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جانشين فرمانده انتظامي اســتان اصفهان گفت: مردم با بصيرت 
ايران اســامي در 9 دي 1388 با حضور پرشکوه در خيابان ها و 

حمايت خود از واليت، يک بار ديگر نشان دادند که ...

حضرت آيت ا...خامنــه ای رهبر معظــم انقاب اســامی صبح ديــروز در ابتدای 
جلسه درس خارج فقه و در آستانه سالروز حماســه 9 دی 88، با اشاره به دشمنی و 
کينه ورزی عملی مستکبران با حاکميت اســام و تاش آنان برای سلب مؤلفه های 
قدرت نظام اســامی، حادثه بی نظير 9 دی را از جمله نمونه هــای قدرت جمهوری 
اسامی خواندند و خاطرنشان کردند: امروز هندســه تقابل قدرت های استکباری با 
جمهوری اسامی در جهت سلب قدرت مادی و معنوی، و عزم و اراده ملت ايران است 
و در مقابل، بايد اين قدرت را حفظ و روز به روز تقويت کرد. حضرت آيت ا...خامنه ای 

با اشاره به روايتی از پيامبر اکرم)ص(، دستيابی به خير و سعادت در ...

جانشــين فرمانده کل ســپاه، پيروزی جبهــه مقاومت 
در نبرد حلب را يک پيروزی شــگفت انگيز و تاريخ ســاز 
عنوان کرد. سردار حسين ســامی جانشين فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی، طی سخنانی در همايش 
امنيت و اقتدار که در دانشگاه افسری و تربيت پاسداری 
امام حســين)ع( برگزار شــد، گفت: هيچ کس در جهان 
فکر نمی کرد ايران در برابر تحريم هــا دوام بياورد اما در 
طول اين بيش از 8 ســال کــه تحريم جهانی اســت، نه 
تنها هرگز کشور ايران منزوی نشــد و رو به افول نرفت، 
بلکه بيشترين پيشرفت ها اعم از هسته ای و موشکی و... 
در زمان هميــن تحريم ها صورت گرفــت. وی در بخش 
ديگری از ســخنان خود، با اشــاره به فرا رسيدن سالروز 
حماســه 9 دی، فتنــه 88 را يکــی از خطرناک تريــن 
توطئه های دشــمن عليــه انقاب اســامی عنوان کرد 
و گفت: ايــن يکی از تاش های دشــمن عليــه انقاب 
بود و زهرهای ويرانگر اين فتنه بــزرگ، می رفت تا بدتر 
و خطرناک تر از دوران دفاع مقدس، شــيرازه فرهنگی و 
اجتماعی و باورهای مردم را در معــرض خطر قرار دهد. 
سردار سامی ادامه داد: اين فتنه يک اتفاق نبود و تراکم 
بيش از 30ســال تاش و برنامه ريزی دشمنان خارجی و 
داخلی عليه انقاب اسامی بود که بر سيمای نورانی نظام 
چنگ زد و برای مدتی اعتبار نظام را مورد هدف قرار داد 
و به دنبال خارج کردن آن از تعادل امنيتی و سياسی بود. 
جانشين فرمانده کل سپاه افزود: خيانت سران فتنه، يک 
خيانت منحصربه فرد، خطرناک، ويرانگر و نابخشــودنی 
اســت و وجدان بيــدار ملت ايــران هرگز نمی بخشــد 
کسانی را که دستور شکســتن نظام را صادر می کردند و 
می خواســتند نظام ما را تحويل بيگانگان دهند. ســردار 
ســامی گفت: حصر اين افراد و طرد آنها از ذهن جامعه، 
کوچک ترين اقدام حکومت در برابر آنهاست. وی تصريح 
کرد: بعد از اين فتنــه بود که تحريم هــای جهانی عليه 

ايران، تشديد و دشمن برای اين تحريم ها تحريک شد.

بیانات رهبر انقالب در آستانه سالروز حماسه ۹ دی:

شمار بیکاران به بیش از
سه میلیون و 300 هزارنفر رسید؛

غم نان داریم
نه برجام!

حادثه ۹ دی از نمونه های 
قدرت نظام اسالمی است

درصد واردات خودرو به اصفهان معلوم نیست

3

3

جانشین فرمانده انتظامي استان اصفهان:

 در فتنه 88 حتي یک نفر هم
دچار شک و تردید و لغزش نشد

» زاینده رود «، مهم ترین سد 
جلوگیری از فرسایش خاک ایران

سردار سالمی در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین)ع(:

سران فتنه نابخشودنی اند

15

12

مدير کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي چهارمحال و بختیاري:

66 درصد اماکن مسکوني استان 
نیاز به مقاوم سازي دارد

7

خبر آخر

ريیس اتحاديه خودروفروشان اصفهان مطرح کرد:

ادامه در صفحه 2

نماينده ولی فقيه در اســتان اصفهــان، در ديدار با 
مديرکل، معاونان ستادی و رؤسای ادارات اوقاف و 
امور خيريه اســتان اصفهان اظهار داشت: هر کسی 
که اموال خود را وقف کند، تا ابد پرونده او باز اســت 
و برای او ثواب در پرونده اش به ثبت می رسد.آيت ا... 

سيد يوســف طباطبايی نژاد افزود: امام صادق)ع( 
در حديثی، از اميرالمومنين علــی)ع( ياد کردند و 
فرمودند: اميرالمومنين)ع( از بندگان خاص خدا بود 
و اموال خويش را برای فقرا وقف کرد. اميرالمومنين 

)ع( بعد از وقف اموال خود فرمودند: من ...

آيت ا... طباطبايی نژاد:

 توسعه و عمران بقاع متبرکه
در رأس امور اوقاف قرار گیرد

15

در سمینار پايداری مشترک منابع خاک و آب مطرح شد: 
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پیشنهاد سردبیر:
حادثه ۹ دی از نمونه های قدرت نظام اسالمی است

واکنشانتخاباتسیاست خارجهدیدگاه

فریدون عباســی رییس سابق ســازمان انرژی اتمی 
کشــور در همایش بزرگ حماســه 9دی شهرستان 
اسکو در مســجد جامع این شــهر با اشــاره به اینکه 
درسال 88 عده ای فریب خوردند و جریان ضد دیانت 
و ضد انقالب به صورت سازمان یافته مسائل را هدایت 
کردند، اظهار داشــت: دشــمنان نظام و اسالم سعی 
داشــتند با فریب، مــردم را به خیابان ها بکشــانند و 

استفاده ببرند.
رییس ســابق ســازمان انرژی اتمی کشــور با اشاره 
به اینکه فتنه هنوز پایان نیافته اســت خاطر نشــان 
کرد:فتنه و فتنه هــای دیگری در راه اســت .داعش، 
النصره، مشــکالت یمن و... از نمونه هــای دیگر فتنه 
هســتند و تفاوت چندانی ندارند تنها امــروز فتنه به 

خارج از مرزهای کشور کشیده شده است.
عباسی بیان داشــت: بعداز حماسه 9 دی جریان فتنه 
88 بستر ترورها را فراهم کرد و شهید علی محمدی را 

برای ترور انتخاب کردند.
وی گفت: هــدف از ترور فقط حذف فرد نیســت بلکه 

ایجاد رعب و وحشت میان مردم است.

جمشید ایرانی رییس دفتر سیاسی جبهه اصالح طلبان 
و جبهه اعتدالگرایان درباره آخرین تصمیمات انتخاباتی 
ایــن دو جبهه اظهــار داشــت: دفتر سیاســی جبهه 
اصالح طلبان و اعتدالگرایــان در ارتباط با کاندیدا کردن 
یک گزینه اصالح طلب به همراه روحانی به عنوان گزینه 

جبهه اصالح طلبان به جمع بندی رسید.
وی افزود: جبهه اعتدالگرایان در حــال رایزنی با جبهه 
اصولگرایان اصالح طلب است تا گزینه این جبهه هم در 

عرصه انتخابات حضور داشته باشد.
ایرانی بــا بیــان اینکه محوریــت جبهــه اصولگرایان 
اصالح طلب بر اســاس لیدری ناطق نوری است، گفت: 
محوریت جبهــه اصالح طلبــان، خاتمــی و محوریت 
راهبردهای جبهه اعتدالگرایان هاشــمی رفســنجانی 
است؛ البته بر اساس همین رایزنی ها و جلسات صورت 
گرفته تالش داریم بین این ســه جبهه وحدت رویه ای 
مشــابه انتخابات 92 داشته باشــیم به همین دلیل ما 
در انتخابات پیش رو از هر ســه جناح سه نامزدی که با 
تعریف رجل سیاســی همگونی داشــته باشد، معرفی 

خواهیم کرد.

رییس سابق سازمان انرژی اتمی: 

فتنه 88 بستر ترور دانشمندان 
هسته ای را فراهم کرد

رییس کمیته انتخابات جبهه اعتدالگرایان خبر داد:

 یک گزینه اصالح طلب 
در کنار روحانی برای انتخابات

معاون وزیر خارجه :

لغو روادید با روسیه فعال 
مطرح نیست

معاون اول رییس جمهور:

 خرابکاری آقایان 
جبران نمی شود

حسن قشقاوی معاون پارلمانی و کنسولی وزیر امور خارجه 
درباره لغو روادیــد میان ایران و برخی از کشــورها، اظهار 
کرد: هر کشوری که حاضر باشــد با ایران لغو روادید کند 
و تســهیالت الزم مربوط به روادید را به ما ارائه دهد ما به 

صراحت در این راستا  اعالم آمادگی کرده ایم.
وی افزود: ما با تایلند و روســیه مذاکراتــی را پیرامون لغو 
روادید انجام داده ایم؛ اما هنوز به جمع بندی نهایی دست 

پیدا نکرده ایم.
قشقاوی درباره مذاکرات وزارت خارجه با روسیه برای لغو 
روادید گفت: در حال حاضر مذاکرات ما با روسیه به خوبی 
پیش می رود اما فعال لغو روادید با این کشور مطرح نیست 
بلکه موضوع تســهیالت ویزایی در حال حاضر در اولویت 

است.
وی در پایان تاکید کرد: ما در حال حاضر با 72 کشــور در 
موضوع لغو روادید و ارائه تســهیالت ویزایی وارد مذاکره 
 شــده ایم که بعضی از آنها نیــز مثمر ثمر بوده اســت و 
درحال حاضر لغو روادید را با کشــورهایی مثل ارمنستان 

عملیاتی کرده ایم.

معاون اول رییس جمهور دیروز در محل وزارتخانه صنعت و 
معدن و تجارت در مورد انتقادهایی که مخالفان به آمارهای 
دولت وارد می کنند، با بیان اینکه انگار پیشــرفت کشــور 
عده ای را آزار می دهــد، تصریح کرد: وقتــی می گوییم در 
فالن مسئله رشد داشته ایم عده ای عزا می گیرند چون فکر 
می کنند این کار به اسم گروه خاصی خواهد بود.جهانگیری 
اظهارکرد: مثال گفته می شود طبق آمار بانک مرکزی 7/4 و 
طبق مرکز آمار 6/4 درصد در 6 ماه گذشــته رشد داشته ایم 
آقایی که اصال معنی رشد را نمی داند می گوید این رشد برای 
نفت است و عربستان بیشتر باید به آن افتخار کند. وی ادامه 
داد: مگر مقــام معظم رهبری نفرمودند که به آمار رســمی 

کشور اشکال وارد نکنید.
جهانگیری در ادامه تاکید کرد: به کسانی که انتقاد می کنند 
باید بگوییم سیاســت شــما همان بود که فضای اقتصادی 
کشور را به پرتگاه رســاندید و نیروهای انقالب را مقابل هم 
قرار دادید. آمار تورم،  رکود و درآمد ســرانه مردم در ســال 
91 آنقدر بد بوده کــه هرچه تالش می کنیــم نمی توانیم 

خرابکاری آقایان را جبران کنیم.

بیانیه کمیسیون امنیت
درباره فایل صوتی ظریف

پاسخ وزیر خارجه عراق به ادعای 
الجبیر درباره قاسم سلیمانی

شلیک موفق سامانه های موشکی 
ارتفاع متوسط پدافند هوایی ارتش 

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس درباره حواشی 
اخیر اظهارات ظریف بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه   آمده اســت: 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس به عنوان یکی از 
مهم ترین کمیسیون های مجلس از حساسیت و ظرافت های ویژه ای 
برخوردار اســت که عدم توجه به قواعد حاکم بر آن می تواند به منافع 
ملی نظام ضربه بزند. حضور منظم وزرای خارجی، اطالعات، کشــور 
و دفاع و فرماندهان نیروهای مســلح در این کمیسیون نشان دهنده 

میزان اهمیت و حفظ اسرار نظام در این جایگاه مهم است.
حادثه تلخی که هفته گذشــته پس از جلسه مشــترک وزیر محترم 
امور خارجه و معاونیــن این وزارتخانه و اعضای کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی اتفاق افتاد هنجارشــکنی و حاشیه سازی 
بی منطقی بود که اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون نسبت به 
آن معترضند. عدم توجه به ضرورت حفظ مطالب مطرح شده در آن 
جلسه و اصرار بر افشا و انتشار آن به صورت ناقص و گزینشی؛ گناهی 
نابخشودنی و خدمتی به دشمنان انقالب اســالمی است که مراجع 

ذی صالح باید به آن رسیدگی کنند.
سخنی که وزیر محترم امور خارجه در این جلسه اعالم کرد، نه اشتباه 
در برجام بود و نه اشتباهی در سیاست های راهبردی نظام، بلکه صرفا 

اشاره ای به یک اشتباه در اعالم موضع بود.
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی ضمن ابراز تاسف از این 
واقعه تلخ بر ضرورت وحدت و همدلی همه آحاد مردم و مســئولین و 
همه دستگاه های ذی ربط به منظور پیشبرد اهداف مقدس جمهوری 

اسالمی و منافع ملی تاکید می کند.
الزم به ذکر اســت این بیانیه از طریق علیرضا رحیمی نماینده مردم 
تهران و عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی در اختیار 

خبرنگاران پارلمانی قرار گرفت.

به گزارش ایســنا، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان طی یک 
کنفرانس  مطبوعاتی با همتــای اردنی اش ناصر جده در شــهر 
الریاض در رابطه بــا اوضاع موجود در عراق گفــت: اگر بخواهیم 
کشور عراق به یک کشور متحد تبدیل شود باید نیروهای الحشد 
الشــعبی را از بین ببریــم. وی در ادامه مدعی شــد: این نیروها 
شبه نظامی هســتند و افســران ایرانی که در رأسشــان سردار 

قاسم سلیمانی قرار دارد، آنها را رهبری می کنند.
 این ادعاها در حالی مطرح می شود که مقامات ایران همواره تاکید 
کرده اند که حضور نیروهای مستشاری ایران در عراق به خواست و 
دعوت حکومت و دولت منتخب مردمی عراق بوده که این دولت با 

انتخابات آزاد روی کار آمده است.
ابراهیم جعفری، وزیــر خارجه عراق نیــز در گفت وگو با االهرام 
مصر پیرامون اینکه ســوال هایی مبنی بر نقش ســردار قاســم 
سلیمانی، فرمانده ســپاه قدس در نبرد آزادسازی موصل و دیدار 
وزیر خارجه عراق با وی مطرح اســت، تاکید کرد: در مورد سردار 
قاســم ســلیمانی باید بگویم که وی فقط یک مستشــار است و 
نقشش از دادن مشورت به نیروهای مسلح فراتر نمی رود و بیشتر 
از این نیست . من اینجا این سوال را می پرســم که چرا این همه 
حساسیت نسبت به یک مستشــار ایرانی وجود دارد در حالی که 
در عراق ده ها مستشار از ایالت متحده، انگلیس، کانادا و کشورهای 
دیگر هستند. به همین دلیل کمک گرفتن از مستشاران در عراق 
مسئله محرمانه نیست و ما از مستشاران در زمینه خاصی کمک 
می گیریم و کامال مقولــه مداخله آنها در امــور داخلی  را که یک 

مسئله دیگری می شود، رد می کنیم.

در دومین مرحله از رزمایش مدافعان آســمان والیت 7 در راســتای 
اجرای سناریوهای از پیش تعیین شده، با تهاجم هواگردهای متخاصم 
به اماکن و تاسیسات حساس منطقه جنوب کشور)استان خوزستان(، 
سامانه های موشکی ارتفاع کم و متوســط قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیاء)ص( ارتش با این اهداف درگیر و با موفقیت نســبت به انهدام 
آنها اقــدام کردند. امیر عباس فرج پور علمداری ســخنگوی رزمایش 
مدافعان آســمان والیت 7 درباره جزییات مرحله دوم این رزمایش در 
جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: ســامانه های موشکی بومی مرصاد 
و یازهرا )س( ۳ ،ضمن انجام عملیات کشــف و رهگیری، هواپیماهای 

مهاجم دشمن را مورد اصابت موشک های خود قرار دادند.
وی تاکید کرد: افزایش برد کشف، درگیری و دقت باال در انهدام هدف با 
ایجاد تغییرات سیستمی و الکترونیکی جدید در سامانه های موشکی 
مرصاد و یازهرا )س( ۳ در هفتمین رزمایش مدافعان آســمان والیت 

مورد ارزیابی کارشناسان نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفت.
 هفتمین رزمایش مدافعان آســمان والیت در منطقه ای به وســعت
  496 کیلو متر مربع در اســتان های بوشــهر، هرمزگان و خوزستان

 آغاز شد.

عکس روز

 تودیع و معارفه 
سرپرست سازمان حج و زیارت

مراسم تودیع سعید اوحدی رییس سابق سازمان حج و زیارت 
و معارفه حمید محمدی سرپرست جدید این سازمان با حضور 
حجت االسالم ســیدعلی قاضی عســکر نماینده ولی فقیه در 
 امور حج و زیارت، ســیدرضا صالحی امیــری وزیر فرهنگ و 
 ارشاد اســالمی در ســالن اجتماعات ســازمان حج و زیارت

 برگزار شد. 

اخبار

کافه سیاست

محمدعلی پورمختــار در خصوص بیانیــه اخیر آخونــدی در خصوص خرید 
چندین فروند هواپیمای ایرباس گفت: آقای آخوندی در این بیانیه از فواید خرید 
هواپیماها صحبت کردند؛ اما از مضرات آن ســخنی نگفتند. آقای آخوندی باید 

توضیح دهند برای رشد و پیشرفت صنعت هواپیمایی در کشور چه کردند؟
پور مختار گفت: ریاست سازمان هواپیماسازی کشور را آقای منطقی برعهده دارد 
که چند وقت پیش مصاحبه ای انجام داده بود و به شدت از عدم حمایت دولت، 
عدم تامین بودجه و تعطیلی بخش های تحقیقاتی صنعت هواپیماسازی انتقاد 

کرده بود.
وی ادامه داد: محققان صنعت هواپیماســازی نیز زیر فشار کمبود بودجه بیکار 

شدند، بارها به بنده مراجعه کردند، اما پیگیری ها به جایی نمی رسد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این بیانیه ها را انتخاباتی خواند و گفت: 
این بیانیه ها واقعیت را بیان نمی کنند و بر اساس اخبار موجود، نارضایتی مردم از 

دولت در حال افزایش است.

آذربایجان به دنبال کاسبی 
از دشمنی ایران واسراییل!؟

بیانیه وزیر در مورد خرید 
هواپیماها، انتخاباتی است

در هفته های گذشته دو ســفر مهم در منطقه قفقاز اتفاق افتاد. یکی سفر 
نتانیاهو به باکو که نشان از گسترش روابط آذربایجان و رژیم صهیونیستی 
اســت.در خبرها آمده بود کــه آذربایجــان از ایران موشــک های دوربرد 
می خواهد و ایران امتناع کرده اســت. آذربایجان در کنار اســتفاده از نفوذ 
رژیم صهیونیستی در آمریکا و وجود البی قدرتمند آیپک در مقابله با البی 
قدرتمند ارمنستان در آمریکا، به دنبال استفاده کاسب کارانه از دشمنی ایران 
و رژیم صهیونیستی است. برای عدم افزایش روابط با رژیم صهیونیستی، از 
ایران باج می خواهد و از سوی دیگر با استفاده از اشتهای رژیم اشغالگر قدس 
برای حضور درمرزهای ایران، ســالح را بهای این حضور می داند و اما سفر 
روحانی به ارمنستان پیامی به آذربایجان بود که ایران باج نمی دهد بلکه از 
 داشته های خود نهایت استفاده را می کند. بهای گسترش روابط آذربایجان

  با رژیم ســفاک صهیونیســت، گســترش روابط ایــران با ارمنســتان را 
در پی خواهد داشت.

منطقه

»نجده انزور« نایب رییس پارلمان ســوریه تاکید کرد که 
آزادسازی حلب از لوث تروریســم نقطه عطفی در بحران 
سوریه به سوی پایان و حرکت در مسیر حل آن است. وی 
با اشاره به سرمایه هایی که از عربستان سعودی به صورت 
قاچاقی به دست تروریست ها می رسد، تاکید کرد که نبرد 

»آزادسازی جوالن و فلسطین از مکه آغاز خواهد شد.«

به گزارش پایگاه اینترنتی النشــره، مرکز اطالع رسانی 
جنگ سوریه اعالم کرد: در درگیری های میان نیروهای 
دموکراتیک سوریه با تروریســت های داعش در حومه 
رقه، یکی از ســرکرده های بارز تروریست ها به هالکت 
رســید. به گزارش این مرکز، »ابو جندل کویتی«، یکی 
از ســرکرده های بارز گروه تروریستی داعش، در شمال 
شهر طبقه در حومه رقه طی درگیری با نیروهای کرد به 
هالکت رسید. شهر رقه، »پایتخت« خالفت خودخوانده 
داعش در سوریه است که نیروهای دموکراتیک سوریه 
اخیرا عملیات آزادسازی آن را آغاز کرده اند. گروه موسوم 
به نیروهای دموکراتیک ســوریه، ائتالفــی از نیروهای 
سیاسی و نظامی کرد، عرب، آشــوری، ارمنی و ترکمن 
است که در خالل جنگ سوریه تشکیل شده  است و به 

گفته آمریکا و متحدانش، علیه داعش می جنگد.

یکی از رهبران جنبش مشروع تونس گفت که »محسن 
مرزوق« دبیرکل این جنبش و تعدادی از رهبران تونس 
به زودی برای عذرخواهی از بشــار اسد به نمایندگی از 
ســوی ملت تونس به دلیل اختالفات سیاســی درباره 
جنگ ســوریه به دمشــق ســفر می کنند. هفته نامه 
»الصباح« به نقل از یکی از رهبران جنبش مشروع تونس 
نوشت که محســن مرزوق  برای عرض تبریک به بشار 
اسد به مناسبت آزادسازی حلب به دمشق خواهد رفت. 
الصباح افزود که هدف از ســفر مرزوق به سوریه، ترمیم 
تصویر منفی تونسی ها در اذهان عموم است. از زمان آغاز 
جنگ علیه ســوریه، تونس از جمله کشورهایی بود که 
افراد مسلح و تروریســت از آنجا به سوریه سفر کرده اند 
و بنا بر گفته مســئوالن حدود ۳ هزار تونســی در کنار 
گروه های تروریســتی به خصوص داعش در سوریه در 

حال جنگ هستند.

آزادسازی جوالن و فلسطین 
از »مکه« آغاز خواهد شد

هالکت سرکرده بارز داعش
در حومه رقه

عذرخواهی  تونسی ها
 از سوری ها

حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص(، 
دســتیابی به خیر و ســعادت در جوامع بشــری را در ســایه 
برخورداری از قدرت دانســتند و افزودند: قدرت های مستکبر 
همچون آمریکا، ســعادت جامعه و آنچه را کــه »ارزش های 
آمریکایی« می خوانند، در جمع آوری ثروت و تســلط بر عالم 
دنبال می کنند، اما اسالم، سعادت بشر را در رسیدن به کماالت 
انسانی و جریان داشتن فکر و عمل قرآنی در تمام اجزای جامعه 

می داند. رهبر انقالب اســالمی، وجود نظامی برآمده از اسالم و 
دارای قــدرت و نفوذ در مســائل گوناگون منطقــه را موجب 
برانگیخته شدن دشمنی و کینه قدرت های جهانی خواندند و 
افزودند: نظام سلطه با هر تفکر و جریان ضد ظلم و تبعیض در 
دنیا مخالف اســت، اما زمانی در مقابل جریانی با تمام وجود به 
معارضه بر می خیزد که آن جریان توانسته باشد اقیانوس یک 

ملت را به حرکت درآورد.

ایشان ریشــه توطئه ها و دشــمنی های گوناگون با جمهوری 
اســالمی را تبلور مخالفت با نظام ســلطه در ایراِن برخوردار از 
»منابع فراوان طبیعی و انسانی و اقتصادی، حرف و منطق و منبر 
سیاســی، و ابزار و نیروی الیق نظامی« دانستند و خاطرنشان 
کردند: جمهوری اسالمی در مقابل این دشمنی ها باید بر قدرت 
خود بیفزاید و علت تاکیــد مکرر بر افزایش قــدرت داخلی و 

استحکام ساخت داخل نیز همین مسئله است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به لزوم مجهز شدن به انواع 
قدرت از جملــه »قدرت فکری، اقتصادی، اجتماعی و بســیج 
مردمی« افزودند: به خیابــان آمدن میلیون ها نفر در 22 بهمن 
با گذشت حدود 4۰ سال از انقالب اسالمی، نشانه قدرت نظام 
اسالمی در بسیج مردمی است که این موضوع در دنیا بی نظیر 

است.
رهبر انقالب اســالمی، حادثه 9 دی را نمونه دیگری از عناصر 
قدرت نظام برشمردند و افزودند: در آن حادثه بی نظیر، هیچ کس 
دست اندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسالمی 
است، مردم را به خیابان ها کشاند و آن حادثه بی نظیر پدید آمد. 
ایشان با اشــاره به ترفند و خدعه دشمنان در سلب مؤلفه های 
قدرت نظام اسالمی، گفتند: دشــمن همچون دزدی است که 
قصد تصرف خانه را دارد؛ اما این طــور وانمود می کند که دلیل 
دشمنی، سالحی است که صاحبخانه برای دفاع در دست دارد و 
اگر آن سالح را زمین بگذارد، نزاع تمام می شود؛ بنابراین تالش 
می کند با حیله گری و اســتفاده از انواع روش ها از جمله حرف 
زدن، شوخی کردن، لبخند زدن، و تشر زدن، صاحبخانه را خلع 

سالح کند و به خانه وارد شود. 
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین ســعادت و شــقاوت را در 
گروی چگونگی استفاده از قدرت دانستند و در خصوص قدرت 
ناشی از سالح هســته ای، افزودند: منع سالح هسته ای مبانی 
بســیار مهم فقهی و عقالنی دارد؛ اما امکان تالش برای کسب 

انواع دیگر قدرت در اختیار دولت و ملت قرار دارد.

 منع سالح 
هسته ای مبانی 

بسیار مهم فقهی 
و عقالنی دارد؛ 
اما امکان تالش 

برای کسب انواع 
دیگر قدرت در 
اختیار دولت و 
ملت قرار دارد

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه و در آستانه سالروز 
حماسه ۹ دی 88، با اشاره به دشمنی و کینه ورزی عملی مستکبران با حاکمیت اسالم و تالش آنان برای سلب مؤلفه های 
قدرت نظام اســالمی، حادثه بی نظیر ۹ دی را از جمله نمونه های قدرت جمهوری اسالمی خواندند و خاطرنشان کردند: 
امروز هندسه تقابل قدرت های استکباری با جمهوری اسالمی در جهت سلب قدرت مادی و معنوی، و عزم و اراده ملت 

ایران است و در مقابل، باید این قدرت را حفظ و روز به روز تقویت کرد.

 در جلســه علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسالمی بیانیه 
21۰ نفر از نمایندگان درخصوص موضوعات مطرح شــده درباره 

حساب های قوه قضاییه قرائت شد که بدین شرح است:
بسم ا...الرحمن الرحیم

ما جمعی از نمایندگان ملت به نمایندگی از طرف امضاکنندگان 
این بیانیه درخصوص حساب های قوه قضاییه با توجه به اینکه حل 
مشکالت اصلی مردم در گروه همکاری صادقانه قوای سه گانه است، 

از ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص شبهات مطرح شده جویا 
شدیم. ایشان همه اسناد و مدارک مربوط به حساب ها را در اختیار 
ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی کردیم و برایمان روشن شد 
که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضاییه است و از جهات 
مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نمی باشد.طی جلساتی که 
با ریاست محترم قوه قضاییه داشــتیم، همه سواالتی که در ذهن 
نمایندگان بود را با صراحت با ایشان در میان گذاشتیم و ایشان نیز 

با سعه صدر و با صرف فرصت کافی به این سواالت پاسخ دادند و ما 
بهترین روش را همین گفت وگوهای صریح و منصفانه مسئوالن 
با یکدیگر می دانیم. نظرات رییس محترم قوه قضاییه درخصوص 
مجلس و جایگاه آن و همکاری صمیمانه با قوه مقننه را همســو با 
نظرات حضرت امام )ره( و رهبر معظم انقالب مبنی بر در رأس امور 
بودن مجلس، دریافت کردیم. بار دیگــر تاکید می کنیم که امروز 
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم مشکل اصلی کشور می باشد 
و مسئوالن نظام در قوای ســه گانه باید با اتحاد و همدلی و به  دور 
از حاشیه سازی ها و مجادله های بی حاصل سیاسی به دنبال حل 

مشکالت مردم باشند.

210 نماینده مجلس در واکنش به خبرسازی های اخیر علیه دستگاه قضا:

ایراد قانونی و شرعی به حساب سپرده قوه قضاییه وارد نیست

بیانات رهبر انقالب در آستانه سالروز حماسه ۹ دی؛

حادثه ۹ دی از نمونه های قدرت نظام اسالمی است
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
غم نان داريم، نه برجام!

قاب روز

منصور قماشــی گفت: تاکنون نســبت به صد ور 962 فقره جواز 
تاســیس د ر زمینه احد اث واحد  های صنایــع تبد یلی و تکمیلی 
بخش کشــاورزی، با پیش بینــی اشــتغال 19580 نفر و حجم 
ســرمایه گذاری ثابت 22 میلیون و 476 هزار و 627 ریال اقد ام 
شد ه است. مد یر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان، با بیان اینکه تعد اد  329 فقره پروانه بهره برد اری با میزان 
اشــتغال 7262 نفر و ســرمایه ثابــت 5970582 میلیون ریال 
صاد ر شد ه که اســتان اصفهان از نظر تعد اد،  رتبه اول را د ر کشور 
د اراست، اظهار د اشت: د ر ســال جاری نیز تعد اد  52 مورد  بازد ید  
کارشناســی و بررســی طرح جهت صد ور جواز تاسیس و تعد اد  
43مورد  بازد یــد  نیز برای صد ور پروانه بهــره برد اری و همچنین 

تعد اد  137 فقره موافقت اولیه اجرای طرح صاد رشد ه است.

نمایند ه مرد م شاهین شهر و میمه د ر مجلس شــورای اسالمی گفت: با 
تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، تمام مطالبات و تعهد ات بازنشستگان 
از صند وق ذوب آهن، به صند وق بازنشســتگی کشوری محول می شود . 
حســینعلی حاجی د لیگانی اظهار کرد : پیشنهاد ی مبنی بر واگذار شد ن 
تمام مطالبات و تعهد ات بازنشستگان کشــوری از صند وق بازنشستگی 
ذوب آهن به سازمان بازنشستگی کشوری مطرح شد . وی افزود : این طرح 
با استقبال نمایند گان مجلس مواجه شــد  و تنها سه رای مخالف د اشت 
مبنی بر اینکه موضوع منوط به اســتان اصفهان اســت. حاجی د لیگانی 
اذعان د اشت: رییس مجلس شورای اسالمی پیشنهاد ی د اد ند  که صند وق 
بازنشستگی ذوب آهن به ســازمان تامین اجتماعی واگذار شود ، اما این 
پیشنهاد  با مخالفت کارگران روبه رو شده و باید  به صند وق بازنشستگان 

کشوری محول شود .

کمپانی کیا، اولین تصاویر طراحی شــد ه از کوچک ترین عضو 
خود روهای خانواد گی خود، کیا پیکانتوی تماما به روز شــد ه را 

منتشر کرد .

رییــس اتحاد یه خود روفروشــان اصفهــان گفت: قیمت هــای خود رو د ر 
نمایند گی ها با بازار تفاوت چندانی ند ارد؛  شــاید  فقط 5 د رصد  اختالف آن 

باشد .
مرتضی گل افشــان با بیان اینکه بــازار خود رو د ر اصفهان د ر رکود  به ســر 
می برد ، اظهار د اشــت: وضعیت فروش اتومبیل د ر بــازار تغییری نکرد ه و 

همانند  گذشته است. 
وی افزود : رکود ، همچنان بر بــازار خود روی اصفهان حاکم اســت و برای 
رونق بازار خرید  و فــروش باید  ایــن وضعیت تغییر کند .رییــس اتحاد یه 
خود روفروشان اصفهان، تقویت منابع اقتصاد ی برای کاهش این رکود  را راه 
حل اصلی د انست و اد امه د اد : تغییر این شرایط نیز به کاهش رکود  و افزایش 

نقد ینگی د ر د ست مرد م بستگی د ارد . 
وی تصریح کرد : قد رت خرید  مرد م کاهش یافته و چنانچه کســی احتیاج 
ند اشته باشد  ماشین نمی خرد ؛ اکنون بازار خود رو د ر سکوت به سر می برد . 
گل افشــان پیرامون اینکه طی چند  هفته گذشــته قیمت خود رو به بهانه 
گرانی ارز با افزایش روبه رو شــد ه بود ، تاکید  کــرد :  قیمت های خود رو د ر 
نمایند گی ها با بازار تفاوت چندانی ند ارد؛  شــاید  فقط 5 د رصد  اختالف آن 

باشد .
د رصد  وارد ات خود رو به اصفهان معلوم نیست

وی د ر پاسخ به اینکه چند  د رصد  از خود روهای وارد اتی د ر اصفهان فروخته 
مي شــوند ، اظهار د اشت: به د رســتی معلوم نیســت چند  د رصد  آن برای 

اصفهان است، شاید  گاهی وارد ات اصفهان بیش از پایتخت باشد . 
گل افشان پیرامون اینکه آیا از شماره گذاری خود روهای وارد اتی به اصفهان 
نمی تــوان د رصد  یا تعــد اد  آنها را اعالم کــرد ، افزود : شــماره گذاری روی 
خود روهای وارد اتی انجام می شود ، اما باتوجه به نمایند گی  هایی که خود رو 
وارد  می کنند ، به د رستی معلوم نیست که چند  د رصد  برای اصفهان، تهران 

یا شیراز است. 
وی د رباره ارتباط اتحاد یه ها و نمایند گی شــرکت های خود رو، بیان د اشت: 
روابط کاری با هم ند ارنــد ، قیمت  خود روهای ایرانی را اتحاد یه  مشــخص 

 می کند؛ اما نرخ خود روهای وارد اتی برعهد ه شرکت هاست. 
رییس اتحاد یه خود روفروشان اصفهان، د ر پاســخ به اینکه آیا اتحاد یه ها بر 
نمایند گی های خود رو نظارت د ارد ، بیان د اشــت: اتحاد یه هیچ گونه نظارتی 
بر شــرکت های خود رو ند ارد ، زیــرا نمایند گی ها مخصوص شــرکت هاي 

ایران خود رو و سایپاست و بر طبق قیمت شرکت قیمت گذاری می کنند .

موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی، تولید  د اخل و خارج د ر بازار ایران، از چند  هفته 
پیش کلید  خورد  و د ر حالی از هفته گذشته توسط مسئوالن، رسانه ای شد  که اعد اد  
و ارقام مختلفی د رخصوص میزان افزایش این لوازم اعالم می شود . به گزارش ایسنا، 
این افزایش تنها مربوط به لوازم خانگــی خارجی نبود  و د ر مقوله لوازم خانگی تولید  
د اخل نیز شاهد  افزایش قیمت لوازم خانگی هستیم؛ هرچند  که این میزان افزایش، 
نسبت به کاالهای خارجی از رشــد  کمتری برخورد ار اســت. نایب رییس اتحاد یه 
فروشــند گان لوازم خانگی اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت لوازم خانگی د ر بازار 
مشهود  است، گفت: بیشتر کاالهایی که افزایش د اشــتند،  شامل چند  برند  وارد اتی 

معروفند که همیشه د ر افزایش قیمت ها پیشگام می شوند .
حســین عبد لی اظهار کرد : وقتی برند ها قد م اول را د ر افزایش قیمت لوازم خانگی 
بر می د ارند ، این افزایش قیمت به تولید ات د اخل نیز کشــید ه می شــود  و برند های 
وارد اتی، پیشگام افزایش قیمت لوازم خانگی د ر بازار می شوند . وی د رخصوص تاثیر 
قیمت ارز بر افزایش قیمت لوازم خانگی اظهار کرد : برند های وارد اتی بیشــتر روی 
نرخ ارز حســاب می کنند ، زیرا معیار قیمت لوازم خانگی برای برند های وارد اتی، ارز 

است.
برند های وارد اتی، پیشگام افزايش قیمت می شوند 

نایب رییس اتحاد یه فروشند گان لوازم خانگی اصفهان تصریح کرد : اگرچه تعد اد ی 
از شــرکت ها از افزایش شــش د رصد ی کاالهای خود  خبر می د هند ، اما گاهی این 
افزایش قیمت ها تا 10 د رصد  و بیشــتر هم می رســد . عبد لی با بیان اینکه برند های 
وارد اتی امســال د و تا سه بار افزایش قیمت د اشتند ، خاطرنشــان کرد : برای کنترل 
قیمت ها د ر بازار پیشــنهاد  می کنیم که برند های معروف لــوازم خانگی، قیمت ها 
را کنترل کنند  تا افزایش پی د ر پی ند اشــته باشــند . وی اضافه کــرد : اگر برند های 
وارد اتی گام اول را د ر افزایش قیمت ها برند ارند ، تولید ات د اخلی نیز گام های بعد ی 
را برنمی د ارند ؛ زیرا شــرکت های تولید  د اخلی می توانند  بــرای تصویب قیمت ها، با 

د ستگاه ها و مسئوالن ذی ربط هماهنگی د اشته باشند .
افزايش بیش از 10 د رصد ی د ر بازار لوازم خانگی

نایب رییس اتحاد یه فروشند گان لوازم خانگی اصفهان، با بیان اینکه معموال تولید ات 
د اخلی د ر افزایش قیمت پیشگام نیستند ، گفت: تولید ات د اخلی نیز مانند  برند های 
وارد اتی بین شش تا 10 د رصد  افزایش قیمت د اشته اند ؛ اما کاالهای برقی و کوچک 
خانگی چنــد ان افزایش قیمتی ند اشــتند . عبد لی افزود : تولیــد ات د اخلی اکثرا به 
قیمت خود  اضافه کرد ه اند ، د لیل این افزایش را نیز ایــن گونه اعالم می کنند  که د ر 
د و سه سال گذشته افزایش قیمت ند اشته ایم و با توجه به افزایش حقوق کارگران و 

سهم بیمه، مجبور شد یم قیمت ها را افزایش د هیم.

صد ور962 فقره جواز تاسیس واحد های 
صنايع تبد يلی و تکمیلی د ر اصفهان

محول شد ن تعهد ات بازنشستگان 
صند وق ذوب آهن

عروس زيبا و جد يد کیا را ببینید 

گذاشت  نخواهد  امید  و  تدبیر  »د  ولت 
این همه جوان بیکار د  ر مقابل خانواد  ه 
و فرزندان شـــرمنده باشند. د  ولت تدبیر، گرانی را با فکر و 
برنامه، کنترل کــرده و کاهش خواهد د  اد  .« این ســخنان را 
به یاد  د ارید ؟ اینها سخنان حســن روحانی قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 92 بود ؛ قبل از اینکه د رمقام رییس 
جمهور ایران به پاســتور راه پید ا کند . این وعد ه با ســخنانی 
چون: »ایجاد  شــغل نباید  با وام باشــد  که بیــکار، تبد یل به 
بیکار بد هکار خواهد  شد «؛ »برنامه اقتصاد ی من حل معضل 
اشــتغال بخصوص برای تحصیل کرد ه هاســت«؛ »کشــور 
را می توان از بیــکاری و گرانی نجــات د اد «؛ »ما 3 میلیون و 
200هزار بیکار د اریم و اگر تنها 10 میلیون گرد شــگر وارد  
کشور شود  بیش از 13 میلیارد  د الر د رآمد  ارزی و 4 میلیون 
اشتغال د رست می شــود ؛ یعنی با یک حرکت صحیح د ر یک 
مسئله اقتصاد ی و اجتماعی، می توانیم بیکاری را حل کنیم؛ 
بیکاری که امروز تنها مشــکل اقتصاد ی نیست بلکه مشکل 
اجتماعی نیز هســت و معضالت فراوانی به همــراه د ارد «؛ 
»مشکل بیکاری ســبب شد ه اســت از هر 5 ازد واج، یکی به 
طالق منجر شود ؛ با رونق اقتصاد ی و ریشه کن کرد ن بیکاری، 
جلوگیری از ایــن کار امکان پذیر اســت«؛ »د ر کد ام یک از 
خانواد ه های ایرانی، بیکار نیست؟ این بیکاری د ر کشوری که 
اینهمه سرمایه و پتانســیل اقتصاد ی د ارد،  چرا ایجاد  شد ه؟! 
اینها همه ناشی از سوء مد یریت است و إن شــاءا... با تد بیر و 

امید  حل خواهد  شد«. 
این جمالت و امثال اینها تا پایان سال 94 نیز اد امه د اشت؛  اما 
سال 95 هم تمام شد  و »بیکاری« همچنان معضل و مشکل 
اصلی جوانان این کشور است؛ چه تحصیلکرد ه و چه آنهایی 

که تحصیالت چند انی ند ارند ... .
      

