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مسئول کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی 
عتبــات عالیات اســتان اصفهان گفت: ســاخت 
چهار دِر حرمین شریفین ســامرا پس از دو سال 
تــاش هنرمنــدان در اصفهان به پایان رســید. 
محمدحسین ایرانپور در حاشیه حضور در کارگاه 
ســاخت این درهای متبرک در دانشگاه اصفهان 

اظهار داشت: طراحی و ســاخت این درها که از دو 
سال پیش آغاز شده بود، این روزها به اتمام رسیده 
و برای نصــب در حرم مطهر امامین عســگریین 
علیهماالســام، آماده انتقال به سامراست.وی با 
بیان اینکه این درها هرکدام در ابعاد یک متر و21 

در 2 متر و20 سانتی متر، طراحی و ساخته... 

پایان ساخت درهای
حرم امامین عسکریین)ع( در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از توقیف بیش 
از یک میلیارد تومان صنایع دســتی قاچاق از فروشگاه های 

میدان نقش جهان در شش ماه نخست امسال خبر داد...
معاون اجرایی پروژه های شرکت فوالدمبارکه اصفهان گفت: 
کارگران تمام کارهای نقش جهان را انجام داده اند و تنها در 
پی مطالباتشان هستند. احمد ســعید بخش در گفت وگو با 
ایسنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به اعتصاب کارگران 
نقش جهان، وضعیت این ورزشــگاه چه خواهد شد، اظهار 
کرد: این مســائل ربطی به ما ندارد. این کارگران مربوط به 
پیمانکارانی هســتند که قراردادشــان با شــرکت توسعه، 
تجهیز و نگهداری اماکن ورزشــی اســت. شــرکتی به نام 
طاقدیس ساز، پرداخت هایش به پیمانکاران دسته دوم خود 
را نداده است. وی با بیان اینکه مطمئن باشید این ورزشگاه 
نیمه کاره رها نشده است، افزود: کارگران تمام کارها را انجام 
داده اند و تنها در پی مطالباتشــان هســتند. معاون اجرای 
پروژه های شــرکت فوالدمبارکه افزود: شرکت فوالدمبارکه 
به هیچ پیمانکاری بدهکار نیســت. ما تمامــی پولی را که 
باید به شــرکت توســعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی 
پرداخــت می کردیم، پرداخــت کردیم و حتــی 3 میلیارد 
تومان از دکتر ســبحانی مجوز گرفتیم تا کارهای باقیمانده 
نظیر آســفالت، فیبر نــوری و...را نیز انجام دهیم. ســعید 
بخش ادامه داد: شــرکت فوالدمبارکــه 30 میلیارد تومان 
پرداخت کرده اســت و حتی کارهایی را به دست گرفته ایم 
که اداره کل ورزش و جوانان اســتان باید انجــام می داد؛ اما 
باتوجه به محدودیت هــای بودجــه ای اداره کل، کارهایی 
نظیر آسفالت محوطه توسط ما انجام خواهد شد. همچنین 
نصب کابل نوری را در آینده ای نزدیــک انجام خواهیم داد. 
ســعید بخش با بیــان اینکه آســفالت محوطــه بیرونی و 
کیوســک های بلیت فروشــی نیز انجام خواهد شد، افزود: 
یکســری خاک  حاصل از گود برداری کاسه اصلی استادیوم 
اســت که سال هاســت آنجا وجود دارد و اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان باید آنها را جا به جا کند. همچنین این اداره 
کل باید همت کرده و به فضای ســبز رسیدگی کند؛ ولی در 
کل مشکل عمده ای برای برگزاری مســابقات وجود ندارد.

در شش ماهه نخست سال اتفاق افتاد؛

توقیف بیش از یک میلیارد تومان 
صنایع دستی قاچاق در نقش جهان

بهره برداری از ۳۷۳۰ 
پروژه عمرانی و خدماتی 

در دهه فجر 

 کودکان کار اصفهان 
 عمدتا از اتباع خاص 

هستند

تعیین تکلیف 9۰ 
درصد سپرده گذاران 

ثامن الحجج

دومین انقالب در سپاهان
به نتیجه می رسد؟

به دنبال اعتصاب کارگران ورزشگاه نقش جهان؛
معاون فوالدمبارکه:

به هیچ پیمانکاری بدهکار نیستیم
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مدیرکل هواشناسی چهارمحال خبر داد:

کاهش بارش های استان
7

خبر آخر

جراحی نیاز به زمان دارد؛

معاون اداره کل ارشاد استان اصفهان از شروط ارشاد برای اکران فیلم های فجر گفت:

حوزه هنری گذشت کند، شهرداری حمایت مالی
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پیشنهاد سردبیر:
تجمع مردم خواستار استیضاح آخوندی مقابل مجلس

نایب رییس مجلس شــایعات درباره تشکیل ستادهای 
انتخاباتی اش برای ریاســت جمهــوری را قویا تکذیب 
 کرد و درباره موضوع ردصالحیت روحانی گفت که اینها 
شایعاتی است که برای از صحنه به دربردن او ساخته شده 

است.
مسعود پزشــکیان درباره موضوع نامزد پوششی در کنار 
روحانی گفت: من اطالعی نــدارم و به نظر حرف تازه ای 
می آید. چرا باید رییس جمهــوری وقتی دوره اش تمام 
می شود بگویند، رد صالحیت شده است؟ خودمان حرفی 

می زنیم تا در دهان بقیه بیفتد؟
وی ادامه داد: اگر قرار اســت آقای روحانی ردصالحیت 
شود، همین االن او را محاکمه کنید، اما اگر هنوز می تواند 
رییس جمهور باشــد و تایید رهبری روی ســر اوست، 

چراباید در آخر دوره ردصالحیت شود؟
پزشکیان درباره شــایعاتی که درباره تشکیل ستادهای 
انتخاباتی اش مطرح می شــود، نیز اظهار کرد: من نه از 
ســتاد خبر دارم و نه خداوکیلی قرار است کاندیدا شوم، 
چراکه ستاد یا چیزی با این کارکرد اصال درست نشده و 

اینکه من اصال به فکر کاندیدا شدن  نیستم.

سردار ســرتیپ حسین سالمی جانشــین فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جشنواره امام علی)ع( 
با اشاره به ماموریت های متنوع سپاه اظهار داشت: سپاه 
برای آنکه بتواند با دشــمنانی که امکاناتی به روز دارند، 
مقابله کند باید از امکانات کافی و دانش نوین برخوردار 
باشد و نمی تواند از روش های کلیشه ای گذشته استفاده 

کند.
وی افزود: اندیشه ورزی در ســپاه یک اصل است و ما از 
یک تفکر سیستماتیک برای مقابله با دشمنان استفاده 
می کنیم. بــرای مثــال در دوران دفاع مقــدس ما از 
عملیات هایی استفاده کردیم که در تاکتیک، تکنیک و 
گستره جغرافیایی، نمونه نداشت. جانشین فرمانده سپاه 
تصریح کرد: ســپاه در زمینه تولید علم و تبدیل آن به 
دانش و فناوری کاربردی موفق بوده؛ همچنین این نهاد 
در حوزه بازدارندگی توانسته است انواع موشک هایی که 
اهداف متحرک را هدف قرار می دهند، طراحی و تولید 
کند.سردار سالمی تاکید کرد: مراکز جهاد و خودکفایی 
سپاه به درجه ای از خودکفایی رسیده است که می تواند 

مسائل مربوط به نیروها را به خوبی حل کند.

پزشکیان: 

خداوکیلی قرار نیست کاندیدا 
شوم

سردار سالمی:

 سپاه نمی تواند با روش های 
کلیشه ای با دشمنان مقابله کند

محمدجواد ظریف:

بی اساسی ادعای دوستی 
آمریکا با ملت ایران ثابت شد

فاضل میبدی:

هتاکان به هاشمی 
جاهلند

محمدجواد ظریف در واکنش بــه قانون جدید محدودیت 
مهاجرت که دونالــد ترامپ آن را امضا کرد و کشــورهای 
با جمعیت عمدتا مســلمان را هدف قرار داده در حســاب 
توئیتری خود نوشــت: قانون محدودیت ورود مسلمانان به 
آمریکا در تاریخ به عنوان هدیه ای بــزرگ به افراط گرایان و 
حامیان آنها ثبت خواهد شــد.وی افزود: جامعه جهانی به 
گفت وگو و همکاری برای پرداختن به ریشه های خشونت 
و تروریسم به شــیوه ای جامع و فراگیر نیاز دارد.به عقیده 
ظریف قانون جدید محدودیت ورود به آمریکا نشان دهنده 
بی اساس بودن ادعاهای دوستی با مردم ایران است و این در 

حالی است که آنها فقط با دولت ما مشکل دارند.
وزیر خارجه کشورمان در ادامه نوشته است: در حالی که به 
مردم آمریکا احترام می گذاریم و میان آنها و سیاســت های 
خصمانه دولــت آمریکا تفاوت قائلیم،  ولــی ایران اقدامات 
متقابلی را برای حفاظت از شــهروندان خود در نظر خواهد 
گرفت. ظریف در پایان می افزاید: برخــالف دولت آمریکا، 
تصمیم ما عطف به ماسبق نیست. پذیرای تمام ایرانیان با 

ویزای معتبر خواهیم بود.

انتخاب: حجت االســالم والمســلمین فاضل میبدی، 
هتاکی های اخیر به مرحوم آیت ا... هاشــمی را ناشی از 
استقبال بی سابقه مردم در تشــییع پیکر ایشان عنوان 
کرد و آن را قابل پیش بینی و به نفع رییس فقید مجمع 

تشخیص مصلحت نظام  دانست.
این چهره حوزوی اظهار داشت:  باتوجه به حضور گسترده 
مردم در مراسم تشییع پیکر آیت ا... هاشمی و مجلس های 
ختمی که در سراســر کشــور برگزار شــد، پیش بینی 
می شد که انســان هایی که در برابر ایشان حسود بودند، 
بیشتر تحریک خواهند شــد و حمالت جدیدی شروع 
کنند. میبدی اضافه کرد: کســانی که با ادبیات سخیف 
به یک شــخص حمله می کنند یا واقعا جاهلند که من 
البته به حساب جهلشــان می گذارم یا ماموریت دارند و 
 آگاهانه رفتار می کنند. وی خاطرنشان کرد: نمی خواهم 
شــباهت ســازی کنم، امــا در تاریخ ما پــس از رحلت 
پیامبر)ص(،امام علی )ع( خیلی مظلوم شد، انقدر تبلیغات 
علیه ایشان تاثیرگذار بود که عده ای از جاهالن می گفتند 

که امام )ع( نماز هم نمی خواند.

عکس روز

تجمع مردم خواستار استیضاح آخوندی 
مقابل مجلس

توزیع واکسن های از رده خارج شده 
حجتی را به مجلس کشاند

در نظر گرفتن تمهیدات برای 
دانشجویان ایرانی در آمریکا

طرح استیضاح »وزیر آموزش و 
پرورش« تقدیم هیئت رییسه شد

 باوجود تصویب قانون
مینو خالقی بر گشتنی نیست

نشست علنی دیروز مجلس با حضور آتش نشانان برگزار شد.

متقاضیان مسکن مهر در اعتراض به بی توجهی دولت در تعیین تکلیف 
واحدهای مســکن مهر برای چندمین بار متوالی مقابل مجلس تجمع 
کردند. به گزارش خبرگزاری دانشــجو، جمعی از متقاضیان مســکن 
مهر پیش از ظهر دیروز مقابل درب شــرقی مجلس شــورای اسالمی 
تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری تســنیم، گفت: مــا خواهان تعیین تکلیف مســکن مهر و 
پول هایی هستیم که تاکنون به حساب شــرکت عمران واریز کرده ایم. 
دولت توجهی به مســکن مهر نــدارد در صورتی که وعــده داده بود تا 
پایان ســال 92 مســکن مهر را تعیین تکلیف کند؛ همچنین جمعی 
از ســهامداران پدیده شاندیز، کاســپین و دیگر موسسات اعتباری که 

سهامشان با مشکل روبه رو شده دیروز مقابل مجلس تجمع کردند.

ســوال ملی یک نماینده از وزیر جهاد کشــاورزی دربــاره علت توزیع 
واکسن های از رده خارج شده در صحن مجلس اعالم وصول شد. در پایان 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، سوال ملی سیدعلی ادیانی 
نماینده مردم قائمشهر از محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی درباره 
علت توزیع واکســن های از رده خارج شــده توسط موسسه تحقیقات 

واکسن و سرم سازی رازی )مستقر در کرج( اعالم وصول شد.
هیئت رییســه مجلس همچنین الیحه اصالح مــاده ۳ قانون ارتقای 
بهره وری کارکنان بالینی نظام ســالمت و الیحه الحــاق دولت ایران 
به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آســیا را نیز اعالم وصول کرد؛ 
همچنین الیحه انتقال محکومان بین دولت های جمهوری اســالمی 

ایران و جمهوری قزاقستان نیز اعالم وصول شد.

محمد فرهادی وزیر علــوم در جمع خبرنگاران گفت: بــا توجه به لغو 
ویزای دانشــجویان ایرانی دانشــگاه های آمریکا و با توجــه به اینکه 
تعدادی دانشجویان مقطع دکتری باید بخشی از دوره شش ماهه را در 
دانشــگاه های معتبر بگذرانند تمهیداتی در نظر گرفته شده که سقف 
زمان تحصیل برای این افراد لحاظ نشــود و بتوانند در کشورهای دیگر 
پذیرش بگیرند. وی در رابطه با تایید مدرک فارغ التحصیالن دانشــگاه 
آزاد گفت: مدارک تمام فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد که رشته های آنها 
مجوز رسمی و قانونی داشته باشد آماده است. فرهادی ادامه داد شهریه 
بورسیه ها نیز تا آخر دوره ها پرداخت شــده یا درحال پرداخت است و 

برخی از آنها باید از سوی اعضای هیئت امنای دانشگاه ها تایید شوند.

عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی از طرح اســتیضاح وزیر 
آموزش و پرورش بــا ۳۷ امضای نمایندگان خبــر داد. اکبر رنجبرزاده 
نماینده مردم اسدآباد و عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: طرح استیضاح فخرالدین احمدی دانش اشتیانی وزیر آموزش 
و پرورش امروز )یکشــنبه 10 بهمن ماه( در صحن علنی مجلس با ۳۷ 
امضا ی نمایندگان تقدیم هیئت رییسه شد. وی افزود: قطعا طبق روال 
قانونی این طرح به کمیســیون تخصصی و مربوطه ارجاع  داده خواهد 
شــد که ضمن آن امکان افزایش امضاهای نمایندگان وجود دارد.عضو 
هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی همچنین تصریح کرد: از موارد 
طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش می توان به ادامه بحث فساد مالی 
در بانک سرمایه و شرکت های وابسته که به تازگی صورت گرفته است، 
اشاره کرد و همچنین عزل و نسب های سیاسی از سطوح کالن تا خرد در 
مدیریت مدارس و همچنین تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان از دیگر 

موارد طرح استیضاح  است.

