدنی و شجاعت و سالمت روحی ورزشــکار شانه به شانه 
هم می بالد. در تاریخ ایران، جماعتی بســیار دعوی صفت 
پهلوانی داشته اند و گاهی با نهادی اجتماعی به پا ساخته اند، 
اما صحت و سقم ادعای آنان را برگ های پرشمار این تاریخ 
بازمی نمایاند. عیاران، شاطران، باباشمل ها، داش مشدی ها و 
لوطیان و ...از این مدعیانند. طیب حاج رضایی از این دسته 
افراد بود. وی ضمــن رعایت مرام لوطی گــری و برگزاری 
مراسم سینه زنی و دســته گردانی- که در این اقدام شهره 
شهر بود- به تزیین طاق نماهای تکیه های محالت در ایام 
محرم می پرداخت. عشق و عالقه وی به امام حسین )ع( و 
اهل بیت علیهم الســالم باعث شــد پس از گذراندن دوره 
جاهلیت و دفاع از مزدوران رژیم پهلوی دوم، راه درســت 
را پیدا کند و با نهضت امام خمینی)ره( همراه شود. وقتی 
مزدوران رژیم از وی خواســتند علیه امام خمینی )ره( در 
دادگاه شهادت دهد،زیر بار نرفت و همین باعث شکنجه و 

در نهایت شهادت وی شد. 

چقدر زود از آن همه رشــادت ها و از خود  گذشتگی های مردان کشورمان  گذشتیم منیره آرام پور
و به دست فراموشی سپردیمشــان ؛ آن مردانی که سنشان  کم 
بود، اما غیرتشان مردانه بود و به جای بازی وسرگرمی با همسن 
وسال هایشان به فکرد نبرد با دشمن بودند  تا مبادا خدشه ای بر 
ملت وکشورشان وارد شــود. خیلی هایشــان رفتند وبا تابوت  
برگشتند ، خیلی هایشان بخشــی از جسمشان را جا گذاشتند 
وآمدند ، خیلی هایشــان هم هنوز نیامده اند. آنها خون دادند تا 
مســیر عزت را برای جامعه امروزی هموار کنند و این مســیر 
همچنان با قــوت و اقتدار باقــی بماند و الگویی بــرای تمامی 
ملت های آزادی  خواه جهان باشــد. آنها رفتند تا کشورشــان و 
مردم کشورشان به دســت بیگانگان نیفتد و آزاد باشند و دست 
دزدان وچپاول گران و ناپاکان را از جامعه مان کوتاه کنند تا هیچ 
شــیر ناپاک خورده ای نتواند به ناموس دیگری بد نگاه کند ، اما 
شــاید حتی فکرش را هم نمی کردند روزی خواهد رســید که 
خودمان از خودمــان دزدی کنیم وناموس همســایه مان را با 
چشــمانی آلوده و ناپاک بنگریم  و بی مهابا در خیابان ها هنگام 
دعوا حرف های آب نکشیده نثار ناموس هموطنمان کنیم و آن 
آزادی که آنها برایش تالش کردند را راحت با اســارت در دست 
شــیطان معاوضه کنیم ، فکــرش را هم نمی کردنــد کرامات 
خونشان را فراموش کنیم. هدف شــهدا از ایثار جانشان این بود 
که ملت ایران لباس خفت را از تن به در کند و لباس عزت بپوشد 
و اکنــون که به برکت خون شــهدا و در ســایه تمکین مردم به 
فرامیــن مقام معظم رهبری و حرکت در مســیری که ایشــان 
ترســیم کرده اند ایران به عنوان یک کشــور مقتــدر در جهان 
مطرح شــده اســت ؛ خدا کند بیش از این راه را اشتباه نرویم و 
آنچه تاکنون به دســت آورده ایم را از دســت ندهیم و قداست 
خون شــهیدانمان  را ضایع نکنیم . توســعه و آبادانی و استمرار 
کشورمان  تنها با  شناخت مســیر و ادامه راه عزت و شرف دینی 
شهدا و مسیر ۳۸ ساله انقالب اســالمی که به برکت خون شهدا 

همراه بوده امکان پذیر است .
 فراموش نکنیم که امروز دشمن با شــیوه لبخند سعی در نفوذ 
دارد، بنابراین دولتمردان همواره باید مراقب این توطئه ها باشند 
زیرا ماهیت دشــمن همواره بر دشــمنی با این نظام بوده است 
که البته  گاهی اوقات احساس می شــود برخی مسئوالن توجه 
الزم را نداشته و تصور می کنند تمام ملزومات کشورمان حتما با 
مشارکت بیگانگان  تامین   می شود که این موارد باید به حداقل 

رسیده و تعامل با دنیا تنها بر مبنای عزت و اقتدار کشور باشد.

آنچه می بینید صفحه اول روزنامه رسالت در روز ۶ دی ماه ۱۳۶۵ 
پس از انجام عملیات کربالی 4 است.

یاد یاران

شهیدحسن فاتحی ، بیســیم چی گردان غواصان لشکر امام  
حســین)ع( اصفهان؛ گــردان یونس بــود. او چهاردهم دی 
ماه ســال ۶۵ در منطقه نهر خین در عملیــات کربالی 4، به 
فیض شــهادت نائل شــد. »حاج مهدی مظاهری«، فرمانده  
شهیدحســن فاتحی در عملیات کربالی چهار نحوه شهادت 
بیسیم چی خود را اینگونه روایت می کند: زمانی که با شهید 
حسن فاتحی آشنا شدم، سن و ســال زیادی نداشت. معلوم 
بود که حسن به محض اینکه اقتضای آمدن به جبهه برایش 
مهیا شــده و ضوابطش اجازه بــه او داده بود - از لحاظ ســن 
شناســنامه ای وغیره- آمده بود جبهه! ابتدای حضورش در 
گردان امیرالمومنین)ع( خدمت می کرد ولی به خاطر اهمیت 
عملیات کربالی 4، به یونس پیوست. جوانی بود رعنا و رشید. 
بسیار خوش چهره و خوش سیما با موهای طالیی و چشم آبی 

و پوست سفید. اصال یک شخصیت ویژه  و متفاوتی داشت. 
با قیافه ام خودنمایی کردم 

حسن شــب قبل از حرکتمان به من گفت: )به شوخی به من 
می گفت اوستا( »اوستا میشه من یه خواهشی از شما بکنم؟«

گفت: »واقعیتش این است که مشکلی دارم. قبل از آمدن به 
جبهه، همه اش جلوی آینه بودم و زیاد به لباس و تیپ وظاهر 
و... اهمیت می دادم. خواهشــم این اســت که اگر من شهید 
شدم، شما مقداری از خون من را به بدنم بمالید. چون احساس 
می کنم که با این قیافــه خودنمایی کــرده ام، باید کفاره ای 
بدهم!« این حرف خودش است نه یک کلمه کم، نه یک کلمه 

زیاد!
حسن گفت: »من از شــما می خواهم از این خونم به موهایم 

بمالید که من روز قیامت، خوب محشور شوم.«
گفتم: »برادر حاال وسط آن معرکه، تو از من چه می خواهی؟«

گفت: »من بیسیم چی شما هســتم؟ هیچ کس آن موقع به 
نزدیکی من و شما  نیست!« به هرصورت  قبول کردم.

عملیات آغاز شد تا به تنگه پرماجرای »ام الرصاص« رسیدیم. 
از زمین و آسمان گلوله می بارید و از چند جهت آتش عراقی ها 

روی سرمان می ریخت؛ اما بچه ها با شجاعت و صالبت و اقتدار 
دفاع می کردند. زمان زیادی از شــروع عملیات 

نگذشته بود که متوجه شدم، سیم گوشی 
بیسیم که دستم بود، به جایی گیر کرده 
است. برگشتم رو به آقای فاتحی. به او 
گفتم: »حسن چرا نمی آیی؟«گفت:» 

اوستا من تیر خوردم!«
گفتم: »خوب من هم تیــر خوردم، 
بچه های دیگر هم تیر خوردند... هنوز 

که سرپایی بیا جلو!«
در آن تاریک و روشن عملیات، حس کردم 

تنها یک زخم کوچک روی گونه اش افتاده! شــاید 
حدود ۳0 متری رفتم جلوتر، باز هرچه گوشی بیسیم 

را کشیدم، دیدم گیر است، برگشتم باز حسن را صدا 
بزنم که متوجه شــدم، دراز به دراز روی آب افتاده 
است! با چند نفری که دورم بودند، سیم بیسیم را 

کشیدیم، حسن روی آب سر خورد و جلو آمد.
همان طور که داخل آب افتاده بود، به پشــت برش 

گرداندم و بیسیم را از روی دوشش برداشتم. به آقای 
راطبی که همراهم بود، گفتم: »این بســیم را در بیار و 

خودت به دوش بگیر.«
بعد چندنفری تالش کردیم جسد شهید فاتحی را به خشکی 
کنار ساحل منتقل کنیم تا آب با خودش نبرد و صبح باالخره 

به عقب منتقلش کنیم. 
عراقی ها آن شــب واقعا غوغایی کرده بودنــد از تیراندازی. 
در همین گیرودار بــود که یاد وصیتــش افتادم.زیپ لباس 

غواصــی رو بازکردم و دســت زدم دیدم خونی نــدارد! یک 
مقدار از گل و لجــن کف رودخانه را با دســت، روی ســر و 
صورتش مالیدم  و زیپ لباس را کشــیدم باال و گفتم: »آقای 
فاتحی، برادر خونی نداشــتی، این ِگل را از مــا قبول کن.« 
 و هولش دادیم روی ســاحل که آب نبــردش و صبح ببریم

به عقب!

هدف از انجام این عملیات که همزمان با کنفرانس سازمان 
همکاری اســالمی اتفاق افتــاد تصرف بصره بــود تا بتوان 
با نتایج این عملیــات این کنفرانس را نیز تحــت تاثیر قرار 
داد؛ همچنین برخی موفقیت در این عملیات را برابر با پایان 
جنگ می دانســتند چرا که با تصرف بصــره احتمال عقب 

کشیدن مواضع عراق از جنگ وجود داشت.
 موقعیت جغرافیایی منطقه عملیات

محمد علی مشــتاقیان در گفت وگو با خبرنــگار فارس در 
اصفهــان در رابطه با موقعیت جغرافیایــی منطقه عملیاتی 
کربالی 4 اظهار کرد: از تالقی دجله و فــرات در عراق با نام 
»شط العرب« رودی به ایران وارد می شود که در مقابل شهر 
خرمشــهر در تقاطع کارون به اروند می ریــزد و نهایتا این 
رودخانه عریض و بزرگ به خلیج فارس راه می یابد. در میان 
این رود، جزایری با نام های ام الرصــاص، ام الطویله، جزیره 
ماهی و .... وجود داشــت و به عنوان خــط پدافندی در این 

جزایر عراقی ها سنگرسازی کرده بودند.
 نقش اصفهانی ها در کربالی 4

وی افــزود: بزرگ ترین جزیره در ایــن رودخانه ام الرصاص 

بود که دقیقا مقابل شهر خرمشــهر قرار داشت. لشکر امام 
حســین)ع( و لشــکر ۸ نجف نیز در همین منطقه حضور 
داشــتند و در عملیات، گرفتن بخشــی از این محدوده بر 
عهده این دو لشکر بود؛ به شــکلی که لشکر امام حسین)ع( 
از منتهی الیه سمت راســت جزیره تا رو به روی نهر عرایض 
را تصــرف کند و لشــکر نجــف در جناح چپ لشــکر امام 
حســین)ع( از رو بــه روی رود کارون در جزیره ام الرصاص 
عمل کند و به جلو بیاید؛به طور کل گرفتن سه جزیره پشت 
سرهم را این دو لشکر که از استان اصفهان در منطقه حضور 

داشتند، بر عهده گرفته بودند.
جانشــین اطالعات عملیــات کربالی 4 گفــت: بچه های 
 اطالعــات عملیــات ایــن دو لشــکر بــه چنــد شــکل

 اطالعات را آماده می کردند؛ در قســمت اول دیده بان هایی 
 طراحــی کــرده بودند تــا حــرکات بعثی هــا در جزایر را

 زیر نظر داشــته باشــند تا متوجه شوند دشــمن در کدام 
قســمت ها دســت به تقویت قوا زده و چه تجهیزاتی اضافه 

کرده است.
وی ادامه داد: همچنین جاده هــا و عرایض مواصالتی را زیر 

نظر داشتند و این اطالعات را هم به لشکر و هم به اطالعات 
 عملیات قرارگاه کربــال گزارش می دادند؛ مســئولیت دوم

 بر عهده غواص های اطالعات عملیات بود که هم در اروند و 
هم در بعضی مواقع به جزایر نفوذ می کردند تا معابر را برای 

ورود بچه ها در شب عملیات بررسی کنند.
 چرا عملیات در شب؟

سردار مشــتاقیان در مورد بهترین زمان عملیات بیان کرد: 
از شرایط خاص این رودخانه به خاطر اتصال به خلیج فارس 
این بود که در طول شبانه روز چهار مرتبه جزر و مد می شد 
و به طور میانگین هر بار ۶ ســاعت به طول می انجامید و در 
مواقعی که جزر می شــد، آب در نهرهای منشــعب شده در 
اروند خالی می شد و در زمان مد فقط می توانستیم نیروهای 
شناسایی و مخصوصا در شب عملیات نیروها را به رودخانه 

بفرستیم.
وی افزود: بهتریــن زمان برای ایــن کار در هنگام مد کامل 
بود تا آب در باالترین ســطح باشــد که در حدود 4۵ دقیقه 
آب به صورت راکــد در می آمد و به اصطــالح »آب روغنی 
شــکل« می شــد که بهترین زمان برای حرکــت غواصان 
به حســاب می آمد؛ چرا کــه رودخانه بدون مــوج، موجب 
 حرکت هرچــه ســریع تر غواصــان در کوتاه تریــن زمان 

ممکن است.
جانشین اطالعات عملیات کربالی 4 ادامه داد: عالوه بر بقیه 
گردان ها در لشکر امام حسین)ع(، گردان حضرت یونس)ع( 
زیر نظر اطالعات عملیات، آموزش هــای الزم را دیده بود و 
این گردان بخشی از اطالعات عملیات به حساب می آمد که 
در قالب پنج گروهان ۱00 نفره آموزش دیدند و خط شکنی 

عملیات را بر عهده داشتند.
وی تصریح کرد: آن طور که گفته شــده در ســاحل جزیره 
ام الرصاص بعثی هــا موانعی برای مقابله بــا ورود نیروهای 
ما تعبیه کــرده بودند که از جمله آن می توان به ســیم های 
خاردار حلقوی، میدان مین و خورشــیدی اشــاره کرد که 
 همه این تجهیزات در شــب و مد کامل به زیر آب می رفت، 

تا حدی که قایق های ما نیز از روی آن رد می شد.
 دشــمن اطالعات زیادی در مــورد عملیات به 