کمتر از 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی ماند ه است. 
د ولت تد بیر و امید  به پایان کار خود  د ر د وره چهارســاله اول 
می رسد  و مشــخص نیســت این د ولت آیا د وره د وم را نیز 
تجربه خواهد  کرد  یا روحانی، تنها رییس جمهور یک د وره ای 
ایران خواهد  شــد  که اگر د ومی به وقوع بپیوند د ، نمی توان از 
نقش مشکالت معیشــتی و اقتصاد ی گذشــت که به اذعان 

کارشناسان د ر د ولت روحانی توجه زیاد ی به آن نشد . 
مرد م بــه د نبال یک ناجی بــرای حل مشــکالت اقتصاد ی 
همچون بیکاری بود ه و هســتند  و د ولت تد بیرو امید  قسمت 
عمد ه ای از توان خود  را صرف برجام و توافق هســته ای کرد  
و کمتر به ایــن بخش از د غد غه های مرد م پاســخ د اد  و حاال 
د ر ماه های پایانی عمر این د ولت، رییس جمهور گفته که به 
وعد ه خود  مبنی بر نجات اقتصاد  کشور عمل خواهد  کرد؛  اما 
بسیاری از مرد م و کارشناسان این سوال را مطرح می کنند  که 
آیا د ولتی که ظرف سه سال و اند ی نتوانست اقتصاد  را نجات 
د هد ، د ر شش ماه می تواند؟! برخی می گویند  شاید  این اتفاق 
بیفتد ! رییس جمهور و کابینه اش د ر مراســم ها و جلســات 
مختلف، از آثار مثبت توافق هسته ای و پسابرجام سخن می 

گویند ؛ از گشایش هایی که برجام برای ایران به همراه آورد ؛ از 
تورم که مهار شد  و البته روحانی خود ش نیز اخیرا به این نکته 
اذعان کرد ه که مشکل بیکاری د ر کشور وجود  د ارد  و باید  این 
مشکل را حل کرد . »مســعود  نیلی«، مشاور اقتصاد ی رییس 
جمهوری نیز د وشنبه شــب د ر برنامه »تیتر امشب« شبکه 
خبر سیما، آمار جالب توجه و البته متاثرکنند ه ای از بیکاران 
د ر کشور د اد  و گفت: شمار بیکاران از د و و نیم میلیون نفر د ر 
سال 93، به بیش از سه میلیون و ســیصد  هزار نفر د ر پایان 
نیمه نخست امسال افزایش یافته است. این را بگذارید  د ر کنار 
سخنان »محمد باقر نوبخت« سخنگوی د ولت که سال 92 و 
د ر همان ماه های ابتد ایی آغاز به کار د ولت تد بیر و امید ، گفته 
بود  نرخ بیکاری به زیر 10د رصد  رســید ه و تک رقمی شــد ه 

است. 
حاال د ر پایــان کار د ولت، آمار و ارقام بیــکاری، ناامید کنند ه 
به نظر می رســد . آبان ماه امســال بود  که رییس جمهور د ر 
همایش مسئولیت اجتماعی کشور گفت: »امروز هیچ نیازی 
د ر جامعه ما باالتر از مسئله اشتغال جوانان و هیچ خیری باالتر 
از زمینه سازی برای اشتغال نسل جوان ما نیست؛ به ویژه آنها 

که مشکل جسمی د ارند .« 
چند روز قبل تر هم د ر اراک گفته بــود : »امروز معضل اصلی 
کشــور ما، عد م رونق اقتصاد ی و بیکاری نسل جوان به ویژه 

تحصیل کرد ه هاســت و ما برای اشــتغال پاید ار نسل جوان، 
راهی جز ایجاد  رونق اقتصاد ی ند اریم.« امــا د ر عین حال و 
د ر شرایطی که رییس جمهور د ر سخنرانی های چند  ماه اخیر 
خود،  رفع مشکل بیکاری و لزوم اشتغالزایی را از اولویت های 
د ولت معرفی کرد ه است، معاون وزیر کار می گوید  که طی3 
سال گذشته، با وجود  پیگیری های صورت گرفته، وزارت کار 
موفق به د ریافت هیچ اعتباری برای طرح های اشتغالزا نشد ه 

است.«
      

و حاال یک مقام د ولتی مقابل د وربین های تلویزیونی اعتراف 
می کند  که تعد اد  بیکاران از د و و نیم میلیون نفر د ر سال 93، 
به بیش از ســه میلیون و 300 هزار نفر د ر پایان نیمه نخست 

سال 95 افزایش یافته است.
ســال گذشــته هم مرکز آمار ایران د ر آخرین گزارش  خود ، 
تعد اد  شــاغالن د ر ســال 94 را چیزی حد ود  21 میلیون و 
860هزار و 836 نفر اعالم کرد ه بود . این رقم د ر ابتد ای د ولت 
تد بیر و امید،  چیزی حد ود  22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر 
بود ه که نشانگر بیکار شد ن خالص چیزی حد ود  330 هزار نفر 

د ر د ولت یازد هم د ر سال گذشته است .
جوانان تحصیلکرد ه ایرانی مد رک هایشان را روی تاقچه خانه 
یا کنج میزهای خود  قاب گرفته و پنهــان کرد ه اند  و د ر میان 

صفحات نیازمند ی های شهر، د ربه د ر به د نبال کار می گرد ند  
و از کار خبری نیست. برخی هایشــان هم با حسرت از کنار 
ســاختمان های نیمه کاره گذر می کنند  و مهاجرانی را می 

بینند  که د ر حال کار هستند .
»مهد ی« یکــی از همین جوان هایی اســت کــه با مد رک 
فوق لیسانس حســابد اری، به کار آزاد  روی آورد ه و می گوید : 
»برق کشی ســاختمان انجام می د هم. یک هفته کار هست 
و یک ماه بیکاریم. باید  منتظر بمانم تا شاید  کسی من را برای 
کار معرفی کند . بیکاری یک طرف، اینکه کارها را به مهاجران 
سپرد ه اند  هم طرف د یگر. قبال فقط کارهای سخت را به آنها 
می د اد ند و برای جوان های ایرانی کار بود  اما حاال شرایط فرق 
کرد ه؛ از چمــن زنی گرفته تا بنایی و نگهبانــی و... همه را به 

مهاجران می سپارند .« 
مهد ی می گوید  من با مد رک فوق لیســانس حاضر نیستم 
بنایی کنم یــا نگهبانی بد هم امــا جوان هــای د یگری که 
تحصیلکرد ه نیستند  و حاضرند  این کارها را انجام د هند،  چه 
گناهی کرد ه اند  که باید  د ر گوشه خانه د ر شهر خود  و کشور 
خود  بنشینند  و ناظر کارکرد ن مهاجرانی باشند  که می آیند  
و حاضر می شوند  با مبلغی کمتر، کار سخت تر انجام د هند  و 

فرصت های شغلی را از جوان های خود مان می گیرند ؟!
این را که می گوید، به ســراغ آمار و ارقام مهاجران می رویم. 
جالب اســت! طبق گفته مشــاور رییس جمهــور، بیش از 
3میلیون بیکار و از ســوی د یگــر آن طور که آمــار و ارقام 
می گویــد،  حــد ود  3 میلیون هــم مهاجر د ر ایــران د اریم؛  
مهاجرانی که از کشــورهای مختلف منطقه مثل افغانستان، 
پاکســتان، عراق و حتی لبنان و ســوریه د ر ایــران زند گی 
می کنند  و هزینه های اقتصاد ی و فرهنگی برای این 3میلیون 
نفر که به عنوان پناهنده زند گی می کنند  و میهمانان کشور 
ایران هستند ، زیاد  اســت؛ هزینه هایی که روی د ست ایران 
می گذارد  و »حسن هانی زاد ه« کارشــناس مسائل منطقه 
ای د ر ایــن باره می گوید: متاســفانه ســازمان ملل متحد  و 
سایر نهاد  های بین المللی، برای ارائه خد مات انسانی به این 
پناهند گان، هیچ گونه کمکی به ایــران ارائه نمی د هند  و این 
یکی از مشــکالت اقتصاد ی ایران است. ســال گذشته اعالم 
شد  که حد ود  6 هزار پناهند ه ســوری د ر ایران وجود  د ارند . از 
سوی د یگر برطبق گفته رحمانی فضلی، وزیر کشور، بیش از 
2 میلیون مهاجر افغان نیز د ر ایران زند گی می کنند  که حتی 

نیمی از آنها کارت اقامت ند ارند . 
      

مشکالت اقتصاد ی و د غد غه های معیشتی کمر مرد م را خم 
کرد ه، آمار بیکاری روبه افزایش اســت و د ولتی که پرد اخت 
یارانه 45هزارتومانی به مرد م را »مصیبت عظما« می د اند ، د ر 
این ماه های پایانی، از حل مشکالت سخن می گوید . برجام 
تاثیر ملموســی د ر زند گی مرد م ند اشته؛ تعد اد  مهاجران هم 
رو به افزایش است و تامین هزینه های مهاجران د ر ایران نیز 
خود ش به د غد غه ای د یگر تبد یل شد ه است. روحانی اما گفته 

به وعد ه اش عمل خواهد  کرد . تنها چند ماه باقی ماند ه است!

شمار بیکاران به بیش از سه میلیون و سیصد هزارنفر رسید؛

غم نان داریم، نه برجام! 

مشکالت اقتصاد ی و 
د غد غه های معیشتی 

کمر مرد م را خم 
کرد ه، آمار بیکاری 

روبه افزايش است و 
د ولتی که پرد اخت 

يارانه 45هزارتومانی 
به مرد م را »مصیبت 
عظما« می د اند ، د ر 

اين ماه های پايانی، از 
حل مشکالت سخن 

می گويد

اخبار

ريیس اتحاد يه خود روفروشان اصفهان مطرح کرد :

د رصد  وارد ات خود رو به اصفهان معلوم نیست
نايب ريیس فروشند گان لوازم خانگی اصفهان:

برند های معروف، قیمت ها را کنترل کنند 

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل زندان های استان اصفهان

اد اره کل زند ان های استان اصفهاند ستگاه مناقصه گزار
نشانی: اصفهان - ابتد  ای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقالم مواد  غذایی به شرح جد اول زیر:

گوشت100/000 کیلوگرم - مرغ160/000 کیلوگرم - برنج معمولی 
400/000 کیلوگرم - برنج د انه بلند 55/000 ک - ماکارونی700گرمی 

با قطر یک د وم میلی متر65/000 ک - روغن مایع معمولی50/000ک- 
روغن سرخ کرد نی50/000ک - عد س د رشت17/000ک - نخود  

12/000ک - لپه15/000ک - لوبیا چیتی17/000ک - قند  
90/000ک - چای ایرانی500گرمی9000ک- لوبیا چشم بلبلی 

14/000ک - لوبیا سفید 8000ک- لیمو خشک2000ک- آبلیمو 
4500 گالن10 کیلویی- رب گوجه فرنگی70/000ک - د ارچین 

2000ک - کشمش پلویی7000ک- ورمیشل450گرمی4000ک- 
فلفل و اد ویه4000ک - نمک90/000ک- خرما خشت 30/000ک- 
خیارشور8/000ک - نعنا خشک2000ک- شوید  خشک2000ک- 

رشته آش6000ک- سویا13/000ک - عد س ریز22/000ک
پنیر حلب50/000 کیلوگرم - کره 15گرمی1/150/000 قالب- مربا 

25گرمی1/150/000 عد د - حلوا شکری50گرمی400/000 عد د 

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

ضمانت نامه بانکی د ر وجه اد اره کل زند ان های استان اصفهانتضمین شرکت د ر مناقصه
به مبلغ 3/475/000/000 ریال

د ریافت اسناد 
د بیرخانه اد اره کل زند ان های استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

از تاریخ 95/10/11 به مد ت یک هفته

تحویل اسناد 
د بیرخانه اد اره کل زند ان های استان اصفهان

تا پایان وقت اد اری 95/10/27

گشایش پیشنهاد ها
اد اره کل زند ان های استان اصفهان
مورخ 95/10/28 ساعت 10 صبح

م الف: 11635

نوبت دوم

سمیه 
پارساد وست

معاون اتحاد یه گوشــت قرمز اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه قصابی های اســتان می شــکنند ، گفت: بسیاری 
از قصابی های اســتان توان پرد اخت کرایه مغازه، هزینه 
قبض آب، برق، گاز و... را ند ارند  و بد هکارند  و توان اد امه 

فعالیت ند ارد .
اصغر پورباطنی د ر گفت وگو با خبرنگار ایســنا، با بیان 
اینکه عوامل مختلفی باعث افزایش قیمت گوشت قرمز 
می شود ، افزود : گرانی آذوقه، خشکسالی، فصل زمستان، 
سرد ی و راهبند ان، ماه های محرم و صفر و صاد ر کرد ن 
د ام با مجوز یا بی مجوز و... از جمله د الیل افزایش قیمت 
گوشــت قرمز اســت. وی با بیان اینکه اطــالع د قیقی 
از میزان، نحوه و قیمــت د ام های صاد راتــی با مجوز یا 

بی مجوز از اســتان ند ارد ، اد امه د اد : کاهش قد رت خرید  
مرد م باعث کساد ی بازار گوشــت قرمز د ر اصفهان شد ه 
است، به طوری که د ر حال حاضر حد ود  50 واحد  قصابی 
تعطیل شد ه و بســیاری د یگر نیز د ر آستانه تعطیلی یا 

ورشکستگی قرار دارند.
معــاون اتحادیه گوشــت قرمز اســتان اصفهان قیمت 
خرید هر کیلو گوشــت قرمز برای قصابی هــا را حدود 
35تا36هزار تومان اعالم  و با بیان اینکه استان اصفهان 
دارای دام سنگین است، خاطر نشان کرد: استان اصفهان 
دارای دام سبک زیادی نیســت و دام سبک اصفهان از 
استان  و شــهرهای اطراف مانند خرم آباد، کردستان و 

همدان تامین می شود.

پورباطنی:

قصابی های اصفهان 
می شکنند

بازارخودرو
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

10 اقدام موثر جهت پیشگیري از ابتال به آلزايمر

مدیر عامــل انجمن صــرع ایران گفت: کســانی که زیاد ســیگار 
می کشــند و بســیار پرکار یا کم خواب هســتند، در معرض خطر 

تشنج قرار دارند.
 کوروش قره گزلی در حاشــیه همایش عمومی انجمن صرع ایران 
با موضوع بایدهــا و نبایدهای صرع در مدرســه، گفت: تشــنج از 
فرآیندهایی اســت که ســبب بد کار کردن مغز می شود. استرس، 
کم خوابــی، مصرف برخی غذاهــا، دخانیات و مــواد الکلی، مغز را 

مستعد بد کارکردن می کند.
وی با اشــاره به اینکه حدود 10 درصد افراد در طول زندگی خود 
یکبار تشــنج را تجربه می کنند، گفت: از این تعــداد، حدود یک 

درصد مبتال به بیماری صرع می شوند.
قره گزلــی ادامه داد: حمالت تشــنجی می تواند به ســالمت مغز 
آســیب جدی وارد کند و به همیــن دلیل مردم عــادی از جمله 
معلمان و مربیان، باید با نحوه مقابله با این عارضه آشــنایی داشته 
باشند. وی ادامه داد: وظیفه پزشــکان است که این آموزش ها را به 
افراد جامعه به ویژه معلمان و مربیان آموزشی ارائه دهند و این گونه 

همایش ها فرصتی مناسب برای این کار است.
مدیرعامل انجمن صرع همچنین با اشــاره به اینکه بیماری صرع 
انواع مختلف دارد، اظهار کرد: روش درمــان بیماری صرع، درمان 
دارویی است. در این روش درمانی با توجه به نوع حمالت تشنجی، 
داروهای درمانی مناســب برای فرد تجویز می شــود. وی به تنوع 
داروها در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا سال 1992 میالدی چهار 
دارو در این زمینه وجود داشــت که این تعداد بــه بیش از 30 نوع 
رسیده است که باتوجه به نوع تشــنج مورد استفاده قرار می گیرد. 
قره گزلی گفت: تشــنج در 25 تــا 30 درصد افراد بــا دارو کنترل 
نمی شود و راه های درمانی و تشخیصی دیگری مانند عمل جراحی 

برای آنان پیش بینی شده است.
ســی و یکمین همایش انجمن با موضوع بایدها و نبایدهای صرع 
در مدرســه، روز پنجم دی  ماه با حضور معلمان و مربیان در سالن 
اشراق تهران برگزار شد. هر تشنجی، بیماری صرع نیست. صرع به 
تشنج هایی اطالق می شــود که عامل گذار نداشته، تکرار شونده 

باشد و حداقل در فاصله زمانی معین بیش از دو بار تکرار شود.

محققان دانشگاه ناتینگهام، تکنیک جدیدی را توسعه دادند که برای 
مشاهده درون سلول های زنده، به جای نور از صدا بهره می برد. این 
تکنیک جدید، درک بهتری از ساختار و رفتار سلول ها را در اختیار 
ما قرار می دهد و یــک رقیب جدی برای تکنیک نوری محســوب 

می شود که در سال 2014 میالدی برنده جایزه نوبل شد.
 در این تکنیک تصویربرداری از امواج صوتی با طول موج کوتاه تر از 
پرتوهای نوری استفاده می شود که قادر به حمل بار پرانرژی نیستند 
و در نتیجه امکان آســیب رساندن این امواج به ســلول های زنده، 

منتفی است.
استفاده از پرتوهای نوری برای مشاهده ساختارهای میکروسکوپی، 
همواره با محدودیت هایی همراه است؛ زیرا اندازه کوچک ترین شیء 

قابل مشاهده، به واسطه طول موج پرتوهای نور محدود می شود.
در مورد سلول های زنده، طول موج نور نمی تواند کوتاه تر از نور آبی 
باشد؛ زیرا این نور، کوتاه ترین طول موج پرتوهای نوری را در اختیار 

ما می گذارد که امکان آسیب رسانی به بافت زنده را ندارند.
در واقع هرچه طول موج پرتوهای نور کوتاه تر می شــود، انرژی آنها 
افزایش می یابد و این انرژی می تواند به بافت زنده آســیب برساند. 
اما امواج صوتی برخالف پرتوهای نور، فاقد انرژی مخرب هســتند. 
بنابرایــن، محققان می تواننــد از امواجی با طول مــوج کوچک تر 
اســتفاده کرده و در نتیجه ســاختارهای کوچک تر را بدون آسیب 
زدن به آنها، با وضوح باالتری مشاهده کنند. استفاده از امواج مافوق 
صوت برای مشاهده درون بدن، در علم پزشکی امری متداول است 
اما محققان دانشگاه ناتینگهام، این شیوه را به گونه ای بهبود دادند 

که امکان مشاهده درون سلول های زنده را نیز در اختیار می گذارد.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفــت: مبتالیان به دیابت باید 
از مواد غذایی حاوی ویتامین های گروه B و اسید فولیک در برنامه 
غذایی خود استفاده کنند. کوروش صمدپور متخصص تغذیه و رژیم 
درمانی درباره دیابــت گفت: دیابت یکی از بیماری های شــایع در 

کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب می شود.
وی درخصوص میزان شــیوع بیماری دیابت در بین ایرانی ها اظهار 
داشت: حدود 7 تا 10 درصد مردم کشــورمان به این عارضه دچار 

هستند که نیمی از مبتالیان آن از بیماری خود اطالع ندارند.
 این متخصص تغذیه و رژیم درمانی عنوان کــرد: الگوی تغذیه ای 
صحیح، نقش موثــری در درمان بیماران دیابتــی ایفا می کند. وی 
با بیان اینکه دیابت نوع 1، وابســته به انسولین است، افزود: بیماری 
دیابت نوع 2 بیشــتر در بزرگســاالن باالی 30 ســال مشاهده می 
شــود. صمدپور توصیه کرد: مبتالیان به دیابــت باید تعداد دفعات 
وعده غذایــی خود را افزایــش و حجم هر نوبــت را کاهش دهند و 
حتی االمکان از مصرف نان ســفید که ســبب افزایش ســریع قند 
خون می شود، خودداری کنند. وی عنوان کرد: مبتالیان به دیابت 
می توانند بر حســب نوع داروی مصرفی و وزن خود، در وعده ناهار 

شش تا هشت قاشق غذا خوری برنج مصرف کنند.
 این متخصص تغذیه و رژیم درمانی، با بیان اینکه ســیب و گالبی از 
میوه های مناسب در مبتالیان به دیابت به شــمار می آید، تصریح 
کرد: این گروه از افراد باید از مصــرف میوه هایی مانند انگور، خربزه 
و طالبی که سبب افزایش ســریع قندخون می شوند، پرهیز کنند؛ 
اســتفاده از ســبزیجات و لبنیات کم چرب نیز از دیگر گزینه های 

غذایی بوده که تاثیر مثبتی در کنترل عالئم دیابت دارد.
 B وی اظهار داشــت: مبتالیان به دیابت باید ویتامیــن های گروه 
مانند B12 و B6 و اسید فولیک را به اندازه کافی دریافت کنند. این 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود: مقادیر باالی هموسیستئین 
در بدن، احتمال ابتال بــه ناراحتی های قلبی و عروقــی را در افراد 
افزایش می دهد که استفاده از ســبوس غالت و سبزی )که سرشار 
از ویتامین های B6 ،B12 و اســید فولیک است( کمک شایانی به 

جلوگیری از بروز این مشکالت می کند.
 وی تاکید کرد: از امالح دیگری که افراد مبتــال به دیابت با کمبود 
آن مواجه هستند، کروم اســت که این عنصر در موادی مانند کلم 
بروکلی، بادام، پسته، گوشــت و انواع ســبزیجات یافت می شود؛ 
همچنین این گروه از اشخاص باید از ویتامین E به عنوان یک منبع 
آنتی اکســیدانی اســتفاده کنند که این ویتامین، موجود در مغز و 

روغن هاست.

 خطر تشنج در کمین افراد 
سیگاری و کم خواب!

عکسبرداری از درون سلول های زنده 
با امواج صوتی 

 با مصرف اين ويتامین ها 
ديابت را ضربه فنی کنید

 محققان به زنــان باردارهشــدار می دهند کــه ازمصرف 
لوازم آرایشی و بهداشــتی از قبیل رژ لب، عطر و ضد تعریق 
)دئودورانت( بپرهیزنــد؛ این محصوالت حــاوی یک ماده 
شــیمیایی هســتند که بر غرایــز و عواطف مــادری تاثیر 
می گذارد. محققان دانشــگاه ماساچوســت درجریان یک 
مطالعه جدید متوجه شــدند که یک ماده شــیمیایی رایج 
در دئودورانت، رژ لب و عطر، بر مراقبت هــای مادرانه تاثیر 
می گذارد. این مطالعه نشــان داد که حتی قــرار گرفتن در 
معرض اندکی از این ماده شــیمیایی به نام بیســفونل اس 
)BPS ( بر توانایی مادر برای تنظیم نیازهای کودک تاثیر می 
گذارد. محققان تاکید کردند که نتایج این مطالعه از دیدگاه 
تکاملی حائز اهمیت اســت زیرا رفتار مادر بر احتمال بقای 
نوزاد تاثیر دارد. به گفته محققان ، BPS بــر رفتار مادرانه و 

همچنین ارتباطات عصبی مرتبط با مادری تاثیرگذار است.

به گفتــه محققان، مصــرف منظم و بیش از حــد داروهای 
ضدالتهاب غیراســتروئیدی )NSAID( مانند آســپرین و 
ایبوپروفن، با افزایش خطر مرگ در بیماران مبتال به سرطان 
رحم همراه اســت. محققان می گوینــد: »داده های اخیر 
 NSAID نشان می دهد که مهار التهاب از طریق استفاده از
در سرطان آندومتر و پیشــرفت آن نقش دارد. یافته های ما 
غافلگیرکننده بود، زیرا مخالف با نتایج مطالعات قبلی بود که 
بیان می کرد NSAID ها می توانند موجب کاهش التهاب و 
جلوگیری از پیشرفت ســرطان یا کاهش خطر مرگ ناشی 
از برخی سرطان ها مانند ســرطان روده بزرگ شوند.« طی 
مطالعه و بررســی بیش از 4000 نفر، محققان دریافتند که 
مصرف منظم NSAID  خطر مرگ ناشی از سرطان آندومتر 
را در زنان مبتال به نوع 1 این سرطان که نوع شایع آن است و 

کمتر تهاجمی است، تا ۶۶ درصد افزایش می دهد.

 خطر مصرف منظم آسپرين 
برای مبتاليان به سرطان رحم

ورزش درمانی

دانستنی ها

تاثیر منفی لوازم آرايشی 
برغريزه مادری

سالمت کودک

 
ارتباط 

بیماری های 
روانی با 

شخصیت

دانشــمندان ارتباط ژنتیکی بین مجموعه ای از عوامل روانی را کشف 
کردند که به عنوان پنج ویژگی بزرگ شــخصیتی شناخته می  شوند. 
این ویژگی های شــخصیتی شــامل برونگرایی، روان رنجوری، توافق، 
وظیفه شناسی و بازبودن فضا برای تجربه است که عوامل خطری برای 
اختالالت روانی خاص هستند. این در حالی است که پیش از این ثابت 
شــده بود شــخصیت تا حدودی با ژنتیک در ارتباط است. مطالعات 
ژنومی اخیر نشان می دهد که DNA در جنبه های خاصی از شخصیت 
تاثیرگذار اســت. »چی هوا چن«، محقق دانشگاه کالیفرنیا اظهار کرد: 

اگرچه ویژگی های شــخصیتی ارثی هســتند، امــا در مقیاس بزرگ 
GWAS توصیف متغیرهای ژنتیک مرتبط با شخصیت مشکل است. 
چن و تیم او، اطالعات ژنتیکی ۶0 هزار نمونــه ژنتیکی را مورد تجزیه 
و تحلیل قرار دادند. داده های DNA، ارتبــاط بین ویژگی های خاص 
ژنتیکی، صفات شخصیتی و اختالالت روانپزشــکی را نشان می دهد.

ما می دانیم که بخش هایی از شــخصیت ما مانند هــوش، ترکیبی از 
ژن هایی اســت که با آنها به دنیا آمده ایم. محققان ارتباط بین ژن های 
خاص و صفات خاصی را نشان دادند؛ به عنوان مثال، ژن WSCD۲ و 

 ۸p۲۳.۱ و کروموزوم L۳MBTL۲ با برونگرایی و ژن ، PCDH۱۵
با روان رنجوری مرتبط است. آنها همچنین دریافتند ژن های مربوط به 
روان رنجوری و تجربه آزاد مانند ژن مرتبــط با اختالالت روانی خاص، 
در یک منطقــه قرار دارند. روابــط ژنتیکی بیــن برونگرایی و اختالل 
نقص توجه - بیش فعالی )ADHD(، اسکیزوفرنی و اختالل دو قطبی، 
روان رنجورخویی، افســردگی و اضطراب برقرار است. به عبارت دیگر 
قسمت هایی از DNA که به تعریف شخصیت ما کمک می کند، در بروز 

مشکالت روحی و روانی تاثیرگذار است.

اگر برنامــه ای برای یــک تمرین مهم و بخصــوص دارید یا 
قصد دارید به یک ســرعت معین برای شرکت در مسابقات 
حرفه ای دســت پیدا کنید، شــک نکنید که باید این کار را 
روی تردمیــل انجــام دهیــد، چراکــه ســرما و لغزندگی 
مســیرهای دویدن می تواند به شما آسیب برساند و کیفیت 
 تمرینات هوازی شما را کاهش دهد. طبق مطالعات موسسه 
Naval Medical آمریکا، مصرف اکســیژن در شــرایط 
آب و هوایی ســرد باال مــی رود؛ بدین معنی کــه تمرینات 
شما بازده کمتری دارد، و شــما زودتر خسته می شوید. این 
نتیجه می تواند به این خاطر باشد که عضالت در هوای سرد 
از نظر مکانیکی بازده کمتری دارند. ممکن است با پوشیدن 
لباس های گرم، عضالت خود را گرم نگه دارید اما لباس های 

ضخیم می توانند کیفیت و بازده ورزش شما را کم کنند.
بنابراین در چه مواقعی باید به جای دویدن در خارج از خانه 
بر روی تردمیل بدویم؟ پاســخ این پرســش بستگی به نوع 
تمرینات شــما، شرایط آب و هوایی و ســطح تجربه شما در 
برخورد با زمســتان دارد. اگر هوا بسیار ســرد بود، در خانه 
بمانید، روی تردمیل تمرین کنید تا حداقل بفهمید در حال 

انجام چه کاری هستید.
اگر جاده ها برای عبور اتومبیل ها مناسب نبودند، حتما برای 
دویدن نیز مناسب نیســتند، بنابراین باید در خانه بمانید و 

روی تردمیل تمرینات هوازی مناســبی را تجربه کنید. اگر 
یکی از ورزشــکاران رشــته های حرفه ای دو هستید، عقل، 
ایمنی و نوع تمرینات حکم می کند که تردمیل را به محیط 

خارج از خانه ترجیح دهید.
نحوه تمرين روی تردمیل در زمستان

ضربان قلب شــما روی تردمیل متفاوت است. بدون وجود 
عوامل خارجی مانند تپه، باد، گرما و...، ضربان قلب تان روی 
تردمیل باید پایین تر از ضربان قلب در محیط خارج از خانه 
باشــد. این ضربان همچنین به دلیل اینکــه تردمیل پاهای 

شما را به عقب می راند، متفاوت خواهد بود.

اگر ناچار به استفاده از پســتانک، دندانگیر و ... هستید، 
باید بگوییم برخی شــرکت های ســازنده شیشه شیر، 
پســتانک و ســایر وســایل پالســتیکی کودکان، روی 
محصوالت خود برچســب »بدون BPA« را نصب کرده 
 »A اند. این محصوالت پالســتیکی فاقد ماده »بیسفنول
هستند و شــما می توانید آنها را خریداری کنید. توصیه 
دندانپزشــکان این اســت که برای کودکتان حتما ســر 
شیشه و پســتانک ارتودنســی بخرید. این وسیله ها در 
اندازه های گوناگون موجودند و سر آنها به گونه ای است 
که مکیدن آن باعث آســیب به دندان هــا و فک کودک 
نمی شود.پســتانک های ارتودنسی، تاشــو و متقارن، با 
توجه به شیوه طبیعی رشــد کام، دندان ها و لثه ساخته 
می شود و حتی اگر در دهان به حالت واژگون قرار بگیرد، 
این ویژگی ها را حفظ می کند.پستانک های سیلیکونی، 
بدون بو و مــزه بوده و بادوام تر از پســتانک های التکس 
اســت. به منظور رعایت بهداشــت، همه پســتانک ها با 
درپوش های حفاظت کننده ارائه می شــوند و از آنجا که 
منفذ دارند، قابلیت اســتریل شــدن با بخار را دارند. این 
پســتانک ها دارای دســته حلقوی ایمنی و سوراخ های 
هوا در بدنه هســتند تا از تحریک پوست حساس کودک 
جلوگیری کنند. موقع درآمدن دندان، نوزاد دوست دارد 

چیزی را گاز بگیرد یا ســطح صاف یا ســفتی را بجود تا 
لثه هایش را با آن مالش دهد. این زمــان، بهترین زمان 
برای اســتفاده از دندان گیر اســت. بر خالف دندان گیر 
پالســتیکی، دندان گیرهای چوبی طبیعــی بوده و هیچ 
نوع ماده رنگی شــیمیایی ندارند. پیشنهاد متخصصان، 
استفاده از دندان گیرهای چوبی اســت که سفت بوده و 
مواد شیمیایی ندارد. دندانگیرهای پالستیکی هم در بازار 
موجود است که از پالســتیک هایی با درجه کیفی پایین 
درست شــده اند و زمان درآمدن دندان در کودک، قابل 

استفاده خواهد بود.

سمی بودن پستانک و دندان گیر کودکان )2( ورزش کردن روی تردمیل در زمستان و داليل علمی )2(

زيبايی

اگر سایت ها و مجله های زیبایی را جست وجو کنید، به 
نکات آرایشی مرسوم و رایجی برمی خورید که به خانم ها 
می گوید چطور از لوازم آرایشی اســتفاده کنند و سراغ 
چه نوع از محصوالت نروند. امــا در کنار این نکات مهم، 
ترفندهای دیگری هم برای افزایش زیبایی چهره خانم ها 
وجود دارد که شاید در برخورد اول خیلی عجیب و غریب 
به نظر برســد، اما در واقع به نتایج مثبت و چشمگیری 
منجر شده اســت. در ادامه این مطلب، بــا چند مورد از 
همین ترفندها آشنا می شــوید که قبال امتحان شده و 

نتیجه داده اند.
شادابی پوست با سرکه  سیب

همه ما می دانیــم که اضافه کردن ســرکه ســیب به 
رژیم غذایی واقعا برای ســالمت مفید اســت، اما کمتر 
کســی می داند که می توان از این ســرکه خوراکی در 
ترفندهــای زیبایی برای خانم ها اســتفاده کرد. یکی از 
ویژگی های سرکه سیب، این اســت که به عنوان نوعی 
تونر یا شاداب کننده طبیعی پوست عمل می کند. امروزه 
بسیاری از متخصصان، استفاده از سرکه سیب را به عنوان 

بخشی از رژیم های ضدپیری پوست توصیه می کنند.
با این  حــال، شــاید بپرســید کــه چــرا از تونرهای 
بسته بندی شده و موجود در بازار استفاده نکنیم و سراغ 
سرکه سیب برویم؟! تونرها به طور کلی کمک می کنند تا 
سطح pH پوست به وضعیت متعادل و طبیعی بازگردد، 
اما بسیاری از تونرهای موجود در بازار حاوی الکل هستند 
که متاســفانه پوســت را بیش از حد خشک می کنند. 
خوشبختانه، ســرکه ســیب کامال طبیعی است و این 
خصلت منفی را ندارد. البته قبل از اینکه سرکه سیب را 
به عنوان تونر پوست استفاده کنید، باید آن را با آب رقیق 
کنید. فراموش نکنید که نسبت آب به سرکه در این کار، 

همیشه باید 3 به 1 باشد.
تقويت مو  با ماءالشعیر

زمانی  که درباره ترفندهای زیبایی برای خانم ها صحبت 
می شود، کمتر کسی می تواند استفاده از یک نوشیدنی 
مانند ماءالشعیر کالســیک را در این زمینه حدس بزند. 
با این  حال، چه باور کنید و چه نه، ماءالشــعیر کالسیک 
می تواند به ســالمت موها کمک کند زیرا باعث احیای 
تار موهای ضعیف می شــود. همان طور که شاید بدانید، 
همزمان با افزایش ســن، موها نیز نازک تر می شــوند و 
همین اتفاق می تواند حجم طبیعــی موها را کم کند. با 
این حال، گفته می شود که ماءالشعیر کالسیک می تواند 
تارهای مــو را ضخیم  و پرتــر کرده و حجــم موها را به 

وضعیت طبیعی خودشان بازگرداند.

از معجزه ماءالشعیر برای 
موها خبر داريد؟!

سن باال، سابقه خانوادگی، جنس مونث بودن و سندروم داون  
مهم ترین عوامل خطر ساز برای آلزایمر هستند. اگر بیماران، 
خویشاوند درجه اولی داشته باشــند که آلزایمر در او پس از 
۶5 سالگی بروز کرده باشد، خطر نســبی ابتالی آنها 3 تا ۶ 
برابر  افزایش می یابد؛ یا اگر خواهر یا برادری مبتال به آلزایمر 
پیش از ۶0 ســالگی و نیز یک والد مبتال باشند، خطر نسبی 
 آنها 7 تا 9 برابر می شــود. اینکه چه چیزی باعث این کاهش 

می شود هنوز به درستی مشخص نیست. 
خطر ابتال به آلزایمر با باال رفتن سن افزایش می یابد؛ اما این به 

آن معنا نیست که تمام افراد به آلزایمر مبتال می شوند. 
35 نفر از هر 100 نفر باالی 85 سال، از نوعی از زوال عقل رنج 
می برند. این به آن معناســت که ۶5 نفر از هر 100 نفر با این 

مشکل مواجه نمی شوند.
بروز زوال عقل در ســنین پایین تر از ۶0 ســال نادر اســت. 
متاســفانه این بیماري درماني ندارد اما مي توان تا حدودي 
از آن پیشــگیري کرد؛ انجام توصیه هاي ذیــل در این مورد 

پیشنهاد مي گردد: 
1- فعالیت هايي خارج از وظايف روزمره انجام دهید

  

بازي هایي را انجام دهید که مغز را فعــال نگه مي دارد مثل 
بازي با پازل ها

2- مصرف غذاهاي مفید جهت حفظ سیستم مغز و 
اعصاب

رژیم غذایي خود را سرشــار از مــواد حاوي امــگا 3 کنید؛ 
مثــال از ســالمون، بــوالک و میگــو اســتفاده نماییــد. 
کربوهیدرات هــاي پیچیده، آنتي اکســیدان هــا و مصرف 
وعده هــاي کوچک غذایــي در طول روز توصیه مي شــود. 
از مصرف غذاهاي فرآوري شــده و نوشــابه هــا، همچنین 
ماهي هاي بزرگ کــه جیوه باالیي دارند، خــودداري کنید 
 )جیوه، تفکر انســان را ضایع کرده و روي مخچه نیز اثر بدي

 دارد(.
3- با انجام ورزش هاي کششي، پیاده روي و کنترل 

رژيم غذايي، توده بدني متناسبي داشته باشید 
4-  مديريت برخورد با استرس را فراگیريد

انعطاف پذیري و انجام ورزش هاي مناســب کمک مي کند 
تا بر اضطراب غلبه کنید. اســترس باعث آزادسازي هورمون 
کورتیزول شــده و کورتیزول ســبب کوچک شــدن مراکز 

 حافظه در مغز مي شود که در نتیجه آسیب و تخریب حافظه
رخ  مي دهد. 

5- اندازه گیري آهن خون
آهن به نوروتراسمیترهاي مهم جهت سالمت حافظه کمک 
مي کند. طی یک مطالعه مشخص شــد در زناني که سطح 
ســرمي آهن بدن شان پایین بود نســبت به زناني که سطح 
سرمي آهن مناسبي داشــتند اختالالت حافظه به میزان دو 

برابر افزایش داشت. 
6- از انجام چند فعالیت همزمان اجتناب ورزيد 

زماني که مشغول مطالعه هســتید، اگر همزمان به اخبار نیز 
گوش کنید توانایي مغزتان جهت به یاد آوردن مطالب مختل 
خواهد شد؛ یعني وقتي شــما به چند موضوع همزمان توجه 
مي کنید بعدا بــه یادآوردن جزئیــات موضوع ها امکان پذیر 
نیست؛ زیرا در این شرایط جریانات مغزي به سمتي هدایت 
می شوند که جزییات کمتري را نگه دارند و بالعکس، متمرکز 
شدن روي یک موضوع در آن واحد، سبب مي شود هر مطلبي 

بهتر به خاطر سپرده  شود.
7- کلسترول خون خود را چک کنید 

کلســترول باالی خون، هم در عروق قلبي و هــم در عروق 
مغزي باعث انســداد مي شــود. این انســداد در مغز باعث 
مي شود  ســلول هاي مغزي از مواد مغذي ارزشمند محروم 
شده و مشــکالت حافظه نمودار گردد. در این رابطه مصرف 

موادغذایي کم کلسترول توصیه مي شود. 
8- هر روز يک عدد سیب بخوريد 

ســیب به قدر کافــي آنتــي اکســیدان دارد و مــي تواند 
ســطوح اســتیل کولین را در خون باال ببرد. استیل کولین 
نوروترانسمیتر اصلي براي حافظه است. آنتي اکسیدان هاي 
ســیب همچنین مغز را از آســیب رادیکال هاي آزاد حفظ 

مي کنند. 
9- داروهاي خود را چک کنید  

بسیاري از داروهایي که براي شما تجویز شده، مي تواند روي 
حافظه شما تاثیر بگذارد. هر چه سن شما باالتر مي رود داروها 
بیشتر در بدن شــما مي مانند که این امر، نشانگر کندشدن 
متابولیســم داروهاســت. داروهاي تضعیف کننده حافظه 
شامل ضد افسردگي ها، ضد اضطراب ها، بلوکرها، داروهاي 
شــیمي درماني، ضد پارکینســون، خواب آورها، مسکن ها، 

استاتین ها و آنتي هیستامین ها هستند. 
البته توجه کنید که هرگونه تغییر در دارو و میزان آن، بایستي 

تحت نظر پزشک معالج شما صورت گیرد.
10- افرادي که به لحاظ اجتماعي فعال بمانند، بسیار 

کمتر در معرض ابتال به دمانس يا زوال عقل هستند  
احساس تنهایي مي تواند هشداري براي ابتالی قریب الوقوع 

آلزایمر در سالمندان باشد.

10 اقدام موثر جهت پيشگيري از ابتال به آلزايمر

علت اصلي بیماري آلزايمر، کاهش ترشح ماده اي به نام سروتونین از سلول هاي مغزي است که به 
دنبال آن ارتباطات بین سلولي گسیخته شــده و نتیجتا منجر به اشکال در انتقام پیام هاي مغزي 
مي گردد. در اين بیماري، اختالل حافظه کوتاه مدت و فراموشي اسامي و اماکني که فرد قبال به راحتي 

به خاطر مي آورده، رخ مي دهد؛ تا جايي که اطرافیان خود را نمي شناسد و راه خانه را گم مي کند.

خطر ابتال 
به آلزايمر 

با باال رفتن 
سن افزايش 
می يابد؛ اما 

اين به آن معنا 
نیست که 

تمام افراد به 
آلزايمر مبتال 

می شوند

نوشین 
خنده رو 
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پیشنهاد سردبیر: 
راه حل مشکالت اندروید با طعم نوقا

کافه اپهوش سنج

چقدر با ویژگی های امنیتی اسکناس و ایران چک آشنا هستید؟ 
 اگر کســی نمونه جعلی آن ها را تحویل تان دهــد، می توانید 
 به ســرعت این موضــوع را تشــخیص دهید؟ برای دانســتن 
تفاوت های اســکناس های اصــل با نمونه های جعلی شــاید 

اپلیکیشن » نما « بتواند راهنمای خوبی برای تان باشد.
 نما یــک اپلیکیشــن واقعیت مجازیســت که بانــک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران آن را طراحی کرده اســت. به کمک 
 این نرم افزار قادریــد با تمام ویژگی های امنیتی پشــت و روی 
اسکناس های رایج و ایران چک ها آشنا شوید تا هیچ وقت فریب 

پول های جعلی را نخورید.
برای کار با نما به یک اسکناس یا ایران چک و حداقل یک دوربین 

پنج مگاپیکسلی در موبایل تان احتیاج دارید. 
کافیست پشت یا روی اســکناس را روی سطح صافی گذاشته 
و با دوربین موبایل آن را اســکن کنید. نما بافاصله ویژگی های 

 امنیتی اســکناس را برای تان نمایان می کند. بــه عنوان مثال 
در یک اسکناس ده هزار تومانی، ساده ترین ویژگی امنیتی چاپ 
برجسته است، اما طرح مخفی و الیاف فلورسنتی مواردی هستند 

که شاید تا به حال به آن ها توجه نکرده بودید.
نما این خصوصیات امنیتی را در حباب های جداگانه به شــما 
توضیح داده که با اشاره روی هر یک می توانید آن ها را به شکل 
صوتی هم بشنوید. تمام اسکناس ها و ایران چک ها خصوصیات 
امنیتی منحصر به فــردی دارند که در صــورت آگاهی از آن ها 

محال است که نتوانید نمونه های تقلبی را تشخیص دهید.
توجه داشته باشید که نما برای تشخیص اسکناس های جعلی 
طراحی نشده، بلکه هدف از ارایه آن اطاع رسانی و افزایش آگاهی 
 مردم از ویژگی های امنیتی اســکناس ها و ایــران چک ها بوده 

تا قربانی کاهبرداران و افراد سودجو نشوند.
فکر نمی کنیم اپلیکیشن های موبایل هنوز آنقدر پیشرفته شده 
باشند که بتوانند اسکناس های تقلبی را از اصل تشخیص دهند. 
اما با پیشرفت سرســام آور تکنولوژی هیچ بعید نیست که طی 

چند سال آینده موبایل ها و تبلت ها از پس این کار هم بر آیند.
   goo.gl/e8qS3z  اپلیکیشــن نما را می توانید از این لینــک 

به رایگان و برای پلتفرم های iOS و اندروید دانلود کنید.