خبرآنالین: نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس طرح استفساریه 
تبصره 4 مــاده 52 قانون انتخابات مجلس شــورای اســالمی را که از 
سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شــده بود، مورد بررسی قرار داده 
و بخش هایی از این مصوبه را برای تامین نظر این شــورا  اصالح کردند.

مجلس در پاسخ به این پرسش استفساریه که آیا شورای نگهبان می تواند 
پس از اعالم صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صالحیت منتخب 
را رد کرده و آرای او را باطل کند، اعالم کرد: خیر، پس از اعالم نظر قطعی 
و نهایی شــورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 
قانون انتخابات مجلس درباره صالحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعالم 
صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت -قانون لزوم رسیدگی 
دقیق به شــکایات داوطلبین رد صالحیت شــده در انتخابات مختلف 
مصوب 22 آبان 1۳۷8 مجمع تشــخیص مصحلت نظام- این شــورا 
نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره صالحیت آن نامزد یا منتخب داشته 
باشــد. در نهایت با رأی گیری از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه، 
151 رای موافق، 41 رای مخالف و 9 رای ممتنع به استفساریه فوق داده 
شد. با وجود مصوبه روز گذشــته مجلس که آمده است شورای نگهبان 
نمی تواند پــس از مهلت قانونی، دربــاره صالحیت منتخب نمایندگی 
مجلس اعالم نظر کند، با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نیست، 

تغییری در سرنوشت مینو خالقی  در مجلس دهم ایجاد نمی شود.

بین الملل

 در ادامــه گزیده ای از ســخنان ســخنگوی دســتگاه قضا را 
می خوانید:

 انگلیس قطعا تــالش می کند نفوذ کند. این موضوع بســیار 
روشن و شــفاف اســت و نیاز به تحقیق ندارد. آمریکا هم نفوذ 
می کند و بدون هیچ گونه شکی این موضوع وجود دارد.حال باید 
پرسید چه کســی را به عنوان عامل نفوذی انتخاب کند.آیا یک 
نیروی خودی یعنی تبعه خودشان را انتخاب می کنند یا سعی 
می کنند از نیروهای خودمان استفاده کنند. این عامل باید از چه 

شیوه هایی برای نفوذ استفاده کند؟ 
 گاهی عامل نفوذی همانند عمروعاص است؛ این نفوذی یک 
نفوذی پیداست؛ آیا ما امروز عمروعاص نداریم؟ ما نفوذی ناپیدا 
هم داریم که در جنگ های ســخت عمدتا از عوامل خودشــان 

استفاده  می کنند.
 در جنگ نرم اطالعات دریافت کردن زیاد مهم نیســت بلکه 
اطالعات دادن مهم اســت. این فرد نفوذی در جنگ نرم باید از 
اتاق فکر خود دســتورات را بگیرد و منویات قابل پذیرش آنها 
را در منطقه هدف بیان و ترویج کند.آیــا یک تبعه آمریکایی و 
انگلیســی می تواند این کار را انجام دهــد؟ طبیعتا خیر! چون 
باید فردی باشــد که از جنس خود ما باشد، باید کسی باشد که 
بتواند در جایگاهی قرار بگیرد و منویات را پیاده کند. اگر فردی 
انگلیسی بیاید و در مسجد، فضای مجازی و کال جامعه حرفی را 

بزند جامعه در دهانش می زند؛ لذا باید کسی باشد که در رسانه ها 
حضور پیدا کند، در مساجد، محل کسب و کار، دانشگاه و ... بتواند 
حرف های خود را بیان کند و  بین زن و مرد حضوری فعال داشته 
باشد.این فرد نفوذی باید کسی باشد که با لسان و زبان مادری ما و 
با ضرب المثل های ما حرف های خود را بزند. الزم نیست این فرد 

اطالعات را جمع آوری کند بلکه باید اطالعات به جامعه بدهد.
 این فرد می خواهد به مســئوالن و جامعه، اطالعاتی بدهد که 
اطالعات و فکر آنها باشــد. این فرد می خواهد که آمریکا را بزک 
کند که او دیگر شــیطان بزرگ نیست و بگوید آمریکا آنقدر هم 
بد نیست و تغییر کرده اســت. می خواهد بگوید که چرا اینقدر 
می گویید آمریکا، آمریکا چرا قرآن اینقدر می گوید شیطان؛ قرآن 
یک بار گفت شیطان بس است، چرا اینقدر قرآن هشدار می دهد.

 این فرد نفوذی می خواهد بگوید کــه چرا انقدر می گویید که 
شــیطان فالن کرده و فالن  نکرده است. او می خواهد بگوید که 
چرا مقام معظم رهبری اینقدر و مکرر می گوید آمریکا دشــمن 
ماست. چرا می گوید آمریکا دست چدنی در دستکش مخملی 

دارد. 
 آمریکا دشمن ماست و یک دست چدنی پشت دست مخملی 
خود دارد، نفوذی  که در جنگ پنهان و نرم عمل می کند کسی 
اســت که در خود ما و از جنس ماست که دشــمن آن را نشانه 

می گیرد و تربیت می کند.

 دشــمن به فرد نفوذی می گوید که الزم نیست به مقامات باال 
برسی بلکه خودت را به مسئول دفتری برسان؛ البته تو می توانی 
وزیر شوی اما آنجا نرو و برو مسئول دفتر باش. یا مثال می گوید که 

برو جایی که مرتب مشاوره بدهی. 
 می گوییم نفوذی نقشه می کشــد و در گوش فالن مسئول 
مســائلی را مطرح می کند؛ اما چگونه می توانیم با او برخورد و 
در جامعه رســوایش کنیم در واقع با کدام ماده، تبصره باید با او 
 برخورد کرد. اینجاســت که کار امنیتی و قضائی کار آســانی 

نیست.
 شما بزرگواران و دوستان عزیز ما در سازمان اطالعات سپاه باید 

ببینید که رخنه ها و روزنه هایی که وجود دارد در کجاهاست.
 در مسئله انتخابات باید ببینیم که در چه قسمت هایی روزنه 
و خأل وجود دارد که آنها می توانند از این روزنه ها استفاده کرده 
و وارد شــوند؛ بنابراین باید این خألها ، غفلت هــا و طمع ها را 

شناسایی کنیم.
 بی اطالعی و کم اطالعی افراد نیز در مسئله نفوذ اهمیت دارد،  
در حال حاضر یکی از مشکالت ما فرزندان مسئولین هستند که 
بعضی از آنها اطالع و توجه کافی ندارند، برخی جوان هستند و 
دنبال کار می گردند و گاهی به خاطر طمع و شهوت ضربه هایی 
می خورند، یادمان نــرود که برخی از افــراد بزرگمان از ناحیه 
فرزندانشان مسیر زندگیشــان تغییر کرد و گاهی از این طریق 

ضرباتی متوجه نظام می شود.
یکی از شگردهای قدیمی و گذشته دشمن استفاده از شهوت 
بوده است و چه کســانی به خاطر همین شهوت گرفتار شدند و 
خود و خانواده و جریان حقــی که در آنها بــود ضربه خوردند 
 و گاهی به گونه ای می شــود که به حیثیت نظــام ضربه وارد 

می شود.
 یکی از موضوعاتی که در ماه های اخیر اتفــاق افتاده بود این

  بود که یک خانمی توانســته بود به یکی از مســئولین نزدیک 
 شــود و این خانم به قدری بــه آن فرد نزدیک شــده بود که به
  دختر خود که در خارج از کشــور اســت با خوشحالی گزارش

 و پیغام مــی داد که من به فالنــی نزدیک شــدم و به زندگی 
خصوصی،  جیب، کیف، پول و افکار وی دسترسی دارم و اگر فالن 
کار را بگویم این فرد خیلی راحت برایم انجام می دهد؛ بنابراین 
آیا با این روند دشمن بر این فرد ســوار نمی شود، آیا اگر کسی 
 این نقطه ضعف را داشــته باشد دشــمن او را در دست خودش 

نمی گیرد.
 این ضربه ای که از فتنه 88 به نظام وارد  کردند باید مدنظر قرار 
 گیرد. عده ای بسیار ســاده از آن می گذرند و چقدر آن را تنزل 
می دهند. این فتنه جرم بود و بزرگ ترین گناه بوده است. حتی 
می شد در مورد آنها مثل افراد یاغی برخورد کرد؛ اما نظام با سعه 

صدر خود با آنها رفتار کرده است.

یکی از مشکالت ما 
فرزندان مسئولین 

هستند که بعضی از 
آنها اطالع و توجه 

کافی ندارند، برخی 
جوان هستند و 

دنبال کار می گردند 
و گاهی به خاطر 

طمع و شهوت 
 ضربه هایی 
می خورند

حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در نشست »بررسی ابعاد حقوقی نفوذ در عرصه اقتصاد 
سیاسی« گفت:تا حق هست باطل با آن سر ستیز و مبارزه دارد.

 حضور آتش نشانان 
در صحن علنی مجلس

اخبار

ترامپ سه فرمان اجرایی 
جدید امضا کرد

توصیه ترزا می به اردوغان

رییس جمهور آمریکا بامداد یکشنبه سه فرمان اجرایی 
برای تغییرســازمان شــورای امنیت ملی آمریکا، منع 
البی گری برای مقامات دولتی و آماده سازی طرح مقابله 

با داعش امضا کرد.
کاخ سفید هنوز متن مربوط به هیچ یک از این سه سند 
را منتشر نکرده؛ اما پایگاه هیل به نقل از یک مقام ارشد 
دولتی مدعی شد که انتظار می رود یکی از این سه طرح 
رئوس کلی طرحی برای ســازمان دهی مجدد شورای 

امنیت ملی آمریکا را مشخص کند. 
دومین فرمان اجرایی، خواســتار منع پنج ساله ورود به 
فعالیت های البی گــری برای مقام هــای دولت آمریکا 
است. به گفته مقام ارشــد آمریکایی ترامپ همچنین 
مقام های دولتی را تا پایان عمر از البی گری به نفع یک 

کشور خارجی منع کرده است. 
در فرمان سوم از فرماندهان نظامی خواسته ظرف سی 
روز گزارشی که در آن رئوس کلی راهبردهای مبارزه با 
داعش مشخص شده باشــد را به رییس جمهور آمریکا 

ارائه کنند. 
ترامپ گفت: »این، برنامه مربوط به شکســت )داعش( 

است. فکر می کنم خیلی موفقیت آمیز خواهد بود.«

 نخست وزیر انگلیس در دیدار با رییس جمهور ترکیه 
بر رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون تاکید کرد.

به نوشته خبرگزاری »رویترز«، در بیانیه ای که بعد از 
دیدار می با اردوغان در کاخ ریاست جمهوری از جانب 
نخســت وزیر انگلیس به خبرنگاران داده شــد آمده 
است: از اینکه انگلیس در جریان کودتای نافرجام 15 
جوالی ترکیه در دفاع از دموکراســی کنار این کشور 

بود، افتخار می کند.
 ترزا مــی ادامه داده: »اینک حفظ این دموکراســی با 
حاکمیت قانون و رعایت تعهدات حقوق بشــری مهم 

است.«
رویترز نوشــت: به دنبال کودتای نافرجــام در ترکیه 
بیش از صد هــزار نفر از کار اخراج یــا حکم ماموریت 
آنها به حالت تعلیق درآمد و حدود 40 هزار نفر نیز در 
انتظار محاکمه هســتند. این در حالی است که دامنه 
سرکوب در این کشور گروه های حقوق بشری و برخی 
متحدان غربی ترکیه را نگران کرده اســت. ترکیه در 
نقطه مقابل می گوید که این اقدامات برای ریشــه کن 

کردن طرفداران کودتای نافرجام الزم است.

دیدگاهسپاهواکنشانتخابات

کافه سیاست

محسن هاشمی فرزند ارشد آیت ا... هاشمی طی 
سخنانی، درباره نحوه انتشار خاطرات آیت ا... پس 
از درگذشــت وی، گفت: دفتر نشــر آثار پدرم که 
خوشبختانه با حضور خود ایشــان شکل گرفت، 
پشتوانه  قابلی از ایشان داشــت؛ اما تا زمان حیات 
ایشان، ما در کنار فعالیت های دیگرمان اگر جای 
خالی ای بــود، فرصتی را به دفتر نشــر اختصاص 
می دادیم؛ اما اکنون وظیفه دفتر نشــر ســنگین  
شده است. بخش هایی از اسناد مربوط به خاطرات 
ایشان، حالت محرمانه داشته وعکس ها و فیلم ها و 

گفته های دیگران درباره ایشان جای کار دارد.

علی الریجانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای 
اسالمی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اقدام 
اخیر دولت آمریکا در لغو صدور ویزا برای اتباع برخی 
کشــورهای اســالمی به ویژه اتباع ایرانی و در مورد 
نرفتن ترانه علیدوستی به مراسم اسکار گفت: موضع 
هنرمند گرامی ما در تحریم حضور در جشنواره هنری 
آمریکا نمونه ای از غیرت ملی مردم ایران است. دولت 
آمریکا باید از این نمونه درس بگیرد که در مقابل یک 
ملت بزرگ و ریشــه دار و متمدن قرار دارد و اینگونه 
اقدامات عجوالنه و نارس بیش از آن که قدرت آنها را 

نشان دهد، هراس و ضعفشان را هویدا می کند.

برخی اسناد پدرم محرمانه است علیدوستی؛ مورد تقدیر علی الریجانی
کاخ کرملین روز شــنبه اعالم کــرد، »دونالد ترامپ« 
رییس جمهــوری آمریــکا و »والدیمیــر پوتیــن« 
رییس جمهوری روســیه در گفت وگوی تلفنی شب 
گذشته خود درباره توافق هســته ای ایران )برجام( نیز 
گفت وگو کردند. بنا بر گزارش »خبرگزاری فرانســه«، 
کاخ ریاست جمهوری روسیه در بیانیه ای درباره مکالمه 
تلفنی اخیر رؤسای جمهور آمریکا و روسیه تاکید کرد 
که طرفین تبــادالت مثبتی داشــتند و درباره طیف 
گسترده ای از مســائل از توافق هسته ای ایران )برجام( 
گرفته تا مســائل صلح خاورمیانه و بحــران اوکراین 

گفت وگو کردند.