دست آورده بود
سردار مشــتاقیان بیان کرد: طبق دیده بانی هایی که قبل از 
عملیات داشتیم، متوجه تحرکات دشــمن در جزایر بودیم 
که ســنگرها و مواضعش را تقویت می کند و تمرکز نیرویی 
در سنگر ها وجود دارد؛ عالوه بر این به خاطر رفت و آمد های 
نیرویی مــا در منطقه، عراقی هــا نیز متوجه شــده بودند 

عملیات آینده ما در این منطقه خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: هر چه به عملیات نزدیک تر می شدیم، 
شواهد بیشتر می شد و ما نیز به فرماندهان لشکر و مسئوالن 
اطالعات قــرارگاه گزارش می کردیم که دشــمن اطالعات 
زیادی در مــورد عملیات ما در این منطقه به دســت آورده 

است.
جانشــین اطالعات عملیات کربالی 4 گفت: تعداد نیروی 
کمی که در جبهه بود، موجب شــد از مدت هــا قبل نیروها 

را به منطقه بکشــانیم و در یــک جا متمرکــز کنیم و این 
باعث می شــد تا دشــمن متوجه رفت و آمد های زیاد ما در 
منطقه شود؛ عالوه بر این عکس های هوایی و ماهواره ای که 
تجهیزات آن را اســتکبار جهانی در اختیــار عراق قرار داده 
بود، ابزار مناســبی بود تا به طور کامل حرکات ما را زیر نظر 

داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: تقریبا می توان گفت عملیاتی نبود که 
دشمن متوجه نشــود ما در حال انجام آن هستیم؛ اما با این 
حال مجبور بودیم در زمان مناســب عملیات را انجام دهیم 
و عملیات کربالی 4 نیز از این قضیه مســتثنی نبود؛ شاید 
در بعضی عملیات ها می شــد تدابیر بهتری اندیشــید ولی 
در زمان حــال نمی توان این موضوع را زیر ســوال برد که با 
وجود لو رفتن عملیات چرا عملیات انجام شــد؛ چرا که باید 
این موضوع را در ظرف زمانــی و موقعیت خاص خود مورد 

بررسی قرار داد.
جانشــین اطالعات عملیات کربالی 4 اظهار کرد: با وجود 
اینکه خط را شکســتیم و به نقطه مورد نظر رسیدیم دلیلی 
که موجب شــد تا بچه ها به عقــب برگردنــد و عملیات به 
نتیجه نرســد، عدم موفقیت گردان های جناحین ما بودند 
که نتوانســتند مواضع مورد هدف خود را به دست بیاورند و 
دشمن از این موقعیت استفاده کرده و از اطراف به ما حمله 

کرد.
وی تصریح کرد: با وجود منورهای زیادی که در آسمان شب 
ریختند و شب را مثل روز روشــن کرده بودند و تیربارهایی 
که روی سطح آب مسلط کرده بودند، بچه ها به خط زدند و 
لشکر امام حسین)ع( و لشکر ۸ نجف هر دو خط را شکستند 
و در جزایر پیشروی کردند تا جایی که به جاده آسفالت های 
بعد از جزایر نیز رسیدند؛ رســیدن به این جاده آسفالت باور 
کردنی نبود تا حدی که شهید خرازی پشت بی سیم چند بار 
پرسید مطمئنید موقعیتی که هستید درست است و معاون 
گردان حضرت یوسف)ع( بی سیم را روی زمین قرار داد و با 
پا به آسفالت ضربه زد و به شهید خرازی گفت: »این صدایی 

که می شنوید آسفالت جاده عراق است.«
ســردار مشــتاقیان درباره یکی از تلخ ترین لحظات تاریخ 
جنگ ۸ ســاله اینگونه بیان کرد: این پایــان ماجرای غربت 
کربالی 4 بود و دشــمن که نیروهای خودی را دور زده بود، 
به قلع و قمع نیروهــای ما پرداخت و اینجا بــود که یکی از 
تلخ ترین صحنه های تاریخ جنگ ۸ ساله رقم خورد و خیلی 
از نیروهای ما در این عملیات شــهید و مجروح و بسیاری از 

مجروحان نیز اسیر شدند.
آری فرزنــدان روح ا... اینگونــه دالوری کردنــد و بــا آنکه 
می دانســتند چه سرگذشتی برایشــان رقم خواهد خورد، 
با خدا معاملــه کردند و پا در عرصه ای گذاشــتند که پایانی 
»اهال من العسل« داشــت. ۱7۵ غواص که با دستان بسته 
شده زنده به گور شــدند، مربوط به همین عملیات هستند 
که ســال گذشــته با بازگشت شــان حال ایران را دریایی 
 کردند و چه زیبا خودشــان سرگذشــت بازگشت شــان را 

انتخاب کردند.

175 غواص که 
با دستان بسته 

شده زنده به گور 
شدند، مربوط به 
همین عملیات  

هستند که 
سال گذشته با 
بازگشت شان 
حال ایران را 

دریایی کردند

خبر

عکس روز

جانشین اطالعات عملیات کربالی4 مطرح کرد:

می دانستیم عملیات لو رفته است

فارس: ســوم تا پنجم دی ماه مصادف بود با یکی از کربالیی ترین عملیات های هشت سال دفاع مقدس با نام 
عملیات کربالی 4 که در ســال 1365 در جنوب عراق و در منطقه عمومی شلمچه رخ داد.در این عملیات طبق 
معادالت جنگی، ایران شکست خورد و تلفات زیادی را نیز متحمل شد؛ دلیل اصلی شکست ایران، فاش شدن 
اطالعات عملیات به حساب می آید این در حالی است که عملیات کربالی 4 برای کشور عراق نیز خسارت زیادی 

به همراه داشت.

قاب  شهدا

مدافع حرمی که گل کاشــت )شــهید »عالء حسن محمدباقر قالیباف در جبهه
نجمه«(

عکــس دیــده نشــده از استراتژیســت گمنام 
جنگ)شهید حسن بهمنی(

با قطع شدن صدای حبیب ا... کاظمی اسدآبادی؛ پایان 
عملیات کربالی4 اروندرود رقم خورد

ماجرای شهادت بیسیم چی گردان غواصان لشکر امام  حسین)ع( به روایت فرمانده

برادر! خونی نداشتی، این ِگل را از ما قبول کن

دیدار جانبازان و آزادگان با مادر شهید دستفروش
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پیشنهاد  سردبیر:
محیط زیست تنها ماند

اما در صورت آلودگی هوا، شما هیچ راهی برای مقابله ندارید. 
فرقی نمی کند فقیر باشید یا غنی و یا اینکه حساب های بانکی 
شــما چند رقم داشته باشد؛ شــما بدون هوا کمتر از 2 دقیقه 
زنده می مانید و راهی برای خریدن هوای پاک ندارید؛ شــما 

ناچار به تنفس هستید.
هوای پاک بنا بر تعریف مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
در حالت خشــک، هوایی متشــکل از اجزای مختلفی شامل 
نیتروژن، اکسیژن، آرگون، دی اکســید کربن، نئون، هلیوم، 

متان، کریپتون، هیدروژن، گزنون، دی اکسید نیتروژن و ازن 
با مقادیر متفاوت اســت. هوای آلوده هوایی است با یک یا 
چند ماده آلــوده کننده گاز، مایع، جامد، تشعشــع یا 

رادیواکتیو که به ضرر انسان، حیوان یا گیاه باشد.
بار روی دوش اصفهان ماند

امروز با گذشت صدها سال از آن تاریخ، 
کشورهای دیگری همچون ایران، چرخ 
را دوباره کشف می کنند. با وجود اینکه 
می توانند با یک جست  وجوی ساده، 
از اثرات توســعه و تمرکز صنعتی 
آگاه شــوند، بی توجه و بی خردانه 
دست به توسعه های عجیب صنعتی 
می زنند؛ توســعه هایی کــه پولش به 
جیب عده ای خــاص و بیماری اش به 
جان همــه می رود. کالنشــهر اصفهان 
روزگاری بــار صنعــت کشــور را بــرای 
قرارگیری در مرکز ایران و دوری از مرزهای 
درگیــر جنگ بر دوش کشــید؛ امــا امروز با 
گذشــت نزدیک به چهار دهه از انقالب و عبور 
سه دهه از جنگ و درگیری های مرزهای غرب، 
نه تنها این بار از دوش اصفهان برداشــته نشد 
بلکه توســعه بی رویه صنعت نیــز رمق آن را 
گرفت. اصفهان در پنج ماه نخســت ســال 
92 تنها یــک روز هوای پــاک را تجربه 
کرد و همین امر موجب شد که در سال 
92 برنامه جامع کنتــرل کیفی هوای 
اصفهان با همــکاری مدیریت بحران 
اســتانداری، اداره کل حفاظت محیط 
زیســت، دانشــگاه صنعتی و دانشگاه 
اصفهان تدوین شــود؛ یک برنامه تقریبا 
350 صفحه ای که قرار بود در یک مسیر 
مشخص، به بهبود شــرایط آلودگی این 

کالنشهر رسیدگی کند.
اصفهان  صنایــع  فعالیــت 

غیرقانونی است
بر اســاس اصل پنجاهم قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایــران، حفاظت از 
محیط زیست که نسل امروز و نسل های 
آتی در آن حیات و رشد خواهند داشت، 
یک وظیفــه عمومی تلقی می شــود و 
هرگونه فعالیت اقتصادی که با تخریب و آلودگی محیط زیست 
همراه باشد، ممنوع اســت. بر اســاس همین قانون، فعالیت 
بســیاری از صنایع فعال در اصفهان درمکان فعلی در حقیقت 

غیر قانونی است و مجوز فعالیت آنها توجیه قانونی ندارد.
همچنین در ســند چشــم انداز ایران 1404، برخورداری از 
ســالمت، رفاه، امنیت غذایی و بهره مندی از محیط زیســت 
مطلوب، به طور مشــخص از شــاخص های مورد بحث است. 
پایداری و عدم تغییر در محیط زیست در تمام مجامع جهانی، 

از شاخص های مهم توسعه یافتگی به حساب می آید.
نیمی از اتوبوس های شهری باید متوقف شود

اما قانون و مصوبه برای بهبود هوای کالنشــهر اصفهان کافی 
نیست. قوانینی که مصوب و سپس بایگانی می  شود نمی تواند 
تاثیری در هوای آلوده و سرشار از بیماری اصفهان داشته باشد. 
برای مثال در برنامه کاهش آلودگی هوا در هشــت شهر بزرگ 
کشــور، عنوان شده اســت که نیروی انتظامی موظف است از 
تردد وسایل نقلیه بیش از ســن مندرج در جدول جلوگیری 
کند. حداکثر سن قابل قبول برای اتوبوس های شهری 8 سال 
است؛ در حالی که میانگین سن اتوبوس های شهری شهرداری 
اصفهان 9 ســال اســت. یعنی بیش از نیمــی از اتوبوس های 

شهری اصفهان باید توسط نیروی انتظامی متوقف شود.
مرگ 600 هزار کودک در یک سال

این کــه 2/5میکرون انــدازه مرجع برای ریزگردهــا و ذرات 
آالینده اســت، به این خاطر اســت که قطر روزنه های انتقال 
اکسیژن در ریه انســان تقریبا به 2/5میکرون می رسد. یعنی 
ذرات بزرگ تــر از 2/5میکــرون در ریه باقــی می مانند و اگر 
موجب التهاب و عفونت ریه نشــوند احتماال توسط سرفه دفع 
خواهند شد. اما ذرات کوچک تر از 2/5میکرون مستقیما از ریه 
عبور کرده و به تمام اندام های بدن می رســند. آلودگی هوا با 
ذرات 2/5میکرونی تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ بیماری های 
مرگبار دارد. بر اســاس آمار منتشرشده طی ســال 2012 از 
تعداد هشت مورد مرگ و میر در ســطح جهان، یک مورد آن 
مرتبط با آلودگی هوا بوده که این آمار در حدود هفت میلیون 
مرگ و میر ساالنه منتســب به آلودگی هواســت. متاسفانه 
حدود 600هزار مــورد از این آمار در جهــان، مربوط به مرگ 
و میرساالنه کودکان زیر پنج سال اســت. باران اسیدی، گرم 
شــدن جهانی زمین، اثــرات گلخانه ای و تضعیــف الیه ازن، 

بخشی از پدیده های مرتبط با آلودگی هواست.
نفت در اصفهان!

 آهن، قند نقش جهان، آرد جرعه، شــرکت باما، صنایع چینی 
زرین، فالت ســنگ آســیا، مجتمع فوالد مبارکه، پلی اکریل 
ایران، شرکت نیرو کلر، سیمان سپاهان، نرمینه بافت، صنایع 
خمیر و کاغذ اترک، کفــش نهرین، پاالیش نفــت اصفهان، 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی، ذوب آهن نطنز، گروه صنعتی 
گلبافت، قالی سلیمان، شرکت حائر آسا، شرکت حائر تهران، 
حائر پالست، گروه صنعتی ارکان، شرکت زالل کوثر و شرکت 
مطهر ضمیر، شاخص ترین واحدهای صنعتی استان اصفهان 
هستند. سرانه مصرف بنزین در کشور به ازای هر نفر، 313لیتر 
اما در اصفهان 360لیتر اســت. همچنین سرانه مصرف گاز در 
کشــور، 485لیتر و در اصفهان 636 لیتر است. میزان مصرف 
نفت کوره در کشــور 216 لیتر به ازای هر نفــر و در اصفهان 
531لیتر به ازای هر نفر اســت. اصفهان در میزان مصرف گاز 
طبیعی نیــز با رقم 3249 به 3500 لیتر از ســرانه کشــوری 
باالتر اســت. اصفهان به تنهایی 9/98درصد از کل برق کشور 
را مصرف می کند و با اینکه استان نفت خیزی نیست اما بعد از 
آبادان، بیشترین تولید فراورده های نفتی را در پاالیشگاه هایش 

دارد.