معرفی نما؛ 

اپلیکیشنی  برای تشخیص 
ویژگی های امنیتی اوراق بهادار

قفل اندروید را بردارید

احتمال تاخیر در عرضه گلکسی 
اس 8 به دلیل عدم تامین پردازنده

مطالعه جمعیت پالنکتون ها 
توسط سیستم سنجش از دور 
معموال زمانی که صحبت از ناسا می شود، ناخودآگاه ذهن 
 به ســمت تصاویر مریخ و ایســتگاه های فضایی می رود. 
اما آژانس ناسا در زمینه مطالعات اقلیمی نیز فعالیت های 

بسیار انجام داده است. 
یکــی از پــروژه هــای انجــام گرفتــه، تعییــن میزان 
پانکتون موجــود در آب بود که توســط ابــزار » لیدار 
 » ) caliop ( ابر و هواپخــش با پاریزیشــن عمــودی
 تعبیه شــده روی ماهــواره »دیده بانی ابــر و هواپخش 
 »)calipso( با ره یاب مــادون قرمز و لیدار ماهــواره ای
انجام گرفــت. پانکتون ها در واقع تــوده ای از جانداران 
هستند که در سطح دریاها و اقیانوس ها زندگی می کنند. 
جمعیــت پانکتــون هــا اغلــب بــه عنوان شــاخص 
 ســامت آبــی و محیطــی مطــرح مــی شــود؛ زیرا 
 این موجودات نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس 

هستند.
الزم به ذکر اســت که پیــش از این ناســا تنهــا زمانی 
 قادر بود تــا ســطح پانکتون هــای موجــود در آب را 
اندازه گیری کند کــه بازتاب نور خورشــید در اقیانوس 

مشخص بود. 
اما سیســتم جدید بــر پایه لیــدار، برای انــدازه گیری 
 گیاهــان دریایی نیــازی به منبــع نور خارجــی ندارد. 
در عوض می تواند در روز و شــب و حتی در روزهای ابری 

نیز، گیاهان دریایی را مشاهده کند.
 » کریــس هاســتلر « دانشــمند و محقــق موسســه 

» langley « می گوید:
» caliop « بــرگ برنــده مــا بــرای ســنجش از دور 
اقیانوس ها توســط ماهواره ها بود. اکنــون ما می توانیم 
 مطالعاتــی را روی اکوسیســتم اقیانوســی موجــود 
 در عرض هــای جغرافیایی بــاال انجام دهیــم؛ جایی که 

پیش از این اطاعات کمی از آن داشتیم.
 » caliop « محققیــن از ســال 2006 و بــه کمــک 
 به مطالعه تغییــرات جمعیــت پانکتون هــا پرداخته 
ســامت  بــا  رابطــه  در  را  مفیــدی  اطاعــات   و 
 اقیانــوس ها به دســت آورده انــد. » مایــکل بهرنفلد «

مختصــص پانکتــون هــای دریایــی در دانشــگاه 
اورگن اســتیت معتقد اســت کــه » اگر مــی خواهیم 
 زنجیره غذایــی و پرورش اکوسیســتم هــای قطبی را 
 به طور کامــل درک کنیــم، می بایســت روی تغییرات 
کــه  محیطــی  عوامــل  و  قطبــی  هــای   یخچــال 
تنظیم کننده جمعیت شکار و شــکارچیان است، تمرکز 

کنیم. «

یک شــرکت، عینک آفتابی طراحی کــرده که جلوی فیلمبــرداری از چهره 
افراد را می گیرد. این عینک های آفتابی که Reflectacles نام دارند ابزاری 
مناسب برای مقابله با افرادی هستند که بدون کســب اجازه از چهره دیگران 
عکس و فیلم تهیه می کنند. عینک های یاد شده که با همکاری شرکت کیک 
استار تهیه شده اند حاصل ایده پردازی شــخصی به نام اسکات اربان هستند. 
وی می گوید زمانی که فرد این عینک هــا را بر چهره می زند و در برابر دوربین 
 قرار می گیرد، از قــاب این عینک نور متصاعد و باعث می شــود چهره فرد تار 
و براق به نظر برســد. البتــه این نور مانعی بــرای دید فردی کــه عینک را به 
چشــم زده، ایجاد نمی کند. تولید این نور با اســتفاده از نــور محیط یا فاش 
 دوربین صورت می گیرد. عینک های یاد شــده در قالــب عینک های آفتابی 
و عینک های طبی مورد اســتفاده هستند. قرار اســت این عینک ها در آینده 
نزدیک به قیمت ۹۵ دالر روانه بازار شوند. مدل پیشرفته تر عینک های مذکور 

از مالکان خود در برابر نور مادون قرمز هم حفاظت می کنند.

بنیاد علوم پیشــرفته و فناوری کره جنوبی یک پهپاد ضد آتش جســتجوگر 
 ساخته اســت. این پهپاد که CAROS نام دارد، شــبیه یک کواد کوپتر است 
و مانند آن نیز پرواز می کند. همچنین می تواند روی ســطوح مختلف بنشیند 
و عملیات جســتجو را انجام دهد. اگر این پهپاد ناگهان بیفتد می تواند دوباره 
به ســمت مکان قبلی خود پرواز کند یا به طور ایمن در نقطــه ای فرود بیابد.  
همچنین یک سیستم جهت یابی خودکار دارد که اطاعات را از حسگرهایش 
می گیرد و  نقشه ســه بعدی محیط اطراف مانند دیوارهای ساختمان یا درون 
اتاق ها را بررســی می کند. هرچند جســتجو و بررسی ســاختمان فعالیتی 
 مهم اســت، اما این پهپاد قابلیت های جالــب تری دارد و قرار اســت به یک 
نجات دهنده ضد آتش نیز تبدیل شــود. این بنیاد قصد دارد CAROS را برای 
نجات افراد هنگام آتش ســوزی به کار گیرد که با توجه به قابلیت پهپاد برای 

چسبیدن به دیوارها و سطوح، کارآمد به نظر می رسد.

 البته این طــرح چندان عجیب نیســت. قبــا شــرکت Geo Orbital نیز 
 چرخ های جدا شــونده ای برای یک دوچرخــه طراحی کرده بــود که آن را 
به یک دوچرخه الکتریکی تبدیل می کرد. اما نمونه جدید چرخ های متفاوتی 
دارد. چرخ های دوچرخه Rool in دارای ســلول های فتوولتائیک هستند که 
همزمان با پدال زدن به شــارژ شــدن دوچرخه نیز کمک می کنند. بنابراین 

نیازی به دستگاه های شارژر و سیم برق نیست.
 این دوچرخه به وســیله بلوتوث به یک برنامه موبایل متصل می شــود. کاربر 
می تواند با توجه به ســرعت دوچرخه میزان شــارژ شــدن آن را نیز تنظیم 
 کند.همچنین دوچرخه خورشــیدی دارای یک سیســتم جهت یابی اســت 
و به این ترتیب کاربر می توانــد بهترین مکان برای پــارک کردن دوچرخه و 
شارژ همزمان آن را پیدا کند. به گفته شــرکت، هدف از ساخت این دوچرخه 

خورشیدی، تردد آسان و پاک در شهر است.

عینک های ویژه برای مقابله 
با افراد فضول عرضه شد

پهپادها آتش نشان می شوند دوچرخه خورشیدی ساخته شد

مخترع جوان ایرانی، » نمایشــگر لمســی متون بریل « را ابداع 
کرده که امکان خواندن متن های دیجیتال و روش هایی را برای 

تنظیم کارآکترهای بریل به صورت پیوسته ارایه می دهد.
» مسلم اعظم فر « که اخیرا با ارایه طرح » نمایشگر لمسی متون 
بریل « موفق به کســب رتبه اول نوآوری هجدهمین جشــنواره 
جوان خوارزمی شــد، در گفت و گو با ایرنا بــه بیان ویژگی های 
این دســتگاه پرداخت و گفت: هر کاراکتــر و اطاعاتی به زبان 
دیجیتال، یک معادل در خط بریل دارد که این دستگاه، اطاعات 
 دیجیتال را از سیســتم گرفته و به یک ســری برجستگی های 

قابل لمس به خط بریل تبدیل می کند.
محقق پــارک علم و فناوری اقبــال یزد افزود: در این دســتگاه 
 کارآکترهــای بریل بر روی یک مســیر دایــره ای - خطی قرار 
 می گیرد و بــه این ترتیب از زیر دســتان کاربر که ثابت اســت 

عبور می کند و توسط حس المسه کاربر خوانده می شود. 
 وی قیمت ارزان را از جمله مزایای این نمایشگر لمسی برشمرد 
 و گفــت: ایــن دســتگاه بــرای اولیــن بــار در دنیــا طراحی 
 و ساخته شده و قیمت آن حدود دو تا ســه میلیون تومان است 
و تقریبا ده درصد قیمت دستگاه هایی است که برای کاربردهای 

مشابه استفاده می شوند.

گوگل می گوید اپلیکیشــن ایمیل این شــرکت بــه زودی قادر 
خواهد بود با توجه به محتوای ایمیل های دریافتی، یک ســری 
جمات آماده جهت پاســخ به ایمیل ها به کاربــران ارایه کند. 
گوگل نام ایــن امــکان را » Smart Reply « یا پاســخگوی 
 هوشمند گذاشــته اســت. پاســخ هایی که به ایمیل های وارده 
داده می شوند فعا پیچیده و کامل نیستند و اکثرا شامل عباراتی 
مانند » به آنجا خواهم آمد « و » آن را بررسی می کنم « هستند.

 یادگیری عمیــق یا یادگیری ماشــینی یکــی از مفاهیم اصلی 
هوش مصنوعی است. یادگیری ماشینی ممکن است آمار و ارقام 
ساده باشد یا آرایشی وســیع از توابع ریاضی که » شبکه عصبی 

مصنوعی « نامیده می شود.
انواع مختلفی از » شــبکه های عصبی مصنوعــی « وجود دارد 
کــه کاربردهای مختلفــی هم دارنــد. برای مثال شــبکه های 
عصبــی پیچیده برای پــردازش تصاویــر بــه کار می آیند. این 
تکنولوژی شــبکه های عصبی را » Yann LeCunn « اختراع 
کرده که هم اکنون در فیس بوک مشــغول به کار است و زمانی 
 که گوگل امســال کدهای آن را به صورت عمومــی برای برنامه 
» Deep Dream « منتشــر کرد، با اســتقبال زیادی مواجه 
شد. در طرف دیگر، محققین عاقه مند به استفاده از شبکه های 
عصبی تکرار شونده جهت اســتفاده در مواردی مانند یادگیری 
 زبان و نوشــتار هســتند چون به راحتــی اطاعــات جدید را 

با سیستم زمانی که تکرار می شود، ترکیب می کند.
» Google Inbox « از دونوع شــبکه عصبــی بهره می گیرد: 
یکی جهت پردازش اطاعــات ایمیل های دریافتــی و دیگری 

جهت ابداع پاسخ های احتمالی استفاده می شود.

افزایش سرعت خواندن نابینایان 
با نمایشگر لمسی متون بریل

استفاده گوگل از هوش مصنوعی 
برای پاسخ خودکار به ایمیل ها

 فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

شاید هنوز اندروید نوقا برای تمام گوشی های اندرویدی عرضه 
نشده باشــد ولی اگر صاحب یکی از گوشی های نکسوس یا 
پیکسل باشید احتماال تا اآلن زمان نسبتا زیادی را با آخرین 
نســخه ی اندروید ســپری کرده اید. اگر در کار بــا اندروید 
 نوقا دچار مشکل شــده اید، با ما همراه باشید تا با هم برخی 
از رایج ترین مشکات گزارش شده و راه حل آن ها را بررسی 
کنیم. البته بســیاری از این روش ها را در ســایر نسخه های 

اندروید هم می توانید استفاده کنید.
مصرف بیش از حد باتری در اندروید نوقا

باال رفتن مصرف باتری یکی از رایج ترین مشکاتی است که از 
سوی افرادی که از اندروید نوقا استفاده می کنند گزارش شده. 
متاســفانه از آنجا که دالیل بالقوه  زیادی ) از اپلیکیشن های 
نامناسب تا خراب بودن باتری ( برای این مشکل وجود دارد، 

حل کردن آن هم یکی از دشوارترین کارها است.
ابتدا کار خود را با حذف کردن یک به یک اپلیکیشــن ها آغاز 
کنید تا متوجه شــوید آیا مشکل ناشــی از یک اپلیکیشن 
خاص بوده اســت. اگر مشــکل با ایــن روش حل نشــد، 
می توانید به عنوان آخرین راه )پس از گرفتن یک پشــتیبان 
 کامل از اطاعات گوشــی( آن را فکتوری ریســت کنید.اگر 
به هر دلیل ترجیح می دهید از حذف کــردن و نصب کردن 
مجدد اپلیکیشــن ها یا پاک کردن کل گوشــی خودداری 

کنید، می توانید تا رســیدن به روزرسانی بعدی از روش هایی 
 موقتی برای حل مشــکل بهره بگیرید. برای مثال می توانید 
نور پس زمینه  صفحه نمایش را کاهش دهید، زمان قفل شدن 
صفحه را کوتاه کنید و در مواقع غیرضروری بلوتوث و وایفای 
را خاموش کنید تا عمر باتری گوشــی خود را تا جای ممکن 

طوالنی تر کنید. 
همچنین می توانیــد با کنــکاش کردن در بخــش باتری 
تنظیمات اندروید، اپلیکیشــن هایی را که بیش از حد باتری 
 مصرف می کنند تشــخیص دهید و قابلیــت صرفه جویی 
در مصرف باتری اندروید نوقــا را فعال کنید. در همین بخش 
روی آیکن منو ) ســه نقطه  عمودی ( ضربه بزنید و ســپس 
 گزینــه  Battery optimization را انتخــاب کنیــد 
تا مطمئن شوید هیچ کدام از اپلیکیشن ها بدون اطاع شما 
از حالت صرفه جویی در مصرف باتری خارج نشــده باشند. 
 مجددا روی آیکن ســه نقطــه ضربه بزنید و ایــن بار گزینه 

Reset app preferences را انتخاب کنید تا ببینید 
آیا این کار کمکی به حل مشکل خواهد کرد.

مشکالت بلوتوث و وایفای
مشــکات متعددی در مورد اتصال بلوتوث و وایفای گزارش 
شده اســت. بنابراین تشــخیص دادن این که مشکل دقیقا 

چیست می تواند اندکی دشوار باشد. 

کار خود را با کنار گذاشتن ساده ترین دالیل آغاز کنید. برای 
مثال بهتر است ابتدا مطمئن شوید که مشکل واقعا به گجتی 
مربوط می شــود که به تازگی به اندروید نوقا به روزرســانی 
کرده اید. برای ایــن کار می توانید وایفای یــا بلوتوثی را که 
دردسرساز شده با دیگر گوشــی ها یا تبلت ها بیازمایید. اگر 
سایر گجت ها هم در برقرار کردن اتصال دچار مشکل شدند، 
به احتمال بســیار زیاد ایراد از شبکه  وایفای یا اتصال بلوتوث 

است نه اندروید نوقا. 
پس از آن می توانید شانس خود را با روشن و خاموش کردن 
گوشــی یا غیرفعال کردن موقتی وایفای و بلوتوث امتحان 
کنید. سریع ترین راه برای این کار این است که گوشی را برای 
چند دقیقه در حالت آفایــن ) Airplane Mode ( قرار 
دهید. در برخی از موارد، فرامــوش کردن یک اتصال وایفای 
یا بلوتوث و اتصال مجدد به آن می تواند مشــکل را حل کند. 
ایــن کار را می توانید با ضربه زدن روی نــام اتصال در بخش 
وایفای و بلوتوث تنظیمات اندروید انجــام دهید. برخی هم 
پاک کردن پارتیشن کش سیستم را به عنوان راه حلی برای 
این مشکل پیشنهاد کرده اند. نگران نباشــید، این کار هیچ 
کدام از اطاعات شخصی شــما را حذف نخواهد کرد. برای 
 انجام این کار ابتدا گوشــی خود را خاموش کنید، ســپس 
در حالی که کلید کاهش صدا را فشــرده و نگه داشــته اید، 
گوشی را با فشــردن و نگه داشــتن دکمه  پاور روشن کنید. 
زمانی که پیام Start را روی صفحــه دیدید، کلید کاهش 
صدا را دو بار بزنید تا گزینــه  Recovery Mode انتخاب 
شود و ســپس برای ورود به آن کلید پاور را بزنید. صبر کنید 
تا زمانی که روبات اندروید و عامــت تعجب قرمز رنگ روی 
 صفحه نمایش ظاهر شــود. حــال کلید پاور را نگــه دارید 
و یک بار کلید افزایش صدا را بزنید. بــا این کار به یک منوی 
 جدید وارد خواهید شــد. کلید کاهش صدا را بزنید تا گزینه 

 Wipe cache partition انتخــاب شــود و در نهایت 
با زدن کلید پاور آن را انتخاب کنید تا کار تمام شود.

هنگ کردن اپلیکیشن ها
سریع تری روش برای تصحیح عملکرد اپلیکیشنی که پس از 
به روزرســانی به اندروید نوقا دچار مشکل شده، این است که 
 آن را یک بار حذف و از نو نصب کنیــد. همچنین می توانید 
با مراجعه به اپلیکیشــن مورد نظر در بخش اپلیکیشن های 
تنظیمات اندروید، کش، اطاعات و تنظیمات آن اپلیکیشن 
را حذف کنید. هر دوی این روش ها اپلیکیشن را در وضعیتی 
تازه و تمیز قــرار می دهند. اگــر با وجود انجــام این کارها، 
 اپلیکیشــن همچنان به ایجاد مشــکل ادامه داد، بهتر است 
با تولیدکننده  آن تماس بگیرید یا حداقل ســری به صفحه  
رسمی پشتیبانی آن بزنید. اگر مشکل ناشی از کل سیستم 
است و به نظر نمی رسد ناشی از یک اپلیکیشن خاص باشد، 
ســه راه پیش روی دارید. می توانید منتظر بنشینید تا یک 
به روزرسانی رسمی برای رفع مشکل منتشر شود، گوشی را 
با مراجعه به منــوی Backup & reset تنظیمات اندروید 
فکتوری ریست کنید یا حتی با استفاده از فایل های رسمی 

فریمور گوشی یک نسخه  دیگر از اندروید را نصب کنید.

می توانید
 با کنکاش کردن 

در بخش باتری 
تنظیمات اندروید، 
اپلیکیشن هایی را 

که بیش از حد باتری 
مصرف می کنند 
تشخیص دهید 

و قابلیت 
 صرفه جویی 

در مصرف باتری 
اندروید نوقا را 

فعال کنید

راه حل مشکالت اندروید با طعم نوقا

شاید برای شما هم پیش آمده باشد، قصد آزمایش 
قفل صفحه نمایش گوشــی اندرویدتان را داشتید 
و آن را فعال کردید. حاال از آن رضایت ندارید و اصا گوشــی حال 
حاضر شما نیازی به قفل شدن ندارد و این صفحه امنیتی برای شما 
مزاحمت ایجاد کرده و زمان شما را هر چند اندک، به هدر می دهد. 
اگر دقت کرده باشــید وقتی بــه منوی تنظیمات خــود مراجعه 
می کنید، می بینید که نمی توانید دیگر امکان قفل شــدن صفحه 
نمایش را حذف کنیــد. گزینه None در منــوی Security برای 
 امکان قفل شدن صفحه نمایش غیر فعال اســت. برای این که رمز 
 یا کشــیدن الگو را از صفحه نمایش خود حذف کنید، این مطلب را 
از دست ندهید. اول از همه توجه داشته باشید که سازندگان مختلف 
گوشــی های اندرویدی مانند Asus، سامســونگ و یا اچ تی ســی 
منوهای مختلف را در سیستم های نرم افزاری خود تغییر می دهند. 
بنابراین ممکن اســت برای پیدا کردن موارد خواسته شده در این 
ترفند کمی حوصله به خرج دهید برای این که این مقاله بر اســاس 
گوشی Asus تنظیم شــده و در برندهای دیگر ممکن است منوها 
اندکی جابه جایی یا حتی تغییر در نام شان وجود داشته باشد. برای 
 غیر فعال کردن تنظیم قفل صفحه نمایش به منوی تنظیمات رفته 
و در آن جا روی Security بزنید. حاال در صفحه جدید پایین بروید 
و به دنبال عبــارت Clear Cridentials بگردیــد. روی آن بزنید 
و پیام آمــده را Ok کنید. حاال که در صفحــه Security به بخش 
Screen Lock بروید، گزینه None فعال شــده و می توانید آن را 

انتخاب کنید.

اگر منتظر عرضه پرچم دار سال آینده سامســونگ در ماه فوریه 
) اســفند ( و در جریان برگزاری نمایشگاه MWC هستید ممکن 
است نیاز باشــد کمی صبر خود را بیشــتر کنید. طبق شایعات 
 منتشــر شــده، تاخیری در تامین پردازنده این مدل پیش  آمده 
و این تاخیر حتی ممکن است گریبان گوشی هوشمند شیائومی 
 می 6 را هم کــه شــایعات پیشــین از ارایــه آن در فوریه خبر 
داده بودند، بگیرد. به نظر می رسد دلیل این تاخیر نیز به مشکات 
موجود در تامین چیپست اسنپدراگون 83۵ مربوط است؛ چیپی 
که قرار است در هر دو گوشی مذکور مورد اســتفاده قرار بگیرد. 
گزارش های رسیده از تایوان حاکی از آن است که ظرفیت تولید 
پردازنده فعلی سامســونگ به  اندازه مورد نیاز نیست. اگر اطاع 
داشته باشید سامسونگ تولیدکننده این چیپ10 نانومتری است 
و از آنجایی  که در پرچم دار خود نیازمند این چیپست است ممکن 
است روی تاریخ عرضه پرچم دار دیگر کمپانی ها نیز اثرگذار باشد. 
این به معنی احتمال عرضه گلکســی اس 8 در ماه آوریل به  جای 
فوریه است. تحلیلگری به نام کوین وانگ نیز پیش  از این در مورد 

زمان عرضه این مدل اظهار نگرانی کرده بود. 
این  طور که به نظر می رســد باید در ســه ماهه دوم سال 2017 

منتظر پرچم دار جدید شیائومی می 6 باشیم.

ترفند

معمای  2037
فردی از مردی سنش را ســوال کرد. مرد گفت: اگر 
 رقم هــای دهگان و یکان ســن مرا جا بــه جا کنید 

به سن پسرم می رسید. 
 پســر گفت: فردا تولد پدرم اســت. فردا، سن پدرم 

دو برابر سن من خواهد بود.
سن پدر و پسر را حدس بزنید.
جواب معمای  2036 

از عدد 1 تا1000 بیشترین رقمی که تکرار شده، رقم 
یک است که تعداد آنها برابر با 301 است.

کمترین رقمی هم که تکرار شــده رقم صفر است که 
تعداد آنها برابر با 1۹2 است.

بقیه ارقام 2 تا ۹ هم هر کدام300 بار تکرار شده اند.
کســانی که به معمــای 2036 پاســخ صحیح 

داده اند: 
- سعید مرادی زاده 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.

- سمانه نجف پور از خمینی شهر .

زاینده 
رود
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
تئاتر، عامل تبادل فرهنگی است

خبر

مدیرعامل موسسه بهمن ســبز حوزه هنری گفت:سینما ایران 
جزو سینماهایی اســت که مطابق دســتور رهبر معظم انقالب 
باید به حوزه هنری واگذار شــود و هم اکنون مراحل اداری این 
واگذاری درحال انجام اســت. محمود کاظمی، پس از بازدید از 
روند بازسازی سینما خانواده اصفهان با بیان اینکه پردیس های 
ســینمایی به دلیل موقعیت ویژه در جذب مخاطبان به سینما 
موثر اســت، اظهار داشــت: ســینما خانواده اصفهــان پس از  
بازســازی کامل به شکل نخستین پردیس ســینمایی اصفهان 
راه اندازی می شــود و احتمال مــی رود تا یک مــاه آینده این 
بازسازی به اتمام برســد تا از این پردیس برای اکران فیلم های 

جشنواره فجر استفاده شود.
وی با بیان اینکه ســینما خانــواده با قدمت ۴۰ ســاله نیازمند 
بازسازی و اســتحکام بندی اسکلت و ایمن ســازی بوده است، 
ابراز داشت: با توجه به امکان استفاده چندمنظوره از سالن های 
سینمایی به طور معمول، ســالن های تئاتر نیز در کنار آنها و در 
یک مجموعه قــرار می گیرد ضمن اینکه بــرای برگزاری برخی 

مراسم نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل موسســه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز با بیان اینکه 
کمــک گرفتن از فیلــم و ســریال برترین راه فرهنگ ســازی 
در یک جامعه اســت، ابراز داشت: کم رونق شــدن بسیاری از 
سینماهای ایران به دلیل همین تک ســالن بودن آنهاست و بر 
این اساس باید به ســمت ایجاد پردیس های سینمایی حرکت 
 کنیم تا مــردم به دلیل تنــوع فیلم و امکان انتخاب به ســینما

 روی آورند.
وی با توجه به مشــکلی که در ماه های گذشــته برای ســینما 
ایران پیش آمد و مطرح شــدن موضــوع اســتفاده تجاری از 
زمین این ســینما توســط برخی نهادها ابراز داشــت: براساس 
دستور رهبر معظم انقالب، ســینماهای تعطیل و نیمه تعطیل 
کشــور که به نوعی مســکوت مانده انــد باید به حــوزه هنری 
واگذار شوند که در اصفهان سینما فلســطین، ساحل، خانواده، 
ایــران، همایــون )۲۲ بهمن( جزو این دســته ســینماها قرار 
گرفته اســت.کاظمی با اشــاره به بازســازی خوب ســینمای 
 فلســطین و بهره برداری از آن در اســفندماه ســال گذشــته 
تصریح کرد: بازسازی ســینما خانواده رو به اتمام است و مراحل 

اداری واگذاری سینما ایران  به حوزه هنری در حال انجام است.
فروش 6۰ میلیــون تومانی »یتیم خانــه ایران« در 

اصفهان
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به فروش خوب 
فیلم یتیم خانه ایران گفت: این فیلم با ارزش که نشــان دهنده 
جنایات انگلیس در ایران در مقطعی از تاریخ است در اصفهان به 

فروش ۶۰ میلیون تومانی دست پیدا کرد.
مدیرعامل موسســه فرهنگی تبلیغاتی بهمن ســبز با اشــاره 
بــه اینکه حــوزه هنری در ۱۹ اســتان کشــور دارای ســالن  
سینمایی اســت، ابراز داشــت: حدود ۳۰۰ ســالن سینمایی 
در کشــور وجود دارد اما بارها ایــن مطلب را بیان داشــته ایم 
 که هر چه ســالن ســینمایی در ایران ســاخته شــود باز هم 

کم است.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری:

سینما »ایران« به حوزه هنری 
واگذارمی شود

تحدید حدود اختصاصی
10/66 شــماره صادره : 1395/43/312759 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
ســاختمان پالک شــماره 32/1136 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام علی رحیمی ســبدانی، ش.ش 48 فرزند فتح اله در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 95/10/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/10/8 م الف: 30438 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139503902004000238 آگهــی:  شــماره   9 /228
139404002004000182 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9400452  ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان پالک هشــت فرعی واقع در طبقه سوم به مساحت 192/25 متر 
مربع و بالکن به مساحت 4/19 متر و بانضمام ششدانگ انباری پالک چهارده فرعی 
واقع در طبقه زیرزمین با حق العبور از پارکینگ نوزده فرعی به مساحت 5/07 متر 
مربع و بانضمام ششدانگ پارکینگ پالک بیست فرعی واقع در زیرزمین به مساحت 
12 متر مربع که انباری سیزده فرعی از این پارکینگ حق العبور دارد و با قدرالسهم 
ازعرصه مشاعی و سایر مشــاعات که عبارتند از موتورخانه 23 فرعی و راه پله و 
آسانسور 24 فرعی و محوطه مشاعی پارکینگ و رامپ 25 فرعی و حیاط 26 فرعی 
و البی 27 فرعی کال مجزی شــده از یــک فرعی از دو هزار و پانصــد و پنجاه و دو 
اصلی واقع در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهــان- خ ابوذر- کوی عرفان 
پالک 16 واحد 3 که ســند مالکیت آن در صفحه 86 دفتر 163 امالک با شماره چاپی 
363128 ذیل ثبت 29577 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل اول به طول 4/15 
متر دیواری اســت به فضای خانه های پالکهای دو هزار و پانصد و شصت و سه و 
دو هزار و پانصد و چهل و شش دوم در ســه قسمت که قسمت اول شرقی و قسمت 
سوم غربی است به طول های 1/35 متر و 3/70 متر و 1/20 متر پنجره و دیواریست 
به نورگیر سوم به طول 3/77 متر دیواری است به فضای خانه های پالکهای مرقوم 
شــرقًا اول به طول 5/35 متر دیواریســت به فضای خانه پالک دو هزار و پانصد و 
سی و شش دوم در هفت قسمت که قســمت اول جنوبی و قسمتهای دوم و ششم به 
صورت پخ و قسمتهای ســوم و چهارم و پنجم انکسارا و قسمت هفتم شمالی است 
بطولهای 4/90 متر و 0/85 متر و 0/65 متر و 2/02 متــر و 3/37 متر و 1/31 متر و 
3/85 متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور بیست و چهار فرعی سوم به طول 
9/10 متر دیواریســت به فضای خانه دو هزار و پانصد و سی و شش مرقوم جنوبًا 
در یازده قسمت که قســمتهای اول و یازدهم پخی شکل و قســمتهای سوم و پنجم 
شرقی و هفتم و نهم غربی است بطولهای 1/36 متر و 0/27 متر و 0/31 متر و 2/45 
متر و 0/18 متر و 4/13 متر و 0/18 متر و 2/25 متر و 0/36 متر و 0/31 متر و 1/96 
متر دیوار و پنجره است به فضای حیاط مشاعی بیست و شش فرعی غربًا به طول 
17/60 متر دیواریست به فضای خانه دو هزار و پانصد و پنجاه و دو )دو( دوم حدود 
انباری: شمااًل به طول 1/95 متر دیواریست اشتراکی با انباری سیزده فرعی شرقا 
به طول 2/60 متر دیواریست به تحتانی خانه دو هزار و پانصد و سی و شش جنوبا 
به طول 1/95 متر دیواریست اشتراکی با انباری پانزده فرعی غربا به طول 2/60 متر 
درب و دیواریست به پارکینگ نوزده فرعی سوم حدود پارکینگ: شماال اول به طول 
3/15 متر خط مفروض است دوم به طول 1/85 متر دیواریست هر دو قسمت به راه 
پله مشاعی بیســت و چهار فرعی شــرقا به طول 2/60 متر به درب و دیوار انباری 
سیزده فرعی جنوبا به طول 5 متر خط مفروض است به پارکینگ نوزده فرعی غربا 
به طول 2/60 متر خط مفروض است به محوطه مشاعی بیست و پنج فرعی که طبق 
نظر کارشناس رسمی پالک فوق واقع در طبقه سوم با قدمت بنا 12 سال با کاربری 
مسکونی دارای پارکینگ به مساحت 12 متر مربع و انباری به مساحت 5/07 متر مربع 
و مســاحت آپارتمان 192/25 متر مربع واقع گردیده و سیستم سرمایش آپارتمان 
کولر و اسپیلت و گرمایش آن موتورخانه مرکزی و دارای گواهی پایان کار به شماره 
11/21418 به تاریخ 82/12/26 و ساختمان با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک در 
6 طبقه و با نمای ترکیبی آجر و سنگ ) حدود 30 درصد( می باشد. دربهای آپارتمان 
مذکور چوبی و پنجره ها از آلومینیوم دو جداره و کفها از سرامیک و بدنه دیوارها گچ 
پرداختی و رنگ شده و کاغذ دیواری و سقف از کاغذ دیواری پوشیده شده و کابینت 
آشپزخانه از ام دی اف و سقف آن کاذب و دارای نور مخفی و دیوار و کف سرویس 
و حمام و آشپزخانه از کاشی و سرامیک استفاده گردیده است ملکی آقای حمیدرضا 
ستاری فر نسبت به سه دانگ و خانم لیال محمدی نســبت به سه دانگ که طبق سند 

رهنی شــماره 35106 مورخ 1392/12/25 تنظمیی دفترخانه 106 اصفهان در رهن 
بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد از ساعت 
9 الی 12 روز شنبه مورخ 95/11/09 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 یازده میلیارد و چهارصد و ســی و هشــت میلیون و هشتصد و 
هفتاد و پنج هزار ریال ) 11/438/875/000 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 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 شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/10/08 درج و منتشر می 
گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلســه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه 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 حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:28123 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)1002 کلمه، 10 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

10/69 شــماره صــادره: 1395/43/314148 نظــر به اینکه آقای ســید حســین 
احمدی فرزند سید علی درخواســت حذف اســتثناء ثمنیه اعیانی 117 سهم مشاع 
از 522/93 سهم چهار ســهم و نیم مشاع از 14 سهم ششــدانگ پالک 16/79 واقع 
در بخــش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق متعلق اســت به خانــم فاطمه رضائی 
برزانی همسر مر حوم عباس رضائی اســت را نموده و در اجرای تبصره یک ماده 
105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، کارشناســی رســمی دادگســتری میزان بهاء 
ثمنیه اعیانی ســهم متقاضی از پالک فــوق الذکر را به مبلغ دو میلیون و ســیصد و 
چهل هزار ریال برآورد و اعالم نموده اســت ومتقاضی مبلــغ مزبور را طبق قبض 
شــماره 9510428182738781 مورخ 1395/8/18 به حساب ســپرده ثبت اسناد 
و امالک منطقــه غرب اصفهان واریز نموده و چون ذی نفع فاقد نشــانی اســت. لذا 
با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتــب فقط یک مرتبه در روزنامه 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به ثبت اسناد 
 و امالک منطقه غرب اصفهان مراجعه و در صورتی که تضییع حقی شــده باشــد 
می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه 
و گواهی طرح دعوی را به ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه 
گواهی طرح دعوی، ســند مالکیت متقاضی بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و 
تسلیم خواهد شد. م الف:30486 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان )248 

کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

9/331 اجرای احکام شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
920176 ج 15 له محمد رضا کیانی و علیه ابراهیم جوانبخت با وکالت راضیه محبی 
به آدرس اصفهان اول چهــار باغ باال روبروی مجتمع تجــاری کوثر مجتمع باران 
طبقه 5 واحد 35 به خواسته مطالبه مبلغ 1/353/804/088 ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت به مبلغ 99/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای در 
روز پنجشنبه مورخ 95/10/23 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام شعبه 15 
دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان شــهید نیکبخت 200 متر بعد از ســاختمان 
مرکزی، ساختمان اجرای احکام طبقه سوم واحد 6 برگزار نماید. مال مورد مزایده 
 عبارت اســت از مقدار 487/66 متر مربع از یک قطعه جدا شده از پالک ثبتی 2248 
) کل زمیــن 1560 متر مربع( می باشــد. واقع در بخش 6 اصفهــان به آدرس جاده 
اصفهان شــیراز بعد از پل راه آهن روبروی تاالر پامچال، کوی بوستان آباد پالک 
دوم سمت چپ ) آهن جوان( که به صورت عادی به محکوم علیه منتقل و طبق ماده 
101 قانون اجرای احکام حقوقی توقیف گردیده اســت. طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری محل مورد نظر عبارت است از یک قطعه زمین به متراژ 1560 متر مربع 
محصور بدون پالک ثبتی جدا شده حدود اربعه شــمااًل به طول 46 متر دیوار آجر 
لفتون و بندکشی به خیابان 12 متری بوســتان  آباد، شرقًا به طول حدود 34 متر به 
قطعه پالک مجاور، جنوبًا به طول 46 متر با دیوار قسمتی بلوک و خشتی آجر زبره 
و مالت گل به دیوار قطعه مجاور، غربًا به طول حدود 34 متر دیوار آجری به گذر بن 
بست می باشد. این محل به صورت انبار آهن ) کاربری انبار آهن( دارای جرثقیل الزم 
انبار آهن بوده که در دیوار شمالی 3 درب ورودی فلزی که دو عدد آن درب ماشین 

رو و دیگری درب نفر رو است این انبار شامل 2 باب ساختمان با دیوار باربر و سقف 
تیرآهن و طاق ضربی به عنوان دفتر مجموعه و آبدارخانه و اطاق نگهبانی می باشد 
که دفتر دارای تزئینات دیوارکوب و کف سنگ و درب و پنجره فلزی و شیشه خور 
است. این مجموعه دارای یک حلقه چاه و اشــتراک برق 3 فاز فشار قوی است که با 
توجه به موارد فوق و عوامل موثر در قضیــه ارزیابی بدون در نظر گرفتن جرثقیل 
و چاه موجود 4/650/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت. با توجه به مبلغ مورد 
مطالبه خواهان و حق االجرای وجوه وی که جمعًا 1/453/604/088 مبلغ ریال می با 
شد. معادل مقدار 487/66 متر مربع حد مشاع ملک فوق می باشد. ضمنًا ملک فوق به 
صورت عادی به محکوم علیه واگذار و در اداره ثبت، سند به نام نامبرده ثبت نشده 
اســت. پس از فروش این اجرا تعهدی در خصوص تحویل و انتقال نخواهد داشت. 
طالبین خرید می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق در آدرس اعالمی 
بازدید نمایند. کسانی حق شــرکت در جلســه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد 
مبلغ فروش را به همراه داشــته باشند برنده مزایده فردی اســت که باالترین قیمت 
را ارائه دهد.  م الــف:28702 اجرای احکام شــعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان  )506 

کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

9/128 اجرای احکام شــعبه نهم دادگاه عمومــی- حقوقی اصفهــان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص کالســه اجرایی 950232 ج / 9 له مریم قاسمی علیه 
اعظم حیدری و صدیقه حیدری و محترم زمانی مبنی بر تقســیم مال مشــترک در 
روز پنجشــنبه تاریخ 95/10/23 ســاعت 9 صبح در محل این اجرا ) 200 متر پایین 
تر از ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 3- واحد 5( جهت فروش 
72 حبه از ششــدانگ پالک ثبتــی قولنامه ای به نشــانی اتوبان فــوردگاه- حصه 
جنوبی- خ امــام خمینی- خ مــدرس- بعد از کوچــه گلســتان- پ 196 که اکنون 
در تصــرف اعظم حیــدری و صدیقه حیــدری می باشــد با وصف کارشناســی 
 زیر که مصــون از تعرض طرفین واقــع گردیده برگــزار نماید. لــذا طالبین خرید

 می توانند 5 روز قبل ازجلسه مزایده به نشــانی فوق الذکر مراجعه و از آن بازدید 
و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حســاب ســپرده دادگســتری به شماره 
2171290210008 در جلســه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنــده باالترین 
 قیمت مزایده، برنده مزایــده خواهد بود. هزینه های اجرایی بــر عهده محکوم علیه

 می باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس: مورد مزایده عبارست از یک باب 
منزل مسکونی با موقعیت ورود از سمت شــرقی در حد یک طبقه با یک زیرزمین به 
صورت انباری می باشد. در زمان بازدید طبقه فوقانی این محل نیز احداث گردیده که 
بنا بر اظهارات خانم قاسمی جزو ارزیابی محسوب نمی شود. همچنین طبقه همکف 
دارای یک باب مغازه متصله به این منزل در سمت خیابان می باشد. محل مذکور فاقد 
سند رسمی بوده و طبق قباله عادی که دارای پشت نویسی مورخ 78/7/30 بوده به 
میزان یک دانگ مشاع از منزل مشکونی از طرف خانم صدیقه حیدری به خانم قاسمی 
واگذار گردیده است. محل مذکور دارای مساحت عرصه حدود 98/5 متر مربع بوده 
که اعیانی موجود در طبقه زیرزمین با مســاحت حدود 34 متر مربع با پوشش کف 
سیمانی و بدنه پالســتر ماسه سیمان ســفید با ارتفاع حدود 2 متر با دیوار فیمابین 
می باشد. دارای راه پله به عرض حدود 90 ســانتیمتر در کنار زیرزمین می باشد. 
طبقه همکف با مساحت حدود 70 متر مربع دارای یک اتاق با هال و پذیرایی با پوشش 
کف ســیمانی و دور موزائیک و بدنه دیوارها آجری با اندود گچ با رنگ می باشــد. 
آشپزخانه با کف موزائیک و بدنه کاشــی و دارای کابینت فلزی با آبگرمکن مخزنی 
می باشد. سقف تیرآهن و پنجره ها فلزی می باشد. کف حیاط موزائیک و بدنه دارای 
نمای سرامیک و باالدست پالستر سیمان می باشد. محل فوق دارای آب و برق و گاز 
می باشد. مغازه با مسا حت حدود 16 متر مربع دارای پوشش کف و بدنه سرامیک و 
دارای شیشه سکوریت می باشد. علیهذا با عنایت به موارد فوق االشاره و با بررسی 
های به عمل آمده و در نظر گرفتن جمیع جهات شامل متراژ عرصه و اعیانی موجود 
در طبقه همکف و زیرزمین و بــا در نظر گرفتن موقعیت مکانــی پالک فوق، قدمت 
 و انشــعابات، ارزیابی منزل فوق در وضعت موجود به مبلــغ 900/000/000 ریال

 ) نهصد میلیون ریال( برآورد و اعالم نظر می گــردد.  م الف:27821 اجرای احکام 
شعبه 9 دادگاه دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان  )509 کلمه، 5 کادر(

اجراییه
پرونــده:  شــماره    9510420351500414 اجراییــه: شــماره   10 /43
9409980351500894 شماره بایگانی شعبه:940984 بموجب درخواست اجراي 
حکم شماره 9509970351500212 محکوم علیهم 1- علی سادات حسینی به نشانی 
اصفهان- خ بزرگمهر – اول خیابان بزرگمهر- کاشی الوند به کدپستی 8158836943 
و 2- فخری سادات حسینی به نشانی اصفهان- مجتمع پارک- زیرزمین اول- مغازه 
نبی نجار- پ 309 و 3- سادات سادات حسینی به نشانی اصفهان- سه راه پینارت- 
ارغوانیه- جنب کانال آب- فروشگاه کاالی ســاختمانی حامد و 4- مسعود سادات 

حسینی به نشانی اصفهان- بزرگمهر- اول خیابان بزرگمهر- کاشی الوند به کدپستی 
8158836943 و 5- زهرا ســادات حسینی به نشــانی مجهول المکان و 6- رسول 
سادات حسینی به نشــانی اصفهان- بزرگمهر- اول خیابان بزرگمهر- کاشی الوند 
به کدپســتی 8158836943 محکوم اند به 1- خلع ید از ده و دو هفتم حبه مشــاع از 
ششدانگ پالک ثبتی 1-228 و 2-228 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان و 2- قلع و قمع 
مستحدثات واقع در ملک مذکور و 3- هزینه دادرســی 1/908/000 ریال و 4- حق 
الوکاله 1/836/000 ریال و 5- دستمزد کارشــناس 6/000/000 ریال و 6- هزینه 
نشــر آگهی 900/000 ریال در حق محکوم له مرتضی ســادات حسینی خواجوئی 
فرزند سید حسین به نشــانی اصفهان خ چهار باغ باال – ک اقبال آشتیانی- ) مسجد 
الرضا(- پ 59- منزل حاتم زاده بــا وکالت محمدرضا جعفری کوپائی فرزند نعمت 
اله به نشانی اصفهان- خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه حمزه 
اصفهانی ساختمان هفت آســمان طبقه 4 واحد5 و 7- نیم عشر دولتی. رای صادره 
در مورد محکوم علیهم خانم سادات، آقایان مسعود، رسول و علی سادات حسینی 
غیابی است.  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 30050 شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)561 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350701538 دادنامــه:  شــماره   10 /44
9509980350700473 شــماره بایگانی شــعبه: 950555 خواهــان: آقای وحید 
نجفی چالشتری فرزند ولی اله با وکالت آقای محمد بشارتی فرزند جعفر به نشانی 
اصفهان- چهار باغ باال مجتمع پــارک ورودی 4 طبقه دوم پالک 533، خوانده: آقای 
پژمان هدایتی فرزند علی محمد به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خســارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست وحید نجفی چالشتری با 
وکالت محمد بشارتی به طرفیت پژمان هدایتی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/108/000/000 
ریال از وجه سه برگ چک به شماره های  248789-95/6/20 و 95/4/28-248788 
و 803740-93/12/25 بانــک صادرات ایران به ترتیب بــه مبالغ 344/000/000 و 
344/000/000 و 420/000/000 و خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده، 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دســت دارنده 
نشان اشتغال ذمه صادرکننده آن اســت و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و 
ایراد و دفاعی نکرده، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستنداً 
به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198، 519، 502، 515 و 522 قانونی آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/108/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 27/144/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 38/466/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان اجرای 
حکم که در زمان اجرا وفق شــاخص تغییر قیمتهای ســاالنه اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شــد در حق خواهان صادر می گردد. رای 
 صادره غیابی و ظــرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و با انقضای 
مهلت مزبور ظرف 20 روز قابــل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان 
اصفهان اســت. م الف:30083 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )306 کلمه، 

3 کادر(

تلویزیون

مجموعه مســتند» پرچم باالســت «در ۲۴ قسمت 
۴5 دقیقه ای با موضوع ســفر و ماجراجویی در نقاط 
مختلف طبیعت ایران ازامشب ســاعت ۲۲:۳۰ روانه 

آنتن شبکه سه خواهد شد.
در این مجموعــه برنامه مســتند آرش و مهران، که 
از کوهنوردان و طبیعــت گردان حرفــه ای و جوان 
هســتند، به ســفر و ماجراجویی در نقــاط مختلف 
طبیعت ایران پرداخته و ضمن عبــور و حضور در آن 
مناطق بــه ورزش های تخصصی و مخاطــره انگیز از 
قبیل کوهنوردی، غارنوردی، دوچرخه سواری، آفرود، 

صخره نوردی و ... می پردازند .
در این فصل آرش و مهران به همــراه تیم یازده نفره 
خود تالش می کنند ضمن عبور از ریگ جن در قلب 
کویر مرکزی ایران خود را از ورامین به نخلک و از آنجا 

به طبس برسانند.
این دو جوان در مســیر پیش روی خود با چالش های 
فراوانی از قبیل خرابی خودروهــا در مکانی که هیچ 
امدادی در آن ممکن نیســت، خطــر حمله حیوانات 
وحشی، بیماری، تمام شــدن آب و بنزین خودروها، 
گرما زدگــی نفرات تیــم در دمای بــاالی 5۰ درجه 
سانتی گراد، گم کردن مســیر، پیاده روی در دریاچه 
نمک، توفان شن، خطر واژگونی خودرو ها و .... دست و 

پنجه نرم می کنند.
آنها روی خودروهای خود پرچمی برافراشته اند که بر 
آن با خط خوش نوشته اند »خواهد آمد« که اشاره نام 

برنامه نیز به همین پرچم است.
تخصص و مهارت تیم تولید کننده در حوزه مســتند 
طبیعــت و تلفیــق مباحــث ورزشــی و هیجانی با 
 امور معنوی بخصــوص مفهوم انتظــار فرج حضرت 
صاحب الزمان )عج( این مستند را به برنامه ای خاص 
و خالقانه در تاریخ برنامه سازی و مستند های طبیعت 

ایران تبدیل می کند.
از اهــداف و ابتکارات ایــن برنامه ، پر کــردن فقدان 
نمایش تالش هــا و فعالیت های تخصصی ورزشــی 
و طبیعــت گــردی، ســوق دادن جوانان به ســمت 
ورزش و گردشگری ســالم و دین محور، دغدغه های 
زیســت محیطی، فرهنگ ســازی در زمینه ســفر و 

تعامالت اجتماعی در قالب کار گروهی است .
مســتند»پرچم باالســت« به تهیــه کنندگی آرش 
جعفریان ،کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیماست 
که چهارشنبه ها بعد از اخبار شبانگاهی از شبکه سه 

سیما پخش خواهد شد .