گفت وگوی پوتین و ترامپ درباره برجام 

محسنی اژه ای:

تا حق هست باطل با آن سر ستیز و مبارزه دارد 
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پیشنهاد سردبیر:
برآورد بیمه ۴۰۰ میلیونی برای آتش نشان های شهید

رییس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه تکلیف بیش از 90 
درصد ســپرده گذاران موسســه ثامن الحجج مشــخص 
شده اســت، گفت: اینکه برخی بانک های جهانی تمایل به 
همکاری با بانک های ما را ندارند، به دلیل اســتانداردهای 

پایین بانک های کشورمان است.
شــامگاه  شــنبه با حضور ولی ا... ســیف رییس کل بانک 
مرکــزی در برنامه»نگاه یــک« موضوع ســپرده گذاران 
موسسات غیرمجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ولی ا... 
سیف با اشاره به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، 
یکی از دغدغه هــای اصلی بانک مرکــزی دیدن کمترین 
خسارت ســپرده گذاران موسســات غیرمجاز بوده است، 
اظهار داشــت: منبع خاصی برای جبران این خســارت ها 
از جــای دیگری وجــود نــدارد. وی پیرامون موسســه 
ثامن الحجج، گفت: فقط دارایی های این موسســه حفظ و 
حراست شده تا که از محل آنها نقدینگی ایجاد و خسارت 
ســپرده گذاران تا حدودی جبران شــود. رییس کل بانک 
مرکزی افزود: دارایی ها، ملک و امالک این موسسه بخش 

عمده ای از مطالبات سپرده گذاران را پاسخ می دهد.
بیش از 9۰ درصد ســپرده گذاران ثامن الحجج 

3۰۰ میلیون تومانی هستند
ســیف تصریح کرد: ســپرده گذاران موسسه ثامن الحجج 
که تا 300 میلیون تومان در این موسســه سرمایه گذاری 
کرده انــد بیــش از 90 درصد مشــتریان آن را تشــکیل 
می دهند. وی یادآور شــد: بــرای جبران خســارت این 
ســپرده گذاران زمان تعیین شــده که تا یکصد میلیون 
تومان یکسال، 200 میلیون تومان 14 ماه و 300 میلیون 
تومان 17 ماه اســت. رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: 
چنانچه از محــل دارایی هــای این موسســه، نقدینگی 
زودتر ایجاد شــود، خسارت این ســپرده گذاران سریع تر 
پرداخــت می شــود. وی دربــاره زمان جبران خســارت 
ســپرده گذارانی که بیش از 300 میلیون تومــان در این 
موسسه سرمایه گذاری کرده اند، افزود: این موضوع بستگی 
به سرعت نقد شدن دارایی های موسسه ثامن الحجج دارد.

بانک پارسیان هیچ نقشی جز عاملیت ندارد
سیف، پیرامون نقش بانک پارسیان نیز در مسئله موسسه 
ثامن الحجج، گفت: بانک پارسیان هیچ نقشی جز عاملیت 
ندارد و نقدینگی هایی را که ایجاد می شود به سپرده گذاران 
این موسســه پرداخــت می کنــد. وی افــزود: هیچ گونه 
استثنایی در پرداخت ها به ســپرده گذاران موسسه ثامن 
الحجج وجود ندارد و به هیچ وجه اجازه حق و ناحق کردن 

در اختصاص منابع به سپرده گذاران داده نمی شود.

رییس بانک مرکزی در برنامه »نگاه یک« تاکید کرد:

تعیین تکلیف 9۰ درصد 
سپرده گذاران ثامن الحجج

خبر

جواد محمدی فشارکی در گفت وگو با ایسنا ، میزان جریمه ها را 
برای متخلفان و قاچاقچیان صنایع دستی با توجه به در آمدی که 
از این راه به دســت می آورند پایین دانست و گفت: نسبت به این 
شــکل از برخورد معترض هســتیم، اما از آنجا که اداره تعزیرات 
حکومتی تعیین کننده اســت، بیش از این کاری از ما ســاخته 
نیست، اعداد و ارقامی تعیین شده  اســت و ما تنها اعمال کننده 

این قوانین هستیم.
 وی بــا ابــراز اینکــه جریمه هــای نقــدی بــه انــدازه فعلی 

تاثیر گذار نبوده است، ادامه داد: بر اســاس این قانون متخلفان 
به نسبت 3 تا 7 برابر بر اساس ســابقه و همچنین قیمت اجناس 
مورد نظر جریمه می شوند. قاعدتا کســانی که سابقه ای ندارند و 
یا به صورت باندی و گروهی فعالیت نداشــته اند مشمول جریمه 
کمتری می شوند.محمدی فشــارکی گفت: بیش از یک میلیارد 
تومان صنایع دستی قاچاق از فروشگاه های میدان نقش جهان در 

شش ماه نخست امسال توقیف شده است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان با بیان اینکه باید 

ریسک قاچاق را باال ببریم، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی 
نیز بر این باور است و نســبت به تغییر قوانین نگاه مثبتی دارد، 
این در حالی اســت کــه متاســفانه آخرین بازنگــری و اصالح 
قوانین مربوط به کاالی قاچاق در ســال 1392 اتفاق افتاده که 
البته نسبت به ســال قبل از آن وضعیت بهتری پیدا کرده است،  
پیشــنهاداتی نیز به تهران ارائه داده ایم، اما هنوز اقدام جدیدی 

رخ نداده است.
وی با اشاره به برخی مشکالت از جمله انبارداری اجناس توقیفی 
توســط اتحادیه و کمبود جا گفت: انصافا هیئت رییسه این دوره 
اتحادیه دغدغه مند و جدی در حال مبارزه با این مسئله است؛ از 
لحاظ انبار کاالها هیچ مشکلی در اداره بازرسی نیست و تنها کافی 
است اطالع بدهند تا اداره بازرســی برای انتقال اجناس اقدامات 

الزم را انجام دهد.
محمدی فشارکی با توجه به نبود یک قانون برای ضبط اجناس 
توســط اتحادیه گفت: در حال حاضر اتحادیه  صنایع دســتی به 
صورت امانت سپاری اجناس را ضبط می کند و باید این نکته را در 
نظر بگیریم که اتحادیه ها برای ادامه فعالیت خود در این سازمان 
به رأی بازاری ها و کســبه، نیاز دارند و در مواردی ناچار به چشم 
پوشی هایی هستند، که این ناشی از ضعف قانونی است، اما کافی 

است به ما اطالع دهند تا مابقی مراحل را سازماندهی کنیم.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان با اشاره به ادامه 
فعالیت برخی متخلفــان در اتحادیه های دیگــر بعد از توقیف و 
جریمه در اتحادیه صنایع دستی گفت: طبق ماده 28 قانون نظام 

صنفی می توان این واحد صنفی را پلمب کرد. 
نزدیک به 120 هــزار واحد صنفی در اصفهــان در حال فعالیت 
اســت و نظارت بــر همه ایــن واحدهــا احتیاج بــه همکاری 

اتحادیه های مربوطه دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ایران خودرو 
و سایپا هیچ قراردادی با شــرکت رنو نخواهند بست، گفت: 
براســاس برآورد ما واردات کاالی قاچــاق در حدود 10 تا 
12 میلیارد دالر اســت. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه 
2سیما با بیان اینکه صنعت خودرو امسال 38 درصد و تولید 
ســواری 40 درصد افزایش یافته است، گفت: خودروسازی 
در کشور دولتی نیست و دولت در خودروسازی ها تنها 20 
درصد ســهم دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر 

اینکه ایران خودرو و سایپا هیچ کدام با شرکت رنوی فرانسه 
قرارداد نخواهند بســت، اظهارداشت: ســازمان ایدرو برای 
سرمایه گذاری و تولید مشــترک با رنو وارد مذاکره شده و 
شــرکت نگین خودرو هم در قالب مشارکت ایدرو و رنو قرار 
خواهد گرفت. نعمت زاده با اشــاره به اینکه حقوق بگیران و 
بنگاه های تولیــدی و اقتصــادی پرداخت کنندگان دائمی 
مالیات هستند، گفت: در دو ســال اخیر به تولیدکنندگان 
فشــار زیادی بابت پرداخت مالیات وارد شــده است. وی 
پیرامون اینکه در 9 ماهه نخست امسال 4300 واحد نیمه 

تمام صنعتی تکمیل و راه اندازی شــده است، افزود: بخش 
خصوصی در حال سرمایه گذاری است، اما سرمایه در کشور 
محدود اســت. وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه 
7300 تعرفه برای کاالها تعریف شده است، یادآور شد: در 
سال های گذشته نظام تعرفه در 14 طبقه قرار داشت امسال 
تعرفه ها در هشت طبقه قرار گرفته است. وی افزود: باالترین 
تعرفه کاال طبقه هشتم با 55 درصد است که متاسفانه با این 
تعرفه ها همچنان قاچاق به صرفه است. نعمت زاده با تاکید 
بر اینکه اعالم رقم دقیق قاچاق به کشور به دلیل نبود سند و 
مدرک ممکن نیست و هر آنچه که گفته می شود برآوردی 
است، تاکید کرد: براســاس برآورد ما، واردات کاالی قاچاق 

در حدود 10 تا 12 میلیارد دالر است.

کسانی که سابقه ای 
ندارند و یا به صورت 

باندی و گروهی فعالیت 
نداشته اند مشمول 

جریمه
 کمتری می شوند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان از توقیف بیش از یک میلیارد تومان صنایع دستی قاچاق از 
فروشگاه های میدان نقش جهان در شش ماه نخست امسال خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ایران خودرو و سایپا قراردادی با رنو نخواهند بست

یادداشت

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از ورود پژو 2008 از اسفندماه 
پیش رو به بازار خبر داد و گفت: سه قرارداد با بنز به امضا رسانده ایم.

هاشم یکه زارع در حاشیه مراسم نوســازی ناوگان تاکسی رانی با 
اشاره به ورود اولین ســری 2008 به بازار در اسفندماه سال جاری 
گفت: رقم سرمایه گذاری پژو برای تولید سه محصول 2008، 208 
و 308 حدود نیم میلیارد دالر است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو افزود: در حال حاضر حدود صــد میلیون یورو در این پروژه 
سرمایه گذاری شده که سهم شــرکت پژو نیز 50 درصد این مبلغ 
است. وی تصریح کرد: تاکنون ســه قرارداد همکاری با شرکت بنز 
منعقد شــده و دو قرارداد دیگر نیز در مرحله ارزیابی و نهایی شدن 
است. مدیرعامل ایران خودرو با اعالم اینکه گارانتی رانا از 40 هزار 
به ۶0 هزار افزایش یافته اســت، گفت: میزان گارانتی ساالنه این 
خودرو از دو ســال به سه ســال افزایش پیدا کرده است. البته این 

اتفاق برای دنا نیز در آینده رخ خواهد داد.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
توانمندی های ســامانه های جدید اطالعاتی بــرای جلوگیری از 
فرارهای مالیاتی گفت: یکی از مناســب ترین روش ها برای حذف 
یارانه افراد پردرآمد استفاده از همین سامانه های اطالعاتی است.

سید حسن حسینی شــاهرودی درباره روش های تشخیص افراد  
پردرآمــد، تصریح کرد: بخشــی از رقم چندین هــزار میلیاردی 
یارانه ها به صورت نقدی به مردم تعلــق می گیرد و بخش دیگری 
از آن یارانه ای اســت که باید به بخش هایی مثل صنعت اختصاص 
یابد. دبیر کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی گفت: 
حســاب افرادی که درآمدهای کالن دولتی یا غیردولتی داشته و 
تراکنش مالی آنها در بانک ها بیشتر از عددی مشخص است، قابل 
پیگیری است.حسینی  گفت: یکی از بهترین روش ها برای حذف 

دهک های باال از دریافت یارانه، همین روش است.

رییس اتحادیه میوه و ســبزی گفت: ســودجویان با استفاده از 
کم نظارتی ســازمان های ذی ربــط اقدام بــه واردات میوه های 
بی کیفیت کرده و سبب به خطر انداختن سالمت مردم می شوند. 
حســین مهاجران رییس اتحادیــه میوه و ســبزی مهاجران در 
خصوص واردات بی رویه میوه های بی کیفیت از فرانسه، آمریکا، 
ترکیه و ویتنام گفت: عمده محصوالت این کشور ها به صورت غیر 
قانونی و خارج از دید دستگاه های نظارتی در مغازه ها و فروشگاه 
های ســطح شــهر با قیمت های گزاف عرضه مــی گردد.رییس 
اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه سودجویان هزینه های کالنی 
صــرف واردات این اقالم می کنند تصریح کــرد: عمده میوه های 
وارداتی از فرانســه، آمریکا، ترکیه و ویتنــام قابل مصرف نبوده و 

سبب به مخاطره انداختن سالمت مردم خواهد شد.

عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در گفت وگو با تســنیم 
درباره آخرین وضعیت خســارات پرداختی به مالباختگان و کسبه 
پالسکو اظهارداشت: همان طور که قبال اعالم کردیم 210 واحد در 
ساختمان پالسکو بیمه نامه حوادث داشتند که از روزهای نخست 
بروز حادثه پرداخت خســارت به آنها آغاز شــد. وی افزود: تاکنون 
20 میلیارد تومان خسارت به کســبه پالسکو که بیمه نامه حوادث 
داشتند، پرداخت شده و 29 میلیارد تومان باقی مانده است.رییس 
کل بیمه مرکزی درباره پرداخت بیمه آتش نشان های شهید تصریح 
کرد: آتش نشان ها از ســوی بیمه کارآفرین، بیمه نامه مسئولیت 
داشتند، ضمن آنکه آتش نشــان ها بیمه نامه های عمر و تکمیلی 
عمر هم دارند. وی ادامه داد: برآوردها درباره مجموع بیمه پرداختی 

به آتش نشان های شهید حدود 400 میلیون تومان است.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: با دستور اجرایی ترامپ بازرگانان 
ایرانی مانند ســایر افراد امکان حضور در آمریــکا را ندارند و این 
دســتور محدودیت هایی را برای تجارت دو کشور فراهم می کند، 
هر چند که »ممنوعیتی«برای تجارت با ایران ایجاد نشــده است. 
مسعود خوانساری در پاسخ به این ســوال که با توجه ممنوعیت 
ورود شهروندان شش کشور از جمله ایران به آمریکا درپی امضای 
فرمان اجرایی اخیر توســط ترامپ، آیا بازرگانان ایرانی نیز امکان 
حضور در این کشور را  برای تجارت نخواهندداشت اظهار کرد:  این 

قانون، شامل حال بازرگانان نیز می شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:

پژو ۲۰۰۸ اسفند به بازار می آید

روش جدید شناسایی پردرآمدها 
برای حذف یارانه نقدی

خطر میوه های قاچاق برای سالمت مردم

رییس کل بیمه مرکزی در گفت وگو با تسنیم خبر داد:

 برآورد بیمه ۴۰۰ میلیونی برای
آتش نشان های شهید

ممنوعیت سفر تّجار ایرانی به آمریکا 

در شش ماهه نخست سال اتفاق افتاد؛

توقیفبیشازیکمیلیاردتومانصنایعدستیقاچاقدرنقشجهان

خبر روز

توصیه روز

هشدار روز

برآورد روز

ممنوعیت روز

فــوالد مبارکه در ســال جاری همانند ســال های گذشــته موفق 
به کسب رتبه نخســت در شاخص حجم بین شــرکت های صنایع 
معدنی و فلزی کشور شــد. در همایش صد شــرکت برتر ایران که 
از سوي سازمان مدیریت صنعتي برگزار شــد عالوه بر اعالم اسامي 
100 شرکت برتر ایراني، گزارش ارزیابی 500 شرکت برتر کشور در 
5 گروه ارائه شــد. معاون فناوری فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد 
مبارکه در ارزیابی هایی که مبتنی بر الگوهای شناخته شده از جمله 
ارزیابی 100 شرکت برتر کشور، تعالی ســازمانی، مدیریت دانش، 
رعایت حقوق مصرف کنندگان و ... باشــد  شــرکت می کند. فرزاد 
ارزانی تاکید کرد: فوالد مبارکه در ســال جاری نیز مانند سال های 
گذشته موفق به کسب رتبه نخســت در شاخص حجم بین شرکت 

های صنایع معدنی و فلزی در کشور شد. 

نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: استان 
اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور همواره نقش مهمی در 
توسعه صنعتی کشور دارد و تشکل های این بخش براساس ظرفیت 
و توان اعضا باید توانمند و اثرگذار باشــد. مجتبی مالاحمدی اظهار 
داشــت: کمیســیون صنایع در راستای بررسی مســائل و مشکالت 
صنعتگران خواستار تقویت تشــکل های این بخش است و از این رو 
خواستار شناســایی فرصت ها و تهدیدهای این تشکل هاست.رییس 
کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: در 
ابتدای دوره هشــتم هیئت نمایندگان، سه تشکل استان اصفهان در 
اتاق ایران ثبت شده بود ولی در حال حاضر به 9 تشکل افزایش یافته 
است.محسن پورســینا اشاره کرد:  تشــکل های اقتصادی می توانند 

عضو اتاق شوند. 

فوالد مبارکه شرکت برتر 
در گروه فلزات اساسی شد

تشکل های صنعتی اصفهان 
باید توانمند شوند

مسافران مســیر اصفهان- تهران تا 4 ســال دیگر باید صبر کنند 
تا قطار پرســرعت روی ریل رفته و این مســافران مسیر بیش از 
400 کیلومتری اصفهان تا تهران و بالعلکس را در 2 ســاعت طی 
کنند. به گزارش تسنیم ، قطار پرســرعت اصفهان- قم- تهران از 
جمله طرح های ملی و اولویت دار اســت که ضــرورت اجرای آن 
از ســال ها قبل احســاس می شــد. اجرای این پروژه در سال 8۶ 
مصوب و بخشی از کار آغاز شــد، امروز که دولت یازدهم ماه های 
پایانی خود را پشــت ســر می گذارد وعده افتتاح پروژه تا 4 سال 
آینده را می دهند، یعنی مسافران اصفهان- تهران در سال 1399 
می توانند مسیر 400 کیلومتری دو شهر را در 2 ساعت طی کنند. 
براســاس اطالعات موجود، تامین اعتبار خارجی برای اجرای این 
پروژه در ســال 89 میان ایران و چین بررسی و تصویب شد اما در 
طی سال های گذشته زیرسازی طرح در مسیر قم- اصفهان حدود 
۶5 درصد پیشرفت داشته است، جالب اینجاست که این پروژه تا 

کنون بیش از 2 بار آغاز عملیات اجرایی خود را جشن گرفته است. 
شــهریور امســال با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
عملیات اجرایی این طرح در اصفهان برگزار شــد. آخوندی گفت: 
در ابتدا پیش بینی شد که این پروژه در مسیر اصفهانـ  قم احداث 
شود اما با رایزنی های صورت گرفته مسیر قمـ  تهران را نیز به آن 
اضافه کردیم. وی ادامه داد: زمان اجرای این طرح 44 ماه اســت  
که با تغییرات و جابه جایی های انجام شــده در طول مسیر، یک 
ایستگاه در شهر اصفهان، یک ایستگاه در تهران و ایستگاه دیگر در 

کنار حرم حضرت معصومه )س( در قم احداث می شود.
کاهش سرعت قطار، خبرساز شد

تالش یک نماینده سابق اســتان مرکزی در مجلس برای تغییر 
در مســیر راه آهن در دولت قبل و کاهش ســرعت قطار از 350 
کیلومتر در ســاعت به 250 کیلومتر در ســاعت در دولت فعلی 
دو اتفاق مهمی اســت که این پروژه را تحت تاثیــر خود قرار داده 

است. سرعت قطار سریع السیر اصفهان- قم - تهران در حالی 250 
کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شده اســت که پیش از این قرار 
بود قطار، مســیر مورد نظر را با 350 کیلومتر در ساعت طی کند. 
موضوعی که نماینــدگان اصفهان از آن راضــی نبوده و در تالش 
برای تغییر آن بودند. پیش از این رییس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان به تســنیم گفته بود که تغییرات پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران در مجلس پیگیری می شــود. موسوی الرگانی 
گفت: روی سرعت 250 کیلومتر و 350 کیلومتر در ساعت بحث 
و اختالف نظر وجود دارد که امیدواریم در آینده نزدیک برطرف و 

بهترین تصمیم برای این خط راه آهن سریع السیر گرفته شود.
پیگیری نمایندگان نتیجه ای نداشت

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان اینکه درباره این 
موضوع با علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی جلساتی 
برگزار شده اســت، افزود: با توجه به اینکه قم نیز درگیر این پروژه 
اســت دراین باره با رییس مجلس صحبت هایی داشــته ام و باید 
تصمیمی که به سود مردم باشد، گرفته شود. پیگیری ها در مجلس 
قبل نتیجه ای به دنبال نداشــت و حاال رییس مجمع نمایندگان 

استان اصفهان پیرامون آخرین وضعیت طرح این گونه می گوید: ما 
از مجلس قبل پیگیر موضوع بودیم اما آنچه که نیاز ما بود محقق 
نشــد، قرار بود قطار با ســرعت 350 کیلومتر در ساعت حرکت 
کند که اکنون یک سطح پایین تر آمده اســت. موسوی الرگانی 
ادامه می دهد: بــرای خرید واگن ها و لوکوموتیو قراردادها بســته 
شده و طبق قول وزیر راه و شهرسازی امیدواریم طی یکی دو سال 

آینده این طرح به بهره برداری برسد.

پروژه قطار پرسرعت به کجا رسید؟

قطار سریع السیر اصفهانـ  تهران روی ریل انتظار

سوژه روز

بازار

IRB1-82QW - اسپکترون

1،450،000

تومان
SCOPE 82inch - اسکوپ

1،280،000
تومان

1،300،000
تومان

IR84new -  سیترو

1،860،000
تومان

1،890،000
تومان

X88Neo - جی اس بورد

1،750،000
تومان

2،000،000
تومان

آریزو5 که به تازگی در بازار ایران عرضه شــده و نسبت به رقبای 
هم سطح خود از طراحی زیبا و مستقلی برخوردار است، توانسته 

امتیاز کامل یعنی 5 ستاره ایمنی را به دست آورد.

آشنایی با تازه وارد زیبای چری

عکس روز
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اخباريادداشت
پیشنهادسردبیر:

ايننشانههاصدایناقوسمرگاست

به گزارش جام جم آنالین به نقل از سالمتیســم، یکی از مطالعات 
محققان ایرانی نشان می دهد که نوشــیدن چای داغ یا خیلی داغ 
می تواند احتمال ابتال به نوع خاصی از ســرطان مــری را افزایش 

دهد. گزارشی از این مطالعه در BMJ منتشر شده است. 
یافته های این مطالعه حاکی از آن هستند که مشکل اصلی به چای 
ارتباطی ندارد،  بلکه به دمای آن مربوط اســت. درواقع،  سوختگی 
ناشــی از مایعات داغ می تواند به ســلول های مری آسیب برساند. 
محققان در این مطالعه با ۳۰۰ نفر از افراد مبتال به ســرطان مری 
)از نوع کارســینوم سلول سنگفرشــی( و ۵۷۱ نفر از افراد سالم با 

زمینه های مشابه، مصاحبه کردند.
همه این افراد به ســواالتی درباره عادت های مصرف چای، مانند 
حرارت چای موقع نوشــیدن و میزان دم کشــیدن چای، پاســخ 
دادند. تقریبا همه آنها )حــدود ۹۸ درصد( اظهار کردند که هر روز 

از چای استفاده می کنند. 
یافته های نهایی نشــان دادند که خطر ابتال به ســرطان مری در 
میان افرادی که چای را »خیلی داغ« می نوشــند، ۸ برابر بیشــتر 
از دیگران اســت. این میزان خطر برای افرادی که چای را »داغ« 
می نوشــند، به ۲ برابر بیشتر از دیگران می رســد. بنابراین توصیه 
می شود برای پیشــگیری از آســیب دیدن بافت مری و دستگاه 
گوارشی، حتما چای و سایر مایعات داغ را پس از کمی ولرم شدن 

و خوابیدن بخار آنها مصرف کنید.

گروهی از محققان انگلیسی به روشــی دست یافتند که مانع می شود 
ویــروس HIV ماکروفاژها را از بین ببــرد. ماکروفاژها، یاخته هایی با 
قدرت بیگانه خواری هستند و سلول های مهمی در سیستم ایمنی به 
حســاب می آیند که به از بین بردن آلودگی و عفونت کمک می کنند.

محققان انگلیســی اگرچه معتقدند یافته های به دســت آمده جدید 
است و برای درک بهتر باید تحقیقات بیشتری انجام شود، با این حال 
اظهار داشتند: جلوگیری از تولید مجدد ویروس HIV در سلول های 
سیستم ایمنی می تواند در به دست آوردن روشی برای مقابله با ویروس 
HIV موثر باشد. در این بررسی محققان کالج سلطنتی لندن توضیح 
دادند که چگونه می توانند قدرت دفاعی طبیعی ماکروفاژها را در برابر 
ویروس هایی همچــون HIV حفظ کنند. طبــق مطالعات، ویروس 
HIV به دلیل پروتئینی به نام SAMHD1 داخل ماکروفاژها، به طور 
طبیعی قادر به بازتولید نیســت. اما لحظاتی این فرصت پیش می آید 
که ماکروفاژها به دالیلی که هنوز مشــخص نیست به طور موقت این 
پروتئین را غیرفعال می کنند و بنابراین شرایط برای بازتولید ویروس 
HIV داخل ســلول ها فراهم می شــود. محققان انگلیسی دریافتند 
اضافه کردن مولکولی به نام بازدارنده HDAC به سلول های ماکروفاژ، 
از غیرفعال شدن SAMHD1 جلوگیری می کند که در نتیجه مانع 
بازتولید ویروس HIV می شــود. این یافته  به این دلیل حائز اهمیت 
اســت که ویروس HIV از ماکروفاژها به عنوان منبع ذخیره استفاده 
می کنند. ویروس داخــل ماکروفاژ پنهان شــده تا از خــود در برابر 
روش های درمانی دفاع کند. پیدا کردن روشــی برای از بین بردن این 

رفتار، به پزشکان اجازه می دهد تا ویروس را از بدن خارج کنند.

محققان می گویند: درصدی از اختالل کم شــنوایی، با استامینوفن و 
ایبوپروفن ارتباط دارد. یک مطالعه جدید نشــان می دهد که استفاده 
طوالنی مدت و بیش از حد از مســکن ها، ممکن است با افزایش خطر 
از دست دادن شنوایی در برخی از زنان همراه باشد. آنها اظهار داشتند 
زنانی که ایبوپروفن )ادویل، موترین( یا استامینوفن )تیلنول( به مدت 
شش سال یا بیشتر مصرف کنند، به احتمال زیاد به کم شنوایی دچار 
خواهند شد؛ البته نسبت به کســانی که برای یک سال یا کمتر از این 
مسکن ها استفاده می کنند. آنها ارتباط معناداری بین استفاده طوالنی 
مدت از آســپرین و از دست دادن شــنوایی پیدا نکردند. اگرچه خطر 
باالتری برای از دست دادن شنوایی با اســتفاده از ضد دردهایی با دوز 
باال وجود دارد؛ ولی با توجه به نحوه اســتفاده از ایــن داروها، هنوز هم 
خطرات و پیامدهایی نسبت به مصرف آن وجود دارد. یک پزشک می 
گوید: حدود شانزده و دو دهم درصد زنان با کم شنوایی، مصرف کننده 
ایبوپروفن و اســتامینوفن بوده اند؛ با این حال ایــن مطالعه یک رابطه 
علت و معلولی را ثابت نمی کند. برای تجربه و تحلیل بیشــتر، این تیم 
تحقیقاتی بیش از ۵4 هزار زن با سن بین 4۸ تا ۷۳ سال را مورد مطالعه 
قرار داده اند که نتایج نشــان داد اســتفاده طوالنی تر از ایبوپروفن یا 
استامینوفن، با خطر بالقوه باالتری در ارتباط با اختالل شنوایی همراه 
است. محققان اشــاره کردند مطالعات بیشــتری که شامل گروهای 
مختلفی از مردم باشــند، برای نشــان دادن ارتباط بین درد و مصرف 
مسکن و کاهش شنوایی مورد نیاز است. این تیم تحقیقاتی همچنین 
یافته هایی در مورد اســتفاده از اســتامینوفن و داروهای ضدالتهابی 
غیراستروئیدی و افزایش خطر از دست دادن شنوایی را در مردان و زنان 

جوان به دست آوردند.

برای بسیاری از شما پیش آمده که در یک روز زیبا و آفتابی خانه را ترک 
کرده اید و به محض اینکه نور خورشید به صورت شما برخورد می کند 
عطسه های مکرر شما را درگیر می سازد. بعضی از افراد نیز با نگاه کردن 
به خورشید بالفاصله شروع به عطسه می کنند؛ این دقیقا عکس العمل 
بدن در برابر اشعه تابنده خورشید است. عطسه درحقیقت یک بیماری 
شناخته شده است که عوامل بسیاری از جمله نور سبب پیدایش آن 
می شود. عطسه های خورشیدی در بین بیشــتر مردم رخ می دهد. 
تجربه نشان داده اســت که ۶۷ درصد زنان و ۹4 درصد مردان دربرابر 
خورشــید عطســه می کنند و این صفت تا حد زیادی ژنتیکی است. 
مطالعات علمی بســیاری در مورد علل پیدایش عطسه وجود ندارد؛ 
اما برخی از تحقیقات در مورد عطســه خورشیدی بیانگر این موضوع 
است که این نوع عطسه ممکن است توسط یک قسمت از عصب سه 

قلو ایجاد شود. 
عصب ســه قلو یکی از بزرگ ترین اعصاب جمجمه است که اطالعات 
مربوط به حس شاخه های مختلف در چهره را دربر می گیرد. اختالالت 
عطسه توسط یک محرک به ترمینال عصب ســه قلو واقع در غشای 
مخاط حفره بینی، ارسال و سیگنال های متفاوتی در این زمینه سبب 
ارسال محرک به عصب سه قلو می شــود. از جمله این سیگنال ها نور 
است که از خورشــید وارد چشم شده و در مســیر عصب سه قلو قرار 
می گیرد. این کار سبب می شــود یک جریان عصبی در بینی با چند 

سانتی متر حرکت به مغز، ارسال و به عطسه منجر شود.