دودزاها همچنان در حرکت
ارتباط آلودگی هوا با شــیوع بیماری دیابت، تصلب شرایین، 
 ،D عوامل التهابی و اســترس اکســیداتیو، کمبود ویتامین
بیماری ام اس، انواع سرطان، اختالالت خونی، عوامل ژنتیکی، 
زایمــان زودرس و وزن کم نــوزاد هنگام تولــد، وجود مواد 
نامطلوب در شیر مادر، بروز چاقی و بسیاری دیگر از بیماری ها و 

اختالالت اثبات شده است.
اصفهان دارای چهارده ایســتگاه کنترل کیفیت هوا در هفت 
دسته است. بر اساس اطالعات این ایستگاه ها، اصفهان در سال 
91 دارای 12 روز بسیار ناسالم، 53 روز ناسالم و 319 روز سالم 
بوده است. و بدین ترتیب، تقریبا هیچ روز پاکی را در این سال 
تجربه نکرد. همچنین در ســال 92 دارای 5 روز بسیار ناسالم، 

49 روز ناسالم و 222 روز سالم بوده است.
اگرچه در راســتای بهبــود کیفیت هوای اصفهــان اقداماتی 
صورت گرفته است و در سال 95 نسبت به ســال 91 و 92 از 
هوای پاک تری برخوردار هســتیم، اما اصفهــان هنوز یکی از 
آلوده ترین کالنشهرهای کشور است. اصفهانی که پتانسیل های 
متعدد و قدرتمندی برای تبدیل شدن به یکی از مراکز بزرگ و 
موفق گردشگری را داراســت، امروز با حرکت غیر قابل توقف 

صنعت، رو به نابودی می رود.
تمام اقدامات ذکر شــده در برنامه جامع کنترل کیفی هوای 
اصفهان قابل تقدیر است. اما متاســفانه هیچ کارگروه فعال و 
دغدغه مندی برای پیگیری و به ســرانجام رساندن این برنامه 

وجــود نداشــته اســت. در فصل 
پنجم ایــن برنامه، بــه تفکیک و 
کامال مشخص عنوان شده که هر 
اقدام بر عهده کدام نهاد اســت؛ اما 
از آنجایی که تمام فعالیت های الزم 
میان بخشی و چندوجهی هستند، 
در ال به الی بروکراســی اداری گم 
می شــوند و هرکس آن را بر دوش 
دیگری می اندازد. بعد از تدوین این 
برنامه، نظارت و پایشی برای میزان 
اثرگذاری همان انــدک اقدامات 
وجود نداشت و ســازمان حفاظت 
محیط زیســت به عنــوان متولی 
اصلی، هرچند در برخی ابعاد جای 

نقد دارد، اما تنها گذاشته شد.
تمام مشکالت زیست محیطی که 
امروز گریبان گیر این کالنشــهر 

هستند و در آینده نه چندان دور تبدیل به بحران خواهند شد، 
در دو مسئله اصلی خالصه می شود: فرهنگ و زیرساخت های 
حمل و نقل عمومــی و اســتفاده از خودروهای شــخصی و 
همچنین تمرکز غیر منطقی و سنگین صنایع آالینده. تا روزی 
که دولت و صاحبــان صنایع فعال و آالینده اســتان اصفهان 
دست از سودآوری به قیمت جان و ســالمت مردم بر ندارند و 
مردم، مسئولیت تنها نشستن در خودروی از رده خارج شده را 

نفهمند، اصفهان جز سرطان چیزی برای تنفس ندارد.

دبیر انجمن دوستداران میراث  طبیعی ورزنه مطرح کرد:

بی  توجهی به غار »خانه دیو«
در حاشیه تاالب گاوخونی

دبیر انجمن دوستداران میراث  طبیعی ورزنه گفت: غار آهکی به 
نام »خانه دیو« سه ســال پیش درحاشیه تاالب گاوخونی کشف 
شــده اســت؛ اما از آن زمان شاهد بی توجهی نســبت به کشف 

بخش های مختلف این غار هستیم.
رضا خلیلــی ورزنه، با توجه به اخباری مبنی بر کشــف غاری در 
حاشــیه تاالب گاوخونی اظهار داشــت: این غار در ضلع شرقی 
گاوخونی و 20 کیلومتری تاالب به ســمت قلعه خرگوشی قرار 

دارد.
وی با بیان اینکه این غار در سه ســال پیش کشف شده اما از آن 
زمان تاکنون موردتوجه قرار نگرفته اســت، افزود: نمای ورودی 
این غار به شــکل دهانه چاهی 10متری و سپس یک چاه افقی 
30 متری است و  از آن پس دهلیزها، آغاز و به شکل غار مشاهده 

می شود.
دبیر انجمن دوســتداران میراث  طبیعی ورزنه با بیان اینکه این 
غار جزو غارهای آهکی و دارای استاالکتیت و استاالگمیت ناشی 
از چکیدن آب اســت، بیان داشــت: به طور معمول این نوع غار 
در مناطقی با باران اسیدی مشــاهده می شود، باران آهک را حل 
کرده و غار ایجاد می شود و سپس طی واکنش های شیمیایی در 

جای دیگر آهک رسوب کرده و چشمه آهک ساز ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه این چشــمه ها دارای ســنگ معدنی تراورتن 
هستند، تاکید کرد: چنین چشمه ای در فاصله چندین متری از 

غار مذکور و نزدیک قلعه خرگوشی دیده می شود.
غار »خانه دیو« نیازمند مطالعات غارشناسی دقیق 

است
خلیلی ورزنه با اشــاره به کشــف این چاه ابراز داشت: گروهی از 
بچه های ورزنه با موتــور در بیابان ها در حــال گردش بودند که 
متوجه حفره ای در این منطقه و طناب اکسیژن داخل آن شدند 
که در ادامه متوجه می شــوند بــه جای چاه، با یــک غار مواجه 

هستند.  
وی با بیان اینکه این غار به خاطر صعب العبور بودن دهانه آن در 
طول سال های گذشته متروکه بوده است، تاکید کرد: گروهی از 
غارنوردان در طول سال های گذشته از این غار بازدید کردند اما 
هنوز انتهای آن مشــخص نشــده و نیازمند مطالعات غارنوردی 

دقیق برای شناسایی طول مسیر و دهلیزهای مختلف است.

باران اسیدی، گرم 
شدن جهانی زمین، 

اثرات گلخانه ای 
و تضعیف الیه 
ازن، بخشی از 

پدیده های مرتبط با 
آلودگی هواست

با مسئوالن

غذای مسموم را می توانید دور بریزید و گرسنگی را تا رسیدن وعده بعدی 
غذا یا رسیدن به نزدیک ترین رستوران تحمل کنید. اگر وضع مالی بهتری 
داشته باشید، با یک تماس بهترین غذا را تا در منزل برایتان می آورند و اگر 
فقیرترین انسان این کره خاکی باشید می توانید بدون غذا تا بیش از یک 
ماه زنده بمانید. در صورت آلودگی آب می توانید از خوردن، اجتناب یا از 
سیستم های پیشرفته فیلترینگ استفاده کنید یا یک بطری آب معدنی 

همراه داشته باشید.

تنها دو دقیقه فرصت دارید؛

محیط زیست تنها ماند!
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پیشنهاد     سرد    بیر: 
مبارزه با غـرور

به شاگرد  ان مد  رسه شــیوانا به جز معرفت و علم هنرهای 
رزمی نیز آموزش د  اد  ه می شد  .

شیوانا همیشــه اظهار می کرد   که د  ر طول عمر حتی 
 اگر مهــارت رزمی یــک بار برای کمک شــخص 

 یا خانواد  ه اش یا انســان هــای نیازمند   به کار 
گرفته شود   پس ارزشــی همسنگ جان یک 
یا چند   انسان پید  ا می کند   و به همین د  لیل 

باید   تا حد   استاد  ی به آن مسلط شد  .
ولی از ســوی د  یگر اگر این مهارت عامل 
غرور و خود  پسند  ی شود   می تواند   فرد   را 
به تباهی بکشاند   و به همین د  لیل از این 
مرحله به بعد   د  یگر الزم نیســت شاگرد   
 آن را اد  امه د  هد   بــه همین د  لیل هر کد  ام 
از شــاگرد  ان عــاوه بــر مهــارت های 

 متــد  اول رزم و د  فاع د  ر یک هنــر رزمی نیز 
تا حد   استاد  ی ماهر و چیره د  ست بود  ند  .

یکی از شــاگرد  ان شــیوانا پسر آشــپز مد  رسه 
 بود   که د  ر هنر تیراند  ازی با کمان بســیار ماهر بود   

و می توانست با چشمان بسته از فاصله د  ور تیر را د  رست 
وسط هد  ف بزند  .

آوازه مهــارت تیرانــد  ازی او د  ر تمام د  هکــد  ه های اطراف 
پیچید  ه بــود   و همه جوانــان آرزو د  اشــتند   روزی مثل او 

تیراند  از ماهری شوند  .
روزی پسر آشــپز نزد   شــیوانا آمد   و به او گفت که تعد  اد  ی 
رزمی کار بی اد  ب و غریبه از د  یاری د  ور وارد   د  هکد  ه شد  ه اند   
و همه چیز را به هم ریخته اند   و او چون به مهارت تیراند  ازی 
خود   مطمئن بود  ه و به آن می بالید  ه است عمد  ا با آنها د  رگیر 
شد  ه و نهایتا با وســاطت مرد  م قرار شد   فرد  ا د  ر مقابل جمع 

آنها با هم مسابقه تیراند  ازی د  اشته باشند  .
به این شرط که هر کد  ام پیروز شد  ند   حق د  اشته باشد   یک 
 سطل رنگ روی سر نفر شکســت خورد  ه بپاشد.   پسر آشپز 
 با غرور و تکبر گفــت : من د  ر کل این ســرزمین بی نظیرم 
و حتما د  ر این مسابقه برند  ه خواهم شد   چون د  ر تیراند  ازی 
بهترینم و می توانم به راحتی با پاشید  ن رنگ این بی اد  ب ها 

را مقابل جمع بی آبرو کنم و آنها را واد  ار سازم که مقابل من 
کرنش کنند   و بعد   از این د  یار بروند  .

شیوانا با ناراحتی پاســخ د  اد  : مواظب غرورت باش که تو را 
همسطح این جماعت یاغی نکند  !

این افراد   بی اد  ب حتما خبرد  ار شد  ه اند   که تو د  ر تیراند  ازی 
بی رقیب هستی. 

آنها عمد  ا مســابقه تیراند  ازی را پیشــنهاد   کرد  ند   تا سمت 
نگاه تو را با خود  شان یکی نشــان د  هند   و خود   را نزد   اهالی 
د  هکد  ه هم شــأن و هم رد  یف تو نشــان د  هند،   اگر د  ر این 
 مسابقه شرکت کنی خود   را تا حد   آنها پایین آورد  ه ای و اگر 
بر ای شان پیروز شوی و ســطل رنگ را بر سرشان بپاشی 

به خاطر این رفتار زشــت نزد   مرد  م حتی از آنها هم خوارتر 
و ذلیل تر می شوی برای بیرون کرد  ن این یاغی ها از همان 
ابتد  ا تو به تنهایی نباید   وارد   گود   می شد  ی اگر با همین 
غرور و تکبر بخواهی اد  امه د  هی د  یگر د  ر مد  رســه 

جایی برای تو نیست.
 پسر آشــپز از شرم ســرش را پایین اند  اخت 
و هیــچ نگفــت. روز بعد   همــه د  ر مید  ان 
د  هکد  ه جمع شــد  ند   تا شــاهد   مسابقه 
تیراند  ازی باشند   پســر آشپز وارد   مید  ان 
شد  . بی مقد  مه چند   تیر به سمت هد  ف 
پرت کرد   و همه آنها را د  رســت وســط 
هد  ف زد   ســپس به سمت مرد  م برگشت 
 و تیروکمانــش را مقابل آنها شکســت 
و گفــت من با وجــود  ی کــه تیرهایم به 
هد  ف نشســتند،   اما خود   را تیراند  از ماهری 
 نمی د  انم چــون ایــن مهارت باعــث غرور 
 و خود  خواهی من شــد  ه است. ســپس بی آنکه 
به رزمی کاران یاغی نگاهی کند   مید  ان را خالی کرد   

و به جمع اهالی پیوست.
بعد   از او شــیوانا به همراه شاگرد  انش به ســمت هوارد  ان 
رفت و تیروکمان شکســته را از روی زمین برد  اشت و آن را 
به ســرکرد  ه یاغی ها د  اد   و گفت: د  ر این د  هکد  ه هیچ سطل 

رنگی قرار نیست بر سر کسی پاشید  ه شود  .
اگر می خواهید   با این د  رگیری های نمایشی اهالی د  هکد  ه 
را واد  ار کنید   که چیزی را ببینند   که شــما می خواهید   باید   
به شــما بگویم که د  ید  نی های شما هرگز برای ما اهالی این 

د  هکد  ه جذاب و تماشایی نیستند   و نخواهند   بود  .
این تیروکمان شکسته را به یاد  گاری از ما بگیرید   و تا آفتاب 
غروب نکرد  ه از این د  یار د  ور شــوید.   می گویند   یاغی ها که 
شاگرد  ان ورزید  ه مد  رســه را مقابل خود   د  ید  ند  ، همان روز 
بد  ون هیچ جد  ال و د  رگیری د  هکــد  ه را ترک کرد  ند   و د  یگر 
برنگشتند  . از آن روز به بعد   پسر آشــپز مد  رسه د  یگر سراغ 
تیروکمان خود   نرفت. او مشغول یاد  گیری و استاد  ی د  ر یک 

مهارت رزمی د  یگر شد  .

تصمیماتی که د  ر د  هه30 زند  گی می گیرید   می تواند   اثرات 
بلند   مد  تی بر زند  گی شما بگذارند  . 

رشد   و پیشرفت را متوقف می کنید    
حتی اگر شــما فرد  ی هستید   که د  هه بیســت زند  گی تان 
را به کســب علم و مهارت هــای الزم پرد  اختــه اید  ، صد  مه 
 بزرگی به خود  تان می زنیــد   اگر یاد  گیــری و د  نبال کرد  ن 

عاقه مند  ی های تان را متوقف کنید  .
د  ر گیری مرد  م د  ر د  هه30 زند  گی شــان آنقد  ر زیاد   است که 
د  یگر نگران رشد   فرد  ی خود   نیستند  . اما اگر شما به یاد  گیری 
 و رشــد   ذهنی خود   اد  امه د  هید   و مراقب ســامت جسمی 
و روحی خود   باشید  ، د  ر د  هه40 زند  گی تان به موفقیت های 

زیاد  ی نسبت به د  یگران خواهید   رسید  .
به سالمت خود   اهمیت نمی د  هید    

کار کرد  ن می تواند   بر سامت افراد   لطمه وارد   کند  . بنابراین 
سامت خود   را د  ر اولویت تمام کارها قرار د  هید  . طوری نباشد   
که د  هه30 زند  گی تان مد  ام احساس خستگی و کسالت کنید  . 
ورزش را به فعالیت روزانه خود   ا  ضافه کنید و از تحرکی که بر 

زیبایی شما تاثیر مثبتی خواهد   د  اشت، لذت ببرید  .
از بچه د  ار شد  ن خود  د  اری می کنید    

افراد   زیاد  ی به د  لیل از د  ست ند  اد  ن فرصت های شغلی، بچه 
د  ار شد  ن را به تعویق می اند  ازند   و ســال ها بعد  ، د  ر د  هه40 
زند  گی شان متوجه می شــوند   که برای بچه د  ار شد  ن بسیار 
 د  یر اســت. بنابراین اگه قصد   بارد  اری د  اریــد  ، قبل از آن که 

د  یر شود  ، اقد  ام کنید  .

- بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز د  اشته باشد  . 
- خیلی مشــکل اســت آد  م بخواهد   تمام وقــت مراقب 

خود  ش باشد   تا آنچه احساس می کند   نگوید  !
- این که می گویند   گذشــته فراموش می شــود  ، چند  ان 
د  رست نیست. چون گذشــته راه خود   را با چنگ و د  ند  ان 

باز می کند  .
- آنهایی که د  وســت مان د  ارند   خیلی بیشتر از کسانی که 
از ما متنفرند   ترســناکند  . مقاومت کرد  ن د  ر برابرشان هم 

د  شوارتر است. 
- هیچ چیز را برای همیشــه د  ر تعلیق نمی توان   نگه د  اری 

زیرا تاریخ به انتظار تصمیم تو نخواهد   نشست. 
- آد  میزاد   فقط با آب و نان و هوا نیست که زند  ه است. 

این را د  انســتم و می د  انم که آد  م به آد  م نیســت که زند  ه 
است؛ آد  م به عشق آد  م زند  ه است.

انرژی مثبت 

د  انستنی ها

- پلیس ژاپن گواهینامه افراد   کهنســال را به صــورت اختیاری و با قانع 
کرد  ن آن ها تحویــل گرفته و د  ر عوض کوپن هــای تخفیف برای خرید   

نوعی سوپ از رستوران ها به آن ها هد  یه می د  هد  . 
- باغ وحش له لد  و د  ر شهر چونگ کینگ چین واقع شد  ه است که جای 
 انســان ها و حیوان  د  ر آن عوض شد  ه اســت. د  ر این باغ وحش عجیب 
 و غریب مرد  م ســوار خود  روهای قفســی شکل می شــوند   و به محلی 

می روند   که حیوانات د  ر آن آزاد  انه د  ر حرکت هستند  . 
 - کمپانی تســا موتــورز هیچ پولی بــرای تبلیــغ خود  روهایش خرج 
نمی کند   و تمام ســرمایه اش را برای بهبود   و توسعه خود  روهایش صرف 

می کند  . 
- د  ر ایالت بوستون اگر شهروند  ی، وجود   یک چاله د  ر کوچه یا خیابان را 
به شهرد  اری گزارش د  هد  ، شــهرد  اری پس از پر کرد  ن چاله و تعمیر آن، 
یک عکس از چاله پر شــد  ه و کارگرانی که برای تعمیر آن کار کرد  ه اند  ، 

برای کسی که چاله را گزارش د  اد  ه، ارسال می کند  . 

موفقیت

 شــرکت گوگل به اذعان یکی از کارمند  انش یکی از محیط های کاری 
محسوب می شــود   که به علت تمهید  ات مد  یریتی خود   باعث شد  ه است 
تا کارکنان آن د  ر محیط کار کمتر احســاس خستگی کنند   و به معنای 

مد  یریتی از محیط کاری خود   رضایت د  اشته باشند  .
شــرکت گوگل با ارایه غذا های مجانی و با کیفیت به تنها غذای جسمی 
آنان را فراهم نکرد  ه است، بلکه شــرکت به کارکنان خود   اجازه می د  هد   
تا20 د  رصد   از زمان شــان را صرف پروژه های شخصی کنند  . همچنین  
 فضای کاری ترتیب د  اد  ه اســت تا مغز انســان د  رگیر بازی های فکری 
و فعال کنند  ه مغز شــود   تا د  راین راســتا اید  ه های جد  ید   و نوآوری های 
روز ارایه شــود  . د  ر مجموع گوگل بیش از غذای جسم به فکر غذای روح 
 کارمند  ان خود   اســت و بازد  ه این برخــورد   د  ر کار این شــرکت نمایان 
شــد  ه اســت. د  ر این رابطه قضاوت د  رباره این نوع عملکرد   را به مد  یران 
 ســطوح عالی وامی گذاریم. اما این روش مد  یریتی نــه د  ر همه جا اجرا 
می شود   و نه د  ر همه شــرکت ها قابل اجرا ا  ســت ولی این د  لیلی بر این 
نیست   که فرد   شــاغل خود   به فکر روحیه و سامت جســم و روح خود   
نباشد  . د  ر این راستا به چند   روش اشاره خواهیم کرد   که باعث روحیه شاد   
ومناسب شــما خواهد   بود   که این مهم همان معنای رضایت شغلی برای 

فرد   و باال رفتن راند  مان کاری خواهد   بود  .
بخواهید   که شاد   باشید  

شاید   د  ر نظر اول این راه حل به نظر چند  ان جالب و خوشآیند   شما نباشد  ، 
اما حقیقت این است که هر شــخص ابتد  ا باید   برای حاالت روحی خود  ، 
خود  ش تصمیم بگیرد  . تا کســی نخواهد   که شاد   باشد   و روحیه مناسبی 
 د  اشــته باشــد   هیچ راه حل د  یگری مفید   نخواهد   بود  . بنابراین به روی 
 جنبه هایی از کارخود   که بســیار د  وســت شــان د  ارید   توجه ویژه ای 
د  اشته باشید  . سعی کنید   از  افراد   منفی باف و کسانی که بیش از هر چیز 
 به فکر غیبت و تخریب د  یگران هســتند   د  وری کنیــد   و بد  انید   که همه 
این عوامل منفی مانعی برای ســامت روح شــما خواهد   بود  . د  ر عوض 
اشــخاصی را پید  ا کنید   که گذر زمان د  ر کنار آن هــا و صحبت با آن ها 
هر چند   کوتاه به شما احساسی د  رست و مثبت را منتقل کند  . پس بد  ین 

ترتیب با اراد  ه خود   می توانید،   د  ر محل کار خود   شاد   و سرزند  ه باشید  .

راهکارهای موثر برای شاد   بود  ن 
د  ر محل کار ) 1 (

اشتباهاتی که د  ر د  هه 30 
زند  گی انجام می د  هیم!

حکایت ها

لذت برد  ن از زند  گی
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جوان ثروتمند  ی نزد   عارفی رفت و از او اند  رزی برای حیات 
 نیک خواســت. عارف او را بــه کنار پنجره برد   و پرســید  : 

چه می بینی؟
خاطر نشان کرد  : انسان هایی که می آیند   و می روند   و گد  ای 

کوری که د  ر خیابان صد  قه می گیرد  .
 بعد   آینه بزرگی به او نشان د  اد   و باز پرسید  : د  ر آینه نگاه بنما 

و بعد   بگو چه می بینی؟
تذکر د  اد  : خود  م را می بینم!

عارف تذکر د  اد  ...:
د  یگر د  یگران را نمی بینی!

 آینه و پنجــره هر د  و از یک ماد  ه اولیه ســاخته شــد  ه اند  : 

شیشــه ولی د  ر آینه الیه نازکی از نقره د  ر پشــت شیشــه 
 قــرار گرفتــه و د  ر آن چیــزی جز شــخص خــود  ت را 

نمی نگری.
همین د  و چیز شیشه ای را با هم قیاس بنما:

وقتی شیشه فقیر باشــد  ، د  یگران را می بیند   و به همان ها 
احساس عشق مي کند  .

ولی وقتی از جیوه ) یعنی ثروت ( پوشــید  ه می شود  ، فقط 
خود  ش را می بیند  .

 فقط وقتی قیمت د  اری که شــجاع باشــی و همان پوشش 
جیوه ای را از جلو چشم هایت برد  اری، تا د  فعه د  یگر بتوانی 

د  یگران را ببینی و د  وست شان بد  اری!

د  ر هر کار و هر حال 
کار، تفریح، رانند  گی، آموختن، مطالعه، آشپزی، نظافت، 
خورد  ن و آشامید  ن، حرف زد  ن، سکوت و تفکر، میهمانی 

رفتن، نیایش و...
زند  گی فقط د  ر رسید  ن به هد  ف خاصه نشد  ه،

مابه اشتباه این گونه مي اند  یشیم:
د  رسم تمام شود،   راحت شوم.

غذایم را بپزم، راحت شوم.
اتاقم را تمیز کنم، راحت شوم.

 باالخره رسید  م... راحت شد  م.
اوه چه پروژه ای... تمام شود،   راحت شوم.

تمام شود   که چه شود  ؟
ماد  امی که زند  ه هستیم و زند  گی مي کنیم، هیچ فعالیتی 

تمام شد  نی نیست بلکه آغاز فعالیتی د  یگر است... 
پس چه بهتر که د  ر حین انجام د  اد  ن هر کاری لذت برد  ن 
را فراموش نکنیم، نه مانند   یک ربــات فقط به انجام د  اد  ن 

بپرد  ازیم، به تمام شد  ن و فارغ شد  ن...
 حتی هنگامي که د  ســت ها را مي شــوییم نیز مي توانیم 

با لذت این کار را انجام د  هیم.
یک بار امتحان کنید  

آب چه زیبا و آرام پوست د  ست تان را نوازش مي کند  .
به آب نگاه کنید   و لذت ببرید  .

و آنجاست که احســاس خوب زند  گی کم کم به سراغ تان 
مي آید  ... 

لذت باعث قد  رتمند   شد  ن مي شــود   به طرز باور نکرد  نی 
باعث باال رفتن اعتماد   به نفس مي شود  ... 

لذت برد  ن هد  ف زند  گی است
تا مي توانی همه کارها  را با لــذت همراه کن... حتی نفس 

کشید  ن که کمترین فعالیت توست...

شهری بود   که مرد  مش، اصا فیل ند  ید  ه بود  ند  ، 
 از هند   فیلــی آورد  ند   و به خانــه تاریکی برد  ند   

و مرد  م را به تماشای آن د  عوت کرد  ند  .
 مــرد  م د  ر آن تاریکــی نمی توانســتند   فیل را 

با چشم ببینند  .
ناچار بود  ند   با د  ست آن را لمس کنند  . کسی که 
د  ستش به خرطوم فیل رسید  . گفت: فیل مانند   
یک لوله بزرگ اســت. د  یگری که گوش فیل را 
با د  ســت گرفت؛ گفت: فیل مثل باد  بزن است. 
یکی بر پای فیل د  ست کشید   و گفت: فیل مثل 
ستون است و کسی د  یگر پشت فیل را با د  ست 

لمس کرد   و فکر کرد   که فیل مانند   تخت خواب 
است.

آنهــا وقتی نام فیــل را می شــنید  ند   هر کد  ام 
گمان می کرد  ند   که فیل همان است که تصور 
 کرد  ه اند  . فهم و تصور آنهــا از فیل مختلف بود   
و سخنان شان نیز متفاوت بود  ، اگر د  ر آن خانه 
شمعی می بود  ، اختاف ســخنان آنان از بین 

می رفت. 
 اد  راک حســی مانند   اد  راک کف د  ست، ناقص 
 و نارســا اســت. نمی توان همه چیز را با حس 

و عقل شناخت.

زاهد  ی میهمان پاد  شاهی بود  . چون بنشستند  ، 
کم تر از آ ن خــورد   که اراد  ت او بــود   و چون به 
 نماز برخاستند  ، بیشــتراز آن کرد   که عاد  ت او، 

تا ظن صاح د  رحق او زیاد  ت کنند  .
 » ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

              کاین ره که تو می روی به ترکستان است «
 چون به مقام خویش باز آمد  ، ســفره خواســت 

تا تناولی کند  .
پسری د  اشت صاحب فراســت، گفت: » ای پد  ر، 

باری به د  عوت سلطان د  ر طعام نخورد  ی؟ « 
 گفــت: » د  ر نظر ایشــان چیزی نخــورد  م که 
بــه کار آید.   « گفــت: » نماز راهــم قضا کن که 

چیزی نکرد  ی که به کارآید  . «

سود   وکو

پند   عارف به پسر پولد  ار

ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن 

ریافیل د  ر تاریکی 

راه های برتر برای ایجاد   موفقیت، 
رضایت و آرامش د  ر زند  گی

ما با هرآنچه که د  اریم وارد   زند  گی می شویم. زند  گی ما متعلق 
به ماست. زند  گی شــما فقط آنچه که برای تان اتفاق می افتد   

نیست، این شمایید   که می توانید   آن را خلق کنید  .
5- ناراحتــی، د  رد   و عصبانیــت تان را زمیــن بگذارید  . حمل 
 کرد  ن آنها با خود  تــان فقط زند  گی تان را ســخت تر می کند   
و نمی گذارد   از زند  گی لــذت ببرید  . هیچ فایــد  ه ای برای تان 

ند  ارد   و همه خوشبختی تان را هم می د  زد  د  .
 6- بگذاریــد   بازند  ه هــا برند  ه شــوند  . د  رمــورد   چیزهایی که 
برای تان اهمیت ند  ارند   بحث نکنیــد  ، مگراینکه واقعا تهد  ید  ی 
 برای تان تلقــی شــوند  . بگذارید   کســانی که چیــزی برای 

ثابت کرد  ن د  ارند،   آنچه که الزم د  ارند   را اثبات کنند  . 
چرا باید   زند  گی تان را د  ر تاش برای د  رســت کرد  ن اشتباهات 

آنها هد  ر د  هید  ؟
7- انرژی تولید   کنید  . ببخشــید   و د  وست د  اشــته باشید،   بعد   
نتیجه گیری کنید  . اکثر نتیجه هایی که به آن می رسیم نه تنها 
 اشــتباه هســتند   بلکه منفی اند  . نتیجه گیری های منفی ما را 
 به حالت د  فاعی می کشــاند  . قــرار گرفتــن د  ر حالت د  فاعی 

زند  گی کرد  ن نیست، پنهان شد  ن از آن است.
 8- نشــانه های فیزیکی زمانی که رابطه مغــز و قلب تان قطع 
 می شود   را بشناســید  . وقتی برای خود  مان افسوس می خوریم 
 یا نســبت به احساســات د  یگران کــور می شــویم خود  مان 
می فهمیم. می توانیم به یاد   بیاوریم که وقتی بد  رفتاری کرد  یم 
 چه حس فیزیکی د  اشــتیم. باید   این نشــانه ها را بشناســید   

تا بتوانید   آن رفتارها را متوقف کنید  .
9- ریسک های کوچک کنید   که به طرق مختلف مرزهای تان 
را گســترد  ه تر می کند  . لذت زند  گی د  ر یــاد   گرفتن چیزهایی 

است که با مهارت های ما د  ر ارتباط است. 
وقتی کمــی از نظر عقلــی، فیزیکی یا احساســی خود  مان را 
 گســترش می د  هیم، رشــد   می کنیم. زند  گی کــرد  ن یعنی 

رشد   کرد  ن. حتی تک تک سلول های شما این را می د  انند  .

د  لنوشتهتلنگری بر روح

 هنگامی که از یک ســن خاص گذشــتید    زند   گی چیزی بیشــتر 
از فرآیند    از د   ست د   اد   ن مد   اوم نخواهد    شد   . 