»پرچم باالست« در شبکه سه 
نمایش داده می شود

به گزارش ایمنا، وی در ســال ۱۳۳5 در شهر اصفهان چشم  
به جهان گشود. از سال ۱۳۴5 با داستان نویسی در دبستان 
فعالیت هنری خــود را آغاز کرد و از ســال ۱۳۴7 با ورود به 
دبیرســتان و عضویت در کلــوپ هنری تئاتر و موســیقی 
بازیگری را زیر نظر ســعید زهرانی شــروع کرد. او در کانون 
پرورش فکری در اصفهــان در کالس های بهــرام بیضایی 
و نســرین قدیمی آموزش های اولیه تئاتر را فرا گرفت و در 
ســال۱۳۴8 وارد رادیو اصفهان شد. وی همچنین هنر تئاتر 

را از داود رشیدی ،حمید سمندریان و مهدی ثالث آموخت.
این هنرمند این روزها، نمایش »گل ســرخ باز می روید« را 
در اصفهان به روی صحنه برده اســت کــه چندی پیش در 
ســالن اصلی تاالر هنر اصفهان به روی صحنه رفته و مورد 
استقبال کم نظیر مخاطبان قرار گرفته بود. این نمایشنامه 
که به زندگی مردم افغانستان می پردازد با گروهی از بازیگران 
جوان افغان به اجرا درآمد. »حســن جویــره« کارگردان و 

نویسنده این اثر گفت: این نمایش یک کار رئال است که قصه 
مردم افغانستان در زمان جنگ را روایت می کند و حکایتگر 

دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای روسیه است.
وی ادامــه داد: در زمان جنگ مردم هــم در حفظ مرزها و 
کیان کشور و هم در حفظ آیین و سنن خود تالش می کنند 
اما در زمان جنگ با توجه به فشــارهایی که بر دوش مردم 

است، آیین ها و سنن کمرنگ می شوند.
نویسنده نمایشنامه »گل سرخ باز می روید« در مورد شیوه 
نگارش آن گفت: برای تحقیق در مورد این نمایشــنامه به 
افغانستان سفر کردم و این سفر تا اسالم آباد ادامه پیداکرد. 
تحقیقات میدانی این کار ۲ ماه به طــول انجامید. برخی از 
بازیگران این نمایش که نســلی از مهاجران افغان در ایران 
هستند به چشم خود افغانســتان را ندیده اند. با این حال از 
آشنایی من با فرهنگ افغانستان ابراز خشنودی می کردند و 
می گفتند که ما تاکنون افغانستان را ندیده ایم و اطالعات تو 

از افغانستان و آیین های افغان ها بیشتر از ماست.
وی در مورد آشنایی با گروه بازیگران این تئاتر بیان داشت: 
روزی برای مشاهده جنگی که توسط بازیگران افغان آماده 
شده بود دعوت شــدم و آنجا این گروه از بازیگران را دیدم و 
متوجه استعداد آنها شدم. آنها به زبان فارسی اصیل صحبت 
می کردند که نکته بسیار مهمی بود. پس از آماده شدن متن 
نمایشنامه و پس از چندین جلسه فشرده تمرین، به تهران 
رفتیم و در اردیبهشت ۱۳۹5 در جشنواره »َمیله گل سرخ« 
شرکت کردیم. این برنامه مخصوص گروه های افغان بود که 
در آن به عنوان اثر منتخب در بین 5 کشــور انتخاب شدیم. 
وی افزود: با توجه به موفقیتی که این تئاتر در تهران کسب 
کرد از طرف مسئوالن اصفهان پیشنهاد شد که برای اجرای 
نمایش در اصفهان آماده شــویم. متن نمایش را بازنویسی 
کردیم و پس از ۴7 جلسه تمرین فشرده برنامه مورد بازبینی 

قرار گرفت و در تاالر هنــر اصفهان به نمایش درآمد. قصد ما 
این بود که اجرا در حدی باشــد که مهاجرین تنها مخاطبان 
آن نباشند و خوشبختانه این امر با استقبال شدیدی روبه رو 

شد.
جویره در مورد برنامه های بعدی این گروه گفت: سعی داریم 
تا برنامه بعدی را با داســتان »مال محمد جان« ادامه دهیم. 
این داستان یکی از برترین داستان های عاشقانه افغانستان 
اســت. برای افغان ها بســیار جالب بود که فردی اصفهانی 
برای فرهنگ افغان کار بســازد. در زمان اجرا، این تئاتر را با 

گوشــی و به طور زنده 
نمایش  افغانســتان  در 
دادند و صدای کف زدن 
و گریه کردن آنها ما را به 

وجد آورد.
بعــد  داد:  ادامــه  وی 
از تســلط طالبــان بر 
افغانســتان، تئاتــر این 
کشــور از بین رفت و به 
تازگی سالن های تئاتر 
در این کشــور در حال 
شکل گیری است. گروه 
مــا آمادگــی اجــرا در 
کشورهای  و  افغانستان 

فارسی زبان را دارد.
حســن جویره در مورد 
تبادل فرهنگی به وسیله 
تئاتــر گفــت: کشــور 
افغانســتان بــا ایــران 
مشــترکات فرهنگــی 

زیادی دارد. ما با مردم این کشــور اعتقادات آیینی و دینی 
مشترکی داریم و وقتی ما به فرهنگ افغانستان توجه کنیم 
آنها نیز به فرهنگ ما توجه می کنند. اگرما با فرهنگ کشور 
دیگری آشنا شویم آنها نیز با فرهنگ ما آشنا می شوند و در 
نتیجه می توانیم به دیگران ثابت کنیم آنچه کشورهای دیگر 
در مورد ایران در تبلیغات خود می گویند اشــتباه است و ما 

مردم صلح طلبی هستیم.

»حسن جویره«کارگردان تئاتر »گل سرخ باز می روید« عنوان کرد:

تئاتر، عامل تبادل فرهنگی است

حسن جویره از استادان تئاتر اصفهان است که این 
 روزها، نمایش »گل ســرخ باز می روید« را در تاالر 

هنر به روی صحنه برده است.

 این نمایش 
یک کار رئال است 

که قصه مردم 
افغانستان

 در زمان جنگ
 را روایت می کند

 و حکایتگر دوران 
اشغال افغانستان 

توسط نیروهای روسیه 
است
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پیشنهاد سردبیر:
66 درصد اماکن مسکوني استان نیاز به مقاوم سازي دارد

اخبار

نعیــم امامــی مدیرکل صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با مهر با اشــاره 
به اینکه یک هزار و ۸۵۰ نفر در معادن این اســتان 
فعالیــت می کنند، اظهار داشــت: اشــتغال معادن 
تا پایان ســال در این اســتان افزایش می یابد. وی 
عنوان کرد: تا پایان سال جاری تعدادی از معادن راکد 
 این اســتان فعال می شوند که اشــتغال آنها دوباره

ایجاد می شود.
امامی در ادامه با اشــاره به اینکه بیش از ۱۸۰ معدن 
در این استان وجود دارد، تاکید کرد: بخشی از معادن 
این استان به خاطر اتمام منبع معدنی آنها غیر فعال 
شــده اســت و صرفه اقتصادی برای فعال شدن آنها 
وجود نــدارد. وی ادامه داد:  بیشــترین مواد معدنی 
استخراج شده از معادن استان چهارمحال و بختیاری 
شامل سنگ های تزئینی، الشه، گچ، سیلیس و مواد 

اولیه تولید سیمان است.

اســماعیل ا... دادی مدیــر گمــرک چهارمحــال و 
بختیاری گفت : طی 9 ماهه ســال جــاری بیش از 
7۵ میلیون دالر کاال از گمرک اســتان به کشورهای 
عراق، افغانستان، هند، امارات و پاکستان صادر شده 
است. وی افزود: وزن این میزان کاال بیش از 39 هزار 
تن بوده و میزان کاالهای صادر شده نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته از لحاظ ارزشی ۱۸ درصد رشد 

داشته است.
ا...  دادی گفت: عمده کاالهای صادر شــده از گمرک 
اســتان لوازم خانگــی، مصنوعات فلــزی، لبنیات، 
خوراک دام و طیور و موکت بوده است. وی ادامه داد: 
طی 9 ماهه سال جاری بیش از ۵4 میلیون دالر کاال 
از کشــورهای چین و آلمان به گمرک اســتان وارد 
شده است. ا...  دادی با اشاره به اینکه وزن این میزان 
کاالی وارد شده هشــت هزار تن بوده است، تصریح 
کرد: واردات کاال از لحاظ ارزشــی نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته 7۰ درصد رشــد داشته است. 
مدیر گمرک استان خاطرنشان کرد: عمده کاالهای 
وارد شــده به گمرک اســتان مواد اولیه خط تولید 

کارخانجات بوده است.

مدیرکل صنعت چهارمحال و بختیاری:

۱۸۵۰ نفر در معادن چهارمحال 
و بختیاری فعالیت می کنند

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت:

رشد 7۰ درصدی ارزش 
کاالهای وارداتی استان

طرح ملی جنگالنه به منظور توســعه جنگل ها، کاهش فرسایش با مسئوالن
خاک و جلوگیری از بیابان زایی با کاشت بذر گونه های پیشرو نظیر 
بادامک، ارژن و بلوط در ســطح ۲۰ هکتار از اراضی حاشیه جنگلی 
بخش ناغان در شهرستان کیار اجرا شد. ۱۲۰ نفر از عالقه مندان به 
طبیعت و جنگل نشینان، بسیجیان، تشکل های مردمی، سازمان 
های مردم نهاد، کارکنان شــهرداری و بخشــداری و کارشناسان 
ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان های کیار و اردل در 
اجرای این طرح مشــارکت و همکاری کردند. بخش ناغان از توابع 
شهرستان کیار در چهارمحال و بختیاری و شامل دو دهستان ناغان 
و مشایخ است. شــهر ناغان مرکز این بخش با بیش از ۱۱ هزار نفر 

جمعیت در فاصله 7۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

 رییــس اداره منابــع طبیعی و آبخیــزداری شــهرکرد گفت: در 
راستای برنامه ها و سیاســت های اقتصاد مقاومتی و طرح کاشت 
۲ هزار هکتار گیــاه دارویی و صنعتی در چهارمحــال و بختیاری، 
4۰ هکتار از اراضی ملی این شهرســتان تحت کشت انواع گیاهان 
دارویی و صنعتی مانند آنغــوزه، کرفس، موســیر و ... قرار گرفت. 
بهنام صحرانشــین افــزود: این اقدامات بــا همــکاری ۱۵ نفر از 
مجریان طــرح ها و بهــره بــرداران منابع طبیعی در ســطح 4۰ 
 هکتار از اراضــی ملی بخش های مرکزی، فرخشــهر و الران انجام 
شده اســت. وی اضافه کرد: در پی درخواست متقاضیان طرح های 
کشت گیاهان دارویی در این شهرســتان، ۱4 هکتار از اراضی ملی 
بر اســاس قراردادهای مشــارکت مردمی و احالــه مدیریت منابع 
طبیعی موضوع ماده 3 قانون حفاظــت و بهره برداری از جنگل ها و 
مراتع در اختیار آنان قرار گرفت. صحرانشین گفت: ۱۰۰ هکتار نیز 
در قالب ۱۸ فقره پرونده در اداره کل منابع طبیعی استان در دست 
اقدام و 3۰۰ هکتار هم در قالب 3۰ پرونده در شهرســتان شهرکرد 
در حال آماده سازی است.  وی، از کلیه متقاضیان اجرای طرح های 
گیاهان دارویی و صنعتی و عالقه مندان و متخصصان گیاهان دارویی 
و جنگل کاری اقتصادی خواســت با مراجعه به اداره منابع طبیعی 

شهرکرد درخواست خود را پیگیری کنند.

بیژن کریم زاده رییس شبکه دامپزشکی شهرستان بن گفت: با توجه 
به بارندگی اخیر و سیالبی شدن رودخانه، تعدادی از پرورش دهندگان 
ماهی که در خطر سیل قرار داشتند اقدام به جمع آوری ماهی موجود 
در مزارع و ارســال آن به یکی از واحدهای بسته بندی این شهرستان 
کردند. وی افزود: بازرســان با حضور در محل، مقــدار ۸ هزارو 9۱۵ 
کیلوگرم را  که از نظر بهداشــتی غیر قابل مصرف تشــخیص داده 
شــده بود ضبط و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از دادستان 
شهرســتان با حضور نیروهای انتظامی شهرســتان معدوم  کردند. 
کریم زاده در پایان از مردم خواست در صورتی که تخلفی را مشاهده 
کردند به شبکه های دامپزشکی اطالع دهند تا با کسانی که سالمتی 

مردم را به بازی می گیرند، برخورد قاطع شود.

اجرای طرح ملی جنگالنه
در بخش ناغان 

کشت گیاهان دارویی و صنعتی در 
4۰ هکتار از اراضی ملی

معدوم سازی بیش از هشت هزار 
کیلوگرم ماهی در بن

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي چهارمحال و بختیاري با اعالم اینکه ۸۵۵6 واحد مسکوني در استان وجود 
دارد گفت: از این تعداد فقط ۳۰۰۰۰ واحد مقاوم سازي شده اند و مابقي در معرض خطرات ناشي از زلزله قرار دارند 

و به عبارت دیگر 66 درصد واحد هاي مسکوني استان چهارمحال و بختیاري نیازمند مقاوم سازي هستند.

بیدار سهراب رئیسي در نشست صمیمانه با دهیاران، ناظران 
فني و مسئوالن دفاتر فني شهرســتان کیار ضمن تقدیر و 
تشکر از همه حاضران در جلســه گفت: هدف بنیاد مسکن 
انقالب اســالمي و مجموعه همکار، تهیه منازل مسکوني 
ارزان قیمت طبق اصول مهندســي و دســتور العمل هاي 
ابالغي است که الزم است در این راستا همه اعم از کارکنان 
بنیاد مســکن، دهیاران، ناظران فني و مسئوالن دفاتر فني 
نسبت به اجراي دقیق این سیاست در روستاها و شهرهاي 
کوچک همت گمارند. وي افزود: با توجه به اینکه اســتان 

چهارمحال و بختیاري روی یک گسل واقع شده است از این 
رو، این استان یکي از مناطق مستعد زلزله و حوادث متعاقب 
آن اســت که متاســفانه در این رابطه تجــارب تلخي هم 
داشته ایم و زلزله ناغان در ســال ۱3۵۶نمونه بارز زلزله خیز 

بودن استان چهارمحال و بختیاري است. 
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان چهارمحال و 
بختیاري افزود: اســتان چهارمحال و بختیاري داراي ۸۲7 
روستاســت که از این تعداد آبادي تعداد ۲۱4 روســتا در 
مناطق زلزله خیز با درجه خطر باال و ۲9۰ روستا در مناطق 

زلزله خیز با درجه خطر نســبتا باال قرار دارند که مي طلبد 
قبل از آنکه اتفاقي به وقوع بپیوندد و مشــکالتي براي مردم 
و دولت ایجاد شود نسبت به مقاوم سازي منازل روستاییان 

اقدام عملي صورت گیرد. 
وي با اعالم اینکه ۸۵۵۶ واحد مســکوني در اســتان وجود 
دارد گفــت: از این تعداد فقط 3۰۰۰۰ واحد مقاوم ســازي 
شده اند و مابقي در معرض خطرات ناشي از زلزله قرار دارند 
و به عبارت دیگر ۶۶ درصد واحد هاي مســکوني اســتان 

چهارمحال و بختیاري نیازمند مقاوم سازي هستند. 
رئیسي در ادامه گفت: خوشبختانه با تهیه طرح هاي هادي 
روستایی توســط بنیاد مسکن انقالب اســالمي و اجراي 
طرح ها توسط دهیاري ها شاهد تحول مثبت در روستاهاي 
اســتان هســتیم که امید مي رود تداوم اجراي طرح هاي 
هادي باعث رشد و شکوفایي روستاها، دلگرمي روستاییان 
به ماندگاري در روستاها و جلوگیري از مهاجرت روستاییان 
به شــهرها گردد. وي همچنین از صدور ۶۰۰۰ برگ سند 
منازل روستایي توســط بنیاد مســکن انقالب اسالمي با 
همکاري اداره کل ثبت اسناد و امالک خبر داد و گفت: نباید 
خدمات را تنها در کارهاي عمراني دانست و یکي از کارهاي 
بزرگ بنیاد مسکن، حرکت در راستاي شناسنامه دار کردن 
منازل روستایي است. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي 
استان چهارمحال و بختیاري در بخشي دیگر از سخنان خود 
و خطاب به مهندســان و ناظران فني در خصوص کمک به 
مردم و نظارت بر ساخت و ساز ها گفت: نظارت باید از صفر 
تا ۱۰۰ساختمان صورت گیرد و ناظر موظف است بر کیفیت 
مصالح ســاختماني نیز نظارت داشته باشد تا خداي ناکرده 

مصالح غیر استاندارد در اختیار مردم قرار نگیرد. 
وي همچنین از ناظران ســاختمان خواســت در خصوص 
رعایت اصول ۲۲گانه در ساخت و ساز ها تمام دانش و قوت 

خود را به کارگیرند.

مدیــرکل کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
چهارمحــال و بختیاری از ضــرورت بازنویســی و احیای 

قصه های کهن به زبان امروزی در این استان خبر داد.
فرزاد رحیمی در گفت وگو با فارس ، اظهار کرد: ارائه مفاهیم 
تربیتی در قصه ها از جمله مواردی اســت که در تمام دوران 
به آن توجه شده است به همین منظور بازنویسی قصه های 
کهن ســرزمین های مختلف به زبان امروزی در استان اجرا 

شد. وی با اشاره به شیوه های ســنتی قصه گویی در ایران، 
نقــاالن، پرده خوانــان، خیمه شــب بازان و مادربزرگ ها و 
پدربزرگ هــا را از جمله قصه گویان کهن ایران برشــمرد و 
افزود: ارائه مفاهیم تربیتی در قصه ها از جمله مواردی است 
که در تمام دوران به آن توجه شــده است. رحیمی با تاکید 
بر اینکه قصه های بومی محلی بخشــی از میراث فرهنگی 
هر جامعه محسوب می شــود، استقبال کودکان و نوجوانان 

از این نشســت ها را زمینه ای برای انتقال فرهنگ و ادبیات 
بومی به نســل های آینده عنوان کرد. این مسئول با اشاره 
به اینکه کارگاه آموزشی قصه گویی مادران در چهارمحال و 
بختیاری تشکیل شد، گفت: تاریخچه قصه گویی و ضرورت 
و کارکردهای قصه گویی از جمله مباحث عنوان شــده در 
این دوره آموزشــی بود. وی با بیان اینکــه در این کارگاه ها 
۱۵۰ نفر از مادران اعضــای کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان حضور داشــتند، افزود: از قصه ها به عنوان 
یکی از بهترین شیوه ها در خصوص درمان مشکالت رفتاری 

کودکان و نوجوانان می توان نام برد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي چهارمحال و بختیاري:

66 درصد اماکن مسکوني استان نياز به مقاوم سازي دارد

نظارت باید 
از صفر تا 

۱۰۰ساختمان
 صورت گیرد و 

ناظر موظف است 
بر کیفیت مصالح 

ساختماني نیز 
نظارت

 داشته باشد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد :

ضرورت بازنویسی قصه های کهن به زبان امروزی در استان
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مفاد آراء
9/350 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند 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 تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 35860-1394/06/19 هیأت چهارم آقاي احسان عاملی رنانی به 
شناسنامه شماره 13508 کدملي 1283245639 صادره خمینی شهر فرزند شجاع 
الدین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 42/161 مترمربع از پالک شماره 
506 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالک رسمی وارث غالمرضا یاریان ) علی و نوروز و رقیه و آغابیگم یاریان ( که طبق 

سوابق از مالکین می باشد
2- رای شماره 35862-1394/06/19 هیأت چهارم آقاي شجاع الدین عاملی رنانی 
به شناسنامه شماره 276 کدملي 1290132216 صادره اصفهان فرزند جمال الدین 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 282/77 مترمربع از پالک شماره 506 
فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 
رســمی علی و نوروز و رقیه و آغابیگم یاریان رنانی وارث غالمرضا یاریان طبق 

سوابق ثبتی مالک می باشد
3- رای شــماره 1569-1395/01/30 هیأت اول اقای محمدعلی چوپانی ده سرخی  
به شناســنامه شــماره  2872  کدملي 1282776411  صادره اصفهان  فرزند اکبر 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 146  مترمربع از پالک شماره 67   اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسینعلی بیات
4- رای شــماره 1883-1395/01/31 هیــأت چهــارم خانم زهرا ســهرابی رنانی 
به شناســنامه شــماره 2053 کدملي 1293146927 صادره خمینی شــهر فرزند 
اصغر نســبت به 3دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 73.29 
مترمربع از پالک شــماره3041فرعی18 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواســطه از فاطمه صغری کیانی که در صفحه 349

دفتر 63
5- رای شــماره 1884-1395/01/31 هیــأت چهــارم آقــاي مهدی ســهرابی به 
شناســنامه شــماره 11434 کدملي 1283222515 صادره رنان فرزند محمدکریم 
 نســبت به 3دانگ مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه بــه مســاحت 73.29 متر

مربع از پــالک شــماره3041فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان کــه از مادرش فاطمــه صغری کیانی کــه در صفحه 349

دفتر 63
6- رای شــماره 1710-1395/01/30 هیــأت ســوم آقــاي ســید عبدالرســول 
حســینی به شناســنامه شــماره 193 کدملــي 1290013421 صــادره اصفهان 
فرزند سیدابوالقاســم نسبت به 3دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 252.26 مترمربع از پالک شــماره1330 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند ثبت شــده در صفحه 206 و 203 

دفتر 466
7- رای شــماره 1711-1395/01/30 هیأت ســوم خانم خدیجه بیگم حســینی به 
شناسنامه شماره 218 کدملي 1290088365 صادره اصفهان فرزند سیدباقر نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 252.26 مترمربع از پالک 
شماره1330 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 206 و 203 دفتر 466
8- رای شماره 1756-1395/01/30 هیأت سوم آقای رسول جان نثاری الدانی به 
شناسنامه شــماره 39 کدملي 1290037922 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 178/67 مترمربع از پالک 
شماره 545 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی مانده علی نادری درباغشاهی
9- رای شماره 1755-1395/01/30 هیأت ســوم خانم فاطمه جان نثاری الدانی به 
شناسنامه شماره 1016 کدملي 1283449439 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 178/67 مترمربع از پالک 
شماره 545 فرعی25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی مانده علی نادری درباغشاهی
10- رای شــماره 4634-1395/02/27 هیــأت اول آقاي  مجید تقي یــار رناني به 
شناسنامه شماره 470 کدملي 1290322538 صادره اصفهان فرزند احمد ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع پالک شــماره 3352/1 فرعي از18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 551 دفتر 

83 امالک 
11- رای شــماره 7336-1395/03/29 هیــأت اول اقــای حمزه ســوادکوهی  به 
شناسنامه شماره 34 کدملي 1159811865 صادره فریدن  فرزند زمان  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 142/10  مترمربع از پالک شــماره  650 فرعی از 40  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمدرضا 

کوشکیان ازموردثبت صفحه 361 دفتر 384 امالک
12- رای شــماره 9129-1395/04/27 هیــأت اول اقای رســول خورســندی  به 
شناســنامه شــماره 2020 کدملي 1283400588  صادره اصفهــان  فرزند احمد 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 60/59  مترمربع از پالک شماره 188  فرعی 
از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 550 دفتر 794 امالک
13- رای شماره 9145-1395/04/27 هیأت اول خانم زهرا محمودی به شناسنامه 
شماره 153 کدملي 1290201617  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 214/56 مترمربع از پالک شــماره 299  فرعــی از 40  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی اصغرعسگری 

لمجیری
14- رای شــماره 12651-1395/05/25 هیأت ســوم آقاي المــدار مقصودي به 
شناســنامه شــماره 593 کدملي 1840727489 صادره ایذه فرزند حیدر نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع از پالک شماره 
2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از آقای عبدالرحیم ســهرابی ولد عباس که بنامش پذیرش ثبت شده و 

درجریان ثبت است
15- رای شــماره 12659-1395/05/25 هیأت ســوم آقاي خدایــار مقصودي به 
شناسنامه شماره 21934 کدملي 1840205210 صادره ایذه فرزند حیدر نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع از پالک شماره 
2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از آقای عبدالرحیم ســهرابی ولد عباس که بنامش پذیرش ثبت شده و 

درجریان ثبت است
16- رای شــماره 12661-1395/05/25 هیأت ســوم آقاي خدارحم مقصودي به 
شناسنامه شــماره 2261 کدملي 1841658286 صادره ایذه فرزند حیدر نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع از پالک شماره 
2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از آقای عبدالرحیم ســهرابی ولد عباس که بنامش پذیرش ثبت شده و 

درجریان ثبت است
17- رای شماره 11819-1395/05/20 هیأت سوم خانم عزت رحماني به شناسنامه 
شــماره 506 کدملي 1287709850 صادره فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب مغازه . 
به مساحت 26.03مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاج علی کشانی
18- رای شــماره 12115-1395/05/23 هیــأت دوم خانــم زهرا اســماعیلی   به 
شناسنامه شماره  22  کدملي  1291026452  صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  183/95  مترمربع از پالک شماره 
397 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رجبعلی اسماعیل زاده ازموردثبت صفحه 335 دفتر 351 امالک
19- رای شــماره 12114-1395/05/23 هیأت دوم  اقای حسین اسماعیل زاده   به 
شناسنامه شــماره  12  کدملي  1189526301  صادره اردســتان فرزند رجبعلی 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  183/95  مترمربع 
از پالک شــماره 397 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی اسماعیل زاده ازموردثبت صفحه 335 دفتر 

351 امالک
20- رای شــماره 15644-1395/06/15 هیأت ســوم  آقاي محمدحســن صباغی  
به شناسنامه شــماره 5136 کدملي1293177751  صادره اصفهان  فرزند عباس  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 54.81 مترمربع از پالک شماره  867    فرعی از   
17   اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشــماره  

74594 مورخ 93/4/16 دفترخانه 112 اصفهان
21- رای شماره 15517-1395/06/14 هیأت سوم آقاي  داود رجبی  به شناسنامه 
شماره 1125 کدملي6479532041  صادره   همدان   فرزند   محمد   ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 90 مترمربع از پالک شــماره  فرعی از  64  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   رحیم ابراهیمیان   ازموردثبت 

صفحه 44 دفتر 892  امالک
22- رای شماره رای شماره 15519-1395/06/14 هیأت سوم آقای رضا رشیدیان 
به شناســنامه شــماره 241 کدملي 1283364591 صادره اصفهان  فرزند حســن 
ششدانگ یک مجتمع تجاری-مسکونی به مســاحت 179 مترمربع از پالک شماره  
327 فرعی از   22   اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسندشماره 38283 مورخ 84/7/6 دفترخانه 97 اصفهان
23- رای شماره 15341-1395/06/13 هیأت سوم خانم طاهره اکبري قلعه سرخي 
به شناسنامه شماره 49 کدملي 1288837291 صادره فرزند عبداله ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 236.87 مترمربع پالک شماره 407/1 فرعي از 25 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان بموجب ســند انتقال8485 مورخ 

90/10/17 دفترخانه 371
24- رای شــماره 14594-1395/06/08 هیــأت ســوم  آقاي رضا رشــیدیان به 
شناسنامه شماره 241 کدملي 1283364591 صادره اصفهان فرزند حسن  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت199.16 مترمربع از پالک شماره  375 فرعی از   22 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره  6287 مورخ 

91/4/7 دفترخانه371 اصفهان
25- رای شــماره 16863-1395/06/24 هیأت چهارم خانم رضوان نصرازاداني 
به شناسنامه شــماره 1479 کدملي 1288870930 صادره اصفهان فرزند احمد در 
ششــدانگ .یکباب خانه به مساحت 107.40 مترمربع پالک شــماره 11فرعي از39 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

محمد اقا کوچکی
26- رای شماره 15335-1395/06/13 هیأت چهارم آقای اصغر مکتوبیان بهارانچی 
به شناسنامه شماره 8 کدملي 1290187827 صادره خمینی شهر فرزند عباسعلی  
چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 151.65 مترمربع از پالک 
شماره310 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی احمد مکتوبیان ازسندشماره   ازموردثبت صفحه  187 دفتر332امالک

27- رای شماره 15336-1395/06/13 هیأت چهارم خانم  عزت حسینی بهارانچی 
به شناسنامه شماره 21 کدملي 1290260346 صادره اصفهان فرزند سید رسول  دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 151.65 مترمربع از پالک شماره310 
فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی احمد مکتوبیان ازسندشماره   ازموردثبت صفحه  187 دفتر332امالک
28- رای شــماره 14611-1395/06/08 هیأت چهارم خانم منیژه کوچه رستي به 
شناسنامه شــماره 58758 کدملي 1281687091 صادره اصفهان فرزند صمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252 مترمربع پالک شماره فرعي از67 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 10965 مورخ 

95/5/5 دفتر 249 اصفهان
29- رای شــماره 16514-1395/06/21 هیــأت چهــارم آقاي کریــم صالحی  به 
شناســنامه شــماره 5144 کدملي 2410459463  صــادره آباده فرزند شــهریار  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 76.50  مترمربع از پالک شماره  641  فرعی از  
40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   

محمود محمدی
30- رای شــماره 16277-1395/06/20 هیــأت چهــارم آقــاي حســن اصالني 
بــه شناســنامه شــماره 498 کدملــي 1129253740 صــادره فرزنــد نعمت اله 
 ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 144 مترمربع پالک شــماره فرعي از68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص85 دفتر 378

31- رای شــماره 14610-1395/06/08 هیــأت چهارم خانم زهــره امین الرعایا 
یمیني به شناسنامه شــماره 1567 کدملي 1285759834 صادره فرزند عباس در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 134 مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام حســین زارع بهرام بادی در 

ص 87 دفتر 93
32- رای شــماره 14616-1395/06/08 هیأت چهارم خانم طاهره کاظمي شتریه 
به شناســنامه شــماره 421 کدملي 5449326750 صادره فرزند محمدحسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86 مترمربع پالک شماره 795 فرعي از 40 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب سند انتقال 105635 

مورخ 56/2/20 دفتر 2 اصفهان
33- رای شماره 12940-1395/05/27 هیأت اول اقای علیرضا بارورزکوچه قلعه   
به شناسنامه شماره 45115  کدملي 1280340185  صادره اصفهان فرزند غالمعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 328/80  مترمربع از پالک شماره 215 فرعی از 3  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

410 دفتر 546 امالک
34- رای شــماره 12506-1395/05/25 هیــأت اول اقــای وحیــد منوچهــری 
به شناســنامه شــماره 952  کدملــي 6339514901  صــادره شــهرکرد  فرزند 
ســیامک ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 100 مترمربــع از پالک شــماره 45  
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی

 فتح اله فتحی
35- رای شماره 36249-1394/06/24 هیأت اول اقای حسین عبدالهی محمودابادی  
به شناسنامه شماره  799  کدملي  0532217209  صادره اراک  فرزند  رضا نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  162/01  مترمربع از پالک شماره 
23  فرعی از 11   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 66968-69/12/23 دفتر 11 اصفهان
36- رای شــماره 16487-1395/06/21 هیــأت اول خانم اعظم جمشــیدنژاد  به 
شناسنامه شماره 45668  کدملي  1280882263  صادره اصفهان فرزند مرتضی 
نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 162/01  مترمربع از 
پالک شماره 23 فرعی از 11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 140300-71/9/3 دفترخانه 77 اصفهان
37- رای شــماره 16474-1395/06/21 هیأت اول اقای نادر باقری شلمزاری  به 
شناسنامه شــماره 26 کدملي 6339541046  صادره شــهرکرد  فرزند عباسعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 142/47 مترمربع از پالک شماره 70  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 53385-

63/2/31 دفترخانه 82 اصفهان
38- رای شماره 16358-1395/06/20 هیأت اول خانم عفت رحیمی  به شناسنامه 
شــماره 21 کدملي 1290200297  صادره اصفهان  فرزند یداله نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 148/95  مترمربع از پالک شماره 4140 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمودرحیمی رنانی ازموردثبت صفحه 172 دفتر 290 امالک
39- رای شــماره 16359-1395/06/20 هیأت اول اقای محمود رحیمی رنانی  به 
شناسنامه شماره 953 کدملي 1284553337  صادره اصفهان  فرزند صادق نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 148/95  مترمربع از پالک 
شــماره 4140 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 172 دفتر 290 امالک
اصغــر  اقــای  اول  هیــأت   1395 /06 /20-16363 شــماره  رای   -40 
کریم پور کوهانستانی  به شناسنامه شــماره 1070 کدملي 1283399652  صادره 
اصفهان  فرزند منوچهر ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/70  مترمربع از پالک 
شــماره 791 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی ربابه خورسندی ازموردثبت صفحه 213 دفتر 207 امالک
41- رای شــماره 16372-1395/06/20 هیأت اول اقای مجیــد کاظمی زهرانی  به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1290147221  صادره اصفهان فرزند کریم  ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 217/30  مترمربع از پالک شماره 3582 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

59 دفتر 753 امالک
42- رای شماره 16347-1395/06/20 هیأت اول اقای صفرعلی یارعلی دارانی  به 
شناسنامه شماره 18 کدملي 1159501645  صادره فریدن  فرزند براتعلی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 283/88  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غالمعلی قنبری مقصودبیگی

43- رای شماره 16142-1395/06/18 هیأت دوم  اقای عبدالرسول رضائی کوجانی  
به شناسنامه شماره  1000  کدملي 1283381567  صادره اصفهان  فرزند رمضان      
ششدانگ ساختمان  به مساحت 199  مترمربع از پالک شــماره 28 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رمضان رضائی
44- رای شــماره 16135-1395/06/18 هیــأت دوم  اقای محمــد کیانی رنانی  به 
شناســنامه شــماره  117  کدملي 1290074275  صادره اصفهان  فرزند رمضان  
ششدانگ ساختمان به مساحت 331/85  مترمربع از پالک شماره 3594 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

73 دفتر 450 امالک
45- رای شماره 16126-1395/06/18 هیأت دوم اقای سیدحمید حسینی رنانی  به 
شناسنامه شماره  597  کدملي 1290409791  صادره خمینی شهر فرزند سیدرضا 
ششدانگ مغازه به مســاحت 44/20  مترمربع از پالک شــماره 1313 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

550 دفتر 243 امالک
46- رای شــماره 17120-1395/06/28 هیأت دوم اقــای  محمدتقی تقی یاررنانی 

به شناسنامه شــماره 273  کدملي  1289956448  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ مغازه  به مساحت 34  مترمربع از پالک شماره 3824  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 275 

دفتر 1121  امالک
47- رای شــماره 16970-1395/06/27 هیأت دوم اقای علیرضا رضائی سودانی  
به شناسنامه شــماره  1192 کدملي  1283294273  صادره اصفهان  فرزند نوراله 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  254/20  مترمربع از پالک شماره 34  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن عباسیان 

ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193 امالک
48- رای شــماره 16942-1395/06/27 هیــأت دوم اقــای اکبر نمــازی زاده   به 
شناســنامه شــماره  418 کدملي  1286495377  صادره اصفهــان  فرزند اصغر  
 ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت  101/75  مترمربــع از پالک شــماره 2614  
فرعــی از18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان 
 ازمالک رســمی محمدحســن ترکی رنانــی ازموردثبــت صفحــه 541 دفتر 374 

امالک
49- رای شماره 17133-1395/06/28 هیأت دوم اقای مهدی بهروزی به شناسنامه 
شــماره 225  کدملي  2371913707  صادره کازرون  فرزند حاجی بابا  ششدانگ 
ساختمان به مساحت 162/87  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی محمــدزارع بهرام ابادی 

ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
50- رای شــماره 19218-1395/07/17 هیأت دوم خانم مهناز قدیریان بهارانچی  
به شناسنامه شماره  46491  کدملي  1280351454  صادره اصفهان  فرزند  اسداله 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 453/45  مترمربع از پالک شماره 329  فرعی از 6  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

499و512 دفتر 356 امالک
51- رای شــماره 19215-1395/07/17 هیــأت دوم اقــای مرتضــی محمدی  به 
شناســنامه شــماره  899  کدملي  1283258161  صادره اصفهان  فرزند  حســن 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 231/03  مترمربع از پالک شماره 329  فرعی از 6  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

499 دفتر 356 امالک
52- رای شماره 19177-1395/07/17 هیأت دوم اقای محمد نظری   به شناسنامه 
شــماره 994  کدملــي  1283292297   صــادره اصفهان  فرزند صفر  ششــدانگ 
ساختمان  به مســاحت 81/78   مترمربع از پالک شماره 827/4  فرعی از 17  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 

309و313و362 دفتر 138و648  امالک
53- رای شــماره 19172-1395/07/17 هیأت دوم اقای غالمرضا نصر اصفهانی   
به شناســنامه شــماره 32  کدملــي  1290002495   صادره اصفهــان  فرزند تقی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 172/52   مترمربع از پالک شماره 268  فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

274و218و95 دفتر 578و245و865  امالک
54- رای شماره 17673-1395/07/01 هیأت سوم خانم منیژه میرمعصومی کرمی   
به شناسنامه شماره 541 کدملي 1283367904  صادره اصفهان  فرزند سید محمد  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 199.23 متر مربع از پالک شماره 221 فرعی از 
22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

محمد حسین پیر نجم الدین
55- رای شماره 17523-1395/06/31 هیأت سوم آقاي جعفر قلی تقی پور دهکردی   
به شناسنامه شــماره 75  کدملي 4621315730  صادره شهرکرد  فرزند محمدآقا  
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 48.74  مترمربع از پالک شماره   512   فرعی از  
40    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

بانو فاطمه سیالنی
56- رای شــماره 17529-1395/06/31 هیأت ســوم خانم  شهروز نبوی جعفری   
به شناسنامه شماره 2284  کدملي 0045463360  صادره تهران  فرزند سید احمد   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136.67  مترمربع از پالک شماره  561/1    فرعی 
از  27    اصلی)که تبدیل به پالک 907 فرعی شده اســت( واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  جواد جابرانصاری
57- رای شــماره 17548-1395/06/31 هیأت ســوم آقاي اکبر کریمی بابوکانی   
به شناســنامه شــماره 23  کدملي 1290083241  صادره اصفهان  فرزند رمضان  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 184.62  مترمربع از پالک شماره فرعی از  31    
اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی وراث  

احمد و ابوالقاسم سلیمی بابوکانی
58- رای شماره 16672-1395/06/21 هیأت سوم خانم فرناز نصری   به شناسنامه 
شــماره 268  کدملي 1293218456  صادره اصفهان  فرزنــد منصور   یک دانگ از 
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 336  مترمربع از پالک شــماره   809   فرعی از 
5   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ازموردثبت صفحه 566   دفتر 346  امالک
59- رای شماره 16671-1395/06/21 هیأت سوم آقاي محمد نصری به شناسنامه 
شــماره 453  کدملي 1284573796  صادره اصفهان  فرزند حســین  پنج دانگ از 
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت336  مترمربع از پالک شــماره   809   فرعی از 
5   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ازموردثبت صفحه 566   دفتر 346  امالک
60- رای شــماره 17606-1395/07/01 هیأت ســوم خانم فاطمه صادقی برزانی 
به شناسنامه شــماره 3389    کدملي  1282993577  صادره اصفهان  فرزند یداله   
ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 201.61 مترمربع از پالک شماره  182    فرعی 
از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

ازموردثبت صفحه   464   دفتر  930   امالک
61- رای شماره 17634-1395/07/01 هیأت سوم آقاي قاسم جان نثاری الدانی   به 
شناسنامه شماره 1718  کدملي 1283454807  صادره اصفهان  فرزند  محمدرضا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  182.03  مترمربع از پالک شماره   301   فرعی از  
25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

ازموردثبت صفحه   456  دفتر 780    امالک
62- رای شماره 16613-1395/06/21 هیأت ســوم خانم   زهره ابراهیمی ولدانی  
به شناســنامه شــماره 1435  کدملي 1285718119  صادره اصفهان  فرزند یداله    
یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 137.82  مترمربع از پالک شماره  
332    فرعی از  36    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسندشماره  12933 مورخ 83/7/4     دفترخانه 105 اصفهان
63- رای شــماره 16602-1395/06/21 هیــأت ســوم خانم زینــت ابراهیمی به 
شناسنامه شماره 48 کدملي 1290139059  صادره اصفهان  فرزند یداله  یک دانگ 
از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 137.82  مترمربع از پالک شماره  332    فرعی 
از  36   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره 

12933 مورخ 83/7/4     دفترخانه 105 اصفهان
1395 هیــأت ســوم خانــم  محتــرم  /06  64- رای شــماره 21-16600/
ابراهیمی ولدانی  به شناســنامه شــماره 9  کدملي 1290039593 صادره اصفهان  
فرزند یداله  یک دانگ از ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 137.82  مترمربع 
از پــالک شــماره  332  فرعــی از   36  اصلی واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهــان ازسندشــماره  12933 مــورخ 83/7/4   دفترخانه 105 

اصفهان
65- رای شماره 16594-1395/06/21 هیأت سوم آقاي   محسن ابراهیمی ولدانی به 
شناسنامه شماره 125  کدملي 1284661611  صادره اصفهان  فرزند یداله دو دانگ 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137.82 مترمربع از پالک شماره   332   فرعی 
از   36   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره  

12933 مورخ 83/7/4 دفترخانه 105 اصفهان
1395 هیــأت ســوم خانــم  شــهین /06 /21-16593  66- رای شــماره 

 ابراهیمی ولدانی   به شناسنامه شــماره 71 کدملي1290172099  صادره اصفهان  
فرزند یداله  یک دانگ از ششــدانگ یک بــاب خانه  به مســاحت 137.82  مترمربع 
از پــالک شــماره  332    فرعــی از   36   اصلی واقــع در اصفهــان بخش14حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهــان ازسندشــماره  12933 مــورخ 83/7/4  دفترخانه 105 