نوشیدنچایداغباعثابتالبه
سرطانمریمیشود

امیدیتازهبرایازبینبردن
ويروسايدزدربدن

کاهششنوايی؛يکیازعوارض
مصرفمسکنها

چرابانگاهکردنبهخورشید
عطسهمیکنیم؟

قلب برای پمپــاژ خون به انــدام های بدن و رســاندن 
اکســیژن و مواد مغذی، به رگ هایی باز نیاز دارد. در اثر 
بیماری گرفتگی عروق کرونر، رگ های بدن دچار تنگی و 
گرفتگی می شوند و هنگامی که این گرفتگی کامل شود، 

ایست قلبی ایجاد می شود.
 عالئم این بیماری در مراحل اولیه بسیار نامحسوس است 
و در زمان هایی که فرد فعالیت بدنی شدید مثل تمرینات 
ســنگین ورزشــی یا باال رفتن از پله را انجام می دهد، به 
طور ناگهانی دردی شــدید را در قفسه سینه سمت چپ 

بدن خود احساس می کند.
 درد معموال پس از مدتی و با اســتراحت از بین می رود. 
اما همین احساس مهم، زنگ خطری جدی برای احتمال 

گرفتگی عروق به شمار می رود.
 از جمله سایر قسمت های بدن که در اثر گرفتگی عروق 
کرونر دچــار درد می شــوند، گردن، بازو و پشــت کمر 

اســت. تنگی نفس هم یکی دیگر از عالئم گرفتگی عروق 
محسوب می شــود؛ زیرا بدن نیاز به انرژی بیشتری برای 
پمپاژ خون دارد. بر اســاس آمارها، زنان بیشتر از مردان 
دچار گرفتگی عروق کرونر قلب و ســکته قلبی می شوند 
و گاهی این عارضه هیچ عالئــم قبلی ندارد؛ به طوری که 

کامال ناگهانی با ایست قلبی رخ می دهد.
 کارشناســان توصیه می کنند در صورتی که افراد دارای 
ســابقه ابتال به بیماری هایی چون دیابت، فشار و چربی 
خون باال، اضافه وزن و استرس شــدید هستند یا در بین 
اعضای خانواده آنان موارد ابتال به این بیماری وجود دارد، 
ســریعا به مراکز اورژانس بیمارستانی مراجعه کنند؛ زیرا 
ممکن اســت هر لحظه دچار ایســت قلبی و حتی مرگ 

ناگهانی شوند.
 کارشناســان دالیل متعددی را برای بــروز این بیماری 
نام می برند کــه از آن جمله ســابقه خانوادگی و وجود  

ژن هایی اســت که باعث تنگی و گرفتگــی عروق خونی 
می شود و در برخی افراد به صورت مادرزادی وجود دارد 

و آنها را درمعرض ریسک باالتر سکته قلبی قرار می دهد.
 یائســگی در بانوان یکــی دیگر از دالیل بــروز گرفتگی 
عروق و افزایش خطر حمله قلبی اســت؛ به همین دلیل 
توصیه می شود زنان پس از یائسگی حتما تحت نظر یک 
متخصص قلب قرار گرفته و دقت فــراوان بر وزن و رژیم 

غذایی خود داشته باشند.
 استعمال دخانیات به وی ژه سیگار هم یکی دیگر از موارد 
تشــدید کننده حمالت قلبی اســت وافــراد باید برای 
حفظ ســالمت قلب خود بخصوص در دوران میانسالی و 
سالمندی از مصرف ســیگار خودداری کنند و حتی اگر 
سیگار می کشند در اولین زمان ممکن مصرف آن را ترک 

کنند تا جلوی خطرات احتمالی را بگیرند.
 فشــار خون باال و کنترل نشــده هم یکی دیگر از دالیل 
سخت و ضخیم شدن شریان های خونی و ایجاد بیماری 
گرفتگی عروق کرونر اســت. افراد مبتال به فشار خون باال 
حتما باید تحت نظارت پزشــک باشند و در صورت نیاز از 
دارو استفاده کنند و رژیم غذایی مخصوص داشته باشند.

 اســترس باال تنهــا باعــث ناراحتــی و نگرانــی و نیز 
بیماری های روحی و روانی نمی شود بلکه می تواند اثرات 
مخربی بر عملکرد شریان های قلبی داشته باشد و سبب 

گرفتگی آنها و افزایش خطر سکته قلبی شود.
 دیابت نوع دو و اضافه وزن نیز بر عروق قلبی اثراتی منفی 

می گذارند و باعث سخت شدن آنها می شوند.
 گرفتگی عروق کرونر را باید جــدی گرفت زیرا می تواند 
باعث مشــکالتی چون تنگی نفس، آریتمــی قلبی، بروز 
حمله قلبی و آســیب دیدن عضله قلب و نارســایی قلبی 
شــود. درصورت ابتال به گرفتگی رگ هــای قلب )تصلب 
شرایین(، پزشک ممکن است یک روش پزشکی یا عمل 

جراحی را به شما توصیه کند.
 دستکاری عروق کرونر از راه پوستPCI )آنژیوپالستی 
عروق کرونر(، روشی برای باز کردن عروق کرونر مسدود 
یا تنگ شده قلب اســت. PCI می تواند جریان خون به 
قلب را بهبود بخشد و درد قفسه ســینه را برطرف سازد. 
گاهی اوقات یک لوله فلزی توری کوچک به نام »استنت« 
در رگ قرار داده می شود تا آن را پس از عمل باز نگه دارد.
پیوند عــروق کرونر )عمــل جراحی بای پــس قلب(، در

CABG، شــریان یا رگ های ســایر مناطق بدن برای 
بای پس و یا باز کردن عروق کرونر تنگ شــده، استفاده 
می شود. اندآرترکتومی شــریان کاروتید، یک نوع عمل 
جراحی برای برطرف کردن پالک هــای تجمع یافته در 
عروق کاروتید در گردن است. این روش از طریق بازیابی 
جریان خون به مغز، به جلوگیری از ســکته مغزی کمک 
می کند. فرد پس از جراحی باید توجه خاصی بر سالمت 
خود داشته باشد و عالوه بر مصرف داروها و داشتن رژیم 
غذایی، چکاپ های پزشکی را در زمان های منظم انجام 

دهد.

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

محققانمیگويند:

حتیيکوعده
غذایچربهم
بهکبدآسیب

میرساند

 یک مطالعه جدید نشان می دهد خوردن یک وعده غذای پرچرب 
نظیر پیتزا یا چیزبرگر، موجب اختالل در عملکرد کبد می شــود.

محققان دریافتند میزان باالی چربی اشــباع شــده موجود در این 
غذاهای چرب فورا عملکرد کبد را تغییر و احتماال بدن را درمعرض 

ابتال به یک بیماری جدی قرار می دهد.
دکتر میشل رودن، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه هنریخ هین 
آلمان، در این باره می گوید: »تاثیرات آن شبیه موارد مشاهده شده 
در افراد مبتال به بیماری شــدید متابولیکی است.« به گفته رودن، 

»یافته های ما اولین تغییرات در متابولیســم کبد را نشان می دهد 
که می توانــد منجر به بیمــاری های کبد چرب و ســیروز کبدی 
شود.« کبد نقش مهمی را در فرآوری چربی ها و کربوهیدرات های 

مصرفی ایفا می کند.
در برخی از موارد زمانی که غذاهای چرب بــه طور مکرر به میزان 
بیش از اندازه خورده می شوند، چربی ها انباشته شده و موجب بروز 

مشکلی موسوم به کبد چرب غیرالکلی می شود.
به گفته محققان، چربی های اشــباع نظیر کره، پنیر چرب و روغن 

نارگیل، از بدترین مواد خوراکی برای کبد هســتند. به گفته رودن، 
»تجمع چربی« موجب می شــود کبد ۷۰ درصد گلوکز بیشــتری 
تولیــد کند که به مــرور زمان موجــب افزایش ســطح قند خون 

می شود. 
این وضعیت می تواند در حساســیت به انســولین و ابتال به دیابت 
نوع۲ نقش داشــته باشــد. بار اضافــه چربی، همچنیــن عملکرد 
سلول های کبد را ســخت تر می کند و با تحت فشار قرار دادن آنها، 

می تواند منجر به بیماری کبدی شود.

روغن جوانه گنــدم شــاید از بهترین موادی باشــد که 
می توانید در یک محصول غذایی پیدا کنید.

این روغن هرچند به آســانی از بین مــی رود اما اجزای 
مختلف آن شــامل اســیدهای چرب، ماننــد لینولئیک 
و امگا۶ ، اســید چرب پالمتیک، اســید اولئیک و اسید 

لینولنیک یا امگا ۳ و اسید چرب است. 
با اینکه گران اســت اما خیلی زود خراب می شود. روغن 
جوانه گندم فواید شــگفت انگیزی دارد که در ادامه چند 

مورد از آن را می خوانیم.
۱.بافتورنگپوست

اکثر مرطوب کننده ها و کرم های شب و روز که از پوست 
محافظــت می کننــد، دارای ویتامین E هســتند. این 
روغن به بهبود گردش خون و به آفتاب ســوختگی بسیار 
کمک می کند و برای درمان بیماری های پوســتی مانند 

درماتیت، پسوریازیس و اگزما خوب است.
۲.بهبودقدرتعضالنیواستقامتی

برای کسانی که مرتب به باشگاه می روند و نیاز به ساخت 
قدرت عضالنی دارند، این روغن، قدرت عضالنی را بهبود 

می بخشد.
۳.ازقلبمحافظتمیکنــدوالتهابراکاهش

میدهد

اسیدهای چرب عمدتا اســید لینولنیک در روغن جوانه 
گندم به کاهش التهاب در دســتگاه گــوارش کمک می 
کند. اســید اولئیک به محافظت از قلب برای بیماری های 

قلبی و عروقی بسیار کمک می کند.
4.محافظتقلبازبیماریهایقلبیوعروقی

برای کنترل سطح کلســترول در کبد موثر است. کاهش 
ســطح LDL یا کلســترول بد و افزایش سطح HDL یا 

کلسترول خوب در بدن است. 
از این رو، کســانی که در معرض خطر بیمــاری قلبی یا 
سکته مغزی هستند، باید ترکیب روغن جوانه گندم را به 

عنوان یک بخش اساسی از رژیم غذایی خود  بگنجانند.

گوشت:ذرت و غالتی که برای غذای حیوانات مصرف 
می شــود نســبت به ذرت و غالتی که انســان ها مصرف 
می کنند، کپک بیشتری دارد. با خوردن غذاهای کپک دار، 
ســم در بدن حیوانات تجمع پیدا می کند؛ درنتیجه سعی 
کنید از گوشت حیواناتی اســتفاده کنید که با علف و مواد 
ارگانیک تغذیه شده اند؛ زیرا حاوی ماده مغذی بیشتر و سم 
کمتری است. عالوه بر آن، نسبت به مواد غذایی دیگر حاوی 
آنتی اکســیدان، امگا۳، مواد کانی و ویتامین های بیشتری 

است.
لبنیات: مشــکل لبنیات مشابه گوشت اســت؛ اما از 
طریق نوعــی پروتئین لبنیاتی تقویت می شــود. محققان 
می گویند احتمال ایجاد کپک در پنیر نسبت به شیر بیشتر 
است و در واقع روند تبدیل شــیر به پنیر، خود باعث ایجاد 
کپک می شود. پنیر معجونی از لبنیات و قارچ است؛ بنابراین 
تعجب آور نیســت اگر کپک های بیشــتری در آن وجود 
داشته باشد.اگرچه بهتر اســت از مصرف اغلب این لبنیات 

پرهیز شود، اما در این میان کره و روغن جامد استثناست.
کمتر از ۲ درصد کره هایی که به طور معمولی تهیه می شود، 
آلوده به کپک اســت. اما برای احتیاط، از کره گرفته شده از 
دامی استفاده کنیدکه از علف طبیعی تغذیه کرده و سرشار 

از ویتامین A، K، D و E است.

فلفلسیاه: اگرچه این ادویــه یکی از پرمصرف ترین 
مواد به حساب می آید اما حاوی آفالتوکسین است. به گفته 
متخصصان یا کامال باید از مصرف آن صرف نظر کرد یا اینکه 

به صورت تازه آسیاب شود.
طالبی: این میــوه سرشــار از قند اســت و یکی از 
مستعدترین میوه ها برای آلوده شــدن به کپک به حساب 

می آید؛ مگر اینکه تازه، کامال رسیده و عاری از لکه باشد.
مغزمیوه:همه مغزها، مشکوک به کپک است؛ از جمله 
پســته، دانه درخت کاج، گردو، فندق، بــادام هندی، بادام 
زمینی و...؛ درنتیجه بهتر است مغزها را با پوست خریداری 

کنید.

فوايدروغنجوانهگندم!

محققان دانشگاه استنفورد با استفاده از یک الگورتیم هوش مصنوعی 
توانستند سرطان پوست را تشخیص دهند. حتی گفته شده که دقت 
تشــخیص این روش به اندازه یک دکتر حرفه ای اســت. این هوش 
مصنوعی با اســتفاده از ۱۳۰ هزار عکس مختلــف از بیماری های 
پوستی آموزش دیده است و به همین دلیل از روشی بسیار منحصر 
به فرد برای تشخیص سرطان پوست اســتفاده می کند. محققان، 
این روش را در مقابل ۲۱ دکتر آزمایش کرده اند و متوجه شــدند که 
هوش مصنوعی با دقت ۹۱درصد می تواند سرطان پوست را حدس 
بزند. این احتمال وجود دارد که در آینده اپلیکیشن موبایلی هم برای 
این هوش مصنوعی ساخته شود تا همه بتوانند از آن استفاده کنند. 
ساالنه ۵/4میلیون نفر تنها در کشور آمریکا به سرطان پوست مبتال 
می شوند و برای تشــخیص آن هم باید آزمایش های مختلفی انجام 
شود. حاال این روش به سرعت می تواند سرطان پوست را تشخیص 

دهد و شانس زنده ماندن افراد را بیشتر کند.

به گفته یک متخصص طب ســنتی، در اثر قطع خون رســانی 
مویرگی به قسمتی از سلول های چشــایی، گیرنده های حسی 
روی زبان از کار افتاده و عارضه ای همچون ســکته در این حس 

ایجاد می شود که نتیجه آن عدم تشخیص طعم و مزه غذاست.
دکتر سیدرضا رضایی دریاکناری با اشــاره به اینکه نوع دائمی 
سکته حس چشــایی، کمتر به درمان های سنتی و مدرن پاسخ 
می دهد و به طور کامل برگشت پذیر نیست، افزود: مصرف زیاد 
سردی ها و افزایش مواد غلیظ یا بلغمی در اثر ناسازگاری برخی 
از مواد غذایی یا دارویی، ضربات مغزی و بخصوص سکته مغزی، 

می تواند از علل اختالل در حس چشایی باشد.
به گفته این پزشــک، اگرچه افرادی با مزاج گرم و خشک، اغلب 
از نظر چشایی حساســیت باالتری دارند اما از نظر طب سنتی 
هرقدر مزاج تری و ســردی بیشتری داشــته باشد، اصطالحا از 

تیزی حواس کاسته می شود.