چیزهای که د   ر زند   گی برای تان مهم هســتند    شروع به لیز خورد   ن 
 از چنگ تان مــی کنند   ، یکی بعــد    از د   یگری، مانند    شــانه ای که 
 د   ند   انه هایش را از د   ســت می د   هد    و تنها چیزهایی که جای شان را 

می گیرند    چیزهای بد   لی بی ارزش هستند   . 
 قد   رت بد   نیت، امید   هایــت، رویاهایت، اید   ه آل هایــت، اعتقاد   ات، 

تمام معانی یا افراد   ی که د   وست د   اری، یکی یکی، محو می شوند   .
برخی قبل از ترک کرد   ن عزیمت شــان را اعام می کنند   ، د   ر حالی 
که بقیه تنها ناگهان بد   ون هیچ هشــد   اری یک روز ناپد   ید    می شوند    
و هنگامی کــه آن ها را از د   ســت د   اد   ی هرگز نمی توانــی آن ها را 

بازگرد   انی. 
جستجویت برای جایگزین کرد   ن شان هرگز خوب پیش نمی رود   .
 تا زمانی که د   ر وجود   ت نغمه سرایی نکنی و زند   گی ات رقص نشود   ،

تا زمانی که هستی را جشن نگیری، ممکن نیست خد   ا را بشناسی، 
زیرا خــد   ا اوج آواز و ترانه، اوج رقص و پایکوبی و اوج جشــن زند   گي 

است.
خد   ا به مرد   م غمگین تعلق ند   ارد   .

خد   ا ازآن کسانی است که اهل عشق و خند   ه اند   .
 هســتی یک بازی بزرگ اســت. آن را جد   ی نگیر. آن را با ترانه ای 
 د   ر قلبت بپذیر و شــاد   مانه از آن سپاسگزاری کن با گام هایی سبک 
و با خند   ه ای د   ر د   رون قلبت د   ر د   نیا پیش برو، تا ناگهان  همه هستی 

الهی شود   .
زنان زیبا شبیه پرنسس های دیزني لند و باربي نیستند... شبیه 
واقعیتن... شبیه زني که گاهي دست های خیسش را با د   امنش پاک 

مي کند و اشک هایش را با سر آستینش...
 نه چشمان آبي د   ارند... نه ناخن های شــان همیشه الک زد  ه... 

نگران پاک شدن رژ لب های شان هم نیستند...
زنان زیبا ، زناني هستند که خود را باور د   ارند و مي د   انند که اگر 
تصمیم بگیرند قاد   ر به انجام هستند، د   ر توانایي و عزم یک زن که 
 مسیرش را بدون تسلیم شدن د   ر برابر موانع طي مي کند، شکوه 
 و زیبایي وجود د   ارد. د   ر زني که اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت

 مي گیرد و ميد   اند که مي تواند به زمین بخورد، خود را بلند کند 
و اد   امه دهد، زیبایي بسیاری وجود د   ارد. 

به راستي که زیبایي واقعي را چنین زناني د   ارند.

کاریکاتور

هایالیت 

مبارزه با غـرور
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پیشنهاد سردبیر: 
طبقه اول نقش جهان برای استقبال سپاهانی ها کم بود 

ک قاب روز

پیش از آغاز بازی استقالل و ســپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر، 
 علیرضا فغانی بهترین داور آسیا به مقام شــامخ شهید مدافع حرم

 ادای احترام کرد.

یک رسانه عربستانی در گافی وحشتناک نوشت که خداداد عزیزی 
به دلیل نرفتن به خدمت سربازی و پرداخت نکردن پول الزم جهت 
معافیت بازداشت شده اســت! سایت عاجل عربســتان با اشاره به 
نقل قولی از خداداد عزیزی درباره موضوع رفتن به خدمت سربازی در 
دهه ۹۰ میالدی که پس از بازی اخیر تیمش برابر پرسپولیس مطرح 
کرده بود نوشت: ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی فعلی 
تیم سیاه جامگان در دهه ۹۰ میالدی به خاطر امتناع از رفتن به دوره 
۲۴ ماهه سربازی بازداشت شــده بود. این سایت سپس با استناد به 
صحبت های عزیزی در رســانه های ایرانی که گفته بود »پیش تر و 
اواخر دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ او را به دلیل نرفتن به خدمت با دســتبند 
برده بودند،« نوشت که پس از بازی روز جمعه این مربی دستگیر شده 
است! در ادامه این خبر به نقل از منبع رسمی باشگاه سیاه جامگان 
آمده است: باشگاه پس از دســتگیری سرمربی خود در بحران به سر 

می برد و باید ۱۵ بازی را بدون حضور خداداد عزیزی انجام دهد!

ادای احترام بهترین داور آسیا 
به شهید مدافع حرم

گاف عجیب رسانه عربستانی 
درباره خداداد عزیزی

مستطیل سبز

ســپاهان در آخرین بــازی نیم فصــل درحالی که تا 
لحظات آخر از استقالل پیش بود نتوانست سه امتیاز 
را به دست آورد تا بعد از روند بردهای متوالی در لیگ 
برتر و جام حذفی بازهم سپاهان ویسی امتیاز از دست 
بدهد. در پایان نیم فصل اول، ســپاهان توانسته ۲۲ 
امتیاز به دست آورد. دقیقا به اندازه نیم فصل اول سال 
گذشته. ســپاهانی که فصل قبل را کابوس وار سپری 
می کرد در نیم فصل اول با فرکی و اســتیماچ توانسته 
بود ۲۲ امتیاز به دست آورد. امسال مدیران و هواداران 
اصفهانی با جذب ویسی و ســتاره هایی مانند مهرداد 
محمدی و کولیبالی و بازگشت حاج صفی و خلیل زاده، 
انتظار داشتند بعد از یک سال غیبت در جمع مدعیان، 
دوباره از روز اول برای قهرمانی بجنگند؛ اما ویســی و 
شاگردانش هنوز نتوانسته اند شــرایط مناسبی پیدا 
کنند و مانند فصل قبل، ســردرگم و پرنوسان ظاهر 
شــده اند؛ البته آنها در اواخر نیم فصــل بازی های به 
مراتب بهتری از ابتدای فصل از خود نشــان دادند که 

هواداران را به ادامه فصل امیدوار کرده است. 
ویســی از ۱۵ بازی شــش برد، چهار تســاوی و پنج 
شکست در کارنامه اش ثبت شــده است. درحالی که 
زردپوشان اصفهان ســال قبل در پایان نیم فصل اول 
پنج برد، هفت تســاوی و ســه باخت به دست آورده 

بودند.

مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان در خصــوص نقل و 
انتقاالت نیــم فصل گفــت: ورودی و خروجی تیم با 
کادرفنی است و آنها هنوز لیســتی به من نداده اند. 
کادر فنی به دنبال این اســت نفراتی را به تیم اضافه 

کند تا تیم در نیم فصل دوم تقویت شود.
محســن طاهــری  دربــاره بحــث حضور شــجاع 
خلیل زاده در پرســپولیس و اینکه آیا پرسپولیسی ها 
مذاکــره ای بــا ســپاهان در خصوص ایــن بازیکن 
داشته اند یا نه، خاطرنشــان کرد: پرسپولیس در این 
خصوص صحبتی با ما نکرده اســت. شجاع بازیکن 
ماســت و تا آخر فصل با ســپاهان قــرارداد دارد. ما 
به هیچ وجه حاضر نیســتیم که بازیکــن خوب و با 
تعصب مان را از دست بدهیم و حتی اگر پرسپولیس 
اقدامی کند و این بازیکن را بدهــد، رضایت نامه او را 

نمی دهیم.

سپاهان ویسی؛ 
پرنوسان مثل فصل قبل

واکنش سپاهانی ها 
به حضور شجاع در لیست برانکو

پس از ناکامی کشــتی فرنگی ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو و 
تغییر و تحوالت اساســی در بدنه مدیریتی تیم ملی، سکان 
هدایت این تیم بحران زده به دســت علی اشــکانی سپرده 

شد. این ســرمربی جوان و باانگیزه نیز از همان ابتدای قبول 
مسئولیت، بارها اعالم کرد، درب اردوی تیم ملی روی تمامی 
مدعیان قدیم و جدید باز است و فرنگی کاران ناکام المپیکی 

نیز می توانند پابه پای جوانان اردونشــین با حضور در خانه 
کشــتی به تمرین و کمک به تیم ملی بپردازند؛ اما از همان 
روز بازگشت تیم کم فروغ محمد بنا به تهران، خبری ازحضور 
افرادی همچون حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی و 

سعید عبدولی در اردوهای تیم ملی نشد.
غیبت و ســکوت معنادار فرنگــی کاران المپیکی حتی بعد 
از دعوت رســمی به اردوی تیم ملی هم ادامه داشت تا اینکه 
شــورای فنی تصمیم گرفت در اردوی اخیر تیم ملی از این 
نفرات دعوت به عمــل نیاورد. بدین ترتیــب تکلیف میراث 
المپیکی محمد بنا و ملی پوشــان همیشه در صحنه او تا حد 
زیادی روشن شــد و حاال این نفرات با توجه به برخورداری از 
سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۱۷، تنها یک فرصت دیگر 

برای اعالم وجود و حضور دوباره در صحنه دارند.
البته تکلیف اکثر شــاگردان محمد بنا پیش از المپیک هم 
مشــخص بود و وضعیت برخی از چهره های دیگر نیز پس از 
بازگشت از ریو مشخص شد. حمید سوریان با شرایطی ناآماده 
و مبهم در المپیــک به میدان رفت و بعید اســت دوباره فکر 
بازگشت به میادین را داشته باشد. حبیب ا... اخالقی هم که 
با خداحافظی از دنیای قهرمانی، وارد عرصه مدیریت شد و هم 
اکنون سرپرستی انستیتو بین المللی کشتی را برعهده دارد. 
بشیر باباجانزاده هم که از ابتدا اعزامش به المپیک با انتقادات 
و ابهامات زیادی همراه بود با توجه به حضور سنگین وزن های 
جوان و باانگیزه، دیگــر جایی در صف مدعیــان ندارد؛ مگر 
اینکه دوباره یک حامی بزرگ مثل محمد بنا را پشــت ســر 
خود داشته باشــد و بتواند بدون زحمت و حضور در مصاف 
انتخابی، به دوبنده تیم ملی دست یابد. در این بین تنها امید 
نوروزی، قاسم رضایی و سعید عبدولی شرایط حضوری دوباره 
در عرصه ملی را دارند. این نفرات با توجه بــه برخورداری از 
ســهمیه حضور در جام جهانی، فعال در اردوی فرنگی کاران 
برای جام تختی شــرکت نمی کنند، امــا می توانند قبل از 
 این جام جهانی با حضور در اردوهای تیم ملی، رســما اعالم 

حضور کنند.
آنچه مسلم است، سکوت و انزوای میراث المپیکی محمد بنا 
با توجه به نتایجی که در ریو رقم زدند، چنــدان دور از ذهن 
نبود؛ اما نباید فراموش کرد کشتی فرنگی ایران هم اکنون در 
حال  پوست اندازی و جوان گرایی است تا شاید بتواند ناکامی 
 در المپیک امســال را با موفقیت در المپیــک ۲۰۲۰ توکیو

 جبران کند.

اتفاق روز
از همان روز 

بازگشت  تیم 
کم فروغ محمد 

بنا به تهران، 
خبری ازحضور 
افرادی همچون 
حمید سوریان، 

امید نوروزی، 
قاسم رضایی و 

سعید عبدولی در 
اردوهای تیم ملی 

نشد

 برنامه  آماده سازی تیم متحول شده کشتی فرنگی در حالی بعد از المپیک ریو آغاز شد که همچنان خبری از ملی پوشان 
نامدار تیم محمد بنا و مدعیان مورد وثوقش نیست.

میراث المپیکی »بنا« همچنان در سکوت و انزوا؛

 تنها یک فرصت باقی است

روز باشکوه دومین ورزشگاه بزرگ کشور؛

طبقه اول نقش جهان برای 
استقبال سپاهانی ها کم بود 

در روزی که ظرفیت طبقه اول نقش جهان کفاف اســتقبال 
مردم اصفهان را نــداد نیاز به تکمیل هرچــه زودتر طبقه 
دوم ورزشــگاه احســاس شــد.  در اولین میزبانی سپاهان 
از ســرخابی های تهــران ظرفیت طبقــه اول نقش جهان 
درست مثل بازی های حســاس قبل از تکمیل فاز دوم، پر 

شد. نزدیک به ۴۰ هزار هوادار فوتبال با حضور در ورزشگاه 
نقش جهان روز زیبایی را برای فوتبــال اصفهان رقم زدند.

اما نکته جالب توجه کافی نبودن طبقه اول ورزشگاه نقش 
جهان برای دیداری بود که در یک ســاعت بد و در یک روز 
وسط هفته برگزار می شد. به غیر از پشــت در ماندن چند 
هزار هوادار که به دلیــل تکمیل ظرفیت طبقه اول موفق به 
حضور در ورزشــگاه نشــدند هواداران زیادی نیز به صورت 
ایســتاده بازی را تماشــا می کردند. قطعا اگــر طبقه دوم 
ورزشگاه قابل استفاده بود با استقبالی که این بازی از سوی 

مردم اصفهان مواجه شد خالی از تماشاگر نمی ماند و چند 
سکوی طبقه دوم هم پر می شد. شاید خیلی ها منتظر بودند 
با عدم استقبال سپاهانی ها از بازی با استقالل نقش جهان را 
برای این تیم »بیش از حد بــزرگ« بنامند؛ اما واقعیت این 
است که بازی بین تیم های هفتم و هشتم جدول در یک روز 
غیر تعطیل که ساعت بازی مناسب نبود با استقبال ۴۰ هزار 
نفری تماشاگران رو به رو شد. با این حال باید انتظار داشت 
در بازی های حســاس تر در زمان های مناسب تر استقبال 

بهتری از بازی های سپاهان صورت پذیرد.
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پیشنهاد سردبیر: 
۹۸درصد اصفهانی ها باسواد هستند

خبر

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان اصفهان، به مناسبت 
هفتم دی ماه، سالروز تشــکیل نهضت سوادآموزی اظهار داشت: 
اوایل انقالب میزان با  ســوادی کشــور بیش از 50درصد بود اما 

اکنون به 97 درصد رسیده است.
بهمــن امیدقائمی بــا بیــان اینکه درایــت و تیزهوشــی امام 
خمینی)ره( این بود که نام این نهاد را »نهضت« گذاشتند، افزود: 
در همین راستا یکی از شــاخص های ارزیابی کشورها در جهان، 

میزان باسوادی آن کشورهاست.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، با 
اشــاره به اینکه برخی از افراد فکر می کنند موضوع سوادآموزی 
دیگر قدیمی شده اســت، تصریح کرد: اگر بخواهیم آسیب های 
اجتماعی را بررســی کنیم ابتدا باید به سراغ ســواد خانواده ها 
برویم؛ اگر جامعه ای باسواد باشد بدون شک آسیب های کمتری 