اصفهان
67- رای شــماره 17075-1395/06/27 هیأت سوم آقاي عباس زارع بهرام آبادي 
به شناسنامه شــماره 20 کدملي 1290157936 صادره اصفهان فرزند محمد علي 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 169 مترمربع پالک شــماره فرعي از 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بــه نام عباس زارع بهرام 

آبادی فرزند علی
68- رای شــماره 17093-1395/06/27 هیأت سوم آقاي عباس زارع بهرام آبادي 
به شناسنامه شــماره 20 کدملي 1290157936 صادره اصفهان فرزند محمد علي 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42 مترمربع پالک شماره فرعي از 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بــه نام حیدر زارع در ص 

87 و96دفتر 48
69- رای شــماره 17693-1395/07/03 هیــأت ســوم آقای مهــدی صفوی   به 
شناســنامه شــماره 1323    کدملي  1285091523  صادره  اصفهان فرزند  بهرام   
ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 105  مترمربع از پالک شماره  530   فرعی از  
28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  

ازموردثبت صفحه   374  دفتر  1087   امالک
70- رای شماره 17688-1395/07/03 هیأت سوم خانم سهیال شاه سنائی گنیرانی   
به شناسنامه شــماره 18092   کدملي  1292098066  صادره اصفهان  فرزند علی   
ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 186.05  مترمربع از پالک شماره  337   فرعی 
از  21   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

حاج عبدالرحیم جنیرانی
71- رای شــماره 6447-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي داود کاظمی زهرانی به 
شناســنامه شــماره 18954 کدملي 1292899174 صادره اصفهــان فرزند مجید 
نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 338.23 مترمربع 
از پالک شــماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند شماره ی 73777 – 1387.12.21 دفترخانه 25 اصفهان
72- رای شــماره 6449-1395/03/13 هیأت ســوم خانم مریم کاظمی زهرانی به 
شناسنامه شــماره 0 کدملي 1271258846 صادره اصفهان فرزند مجید نسبت به 
1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 338.23 مترمربع از پالک 
شماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند شماره ی 73777 – 1387.12.21 دفترخانه 25 اصفهان
73- رای شماره 6445-1395/03/13 هیأت سوم آقاي علیرضا کاظمی زهرانی به 
شناسنامه شــماره 0 کدملي 1272112179 صادره اصفهان فرزند مجید نسبت به 
1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 338.23 مترمربع از پالک 
شماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند شماره ی 73777 – 1387.12.21 دفترخانه 25 اصفهان
74- رای شماره 6448-1395/03/13 هیأت سوم خانم شهنازتوانگر به شناسنامه 
شــماره 59 کدملي 1285689216 صادره اصفهان فرزند اســداله نســبت به 1.5 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 338.23 مترمربع از پالک 
شماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند شماره ی 73777 – 1387.12.21 دفترخانه 25 اصفهان
75- رای شماره 18278-1395/07/06 هیأت سوم آقای  حسن مختاری اندانی  به 
شناســنامه شــماره  60  کدملي  1141536129  صادره  خمینی شهر فرزند رحیم  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت   123.5  مترمربع از پالک شماره  553 و 554   
فرعی از40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمد روهنده
76- رای شــماره 18276-1395/07/06 هیأت ســوم آقای هوشــنگ عابدیان   به 
شناســنامه شــماره  667  کدملي  1751015513  صــادره  اهواز  فرزند  قاســم 
ششدانگ یک باب  خانه  باســتثنای ثمنیه اعیانی آن به مساحت  236.70   مترمربع 
از پالک شماره   635   فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی از سند شــماره 150547  مورخ  91/7/13  دفترخانه  

64  اصفهان
77- رای شماره 18272-1395/07/06 هیأت سوم آقای  مجید نصری نصرآبادی  
به شناسنامه شماره   1106   کدملي  1111907064   صادره  فالورجان فرزند  پرویز  
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت   175.30   مترمربع از پالک شماره  689    فرعی 
از   5  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

ازموردثبت صفحه  461 دفتر 483   امالک
78- رای شماره 17623-1395/07/01 هیأت سوم خانم زهرا صالحی   به شناسنامه 
شــماره 767    کدملي  1288636105  صادره اصفهان  فرزند حیدر   ششدانگ یک 
باب خانه  به مســاحت 133.54  مترمربع از پالک شــماره فرعی از  28   اصلی واقع 

در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  غالم مزروعی
79- رای شــماره 17668-1395/07/01 هیــأت ســوم خانــم ســعیده ســادات 
موســوی   به شناســنامه شــماره 1308  کدملي 6219372166  صادره بوئین و 
میاندشت  فرزند بالل  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 76  مترمربع از پالک 
 شــماره  2415  فرعی از  18   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک
 غرب اصفهان ازمالک رسمی  رضا وفادار   ازموردثبت صفحه   23   دفتر  63      امالک

80- رای شــماره 17665-1395/07/01 هیأت ســوم خانم زهرا کمالــی نژاد   به 
شناســنامه شــماره 26478  کدملي 1280263016  صادره اصفهان  فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 289.60  مترمربع از پالک شماره  202  فرعی 
از  3  اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

ازموردثبت صفحه  538  دفتر   794  امالک
81- رای شــماره 18260-1395/07/06 هیأت ســوم آقای غالمرضا زاهدی    به 
شناسنامه شماره 822    کدملي  1287661815  صادره  اصفهان  فرزند حسین مقدار 
28.8 حبه مشاع از72 حبه   ششدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه متصله  به مساحت 
425  مترمربع از پالک شــماره  245   فرعی از  26   اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حسین زاهدی
82- رای شماره 18236-1395/07/06 هیأت سوم خانم پروین زاهدی  به شناسنامه 
شماره 632  کدملي  1284550141  صادره اصفهان  فرزند حسین مقدار 14.4 حبه 
مشــاع  از 72 حبه  ششــدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه متصله   به مســاحت 425  
مترمربع از پالک شماره  245   فرعی از  26   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حسین زاهدی
83- رای شــماره 18242-1395/07/06 هیأت ســوم آقای  علیرضــا زاهدی  به 
شناسنامه شماره 86    کدملي  1284532534  صادره اصفهان  فرزند حسین مقدار 
28.8 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه متصله   به مساحت 
425  مترمربع از پالک شــماره  245   فرعی از  26   اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حسین زاهدی
84- رای شــماره 20043-1395/07/27 هیــأت اول خانــم زهره جــان نثاری  به 
شناســنامه شــماره  18  کدملي  1290278296   صادره اصفهان  فرزند  غالمعلی  
ششدانگ یکباخانه به مســاحت  208/35  مترمربع از پالک شــماره  584  فرعی از 
13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

باقرجان نثاری ازموردثبت صفحه 252 دفتر 24 امالک
85- رای شــماره 20057-1395/07/27 هیأت اول اقای محمدرضا جوانی راد  به 
شناسنامه شــماره  1188  کدملي  1285527372   صادره اصفهان  فرزند  نادعلی 
ششدانگ یکباخانه  به مساحت  218/75  مترمربع از پالک شماره  501  فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

556 دفتر 579 امالک
86- رای شماره 20065-1395/07/27 هیأت اول خانم فاطمه سلطان امیدی رنانی   
به شناســنامه شــماره  377  کدملي  1290032017   صادره اصفهان  فرزند  یداله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  88/44  مترمربع از پالک شماره  3225  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی جواهر 

حسینی ازموردثبت صفحه 579 دفتر 496 امالک
87- رای شــماره 20092-1395/07/27 هیأت اول خانم زهــرا کاظمی زهرانی  به 
شناســنامه شــماره  18  کدملي  1290193738  صادره اصفهان  فرزند نعمت اله   
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  212  مترمربع از پالک شماره 52  فرعی از  6  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 402 

دفتر 550 امالک
88- رای شــماره 20078-1395/07/27 هیــأت اول خانــم زهــره معصوم زاده 
جوزدانی  به شناسنامه شماره  1966  کدملي  1284780473  صادره اصفهان  فرزند 
محمدحسن   ششدانگ یکبابخانه   به مساحت  174/42  مترمربع از پالک شماره 110  
فرعی از  40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حاج محدباقرمعصوم زاده جوزدانی
89- رای شــماره 20134-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدمصطفی میرباغی  به 
شناسنامه شــماره  374  کدملي  1754674951  صادره اهواز  فرزند  سیدلطف اله 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  45/63  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم زارع بهرام 

ابادی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
90- رای شــماره 20129-1395/07/27 هیــأت اول اقای محمدرضــا احمدی  به 
شناسنامه شماره  976  کدملي  1285858931  صادره اصفهان  فرزند  غالمحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  125/28  مترمربع از 
پالک شــماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی عبداله علی رحیمی
91- رای شــماره 20130-1395/07/27 هیأت اول خانم فرشــته مومنی دهقی  به 
شناسنامه شماره  6124  کدملي  1090578482  صادره نجف اباد  فرزند  مصطفی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  125/28  مترمربع از 
پالک شــماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی عبداله علی رحیمی
92- رای شــماره 20128-1395/07/27 هیأت اول  اقای رضا کاظمی کوجانی  به 
شناسنامه شماره  1  کدملي  1289793743  صادره اصفهان  فرزند  عباس  ششدانگ 
ساختمان به مساحت  608  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 36572-47/8/20 دفترخانه 86 اصفهان
93- رای شماره 20127-1395/07/27 هیأت اول  اقای عباس رضائی  به شناسنامه 
شــماره  1195  کدملي  1283383519  صادره اصفهان  فرزند  حســین  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  169  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین رضائی کوجانی
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94- رای شــماره 20119-1395/07/27 هیــأت اول خانــم زهــرا خورســندی 
كوهانستانی  به شناسنامه شــماره  948  كدملي  1283397846  صادره اصفهان  
فرزند  مصطفی نسبت به یک دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  215/80  
مترمربع از پالك شماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 224 دفتر 41 امالك
95- رای شــماره 20120-1395/07/27 هیــأت اول خانــم زهــره خورســندی 
كوهانستانی  به شناسنامه شــماره  1852  كدملي  1285958578  صادره اصفهان  
فرزند  مرتضی نسبت به یک دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  215/80  
مترمربع از پالك شماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 18 دفتر 666 امالك
96- رای شماره 20122-1395/07/27 هیأت اول اقای رمضان كامران كوهانستانی  
به شناسنامه شــماره  878  كدملي  1283397250  صادره اصفهان  فرزند  حسین 
نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  215/80  مترمربع از 
پالك شماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 18 دفتر 666 امالك
97- رای شــماره 20108-1395/07/27 هیــأت اول اقای عباســعلی آقاجانی  به 
شناســنامه شــماره  298  كدملي  1170448089  صادره لنجان  فرزند  حسینقلی  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  339/35  مترمربع از پالك شماره 1724  فرعی از  4  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

435 دفتر 630 امالك
98- رای شماره 20104-1395/07/27 هیأت اول اقای محمد اكبری صفی آبادی  به 
شناسنامه شماره  26169  كدملي  1282729748  صادره اصفهان  فرزند  قاسمعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  174/50  مترمربع از پالك شماره 623  فرعی از  14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

381 دفتر 604 امالك
99- رای شــماره 20068-1395/07/27 هیــأت اول اقــای مرتضی مســتاجران 
گورتانی   به شناسنامه شماره  1237  كدملي  1141901722   صادره خمینی شهر  
فرزند  نصراله  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  195/40  مترمربع از پالك شماره  
416  فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 341 دفتر 452 امالك
100- رای شــماره 19942-1395/07/26 هیأت اول اقای حســین ســید قلعه  به 
شناســنامه شــماره 41961  كدملي 1282345508  صادره اصفهان  فرزند عباس 
نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142  مترمربع از پالك 
شــماره 604  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 85946-57/7/15 دفترخانه 7 اصفهان
101- رای شماره 19944-1395/07/26 هیأت اول خانم زهرا فخری فخرابادی  به 
شناسنامه شماره 354  كدملي 5418944916  صادره مباركه  فرزند عزیزاله نسبت 
به دودانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 142  مترمربع از پالك شماره 
604  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسین سیدقلعه
102- رای شماره 19929-1395/07/26 هیأت اول اقای محمدحسین باقرصاد  به 
شناسنامه شــماره 9248  كدملي 1283201801  صادره اصفهان  فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318/38  مترمربع از پالك 
شماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 122 دفتر 463 امالك
103- رای شــماره 19931-1395/07/26 هیــأت اول اقــای عبــاس باقرصاد  به 
شناسنامه شماره 58  كدملي 1290200661  صادره اصفهان  فرزند نعمت اله نسبت 
به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318/38  مترمربع از پالك 
شماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 160 دفتر 634 امالك
104- رای شماره 19930-1395/07/26 هیأت اول خانم نیره اقامحمدی رنانی  به 
شناسنامه شماره 11772  كدملي 1283227053  صادره اصفهان  فرزند  محمدعلی  
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318/38  مترمربع 
از پالك شماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 157 دفتر 634 امالك  
105- رای شــماره 19940-1395/07/26 هیــأت اول اقای مجید رفعتــی نژاد  به 
شناسنامه شماره 23  كدملي 2691343057  صادره واجارگاه  فرزند محمدابراهیم 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 125/96  مترمربع از پالك شــماره 998  فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

براتعلی جعفری كه بنامش درجریان ثبت است
106- رای شــماره 19919-1395/07/26 هیــأت اول اقای مرتضــی جان نثاری  
به شناســنامه شــماره 1504  كدملي 1283454033  صادره اصفهان  فرزند اكبر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 160/50  مترمربع از پالك شماره 71  فرعی از 13  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

75 دفتر 305 امالك
107- رای شــماره 19911-1395/07/26 هیأت اول اقای رحمت اله ترك الدانی  به 
شناسنامه شــماره 1645  كدملي 1283455587  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
نسبت به شانزده حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 9/66  مترمربع از 
پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
108- رای شــماره 19915-1395/07/26 هیأت اول اقای محمــود ترك الدانی  به 
شناسنامه شــماره 1782  كدملي 1284715401  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
نسبت به شانزده حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 9/66  مترمربع از 
پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
109- رای شــماره 19912-1395/07/26 هیأت اول خانم رضوان ترك الدانی  به 
شناســنامه شــماره 967  كدملي 1284670023  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 9/66  مترمربع از 
پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
110- رای شــماره 19913-1395/07/26 هیأت اول خانم فاطمــه ترك الدانی  به 
شناســنامه شــماره 938  كدملي 1284745236  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 66/9  مترمربع از 
پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
111- رای شــماره 19914-1395/07/26 هیأت اول خانم فرشــته ترك الدانی  به 
شناســنامه شــماره 28  كدملي 1290349525  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 9/66  مترمربع از 
پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
112- رای شــماره 19910-1395/07/26 هیــأت اول اقــای اكبر تــرك الدانی  به 
شناسنامه شماره 42546  كدملي 1280314192  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
نسبت به شانزده حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 9/66  مترمربع از 
پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
113- رای شــماره 20048-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدمحســن عابدی  به 
شناسنامه شــماره  648  كدملي  6299626542   صادره بروجن  فرزند  سیدعبداله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  212/16  مترمربع از پالك شماره  316و320  فرعی 
از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 408 دفتر 567 امالك
114- رای شماره 20047-1395/07/27 هیأت اول اقای اكبر جمشیدی  به شناسنامه 
شماره  477  كدملي  1285748921   صادره اصفهان  فرزند  بمانعلی ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت  24/40  مترمربع از پالك شــماره  836  فرعی از 12  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 24 

دفتر 834 امالك
115- رای شماره 20046-1395/07/27 هیأت اول  اقای احمدرضا اكبری رنانی  به 
شناسنامه شماره  31  كدملي  1289881162   صادره اصفهان  فرزند  كریم ششدانگ 
یکباخانه به مساحت  257/45  مترمربع از پالك شــماره  3352  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی لطف اله 

عاملی رنانی ازموردثبت صفحه 75 دفتر 117 امالك
116- رای شماره 20045-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدصدرالدین علمداری  
بــه شناســنامه شــماره  610  كدملــي  1284503461   صادره اصفهــان  فرزند  
سیدعبدالکریم ششدانگ یکباخانه به مســاحت  209/90  مترمربع از پالك شماره  
228  فرعی از 3  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 451 دفتر 393 امالك
117- رای شماره 20317-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي عباس شفیعی علویجه 
به شناسنامه شــماره 5533 كدملي 1090512406 صادره نجف آباد فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 168.5 مترمربع از پالك شــماره577 فرعی از 
16 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت 

صفحه216  دفتر 492 امالك
118- رای شــماره 20482-1395/07/29 هیــأت چهارم آقاي ســید ابوالقاســم 

میرمعصومي كرمي به شناســنامه شــماره 47689 كدملي 1280364475 صادره 
اصفهان فرزند سید كریم در ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 326.43 مترمربع 
پالك شماره 326 فرعي از 22 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند قطعی 65669 مورخ 86/9/24 دفترخانه 91 اصفهان
119- رای شــماره 19805-1395/07/25 هیــأت چهــارم خانم مهیــن غالمی  به 
شناســنامه شــماره  654  كدملي  1091089388  صادره   نجف آباد   فرزند  احمد 
ششدانگ یک باب  خانه    به مساحت  243/5  مترمربع از پالك شماره  323   فرعی از   
27   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حسین حیدری جونی   ازموردثبت صفحه   178     دفتر  161      امالك
120- رای شــماره 21250-1395/08/08 هیــأت چهارم خانــم فاطمه صفري به 
شناســنامه شــماره 11329 كدملي 1283223562 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 135.18 مترمربع پالك شماره 2983فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مونس 

آقا نجفی مورد ثبت ص 279 دفتر 70
121- رای شــماره 20831-1395/08/02 هیــأت چهــارم  آقای  محمــد چوپانی 
رنانی   به شناسنامه شــماره  1277  كدملي 1818987724   صادره آبادان  فرزند  
علی  ششدانگ یک باب  خانه  به مســاحت  141/68  مترمربع از پالك شماره  3147  
 فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند

 شماره 39071  مورخ  95/5/27  دفترخانه  137  اصفهان   مورد ثبت ص 365 دفتر 
426

122- رای شــماره 20579-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي عبداله احمدی رنانی 
به شناسنامه شــماره 335 كدملي 1290163510 صادره خمینی شهر  فرزند علی  
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 284.67 مترمربع از پالك شماره 3874 فرعی 
از18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

ازموردثبت صفحه 106دفتر 375       امالك
123- رای شماره 20580-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي ابوالقاسم زارع بهرام 
آبادی به شناسنامه شــماره 1 كدملي 1290235661 صادره اصفهان فرزندحیدر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291 مترمربع از پالك شماره  31  فرعی از 68  اصلی 
واقع در اصفهان بخش.14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی علی اكبر 

زارع بهرام آبادی ازسندشماره ازموردثبت صفحه 251  دفتر 199امالك
124- رای شــماره 20601-1395/08/01 هیأت چهارم خانم زهــره باقرصاد به 
شناســنامه شــماره 400 كدملي 1290305838 صادره اصفهان  فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/47 مترمربع پالك شماره 3648 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت ص 53 

دفتر 558
125- رای شــماره 20322-1395/07/28 هیــأت چهارم آقاي  مجیــد ماراني به 
شناسنامه شماره 59 كدملي 1290281955 صادره اصفهان فرزند یداله در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 287 مترمربع پالك شــماره156 فرعي از16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبــت ص 151 دفتر 457 

وص564 دفتر 945 بخش 14
126- رای شــماره 19846-1395/07/25 هیأت چهارم خانــم افروز صفی خانی 
مباركه   به شناسنامه شــماره  676 كدملي  1288934191  صادره  اصفهان  فرزند  
بهمن   ششدانگ اعیانی  یک باب  خانه   به مســاحت  153   مترمربع از پالك شماره  
304 فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه 
عرصه آن موقوفه حاج رمضانعلی آزما میباشد كه بموجب سند اجاره 39693 مورخ 
60/3/5 دفتر 21 اصفهان از طرف اداره اوقاف  در اجاره متقاضی جهت احداث اعیلنی 
بوده است ازمالک رســمی  موقوفه حاج رمضانعلی آزما   ازموردثبت صفحه   297  

دفتر  181  امالك
127- رای شــماره 20328-1395/07/28 هیــأت چهارم خانم مریم ســی منی به 
شناسنامه شــماره 62 كدملي 1290158584 صادره اصفهان فرزند علی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 281/3 مترمربع از پالك شماره341  فرعی از 25 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  ازسندشماره 

62754 مورخ 71/5/19
128- رای شماره 20327-1395/07/28 هیأت چهارم  آقاي كیامرث گله سارند به 
شناسنامه شماره 6267 كدملي 1970841044 صادره مسجد سلیمان فرزند سهراب 
ششدانگیکباب ساختمان به مساحت 102 مترمربع از پالك شماره 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  غالمرضا محمدی   

ازسندشماره 36580 مورخ 47/8/20 دفتر 86 ازموردثبت صفحه268 الی 271
129- رای شــماره 20318-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي رسول بلوجی رنانی 
به شناسنامه شــماره 1193 كدملي 1283219931 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270.5 مترمربع از پالك شماره   
فرعی از34 اصلی ردیف 37 واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی از سند شماره 80174 مورخ 94/4/6 
130- رای شــماره 20320-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي سعید  بلوجی رنانی 
به شناســنامه شــماره 347 كدملي 1290321302 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270.5 مترمربع از پالك شماره      
فرعی از34 اصلی ردیف 37 واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی از سند شماره 80174 مورخ 94/4/6
131- رای شماره21078-1395/08/06 هیأت چهارم آقای حسین جان نثاری    به 
شناسنامه شماره  11  كدملي 1290184801   صادره  اصفهان  فرزند  عباس 58 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 158/39  مترمربع از پالك شماره   
90/2   فرعی از  13   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   

ازموردثبت صفحه  369  دفتر  782   امالك
132- رای شــماره 21074-1395/08/06 هیــأت چهارم خانم زهــرا جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره  1306  كدملي  1283452413  صادره  اصفهان   فرزند  
محمدعلی  14 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب  خانه   به مساحت  158/39 
مترمربع از پالك شماره  90/2    فرعی از 13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   472   دفتر  782   امالك
133- رای شــماره 21065-1395/08/06 هیــأت چهــارم آقای ســید محمدعلی 
اعتصامی   به شناسنامه شماره  136 كدملي1290012857 صادره اصفهان  فرزند  
ســیدمصطفی ششــدانگ یک باب كارگاه  به مســاحت 194.67 مترمربع از پالك 
شــماره  2789 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شــماره 4925  مورخ 92/8/13 دفترخانه 112 

اصفهان
134- رای شــماره 21422-1395/08/09 هیأت دوم آقاي غالمرضا عشــاقي به 
شناسنامه شماره 184 كدملي 1286824419 صادره اصفهان فرزند علي ششدانگ 
یک باب   ســاختمان   به مســاحت  148    مترمربع پالك شــماره     28    اصلي واقع 
 در اصفهان بخش14   حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان  از مالک رضا كاظمی كســر

 گردد
135- 21420-1395/08/09 هیأت دوم آقاي رســول نصرآزاداني به شناســنامه 
شماره 1689 كدملي 1282927851 صادره اصفهان فرزند مهدي در ششدانگ یک 
باب   ساختمان   به مســاحت   112/50   مترمربع پالك شماره   4   فرعي از 7   اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت   صفحه 452 

دفتر 13 امالك
136- رای شــماره 21414-1395/08/09 هیــأت دوم آقــاي قاســمعلي نصري 
نصرابادي به شناسنامه شماره 102 كدملي 1289889155 صادره اصفهان فرزند 
علي اكبر ششدانگ یک باب  گاراژ و محوطه به مساحت   312   مترمربع پالك شماره    
97  فرعي از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 152 و 155 دفتر 557 امالك
137- رای شماره 19860-1395/07/26 هیأت دوم خانم فریبا امینی  به شناسنامه 
شماره 514 كدملي 1141658127  صادره خمینی شهر  فرزند نصراله  نسبت به یک 
دانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 268  مترمربع از پالك شماره 
271 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 478 دفتر 664 امالك
138- رای شــماره 19859-1395/07/26 هیــأت دوم اقــای محمدتقی مهرعلیان 
گورتانی به شناسنامه شــماره 1384 كدملي 1283430819  صادره خمینی شهر  
فرزند احمد نسبت به چهاردانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 268  
مترمربع از پالك شماره 271 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 432و478 دفتر 482و664 امالك
139- رای شــماره 19636-1395/07/24 هیأت دوم  اقای اكبــر زواره زادگان   به 
شناســنامه شــماره  1807  كدملي 1287829155  صادره اصفهان  فرزند  حسین  
ششدانگ مغازه  به مســاحت  19/45  مترمربع از پالك شــماره 327   فرعی از 13  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین 

زواره زادگان ازموردثبت صفحه 526 دفتر 438 امالك
140- رای شماره 19638-1395/07/24 هیأت دوم اقای احمد بابائی فراموشجانی   
به شناسنامه شــماره  1559  كدملي 4621140272  صادره شــهركرد  فرزند  قلی  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  100/10  مترمربع از پالك شماره 45  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حیدرسلطانی 

رنانی
141- رای شماره 19639-1395/07/24 هیأت دوم اقای امید مؤذني  به شناسنامه 
شماره  474  كدملي 1754242367  صادره اهواز  فرزند  حسین  ششدانگ ساختمان  

به مساحت  134/20  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی هاشم زارع

142- رای شماره 19641-1395/07/24 هیأت دوم  اقای باقر رستمی   به شناسنامه 
شــماره  12  كدملي 6219788168  صادره فریــدن  فرزند  احمدعلی  ششــدانگ 
ساختمان  به مساحت  153/80  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی امیرسهراب راهنمائی
143- رای شماره 19863-1395/07/26 هیأت دوم اقای ابراهیم افتاده  به شناسنامه 
شــماره 3 كدملــي 2391865031  صادره كازرون  فرزند اســماعیل  ششــدانگ 
 ساختمان  به مســاحت 114/42  مترمربع از پالك شــماره 297 فرعی از 27  اصلي

 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی جعفر 
رضائی

144- رای شــماره 19864-1395/07/26 هیأت دوم اقای شهرام صفری شاد  به 
شناسنامه شماره 497 كدملي 6639497131  صادره مسجدسلیمان  فرزند حاجی 
محمد ششدانگ ساختمان  به مساحت 116  مترمربع از پالك شماره 547 فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

صدیقه نادری درباغشاهی ازموردثبت صفحه 382  دفتر 341   امالك
145- رای شــماره 19865-1395/07/26 هیأت دوم خانم طاهــره ترك الدانی  به 
شناســنامه شــماره 1801 كدملي 1283457377  صادره اصفهــان  فرزند یداله 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 92/49  مترمربع از پالك شماره 741 فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

191  دفتر 904   امالك
146- رای شــماره 20829-1395/08/02 هیــأت چهارم  آقای  حســین زمانی  به 
شناسنامه شــماره   204   كدملي  1091948968   صادره  نجف آباد  فرزند  ستار  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   91/5   مترمربع از پالك شماره 28  اصلی واقع 
 در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  یداله محمدی 

كوجانی
147- رای شــماره 21264-1395/08/08 هیــأت چهارم خانم ســرور زعفرانیان 
به شناسنامه شــماره 3484 كدملي 1930034946 صادره فرزند حسن ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 304.46 مترمربع پالك شماره فرعي از31 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی محمود سلیمی 

بابوكانی
148- رای شــماره 20591-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي محسن قادری نیا  به 
شناسنامه شماره 1697 كدملي 1283436418 صادره اصفهان فرزند اكبر ششدانگ 
یک باب خانه  بــه مســاحت   171/34  مترمربع از پالك شــماره 630و631 فرعی 
از14اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ج ازموردثبت 
صفحه174  دفتــر 730 امالك از پالك 630 فرعی و ص87 دفتــر 752 از پالك 631 

فرعی
149- رای شــماره 21081-1395/08/06 هیأت چهارم خانم منیــژه ابراهیمی  به 
شناسنامه شــماره  1271615681   كدملي 1271615681  صادره  اصفهان  فرزند  
عباس  سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه    به مساحت   271.35   مترمربع از پالك 
شــماره   760   فرعی از   18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان موردثبت صفحه  591   دفتر 1016 امالك
150- رای شــماره 21080-1395/08/06 هیأت چهارم آقای  ســید جالل طاهری  
به شناسنامه شــماره  34  كدملي 1289996830  صادره  اصفهان   فرزند  سیدعلی  
سه دانگ از ششدانگ یک باب  خانه   به مساحت   271.35  مترمربع از پالك شماره  
760  فرعی از   17   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه   591  دفتر1016  امالك
151- رای شماره 20313-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي عوضعلی یزدانی علی 
آبادی به شناسنامه شماره 10 كدملي 5499732590 صادره نجف آباد فرزند علی 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 248.78 مترمربع از پالك شماره  392  فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش.14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

ازسندشماره 2817 مورخ 91/07/26 دفترخانه 137 اصفهان
152- رای شــماره 19117-1395/07/15 هیأت چهارم آقــای مصطفی ماهرانی 
برزانی  به شناسنامه شماره   75  كدملي  1290331561  صادره  خمینی شهر  فرزند 
نصراله  ششدانگ یک باب  خانه   به مساحت    85.13  مترمربع از پالك شماره فرعی 
از   67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

رسول و حسن جاللی
153- رای شماره 19113-1395/07/15 هیأت چهارم آقای یداله صادقی برزانی  به 
شناسنامه شماره  10  كدملي   1290041350  صادره  اصفهان   فرزند  محمدحسین 
ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   138   مترمربع از پالك شماره 103 فرعی از 16  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   

527   دفتر  375   امالك
154- رای شماره 19124-1395/07/15 هیأت چهارم خانم فاطمه صادقی برزانی     
به شناسنامه شــماره   341  كدملي  1282968246  صادره  اصفهان  فرزند  اسداله   
ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت 128/80  مترمربع از پالك شماره   103  فرعی 
از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 
صفحه  218 دفتر   306   امالك و 15 مترمربع آن را از یداله صادقی كه در ص 527 

دفتر 375 مالک میباشد بصورت عادی خریداری نموده
155- رای شماره 19110-1395/07/15 هیأت سوم آقای  روح اله جان نثاری الدانی  
به شناسنامه شماره   1614  كدملي  1283455900  صادره  اصفهان  فرزند  محمود  
ششدانگ یک باب  مغازه  به مساحت   82.58  مترمربع از پالك شماره   313  فرعی 
از   13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه   86  دفتر  1129  امالك
156- رای شــماره 19057-1395/07/15 هیأت ســوم آقــای  ابوالفضل نصری 
نصرآبادی  به شناسنامه شــماره  178  كدملي  1293204358    صادره  اصفهان  
فرزند  ناصر  یک ونیم دانگ  از ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت  221.70  مترمربع 
از پالك شــماره   84  فرعی از   5  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی از سند شــماره  1445  مورخ  88/12/27  دفترخانه 

337  اصفهان
157- رای شــماره 19061-1395/07/15 هیــأت ســوم آقــای  صــادق نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره  1088   كدملي  0048108650   صادره تهران  
فرزند  حسین سه دانگ از  ششــدانگ یک باب  خانه  به مساحت  221.70  مترمربع 
از پالك شــماره   84   فرعی از  5  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی از سند شماره  2569   مورخ  89/7/24  دفترخانه  337  

اصفهان
158- رای شماره 19062-1395/07/15 هیأت سوم آقای  ناصر نصری نصرآبادی  
به شناسنامه شــماره  12  كدملي   1290181764   صادره  اصفهان   فرزند  حسین  
یک و  نیم دانگ از ششــدانگ یک باب  خانه  به مســاحت  221.70  مترمربع از پالك 
شــماره  84  فرعی از  5   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رسمی از ســند شــماره  1445  مورخ  88/12/27  دفترخانه  337  

اصفهان
159- رای شماره 19108-1395/07/15 هیأت سوم آقای یداله علیجانی رنانی    به 
شناسنامه شماره  93  كدملي  1290074038  صادره  اصفهان  فرزند  عبدالحسین  
ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه آن  یک باب  خانه   به مساحت  186   مترمربع از پالك 
شــماره  2263  فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی ازموردثبت صفحه   4  دفتر  450   امالك
160- رای شماره 6487-1394/03/23 هیأت اول  اقای اكبرعابدینی   به شناسنامه 
شــماره 53  كدملي 5659198546  صادره  اصفهان فرزند حسین  ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 41/60 مترمربع از پالك شــماره 6087  فرعی از 12  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 192 دفتر 

830 امالك
161- رای شماره 22896-1395/08/27 هیأت اول آقاي مجتبي جعفری  ولداني به 
شناسنامه شماره 1130028021 كدملي 1130028021 صادره خمینی شهرفرزند 
رحیم  ششدانگ یکباب كارگاه موزاییک ســازی به مساحت741.50مترمربع پالك 
شــماره 647 فرعي ا ز36اصلي واقــع در اصفهان بخش14حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ا ز مالکیت حاج آقا كشاورز
162- رای شــماره 23011-1395/08/29 هیأت اول خانم ســهیال یزد خواســتي 
به شناســنامه شــماره 273 كدملي 1291110267 صادره  اصفهان فرزند مهدي 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    50.20    متر مربع پالك شماره  68 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی اكبر زارع
163- رای شماره 22985-1395/08/29 هیأت اول آقاي غالمرضا لندي اصفهاني 
به شناسنامه شماره 41075 كدملي 1280836318 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
در ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    204.35    متر مربع پالك شماره فرعی از  
28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسداله 

رضایی صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالك
164- رای شماره 23009-1395/08/29 هیأت اول آقاي غالمرضا لندي اصفهاني 
به شناسنامه شماره 41075 كدملي 1280836318 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت    140    متر مربع پالك شــماره فرعی از 28    
 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اســداله

 رضایی
165- رای شماره 24128-1395/09/13 هیأت دوم آقاي مجید رضایی برزانی به 

شناسنامه شــماره 223 كدملي 1291113711 صادره فرزند ابوالقاسم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 95.71 مترمربع پالك شماره فرعي از 68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 9807 مورخ 50/7/4 

دفترخانه 95 اصفهان 
166- رای شــماره 23460-1395/09/03 هیــأت دوم آقاي ذبیح اله روشــني به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 4172559281 صادره الیگودرز فرزند صفدر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 121.88 مترمربع پالك شــماره فرعي از 67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حاج محمد بیات  

فرزند حسین 
167- رای شــماره 22778-1395/08/25 هیأت ســوم آقای مرتضی جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شــماره 65 كدملي 1290680345 صادره خمینی شهر فرزند 
محمدرضا 22/25 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171.80 
مترمربع از پالك شماره  131 فرعی از  13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رقیه جان نثاری
168- رای شــماره 22779-1395/08/25 هیأت ســوم آقای مجتبــی جان نثاری   
به شناســنامه شــماره 1635  كدملي 1283455692  صادره خمینی شــهر  فرزند 
محمدرضا  22/25 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت  171.80 
مترمربع از پالك شــماره 131  فرعی از 13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رقیه جان نثاری
169- رای شماره 22780-1395/08/25 هیأت سوم خانم فاطمه جان نثاری الدانی  
به شناســنامه شــماره 1933 كدملي 1141187981  صادره خمینی شــهر فرزند 
محمدرضا 11/13 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 171.80 
مترمربع از پالك شماره  131  فرعی از 13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رقیه جان نثاری
170-رای شماره 22781-1395/08/25 هیأت سوم خانم بتول جان نثاری الدانی به 
شناسنامه شماره 990 كدملي 1283449171  صادره اصفهان فرزند حیدر  16/36  
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت  171.80 مترمربع از پالك 
شــماره  131  فرعی از  13  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رقیه جان نثاری
171- رای شماره 11943-1395/05/21 هیأت چهارم آقاي ابراهیم جانثاري الداني 
به شناسنامه شــماره 1114 كدملي 1283450410 صادره اصفهان فرزند صادق 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138.51 مترمربع پالك شماره 4فرعي از8 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالک فوق در ص 298 

دفتر 1122
172- رای شماره 21684-1395/08/12 هیأت دوم آقاي فرشید روحاني شهركي به 
شناسنامه شماره 138 كدملي 4622430258 صادره شهركرد فرزند علي   ششدانگ 
یک باب   ساختمان   به مســاحت   181   مترمربع پالك شــماره  67   اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رسمی محمد شاه عالئی

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/23
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/10/08

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/46 شماره صادره : 1395/43/313333 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك 
شماره 14/1968 مجزی شده از پالك 14/27 در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف  
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مهین عباسی 
بهارانچی فرزند كریم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/10/30 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1395/10/8 م الف: 30247 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان)154 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/47 شماره صادره : 1395/43/313361 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالك 
شماره 32/1119 مجزی شــده از پالك 32 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام منصور 
عطایی فرزند عزیزاله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/10/30 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1395/10/8 م الف: 30263 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان)154 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9409970353500588 دادنامــه:  شــماره   10 /45
9309980358900319 شماره بایگانی شعبه: 930702  شاكی: آقای سید محسن 
مجیدی درچه فرزند ســید رحیم به نشانی اصفهان درچه خ ســجاد كوچه گلبهار 
كدپســتی 8431983886، متهم: آقای اسفندیار قاســمی فرزند علی، اتهام: سرقت 
گوشی همراه، گردشکار: دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای اســفندیار قاسمی فرزند 
علی دائر بر سرقت گوشی تلفن همراه از داخل خودرو موضوع شکایت آقای محسن 
مجیدی به شرح كیفرخواست صادره دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت 
شاكی، تحقیقات صورت گرفته و اســتعالم از مرجع مربوطه و عدم حضور متهم و 
دفاع از خود و با ارائه دلیل مبنی بر برائت خود و با توجه به ســایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده لذا دادگاه اتهام انتســابی را محرز تشخیص مستنداً به ماده 661 
قانون مجازات اســالمی حکم به محکومیت متهم به تحمل یک ســال حبس تعزیری 
و 35 ضربه شــالق تعزیری می نماید. رای صادره ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاكم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:30088 شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

)195 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/70 در خصوص پرونده كالسه 1732/95 خواهان زهرا بهنام حقیقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید محمود دهقان حســام پور تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/11/9  ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه وكال مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:30508 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)114 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/71 در خصوص پرونده كالسه 950885 خواهان ســید مهدی علوی با وكالت 
جمال صلواتی – فرشته تركیان دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت پرویز كربالیی 
محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/11  ساعت 11/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت 
مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30420 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 كلمه، 1 كادر(
معرفی داور

پرونــده:  شــماره   9510106836906419 ابالغیــه:  شــماره   9 /393
9409986836900677 شــماره بایگانی شــعبه: 941410 خواهان/ شاكی صغرا 
مؤذنی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم شــعیب ماســا به خواسته طالق به 
درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شــهید قدوســی( واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 1- اتاق 102 ارجاع 
و به كالســه 9409986836900677 ثبت گردیده كه به علــت مجهول المکان بودن 
 خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاكی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت معرفی داور حاضر گردد. م الف:29183 

شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  )168 كلمه، 2 كادر(
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30 میلیارد تومان تسهیالت 

خوداشتغالی به مددجویان اعطا شد

مدیر كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان:

دوره هاي آموزشي افراد كم توان 
ذهني اجرا می شود

افزایش مرگ با قرص برنج 
در اصفهان

كاهش 2درصدی تلفات حوادث 
رانندگی در 8 ماهه امسال

 مهارت »نه« شنیدن را به فرزندان 
خود آموزش دهیم

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد، از اعطای تســهیالت 
خوداشتغالی به منظور خودکفایی افراد بی سرپرست و بدسرپرست 

تحت پوشش خبر داد.
حسن ملکوتی خواه معاون اشتغال و خودکفایی استان اصفهان در 
خصوص اعطای تسهیالت خود اشــتغالی گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون دو هزار و 345 مددجوی تحت پوشــش امداد، حدود 30 

میلیارد تومان تسهیالت خود اشتغالی دریافت کردند. 
وی با بیان اینکه 970 نفر از متقاضیان دریافت تسهیالت، زنان تحت 
پوشش امداد هستند افزود: این تســهیالت از محل قرض الحسنه 
کمیته امــداد و اعتبارات بانکی بــا کار مزد 4در صــد، در اختیار 
مددجویان قرار گرفته اســت.ملکوتی خواه گفت: این تســهیالت 
شــامل فعالیت در بخش های کشــاورزی، دامپروری، شــیالت، 
صنایع دستی، فعالیت های صنفی و خدماتی است.وی اذعان داشت: 
از ابتدای امســال تاکنون هزار و 650 خانواده تحت پوشش کمیته 
امداد اســتان اصفهان با دریافت این تســهیالت بــه خودکفایی 
رسیده اند و 30 میلیارد تومان تسهیالت خود اشتغالی به مددجویان 

اعطا شده است.

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان از اجراي دوره هاي 
آموزشــي مورد درخواســت افراد کم توان ذهني با همکاري اداره 
کل بهزیستي اســتان خبر داد. در راســتاي کارآفریني و کمك به 
افراد کم توان ذهني، همایشــي با حضور ابوطالب جاللي مدیر کل 
اســتان، عباس مهدیان معاون امور مراکز، جمعي از خیرین استان 
و 300 نفر از حاضران، به همت خانم اکلیلــي مربي صنایع غذایی 
اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان  و خانم رباني رییس 
مرکز خیریه پگاه اصفهان در محل ســراي عطــار اصفهان برگزار 
شد.جاللي مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان ضمن 
ابراز خرسندي از حضور خیرین استان و برپایي چنین همایشي بیان 
داشــت: ارائه آموزش هاي عملي و پرورش مهــارت هاي حرفه اي، 
زمینه پرورش قواي فکري و جسمي افراد کم توان ذهني به منظور 
دســتیابي به زندگي مســتقل و مطلوب را  فراهم مي آورد. جاللي 
ضمن تشــریح همکاري اداره کل آموزش فني و حرفه اي اســتان 
اصفهان با اداره کل بهزیستي اســتان در خصوص اجراي دوره هاي 

آموزشي مورد درخواست مخاطبان در این حوزه قول مساعد داد.

شمار فوت شدگان با قرص برنج در اصفهان افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی پزشــکی قانونی استان اصفهان، در هشت 
ماهه سال 1395 آمار اجســاد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی 
استان با تشخیص علت مرگ؛ مسمومیت با قرص برنج، 12 نفر بوده 
که نسبت به  مدت مشابه سال قبل که این تعداد دو نفر بوده افزایش 
داشته است.از کل تلفات با قرص برنج در هفت ماهه گذشته در سال 

جاری 8 نفر مرد و4 نفر زن هستند.

 سازمان پزشکی قانونی از کاهش 2درصدی تلفات حوادث رانندگی 
از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته )1394( خبر داد.
در هشت ماهه ســال جاری  11 هزار و 624 تن در حوادث رانندگی 
جان خود را از دســت دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل که آمار تلفات 11 هزار و 859 تن بوده 2 درصد کمتر شده است.

از کل تلفات حوادث رانندگی 9 هزار و 76 تن مرد و 2 هزار و 548 تن 
زن بودند و همچنین 7هزار و 541 تن در محورهای برون شهری، 3 
هزار و 197 تن در مســیرهای درون شهری، 853 تن در مسیرهای 
روســتایی و 33 تن نیز در محورهایی نامعلوم جان خود را از دست 
داده اند.   همچنین در این مدت استان های فارس با یك هزار و 60، 
خراسان رضوی با 838 و تهران با 831 فوتی بیشترین و استان های 
ایالم با 96، کهگیلویه و بویراحمد با 122 و خراسان جنوبی با 145 

فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.