تشخیصسرطانپوست
بااستفادهازهوشمصنوعی

حسچشايیانسانهمسکته
میکند!

چهغذاهايیبیشترکپکمیزنند؟)۲(

سوال روز

بیماریگرفتگیعروقکرونرقلبيکبیماریبسیارجدیاستکههرکســیممکناستبهآنمبتالشود.دانستن
هشدارهایپزشکیونشانههایاينبیماریخطرناککهساالنهباعثمرگمیلیونهاانسانمیشود،مهمترينراهکار

جلوگیریازاينبیماریاست.

این نشانه ها صدای ناقوس مرگ است
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زيبايی

 لکه های قهوه ای پوست که مزاحم زیبایی چهره هستند 
باید درمان شوند. برای درمان سریع این لکه های پوستی 
راه های مختلفی در طب مدرن و سنتی وجود دارد که در 
این بخش ما به معرفی بهترین راه درمان خانگی خواهیم 
پرداخت. افزایش ســن باعــث تغییرات زیــادی در بدن 
می شــود که یکی از آنها ایجاد لکه های قهوه ای برسطح 
پوست دست هاست که باعث می شود برخی از سالمندان 
از این ظاهر جدید ناراحت شــوند؛ اما راه حلی فوری برای 
حذف آنها وجود دارد. لکه های قهوه ای معموال در مناطقی 
از پوست دســت ها که با نور خورشــید در تماس است، 
رفته رفته به وجود می آیند و می توانند باعث ایجاد ظاهر 
نامناسبی در پوست شوند. برای از بین بردن لکه هایی که 
به درمان با داروهای شــیمیایی معموال پاسخ نمی دهند، 
می توان از ترکیب عســل و پیاز استفاده کرد و با مداومت 
در مصرف، لکه ها را از بین برد.  برای درســت کردن این 
ترکیب درمانی به یک عدد پیاز تازه نیاز دارید و پس از خرد 
کردن پیاز، آن را با مقداری عسل ارگانیک ترکیب کرده و 
به هم بزنید تا یک محلول یکدست ایجاد شود.  این ترکیب 
را می توانید به وســیله پنبه به نقــاط دارای لکه های زرد 
پوستی روی دست کشیده و اجازه دهید خشک شود. در 
کمتر از یک ماه لکه ها به طور کامل از روی پوســت پاک 
شــده و چین و چروک های احتمالی از بین می روند.  هر 
دو ماده به کار رفته دراین ترکیب شامل عسل و پیاز، دارای 
خواص درمانی منحصربه فرد برای سالمت بدن هستند. 
در عسل مواد پاک کننده الیه بردار و ترمیم کننده سلول 
های پوستی وجود دارد و در پیاز نیز مواد ضد عفونی کننده 
و ضد باکتریایی وجود دارد که دست ها را جوان می کند.  
کارشناسان در عین حال توصیه می کنند افراد از کرم های 
ضد آفتاب برای حفاظت دست ها و صورت خود در مقابل 
نور خورشید اســتفاده کنند و برای مرطوب نگه داشتن 
دســت ها به ویژه پس از مصــرف مواد شــوینده، مانع از 
خشکی، التهاب و نیز ایجاد چین و چروک در دست های 

خود شوند.

ازبینبردنلکههایقهوهایروی
پوستبادرمانخانگی
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پیشنهاد سردبیر: 
شرکت اپل بدون مهاجران وجود ندارد

کافه اپهوش سنج

از یک اپلیکیشن ماشین حساب چه انتظاری دارید؟ احتماال 
می گویید که قادر به انجام محاسبات مهندسی باشد و از پس 
تبدیل واحد هم برآید. امروز قصد معرفی اپلیکیشنی را داریم 
که می تواند تصورتان از یک اپلیکیشــن ماشــین حساب را 
به طور کامل دگرگون کند. CalcKit نه فقط یک ماشــین 
حســاب مهندســی، بلکه یک مبدل واحد علمی اســت که 
اجازه می دهد به کمک ابزارش » ماشین حساب « و » مبدل 
واحد « مختص به خودتان را هم بسازید. امکانات محاسباتی 
CalcKit فرق زیادی با ماشین حساب های مهندسی دیگر 
ندارد؛ ضرب و جمع و توان و لگاریتــم و فاکتوریل عملیاتی 
هســتند که قبال در نمونه های دیگر هم دیده بودیم. منتهی 
دلیلی که باعث می شــود از کار با امکانــات CalcKit لذت 
 برده و حس متفاوتی داشــته باشــید، رابــط کاربری پخته 
 و انعطاف پذیری اســت که در آن حضور دارید. هر زمان که 
از تمام صفحه بودن ماشین حساب خسته شدید، می توانید 
آن را با فشردن یک دکمه به یک ماشین حساب شناور تبدیل 
کنید. حتی اگر این صفحه شناور هم برای تان دست و پا گیر 

شد می توانید با یک اشــاره آن را به شکل یک لوگو در گوشه 
نمایشگر بنشانید. اما تغییر پذیری CalcKit تنها نقطه قوت 
آن نیست، بلکه مبدل واحد پر و پیمانی هم دارد که مطمئنا 
نظیرش را در کمتر اپ مشــابهی دیده اید. تبدیل واحدهای 
علوم الکترونیک، اقتصاد و واحدهای استاندارد علمی کاری 
است که CalcKit با استادی آن را انجام می دهد. به عنوان 
 مثال در بخــش الکترونیک مــی توانید متغیرهــای تان را 
در قانون اهم بررسی کرده یا نحوه خواندن کد رنگی خازن ها 
را فرا بگیرید که مطمئنا برای دانشــجویان رشته برق بسیار 
کاربرد دارد. اما به جز این محاسبه گر مقادیر پیشرفته ریاضی 
) ماتریس، مثلثات، جبر و مساحت کره و چند ضلعی ها ( هم 
از دیگر امکانات خوبی هســتند که در CalcKit می بینید. 
بخش Create New Tool اپلیکیشــن به شــما اجازه 
می دهد تا با نوشــتن یک فرمــول و قــرار دادن متغیرها در 
 آن ماشین حســابی برای کارهای شــخصی تان خلق کنید 
و در پروژه ها آن را به کار بگیرید. این اپ برخالف برخورداری 
 از ایــن امکانات پــر و پیمان کامــال رایگان بــوده و یکی از 
 کامل ترین ماشــین حســاب هایی اســت که می توانید در 
گجت های اندرویدی تان داشته باشید. شما می توانید برای 
گرفتن این اپلیکیشن به goo.gl/CzPEUr مراجعه کنید.

معرفی اپلیکیشن CalcKit؛

 یک ماشین حساب همه کاره

ارتباط بین خاطرات  را 
می توان قطع کرد

محققان دانشــگاه تویاما در ژاپن متوجه شدند که امکان 
قطع ارتباط بین خاطرات مختلف در مغز وجود دارد.

یادآوری خاطرات چند سال بعد از وقوع یک حادثه، یکی 
از مهم ترین و دردناک ترین بخش های اختالل استرسی 
پس از ضایعه روانی اســت. علت یــادآوری این خاطرات 
ناخوشــایند این اســت که مغز پیوند زدن میان رخداد 
ناخوشایند با یک خاطره دیگر را آموخته است و آن خاطره 
به عنوان محرکــی برای یادآوری حادثــه عمل می کند.  
محققان در جریان تحقیقات خود روی موش ها دو عامل 
ترســناک را برای آنها در نظر گرفتند. یک عامل محلول 
شکر بود که هروقت موش ها آن را می نوشیدند، محققان 
با تزریــق یک ماده شــیمیایی آنها را بیمــار می کردند. 
دیگری صدای خاصی بود که همواره همراه یک شــوک 
پخش می شــد و هر بار موش ها این صدارا می شنیدند، 
به اصطالح میخکوب می شدند. ســپس وقتی موش ها 
محلول شکر را می نوشیدند، محققان صدای ناخوشایند را 
پخش می کردند تا مغز موش ها این دو عامل ترسناک را 
با یکدیگر مرتبط کند. بدین ترتیب وقتی موش ها محلول 
را می نوشــیدند، حتی در صورتی که صدای ناخوشایند 
پخش نمی شــد، بازهم خشکشــان می زد. این آزمایش 
نشان می دهد که مغز حتی امکان برقراری ارتباط بین دو 
خاطره نامربوط را دارد. سپس محققان نورون هایی را که 
 بین دو خاطره ارتباط برقرار می کردند، شناســایی کرده 
و با استفاده از تکنیکی موسوم به اپتوژنتیک، ارتباط بین 
 دو خاطره را بدون کوچک ترین تغییری در هریک از دو، 
از بین بردند؛ به گونه ای که بعد از حذف ارتباط دو خاطره، 
آزمایش پخش صدا در زمان نوشیدن محلول شکر تکرار 
شد و موش ها هیچ واکنشی نسبت به آن نداشتند. در حالی 
که به  طور مجزا از شــنیدن صدا یا نوشیدن محلول شکر 
وحشــت می کردند. محققان امیدوارند با استفاده از این 
 تکنیک روزی بتوانند ارتباط خاطرات ناخوشــایند را که 
در اثر اختالل استرسی پس از ضایعه روانی ایجاد می شود، 
در مغز مبتالیان به این عارضه از بین ببرند. گزارش کامل 

این تحقیقات در نشریه Science منتشر شده است.

 به تازگی بزرگ ترین مرکز شــارژ با باتــری در جنوب کالیفرنیــا راه اندازی 
می شود که از طریق آن می توان روشــنایی۲۵۰۰ خانوار یا۱۰۰۰ خودروی 

برقی را در روز تامین کرد.
مرکز یاد شــده کــه  ) Southern California Edison ( SCE نام دارد 
ظرفیت تولید۸۰ مگاوات ساعت انرژی را دارد و در نوع خود در جهان بی نظیر 
است. این مرکز در انتاریوی کالیفرنیا قرار دارد و کار خود را از۳۰ دسامبر آغاز 
کرده اســت. در این مرکز از باتری های لیتیومی بسیار بزرگ که توسط خود 

شرکت تسال طراحی شده، استفاده شده است.
 اگر چه از ایــن باتری ها می تــوان برای تامیــن انرژی مورد نیــاز در منازل 
 و خودروها به طور گســترده اســتفاده کــرد، اما هــدف اصلــی از این کار 
ذخیره ســازی انرژی الکتریســیته ای اســت که توســط انرژی خورشیدی 
 یا باد تولید شــده اســت. زیرا این باتری ها می توانند انرژی های تولید شده 
بدین شــکل را هم گرفتــه و ذخیره کنند. قرار اســت در آینــده نمونه های 

بیشتری از این نیروگاه ها در آمریکا ایجاد شود.

این روزها دیگر همانند گذشته از پرینترها استفاده نمی شود. درعوض کاربران 
 به کمک گوشــی های هوشــمند خود می توانند عکس ها و تصاویر مختلف را 
به صورت آنالین به اشــتراک گذاشــته یا آنها را برای یکدیگر بفرستند. اگرچه 
دیگر مثل قبل کسی از آلبوم های فیزیکی برای نگهداری تصاویر و ثبت لحظات 
شیرین استفاده نمی کند، اما امروزه در بازار می توان پرینترهای کوچکی را پیدا 
کرد که فورا عکس ها را چاپ می کنند. نســل جدید پرینتر جیبی ال جی با نام 
فتو پاکت ) LG Photo Pocket ( یکی از جدیدترین محصوالتی  اســت که 
برای چاپ به هنگام تصاویر ساخته شده است. پرینتر قابل حمل و جدید ال جی 
تنها ۱77 گرم وزن داشته و با ابعاد 7۸ در ۱۲۵ در ۲۲ میلی متر تولید شده است. 
همچنین نیازی بــه نگرانی در رابطه با وجود جوهر در ایــن پرینتر نخواهد بود 

چراکه پیش تر در کاغذهای همراه این پرینتر، از آن استفاده شده است. 
قیمت پرینتر جیبی ال جی حــدود۱۲۰ دالر و قیمت هر کدام از بســته های 
کاغذی و۳۰ عددی آن، کمتــر از ۱۵ دالر خواهد بود. در حال حاضر فروش فتو 

پاکت در بازار کشور کره جنوبی و برخی دیگر از کشورها آغاز شده است.

یکی از بهترین ردیاب های تناســب اندام حال حاضر بازار محصولی از شرکت 
سامسونگ به نام گیر فیت Gear Fit 2 ( 2 ) اســت. با این حال امکان دارد 
سامسونگ در حال کار بر روی یک ردیاب تناسب اندام دیگر نیز باشد. اخیرا وب 
 ســایت Galaxyclub همراه با SamMobile در گزارش جدید خود خبر 
از ثبت یک نام تجاری به نام گیر فیت پرو ) Gear Fit Pro ( داده است که به 
نظر می رسد مربوط به یک دستگاه تناسب اندام با همین نام بوده و در آینده ای 
نزدیک در قاره اروپا از آن رونمایی خواهد شــد. آنچه که هنوز در مورد آن هیچ 
 Gear Fit( 2 اطالعی نداریم مشخصات فنی و قابلیت های ردیاب گیر فیت
Pro) است؛ اما با توجه به یدک کشــیدن نام Pro توسط این محصول ما تنها 
می توانیم به این قضیه فکــر کنیم که گیر فیت پرو قدرتمندتــر از گیر فیت ۲ 
بوده یا احتماال نسل جدیدی از آن اســت که همراه با قابلیت هایی تازه تر روانه 
 Fitness Tracker بازار خواهد شــد. عالوه بر این ما از زمان رونمایی ایــن
 نیز مطمئن نیســتیم؛ با این حال به نظر می رســد که در کنگره جهانی موبایل 

) MWC 2017 ) بارسلونا می توانیم اطالعات تازه ای از آن کسب کنیم.