خواهد دید.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل یوسنکو، موضوع سواد و 
سوادآموزی است، خاطرنشــان کرد: سواد در دولت های مختلف 
مورد حمایت جدی بوده و دولت یازدهم نیز شــتاب بخشــی و 
به صفر رساندن بی سوادی را در کشــور در دستور کار خود قرار 
داده اســت. امیدقائمی بیان کرد: 6 اســتان در کشور رتبه های 
برتر باســوادی را دارنــد که در همین راســتا اســتان اصفهان 
سومین استان باســواد کشــور پس از مازندران و سمنان است. 
از نظر شــاخص ها در عرصه سواد در کشــورمان 97 درصد و در 
استان 98 درصد باسواد هســتند ولی همین 2 درصد بی سوادی 
بسیار چشمگیر است و آســیب های فراوانی به پیکر جامعه وارد 
می کند. وی پیرامون عملکرد ســوادآموزی اســتان اصفهان در 
3دهه گذشته گفت: درصد باسوادی جمعیت استان اصفهان در 
اوایل انقالب زیر 50 درصد بود که در سال 90 به باالی 95درصد 
رسید؛ فاصله باســوادی زنان با مردان اوایل انقالب 17/5درصد 
بود و ســال 90 به حدود 2/4درصد رســید و فاصله باســوادی 
روستایی با شــهری اوایل انقالب 23/6درصد بوده و سال 90 به 

4/4درصد در استان رسیده است.
معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
اشاره به عملکرد سوادآموزی استان در سال جاری افزود: تعداد 
3 هزار و 667 نفر در دوره سوادآموزی، 3 هزار و 649 نفر در دوره 
انتقال، هزار و 49 نفر در دوره تحکیم ســواد و در مجموع بالغ بر 

8هزار و 365 نفر سوادآموز در سال جاری جذب کردیم.
وی با بیان اینکه یکی از جامعه های هدف   مــا، کودکان کار بین 
سنین 10تا20 سال هستند، تصریح کرد: در همین راستا جامعه 
هدف سوادآموزی، از سنین 10 تا 49 سال است که در این چند 
سال، حدود 30 هزار نفر در 3 دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم، 

جذب سوادآموزی کشور شده اند.
امیدقائمی با اشاره به اینکه ســوادآموزی تنها مربوط به مناطق 
روستایی نیســت، خاطرنشــان کرد: موضوع به پایان رساندن 
سوادآموزی در اســتان اصفهان به دلیل همجواری با 9 استان و 
مهاجرپذیری باال امکان پذیر نیســت اما در همین راستا تا پایان 
سال در 17 منطقه استان، موضوع سوادآموزی به پایان می رسد.

وی بیان کرد: در استان اصفهان بالغ بر 800 نفر سهمیه اتباع را 
جذب کردیم چون دولت معتقد اســت اتباعی که در کشورمان 
حضور دارند، از آنجایی که یک شــهروند هســتند، باید باسواد 
باشند و خوشبختانه نســبت به سال گذشــته 10 تا 15درصد 

افزایش جذب داشتیم.
معاون ســوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
بیان اینکه فاصله میان سواد مرد و زن کاهش یافته است، گفت: 

در همین راستا این میزان از 42 به 4 درصد کاهش یافته است.
وی با اشــاره به تعریف متفاوت ســواد از سوی یونســکو افزود: 
در حال حاضر تنها خواندن و نوشــتن مالک ســواد نیست بلکه 
سوادهای عاطفی، ارتباطی، مالی، رســانه ای، تربیتی و رایانه ای 
نیز جزو سواد هستند. از نظر یونسکو اگر کسی خواندن و نوشتن 
بداند و مدرک هم داشته باشــد ولی انواع سوادهای ذکر شده را 
نداشته باشد، باسواد محسوب نمی شود. امیدقائمی تصریح کرد: 
در همین راستا دوره های آموزش ICDL را برای سوادآموزان در 
5 منطقه و ناحیه برگزار می کنیم و استان اصفهان در این زمینه 

در کشور پیشتاز است.
وی پیرامــون راه انــدازی 9 مرکــز یادگیری محلــی و اجرای 
آموزش های تلفیقی خاطرنشان کرد: ســوادآموز در این مراکز، 
عالوه بــر یادگیری ســواد، مهارت های زندگــی همانند حقوق 

شهروندی، اجتماعی و غیره را آموزش می بیند.

مدیرمنطقه 3 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: سنگفرش میدان 
امام)ره( بــه منظور ایجاد منظری زیبا برای گردشــگران و تردد 
آسان شــهروندان در دست انجام است. حســین کارگر با اشاره 
به اینکه ســنگفرش میدان امام )ره( تاکنون 90 درصد پیشرفت 
داشته است، افزود: این پروژه ظرف 2 ماه آینده تکمیل می شود.

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان اعالم کرد: آســفالت برداری 
محل اســتقرار درشــکه ها و ســنگفرش آن، با طراحی خاصی 
تکمیل شده اســت. کارگر با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه 
ادامه داد: بلوک فرش گذر جنوب مســجد امــام )ره( تا خیابان 

استانداری، در آینده نزدیک انجام می شود.

مدیرمنطقه 14 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده رو سازی 
و ساماندهی خیابان عمان سامانی به طول 450 متر در خیابان 
الله شمالی در دست اجراست. علی شمسی با اشاره به اینکه این 
پروژه تاکنون 60 درصد پیشرفت داشته است، افزود: این پروژه 
با اعتبار 800 میلیون ریال ظرف 2 ماه آینده تکمیل می شــود.

مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: بوســتان امامزاده احمدرضا در خیابان بعثت 
به مساحت 4 هزارمترمربع در دســت اجراست. شمسی با بیان 
اینکه این پروژه تاکنون 60 درصد پیشــرفت داشته است، بیان 
کرد: برای اجرای بوســتان امامزاده احمدرضا،4میلیارد ریال در 

نظر گرفته شده است.

معاون آموزش و پرورش اصفهان:

۹۸درصد اصفهانی ها
باسواد هستند

مدیرمنطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۹0 درصدی سنگفرش 
میدان امام)ره(

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ساماندهی خیابان عمان 
سامانی ظرف 2 ماه آینده

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان اظهار کرد: یکی از 
چالش های فضای مجازی که بستری برای انجام تخلف 
شده، موضوع »هویت« اســت. مرتضی مرتضوی افزود: 
خالفکاران با سوءاستفاده از ویژگی شبکه های مجازی 
که توانایی شــناخت دقیق و درست هویت ها را به کاربر 
نمی دهد، اقدام به جعل هویت کرده و از این طریق دست 
به تخلف های مختلف می زنند. وی ادامه داد: در دسترس 
بودن شبکه های اجتماعی، راه را برای انجام جرائم آسان 
کرده و از طرفی پایگاه داده شبکه های مجازی در خارج 
از کشور بوده و در اختیار ما نیســت که همین موضوع 
پیگیری جرائم را سخت تر می کند. مرتضوی تاکید کرد: 
سازمان هایی هستند که حضورشــان در این شبکه ها 
ممنوع است و اساســا در چنین فضاهایی حضور ندارند 
اما برخی برای سوءاستفاده و اقدامات مجرمانه، به اسم 
آنها به راه اندازی صفحــات و کانال هایی اقدام می کنند.

وی با بیان یک نمونه ادامه داد: پلیس فتا هیچ صفحه ای 
در هیچ یک از شــبکه غیربومی ندارد اما صفحاتی با این 
عنوان در شــبکه ها می بینیم که به این عنوان اقدامات 
مجرمانه انجــام می دهند. رییس پلیس فتای اســتان 
اصفهان تاکید کــرد: تنها مرجع رســمی پلیس فتا در 

فضای مجازی، وب سایت پلیس فتاست.

نایب اسقف و جانشین پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و 
جنوب ایران، در دیدار با استاندار اصفهان، ضمن قدردانی 
از زحمات و تالش های ایشــان و توجه وی به مســائل و 
مشــکالت ارامنه استان، اظهار داشــت: از زمان ورود به 
شهر اصفهان شاهد اقدامات بسیار خوب مدیریت استان 
در توســعه  اصفهان بودم و اعتقاد دارم که اگر تهران به  
عنوان مرکز و قلب ایران مطرح اســت، اصفهان چشم و 
مغز ایران است که با این دو چشم می توانیم دنیا را ببینیم 
و با این مغز می توانیم دنیا را درک کنیم. روحانی ارشــد 
سیپان ِکِچجیان تصریح کرد: اصفهان هم به دلیل زیبایی 
و هم به دلیل ارزش های فرهنگی باال، یک شهر توریستی 
است که در جهان مطرح است. وی بابیان اینکه تنها سه 
ماه از حضــورش در اصفهان می گذرد، گفت: احســاس 
می کنم در شــهر خودم زندگی می کنم و معتقدم برای 
داشتن احساس خوشــبختی، تنها حضور خویشاوندان 
کافی نیســت بلکه نیازمند وجود اطرافیــان و مردمانی 
هستیم که در کنار آنها احســاس راحتی کنیم. سیپان 
کچجیان افزود: همســایگان خوب از برادر بهتر هستند 
و در مدت زمان حضورم در اصفهان این احساس را دارم 
که نه  تنها در بین همسایگان هستم بلکه خود را در بین 

دوستانم نیز احساس می کنم.

پلیس فتا در هیچ شبکه 
اجتماعی عضو نیست

اصفهان
چشم ایران است

دیدگاهسپاه انتظامی

دبیر ستاد معاینه فني خودروی شهرداري اصفهان:

معاینه فنی تلفنی نداریم
 صاحبان دالرهای نفتی

عزادار شدند

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
اظهار کرد: به برکت فرهنگ و تفکر ایثار و شهادت، هشت 
سال دفاع مقدس و شجاعت و درایت مقام معظم رهبری، 
بزرگ تریــن پایگاه تکفیری ها و ســلفی ها در ســوریه 
شکست خورد. سردار مجتبی فدا افزود: آزادسازی شهر 
حلب در سوریه، فتح خرمشــهری دوباره بود که طی آن 
دشــمنانی عزادار شــدند که دالرهای نفتی خود را در 
حمایت از تکفیری ها و ســلفی ها برای شکست سوریه 
هزینه می کردند. وی  بیان کرد: دشمنان درصدد بودند 
قدرت انقالب اســالمی را در چهارچــوب مرزهای خود 
محصور کنند ولی پیروزی مدافعان حرم در سوریه نشان 
داد که نمی توان جلوی شکوه و عظمت انقالب اسالمی را 
در دنیا گرفت و تفکر انقالبــی، دیگر محصور به مرزهای 
ایران نیست. ســردار فدا به حماســه بزرگ نهم دی ماه 
اشــاره کرد و گفت: اقتدار ایران مدیون جانفشــانی ها و 
حماســه آفرینی های ملت والیتمدار این کشور اسالمی 
اســت که حماســه نهم دی ماه نمونه بارز آن است. وی 
ابراز داشت: بسیج، نیروی برخاســته از دل مردم و برای 
مردم است که با اســتفاده از ظرفیت این نیروی مردمی، 
توانسته ایم بســیاری از موانع را که دشــمنان بر سر راه 

انقالب ایجاد کرده اند، کنار بزنیم.

به گفته دبیر ســتاد معاینه فني خودروی شهرداري 
اصفهان، طرح جامع کاهش آلودگي هواي اصفهان، در 
3 محور مدیریت حمل و نقل و ترافیک، پایش و معاینه 

فني وسائل نقلیه در شهر به اجرا درآمده است.
 جمشید جمشــیدیان با تاکید بر اینکه در اصفهان به 
هیچ عنوان معاینه فنی به صــورت تلفنی انجام نمی 
شود، افزود: معاینه فنی مســتمر در کاهش آلودگی 
هوا موثر است زیرا براساس آمارهای موجود، 70درصد 
آلودگی هوای کالنشهرها ناشی از تردد وسایل حمل و 
نقل موتوری اســت که با معاینه فنی مستمر و صحیح 

می توان آن را کاهش داد. 
جمشیدیان از مکانیزه شــدن تمامي مراحل معاینه 
فني در اصفهان خبر داده و عنوان مــي کند: با توجه 
به اینکه عامل انســاني در هیچ یک از مراحل معاینه 
فني خودروها دخیل نیســت، در عمــل امکان جعل 
برچسب هاي آن نیز وجود ندارد.دبیر ستاد معاینه فني 
خودروی شــهرداری اصفهان یادآور مي شود: معاینه 
فني خودروها امري مســتمر در طول سال است و بنا 
به تکالیفي که قانونگذار بر عهــده واحدهاي اجرایي 
گذاشــته، شــهرداری ها موظف به تامین امکانات و 

تجهیزات معاینه فني هستند.

حمل و نقل

شهرداری

مسئول اســاتید حوزه علمیه اصفهان در رابطه با ارتقای علمی 
اســاتید حوزه بیان کرد: واحد اســاتید جهــت تقویت علمی و 
پیشــرفت اســاتید، برنامه های مختلفی اعم از جذب اســاتید 

جدید و ارتقای سطح علمی و مجوزهای تدریس دارد.
حجت االسالم امان ا... بابامیرساطحی افزود: اساتیدی که جذب 
حوزه می شــوند باید شرایطی داشته باشــند از قبیل دارا بودن 
سطح علمی متناســب با رشــته مورد نیاز، حداقل معدل 16، 
معمم دائم بودن، داشــتن معرفی نامه از مدرسه علمیه ای که 

نیاز به این استاد دارد.
مسئول  اســاتید حوزه علمیه اصفهان، در ادامه افزود: به جهت 

احراز شرایط فوق الذکر با توجه به اینکه در طول سال ثبت نام ها 
صورت گرفته است، آزمون کتبی روز جمعه 10 دی ماه، ساعت 

9 صبح در نمازخانه مرکز مدیریت برگزار می گردد.
حجت االسالم بابامیرساطحی در رابطه  با جزئیات آزمون کتبی 
اساتید گفت: این آزمون در 7 رشته شامل ادبیات عرب )صرف و 
نحو(، بالغت، منطق، عقائد، فقه، اصول، فلســفه و احکام برگزار 
می شــود  که مجموعا بیش از 100 نفر از طــالب و روحانیون  

واجد شرایط در آن شرکت می کنند.
مسئول اســاتید حوزه علمیه اصفهان خاطرنشان کرد: افرادی 
که حداقل نمره را کســب کنند، پس از یــک هفته در مصاحبه 

علمی شفاهی شرکت می کنند که دو نفر از اساتید در رشته های 
متعدد از آنها آزمون می گیرند و در صورت قبولی و احراز شرایط 
مذکور، مجوز تدریس درس مربوطه صادر می شود و می توانند 

در ترم آینده تدریس کنند.
وی درخصوص محدودیت جذب اســاتید برای حــوزه علمیه 
اصفهان اذعان کــرد: هیچ محدودیتی از نظر تعــداد برای افراد 
شرکت کننده در آزمون وجود ندارد و شرط جذب، فقط قبولی 

در آزمون و احراز شرایط ذکر شده است.
مسئول اســاتید حوزه علمیه اصفهان، طی توصیه ای به طالب 
و روحانیون، یادآور شــد: با توجه به اینکه این امتحان در طول 
ســال فقط 2 بار برگــزار می گــردد، توصیه می شــود در این 
امتحان ثبت نام و شــرکت کنند؛ مهلت ثبت نــام در آزمون تا 

فردا ادامه دارد.