هرازگاهی در صفحه حوادث روزنامه ها با اخباری تلخ درباره جنایت های 
افراد عاشق پیشــه روبه رو می شــویم که پس از ناکامی در رسیدن به 
دختر یا پسر مورد عالقه خود، دست به جنایت های هولناکی می زنند؛ 
قتل هایی که ریشه در نبود مهارت »نه« شــنیدن دارد. این قاتالن که 
بیشتر آنها را پسران کمتر از 30 سال تشــکیل می دهند، پس از آنکه 
با جواب رد روبه رو می شوند، به جای انتخاب راه های منطقی و عقالنی 

کاری انجام می دهند که پایانی جز پشیمانی ندارد.
این قاتالن، هنگام دســتگیری تــازه متوجه تصمیــم عجوالنه خود 
می شوند که آن زمان برای پشیمانی دیر اســت. آنها مدعی می شوند 
نمی توانستند عشق خود را در کنار فرد دیگری ببینند و به همین علت 
بهترین گزینه، حذف معشــوق از زندگی بوده است. تعدادی از آنها نیز 
بعد از قتل، زندگی را برای خود بی هدف می دانند و دچار عذاب وجدان 
شده و خودکشی می کنند.بررسی این پرونده ها نشان می دهد قاتالن 
درگیر عشق یکطرفه شــده یا در مدت آشنایی، طرف مقابل رفتارهای 
غیرعادی از آنها دیده و تصمیم به پایان رابطه گرفته اســت. حال آنکه 
جدی گرفتن این رفتارهای تکانه ای و غیرمعقول در طول رابطه ازسوی 
طرف مقابل و واکنش درســت در برابر آن می تواند از قربانی شدن در 
عشق های یکطرفه جلوگیری کند.همان طور که در ابتدا به آن اشاره شد 
ریشه این جنایت ها نداشتن مهارت »نه« شنیدن است. این مهارت در 

دوران کودکی و در محیط خانواده باید آموزش داده شود. 
خانواده ها باید به فرزندان راه های برخورد منطقی با »نه« شــنیدن را 

آموزش دهند.
وقتی کودک را از کاری منع می کنیم و بعد از گریه اش، به او اجازه انجام 
آن کار را می دهیم، به او آموزش داده ایم با لجبــازی می توانی در برابر 
مخالفت دیگران مقاومت کنی؛ درحالی که باید با صحبت و بیان دالیل 

آنها را قانع کرد. بعضی وقت ها شنیدن »نه« به نفع آنهاست.

اخبار

ناجا

رییس پلیس آگاهی ناجا بر ضرورت افزایش ریسك جرایم 
تاکید کرد. سردار محمدرضا مقیمی، درباره مجازات های 
جایگزین حبس و مــواردی همچــون محرومیت های 
اجتماعی که برای برخی از جرایم پیشــنهاد شده است، 
اظهار کرد: مجازات ها باید متنبه کننده و متناسب با جرم 
باشد. اگر مجازات یك مجرم، تناسبی با جرم نداشته باشد، 

این موضوع سبب افزایش جرم خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجازات ها باید به گونه ای باشد که ریسك 
وقوع جرم را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: رابطه جرم و 
مجازات مانند عرضه و تقاضاست. هرچه ما بتوانیم عرصه 
را برای مجرمان تنگ تر  کنیــم، آنها قطعا از ارتکاب جرم 
خودداری کرده و در واقع متوجه می شوند که ارتکاب یك 

جرم برایشان به صرفه نیست.
رییس پلیــس آگاهی ناجا ادامــه داد: به عنــوان مثال 
در حــوزه جرایم راهنمایــی و رانندگی اگــر برای یك 
تخلف جریمــه ای 5000 تومانی در نظر گرفته شــود، 
قطعا بســیاری از افراد به آن بی توجه خواهند بود اما اگر 
همان تخلف جریمه ای 100 هزار تومانی داشــته باشد 
آمار ارتکاب آن کاهش می یابــد. مقیمی در عین حال بر 
نقش دستگاه های فرهنگ ساز و رسانه ها بر این موضوع 
تاکیدکرد و افزود: نباید از نقش این نهادها که می توانند 
با آگاهی بخشی از وقوع جرایم جلوگیری کنند غافل ماند.

رییس پلیس آگاهی ناجا درباره اینکه آیا محرومیت های 
اجتماعی می تواند به عنوان مجــازات زندان پیش بینی 
شود یا خیر، اظهار کرد: این موارد توسط قوه قضاییه باید 
تشخیص داده شود اما به طور کلی محرومیت اجتماعی 
که برای مجازات یك فرد در نظر گرفته می شــود، نباید 
طوری باشــد که برای آن فرد بی اهمیت جلوه کند؛ به 
عنوان مثال نباید فرد را به خاطر انجام یك جرم از چیزی 

محروم کنیم که برایش اهمیتی ندارد.
مقیمی در پاســخ به اینکه آیــا پلیس این مــوارد را به 
مســئوالن قضایی منتقل کرده یا خیر، گفت: در قانون 
مجازات اســالمی بســیاری از مجازات پیش بینی شده 
و با توجه به اینکه دســتگاه قضا مســئول رسیدگی به 

پرونده هاست، آنها  از بسیاری از این موارد مطلع هستند.
رییس پلیس آگاهی ناجا در بخش دیگری از گفت وگوی 
خود با ایسنا بر ضرورت از بین بردن فضای عمومی وقوع 
جرم نیز تاکید کرد و گفت: عالوه بر مجرم، محل و مکانی 
که در جرم در آن صورت گرفته نیز می تواند در وقوع آن 
سهم داشــته باشــد؛ به عنوان مثال یك سارق هیچ گاه 
خودرویی را به ســرقت نمی برد که در یك خیابان با نور 

کافی و  مجهز به قفل فرمان پارک شده باشد.

سردار مقیمی مطرح كرد:

ضرورت افزایش ریسک 
جرایم

پیشنهاد  سردبیر:
 مهارت »نه« شنیدن را به فرزندان خود آموزش دهیم

پارتی های شبانه یا بزم های مختلط از نمونه ناهنجاری های 
اخالقی به شمار می رود که در طول سالیان اخیر بخش هایی از 

جمعیت جوان جامعه را درگیر ساخته است.
به واقع پیشــینه و ســبقه تاریخی مجالس و میهمانی های 

مختلط را باید در فرهنگ غرب جست وجو کرد.
در دوران پیش از انقالب این عارضه اخالقی عمدتا در طبقات 
مرفه جامعه نمود و ظهور پیدا می کرد اما بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، تهاجم فرهنگی هدفمند و برنامه ریزی شده دشمن به 

صورتی ویژه بر  جمعیت جوان جامعه متمرکز شد.
طبعا  در چنین شرایطی برخی از گروه های اجتماعی با پیروی 
و تاثیر پذیری از ســبك زندگی غربی به حضــور در چنین 

بزم هایی گرایش و تمایل پیدا کردند.  
نخستین نشــانه ها از ظهور و بروز این آســیب با پدیده فرار 
دختران از خانه یا دختران فراری نمود پیدا کرد و به واقع بعد 
از این مقطع  افزایش و تسری این ناهنجاری اخالقی در میان 

برخی طبقات غیرمرفه نیز شایع شد.   
الگو پذیری برخی از خانواده ها از فرهنگ غربی، بعد از مدتی 
پدیده فرار از خانه را به زنان خیابانی مبدل کرد و از همین دوران 
بود که طالق به عنوان یکــی از معضالت اجتماعی در جامعه 

ایرانی پر رنگ تر از گذشته بروز پیدا کرد.
افزایش رفتارهای پر خطر و شیوع برخی از بیماری های خاص 

همچون HIV حاصل این گرایش منحوس و شوم به فرهنگ 
غرب بود که در واقع کانون خانــواده ایرانی را به عنوان یکی از 
وجه تمایزات برجسته جامعه ایرانی با جامعه غربی هدف قرار 

داد.
مقارن با همین دوران،پدیده پارتی های شبانه در مناطقی از 
پایتخت به اشکال و انحای مختلف افزایش یافت و بعد از گذشت 
مدتی در دوران کنونی، با رشد و تسری شبکه های اجتماعی 
عضوگیری از طیف های خاص قشر جوان و نوجوان سالمت 
روحی، روانی و اخالقی برخی از جوانان را تحت الشــعاع خود 

قرار داد.
انشقاق خانواده، تك روی، سرکشی، انحرافات اخالقی و آلوده 
شدن به سوء مصرف مواد مخدر، مشــروبات الکلی و غیره از 
عوارض و تبعات چنین مراسم و جشــن های نامیمونی بود 
که با وجود تذکرات بسیار بزرگان و دلســوزان نظام و کشور، 
بخش هایی از جمعیت جوان کشــور را با خود همراه ساخت، 
همراهی که در بسیاری از موارد، رهاوردی جز سقوط و تزلزل 

زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی در پی نداشته است.
عوامل تاثیر گذار در رشد پارتی های شبانه

کاظم سروری جامعه شناس و آســیب شناس اجتماعی در 
تشریح دالیل و عوامل موثر در شیوع پدیده پارتی های مختلط 
در طول چند سال اخیر اظهار داشت: عوامل و دالیل بسیاری 

در این امر تاثیرگذار هستند و در واقع نمی توان با اتکا به یك 
دلیل واحد به آسیب شناسی این معضل پرداخت.

وی افزود: به طور خالصه می توان گفت هجمه فرهنگی غرب، 
در سنوات اخیر از یکسو و فاصله گرفتن برخی از طیف ها و اقشار 
جامعه از ارزش های معنوی و دینی از عوامل اصلی شیوع این 

پدیده در میان برخی از جوانان به شمار می رود.
ســروری گفت: تغییر ذائقه فرهنگی و هم راستاسازی آن با 
لذات زودگذر از عوامل اصلی شیوع چنین رفتارهای پرخطری 
در میان طیف هایــی خاص از جوانان و نوجوانان اســت. این 
جامعه شناس و آسیب شناس مســائل اجتماعی عنوان کرد: 
نباید از نظر دور داشت که رشد و افزایش آسیب های اجتماعی 
در موارد و ابعاد متعددی ظهور و بروز پیدا می کند که یکی از 

آنها به بزم ها و پارتی های مختلط شبانه معطوف می شود.
از غنی سازی اوقات فراغت تا تسهیل ازدواج

با عنایت به مخاطرات مخرب مطرح شده برای این ناهنجاری 
اخالقی، مهار و جلوگیری از بــروز چنین عارضه ای ضرورتی 
اجتناب ناپذیر به نظر می سد که باید با عزمی جدی مورد توجه 

قرار گیرد.
 عزیز ا... قشقاوی آســیب شناس مسائل اجتماعی در تشریح 
راهکار های موثر برای مقابله و مبارزه با چنین انحرافات اخالقی 
و فرهنگی عنوان کرد: مهار و پیشــگیری از ظهور و بروز این 
معضل مستلزم برنامه ریزی دقیق، اصولی و هدفمند از سوی 

نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجتماعی است.
وی افــزود: به واقع  در صورت نداشــتن برنامــه ای اصولی و 

کارشناسانه نمی توان به توفیق چندانی نائل شد.
قشقاوی گفت: آموزش صحیح و اصولی از ســوی خانواده و 
آموزش و پرورش، غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، 
کنترل صحیح رفتارهای فرزندان بخصوص در دوران جوانی 
و نوجوانی و تشــدید نظارت ها از سوی نهادها و دستگاه های 
متولی صنفی و انتظامی بر رســتوران ها، هتل هــا، تاالرها و 
باغ تاالرها، از دیگر ضروریاتی اســت که مــی تواند به عنوان 
مجموعه ای از اقدامات به هم پیوســته قهری و فرهنگی در 
مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مدنظر قرار گیرد 
و یقینا در سایه چنین مؤلفه هایی، از شیوع و گسترش هر چه 

بیشتر چنین رفتارهایی پیشگیری خواهد شد.
آسیب شناس مسائل اجتماعی در خاتمه یادآور شد: تسهیل 
ازدواج و بستر سازی برای حصول ازدواج آسان در میان جوانان 
یکی دیگر از ضروریاتی است که با اتکای به آن می توان بخش 
قابل توجهی از این ناهنجاری اخالقی و رفتاری را مدیریت کرد 
و قطعا با تحقق موارد فوق، استحکام بنیان خانواده و سالمت 
اخالقی جوانان در معرض خطر، لغــزش و تزلزل نیز به نحو 

شایسته تری حفظ و تقویت خواهد شد.

با مسئوالن

اخبار حوادث

كالهبردار 12 میلیارد ریالی
 به دام پلیس افتاد

كشف بیش از یک میلیارد ریال 
كاالي قاچاق در اصفهان

انتقام مجازی خواستگار از نوعروس

رییس سازمان ثبت اسناد خبر داد که قرار است از ابتدای 
بهمن ماه ثبت گواهی امضا از دفاتر ثبت اســناد و امالک 
کشــور حذف و تمام گواهی های امضا الکترونیکی شود. 
احمد تویسرکانی در حاشیه همایش سراسری سردفتران 
که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد با اشاره 
به اقدامات سازمان ثبت، گفت: در جهت اصالح فرآیندها 
و سازوکارها، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قدم های 
متعددی برداشــته تا بتواند در خصوص شفاف ســازی و 
سرعت عمل اقدامات خوبی به شــکل قانونی انجام دهد.

تویســرکانی با بیان اینکه تاکنون 350 میلیون اقدامات 
کاغــذی الکترونیکی صــورت گرفته اســت، گفت: عزم 
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور در این راستا جدی 
اســت و امیدواریم این امر به خوبی پیــش رود تا میزان 

تخلفات و جعل کاهش یابد.
وی با اشــاره به اینکه حذف دفترها یکی از اقداماتی است 
که سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور انجام داده است، 
گفت: در واقع در مجموعه دفترها، ده ها هزار نفر مسئول 
بودند تا خالصه معامالت را درج کنند کــه این امر خود 

باعث تخلفات و اشتباهات متعددی می شد. 
وی گفت: یکــی دیگر از اقدامات ســازمان ثبت اســناد 

و امالک کشــور گواهی امضــای الکترونیکی اســت که 
امیدواریم در ابتدای بهمن ماه بتوانیــم دفترها را در این 
زمینه حذف کرده و تمام گواهی های امضا را الکترونیکی 
کنیم. تویســرکانی تصریح کــرد: قرار اســت مجموعه 

فرآیندها در دفترهای الکترونیکی صورت گیرد. 
وی در ادامه گفت: در حال حاضر در حال اسکن مجموعه 
سوابق ثبت هستیم. رییس ســازمان ثبت اسناد و امالک 
کشــور در خصوص اختالفات در زمینه ثبت سند خودرو 
با پلیس، گفت: قانون در این راستا روشن است و سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور بر اجرای قانون تاکید دارد.
وی افزود: طبق ماده 29 تاکید شــده است که تمام ثبت 
سند خودرو در دفترهای اسناد رسمی صورت گیرد ولی 
اکنون این امر صورت نگرفته و ما امیدواریم موضوعی که 

مدنظر قانون گذار است به زودی محقق شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا ابهامی 
در این قانون وجــود دارد، اظهار کرد: اگر کســی در این 
زمینه ابهام دارد مبنی بر ایــن نبوده که در قانون موضوع 
مشــخص نیســت چرا که طبق قانون ثبت سند رسمی 
 در دفترهای اســناد رســمی باید انجام شــود و این امر

 مشخص است.

وزیرآموزش و پرورش به نقش کلیدی نیروی انسانی در توسعه 
اشــاره کرد وگفت: اگر کشــور آباد می خواهیم باید بیشترین 
سرمایه گذاری را در مدرسه داشته باشــیم و به معلم به عنوان 

رکن اصلی مدرسه بهای زیادی بدهیم.
دکتر فخر الدین دانش آشــتیانی در نشســت با تشــکل های 
فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان،  اظهارکرد: توجه ویژه 
به این استان از اولویت های کاری من است و سعی خواهم کرد 
با همین نگاه و در حد توان برنامه های خود را دنبال کنم تا رفع 

محرومیت در این منطقه اتفاق بیفتد.
وزیرآمــوزش و پرورش با اشــاره بــه اینکه همــه باید تالش 
 کنیم تا جایــگاه آموزش و پــرورش را درجامعــه ارتقا دهیم، 
خاطرنشان کرد: ارتقای این جایگاه تنها به مدد خود فرهنگیان 
ممکن خواهد بود. وی تالش جمعی افراد در اســتان ها را نکته 
بسیار مهمی در توسعه عنوان و اظهارکرد: نقش کلیدی نیروی 
انســانی در توســعه را نباید نادیده گرفت چرا کــه اگر به این 

موضوع توجه نکنیم شاهد هیچ توسعه ای نخواهیم بود .
دانش آشــتیانی تصریح کرد: یکی از عللی که بنده بر اهمیت 
پرورش و مقدم بودن آن بر آموزش تاکید دارم همین اثرگذاری 
نیروی انسانی اســت چراکه ســلطه آموزش بر پرورش، اثرات 
 نامطلوبی در رشــد و توانمندی نیروی انســانی توســعه نگر

 خواهد داشت.وی حافظه محوری را از چالش های آموزش فعلی 
دانست و بیان کرد: تفکر، اندیشــه ورزی و کسب مهارت های 
الزم از نیاز های اصلی سنین کودکی است و دانش آموز باید این 
اختیار را داشته باشد تا این مهارت ها را در کالس درس تمرین 

کند.
وزیرآموزش و پــرورش افزود: معلم باید بــه گونه ای عمل کند 
که اندیشه ورزی دانش آموزان زمینه بروز پیدا کند چرا که در 
صورت متجلی نشدن این مهارت ها در سنین کودکی نمی توان 
انتظار داشــت که نیروی انســانی توانمندی درآینده تحویل 
جامعه شود. دانش آشــتیانی اظهارکرد: سیستم آموزشی که 
بتواند این مهارت ها را در دانش آموزان به وجود آورد افرادی را 
تربیت خواهد کرد که بتوانند برنامه های متناسب با کشور و بوم 

خود را تهیه کنند.
 وی با اشاره به اینکه باید رویکرد جدیدی در نظام تعلیم و تربیت 
به وجود آوریم، تاکیدکرد: تضمین نسل های آینده برای رهایی 
از موانع توسعه مستلزم تغییر نگرش است و تالش خواهیم کرد 
تا این رویکرد جدید تحقق پیدا کند . وزیرآموزش و پرورش بیان 
کرد: بسیاری از محققان فلسفه تعلیم و تربیت بر این باورند که 
این گونه مهارت ها تنها در کودکی کسب خواهد شد و به همین 

دلیل مقطع ابتدایی دارای اهمیت فراوانی است.

فرمانده انتظامي اســتان اصفهان از دســتگیری کالهبردار 12 
میلیارد ریالی در شهرســتان نایین خبر داد. ســردار عبدالرضا 
آقاخاني فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: فردي که با ترفند 
 شراکت و تاسیس یك شرکت پخش لوازم یدکي خودرو، مبلغ

 12 میلیارد ریال از یك نفر کالهبرداري کرده بود شناســایي و 
دستگیر شد.

وی اظهار کرد: در پي شکایت فردي مبني بر اینکه یك نفر با وعده 
شراکت و ایجاد یك شرکت پخش لوازم یدکي خودرو مقدار 12 
میلیارد ریال وجه نقد از وي دریافت کرده و هیچ شرکتي ایجاد 
نکرده ، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهي شهرســتان نایین قرار گرفت. با بررسي هاي انجام شده 
توسط ماموران پلیس آگاهي شهرستان نایین و به دست آوردن 
مستندات الزم فرد کالهبردار دستگیر شد.این مقام انتظامي بیان 
داشت: فرد کالهبردار هنگامي که با مستندات پلیس روبه رو شد، 
به کالهبرداري 12 میلیاردي از شــاکي اعتراف و انگیزه خود را 

کسب مال اعالم کرد.
ســردار آقاخاني افزود: در این خصوص پرونده ای تشکیل شد و 

متهم برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد.

رییس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي استان از کشف یك محموله 
قاچاق به ارزش یك میلیارد و 100 میلیون ریال توســط کارآگاهان 
پلیس آگاهي خبر داد. سرهنگ ستار خسروي رییس پلیس آگاهي 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: در راستاي اجراي طرح هاي 
تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وصول خبري مبني بر دپو و توزیع 
کفش و پوشاک خارجي قاچاق در انبار یك منزل، بررسي موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهي قرار گرفت. وي 
افزود: کارآگاهان پــس از انجام تحقیقات الزم و کســب اطمینان از 
درســتي موضوع با هماهنگي مقام قضائي به محل اعزام شدند .این 
مقام انتظامي بیان داشت: در بازرسي از محل تعداد یك هزار و 291 
عدد کراوات، 99جفت کفش و 939 ثوب انواع کاپشن خارجي فاقد 
هر گونه اسناد و مدارک گمرکي کشف شد، ارزش اموال کشف شده 
توسط کارشناســان مربوطه یك میلیارد و 100 میلیون ریال اعالم 
شده است. رییس آگاهي اصفهان در پایان با اشاره به دستگیري یك 
نفر در این خصوص و تحویل وي به مراجع قضائي خاطر نشــان کرد: 
برخورد با قاچاقچیان کاال و برهــم زنندگان نظم اقتصادي جامعه در 
اولویت کاري پلیس مي باشد و نیروي انتظامي هرگز اجازه جوالن به 

آنها نخواهد داد.

خواســتگار جوان وقتی فهمید، دختر مورد عالقه اش 
ازدواج کرده، تلگرام او را هك کرد و پیام های غیراخالقی 
برای خانواده شوهرش فرستاد تا باعث جدایی نوعروس 
از شوهرش شود.زن 25 ساله ای با حضور در پلیس فتای 
استان سمنان شکایت کرد که فردی غریبه، تلگرام او را 
هك کرده و وی را به دردسر انداخته است.شاکی به افسر 
تحقیق گفت: از چند روز پیش، دوستانم و حتی خانواده 
و اقوام شوهرم با من تماس می گرفتند و می گفتند چرا 
برای آنها مطالب غیراخالقی ارسال می کنم. هر چه به 
آنها می گفتم اشــتباه می کنند و چنین مطالبی را من 
ارسال نکرده ام، باورشان نمی شد.وی افزود: نمی دانم، چه 
کسی توانسته اطالعات گوشی تلفن همراهم را هك کند 
و با راه اندازی تلگرامی به نام من، مطالب غیراخالقی برای 
افرادی ارسال کند که شــماره های آنها در گوشی تلفن 
همراهم وجود دارد. همین ماجرا باعث شد، من و شوهرم 
دچار مشکل شــویم و او باور کند که این پیام ها را من 
ارسال کرده ام. هدف فرد مزاحم را نمی دانم و زندگی ام 
در حال فروپاشی اســت.همزمان با تشــکیل پرونده 
قضائی، ماموران پلیس فتای اســتان سمنان، تحقیق 

برای دستگیری مزاحم تلگرامی را آغاز کردند تا اینکه 
ردپای مردی جوان در پرونده به دست آمد و او بازداشت 
شد. متهم با انتقال به پلیس فتا بازجویی شد و به جرم 
خود اعتراف کرد. وی به افسر بازجو گفت: به این دختر 
عالقه مند بودم و حتی به خواستگاری او رفتم، اما وی و 
خانواده اش با این وصلت موافقت نکردند و پاسخ منفی به 
من دادند پس تصمیم گرفتم که از او انتقام بگیرم. شماره 
تلفن جدید او را به دست آوردم و تصمیم گرفتم برای او 
ایجاد مزاحمت کنم تا از شوهرش جدا شود و زندگی اش 
از بین برود. وی ادامه داد: با شــماره تلفنی که از او پیدا 
کردم، توانســتم تلگرام او را هك کنم. بعد با این ترفند، 
اطالعات و شماره تلفن افرادی را که او در گوشی تلفن 
همراهش ثبت کرده بود، به دســت آوردم. بعد هم با جا 
زدن خود به جای نوعروس جوان برای اقوام همســر او، 
دوســتان و خانواده اش، مطالــب غیراخالقی از طریق 

تلگرام ارسال کردم.
ســرهنگ ســیدعلی میراحمدی، رییس پلیس فتای 
استان سمنان در این باره گفت: متهم با قرار قانونی روانه 

زندان شده است.

رییس سازمان ثبت خبر داد:

گواهی امضا از ابتدای بهمن ماه الکترونیکی می شود
وزیر آموزش و پرورش انتقاد كرد:

حافظه محوری، چالش  فعلی آموزش كشور

بررسی عواقب شوم میهمانی های غربی در ایران!

بزمی ویرانگر، با ره آورد اعتیاد و انحراف اخالقی

روان شناسی

انشقاق خانواده، 
تک روی، سركشی، 
انحرافات اخالقی و 
آلوده شدن به سوء 
مصرف مواد مخدر، 

مشروبات الکلی 
و غیره از عوارض 

و تبعات چنین 
مراسم و جشن های 

نامیمونی  است

پارتی های شبانه از نمونه ناهنجاری هایی است كه  در ارتباط با آن، هر از چند گاهی اخباری مبنی بر دستگیری 
تعدادی از جوانان یا برخی افراد مشهور، بازیگر و یا فوتبالیست های مطرح در البه الی سطور رسانه ها مشاهده 

می شود، معضلی ویرانگر كه تبعات مخرب آن در ذیل این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
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پیشنهاد سردبیر: 
انتقال تجربیات حوزه صنایع دستی اصفهان به مالزی

گنجینه تاریخ

انگشتر پاپ متعلق
به دوره رنسانس

  عکس روز 
نشنال جئوگرافیک

هتلی مدرن در دل غاری در ایتالیا 

انتقال تجربیات حوزه صنایع دستی 
اصفهان به مالزی

نزدیک شدن به هزاره نوروز؛

 شعار نوروز متفاوت؛ برای سال ۹۶
کسی اجازه قهر با کنوانسیون راهنمایان 

گردشگری را ندارد

تمساحی را می بینید که در جست و جوی غذا، از میان علف های 
بستر دریا بیرون آمده است.این تمساح در نزدیکی ساحل کوئین 
در کشــور کوبا زندگی می کند.دمیتری استارستنکو عکاس در 
مورد این لحظه توضیح می دهد: تمساح وقتی متوجه حضور قایق 
ما شــد از میان علف های دریایی بیرون آمــد و منتظر بود که آیا 
می تواند غذایی خوشــمزه از کارکنان بگیرد یا نه. من به سرعت 
لباس و تجهیزات غواصی ام را آماده کردم تا او را برای شکار عکسی 
منحصربه فرد تعقیب کنم.  راستش ترســیده بودم، اما بالخره بر 
ترسم غلبه کردم و به آرامی به تمساح نزدیک شدم و توانستم این 

عکس را از او بگیرم.

 شهر ماترا یکی از شــهرهای تاریخی ایتالیاســت که در جنوب این 
کشور قرار دارد. این شــهر به خاطر خانه هایی که هزاران سال  پیش 
در دل غارها ساخته شده اند مشهور اســت. این غارها زمانی خانه و 
یا کلیسا بوده اند اما امروزه به یک هتل مدرن و زیبا  تبدیل شده اند.  
 با این طراحی جدید ، فضای 300 متری از این غارها بازســازی شده 
 و با وجود یک اســپا و چهار ســوئیت به یک هتل زیبا و مدرن  به نام 
   La Dimora di Metello  تبدیل شده اســت .طراحی اتاق های 
داخل این هتل عالوه بر اینکه مدرن و لوکس هستند بلکه شبیه به غار 
نیز طراحی شده اند. دیوارهای آن از  سنگی به نام توف ) سنگی که از 
خاکسترهای آتشفشان ایجاد می شود ( ساخته شده است. برای دکور 
داخل اتاق ها نیز از طرح  های چوبی استفاده شده که جزییات خیلی 
کمی دارند ، تمامی طراحی داخلی این اتاق ها ساده و در عین حال 
شیک هستند و طوری  ساخته شده اند که به میهمانان هتل این حس 
را القا کنند که عالوه بر اینکه داخل یک غار هستند؛ اما اقامتی لوکس 
و مدرن خواهند  داشت. تمام این المان ها در کنار هم، این هتل را به 

ترکیب جالبی از طراحی سنتی و مدرن تبدیل کرده است.     

رییس معاونت بانوان اتــاق بازرگانی اصفهان در دیدار با یکــی از زنان کارآفرین 
مالزی، گفت: با توجه به اینکه اصفهان مهد صنایع دســتی اســت آماده انتقال 
تجربیات خود به کشــور مالزی و ورود صنایع دســتی و دیگر هنرها به اصفهان 

خواهیم بود.
نشستی با محوریت هم اندیشی زنان کارآفرین اصفهان و مالزی در معاونت امور 
بانوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان با هدف آشنایی با 
حوزه های مختلف فعالیت های زنان کارآفرین در کشور مالزی و پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران در دفتر معاونت بانوان اتاق بازرگانی اســتان اصفهان برگزارشــد 
و یکی از زنان کارآفرین برتر مالزی میهمان زنــان موفق اصفهان بود. نور الیزار از 
انجمن زنان کارآفرین مســلمان، کمیته اقتصادی، SME کــه در زمینه های 
حقوق،حسابداری،پوشاک، محصوالت گیاهی و پیمانکاری ساختمان در مالزی 
فعالیت می کند، در این جلسه با اشاره به فعالیت های زنان درکشورش در حوزه 
مختلف، خواستار آشنایی هرچه بیشــتر با فعالیت های زنان استان اصفهان در 
حوزه  های گوناگون شد. رییس معاونت بانوان اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز در 
این نشست از تحقیقات و اقدامات صورت گرفته این سازمان در امور فعالیتی بانوان 
اصفهانی خبرداد و گفت: اقدامات متعددی اعم از برگزاری نشست ها و جلسات 
مختلف به منظور ترغیب بانوان در امور اجتماعی واقتصادی صورت گرفته است 
و با حضور پر رنگ زنان در این جلسات و کمسیون ها، شاهد پیشرفت چشمگیر 
و روزافزون آنها بوده ایم.  زهرا اخوان با بیان اینکه کالنشــهراصفهان همیشه در 
عرصه های مختلف پیشتاز بوده است اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان مهد 
صنایع دستی است و همچنین همیشه از هنرهای جدید و به روز دنیا استقبال 
کرده ایم، این بار نیز آماده انتقال تجربیات مان  و  ورود صنایع دستی و دیگر هنرها 

به اصفهان خواهیم بود.

نشســت هم اندیشــی اعضای ســتاد هماهنگی خدمات ســفر در حالی 
 برگزار شــد که قرار بود اعضای این ســتاد دربــاره متفاوت بــودن نوروز 

۹۶ پیشنهاد بدهند.
این نشست 3 ماه مانده به نوروز ۹۶ با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف 
و اعضای این ستاد در سالن فجر ســازمان میراث فرهنگی برگزار شد.در این 
نشســت مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی 
گفت: ستاد هماهنگی خدمات سفر هماهنگ کننده دستگاه های مجری در 
حوزه سفر اســت و ســازمان میراث فرهنگی هم یکی از اعضای آن به شمار 
می آید. ما در ســتاد کار اجرایــی انجام نمی دهیم بلکه سیاســت گذاری و 
ایده پردازی می کنیــم.وی گفت: می خواهیم ســفرهای نوروز ۹۶ متفاوت 
باشــد پس از هر یــک از نمایندگان می خواهیم پیشــنهادات خــود را در 
این باره ارائه کنند چون زمان ۲0 روزه نوروز با حجم زیادی از سفرها روبه رو 
می شویم.در این نشســت علی شــیرازی از معاونت صنایع دستی سازمان 
میراث فرهنگی گفت: در نوروز سال گذشته 3۲ میلیارد تومان فروش صنایع 
دستی در بازارچه های سراسر کشور داشتیم همچنین تورهای کارگاه گردی 
و ورک شاپ زنده در بازارچه های صنایع دستی برگزار شد امسال هم همین 
برنامه ها را پیش رو داریم و می خواهیم تعداد بازارچه ها بیشــتر شود.وی 
به ابتکار پلیس زنجان اشــاره کرد و افزود: پلیس زنجان در ساعات پرحادثه 
بســته ســوغات به ماشــین ها می داد، این توقف کوتاه موجب می شود تا 
تصادفات کمتر شود. همچنین به جای برگه جریمه به خودروهایی که تخلف 
سنگین نداشتند برگه های ارشــادی می داد. این کار تاثیر بسیار خوبی در 
سفرها و گردشگران داشــت و آنها اعالم کردند که کمترین تصادفات را در 

نوروز ۹۵ داشته اند.

 نشســت هم اندیشــی برگزاری کنوانســیون راهنمایان گردشــگری ۲0۱۷ 
در سالن اجتماعات سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.در این برنامه راهنمایان 
گردشگری، متولیان برگزاری کنوانسیون راهنمایان ۲0۱۷، مدیران کل میراث 
فرهنگی زنجان، فارس، یزد و مسئوالن شهری و میراثی استان های میزبان در 

رویداد بین المللی راهنمایان گردشگری حضور داشتند.
در این برنامه مرتضی رحمانی موحد معاون گردشــگری کشور ضمن رونمایی 
از پوســتر این کنوانســیون گفت: مســئولیت ما پس از این رزمایش بزرگ و 
همبستگی که در اجرای کنوانســیون وجود دارد، بیشــتر خواهد شد. در این 
رزمایش بزرگ حدود 300 راهنمای گردشــگری خارجی از ۴۵ کشور حضور 
دارند و مســئولیت ما در برابر حفاظت از دســتاوردهای این رویداد، چند برابر 
خواهد شــد. وی گفت: در دو هفته ای که این میهمانان در ایران حضور دارند، 
ما فرصت داریم تا با تالش بیشــتر و نگاه بهتر و صمیمانه تر در روند اجرای این 
کنوانســیون قدم های بعدی را مطمئن تر و با ارزش تر برداریم تا در روز افتتاح 
شاهد یک برنامه خوب و کم نظیر در حوزه گردشگری باشیم؛ چرا که این رویداد 
از نظر داخلی و بین المللی بسیار مهم اســت و تا سال ها از نحوه میهمان نوازی و 
رفتارهای ما صحبت به میان خواهد آمد.معاون گردشگری کشور تصریح کرد: 
چه بهتر که ما بتوانیم زمینه ساز دوران خوبی از نام ایران در حوزه های تاریخی، 
میراثی و طبیعی باشیم و مسئولیت راهنمایان ما که نقش تعیین کننده ای دارند 
این اســت که بتوانند در این برنامه موفق عمل کنند. مــن از بخش خصوصی، 
تشکل ها، فعاالن گردشــگری و مدیران اســتانی که درگیر میزبانی این برنامه 
هستند و همچنین تشــکل های مربوطه دیگر می خواهم دعوت کنم که در این 
برنامه ملی حضور داشته باشــند چون این یک برنامه ملی است و کسی اجازه 

ندارد با این برنامه ملی قهر کند. 

حلقه هایی که متعلــق به قرن ۱۵ تا ۱۶ میالدی هســتند، اغلب 
به نمادهایی از پاپ و نمادهای کلیسا مزین شــده اند. نام اینگونه 
انگشترها به نوعی غلط انداز اســت و بعید به نظر می رسد پاپ ها 
انگشترهای این چنینی به دست کرده باشند؛ چرا که این انگشترها 
از فلزها و موادی کم ارزش ساخته شده و با سلیقه و مذاق پاپ هایی 
که به استفاده از سنگ های قیمتی تمایل داشتند، جور در نمی آید. 
از طرفی نام این انگشترهاست و از طرف دیگر انگشترهای متفاوت 
پاپ ها، دست محققان را برای نتیجه گیری بسته و معلوم نیست 
دقیقا کاربرد این انگشترها چه بوده و یا چه کسانی از آنها استفاده 

می کردند.
 از سوی دیگر اندازه بزرگ انگشتر پاپ پیش رو و انگشترهای مشابه 
آن، به نامعلوم بودن این ماجرا می افزاید؛ چرا که با این اندازه امکان 
نداشته بتوان در زمانی طوالنی انگشتر را به دست کرد. گمان می 
رود این انگشــترها برای تصدیق و تایید هویت افراد کاربرد داشته 
است. به طور مثال افرادی که نامه ها و کاغذهای سیاسی را حمل 
می کردند از انگشتر پاپ برای احراز هویت و ماموریت خود استفاده 

می کردند. 
در انگشت پاپ پیش رو، نمادهایی از اسقف گابریل کندولمریو، تاج 
اسقف و تاج پاپ دیده می شود؛ بنابراین فردی که این انگشتر را در 
دست داشت، در واقع تاییدیه این ســه فرد را داشته و نامه هایی از 
سوی این افراد را جا به جا می کرد. این انگشتر پاپ از برنز ساخته 
شده و پوششی از طال دارد. ارتفاعی ۴ سانتی متری داشته و قدمت 
آن به دوره رنســانس بر می گردد. امروزه انگشتر پاپ در موزه هنر 

والترز در شهر بالتیمور آمریکا نگهداری می شود.
دوره تاریخی: رنسانس

جنس: برنز با روکش طال، سنگ قرمز
ابعاد: ارتفاع: ۴ سانتی متر، عرض: ۲٫۶ سانتی متر 

هنرمند: فردی ونیزی
محل ساخت: ایتالیا، رم

محل نگهداری: موزه هنر والترز، شــهر بالتیمور، ایاالت متحده 
آمریکا

اخبار

شاید نکته ای که جالب توجه باشد قرار دادن لقب »بابا« به 
این عارف بزرگ است که به دلیل اطالق گروهی از عارفان در 
قرن هشتم و نهم، بر رکن الدین مسعود بیضاوی نیز گذاشته 
شــده که او را با این لقب صدا می زده اند. نکته دیگر اینکه 

تاریخ دقیق تولد او نیز مشخص نیست.
بابا رکن الدین بر اساس مطالبی که در کتاب های خود نقل 
کرده، از کودکی معنای توحید را درک نموده و از اســاتید 
گران قــدری همچون کمــال الدین عبدالرزاق کاشــانی و 
داوودبن محمود قیصری، عرفان علمی را آموخته و در سیر و 
سلوک نیز از سلسله سهروردیان استفاده کرده؛ ولی براساس 
آنچه درباره او روشن است نام بابا بیات به عنوان استاد مسلم 

عرفان عملی او می باشد.
بابا رکن الدین شــرح مفصلی بــه زبان فارســی بر کتاب 
فصوص الحکم از محی الدین عربی نوشته و مشکالت مربوط 
به این کتاب را از اســتادش نعمان خوارزمی جویا شده و با 
تالش و تشــویق همین استاد این اثر ارزشــمند را به پایان 

رسانده است.
بابا رکن الدین درجایی مي نویســد: »نمي خواســتم 

شــرحم را پاک نویس کنــم؛ امــا در رویایي به من 
فرمودند: »و اما به نعمه ربک فحدث!«و در اثر این امر، 

آن را به انجام رساندم.«
»نصوص الخصوص في ترجمه الفصوص« نام دیگر اثر 
بابا رکن الدین است که در آن رهاوردهای علمی و عملی 

و عرفانی جدید خود را ذکر کرده است.
»معلوم الخصوص من مفهوم الفصوص«نام اثر دیگری 
از بابا رکن الدین است که ناتمام گذاشته و »کشف الضر 
في نظم الدر« و رســاله »قلندریه« نیز از دیگر آثار این 
عارف بزرگ به حســاب می آید.  برخالف تاریخ والدت 

،تاریخ رحلت این عالم بزرگ مشــخص اســت. وی در ۲۶ 
ربیع االول ســال ۷۶۹ هجری قمری در اصفهان درگذشته 
و در تخت فوالد به خاک سپرده شده اســت. بابارکن الدین 
از قدیمي ترین دانشــمنداني اســت که در تخت فوالد به 
خاک سپرده شــده و تا چندي پس از عهد صفوي قبرستان 

تخت فوالد را هم » قبرستان بابا رکن الدین« می نامیده اند.
توجه علمای شیعه به مزار بابا رکن الدین

مزار این عارف برجســته، همچنان که از ســنگ نوشته آن 
هم نمایان اســت، از دیرباز تاکنون مورد توجه بســیاري از 
اندیشمندان شیعي بوده اســت، که از این میان داستان 

کرامت آمیز مزار وي در مورد شــیخ بهایــي و ارادت 
محمد تقي مجلسي و مالحســن ناییني آرندي  و 

سید عبدالکریم کشــمیري در خور توجه است. 
روزي مرحــوم بهاءالدیــن محمدعاملــي 

)مشــهور به شــیخ بهایي( با عده اي از 
بزرگان به زیــارت اهــل قبور مي 

روند. به قبرســتان تخت فوالد 
که مي رســند هنــوز نفس 

تازه نکرده بودند که شیخ 
بهایي بــه اطرافیان خود 
چیزي  »مــن  فرمــود: 

شــما  آیا  شــنیدم 

هم شــنیدید؟« حاضران گفتند: »ما چیزي نشنیدم و اصال 
کسي سخني نگفت !« مرحوم شــیخ بهایي جمله اي را که 
شــنیده بود به آنان نگفت و به خانه بازگشت و در خانه را به 
روي خود بست و شروع به گریه و تضرع و توجه به خداوند و 
سرای آخرت نمود و تقریبا ۶ ماه بعد، دارفاني را وداع گفت و 

جسدش را از اصفهان به مشهد برده و دفن کردند.
مرحوم محمدتقي مجلسي مي نویسد: من از نزدیکان شیخ 
بهایي بودم و او به من فرمود: »من به آماده شدن براي مرگ 
خبر داده )وامر( شدم« و آن جمله اي که۲۶۲ سال پس 
از رحلت بابارکــن الدین از قبر وي خطاب به شــیخ 
بهایي گفته شــد این بود: »شــیخنا! در فکر خود 
باش!« بزرگ دیگري که به زیارت وي مي رفته، 
فقیه عارف حضرت آیت ا...ســیدعبدالکریم 
رضوي کشــمیري بوده اســت. مرحوم 
کشــمیري از قبــور علماء بــه قبر 
اســتادش مرحوم آیت ا... ســید 
علــي قاضي در وادي الســالم 
نجف و بابارکــن الدین در 
قبرســتان تخت فوالد 
اصفهان زیاد اهمیت 
مــي داد و این دو را 
ممتاز مي شــمرد و 

مي فرمود: »بابارکن الدین روح و ریحان اســت. من هر وقت 
در زندگي، مشــکلي برایم رخ مي دهد، یک ســوره یاسین 
براي بابا رکن الدین مدفون در قبرستان تخت فوالد اصفهان 
مي خوانم، مشکلم حل مي شود.«  نیز مي فرمود: »بر مرقد 
رکن الدین خواســتم بفهمم ذکر او چه بوده الهامم شد که 

ذکرش )الاله االا...( بوده است«. 
همچنین بقعه بابارکن الدین یکي از اماکن عبادت و ریاضت 
مرحوم شــیخ حســن علي نخودکي اصفهاني بوده است. 

مرحوم حاجي کلباسي نیز به بابا 
رکن الدین اعتقاد زیادی داشت و 

به زیارتش مي رفته است.
ســنگ مزار بابا رکــن الدین نیز 
از آثــار برجســته و قدیمــی در 
تخت فــوالد به حســاب می آید 
و از زیبایی هــای منحصر به فرد و 

خاصی برخوردار است.
تکیه بابا رکن الدین احیا 

می شود
از آنجایی که تکیه بابا رکن الدین 
از بناهای قدیمــی تخت فوالد به 
حساب می آید و از طرف علما نگاه 
ویژه ای به آن می شود، مجموعه 
فرهنگی تخت فوالد در نظر دارد 
تا با فرا رســیدن ســالروز رحلت 
بابا رکن الدیــن، احیای این تکیه 
را انجام و همچنیــن برنامه های 

فرهنگی را در این مکان مقدس برپا سازد.
ســیدعلی معرک نژاد مدیر مجموعه فرهنگی تخت فوالد 
پیش از این اعالم کــرده بود تابلوی ســاماندهی تکیه 
بابارکن الدین، تجهیز و راه اندازی چله نشــین شیخ 
بهایی، راه اندازی نمایشگاه روباز معرفی تخت فوالد و 
راه اندازی فروشگاه اقالم فرهنگی از جمله طرح های 
شاخص برای احیای تکیه بابا رکن الدین و سایر تکایای 
مقدس تخت فوالد است. وی خاطرنشان کرده است: 
تکیه بابارکن الدین با اجرای ویژه برنامه های فرهنگی 
مذهبی به صورت هفتگی پویا می شــود وهمچنین 
اقامه نمــاز جماعت مغرب و عشــا و قرائت ســوره 
 مبارکه یاســین در روزهای پنجشنبه و جمعه، در آن 

برپا می گردد.