بزرگ ترین مرکز شارژ با باتری جهان 
راه اندازی می شود

نسل جدید پرینتر جیبی ال جی 
با توانایی چاپ فوری

ردیاب تناسب اندام گیر فیت پرو سامسونگ 
در راه است

ســه روز پیش اولین تصویر از گلکسی S8 در فضای وب منتشر 
شد و بر اساس آن تلفن همراه مذکور مطابق با شایعات پیشین 
در قسمت جلو از طراحی متفاوتی نسبت به محصوالت گذشته 
سامســونگ برخوردار خواهد بود. تمام نمــای جلوی پرچمدار 
جدید سامســونگ را تقریبا صفحه نمایش پوشانده و حاال خبر 

می رسد که این نمایشگر رزلوشن عجیبی نیز دارد.
 G6 همان طور که پیش از این نیز خواندیــد پرچمدار ال جی
از رزلوشن +QHD و نســبت تصویر نامتعارف ۱۸:9 برخوردار 
اســت. هم اکنون یک منبــع خبری از چین گــزارش می دهد 
که نمایشگر گلکســی S8 نیز دارای رزلوشــن عجیب۲96۰ 
 در۱44۰ پیکســل بوده که نســبت تصویر  ۱۸/۵:9را به همراه 
می آورد. الزم به ذکر اســت در گوشــه دیگــری از خبرها هم 
رندرهایی منتســب به عکس های مراســم رونمایی پرچمدار 
جدید سامسونگ منتشر شده که بســیار نزدیک به تصاویر درز 
پیدا کرده سه روز پیش است. با مقایسه رندرها و تصاویر منتشر 
شده می توان مشاهده کرد که نســبت ماژول دوربین با سنسور 
تشــخیص اثر انگشت بســیار شــبیه به تصاویر واقعی گلکسی 
 S8 اســت که می تواند نشــان دهنده صحت تصاویر باشد. اما 
از طرف دیگر نمای جلویی موبایل مورد بحث در تصویر منتسب 
به عکس های مطبوعاتی با آنچه که قبال بــه گلس این موبایل 
نسبت داده شــده بود، متفاوت بوده که نشان دهنده غیر واقعی 

بودن یکی از آنهاست. 
به هر حال برای پی بردن بــه صحت تصاویر مذکور یا غیر واقعی 
بودن آنها می بایســت تا ۲9 مارس ) 9 فروردین 96 ( و رونمایی 

رسمی سامسونگ از پرچمدار جدیدش منتظر ماند.

می دانیــم کــه ســونی در نمایشــگاه MWC 2017 یک یا 
چند گوشــی جدید معرفــی می کند. حتی گفته شــده که این 
محصوالت نسل جدید گوشــی اکســپریا XA خواهند بود که 
سال گذشته معرفی شده بودند. امروز هم شــایعات جدیدی از 
 این گوشی ها منتشر شده که به وجود تراشه  اسنپ دراگون ۸۳۵ 
و صفحه نمایش ۴K روی این گوشــی ها اشاره می کنند. گوشی 
جدید ســونی با تراشــه  اســنپ دراگون ۸۳۵ و صفحه نمایش 
 ۴K راهی بازار می شــود. ســونی چند وقت پیش اعالم کرد که 
در تاریخ 9 اســفند ماه کنفرانس خودش را برگزار می کند و باید 
در این روز منتظر معرفی گوشی جدید باشــیم. به احتمال زیاد 
 ســونی دو گوشــی جدید معرفی خواهد کرد که یکــی از آن ها 
با اسم رمز Yoshino در دست ســاخت است و صفحه نمایش 
۵/۵ اینچی با کیفیت ۴K دارد. البته ســونی در ســال ۲۰۱۵ 
گوشــی Z5 Premium را با صفحه نمایــش ۴K راهی بازار 
کرده بود که البته همیشه تصاویر را با این کیفیت نشان نمی داد 
و در حالت معمولی Full HD بود. گفته شده که این تلفن همراه 
هوشمند در فروردین ماه راهی بازار خواهد شد. دقیقا زمانی که 

سامسونگ می خواهد گوشی گلکسی S8 را معرفی کند.

هفته گذشــته Resident Evil 7: Biohazard به صورت 
رســمی در اختیار عالقه مندان قرار گرفت که بــا بازخوردهای 
کامال مثبتی از ســوی هــواداران و منتقدین مواجه شــد. حال 
 کپ کام، ناشــر این بازی اعالم کرده تاکنون ۲/۵ میلیون نسخه از

Resident Evil 7 برای فروشگاه ها ارسال شده تا رقم فروش 
کل ســری Resident Evil به 7۵ میلیون نسخه برسد. برای 
 کســب اطالعات بیشــتر در این باره با تک شــات همراه باشید. 
 Resident Evil پر فروش ترین بازی های این سری به ترتیب
5 و Resident Evil 6 بــا 7/۱ و 6/6 میلیون نســخه فروش 
هســتند. عناوینی که با بازنشــر آن ها برای کنســول های نسل 
هشتمی کماکان در فروشــگاه ها به فروش می رسند. البته عرضه 
۲/۵ میلیون نســخه از Resident Evil 7 به بازار در چند روز 
اخیر را نمی توان خیلی تعجب بر انگیز دانســت چون برای مثال، 
بــازی Resident Evil 6 تنهــا در ۲4 ســاعت 4/۵ میلیون 
 نسخه فروش داشت، اما پس از گذشت چند روز فروش این بازی 

به شدت کاهش پیدا کرد!
هرچند با عملکــرد موفــق Resident Evil 7 و رضایت اکثر 
 بازیکنان از این ساخته جدید کپ کام، ناشــر بازی امیدوار است 
 تا پایان ســال مالــی جــاری )۱۱ فروردیــن ۱۳96( این بازی 

به فروش چهار میلیون نسخه ای دست پیدا کند. 
فیلــم Resident Evil: The Final Chapter کــه 
 Resident Evil جدیدترین اثر ساخته شده پیرامون خانواده
است، روز گذشته رسما اکران شــد که از میان بازیگران این فیلم 
 می توان به میال یوویچ، الی الرتر، شــان رابرتز، روبی رز، ایان گلن 

و ایئوین مک کین اشاره کرد.

گاهی اوقات مجبور می شــوید برای استفاده از 
اینترنت از کامپیوتری غیر از کامپیوتر شخصی 
خود اســتفاده کنید. برای مثال به اینترنت احتیاج دارید و مجبور 
می شــوید به یک کافی نت مراجعه کنید یا از کامپیوتر دوست خود 
برای استفاده از اینترنت بهره ببرید. وقتی از مرورگر کامپیوترهای 
افراد دیگر استفاده می کنید، آن ها اقدام به ذخیره نام کاربری یا حتی 
رمزهای عبور شما می کنند. بنابراین باید مراقب باشید هیچ ردپایی 
از خودتان در این کامپیوترها باقی نگذارید. در فایرفاکس می توانید 
با اســتفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+P مــرور خصوصی را اجرا 
کنید. در کروم با زدن کلیدهای Ctrl+Shift+N مرور خصوصی 
باز می شــود. در این حالت مرورگر پس از بستن پنجره مذکور هیچ 
ردپایی از شما باقی نمی گذارد و تمام داده های مرور شده توسط شما 
را پاک می کند. اگر نام کاربری در هر کدام از این مرورگرها داشتید، 
کافی اســت روی فیلد مربوطــه دبل کلیک کنید و بــا دکمه های 
صفحه کلید روی نام مورد نظر برویــد و Shift+Del را بزنید تا آن 
 نام حذف شــود. توصیه می کنیم برای استفاده از سایت بانک حتی 

در مرورگر شخصی خود از امکان مرور خصوصی استفاده کنید.

انتشار اطالعاتی منتسب 
S8 به گلکسی

گوشی جدید سونی 
در MWC 2017 معرفی می شود

 Resident 2/5 میلیون نسخه از
Evil 7 به بازار عرضه شده است

هیچ ردپایی از خود باقی نگذارید

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2064
فــرض کنیــد که یک 
ســبد ســیب داریــد 
 کــه ۵ عــدد ســیب 
در آن هســـت. چطور 
مــی توانید ســیب ها 
از  نفــر   ۵ مابیــن  را 
تقسیم  دوســـتان تان 

کنید ، بــه گونه ای که هر کدام از دوســتان تان یک 
سیب خوشمزه داشته باشــد و در آخر هم یک سیب 

در سبد شما باقی بماند؟

جواب معمای  2063 
 تعداد شــاخه گلی که من دارم، یک شــاخه گل رز، 
یک شاخه گل  الله و یک شاخه گل آفتابگردان است.

لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

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

مدیرعامل شــرکت رایانه ای اپل آمریکا از فرمان اجرایی 
دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور انتقاد کرد. 

پایگاه اینترنتی بیزینس اینسایدر با درج این مطلب نوشت، 
 تیــم کــوک Tim Cook مدیرعامل اپــل در رایانامه ای 
) ایمیل ( به کارکنان این شرکت اعالم کرد فرمان اجرایی 
ترامپ در مورد مهاجران سیاســتی نیســت کــه ما از آن 
حمایت کنیم. کــوک در این رایانامه افزود: شــرکت اپل، 

بدون مهاجران وجود ندارد.
متن این رایانامه بدین شرح است:

 » در صحبــت هایی که ایــن هفته با مقامات کاخ ســفید 
در واشنگتن داشتم، تصریح کردم که اپل عمیقا به اهمیت 
مهاجران - چه در شــرکت مــا و چه در خصــوص آینده 
کشــورمان - اعتقاد دارد. اپل بدون مهاجران وجود ندارد، 

 تا چه رســد به اینکه توســعه پیدا کند و بدین شکل ابداع 
و اختراع داشــته باشد.  من از بســیاری از شما شنیدم که 
عمیقا نگران فرمان اجرایی ترامپ هســتید. من نیز با شما 
هم نظر هستم. این سیاستی نیســت که ما از آن حمایت 
کنیم. کارکنانی در اپل فعالیت دارند که مســتقیما تحت 
تاثیر این فرمان قرار می گیرند. بخش نیروی انســانی اپل 
با همکاری تیم های امنیتی و حقوقی در تالشند هرکاری 
برای حمایت از آنها بکنند. ما در سایت اینترنتی اپل بخشی 
حاوی اطالعاتی برای همه افرادی که درباره سیاست های 
مهاجرتی جدید نگرانی دارند، تدارک دیده ایم. ما همچنین 
با کاخ ســفید تماس گرفته ایم و دربــاره پیامدهای منفی 
فرمان اجرایی ترامپ بر همکاران مان در شــرکت توضیح 
داده ایم. همچنانکه بارها گفته ام، تنــوع، تیم ما را قوی تر 

می کند. اگر یک چیز باشــد که من دربــاره کارکنان اپل 
بدانم، چیزی نیســت جز عمق همــدردی و حمایت ما از 
همدیگر. این موضوع همانند همیشــه اهمیت دارد و از آن 
ذره ای کاسته نخواهد شــد. من می دانم که می توانم روی 
همه شما حساب کنم که کمک خواهید کرد همه کارکنان 
اپل احساس آرامش، احترام و ارزشــمندی کنند. درهای 
 شرکت اپل به روی همه باز است؛ صرف نظر از اینکه از کجا 
آمده اند و به چــه زبانی صحبت می کنند و چه کســی را 
دوست دارند و چه چیزی را می پرستند.کارکنان ما نماینده 
با استعدادترین افراد جهان هســتند و تیم ما را افرادی از 
گوشه و کنار جهان تشکیل می دهند.  به گفته دکتر مارتین 
لوتر کینگ جونیور:» شاید همه ما با کشتی های مختلفی به 

اینجا آمده باشیم ولی حاال همگی در یک قایق هستیم. «
موقعیت کارمندان مهاجر گوگل پس از تصمیم 

جنجالی ترامپ
 در ادامــه واکنش شــرکت های بــزرگ فنــاوری آمریکا 
به تصمیم اخیر ترامپ، شــرکت گوگل از کارمندان مهاجر 
خود که در سفر هستند، خواسته تا هرچه زودتر به آمریکا 

بازگردند!
گوگل در پیامــی از تمام کارمندان ایرانی، ســوری، عراق، 
سودانی، سومالیایی، یمنی و لیبیایی که در آمریکا نیستند 
 خواسته تا سریع تر به این کشــور بازگردند. به گزارش ایتنا 
از مهر به نقل از یاهو نیوز، ساندر پیچای مدیر ارشد اجرایی 
گوگل از اقــدام ترامپ برای عدم اجــازه ورود به مهاجران 
 شش کشــور مســلمان انتقاد کرد. به گفته او اکنون بیش 
از ۱۰۰ کارمند گوگل مشمول این قانون می شوند. پیچای 
در یادداشتی در این باره می نویسد: مشاهده تاثیر این اقدام 
بر همکاران ما بسیار سخت است. ما دیدگاه خودمان درباره 
مهاجران را به طور واضح بیان کرده ایم و در آینده نیز همین 
کار را خواهیم کرد. البته در این میان گوگل تنها نیســت. 
تعدادی از شــرکت های فناوری آمریــکا کارمندانی دارند 
که مشمول این قانون می شــوند. یادداشت پیچای نشان 
می دهد بسیاری از شرکت های فناوری درباره میزان آسیب 
چنین قانونی به کسب و کارشــان نگران هستند. براساس 
قانون ترامپ شــهروندان مهاجر ســوری، عراق، سودانی، 
 ســومالیایی، یمنی و لیبیایــی در کنار مهاجــران ایرانی 
در صورت خروج از آمریکا نمی توانند دوباره وارد این کشور 

شوند.

هکرها با نفوذ به شبکه دوربین های مداربسته شهر واشنگتن 
توانســتند7۰ درصد از این دوربین ها را هــک کرده و ضبط 
تصویر توسط آنها را متوقف کنند. به گزارش واشنگتن پست، 
این اتفاق هشــت روز قبل از برگزاری مراســم تحلیف دونالد 
ترامپ رییس جمهور جدید ایاالت متحده رخ داد و ســه روز 

ادامه پیدا کرد. 
 تداوم این وضعیــت مقامات مســئول در این شــهر را وادار 

به خاموش کردن تمامی دوربیــن های نظارتی و نصب مجدد 
نــرم افزارهای مربوطــه و ســپس راه انــدازی دوربین های 
 مذکور کرد. مقامات مســئول می گویند این رویداد باعث شد 
تا دوربین هــای نظارتــی پلیــس از ۱۲ تــا ۱۵ ژانویه قادر 
به ضبــط هیچ تصویــری نباشــند. حمله ســایبری مذکور 
۱۲۳ دوربین از ۱۸7 دوربین نظارتی شــهر را از کار انداخت 
و هکرها با نصب بــاج افزار بر روی آنها خواســتار گرفتن پول 

برای حل مشــکل بودند کــه البتــه این درخواســت مورد 
موافقــت قرار نگرفــت. نهادهــای اطالعاتی آمریــکا مدعی 
 هســتند که این رویــداد تاثیری بــر امنیت عمومی شــهر 
یا مردم نداشــته اســت. همچنین این حمله منجر به نفوذ به 
شــبکه های رایانه ای شهر واشنگتن نشــده است. تحقیقات 
برای شناسایی عوامل حمله مذکور هنوز به نتیجه ای نرسیده 
اســت. این حمله اولین بار در ۱۲ ژانویه و زمانی شناسایی شد 
که چهار دوربین نظارتی در شهر واشنگتن از کار افتاد و دو نوع 

باج افزار بر روی این دوربین ها شناسایی شد.

شرکت اپل بدون مهاجران وجود ندارد

افشای هک شدن سه روزه دوربین های مداربسته پلیس واشنگتن

ترفند

مدیرعامل شــرکت اپل آمریکا با انتقاد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفت این سیاستی نیست که ما از آن 
حمایت کنیم .

من از بسیاری 
از شما شنیدم که 

عمیقا نگران فرمان 
اجرایی ترامپ 

هستید. من نیز با 
شما هم نظر هستم. 