مسئول اساتید حوزه علمیه اصفهان:

آزمون جذب استاد حوزه علمیه اصفهان برگزار می شود

اســتاندار اصفهان در جلســه بررســی حلقه چهارم 
ترافیک شــهر اصفهان اظهار داشــت: رینگ چهارم 
ترافیکی با هدف کاهش اثرات ترافیک، توزیع ترافیک 
ورودی قبل از رســیدن به محدوده شــهری، حذف 
ترافیک بین شــهری از داخل شــهر و تامین ترافیک 
ایمن، راحت، سریع و ارزان، در کالنشهر اصفهان انجام 

خواهد شد.
رســول زرگرپور، جلوگیــری از ورود وســایط نقلیه 
ســنگین به محدوده شــهر، جلوگیری از گســترش 
بی رویه ساخت و ســاز در این منطقه و ایجاد کمربند 
سبز محدوده شهری را از دیگر اهداف اجرای این طرح 

برشمرد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه این طرح 78کیلومتر 
اســت، گفت: 40 تقاطع هم ســطح بــرای این طرح 
پیش بینی شــده اســت که 45 کیلومتر آن در شهر 
اصفهان و 33 کیلومتر در 5 شهر دولت آباد، خورزوق، 
خمینی شهر، درچه و شهر ابریشــم قرار گرفته است. 
وی بر تشکیل کارگروه هماهنگی با حضور شهرداری 
اصفهان، شهرداری شــهرهای واقع در مسیر، اداره کل 
مسکن و شهرســازی و دســتگاه هایی که در پیشبرد 
طرح موثر هســتند، با مســئولیت معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری اصفهان تاکید کرد و گفت: 
این کارگروه وظیفه هماهنگی و سرعت بخشی به این 

پروژه را بر عهده دارد.
زرگرپور بــر تکمیل مطالعــات طرح نیــز تاکید کرد 
و افزود: اولویت بندی قطعات هم باید در دســتور کار 
قرار گیرد و با توجه به اینکــه دو قطعه مد نظر یکی در 
محدوده شهرداری اصفهان و دیگری در محدوده اداره 
کل راه و شهرســازی استان اســت، باید با هماهنگی، 
اقدامات الزم برای آغاز عملیــات اجرایی دو قطعه مد 

نظر طرح صورت گیرد.
وی خواســتار بستر ســازی برای مشــارکت بخش 
غیردولتی شــد و گفت: فریز کامل مســیر پروژه باید 
در دســتور کار قرار گیرد و همچنین تعیین ردیف در 
بودجه ســال 96 شــهرداری اصفهان، شهرداری های 
واقع در مسیر و راه و شهرسازی برای این طرح ضروری 
است و همچنین ورود دســتگاه های خدمت رسان به 

منظور تسریع در اجرای این پروژه، مهم و الزم است.
اســتاندار اصفهان ادامــه داد: باید هر 3 مــاه یک بار 
گزارش پیگیری ها و پیشرفت های پروژه برای بررسی 

نتایج به جلسه ارائه شود.

استاندار اصفهان:

 حلقه چهارم ترافیک شهر
روی ریل اجرا قرار می گیرد

با مسئوالن

مجید بیجندی افزود: بارش شــهر اصفهــان از ابتدای مهر تا 
6 دی در ایســتگاه ازن ســنجی اصفهان 13 میلی متر بوده، 
همچنین در ســال زراعی جــاری میزان بارش در ایســتگاه 
کوهرنگ به عنوان ایســتگاه شــاخص در تامیــن زاینده رود 
491 میلی متر اســت که 9 درصد از میانگین بلندمدت دوره 
مشــابه و 16 درصد از مدت مشــابه در ســال گذشته بیشتر 
اســت. مدیرکل هواشناسی اصفهان خاطرنشــان کرد: مرکز 
هواشناســی اصفهان در آینده ای نزدیک در زمین گل نرگس 
اصفهان راه اندازی می شــود که راه اندازی این مرکز می تواند 
سبب پویاتر شدن روند کار شود. وی با اشــاره به کاهش دما 
در استان تصریح کرد: در همه مناطق اســتان بجز خوانسار، 
ســمیرم و گلپایگان با کاهش دما رو بــه رو بوده ایم، میانگین 
دمای اســتان در آذرماه 2/5 درجه ســانتی گراد بــوده و در 

مجموع نیم درجه افزایش دما در استان داشته ایم.
بیجندی بیان کرد: شاخص استانداردی که در سال های اخیر 
برای خشکسالی تایید شده SPEI بوده که به عنوان شاخص 
تغییر اقلیم، تبخیر دما را نیز به ما نشان می دهد، اغلب مناطق 

استان دچار خشکســالی خفیف و متوســط و قسمتی مانند 
شهرضا، اصفهان، دهاقان، مبارکه و لنجان درگیر خشکسالی 
شدید هســتند. وی گفت: در خشکســالی بلند مدت بیش از 
80درصد مساحت اســتان درگیر خشکســالی است که در 
نواحی غرب استان نیز این مسئله رویت می شود، این وضعیت 
در چهارمحال و بختیاری نیز مشــاهده می شــود و اســتان 
همجوار ما در مناطق کوهرنگ نیز در خشکســالی شدید قرار 

دارد که زنگ خطری برای ما به شمار می رود.
مدیرکل هواشناســی استان اصفهان با اشــاره به خشکسالی 
در اصفهان اظهار داشــت: خشکســالی شــدید در اصفهان، 
شاهین شــهر، میمــه، آران و بیدگل قابل مشــاهده اســت 
و حــدود 94 درصــد جمعیت اســتان گرفتار خشکســالی 
هســتند که این جمعیت حدود 90 درصد مســاحت استان 
را دربر می گیــرد، از نیمه دوم آذرماه بارش ها شــروع شــد 
 و به دنبــال آن کاهش چشــمگیر بارش را در سرچشــمه ها 

شاهد بوده ایم.
وی با بیان اینکه در زمستان امسال بارش نرمالی داریم افزود: 

عمده بارش های ما در زمســتان در ماه های دی و بهمن است 
و شــدت بارش ها در نواحی غرب و سرچشمه های آبی استان 
مورد انتظار اســت که در 3 ماهه زمســتان انتظــار داریم در 
ارتفاعات غربی بارش برف بیشتری داشته باشیم و بارش های 

سیلی نیز کمتر باشد.
بیجندی با اشــاره به کاهش و افزایش دمای هوا در زمستان 
امسال خاطرنشــان کرد: بهمن ماه نرمالی خواهیم داشت اما 
در اســفند کاهش دمای حدود1/5 درجه ای را شاهد خواهیم 
بود. در نواحی غرب، جنوب غرب و سرچشمه های زاینده رود 
از نظر بارش انتظار فراتــر از نرمال، در نواحی مرکز نرمال و در 
نواحی شرق و شمال شــرق پیش بینی بارش کمتر از نرمال 

را داریم.
وی تصریح کرد: در دی ماه دمای 1/5 درجه کمتر از میانگین 
بلند مدت را شاهد هســتیم و میانگین دمای کلی استان در 
فصل زمستان نسبت به آمار بلندمدت کاهش دارد، امسال با 
توجه به اینکه بارش ها با تاخیر بود شــرایط خوبی را در حوزه 
آلودگی هوا نداشــتیم و از نیمه دوم آذر ماه شــرایط تجمیع 

آالینده ها مهیا نشد و شاخص های کیفیت هوا در نوسان بود.
مدیرکل هواشناســی اصفهان بیان کرد: در زمســتان انتظار 
داریم تعداد روزهای آلوده شهر به تعداد قابل مالحظه ای کم 
شــود، یکی از کارهای اساســی که در هواشناسی شروع شد 
توسعه هواشناسی کاربردی بود، ما با دستگاه های مشارکتی 
جلســات ویژه ای را برگزار کردیــم تا از زمســتان در حوزه 

آلودگی هوا گذر کنیم.
وی با اشاره به جلسات برگزار شده با ادارات مختلف در ارتباط 
با مسائل آب و هواشناســی گفت: یکی از مســائلی که برای 
ما مهم اســت مدیریت مصرف انرژی اســت که در این راستا 
جلسات بسیاری با شــرکت گاز برگزار کردیم و توصیه هایی 
را به این شــرکت ابالغ کردیم که سبب شد با کمترین آسیب 
از یک پیک ســرمایی بــه خوبی عبــور کنیــم و امیدواریم 
دســتگاه های تصمیم گیرنده در پی ایــن ابالغیه ها بهترین 

تصمیم را اخذ کنند.
مجید بیجندی در پاســخ به ســوالی درباره اینکه چه دالیلی 
در کاهش بارندگی اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
موثر بــوده، اظهــار داشــت: کم بارشــی مرتبط با اســتان 
اصفهــان و چهارمحــال و بختیاری نیســت و این مســئله 
در زمین وجــود دارد که به دلیــل تغییر اقلیم این مســئله 
صورت گرفتــه که عامل اصلــی در تغییر اقلیم، گرم شــدن 
 زمین و انتشــار بیش از حد گاز CO2 اســت که دلیل اصلی

این تغییر انسان است.

یکی از کارهای 
اساسی که در 

هواشناسی 
شروع شد توسعه 

هواشناسی کاربردی 
بود، ما با دستگاه های 

مشارکتی جلسات 
ویژه ای را برگزار 

کردیم تا از زمستان 
در حوزه آلودگی هوا 

گذر کنیم

مدیرکل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: میانگین وزنی بارش تا 4 دی ۹5 در استان اصفهان برابر 30 میلی متر 
بوده که نسبت به مدت مشــابه در بلندمدت 32 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد کاهش 

یافته است.

مدیرکل هواشناسی اصفهان:

مرکزهواشناسیاستاناصفهانراهاندازیمیشود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»من و کتاب« که در سال 87 از سوی انتشــارات سوره مهر به چاپ 
رسید مجموعه ای از بیانات و نظرات مقام معظم رهبری در خصوص 
اهمیت کتاب و کتاب خوانی و توجه ویژه به این مقوله است. این کتاب 
در چند بخش اهمیت کتاب و کتاب خوانی، مــن و کتاب، نقد وضع 
موجود، چه باید کرد، دست نوشته ها و دست خط، به نگارش دیدگاه 

مقام معظم رهبری پرداخته است.
 در بخشــی از این کتاب رهبر معظم انقالب در اهمیت مســئله رشد 
کتاب خوانی و پیوند آن بــا فرهنگ این گونه نوشــته اند: »اگر از این 
جهت هم حساب کنید که امروز این ملت، ملتی است که در دنیا دچار 
ستم های ناشــی از اعمال غرض قدرت های استکباری جهان است، 
پس باید از خودش دفاع کند، کدام دفاع ملی اســت که در درجه اول 

متکی به فرهنگ و آمــوزش و بینش و دانش نباشــد؟ پس باز هم به 
کتاب برمی گردیم. یعنی شــما از هر طرف که بچرخید، مجبورید به 

کتاب اهمیت بدهید... .
 همچنین در قسمتی دیگر ازکتاب، مقام معظم رهبری در بیان عالقه 
خود به کتاب نوشــته اند: »بنده خودم هم با اینکه گرفتاری کاری ام 
زیاد است، اما بحمدا... از کتاب منفک نشده ام و در حقیقت نمی توانم 
هم منفک شــوم. در خالل کارهای فراوان و ســنگینی که بر دوش 
ماست، دائما با کتاب سر و کار دارم، احســاس می کنم که اگر انسان 
بخواهد در زمینه معنوی و فرهنگی تر و تازه بماند، جز رابطه با کتاب 
که مثل رابطه با جویبار که مدام در جریان است و مرتب تازه هایی را 
در اختیار انسان می گذارد، چاره ای ندارد. البته مسئله، مسئله چاره 
داشتن یا نداشتن نیست، مسئله میل و شوق و یک چیز اجتناب ناپذیر 

برای کسی است که اهل کتاب باشد.«

آیا رژیم میوه برای سالمتی خطرناک است؟)2(گرانول کره بادام زمینی و شکالت 

وبگردی

گوناگون

اختراعات عجیب و غریب سال2016

میوه ها کالری  کمی دارند و جایگزین کــردن آنها با غذاهای ســنگین تر و پرانرژی تر 
می تواند به کاهش وزن شما کمک کند. مثال می توانید به جای مصرف بستنی به عنوان 
دسر، از میوه استفاده کنید یا موقع صبحانه، بخشی از کیک و یا غالت صبحانه را با میوه 
جایگزین کنید، اینکه فقط میوه را به غذای معمولتان اضافه کنید کمکی به الغر شدن 

شما نمی کند و فقط کالری مصرفی تان را باال می برد.
مسئله  قند

قند موجود در میوه ها می تواند رژیم میوه را برای کســانی کــه مبتال به بیماری دیابت 
هســتند و باید کربوهیدرات مصرفی شــان را کنترل کنند، خطرنــاک کند. مثال یک 
چهارم پیمانه کشمش حدودا شامل ۳۳ گرم کربوهیدرات است که ۲۵ گرم آن حاصل 
از قند است. یک پیمانه پوره  موز، ۵۱ گرم کربوهیدرات دارد که ۲ گرم آن از قند است. 
یک پیمانه هندوانه حدود ۱۰ گرم و یک پیمانه برش ســیب حدودا ۱۰ تا ۱۳ گرم قند 
دارد. مصرف میوه به عنوان تنها منبع کالری روزانه به این معناســت که بدن ما مقدار 
زیادی قند و کربوهیدرات دریافت  کنــد. نمونه هایی از میوه هایی که قند کمتری دارند 
میوه  ستاره ای و تمشک با ۵ گرم قند در هر پیمانه هستند. سایر میوه های خانواده  توت 

هم قند و کربوهیدرات نسبتا کمی دارند.
بعضی افراد هم برای هضم بعضی انواع شــکر مثل فروکتوز یا قندهای الکلی موجود در 
میوه ها دچار مشکل می شوند. یکی از تحقیقات اخیر نشان داده است که با وجود اینکه 
همه  داوطلبان سالم می توانســتند ۱۵ گرم فروکتوز را بدون هیچ مشکلی هضم کنند، 
تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از داوطلبان توانستند ۵۰ گرم فروکتوز را بدون بروز عوارض روده 

هضم کنند.