مزار این عارف 
برجسته، 

همچنان که از 
سنگ نوشته 
آن هم نمایان 

است، از دیرباز 
تاکنون مورد 

توجه بسیاري 
از اندیشمندان 

شیعي بوده است

دیدنی ها

پیر طریقتی که در تخت فوالد آرمیده کیست؟
»بابارکن الدین مســعود بن عبدا... بیضاوي«، عارف 
بزرگ سده هشــتم هجري از اهالي منطقه بیضاء در 
شهر شیراز بوده اســت. وی از جمله عرفایی است 
که با وجود بزرگی ،متاسفانه شــرح حال زیادی از 

زندگانیش در دسترس نیست.

قاب  روز

»پیتی پاالس« قصری زیباست که در قرن ۱۵ میالدی در آرام ترین منطقه شهر فلورانس یعنی جنوب رودخانه آرنو ساخته شده است. این کاخ تا سال ۱۹۱۹ در تسخیر حاکمان فلورانس بود و از آن زمان به بعد دولت ایتالیا این مکان را به مجموعه موزه تبدیل کرد.
کاخی که زمانی محل اقامت خاندان سلطنتی بود امروز هم حال و هوای اشرافی خودش رو حفظ کرده است.

قصر سلطنتی

سخنگوی فراکسیون میراث فرهنگی  و گردشگری مجلس 
با بیان اینکه عرصه گردشــگری به عنوان سومین صنعت پر 
درآمد و جذاب در دنیا محسوب شده و باید به این حوزه توجه 
جدی شود، گفت: افزایش حدود ۱۲ درصدی بودجه سازمان 

میراث فرهنگی وگردشــگری، رقم چشــمگیری محسوب 
نمی شود.ذبیح ا... نیکفر، نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اعداد و ارقام پیش بینی 
شده برای سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 

 به عنوان متولی صنعت اصلی گردشــگری کشورمان، گفت:
 بر اســاس الیحه بودجه ۹۶، رقمی نزدیک به ۷۸۱ میلیارد 
و ۲۶۶ میلیون تومان برای ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری پیشنهاد شده که حدود ۱۲ درصد رشد 
داشته اســت.وی با بیان اینکه عرصه گردشــگری به عنوان 
سومین صنعت پر درآمد و جذاب در دنیا محسوب شده و باید 
توجه جدی به این حوزه در ایران شود، افزود:متاسفانه در سال 
گذشته عنوان شــد که بودجه این سازمان افزایش یافته ولی 

رقم پیش بینی شــده به صورت صد درصد تخصیص نیافت 
و محقق نشــد.نیکفر ضمن تاکید بر اینکه افزایش حدود ۱۲ 
درصدی این بودجه با توجه به میزان تــورم در اقتصاد، رقم 
چشمگیری محسوب نمی شود، ادامه داد: با توجه به افزایش 
اندک اعتبــارات، در این میان تخصیص کامــل این بودجه 
و دچار نشــدن به سرنوشت سال گذشــته اعتبارات در نظر 
گرفته شده برای ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری اهمیت می یابد.

سخنگوی فراکسیون میراث فرهنگی  مطرح کرد:

عرصه گردشگری سومین صنعت پر درآمد دنیا 
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پیشنهاد  سردبیر:
» زاینده رود «، مهم ترین سد جلوگیری از فرسایش خاک ایران

خبر

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: 
 در روزهای گذشته چهار شــکارچی به همراه الشه 
دو پــازن ) کل کوهــی ( در منطقه شــکار ممنوع 
کرکس و دو شــکارچی نیز در مناطق حفاظت شده 

فریدن دستگیر شدند.
 مرتضــی جمشــیدیان، از دســتگیری چهــار 
شــکارچی در منطقه شــکار ممنوع کرکس نطنز 
 خبــر داد و اظهار داشــت: همــراه این افــراد که 
با همکاری نیروی انتظامی شهرستان نطنز دستگیر 
 شــدند دو پازن ) کل وحشــی کوهی (  کشف شد 

و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: همچنین از متخلفان ســه اسلحه ام یک 
 جنگی، مهماتی شــامل ۶۹ عدد فشــنگ جنگی 
و ادوات شکار شامل سه دستگاه دوربین دو چشمی 

و سه عدد چراغ قوه کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
به ارزش های زیســتی منطقه حفاظت شده و شکار 
ممنوع کرکس نطنز  اشــاره و بیان داشت: موقعیت 
 جغرافیایــی و شــرایط زیســتی منطقــه کرکس 
به گونه ای است که در شمار بهترین و مستعدترین 

مناطق حفاظت شده کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امکان وجود انواع جانوران وحشی اعم 
از خزندگان، پرندگان و پســتاندارانی نظیر کل و بز، 
قوچ و میش وحشــی، آهو، گراز )خوک وحشــی(، 
گرگ، شــغال، روباه، کفتار، گربه وحشــی، پلنگ، 
تشــی، پایکا ) نوعی موش صحرایی که در ارتفاعات 
زیســت می کند ( و غیره در این منطقه  وجود دارد.

جمشیدیان بیان داشت: طبق بند ب ماده ۱۲ قانون 
شکار وصید شــکار غیر مجاز جانوران وحشی، جرم 
محسوب و مستوجب مجازات اســت و عالوه بر آن 
جریمه ضرر و زیان شکار هر راس کل وحشی مبلغ 
صد میلیون ریال است که باید به حساب دولت واریز 

شود.
وی با اشــاره به اینکه در روزهای گذشته همچنین 
 دو شــکارچی در شهرســتان فریدن پیش از اقدام 
به شکار دســتگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند، 
ابراز داشــت: از این متخلفان  یک ســالح شکاری 
 ســاچمه زنی پنج تیر کالیبــر ۱۲ و نیمه اتوماتیک 
و پنج عدد فشنگ کشــف و پرونده مربوطه جهت 

رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان؛

دستگیری شکارچیان 
» پازن « در کرکس 

 اســتادیار پژوهشــی مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی 
و منابع طبیعی اصفهان در این ســمینار با نگاهی به وضعیت 
 منابع خاک، آب و کشــاورزی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
از حدود570 هزار هکتار اراضی با قابلیت کشــاورزی، معادل 
3/5 درصد از اراضی کشــاورزی کشــور را اصفهان داراست.

محمد فیضی افزود: حــدود400 هزار هکتار تحت کشــت 
گیاهان زراعی و باغی، تعداد شــاغالن حــدود۱۶0 هزار نفر 

معادل 3/۱۱ درصد از شاغالن استان است. 
از570 هزار هکتار اراضــی با قابلیت کشــاورزی ۲48 هزار 
هکتار معادل 48 درصد محصوالت زراعی، ۲۲۲ هزار هکتار 
 مربوط به زراعت کشــت های آبی و ۲5 هــزار هکتار مربوط 

به کشت های دیم است.
استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی اصفهان تهدیدهای خاک اســتان اصفهان را شامل 
 فرســایش، افزایش کربن آلی، کاهش عناصر غذایی، شوری 
و سدیمی شدن خاک، تنوع زیستی، تراکم، آلودگی و اندودن 
خاک برشمرد. وی نرخ متوسط فرسایش خاک توسط آب، باد 
و شخم را یک میلی متر در ســال تخمین زد و گفت: کاهش 

پوشش گیاهی، شــخم زدن در جهت شــیب و از جا کندن 
 گیاهان خودرو در مناطق خشــک، چرای بیــش از حد دام 

از عوامل تخریب و فرسایش خاک استان است.
فیضی خاطرنشان کرد: طبق بررســی ها در سال 85 در پنج 
میلیون هکتار از اراضی استان ســاالنه بین ۱۲ تا ۱5 میلیون 
 تن خاک فرســایش ) 5/۲ تا 3 تــن در هکتــار ( پیدا کرده 
به گونه ای که حتی طبیعت قادر به بازگرداندن آن نیســت. 
باید برداشــت بی رویه از منابع آب ها به  ویــژه منابع آب های 
 زیر زمینی تا رســیدن به حالت تعادل، کنتــرل و مدیریت 

و در مواردی مصرف آنها به طور کامل ممنوع شود.
فیضی افزود: در قسمت هایی از مناطق استان جهت تعطیلی 
 بهره برداری از آب و خاک مســاعدت هــای مالی و حمایتی 

و جایگزین در نظر گرفته شود.
 اســتادیار پژوهشــی مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی 
 و منابع طبیعــی اصفهان گفــت: احیای تــاالب گاوخونی 
 و اراضی شرق اســتان به منظور جلوگیری از پیشروی کویر 
و بیابانی شدن و در جهت سالمت محیط زیست و مردم جامعه 

باید در اولویت قرار گیرد.

وی تعیین الگوی کشــت بر اســاس منافع ملی نه بر اساس 
 اقتصاد شــخصی و نقطــه ای را ضــروری دانســت و گفت: 
 در بسیاری از مناطق باید پوشش گیاهی مناسب حفظ شود 

و الگوی کشت های با مصرف حداقل آب ترویج شود.
استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این 
سمینار به برررسی سیاستگذاری مصرف کودهای شیمیایی 
با اولویت امنیت غذایی و در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، 

زیست محیطی و باور کشاورزان پرداخت.
 امیرحســین خوشــگفتارمنش  افــزود: کود های فســفاته 
در گیاهان مختلف به ویژه ســیب زمینی سم کادمیوم تولید 
می کند. وی راه حل رهایــی از بحران کودهای شــیمایی را 
استفاده از کودهای آلی، ارگانیک و کمپوست برشمرد و گفت: 
جداسازی صحیح زباله و تبدیل آن به کمپوست می تواند تاثیر 
بسیار زیادی در برطرف کردن آلودگی های حاصل از استفاده 

از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات داشته باشد.
این اســتاد دانشگاه افزود: کشــاورزی ارگانیک یک سیستم 
کشــاورزی بدون اســتفاده از مــواد شــیمیایی، کودها و 
آفت کش های شــیمیایی اســت که نقش مهمی در سالمت 
جامعه دارد. میانگین مصرف انواع کودها در دنیا حدود ۱0۱ 
کیلوگرم در هکتار و در ایران حــدود 8۹ کیلوگرم در هکتار 

است.
اســتاد گروه خاکشناسی دانشــگاه صنعتی اصفهان کاهش 
مصرف کودهای شــیمیایی به حدود دو میلیون تن به دلیل 
گران شــدن کودهای یارانه ای را فرصت مناسب برای کاهش 
مصرف آن در تولید محصوالت کشــاورزی دانســت و گفت: 
اگر نتوانیــم مصرف کود را بهینه کنیم تا ســه ســال آینده 
 ضربه ســنگینی به تولید محصوالت کشــاورزی کشور وارد 

می شود.
وی افــزود: مصرف کود شــیمیایی30 تــا50 درصد میزان 
تولید محصوالت کشــاورزی را افزایش می دهد و برای حفظ 
منابع آب و خاک کشور همزمان با افزایش میزان تولید، باید 
 استفاده بهینه از کودهای شیمیایی در دستور کار قرار گیرد.

 عضو انجمن خاک ایران و اســتاد دانشــگاه صنعتی اصفهان 
در این نشســت با موضوع مدیریت و ســامان دهی مصرف 
کودهای آلی و شــیمیایی در عرصه های کشاورزی و ارتباط 
 آن با سالمت جامعه گفت: در کشــورهای توسعه  پیدا کرده 
امنیت غذایی خود را به شــدت تحت کنترل قرار می دهند.

 حسین خادمی با بیان اینکه کشاورزی پایدار بر اساس خاک 
و آب پایــدار صورت می گیــرد، وضعیت مصــرف کودهای 
شیمایی در کشاورزی را نامطلوب دانست و گفت: اگر نتوانیم 
مصرف این کودها را کنترل کنیم در آینده نزدیک با ســیل 

سرطان رو به رو خواهیم شد.

احیای 
 تاالب گاوخونی 

و اراضی شرق 
استان به منظور 

جلوگیری 
 از پیشروی کویر 

و بیابانی شدن 
و در جهت سالمت 

محیط زیست 
و مردم جامعه 

باید در اولویت 
قرار گیرد

سمینار پایداری مشــترک منابع خاک و آب، ضرورت همیشگی حوضه های آبی به همت کمیسیون کشاورزی، 
آب و محیط زیست اتاق بازرگانی و با همکاری انجمن علوم خاک ایران در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار شد.

در سمینار پایداری مشترک منابع خاک و آب مطرح شد:

» زاینده رود «، مهم ترین سد جلوگیری از فرسایش خاک ایران

روز جهانی تاالب ها با شعار »تاالب ها 
براي کاهش خطر بالیاي طبیعي«

هر ساله ۱4 بهمن، روز جهانی تاالب ها همانند سراسر جهان در ایران 
پاسداشت می شود. تاالب ها در اکوسیستم می توانند کاهش دهنده 
خطر بالیای طبیعی باشند.۱4 بهمن روز جهاني تاالب ها نامگذاری 
 شده است. در مراســم پاسداشــت این روز، محیط بان برتر تاالب 

و قهرمان تاالب ها معرفی می شوند.
محسن ســلیماني روزبهاني، مدیر ملي طرح حفاظت از تاالب هاي 
ایران، از برگزاري مراسم روز جهاني تاالب ها با شعار» تاالب ها براي 
کاهش خطر بالیاي طبیعي « با حضور دست اندرکاران و مسئوالن 

ملي و بین المللي حوزه تاالب ها در استان خوزستان خبر داد.
ســلیماني روزبهاني افزود: این مراســم هر ســال مصــادف با روز 
 جهاني تاالب هــا و برگرفته از تاریخ تصویب کنوانســیون تاالب ها 
 در شهر رامسر در سال ۱۹7۱، برگزار مي شود که امسال نیز با توجه 
به اهمیت و ارتباط موضوع تاالب  ها با کاهش خطرات بالیاي طبیعي 

به ویژه موضوع ریزگردها در شهر اهواز برگزار خواهد شد. 
عالوه بر این مراســم، دیگر اســتان هاي داراي تاالب نیز به فراخور 
فعالیت خود و در راستاي ارتقاي سطح آگاهي و شناخت تاالب  هاي 
کشور برنامه  هاي متنوعي را در سطح اســتان برگزار خواهند کرد.

مدیر ملي طرح حفاظت از تاالب هاي ایران گفت: در این مراســم، 
برنامه انتخاب قهرمان تاالب در سه بخش فعالیت هاي تحقیقاتي- 
مطالعاتي، اجرایي و مشــارکت مردمي توســط ســازمان حفاظت 
 محیط زیست و با همکاري طرح حفاظت از تاالب هاي ایران و مرکز 
منطقه اي رامســر به منظور شناســایي، جمع  آوري و طبقه  بندي 
 تجربیات موفــق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیســتم هاي تاالبي 
در سراســر کشــور، برگزار مي  شــود و از محیط بانــان تاالبي که 
اقدامات شــاخصي در عرصه حفاظت از تاالب  ها انجام داده باشند، 
تقدیر خواهد شــد. وی ادامه داد: تمــام افراد حقیقــي و حقوقي 
 مي  توانند پــس از پرکــردن فرم اطالعــات درخواســتي، آنها را 
 به دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق یا به نشــاني پست الکترونیک

wetlands2017@gmail.com  ارسال کنند. 
فرم هاي دریافتي توســط کمیته داوران بررســي و نتایج آن در روز 
 جهاني تاالب ها اعالم و به نفــرات برتر جوایزي اهدا خواهد شــد.

گفتنی است در حاشیه برگزاری این روز بین المللی، مسابقه عکاسی 
نیز برگزار می شود که جوانان ۱8 تا ۲5 ســال می توانند با عکاسی 
 از هر نوع تاالبی کــه در رویدادهای آب و هوایی به انســان ها کمک 
 می کنند عکس بگیرنــد و آن را در ســایت روز جهانــی تاالب ها 
 بــه آدرس: www.worldwetlandsday.org بارگذاری کنند 
 و شــانس خود را برای جایــزه آن که پــرواز رایگان بــرای بازدید 

از یک تاالب با اهمیت بین المللی است، امتحان کنند.

ویژه
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
سرمایه ابدی

 صدای فریاد منوچهر که صدایش از فرط خشــم می لرزید، 
از پشت در شنیده می شد، در حالی که سعی داشتم خودم را 
ناراحت نشان بدهم سراســیمه از حیاط گذشتم، از پله ها باال 

رفتم و با نگرانی گفتم: خدا مرگم بدهد داداش! چی شده؟! 
 نمی دانم کــدام از خــدا بی خبــری توی زندگــی ام آتش 
 می اندازد. یک سری عکس از من با یک زن جوان مونتاژ کرده 
و به خانه مان فرســتاده اند. سوســن هم مثل دیوانه ها شده 
 هر چه قســم می خورم عکس ها مونتاژ است باور نمی کند. 
 با دلســوزی ســاختگی گفتم: عجب؟ مردم چــه کارهایی 
می کنند. می خواهی من با سوسن حرف بزنم، بلکه آرام بشود. 

نمی دانم، دیگر هیچ چیز نمی دانم. گیج شده ام. 
خب، بگو عکس ها را ببرد پیش کارشــناس تا خیالش راحت 

بشود که مونتاژ است. 
بعد به سرعت به اتاقم در طبقه باال پناه بردم. با حالتی از خشم 
و شادی خودم را روی تخت انداختم و مثل دیوانه ها خندیدم: 
منوچهر کجایش را دیدی! حاال نوبت من است. انصاف نیست 
فقط من ناکام و بدبخت باشم. بد نیست کمی هم تو بدبختی 
 را احساس کنی. آن قدر احســاس سرخوشی داشتم که دلم 
می خواست گوشی را بردارم و از فرخنده به خاطر کمکی که به 
من کرده بود تشکر کنم، اما جرات نداشتم. می ترسیدم کسی 
از طبقه پایین گوشی را بردارد. برای همین به خودم نهیب زدم: 
عاقل باش. این همه ســال منتظر چنین فرصتی بودی. حاال 
همه چیز را با بی مباالتی خراب نکــن.  وقتی به طبقه پایین 
 برگشتم، مادرم گفت: برادرت رفت ببیند می تواند سوسن را 
 از خانه پدرش بر گردانــد. بچه ها توی خانه تنهــا مانده اند. 
در حالی که ســعی می کردم خودم را ناراحت و همدردنشان 
بدهم، گفتم: حاال باید چکار کنیم؟ یعنی کی بدخواه منوچهر 

است؟ آن عکس ها چطور به دست سوسن رسیده است؟
نمی دانم. اما مطمئنم پسر من اهل این کارها نیست و حتما 
عکس ها را یک آدم بدجنس و بی شــرف سر هم کرده است. 
 منوچهر می گفت: یک نفــر از چند روز پیــش مدام تلفنی 
به سوسن گفته که شوهرت یک زن جوان را صیغه کرده، اول 
 سوسن باورش نشــد. تا این که امروز صبح وقتی که از خرید 

بر می گشت، تا در آپارتمان را باز کرد، یک پاکت از الی در افتاد 
روی زمین و پاکت را که باز کرد عکس منوچهر با یک زن جوان 
 را دید. فوری به شرکت منوچهر زنگ زد و الم شنگه به پا کرد 

و بعد راهش را گرفت و رفت خانه پدرش. 
مادر، بعد از گفتن آن جمالت، آه بلندی کشید و گفت: چه می 
دانم. شاید هم کاری کرده است، اما به هر حال زن باید همیشه 
 این طور چیزها را ندیده بگیرد، همین پــدرت خدا می داند 

در جوانی چه کارها که نکرده، اما من هرگز به رویش نیاوردم. 
 پدرم با اعتراض گفت: چرا از خودت حــرف در می آوری زن؟ 
آن شب از فرط شادی تا صبح خواب به چشمم نیامد. من حق 

داشتم از برادرم انتقام بگیرم. او تمام زندگی مرا تباه کرده بود. 
وقتی منوچهر به دنیا آمد. خوشــبختی من و خواهرم به کلی 
به پایان رســید. در واقع پــدر و مادرم فرامــوش کردند قبل 
از او دو دختر هم داشــته اند. کم کم منوچهر بزرگ شد و ما 
تبدیل شــدیم به دو کنیز حلقه به گوش او. تا جایی که از سه 
چهار ســالگی حق داشت ما را که پنج، شــش سال بزرگ تر 
 بودیم، کتک بزند و وقتی بزرگ تر شدیم و پای خواستگارها 
به خانه مان باز شــد؛ هر کدام از ما حاضر بودیم هر چه سریع 
تر به یکی از خواستگارها جواب مثبت بدهیم تا از آن خانه پر 
 رنج و درد خالص شــویم، اما مگر پدر و مادرمــان به ما اجازه 
 تصمیم گیری می دادند. منوچهر از هر کــدام آن ها ایرادی 
 می گرفت و پــدر و مادرم حــرف او را بدون چــون و چرایی

 می پذیرفتنــد. وقتی مثل هــر دختر جوانــی دریچه قلبم 
به روی عشق باز شــد و نگاهم با نگاه پسر عمویم کریم تالقی 
پیدا کرد، تصور می کردم دیگر پدر و مادر و از همه مهم تر برادر 

پانزده ساله ام دلیلی برای مخالفت نخواهند داشت. 
اما اشــتباه کرده بــودم. منوچهر اصال تحمــل دیدن کریم 
را نداشــت، پدر و مادرم به او حق می دادند. چون کریم سال 
قبل در یک میهمانی به منوچهر تشر زده بود. اما ریشه الفت 
بین من و کریم چنان مستحکم بود که کریم میدان را خالی 
نکرد و بارها به خواستگاری آمد. تا در آخرین مرتبه، منوچهر 
 آب پاکی را روی دســت او ریخت و گفت: اگــر یک بار دیگر، 
این طرف ها پیدایت شود، جلوی چشمت یک گالن بنزین می 
ریزم روی ســرش و بعد هم یک کبریت، می فهمی؟! آن روز 
آخرین باری بود که کریم را دیدم و به همین راحتی شــانس 
ازدواج را از دست دادم. سرنوشت خواهرم مریم هم بهتر از من 
 نبود. تا اینکه جانش به لب رسید و قبل از اینکه همانند من پا 
به سن بگذارد، با کسی که دوستش داشت برای همیشه از خانه 
رفت و با اجازه دادگاه ازدواج کرد و با این کار مورد غضب پدر، 

مادر و برادرم قرار گرفت و سال هاست از او بی خبرم. 

 زمان کافی برای خانواده خود نمی گذارید
 جیمز آلتوچر 43 ســاله، در وبالگ خود نوشــته است: 
» زمانی که 34 سالم بود، روزی پدرم با من تماس گرفت، 
اما من به دلیل جلسه ای که داشتم، تماس او را قطع کردم 
و پس از اتمام جلسه هم با او تماس نگرفتم. چند ماه بعد 
او بر اثر سکته از دنیا رفت. حال من عذاب وجدان شدیدی 
 دارم. « هر چه سن شــما بیشتر شــود، والدین شما نیز 
 مســن تر خواهند شــد. بنابراین فرصت بودن بــا آنها را 

از دست ندهید.
 برای آینده پس انداز مالی نمی کنید

ممکن است تصمیم بگیرید تمام پول خود را صرف شروع 
کاری جدید کنید، اما به تمام جوانب آن خوب بیاندیشید. 

اگر در این کار شکست بخورید، چه اتفاقی می افتد؟
شما باید برای دوران بازنشســتگی خود، پس انداز مالی 
داشته باشید و این کار با افزایش سن، سخت تر می شود. 

بنابراین هر چه زودتر اقدام به این کار کنید، بهتر است.
به خوش گذرانی خود اهمیت نمی دهید  

سی ســالگی به معنی اتمام لذت و خوش گذرانی نیست. 
اگر تمام وقت خود را صــرف کار و جمع آوری پول کنید، 
درســت آن هنگام که از کار فارغ می شوید، می بینید که 
نیمی از عمرتان گذشته اســت و دیگر توانایی کافی برای 
هیچ تفریحی نخواهید داشت. با دوستان تان قرار بگذارید، 

با خانواده خود به مسافرت و کنسرت بروید. 
یادتان باشد اگر پولی که به دســت می آورید شادی آور 

نباشد، شما هیچ وقت خوشبخت نخواهید بود.

 - بخش بزرگــی از چیزهایی کــه صادقانه بــاور داریم 
 و بر آنها حتــی تا مرحلــه نتیجه گیری هــای نهایی پا 
 می فشاریم حاصل اشــتباهی آغازین درباره مبناهاست. 
- قانون این دنیــا این اســت که هیچ کــس نمی داند 
 ســایه اش را که به پاهایش چســبیده تا کــی می تواند 

روی این خاک این ور و آن ور بکشد.
- هر آن که خود را ژرف می داند، به شفاف بودن خویش 
می کوشــد، هر آنکه می خواهد بر مــردم ژرف بنماید، 
می کوشد خود را تیره و مبهم سازد. زیرا جماعت، ژرفای 
هر آنچه را نتواند ببیند، ژرف می پندارد. ازاین رو است که 

مردمان هراسانند و برای فرورفتن به زیر آب ناخرسند!
- وقتی کســی همین طوری پیدایش بشود، یک روز هم 

باالخره بی خبر غیبش می زند.

گاهی اوقات حبس یــا زندان نمی تواند مجازات مناســبی 
برای بعضی از تخلفات باشد. به همین دلیل گروهی از قضات 
ابتکارات جالبی به خرج می دهند و در سال های اخیر برخی 
قضات به سمت صدور مجازات های نامتعارف رفته اند و نتیجه 

آن حکم هایی شده که بسیار شنیدنی است. 
توزیع مجانی پیتزا 

 صاحب یک مغازه پیتزا فروشــی در بوفالو کــه نزدیک بود 
به دلیل فرار مالیاتی، هفت سال به زندان برود، راه گشایشی 
پیدا کرد. قاضی به جو جاکویی، ایــن فرصت را داد تا جریمه 
مالیاتی100 هزار دالری خود را در قالــب اهدای پیتزاهای 
رایگان در پنج شنبه هر هفته به یک موسسه خیریه جبران 

کرده و این کار را به مدت یک سال ادامه دهد. 

گذراندن یک شب، تنها در جنگل 
میشل مورای، زنی است که چند ســال پیش، 35 بچه گربه 
را در دو پارک اوهایو رها کرد و آن حیوانــات بی زبان، دچار 

عفونت های تنفسی شده و نه تای شان تلف شدند.
 قاضی مایکل سیکونتی که در زمینه صدور احکام غیر معمول 
معروف اســت، حکم داد که متهم یا باید مجــازات زندان را 

تحمل کند یا یک شب را تنها در جنگل بگذراند. 
مجازات سوزاندن االغ 

مردی که در یکی از استان های  کشــور یک راس االغ را تلف 
کرده بود با حکم جالبی مواجه شد. در سال 88، یک کشاورز 
53 ســاله، االغی را کــه وارد مزرعه کاهوی وی شــده و به 
 مزرعه خســارت زده بود، تلف کرد و در پی آن یکی از شعب 

دادگاه های استان فارسی که حسب کیفر خواست دادستان 
به پرونده رســیدگی می کرد، او را مجرم شــناخت و حکم 
تحمل50 ضربه شالق را صادر کرد.  دادگاه به لحاظ وضعیت 
خاص متهم و فقدان پیشینه کیفری وی اجرای حکم شالق 
 را معلق ســاخت و حکم داد: » محکوم علیه مکلف اســت 
 به جای تحمل شالق و به عنوان مجازات جایگزین، اوال نسبت 
به فراگیری20 حدیث از معصومین ) ع ( با مضامین مهربانی 
با حیوانات و رفتار شایسته با آن ها اقدام کند، در ثانی به مدت 
یک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری کند و عالوه 
 بر این یک راس االغ بالصاحب را به مدت ســه ماه نگهداری 
و تغذیه وی را بــه عهده گیرد. « مجرم نیــز با پذیرش حکم 

دادگاه نسبت به رای صادره اعتراضی نکرد.

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی  ها

- طبق نتایج تحقیقات دانشگاه میشــیگان برای این که چرت زدن طول 
روز برای انسان بیشترین بازدهی را داشته باشد باید 26 دقیقه طول بکشد.

- 14 درصد از کارکنان شــرکت گوگل، مدرک دانشــگاهی ندارند چون 
هنگام استخدام در شــرکت گوگل کافی اســت در آزمون استخدام آن 
 نمره کافی را کســب کنید و هیچ مدرک تحصیلی برای ورود نیاز نیست 

و استخدام ها بر اساس شایسته ساالری است. 
- نوعی از ســرعت گیرها وجود دارند که اگر راننده از روی آنها با سرعت 
مجاز عبور کند، پایین می روند و خیابان را برای راننده مسطح می کنند، 
ولی برای رانندگانی که با سرعت باال از روی آنها عبور می کنند تغییر شکل 

نمی دهند. 
 - شانس اینکه شما تا 116 سالگی زنده باشــید، یک در دو میلیارد است!

- مقایسه کردن کودکان با یکدیگر به اعصاب آن ها آسیب می زند و باعث 
 کاهش توانایی آن ها می شود. زیرا کودک فکر می کند واقعا مشکل دارد 

و توانایی الزم برای انجام کار را ندارد. 

موفقیت

 هر روز کاری را که بدان بسیار عالقه دارید، انجام دهید
شاید شما کارتان را دوســت داشته باشید و شــاید اصال بدان عالقه ای 

نداشته و ارتباط درستی برقرار نکرده باشید. 
 اما این طــور هم نمی تواند باشــد که همه چیز در محیــط کارتان باب 
 میل تان نباشد. آن جنبه ای از کار را که بسیار دوست دارید یا حتی کار 
یا مشــغولیتی را که می توانید در محیط کارتان انجــام دهید، هر روز 

داشتن احساس خوب و مثبت از آن کار را برای خود تکرار کنید.
بــر روی نقاط قــوت و زمینه های پیشــرفت خود تکیه 

و تمرکز کنید
کسانی هستند که گاه از مدیران و مافوقان خود به واسطه عدم همکاری 
 و همیاری شان برای پیشرفت شــکایت می کنند. اما به راستی آیا بهتر 
از خودتان کسی را سراغ دارید که خواستار پیشرفت و بهبود شرایط خود 
باشد؟ بنابراین بهترین کســی که در این زمینه می تواند به شما کمک 
کند همانا خودتان هستید. این که انسان خود را در شرایط روبه رو رشد 
احساس کند و حســی از موفقیت در درون او وجود داشته باشد، شادی 
درونی خود را به هنگام کار حتما لمس خواهد کــرد. بنابراین به عوض 
 اتکا به کمک دیگران بر روی نقاط قوت خود تمرکز کنید و برای پیشرفت 

در زمینه کاری و دانش روز خود مصمم باشید.
نسبت به اطالع داشــتن از آنچه در اطراف تان می گذرد 

احساس مسئولیت کنید
 برخی همیشــه در چارچوبی خود را حبس می کنند و منتظر هســتند 
تا دیگران یا مقام مافوق شــان ، آن ها را از آن چه که در شرکت یا ارگان 
 مربوطه شــان می گذرد، مطلع کند. حقیقت این اســت که شما بیش 
 از هر کس دیگر باید نسبت به اطالع داشــتن از موقعیت و شرایطی که 
در اطراف تان می گذرد مسئول باشید و از محصور کردن خود در حیطه 
بسته ای از کار حذر کنید. این موضوع خود موجب گوشه گیری می شود. 
باید شــما بدانید که رییس شما بسیار مشــغله دارد و نمی داند که شما 
نســبت به چه چیزهایی آگاهی دارید و از چه چیزهایی مطلع نیستید. 
برای به دست آوردن اطالعاتی که به پیشرفت و تکاپوی بیشترکاری شما 

منجر می شود، تالش کنید تا روحیه فعال داشته باشید. 

راهکارهای موثر برای شاد بودن
 در محل کار ) 2 (

اشتباهاتی که در دهه 30 
زندگی انجام می دهیم؟!
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می گویند: روزی موالنا، شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد. 
شــمس به خانه جالل الدین رومی رفت و پس از این که وســایل 
پذیرایی میزبانش را مشــاهده کرد از او پرسید: آیا برای من شراب 

فراهم کرده ای؟ 
موالنا حیرت زده پرسید: مگر تو شراب خوارهستی؟ 

شمس پاسخ داد: بلی. موالنا: ولی من از این موضوع اطالع نداشتم. 
ـ حال که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. 
ـ در این موقع شب ،شراب از کجا گیر بیاورم؟ 
ـ به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. 

- با ایــن کار آبرو و حیثیتــم بین خدام از بیــن خواهد رفت. پس 

 خودت بــرو و شــراب خریداری کــن. در این شــهر همــه مرا 
مــی شناســند، چگونه به محلــه نصاری نشــین بروم و شــراب 
بخرم؟ اگر به من ارادت داری باید وســیله راحتــی مرا هم فراهم 
 کنی چون من شــب ها بدون شــراب نــه می توانم غــذا بخورم، 

نه صحبت کنم و نه بخوابم. 
مولوی به دلیل ارادتی که به شــمس داشــت، خرقه ای به دوش 
می اندازد، شیشــه ای بزرگ زیــر آن پنهان می کند و به ســمت 
محله نصاری نشــین راه مــی افتد. تــا قبــل از ورود او به محله 
مذکور کســی نســبت به مولوی کنجکاوی نمی کــرد، اما همین 
که وارد آنجا شــد. مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند.

آنها دیدند که مولوی داخل میکده ای شــد و شیشــه ای شــراب 
خریــداری کرد و پــس از پنهــان کــردن آن، از میکــده خارج 

شــد. هنوز از محله مســیحیان خارج نشــده بود کــه گروهی از 
 مسلمانان ســاکن آنجا، در قفایش به راه افتادند و لحظه به لحظه 
بر تعدادشــان افزوده شــد تا این که مولوی به جلوی مســجدی 
 که خود امام جماعت آن بــود و مردم همــه روزه در آن به او اقتدا 

می کردند، رسید.
در این حال یکــی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشــت 
 فریاد زد: ای مردم! شــیخ جالل الدیــن که هر روز هنــگام نماز 
به او اقتدا می کنید به محله نصاری نشــین رفته و شراب خریداری 
کرده اســت. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. 
چشــم مردم به شیشــه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق که ادعای 
زهد می کند و به او اقتدا می کنید، اکنون شــراب خریداری کرده 
و با خود به خانه می برد.  ســپس بر صورت جالل الدین رومی آب 

دهان انداخت و طوری بر ســرش زد که دستار از سرش باز شد و بر 
گردنش افتاد. زمانی که مردم ایــن صحنه را دیدند و به ویژه زمانی 
که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشــاهده کردند، یقین پیدا 
کردند که مولوی یــک عمر آنها را با لباس زهــد و تقوای دروغین 
فریب داده و درنتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و به 

قتلش رسانند.
در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا! شرم 
نمی کنید که به مــردی متدین و فقیه تهمت شــراب خواری می 
زنید. این شیشه که می بینید حاوی سرکه است که هرروز با غذای 
خود تناول می کنید. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست بلکه 
شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم 
از جمله آن رقیب، قدری از محتویات شیشــه ریخت و بر همگان 

ثابت شد که درون شیشه چیزی جز ســرکه نیست. رقیب مولوی 
 بر ســر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخــت. دیگران هم 
دســت های او را بوسیدند و متفرق شــدند. آنگاه مولوی از شمس 
پرســید: برای چه امشــب مرا دچار این فاجعه کــردی و مجبورم 
کردی تا به آبــرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شــمس گفت: برای 
 این که بدانی آنچه که به آن می نازی جز یک سراب نیست، تو فکر 
می کردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه ایست ابدی، 
در حالی که خود دیدی، با تصور یک شیشــه شــراب همه  آن از 
 بین رفــت و آب دهان به صورتــت انداختند و بــر فرقت کوبیدند 
و چه بسا تو را به قتل می رساندند. این ســرمایه  تو همین بود که 

امشب دیدی و در یک لحظه بر باد رفت.
به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود.

سود وکو

سرمایه ابدی

عاشقی هم  عالمی دارد 
) قسمت اول (

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که پر از مشکالت مختلف و 
افکار منفی است. اگر بخواهید همه چیز زندگی را خیلی جدی 

بگیرید به زودی خواهید دید که همه چیز از هم می پاشد. 
غم و اندوه، حرص و ترس، ما را محاصره کرده اند، اما چیزهای 
مثبت و بسیار خوبی در زندگی وجود دارند که تعادل را در دنیا 

برقرار می کنند.
 اگر می خواهیــد بر روی جریان مثبت زندگی ســوار شــوید 
باید عشــق و امید و انگیزه و شــادی را در سرتاسر زندگی تان 
 پخش کنید. به عالوه انســان های مثبت اندیش لحظات بسیار 
 لذت بخــش و احساســات شــیرینی را تجربــه می کنند که 
انســان های منفی نگر نمی توانند آن لحظــات را تجربه کنند: 
این بدان دلیل اســت که مثبت اندیشــی دنیای واقعی شما را 
رنگارنگ می کند، حتی در لحظاتی که زندگی، شــما را تحت 

فشار قرار می دهد، شما باید نگاه تان به زندگی مثبت باشد.
مثبت اندیشی باعث پیشرفت می شود

مثبت اندیشی همیشه مهم ترین عامل پیشرفت مالی و شغلی 
بوده اســت. من مطمئن هستم که انســان های مثبت اندیش 
همیشه شانس بیشتری برای موفقیت نســبت به انسان های 
 منفی نگــر دارند. انســان های مثبــت اندیش معمــوال زیاد 
 در مشــکالت غــرق نمی شــوند و ســعی می کننــد هر چه 
ســریع تر راهی برای مدیریت موقعیت پیدا کننــد. به عالوه 
 باید اعتقاد داشــته باشید که همه مشــکالت همه جوره حل 
 خواهند شــد، تنها کافیســت که اعتماد به نفس داشته باشید 

و همه تالش تان را برای حل مشکالت به کار ببرید.
چیزهای زیادی برای لذت بردن وجود دارند

آیا تا به حال به چیزهای ســاده، اما زیبا در اطــراف تان توجه 
کرده اید؟ متاســفانه مردم عادت کرده اند کــه فقط چیزهای 

منفی را ببینند و آنها را به سمت خود جذب کنند. 
چشــمان تان را باز کنید و اطــراف تان را خــوب ببینید، آن 
 وقت چیزهای شــگفت انگیز بســیاری را برای لذت بردن پیدا 
خواهید کرد. دلخوشی های ســاده زندگی بسیار با ارزشند زیرا 
شــما هرگز نمی توانید لبخندی را که بــر روی لبان فرزندتان 
نقش می بندد یا لحظات شــادی را که در کنار دوســتان تان 

می گذرانید با پول بخرید. زندگی شگفت انگیز است.

مثبت اندیشی

- زندگی می تواند فوق العاده باشد؛ اگر دیگران ما را به حال خودمان 
بگذارند... 

- تلخی روزگار اونجا شروع می شه که خیلی چیزهارو میشه خواست، 
اما نمیشه داشت!

 - عارفــی را پرســیدند: از اینجا تــا خدا چــه مقدار راه هســت؟ 
گفت: یک قدم. 

گفتند: این یک قدم کدام است؟ گفت: پا بگذار روی خودت. 
- بزرگ ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای 

حرف زدن داشته باشد، نه شعور الزم برای خاموش ماندن. 
- یه جوری دربــاره آدم ها قضاوت کنید که اگه یــه روزی خالفش 

بهتون ثابت شد، شرمنده خودتون نشید!
- همیشــه یک راز باش...! آن هم رازی کالفه کننده، آدم ها به محض 

اینکه از تو همه چیز را بدانند، ترکت می کنند. 
 - قایق کوچــک تنهایی من صبر کــن، حادثه ها می گذرند. شــب 

فرو می ریزد، پشت آن موج بلند سحری نزدیک است. 
- اگر تو زندگی یکی از ســیم های سازت پاره شــد، آهنگ زندگیتو 
جوری ادامه بده که هیچ کس نفهمه به تو چی گذشــت؛ حتی اونی 

که سیمو پاره کرد.
 - هیچ گاه فراموش نکنیم کــه هیچ کس بر دیگــری برتری ندارد، 
مگر به فهم و شعور، مگر به درک و ادب مهربانان این قدرت تو نیست 

این انسانیت است. 
- این پنج کار رو همین اآلن ترک کن: ســعی در راضی کردن همه، 
 ســرکوب کردن خودت، در گذشــته زندگی کردن، ترس از تغییر، 

بیش از حد فکر کردن. 
- یه وقت هایی بار بعدی وجود نداره، شانس دومی نیست، وقت اضافه 

و استراحت نیست. گاهی وقت ها یا اآلن هست یا هرگز. 
 - همیشــه فکر کــن توی دنیــای شیشــه ای زندگــی می کنی. 
پس به طرف کسی سنگ پرتاب نکن چون اولین چیزی که می شکنه 

دنیای خودته. 
- هر آن کس که می خواهد پرواز کردن بیاموزد ابتدا بایستی ایستادن 
و راه رفتن و دویدن و صعود کردن و رقصیدن را یاد بگیرد. هیچ کس 

پرواز کردن را با پرواز کردن نمی آموزد...!

دلنوشته

آغوشت را به سوی مهربانی باز کن!

کاریکاتور 
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پیشنهاد سردبیر: 
سیاسیون نمی توانند از ورزش سوء استفاده کنند

ک خبر روز

حضور یحیی گل محمدی در تیم دســته اولی اکسین البرز که با 
صدر جدول 11 امتیاز اختالف دارد خیلی عجیب بود)!( طبیعی 
 بود که همه چشــم انتظار حضور یحیی در یک تیم لیگ برتری 

باشند. 
او با دو قهرمانی در جام حذفی به همراه تیم ذوب آهن و همچنین 
مقام های نســبتا خوب در لیگ برتر با همین تیــم و نفت تهران 
تبدیل به یک برند در فوتبال ایران شــده بود و تصور می شد در 

ادامه مسیر هم او را در یک تیم لیگ برتری ببینیم.
در روزهای اخیر صحبت از این بود که جانشین حسین فرکی در 
تیم سایپا خواهد شــد یا اینکه به صنعت نفت آبادان خواهد رفت 
و...اما یحیی همه معادالت را به هم ریخت. این خبر آنقدر عجیب 
بود که در ســاعات اولیه، رســانه ها این خبر را با تردید انعکاس 
دادند؛ اما وقتی عکس یحیی در کنار مدیر عامل باشــگاه اکسین 
البرز قرار گرفت مشــخص شد که خبر درســت است و یحیی به 

جای فیروز کریمی، سرمربی اکسین شده است.
بی شــک پیشــنهاد مالی به یحیی گل محمدی اغوا کننده بوده 
که موجب حضور او در یک تیم دسته اولی شده، آن هم تیمی که 
شناســنامه پر رنگی در فوتبال ایران نــدارد و اولین فصل حضور 
خود را در رقابت های فوتبال قهرمانی دســته اول باشــگاه های 

کشور تجربه می کند. 
حتما اکســین نیت صعود به لیگ برتر را دارد که به سراغ یحیی 
رفته و حتما پاداش جالب توجهــی را برای صعود این تیم به لیگ 
برتر در نظــر گرفته، یحیی گل محمدی اگر بــه لیگ برتر صعود 

کند تبدیل به گران ترین مربی ایران خواهد شد. 

در مورد اســتعفای علی اکبر طاهری از سرپرســتی پرسپولیس 
گمانه زنی هــای زیادی مطرح شــده و بیشــتر  تحلیــل ها به 
داستان بازنشســتگی او و قانونی نبودن حضورش در پرسپولیس 
برمی گردد کــه باعث شــده او نتواند به عنــوان مدیرعامل روی 
نیمکت این تیم بنشــیند با ایــن همه به نظر می رســد طاهری 
برای رفتن از پرسپولیس دالیل دیگری هم دارد. پرسپولیسی ها 
در شرایط ســختی قرار گرفته اند و اسپانسر این باشگاه با کاهش 
عضویت هواداران در ســامانه ای کــه دارد، گفتــه از این به بعد 
نمی تواند مانند گذشته پرسپولیســی ها را حمایت کند. این یک 
سوی ماجراست و مسئله دیگر هم به وضعیت سخت سرخپوشان 
در فصل نقل و انتقاالت بر می گردد. مذاکــره و جذب بازیکن در 
نیم فصل برای مدیران پرسپولیس بســیار سخت است. حاال که 
تیم قهرمان نیم فصل شده، فرصت مناســبی است تا طاهری در 
آستانه روزهای سخت پرسپولیس یاد رفتن بیفتد که به این شکل 
با کارنامه ای موفق هم از پرســپولیس رفتــه و در صورت ناکامی 
در نقل و انتقاالت انتقادی نســبت به او وارد نباشد. این سیاستی 
اســت که طاهری مدنظر قرار داده، اما مشخص نیست که وزیر با 

چنین درخواستی موافقت کند یا نه!