 گوردون جیمز رمزی متولــد 8 نوامبر ۱۹۶۶ در 
اسکاتلند، آشپز، صاحب چندین رستوران و یک 
شخصیت تلویزیونی است. به رســتوران های او 
مجموعا ۱۶ ستاره میشــلن اهدا شده که اکنون 
دارای ۹ عدد از آنهاســت. رســتوران اصلی این 
سرآشپز معروف در چلسی لندن از سال ۲۰۰۱ 
تاکنون ۳ ســتاره میشــلن دریافت کرده است.  
این ستاره، ســری کتاب های راهنمایی است که 

شرکت میشلن در فرانسه آن را منتشر می کند.
 در میــان این ســری از کتاب ها مشــهورترین 
آن کتابی اســت که به ارزیابــی کیفیت غذای 
رستوران ها و نشان دادن آن با ســتاره پرداخته 
اســت و کتاب راهنمای رستوران و هتل میشلن 
نامیده می شــود. فروش ســالیانه این کتاب که 
رستوران های چندین کشــور مختلف را بررسی 
کرده  اســت، از یک میلیون جلد در ســال فراتر 

می رود. 
 سرآشــپزی که لقب افسونگر آشــپزخانه را به 
خود اختصاص داده، سرآشــپزی ماهر اســت 
کــه در نوجوانــی به ســراغ فوتبال رفــت و در 
آن به ســرعت پیشــرفت کرد و در تیم جوانان 
گالســکو رنجرز پذیرفته شــد امــا در نهایت با 
مصدومیت شــدید دوران فوتبالی خــود را آغاز 
 نکرده به پایان رســاند و کفش هــا را آویخت. او

 ۱۹ ســاله بود که به طور اتفاقی و بــا گذراندن 
دوره های آموزشی آشپزی پا به دنیایی متفاوت 

گذاشت. 
 شــهرت رمزی در اجرای برنامه های تلویزیونی 
در مــورد رقابت های آشــپزی و مــواد غذایی، 
مانند مجموعه سریال های انگلیسی آشپزخانه 
جهنمی، کلمــه F و کابوس های آشــپزخانه ای 
رمزی به همراه نسخه های آمریکایی آشپزخانه 
جهنمی، کابوس های آشپزخانه ای رمزی، استاد 

آشپز، استاد آشپز نوجوان و هتل جهنم است. 
 در ســال ۲۰۱۵ فوربس نام او را به دلیل دریافت 
درآمد ۶۰ میلیــون دالری در یک ســال اخیر 
در لیســت پردرآمدترین افراد مشهور جهان در 
رتبه ۲۱ قــرار داد.  برنامه تلویزیونی کابوس های 
آشپزخانه یکی از شناخته شده ترین آثار با حضور 
این سرآشپز همه فن حریف است. او در این برنامه 
رستوران های ورشکســته را به کسب و کارهای 
نمونه و موفق تبدیل می کند. گوردون رمزی در 
دنیای رقابتی، رنگارنگ و پر زرق و برق آشپزی، 
چهره ای بی رقیب و نامدار اســت؛ آشــپزی که 
بیشتر از آنکه به خاطر رســتوران های متعدد و 
افتخارهای بسیارش در صنعت آشپزی معروف 
باشد، به دلیل رویکرد کاری منحصر به فرد خود 

شناخته شده است.

ثروتمندترین
 سرآشپز جهان کیست؟

تکنولوژی در ســال ۲۰۱۶ کمک شایانی به راحت تر شدن سبک 
زندگی در جهان کرده است.

تکنولوژی اگر در مسیر درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند 
در زندگی مــردم جهان تاثیر مثبتی گذاشــته و ســبب ارتقای 
سطح زندگی افراد شود. در ســال۲۰۱۶ میالدی شاهد رشد زیاد 
تکنولوژی در سطح جهان بودیم و همین روند کمک بسیاری به 

دانشمندان و پژوهشگران برای ثبت اختراعات جدید کرد.
نان هوشمند 

Toasteroid نام دستگاه توستری اســت که می تواند پیام های 
دریافتی را بر روی نان نشان دهد.

گردنبند خواب
گردنبند NodPod سر کاربر را در زاویه  ۹۰ درجه قرار داده و مانع 

افتادن سر به دو طرف می شود.
لباس محافظ سگ ها 

این لباس برای جلوگیری از حمله سگ ها وحیوانات بزرگ تر به 
سگ های خانگی کوچک تر ابداع شده است.

پلکان هوشمند
این تکنولــوژی به افراد اجــازه می دهد با صــرف انرژی کمتری 

طبقات را به صورت عمودی طی کنند.
گرامافون معلق

 این دســتگاه گرامافون صفحه خود را معلق در هوا نگه داشته و 
مانع از آسیب رسیدن به صفحه می شود.

قوری ضبط صدا 
Otopot نام قوری هوشــمندی اســت که با باز کــردن در آن 

می توان پیام گذاشت و پیام قبلی را شنید.
قایق ننو دار

  ایــن محصــول از ادغــام یــک قایــق و یــک ننــوی بزرگ 
حاصل شده اســت که به افراد اجازه می دهد در محیط  های آرام 

استراحت کنند.
:Trocadero Fixie دوچرخه

 این دوچرخه می تواند حرکت چرخشــی پای راکبش را درک و 
چرخ انتهایی را  از محور راستا برای چرخش راحت تر خارج کند.

ماشین کریسمس:
این ماشین  پس از فشردن یک دکمه می تواند درخت کریسمس 

بزرگی را نورانی کند.

من و کتاب

مواد الزم : اســپری روغن۱ عدد،جو 
یک چهارم پیمانه، شــیره ذرت یک چهارم 
پیمانه،کــره بــادام زمینی۳ پیمانه،شــکر 
قهوه ای  ۲ قاشق سوپ خوری،کره  ۲ قاشق 
سوپ خوری،عسل ۱ قاشــق سوپ خوری، 
وانیل نصف قاشــق ســوپ خوری، نمک۲ 
قاشق چای خوری، برنج کریسپی سه چهارم 

پیمانه،چوب شور خرد شــده یک چهارم پیمانه،جوانه گندم برشته ۲ پیمانه،کنجد یک 
چهارم قاشق سوپ خوری،تکه های کوچک شکالت

طرز تهیه:   فر را روشن کنید و در دمای ۳۵۰ درجه تنظیم کنید.داخل یک سینی 
متوسط را فویل بکشید و آن را با اسپری به روغن آغشته کنید و کنار بگذارید سپس جو را 
در سینی پهن کنید و به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه در فر بگذارید تا برشته شوند. پس از آن، 
هم بزنید و بگذارید تا خنک شــود. فر را در دمای ۳۰۰ درجه قرار دهید، در همین هنگام 
شیره ذرت، کره  بادام زمینی، شــکر قهوه ای، کره و عسل را با هم مخلوط کنید. مخلوط را 
روی حرارت گذاشته و هم بزنید تا کره بادام زمینی و شکر قهوه ای آب شوند. مخلوط را از 
روی حرارت بردارید و وانیل و نمک را به آن اضافه کنید.در یک ظرف بزرگ جو های برشته 
شده، برنج، چوب شور، جوانه گندم برشته شده و کنجد را با هم مخلوط نمایید.مخلوط جو 
را در یک ظرف مناسب ریخته و تکه های شکالت را روی آن بریزید و در مخلوط جو فشار 
دهید. اکنون آن را به مدت ۱۲ الی ۱۵ دقیقه در فر قرار دهید. پس از آن بگذارید تا ســرد 

شود. تکه ها را بین کاغذ  )فویل( بپیچید و در ظرفی قرار دهید که عاری از هوا باشد. 
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افقی
۱-  سازمان کشــورهای صادر کننده نفت- مهم ترین 

شهر عربستان- شغلی در ساختمان سازی
۲- نقاش معروف اسپانیولی سبک سوررئالیست- سوم 

شخص
۳- فرســتاده شــدگان- نوعی ســنگ به رنگ های 

مختلف- زبان فارسی
4- همان روسیه- لبریز- میوه بر- هر بخش از  مسابقه 

بوکس
۵- قصد- الشخور- درازترین شب سال

۶- تقدیم کردن- مقابل نه- طایفه- ایتالیای قدیم
7- از گل ها- خالص- طرف چپ

8- وسط هر چیز- شجاع ترین - پاسخ- مخالفت  و عناد
۹- نشانه، هدف- حرارت- مردان

۱۰- از خزندگان- پیشــوند نداشــتن- فلز مرتجع- 
مسموم کننده

۱۱- غالف شمشیر- از ادوات پرسش- با تاخت می آید
۱۲- بادبزن برقی- مجلس اعیان- انبوه اشیا روی هم- 

پشیما نی
۱۳- طریقه- میوه ای شــبیه چغندر با خواص 

بسیار- جابه جایی عضالت یا مفصل ها
۱4- رطوبــت انــدک- فیلــم نامــه نویس- 

نریمان پهلوان.
۱۵- ترسناک- جمع کتاب- پسوند مکان

عمودی
۱- گندمگون- استانی در غرب ایران- شاهزاده

۲- برعکس- تضمین ایمنی
۳- پژمرده شدن- تخت پادشاهی

4- دهل، طبل- غــارت- از نهاد بر آید- حیوان 
نجس اما باوفا

۵- بلندترین رشــته کوه اروپا- هریــک از چهار خلط 
بدن- شهر زلزله زده- نوعی خواهر یا برادر

۶- از مدارها- بزرگان
7- پیشــوند مکان در برخی مناطق خوزستان- دراز 

گوش- برادر پدر- محیط دایره
8- همه- گرانبها- نوعی درخت شبیه چنار- نخستین 

عدد
۹- چشــمه ای در چهارمحــال و بختیــاری- دندانه 

سوهان- پیشوند منفی- ید
 ۱۰- نشــر کننده- از یاران پیامبر- پشــت سر همه 

واقع شدن
۱۱- وسیله نوشتن- پهلوان- کاالی دست نخورده- از 

طوایف  ایران
۱۲- چیز- فرمان  اتومبیل- خشکی- هنر

۱۳- قاضی- از سبک های ادبی
۱4- کاروان شادی- از پادشاهان ساسانی

۱۵- از سبزیجات- با هرج همراه است- از توابع اصفهان
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تصاویر روز

جشن کریسمس در مدرسه ای در هند تصویری حیرت انگیز از کوه های پوشیده شده با ابر در چین

دست نوشته های نیوتن
 گران ترین کاالی جهان

نخستین نسخه از کتاب »اصول ریاضی فلســفه طبیعی« نیوتن در 
حراجی معروف کریستی به قیمت ۳ میلیون و 7۱۹ هزار و ۵۰۰ دالر به 

فروش رسید تا رکورد تازه در این زمینه ثبت شود.
 این یک رکورد تازه جهانی بود که در آن یک دست نوشته علمی با این 
رقم به یک کلکسیونر فروخته شد تا اصول تعریف شده توسط نیوتن 

پس از گذشت سال ها به عنوان یکی از گران ترین کاالها فروخته شوند.
 زمانی که نیوتن این کتاب را نوشــت بین ۳۰۰ تا 4۰۰ نسخه از آن به 
زبان التین ثبت شد که البته در طول تاریخ بسیاری از آنها از بین رفت 
و این یکی از سالم ترین نسخه های ویرایش اول کتاب مذکور محسوب 
می شود.  هم اکنون تنها یک نسخه دیگر از کتاب اصول ریاضی نیوتن 
وجود دارد که 47 ســال قبل در مراکش به فروش رسید و سپس در 
دسامبر ۲۰۱۳ حراجی کریستی نیویورک آن را به قیمت ۲ میلیون و 

۵۱7 هزار دالر به یک کلکسیونر فروخت.
 این اتفاق در سال ۲۰۱۳ میالدی باعث شد رکورد گرانبها ترین کاالی 
فروخته شده در تاریخ حراجی های معروف جهان به نام کتاب نیوتن 

ثبت شود .
 در ابتدا پیش بینی می شد این دست نوشته ها با قیمت پایه یک تا ۱/۵ 
میلیون دالر فروخته شوند اما در پایان قیمت نهایی دو برابر بیشتر از 

پیش بینی اولیه بود.

فالسکی که اکسیژن تولید می کند!

یک طراح صنعتی کانادایی فالســک کوچک قابل حملی برای 
تولید اکسیژن ساخته است.

این فالســک اکســیژن توســط اوان مک دوگال طراحی شده 
اســت. این فالســک که Summit  نــام دارد در حقیقت یک 
ژنراتور تولیدکننده اکسیژن اســت و با کمک فناوری های نوین  
و مقداری جلبک، اکســیژن تولید می کند. این دســتگاه برای 
تولید اکســیژن برای کوهنوردان و صخره نــوردان که در ارتفاع 
زیاد فعالیت می کنند، بسیار مناســب است.یک لیتر جلبک آبی 
می تواند تا ۶۰۰ لیتر اکسیژن تولید کند بنابراین سامیت کوچک 
قدرت باالیی برای تولید اکســیژن پاک دارد.این فالسک جالب 
در حقیقت مزرعه ای قابل حمل اســت که در آن جلبک کشت 
و نگهداری می شــود به همین دلیل این دســتگاه با استفاده از 
چراغ های ال ای دی  نور خورشــید را شبیه ســازی می کند و 
به این ترتیب جلبک می تواند از آن تغذیــه کند و در نتیجه گاز 
دی اکسید اتمســفر را به اکســیژن تبدیل کند.عالوه بر آن این 
ماده آسیبی به محیط زیست نمی رســاند. این فالسک کوچک 

می تواند در کاهش گازهای گلخانه ای هم نقش مهمی ایفا کند.

تحویل پیتزا با گوزن در ژاپن! 

یک پیتزا فروشــی در ژاپن قصــد دارد برای ارســال پیتزاهای 
سفارشی از گوزن های شمالی اســتفاده کند.پیتزا دومینو برای 
نخســتین بار اعالم کرد که قصــد دارد با آمــوزش گوزن های 
شمالی، پیتزاهای سفارشی  را به خانه ها ارســال کند.  در این 
تصمیم جالب، گوزن شمالی در حالی که یک سورتمه به بدنش 
وصل شده پیتزاهای سفارشــی را به همراه یک پیشخدمت به 
دست مردم می رســاند . هر گوزن به یک جی پی اس نیز مجهز 
است تا مشــتری بتواند محل دقیق غذای خود را در هر سفارش 
بداند . ایــن روش غیر معمــول در روزهای برفی و زمســتانی 

طرفداران زیادی خواهد داشت .
 اکنون مربیان و مســئوالن پیتــزا دومینــو، امیدوارند پروژه 
غیر معمول و جالبشــان پس از آموزش گوزن هــا بتواند توجه 
مشــتریان  زیادی را جلب کند. این نخســتین باری نیست که 
دومینو دســت به چنین شــیرین کاری می زنــد؛ در ماه های 
گذشــته نیز پیتزا دومینو با تحویــل پیتزا به مشــتریان خود 
از طریــق هواپیماهای کوچک بــدون سرنشــین در نیوزیلند 

مشتریان خود را شگفت زده کرد.

کشکول
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امام علی )علیه السالم(:
كمتر پیش می آيد كه كسی آزمند لذت ها شود و به واسطه آنها 

نابود نشود.
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