یحیی، گران ترین مربی ایران می شود  

ماموریت وزیر به کفاشیان 
برای میزبانی جام جهانی

فضای مجازی

سید مهدی رحمتی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام 
خود ضمن تسیلت به خانواده هوادار فوت شده استقالل به 
شایعات درمورد رفتنش پایان داد.»چیزی مهم تر و تلخ تر 
از این نیست که یکی از هواداران عزیز استقالل جانش را به 
خاطر هیجان و استرس بازی از دست داده و من به سهم 
خودم از صمیم قلب به خانواده محترم قاسمعلی قاسمی 
و همه استقاللی ها تسلیت می گویم. همچنین امیدوارم 
در نیم فصل دوم با نتایج بهتر دل همه هواداران و روح آن 
مرحوم را شاد کنیم. از همه شما دوستان خوبم هم تقاضا 
می کنم به شــایعات توجه نکنید و مطمئن باشید که با 

تالش کادر فنی و بازیکنان روزهای خوب در راه هست.«

وزیر ورزش و جوانان از علی کفاشــیان خواســته همه 
تالش خود را برای دریافت میزبانی جام جهانی فوتسال 
2020 به کار گیرد.وزیر ورزش و جوانان به درستی معتقد 
اســت برگزاری جام جهانی در ایران که تا کنون در هیچ 
رده ای از فوتبال، فوتســال و فوتبال ســاحلی رخ نداده 
نه تنها به فوتســال کمک می کند بلکه می تواند معرف 
توانمندی های ایرانی در میزبانی باشــد. علی کفاشیان 
این روزها آرام و قرار ندارد. از صبح زود و تا ساعاتی بعد از 
پایان کار اداری در تالش است با تهیه مدارک الزم فیفا را 

متقاعد به اعطای میزبانی به ایران کند.

رحمتی 
به شایعات پایان داد

پشت پرده استعفای طاهری؛ 

خداحافظی در اوج

رییس هیئت قایقرانی اســتان اصفهان در مورد فعالیت های 
هیئت قایقرانی اظهار داشت: با وجود اینکه دوره چهار ساله 
ریاست من دهه ســوم اسفندماه امســال به پایان می رسد، 
فعالیت های هیئت به قدرت خود باقی است و در حال اجرای 
برنامه ها هستیم. سلمان قاضی عسگر افزود: امسال فعالیت 
هیئت بیشتر در بخش بانوان متمرکز شــد و بانوان قایقران 
اصفهانی موفقیت های زیادی را در مسابقات مختلف به دست 
آوردند که برای نمونه، دو بانوی قایقران  اصفهانی به تیم ملی 
اساللوم دعوت شدند و کتایون اشرف نیز از اصفهان به عنوان 
سرمربی هدایت تیم ملی بانوان را بر عهده دارد.رییس هیئت 
قایقرانی اســتان اصفهان با اشاره به خشــک بودن رودخانه 
زاینده رود گفت: به دلیل خشکسالی که گریبان گیر اصفهان 
شده است، با استفاده از دســتگاه شبیه سازی که چند سال 

گذشته خریداری کرده بودیم توانستیم تستی را انجام دهیم 
و یکی از نوجوانان ما امســال از اصفهان به تیم ملی روئینگ 
بانوان دعوت شد و به نوعی از تهدیدی که به ما روی آورده بود 
به عنوان فرصت استفاده کردیم. وی ادامه داد: روئینگ نیاز به 
آب های آرام دارد و قایقران های شمال و جنوب کشور به تیم 
ملی دعوت می شوند. احمدرضا طالبیان از اصفهان به تیم ملی 
دعوت شده و خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی کاپ 
آسیا که در اندونزی برگزار می شود آماده می کند. قاضی عسگر 
با اشاره به اینکه تیم کاناپولوی اصفهان در دو بخش بانوان و 
آقایان در لیگ برتر مقام دوم را به دســت آوردند، بیان کرد: 
باشگاه قایقرانی اصفهان که اسپانسر تیم کاناپولوی آقایان و 
بانوان بود احتمــاال برای فصل جدید در لیگ برتر شــرکت 
نمی کند و ترجیح می دهد تیمش را با اردوهای خارج از کشور 

و شرکت در مسابقات جهانی به آمادگی برساند؛ چراکه طبق 
پیش بینی های انجام شده هزینه ای که برای اعزام به مسابقات 
جهانی صرف می شود بسیار کمتر از هزینه ای است که برای 
مسابقات لیگ برتر هزینه می شود و دستاوردهای بهتری نیز 

به  همراه دارد.
وی با بیان اینکه در مســابقات رفتینگ دو تیــم آقایان در 
مسابقات قهرمان کشوری مقام های نخست و دوم را به دست 
آوردند و تیم بانوان نیز مقام نخست را کسب کردند، ابراز کرد: 
در کانوپولو چهار نفر از اصفهان در رده  های ســنی زیر 19 و 
21 سال و بزرگساالن به تیم ملی دعوت شدند. رییس هیئت 
قایقرانی استان اصفهان با اشاره به اینکه در روند فعالیت  هیئت 
طبق تقویم ورزشی فدراسیون و برنامه ای که ابتدای سال در 
نظر گرفته شده است، شرکت می کنیم، خاطرنشان کرد: البته 
به دلیل خشکسالی و ســردی هوا در اصفهان فعالیت عملی 

آنچنانی نداریم.
وی گفت: خوشبختانه هیئت قایقرانی اصفهان جزو معدود 
هیئت هایی اســت که توانســته از بخش خصوصی استفاده 
خوبی ببرد و اسپانسرها را جذب این رشته کند. قاضی عسگر 
با بیان اینکه تنها مشــکل ما  نامهربانی فدراسیون قایقرانی 
نسبت به هیئت قایقرانی اســتان اصفهان است، اضافه کرد: 
حضور در مسابقات رفتینگ آرژانتین را به دلیل اهمال  یا پشت 
گوش انداختن فدراسیون از دســت دادیم با وجود اینکه قرار 
بود تنها تیمی که از ایران در این مســابقات شرکت می کند 
اصفهان باشد؛ همچنین در دوره داوری که در امارات برگزار 
 شد فدراسیون قایقرانی به ما گفت که از ایران اعزامی نداریم 
اما بعدا متوجه شدیم که دو نفر از کارمندان فدراسیون در این 

دوره شرکت کردند. 
رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان با اشــاره به اینکه در 
دوسال اخیر کمک های زیادی به فدراسیون داشتیم و شخصا 
اسپانســری را برای تیم ملی جهت اعزام به فرانســه معرفی 
کردیم، بیان داشت: متاسفانه نمی دانم چه اتفاقی افتاده که 
فدراسیون با هیئت قایقرانی استان اصفهان ناهماهنگ است 

و دلیل آن را هم  به طور  واضح  اعالم  نمی کند.

اتفاق روز

درحاشیه

متاسفانه    نمی دانم 
چه اتفاقی افتاده که 
فدراسیون با  هیئت 

قایقرانی  استان 
اصفهان   ناهماهنگ 

است و دلیل آن را 
هم  به طور  واضح  

اعالم  نمی کند

رییس هیئت قایقرانی استان:

فدراسیونباهیئتقایقرانیاصفهاننامهربانیمیکند

عضو کمیســیون اجتماعی، فرهنگی و ورزشــی شــورای 
اسالمی شهر اصفهان در آیین تکریم و معارفه سازمان ورزش 
شهرداری اصفهان با اشــاره به اهمیت ورزش اظهار کرد: در 
مسابقه سپاهان و استقالل جمعیتی عظیم مشاهده شد که 

حتی برای تماشا کردن این بازی ها هزینه ای می پردازند، پس 
باید به ورزش اهمیت بیشتری دهیم. رسول جزینی با اشاره 
به مزایای ورزش و مضرات ورزش نکردن، افزود: درصد باالیی 
از طالق ها به خاطر عوامل جنسی است و بزرگ ترین راه حل 
این مشکل از نظر صاحب نظران ورزش است، اهمیت ورزش 
بسیار باالست و در سال های اخیر در بین عموم، ورزش جای 
خود را پیدا کرده است.عضو کمیسیون اجتماعی، فرهنگی و 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: شهرداری 

اصفهان در زمینه ورزش اقدامات بسیار خوبی را انجام داده؛ 
اما این اقدامات کافی نیستند.وی با اشاره به ورود سیاسیون به 
ورزش، تاکید کرد: ورود سیاسیون به ورزش نقل هر مجلسی 
شده، اما سیاسیون بدانند که ورزشی ها در این زمینه باهوش 
هستند و نمی توانند از آنها سوء استفاده کنند.جزینی با بیان 
اینکه اگر بتوانیم سرانه ورزشی را به حد معمول برسانیم تا در 
حق مردم اجحاف نشود، در پایان ابراز کرد: اگر این سرانه ها به 

حد معمول برسند مشکالت ورزشی بسیار کم خواهند شد.

عضو شورای شهر اصفهان:

سیاسیون نمی توانند 
از ورزش سوء استفاده کنند
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پیشنهاد سردبیر: 
آغاز تبلیغات ویژه حماسه 9 دی در فضای شهر اصفهان

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان اظهار کرد: در گذشته به دلیل 
فرسایش بازار مســعودیه در خیابان عبدالرزاق، تمام سقف های 
بازار تخریب شــده بود و در همین راســتا احیای بازار در دستور 

کار قرار گرفت.
حســین کارگر افزود: احیای بازار مســعودیه به همت سازمان 

نوسازي و بهسازي انجام می شود.
مدیرمنطقه 3 شــهرداری اصفهان بیان کرد:  احیای سقف بازار 
در راســته شــمالي- جنوبي به مســاحت 180 مترمربع و در 
راسته شرقي- غربي بازار به مساحت 400 مترمربع با پي کني و 
آرماتوربندي فونداسیون آن، در حال اجراست که با ستون فلزي 
و نماي طاق و چشــمه آجري انجام مي شــود. کارگر با تاکید بر 
اینکه احیای بازار مســعودیه تاکنون 50 درصد پیشرفت داشته 
 اســت، خاطرنشــان کرد:  این پروژه با اعتبار 5 میلیــارد ریال

اجرا می شود.
وی ادامــه داد: پس از احیای ســقف بازار، عملیــات حفر کانال 

تاسیسات و سنگ فرش بازار انجام می شود.

حمید عصارزادگان مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه مناسب ســازی معابر برای تردد روان معلوالن در دست 
اجراســت، اظهار کرد: در این راستا آرام ســازی اطراف مسجد 
جعفرطیار در خیابان خلجا - کوی عمومــی ها، برای تردد روان 

جانبازان و معلوالن در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 85 درصد پیشرفت داشته 
است، افزود: مناسب سازی اطراف مســجد جعفرطیار با اعتبار 

700 میلیون ریال، ظرف 2 هفته آینده تکمیل می شود.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه گفت: پیاده رو ســازی ضلع جنوبی خیابان مسجد سید 
حدفاصل خیابان طیب تا خیابان ظهیرالســام نیز در دســت 
اجراست که با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون ریال، ظرف 2 ماه 

آینده تکمیل می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان گفت: پایانه 
صمدیه در شهر اصفهان فعال است و به شهرهای غربی همجوار 

سرویس دهی می کند. 
علیرضا صلواتی خبر از تکمیل آزادسازی پایانه صمدیه تا 6 ماه 
آینده داد و افزود: برای نوســازی ناوگان اتوبوســرانی نیز پیرو 
قراردادی که برای خرید 500 دســتگاه اتوبــوس یورو 4 و یورو 
5 منعقد شده، از یک ماه آینده ورود اتوبوس ها به شهر اصفهان 

آغاز می شود. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
نیمی از ناوگان اتوبوســرانی اصفهــان با ورود 500 دســتگاه 
اتوبوس خریداری شده اصاح می شــود، تصریح کرد: قطعا در 

این راستا اتوبوس های پایانه صمدیه هم متحول می شود.
وی از اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان اصفهان 
نیز خواســت تا به وضعیت فرســودگی مینی بوس هــای پایانه 
صمدیه رســیدگی کند. صلواتی خاطرنشــان کرد: سال آینده 
مســیر BRT از میدان امام علی)ع( به پایانه صمدیه می رسد و 

بسیاری از مشکات تردد شهروندان را مرتفع می سازد.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان:

احیای بازار مسعودیه به نیمه رسید

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل مناسب سازی معابر اطراف 
مسجد طیار ظرف 2 هفته آینده

مسیر BRT از میدان امام علی)ع( 
به پایانه صمدیه می رسد

درگاه الکترونیکــی شــهرداری اصفهــان بــه منظور 
اطاع رسانی به شهروندان و ارائه خدمات الکترونیکی به 
آنان راه اندازی شده است. در این سایت، خدمات متنوعي 

به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی ارائه می شود.
مدیرعامل سازمان فاوای شــهرداری اصفهان در این باره 
گفت: از ابتــدای راه انــدازی درگاه الکترونیکی تاکنون 
119 خدمت الکترونیکی ارائه شــده؛ اما در حال حاضر 
85 خدمت فعال است و مابقی آنها به صورت دوره ای به 
مناسبت های مختلف فعال مي شود که در این زمینه مي 
توان به استخدام در شهرداری، رزرو شهررویاها، مناقصه 

ها و مزایده ها و... اشاره کرد.
وحید حیدریــان  ادامه داد: از ایــن خدمات الکترونیکی 
پورتال شــهرداری، 90 مورد تعاملی، 4 مورد تراکنشی و 

25 مورد در زمینه اطاع رسانی است.
وی اضافه کــرد: پرداخت عــوارض الکترونیکی خودرو، 
نوسازی، کسب و پیشــه، سامانه های مشــورتی که به 
سواالت مردم پاسخ می دهد، اطاع رسانی ایستگاه های 
بازیافت، قیمت بازارهای روز کوثر، نقشه جامع ترافیک، 
نرخ کرایه اتوبوس و تاکســی و پیگیری شکایات مردمی، 
ازجمله خدماتی اســت که از طریــق درگاه الکترونیکی 

شهرداری اصفهان ارائه می شود.

مدیــرکل زندان های اســتان اصفهان، با اشــاره به اینکه 
کاهش جمعیت کیفری زندان های استان اصفهان، یکی از 
برنامه های این اداره کل، طی چهار ماه گذشته بوده است، 
اظهار داشت: در این راســتا با تشکیل جلساتی با مسئوالن 
دســتگاه های قضایی در استان و ســطح شهرستان ها این 
موضوع مورد بررسی قرار گرفته اســت. اسدا... گرجی زاده 
با بیان اینکه پــس از برگــزاری جلســات، اقدامات الزم 
درراســتای کاهش جمعیــت کیفری زندان های اســتان 
اصفهان انجام شــد، اضافه کرد: در این راستا طی چهار ماه 
گذشته، با کاهش سه درصدی جمعیت کیفری زندان های 
استان اصفهان نســبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو 
بوده ایــم. مدیرکل زندان های اســتان اصفهــان، کاهش 
جمعیت کیفری در زندان ها را زمینه ساز کاهش آسیب های 
اجتماعی در جامعه دانست و ابراز داشت: افرادی که به طور 
ناخواســته و به دلیل جرایم و محکومیت های مالی و قابل 
بخشش در زندان ها به سر می برند، تحت تاثیر آسیب های 
زیادی ازجمله فروپاشی خانواده هایشــان قرار می گیرند. 
وی چشــم انداز کاهش جمعیت کیفری استان اصفهان تا 
پایان ســال جاری را 20 درصد اعام کرد و گفت: این مهم 
با افزایش تاش و فعالیت مددکاران و کارشناســان حوزه 

قضائی زندان ها محقق خواهد شد.

ارائه 85 خدمت الکترونیکی 
در پورتال شهرداری اصفهان

زندانیان کیفری استان اصفهان 
2۰ درصد کاهش می یابند

خبرسازمان نوسازیفاوا

 استقالل قوه قضائیه در جهت 
اجرای عدالت اسالمی است

آب نماهای تاریخی در محور 
چهارباغ عباسی احیا می شوند

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهسازی شــهرداری 
اصفهان، از احیای آب نماهای تاریخی در محور چهارباغ 
عباســی خبر داد و گفت: این اقدام با هماهنگی میراث 

فرهنگی انجام می شود.
حسین جعفری افزود: محور گردشگري چهارباغ عباسي 
در چند فاز اجرایي به شــکل قدیمي خــود احیا خواهد 
شــد. وی تاکید کرد: پیاده راه سازی چهارباغ عباسی، از 
برنامه هایی است که شــهرداری اصفهان در دستور کار 

خود قرار داده است.
جعفری در ادامه با اشــاره به کشــف جدار تاریخی در 
ورودی چهارباغ عباســی گفت: این جداره در ادامه روند 
کاوش ها در محور چهارباغ عباســی و در کنار پایه های 
کشف شــده از کاخ جهان نما، از زیر خاک نمایان شده 
اســت. وی ادامه داد: در کف ســازی هایی که در حال 
انجام اســت، دیواره های اصلــی دوره صفویه که حائلی 
بین باغچه هــا و پیاده روها بــوده و مربوط بــه دوران 
صفویه اســت، کشف شــده و قرار اســت آنها را حفظ و 
نگهداری کنیم. جعفری اظهارکرد: شــهر اصفهان یکی 
از 7 شــهر مهم تاریخی دنیاست و البته همه گردشگران 
و تاریخ نویسان، چهارباغ عباسی را به عنوان بزرگ ترین 

گردشگاه های شهری جهان برشمرده اند.

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: بر اساس 
قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری اسامی ایران، 
اســتقال قوه قضائیه و تمامی نهادها و ســازمان های 
وابسته به آن، در راســتای اجرای عدالت اسامی است 

و از افتخارات نظام محسوب می شود.
 احمد خسروی وفا  در دیدار با »آقوان هوسپیان«رییس 
کمیته تحقیق و بازرسی کشور ارمنســتان افزود: قوه 
قضائیه جمهوری اسامی ایران با دیگر نهادها و بخش 
های اداری و اجرایی کشور، تعامل خوب و سازنده دارد 
که باعث قوت در انجام امور و ســرعت در نیل به اهداف 
عالیه نظام می شــود. وی همچنین بــا تبریک میاد 
حضرت عیســی)ع( گفت: آموزه های دینی این پیامبر 
عظیم الشأن و سایر پیامبران الهی، چراغ روشنی برای 

هدایت بشریت است.
خســروی وفا همچنین ابراز امیدواری کرد که ســفر 
رییس کمیته تحقیق و بازرســی کشــور ارمنستان و 
هیئت همراه بــه ایران، موجب تحکیم هر چه بیشــتر 

دستگاه قضایی ایران و ارمنستان شود.
رییس کمیته تحقیق و بازرسی کشور ارمنستان نیز در 
این دیدار گفت:  شهر زیبای اصفهان، نمادی از فرهنگ 

ایرانی اسامی است.

دادگستری 

شهرداری

با توجه به توسعه شــهرها و نیازهاي متعدد شهروندان، نیاز به 
امکانات فرهنگــي و تفریحي انکار ناپذیر اســت. به تازگی نیز 
مدیریت شهري در حوزه مسائل فرهنگي و تفریحي ورود پیدا 
کرده و به این مســائل توجه ویژه اي داشــته است. شهرداري 
اصفهان با دید متفاوت خود به مســائل فرهنگي، ســعي دارد 
به صورت ریشه اي، اقدامات خود را در حوزه فرهنگي-تفریحي 
انجام دهد. ساخت »پردیس هاي فرهنگي خانواده محور« یکي 
از نمونه اقدامات فرهنگي تفریحي در این حوزه اســت. ویژگي 
بارز این پردیس ها، تجمیع تمام خدمات فرهنگي-تفریحي در 
این اماکن اســت به صورتي که کتابخانه، ورزشگاه، سالن هاي 
بولینگ، استخر، مجموعه دوچرخه سواري، سالن هاي سینما 
و تئاتر و مراکــز خرید در ایــن مجموعه وجــود دارد. معاون 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه فاز اول 
مطالعات پردیس فرهنگی خانواده محور به پایان رسیده است، 
اعام کرد: این پروژه با اعتبار 6 میلیارد تومان امســال اجرایی 
می شود. به گفته علی قاســم زاده، فاز دوم مطالعاتی این پروژه 

نیز آغاز شده است.
رییس کمیســیون فرهنگي شوراي شــهر اصفهان نیز با بیان 
اینکه یکي از پروژه هاي شــاخص فرهنگي شهر ما از این پس 
همین پردیس هاي فرهنگي است، بر توجه به خاقیت در این 
پروژه تاکید کرد. اصغر آذربایجاني معتقد اســت که این مراکز 
فرهنگي تفریحي در راســتاي پاســخگویي به نیازهاي افراد 
مختلف خانواده با گونــه هاي مختلف تفریحي باید ســاخته 

شــود تا خانواده ها در یک سفر شــهري، فضاي مطلوبي براي 
گذران اوقات فراغت خود درکنار یکدیگر داشته باشند که این 
رویکرد، سهم بسزایي در تحکیم خانواده ها خواهد داشت. لذا 
تمایز این مجموعه هاي فرهنگي تفریحي باید با مجموعه هاي 
مشابه خود کاما ملموس باشد. وي یادآور مي شود که تمامي 
فضاهاي موجود فرهنگي تفریحي در شــهر، خانوادگي است؛ 
ولي پردیس هاي خانواده محور باید در قالب هاي سخت افزاري 
و محتوایي سرآمد باشد. رییس کمیسیون فرهنگي، اجتماعي 
و ورزشي شوراي اسامي شهر اصفهان با اشاره به اینکه پردیس 
خانواده محور منطقه 12، نخســتین پردیس خانواده محوري 
اســت که در شــهر اصفهان ایجاد مي شــود، بر لزوم توجه به 
ایجاد و گســترش چنین مکان هایي در مناطق دیگر شهر به 
صورت پهنه بندي شهري تاکید کرده اســت.حال که توسعه 
شهرها به صورت فیزیکي نمایان شــده، اهمیت توسعه فضاي 
فرهنگي تفریحي بیش از پیش اهمیت خود را نشان داده است؛ 
چرا که تاکید بر توسعه با توجه به همه جانبه بودن آن، یکي از 
تاکیدات صاحب نظران است. از طرفي هم موازي کاري یکي از 
مشکاتي بوده است که باعث شده فعالیت هاي فرهنگي بروز و 
ظهور خوبي نداشته باشد و تاثیرات بسزایي از خود باقي نگذارد. 
با توجه به این مطلــب، این پردیس ها مي توانــد در آینده اي 
نزدیک به یکــي از محتوایي ترین اماکــن فرهنگي تفریحي با 
فعالیت هاي هدفمند و جامع براي بهره بري افراد و قشــرهاي 

خاص بدل شود.

جانشــین فرمانده انتظامي اســتان اصفهان گفت: مردم با 
بصیرت ایران اســامي در 9 دي 1388 با حضور پرشکوه در 
خیابان ها و حمایت خود از والیت، یک بار دیگر نشان دادند 
که پاي این انقاب و ارزش هاي آن ایستاده اند و هرگز عقب 
نمي نشینند. ســرهنگ حسین حســین زاده با بیان اینکه 
در فتنه 88 حتي یک نفر از نیروهاي انتظامي دچار شــک و 
تردید و لغزش نشد، افزود: داشــتن بصیرت و اطاعت پذیري 
از والیت، از شــاخص هاي اصلي و مهم نیــروي انتظامي به 
شمار مي آید و همین مسئله، باعث تفاوت این نیرو با بسیاری 
از نیروهای پلیس دنیا شده است. حســین زاده در ادامه، به 
آزاد سازي شهر حلب سوریه اشــاره کرد و با تبریک پیروزي 
جبهه مقاومت گفت: با آزاد سازي حلب، امروز جهان پي برد 
که دیگر آمریکا، انگلیس و غربي ها نیستند که براي ملت هاي 
منطقه تصمیم مي گیرنــد بلکه این خود آنها هســتند که 
سرنوشت خودشان را تعیین مي کنند. وي با بیان اینکه امروز 
آیه هاي قرآن در سوریه تفسیر شد، گفت: آمریکایي هایی که 
مي خواستند ظرف سه ماه سوریه را ساقط کنند، امروز پس 
از پنج سال مقاومت مردم، شکست خورده اند و نداي آزادي و 

مقاومت در جاي جاي سوریه طنین انداز شده است.
افزایــش 5 درصــدی کشــفیات موادمخدر

در استان اصفهان 
جانشین فرمانده انتظامي در بخش دیگري از سخنان خود، 
به افزایش 5 درصدي کشفیات مواد مخدر پلیس استان در 9 

ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و بیان 
داشــت: اتفاقات خوبي در زمینه مبارزه با قاچاقچیان، باندها 
و شبکه هاي مواد افیوني توســط پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اســتان صورت گرفته؛ اما هنوز تا رســیدن به نقطه مطلوب 
فاصله داریم و باید طرح ها و عملیات بیشتري در این زمینه 

انجام گیرد.
این مقام انتظامــي با بیان اینکه با تــاش کارآگاهان پلیس 
آگاهي، جرایم سریالي در اســتان وجود ندارد اظهار داشت: 
امروز کارآگاهان ما با هوشمندي و تکیه بر علم روز، جرایم را 
یکي پس از دیگري کشــف مي کنند و شاخص کشف جرایم 

استان نیز متعلق به پلیس آگاهي استان است.
سرهنگ حسین زاده، در ادامه به ایجاد تحول در کانتري ها 
و پاسگاه هاي استان اشــاره کرد و بیان داشت: امروز استان 
اصفهان به عنــوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اســامي 
شناخته مي شــود و قطعا پلیســي که در چنین استاني به 
خدمت مشغول است، باید رفتار و عملکردش متناسب با این 

عنوان باشد.
جانشــین فرمانده انتظامي اســتان، از آمادگي کامل پلیس 
اســتان براي اجراي دقیق دو ماموریت مهــم امنیت نوروز و 
انتخابات ریاست جمهوري در سال آینده اشاره کرد و گفت: 
نیروهاي انتظامي اســتان با تمام قوا در این دو صحنه حاضر 
شــده و یک بار دیگر توان و اقتدار خــود را در ایجاد امنیت و 

آرامش براي مردم به نمایش خواهند گذاشت.

نگرشی بر رویدادی عمرانی با رنگ و بوی فرهنگی؛

پردیس های خانواده محور؛ شاخص ترین 
اماکن فرهنگی در بطن شهر

جانشین فرمانده انتظامي استان اصفهان:

 در فتنه 88 حتي یک نفر هم
دچار شک و تردید و لغزش نشد

داشتن بصیرت 
و اطاعت پذیري 
از والیت، از 
شاخص هاي اصلي و 
مهم نیروي انتظامي 
به شمار مي آید و 
همین مسئله، باعث 
تفاوت این نیرو با 
بسیاری از نیروهای 
پلیس دنیا شده 
است

تمامي فضاهاي 
 موجود
 فرهنگي تفریحي 
در شهر، خانوادگي 
است؛ ولي 
پردیس هاي 
خانواده محور 
باید در قالب هاي 
سخت افزاري و 
محتوایي سرآمد 
باشد

با مسئوالن

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهــان، در دیدار بــا مدیرکل، 
معاونان ســتادی و رؤســای ادارات اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان اظهار داشــت: هر کســی که اموال خود را وقف کند، 
تا ابد پرونده او باز اســت و برای او ثــواب در پرونده اش به ثبت 
می رسد.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: امام صادق)ع( 
در حدیثــی، از امیرالمومنیــن علی)ع( یاد کردنــد و فرمودند: 
امیرالمومنین)ع( از بندگان خاص خدا بــود و اموال خویش را 
برای فقرا وقف کرد. امیرالمومنین )ع( بعــد از وقف اموال خود 
فرمودند: من این کار را کردم که چهره مــن از آتش و آتش نیز 
از چهره من در جهنم دور شــود. عضو مجلس خبرگان رهبری 
ادامه داد: واقفین نیک اندیش افراد بســیار بزرگواری هســتند 
که توانســته اند در راه خدا از اموال خود بگذرنــد و برای خدا و 
جامعه خود وقف کنند و این کار کوچکی نیست و هر کسی هم 

نمی تواند این عمل نیکو و پسندیده را انجام دهد.
وی بیــان کــرد: اداره اوقــاف و امــور خیریه بایــد در جذب 
سرمایه گذار برای احیای موقوفات و توســعه آنها بیشتر تاش 
کند که بهترین راه برای اجرای امینانه نیات واقفین نیک اندیش 
و کسب درآمد و همچنین ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در گرو 

احیای موقوفات است.
آیت ا... طباطبایی نــژاد، همچنین در ادامه، بــه خاطر اقدامات 
انجام شده در بقاع متبرکه تشــکر کرد و افزود: رسیدگی به بقاع 
متبرکه نیز بایــد در رأس امور قرار گیرد و در جهت توســعه و 
عمران آن، تاش و کوشــش های بیشــتری انجام شــود. بقاع 
متبرکه در هر نقطه ای که هســتند، سبب رونق آن منطقه شده 
و افراد متدین در این مناطق بیشتر ســاکن می شوند؛ به برکت 
وجود این اماکن مقدس نیز آســیب های اجتماعی به کمترین 

حد ممکن می رسد.
امام جمعه اصفهان، در ادامه به منویات مقام معظم رهبری اشاره 
و تصریح کرد: باید با برنامه ریزی و اجرای سیاســت گذاری های 
مناســب، در جهت تبدیل بقاع متبرکه بــه قطب های فرهنگی 
تاش و کوشش کنید. اینکه توانسته اید شغلی داشته باشید که 
به اماکن متبرکه خدمت کنید، توفیق و نعمت بزرگی اســت که 
باید آن را غنیمت بشمارید و شکرگذار باشید که این امر، توفیق 

الهی می خواهد و نصیب هرکسی نمی شود.
در ابتدای این دیدار حجت االسام والمسلمین صادقی مدیر کل 
اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان، ضمن ارائه گزارشــی از 

فعالیت یک سال گذشته، برنامه های هفته وقف را تشریح کرد.

آیت ا... طباطبایی نژاد:

 توسعه و عمران بقاع متبرکه
در رأس امور اوقاف قرار گیرد

تبلیغات ویژه گرامیداشــت روز بصیرت و میثاق ملت به مناســبت نهم 
دی ماه از سوی ستاد آذین بندی شهرداری در شهر اصفهان نصب شد.

مهدی بقایی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
این تبلیغات مناسبتي، در 8 طرح و در قالب تک پایه و لمپوست در نقاط 
مختلف شهر نصب شد. وی افزود: تبلیغات ویژه 9 دی امسال، با جماتي 
از رهبر معظم انقاب حضرت آیت ا... خامنــه ای )مدظله العالی( درباره 
9دی و میثاق ملت ایران با والیت طراحی شده است. مدیرعامل سازمان 
زیباســازی شــهرداری اصفهان ادامه داد: »9 دی؛ زنگ بیدارباش ملت 
ایران«، »9 دی؛ حضور در لحظه نیاز« ، »9 دی؛ همه با یک شــعار آمده 
بودند« ، »9 دی؛ یک حرکت بدون فراخوان « ، »9 دی؛ عاشورا به کمک 

ملت آمد« و... جماتی است که در این تبلیغات به کار رفته است.

رییس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به سیاست های 
کتابخانه مرکزی شهرداری، بیشــترین تمرکز، بر انجام پژوهش های علمی 
برای دانشــجویان و تامیــن منابع برای هیئت علمی دانشــگاه هــا و افراد 
پژوهشــگر اســت. حمیدرضا میرپویا اضافه کرد: در این راستا بخش های 
اختصاصی مثل بخش نشریات، اطاع رسانی و مرجع، در کتابخانه مرکزی 

شهرداری اصفهان فعال است و امکانات خوبی را مهیا و ارائه می کند.
رییس کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: کتاب های 
درسی و کمک درسی در این کتابخانه موجود است و دانشجویان می توانند از 
آنها استفاده کنند. وی افزود: دانش آموزان و دانشجویان می توانند در فصل 
امتحانات به کتابخانه های شهرداری اصفهان مراجعه کنند که در آنها امکان 

استفاده از سالن مطالعه و کتاب های کمک درسی مهیا شده است.

کتابخانه های شهرداری میزبان دانش آموزان می شودآغاز تبلیغات ویژه حماسه 9 دی در فضای شهر اصفهان
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »ســاختار قــدرت در خانواده« نوشــته »دکتر ســید بیوک 
محمدی« اثری اســت که به شناســایی انــواع ســاختار قدرت در 
خانواده های ایرانی می پردازد. از زماني که انقــاب صنعتي در اروپا 
رخ داد و به اصطاح عصر جدید آغاز شد، تقریبا تمامي نهادها و ابعاد 
زندگي اجتماعي جوامع دســتخوش تغییر گردید. خانواده نیز از این 
قاعده مســتثني نبود. یكي ازاثرات قابل ماحظه این دگرگوني هاي 
کان اجتماعي، تغییر در نقش جنســیت بوده است. شرایط موجود، 
نظام مردساالری سنتی را مطرود دانســته و در جست وجوی هرچه 
بیشتر برابری قدرت میان زن و مرد است. این خواسته تا حدی برآورده 
شده است و روابط خانواده بیشتر به سوی »دموکراتیزه شدن« پیش 
رفته است.  این کتاب از پنج فصل تشكیل شــده است که فصل اول 

حاوي مطالب مربوط به بررســي متون درباره قدرت است که شامل 
بحث هایي پیرامون قدرت به مفهوم کلي، قدرت در خانواده و قدرت 

در خانواده هاي ایراني است.
فصل دوم به ماحظات روش شــناختي و همچنین به  انواع   ساختار 

قدرت منتج از داده ها اختصاص دارد.
در فصول سوم و چهارم ساختارهاي قدرت ارائه شده است. به عبارتي، 
در فصل سوم ساختار سلطه که عمدتا شــامل افراد ناراضي از زندگي 
زناشویي است و در فصل چهارم ساختار صمیمي و مشروع که عمدتا 
شامل افراد راضي از زندگي زناشویي اســت، مورد بررسي قرارگرفته 
اســت. فصل نهایي نیز به تجزیه و تحلیل اختصــاص دارد که در آن 
یافته ها به ترتیب در چهار سطح کان اجتماعي، سطح نهادي ارزش ها 
و نگرش ها، سطح گروهي ارتباطات میان فردي و سطح فردي با توجه 

به ویژگي هاي روانشناختي مورد بررسي قرار گرفته است.

آیا رژیم میوه برای سالمتی خطرناک است؟)3(

لبخندک

گوناگون

فداکاری برای علم

افزایش فیبر در رژیم غذایی روزانه
میوه ها و ســبزیجات از بهترین منابع فیبر هســتند، پس اگر از برنامه  غذایی معمولتان به 
رژیم میوه و سبزیجات، روی بیاورید مقدار فیبر دریافتی شما ناگهان به میزان قابل توجهی 
افزایش می یابد. این تغییر ناگهانی ممكن است بر بدن شما تاثیر بگذارد و شما را دچار اسهال 
یا مشكات گوارشی دیگر کند. بهتر است افزایش مصرف فیبر به تدریج اتفاق بیفتد. در حین 
چنین رژیمی آب زیادی مصرف کنید تا گازهای معده و یبوست حاصل از فیبر باالی این نوع 
رژیم را به حداقل برسانید. مقادیر باالی فیبر همچنین می تواند بر جذب بعضی مواد مغذی 
تاثیر منفی بگذارد و باعث اختال در جذب بعضی داروها شــود، پــس قبل از اینكه به طور 

ناگهانی مقدار زیادی فیبر به برنامه  غذایی تان اضافه کنید با پزشک  مشورت کنید.
اثرات بلند مدت رژیم میوه

رژیم میوه  وسبزیجات را به مدت طوالنی ادامه ندهید، با وجود اینكه چنین رژیمی در مدت 
دو هفته کمبود قابل ماحظه ای در بدن ایجاد نمی کند، اما میوه ها و سبزیجات فاقد مقدار 
کافی پروتئین، چربی های ضروری امگا۳ و امگا۶، ویتامین D، ویتامین های گروه ٬B روی، 
آهن، کلســیم، کروم، مس، یُد، منگنز، مولیبدنوم، فسفر و سلنیوم هستند. شما برای حفظ 
سامتی مغز، چشم ها، پوســت و همچنین حفظ تعادل هورمون های بدن به میزان کافی از 

چربی های ضروری احتیاج دارید.
پروتئین کافی دریافت نكردن، حتــی در کوتاه مدت می توانــد پیامدهایی جدی به دنبال 
داشته باشد. کمبود پروتئین می تواند باعث از دســت دادن ماهیچه ها شود، ترمیم زخم ها 
را سخت تر و احتمال مریض شدن شــما را بیشتر کند. همچنین ممكن است باعث گیجی، 

اختاالت گوارشی و مشكات پوست و مو شود. 

مردم معتقدند که آمدن ســال جدید زندگی 
آنهــا را آکنــده از عشــق، ســعادت، ثروت و 
خوشــبختی خواهد کــرد؛ آنها بــرای رهایی 
از تمــام خاطرات ناخوشــایند گذشــته دعا 

می کنند.
 ســال نو بهترین زمان برای رو راســتی و عهد 
بســتن با خود و اتخاذ تصمیمات جدید است. 
در این نوشتار 9 مورد از سنت ها، آداب و رسوم 
و یا جشنواره های عجیب و غریب یا خنده دار 
مربوط به ســال نوی میادی که در سراســر 

جهان انجام می شود گردآوری شده است.
قرار دادن برگ های دارواش در زیر 

بالش برای پیدا کردن شوهر - ایرلند
 زنان مجرد ایرلندی مشــتاقانه منتظر شــب 
ســال نو می مانند، زیرا این شــب مــی تواند 
عشــق را به زندگی آنها به ارمغان بیاورد. آنها 
با امید پیداکردن همسر آینده خود، برگ های 
دارواش )نوعی گیاه همیشه سبز( را زیر بالش 

خود می گذارند. 
همچنین در فرهنگ ایرلنــدی این باور وجود 
دارد کــه این کار به رها شــدن از بدشانســی 

کمک می کند.
شکســتن ظروف، جلــوی درخانه 

همسایه - دانمارک
یک ســنت عجیب و غریــب دانمارکی برای 
سال نو، پرتاب ظروف شكســتنی به سوی در 
خانه همسایه است، جالب است که این کار به 
جای ناراحتی موجب خوشحالی آنها می شود. 
خانــواده ای که بلندتریــن توده انباشــته از 
فنجان، بشقاب، لیوان و سایر لوازم شكستنی را 
داشته باشد، خوش شانس ترین فرد محسوب 
می شــود؛ زیرا این امر به این معناست که آنها  

دوستان وفادار بسیار زیادی دارند.
صحبت کردن با ارواح - مکزیک

صحبت کــردن بــا ارواح بخشــی از باورهای 
مكزیكی هاســت. مكزیكی ها شدیدا معتقدند 
که آنهــا می توانند بــا روح عزیــزان مرده در 
ارتباط باشــند. شــب عید ســال نو به عنوان 
بهترین زمان بــرای برقراری ارتبــاط با ارواح 
مرده به منظــور انتقال پیام و یا درخواســت 

راهنمایی محسوب می شود.
 ایــن کار قانونی بــوده و به صــورت فردی و 
پنهانی در خانه انجام نمی شــود. برای مثال، 
مســافرخانه تائوس در نیومكزیكــو برای یک 
مراقبه و احضار روح پانــزده دقیقه ای، پانزده 
دالر دریافت می کنــد. مكزیكی ها همچنین 
هرســاله روز دوم نوامبــر را به عنــوان »روز 

مردگان« جشن می گیرند.

سنت های عجیب سال جدید 
میالدی در سراسر جهان)1(

از روزی کــه رفتــه و عضــو یكــی از این  نداشاه نوری
صفحه های کاشــت بافت گیاهان شــده 
دیگر برای ما زندگی نمانده است؛ دوستم را می گویم. باور کنید 
حسرت خوردن یک گوجه فرنگی کامل به دلمان مانده است. هر 
چیــزی را که از یخچال در مــی آوریم اول بایــد ببریم خدمت 
رییس که ببیند هســته ای، ریشــه ای، جوانه ای، چیزی برای 
کاشــتن دارد یا نه! تــازه بعد هم باالی ســرمان می ایســتد و 
خط کش می گذارد و می گوید: »تا اینجا می خوری ها! بقیه اش 
رو بده می خوام بكارم!«. ما در خوابــگاه زندگی می کنیم و باید 
همزیستی مسالمت آمیز داشته باشــیم، مثل گلسنگ و خزه یا 
شته و مورچه یا تمساح و آن پرنده ریزه هایی که به جای مسواک 
و کیسه لیف و سنگ پا ازآنها اســتفاده می کند. این دوست ما 
پشت پنجره اتاق را پر از شیشه و قوطی کرده است. داخل سطل 
ماست پرچرب، انبه کاشته، در قوطی نوشــابه؛ گوجه فرنگی و 
همین دو روز پیش ته یــک آناناس را بریده و گذاشــته داخل 
شیشه خیار شور تا ریشه کند! از من به شما نصیحت هیچ وقت 
یک عشِق باغبانی را مادرخرج اتاق نكنید وگرنه باید مثل ما یک 
هفته تمام نان ســنگک و آناناس بخورید تا برای علم، فداکاری 
کرده باشید! خدا را شــكر که هنوز می توانیم پلو بخوریم و فكر 
کاشــتن برنج به ســرش نزده وگرنه تخت مرا به آب می بست و 
مجبورم می کرد که خودم آنجا نشا بزنم! هر شب در صفحه شان 
جمع می شــوند، برای هم عكس می فرســتند و به هم دلداری 
می دهند که اگر تا امشب سبز نشــده، حتما فردا سبز می شود. 
امروز صبح با صدای جیغش از خواب بیدار شدیم نه فقط ما بلكه 
تقریبا همه طبقه بیدار شــدند. یک چیزی از توی خاک زده بود 

بیرون؛ گویا کدو تنبل ها ثابت کرده بودند که از بقیه زرنگ ترند!

ساختار قدرت در خانواده 

جوجه کباب تابه ای درست کنید

مواد الزم :  مرغ  1 عدد ریز خرد شده،نمک، فلفل، پودر سیر و زعفران  به مقدار 
الزم،پیاز  1 عدد ریز سرخ شده،کره  20 گرم،فلفل دلمه ای 1 عدد متوسط نگینی ریز 

شده )به دلخواه(
طرز تهیه  : مرغ را پوســت گرفته و خرد کنید )گوشــت مرغ همراه با استخوان 
خرد می شود ( سپس آن را شسته و بگذارید کاما خشک شــود.  تكه های مرغ را در 
تابه مناســبی) بدون روغن( ریخته و روی حرارت متوســط قرار دهید. نمک، فلفل و 
پودر ســیر را افزوده، در تابه را گذاشــته تا با بخار خودش پخته شــود.  پس از اینكه 
گوشت ها پخته شــدند زعفران را اضافه کنید و بعد از اینكه آب جوجه ها کشیده شد 
کره را بیفزایید و اجازه دهید بــا کره تفت بخورد. در صورت دلخــواه پیاز داغ و فلفل 
دلمه ای را به مواد افزوده و بعــد از چند بار هم زدن جوجه هــا را در ظرف مورد نظر 

چیده و همراه با برنج یا نان سرو نمایید.
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امام علی )علیه السالم(:
هر كس بر خوارى ساعتی دانش آموختن صبر نكند، براى همیشه

 در خوارى نادانی بماند.
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