این سیاستی 
نیست که ما از آن 

حمایت کنیم

زاینده رود
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پیشنهاد سر دبیر: 
حوزه هنری گذشت کند؛ شهرداری حمایت مالی

اخبار فرهنگی

 مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: پس 
از رایزنی های مختلف نهایت تصمیم بر آن شــد که تنها هشت 
فیلم از جشنواره فجر در اصفهان اکران شود. حبیب رضا ارزانی، 
اظهار داشت: در ابتدا قرار بر این بود که ۲۰ فیلم از جشنواره فجر 
در اصفهان اکران شــود و پس از اعالم این مطلب که بسته های 
فیلم  جشنواره هشت تایی هســتند این تعداد به اکران  ۱۶ فیلم  
در دو سینمای فلسطین و ســپاهان کاهش یافت. وی افزود: در 
نهایت پس از رایزنی های نهایی تصمیم بر آن شــد که تنها یک 
بسته هشت تایی از فیلم های جشنواره فجر در سینما فلسطین 

اصفهان اکران شود. 
مدیرکل ارشــاد اســتان اصفهان در پاسخ به این ســوال که آیا 
دلیل این امر  بدهی ۵۰ میلیونــی اصفهان برای اکران فیلم های 
جشنواره گذشته است با تایید این مســئله بیان داشت: به دلیل 
بدهی، مجبور به کاهش تعــداد فیلم های اکرانی از جشــنواره 
فجر شــدیم اما همانند ســال گذشــته امکان اکران فیلم های 
بسیار شاخص جشــنواره که دارای مخاطب بیشتری هستند به 
شــکل تک فیلم وجود دارد. حجت االســالم ارزانی در ارتباط با 
کمک دیگر نهادهــای اصفهان برای اکران فیلم های بیشــتری 
از  جشــنواره فجر امســال تصریح کرد: تاکنون با استانداری و 
شهرداری اصفهان در این ارتباط مذاکره کردیم اما این رایزنی ها 

به نتیجه ای نرسیده است.
وی اضافه کرد: سال گذشــته حوزه هنری و شهرداری اصفهان 
برای برگزاری جشــنواره فجر در اصفهان همــکاری خوبی با ما 
داشــتند و اداره ارشــاد نیز مبلغی از اعتبار خود را برای این امر 

پرداخت کرد درحالی که جزو تعهد ما نبوده است.
مدیرکل ارشاد استان اصفهان با اشاره به اینکه وزارت خانه برای 
اکران هر فیلم از  بســته هشت تایی در هر اســتان،۱۵ میلیون 
تومان به تهیــه کننده پرداخت کرده اســت، گفــت: این بدان 
معناســت که برای همین بسته هشــت تایی  در اصفهان وزارت 
ارشاد در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان به تهیه کنندگان پرداخت 

کرده است.

نشست اکران و نقد مســتند »من یک بازیگر شادم« فردا ازسوی 
خانه مستند اصفهان برگزار می شود.

این مستند که ساخته فیلم ساز افغان، سامره رضایی است به ارائه 
رویکرد جدیدی از شــهروندان افغانی می پردازد و تالش دارد تا 
تصورات نادرســتی را که در این باره در ذهن های برخی از مردم 
جهان وجود دارد کمرنگ کند. اکران و تحلیل این مستند که در 
دومین نشست از دوره جدید سلســله نشست های خانه مستند 
اصفهان انجام می شود، فردا ساعت ۱۶:3۰ پذیرای عالقه مندان 
به سینمای مستند است. این نشســت با حضور کارگردان اثر، در 
سالن سینمای نگارســتان امام خمینی)ره( واقع در فلکه فیض 

برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

پرداخت ۱۲۰ میلیون تومانی برای 
اکران تنها هشت فیلم

آغاز دوره جدید اکران آثار مستند ازسوی خانه مستند اصفهان

فردا صورت می گیرد؛

اکران و نقد مستند
»من یک بازیگر شادم« 

تحدید حدود عمومی
11/188 آگهی تحدید حــدود عمومی )مرحله   چهارم(

ســال 1395 مربوط به منطقه ثبت اسناد وامالک غرب 
اصفهان

پیرو آگهی نوبتی وابالغ مفاد آراء وبه موجب ماده 14 
قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود رقبات زیر واقع 

دربخش 14 ثبت اصفهان بشرح زیر آگهی می شود 
1-ابنیه و امالک واقع در نصرآباد به شماره5-اصلی 

و فرعی زیر:
811/1-آقای احمد غفاریان فرزندعباســعلی نســبت 
بــه1879/36 ســهم وخانم فاطمــه غفاریــان فرزند 
عباســعلی نســبت به469/84 ســهم و خانــم طاهره 
پوریای ولی فرزند رضا نســبت به 926/55 ســهم و 
شهرداری اصفهان نسبت به2300/25 سهم مشاع از 
5576 سهم ششدانگ یکدرب باغ محصور به مساحت 
چهار جریب که در اجرای استاندارد سازی  پالک فوق 

به شماره3034 تبدیل شده است.95/12/3
2-ابنیه وامالک  واقع دررهنان به شــماره  17  اصلی 

وفرعی زیر:
1759- آقای ســید مصطفی میر ســید حسینی فرزند 
سید ابوالقاسم به شناســنامه99 صادره حوزه هفت 
اصفهــان به شــماره ملــی1289924211 تابع دولت 
جمهری اسالمی ایران  مقیم ایران ششدانگ یکیابخانه 
پالک1759 فرعی مجزی شــده از پــالک 17/174 به 
مســاحت 256/30 متر مربع واقع در رهنان بخش 14 

ثبت اصفهان.95/12/4
3-ابنیه وامالک  واقع  دررهنان  به شماره  18   اصلی 

وفرعی زیر:
751- آقای نعمت اله صادقیان رنانی فرزند اسماعیل 
شناســنامه1615 کــد ملــی شــماره1290599807 
ششــدانگ ســاختمان تجــاری و مســکونی بــه 
مســاحت 159/63 متر مربع می باشــد بخش 14 ثبت 

اصفهان.95/12/4
4-ابنیه وامــالک واقع درولدان به شــماره  36 اصلی 

وفرعی زیر:
1978-آقــای حســین خانیــان شناســنامه64 کــد 
ملــی1293219029 خمینــی شــهر فرزنــد حیــدر 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت150 متر 
مربع از پــالک36/320 بخــش 14 ثبــت اصفهان که 
بایگانی شماره1978 فرعی را جهت آن منظور نموده 

است95/12/5
لذا در روزهای ذکر شده به ترتیب از ساعت 8/30 صبح 
به بعد درمحل شــروع وبعمل خواهد آمد وبه موجب 

ماده 14 قانون ثبــت به صاحبان امــالک ومجاورین 
آنها به وســیله این آگهی دعوت میشود که درساعت 
مقرر درمحل حضور بهم رســانند .چنانچه هریک از 
صاحبان امالک و نماینــده قانونی آنها درموقع تحدید 
حدود حاضرنباشــند متعا قب ماده 15 قانون مزبور 
ملک آنها با حدود اظهار شده ازطریق مجاورین تحدید 
حدود خواهدشد واعتراض مجاورین وصاحبان امالک 
که درموقع مقرر حاضرنباشند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیــم صورت مجلس فقــط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد ومطابق ماده86 آیین نامه قانون 
ثبت معترض باید اعتراض کتبی خود را مســتقیما" به 
اداره ثبت تســلیم  وظرف مهلت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به واحد ثبتی دادخواست رابه مراجع ذیصالح 
قضایی تقدیم ورسید عرضحال اخذو به اداره ثبت ارایه 
نمایددر غیر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم 
دادخواســت را دریافت وبه اداره ثبت تســلیم واداره 
ثبت  بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه می دهد. 
 تاریخ انتشار:1395/11/11

م الــف: 34789 علیرضا حیــدری رئیــس  اداره ثبت 
اسنادوامالک منطقه غرب اصفهان

فقدان سندمالکیت
آقای محمد فتــاح یکی از وراث عبدالعلــی فتاح  فرزند 
علی نقی  به استناد یک برگ استشهاد محلي و گواهی 
انحصار وراثت که هویت و امضائ شــهود رســما" 
گواهي شــده مدعي اســت که ســند مالکیــت تمامت 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  شماره 4770 فرعی 
از 11 اصلی واقع دروزوان جزءبخش ثبتی میمه که در 
صفحه 207دفتر 35 امالک ذیل ثبت 4368 به نام آقای 
عبدالعلی فتاح صادر و تسلیم گردیده  به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند 
مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره یک اصالحي 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود 
 که هرکس مدعــي انجام معامله )غیــر از آنچه در این 
آگهي ذکر شــده ( نســبت به آن ویا وجود ســند نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبــا" ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد یا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه  نشــود المثني سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضي تســلیم خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1395/11/11  مهدی ذکاوتمند  رئیس ثبت میمه 
)189 کلمه، 2 کادر(

فقدان سندمالکیت
آقای محمد فتــاح یکی از وراث عبدالعلــی فتاح  فرزند 
علی نقی  به استناد یک برگ استشهاد محلي و گواهی 
انحصار وراثت که هویت و امضائ شــهود رســما" 
گواهي شــده مدعي اســت که ســند مالکیــت تمامت 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  شماره 4770 فرعی 
از 11 اصلی واقع دروزوان جزءبخش ثبتی میمه که در 
صفحه 386دفتر 64امالک ذیل ثبت 4368 به نام آقای 
عبدالعلی فتاح صادر و تسلیم گردیده  به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند 
مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره یک اصالحي 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که 
هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي 
ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  
نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/11  مهدی 
ذکاوتمند  رئیس ثبت میمه )189 کلمه، 2 کادر(                                   

فقدان سندمالکیت
خانم لیال نادیان  فرزند حســینعلی  به استناد یک برگ 
استشــهاد محلي که هویت و امضائ شــهود رسما" 
گواهي شــده مدعي اســت که ســند مالکیــت تمامت 
ششدانگ یک باب خانه شماره 9366باقیمانده فرعی از 
11 اصلی مفروزی از 9366 واقع دروزوان جزءبخش 
ثبتی میمه که در صفحه 288دفتر 149 امالک ذیل ثبت 
23323 به نام خانم لیالنادیان صادر و تسلیم گردیده  
به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون 
درخواست سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره 
یک اصالحي مــاده 120آئین نامه قانــون ثبت مراتب 
آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهي ذکر شده ( نســبت به آن ویا وجود 
سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد یا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه  نشــود المثني سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضي تســلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1395/11/11 مهدی ذکاوتمند  رئیس ثبت میمه 

)181 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

11/157 شــماره صادره : 1395/43/326241نظر به 
اینکه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 
18/1379 واقع در بخــش 14 ثبت اصفهــان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام مالکین مشاعی منجمله 
فاطمه علیجانی رنانی فرزند رضا در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در 
روز چهارشــنبه مورخ 95/12/04 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لــذا به موجب این 
آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گــردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/11 
م الف: 34400 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

11/183  شــماره: 95/25024720-95/11/6 چــون 
تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  400 
فرعی از 45/343 واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام نصرت کاظمی فرزند حســین 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 95/12/5 ساعت 9 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبــان امالک مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا )30( 
 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده

 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار: 95/11/11 م الف: 34467 رئیس 
منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)182 کلمه، 2 

کادر(

جشنواره

ســی و پنجمین دوره جشــنواره فیلم فجر در حالی 
کار خود را آغاز کرد که بــه گفته عضو هیئت انتخاب 
فیلم های جشنواره این دوره به لحاظ مضمونی شاهد 

متنوع ترین دوره جشنواره فیلم فجر هستیم.
مضمون های تکراری و فیلم های یک شکل و شمایل 
حاال چند سالی اســت که به عنوان یکی از معضالت 
سینمای ایران مطرح می شــود. موفقیت فیلم های 
اصغر فرهــادی در جشــنواره های معتبــر خارجی 
بسیاری از فیلم سازان را به پیروی از شیوه فیلم سازی 

او ترغیب کرده است.
 فارغ از ســاختار فیلم هــای او موضــوع فیلم های 
ســینمای ایران هــم به نوعی شــبیه به ســینمای 
فرهادی شــد. البته این موضوع تــا حدودی طبیعی 
بود چرا که در اواخر دهه شــصت و موفقیت سینمای 
کیارستمی در دنیا بســیاری از فیلم ســازان ایرانی 
هم راه کیارســتمی را در پیش گرفتنــد و خیلی از 
فیلم های آن دهه ســینمای ایران شــبیه به یکدیگر 
شد. در این میان گونه های دیگر سینمایی فراموش 
شد تا حاال ســید ضیاء هاشــمی تهیه کننده و عضو 
هیئت انتخاب فیلم های جشــنواره ســی و پنجم به 
جام جم آنالین بگوید که امسال یکی از متنوع ترین 
دوره های جشــنواره را به لحــاظ مضمونی در پیش 
خواهیم داشت.هاشمی در این رابطه می گوید: عموم 
فیلم های امســال مضمونی اجتماعی دارد ، هر چند 
قالب موضوعات به آســیب های اجتماعی می پردازد 
اما آن قدر تاثیرگذار هســت که نمی شود به این آثار 

فیلم های تلخ گفت.
او با اشــاره به تنوع فیلم های امسال گفت: امسال در 
جشنواره فیلم های سیاسی، فیلم های دفاع مقدس 
و فیلم های اجتماعی فراوانی داریم ضمن اینکه باید 
ذکر کنم کارگــردان های زن حضــور قابل توجهی 
در جشنواره امســال دارند اما از لحاظ مضمون باید 
بگوییم که فیلم های اجتماعی در جشــنواره امسال 
غالب اســت. عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر 
در پاســخ به این ســوال که جای چه گونه سینمایی 
همچنان در جشــنواره خالی اســت گفت: سینمای 
اکشــن همچنان نماینده ای در سینمای ایران ندارد 
چرا که متخصص این سینما را نداریم. در صورتی که 
ژانر اکشن می تواند یک ژانر بســیار تاثیرگذار باشد. 
این نوع ســینما یکی از ســرگرم کننده ترین انواع 
سینماســت که ما همچنان خأل آن را در ســینمای 

ایران احساس می کنیم.

عضو هیئت انتخاب فیلم های فجر؛

امسال شاهد متنوع ترین 
جشنواره فجر هستیم

پرویــز طاهری، بــا توجه به کاهــش تعداد ســینماهای 
اکران کننــده جشــنواره فیلم فجــر امســال در اصفهان 
اظهار کرد: ســال گذشته سه ســینما در اصفهان به اکران 
۲4 فیلــم از جشــنواره پرداختند امــا با توجــه به زمان 
برگزاری جشــنواره هر کدام از مســئوالن فرهنگی شهر 
معذوریت هــای بودجه ای داشــتند و چیزی کــه در توان 
اداره ارشــاد بود همین یک ســینما با یک باکس 8 عددی 
از فیلم های جشــنواره برای جشنواره امســال است. وی 
افزود: سال گذشته هم مثل امسال که قرار بود به استقبال 
جشــنواره برویم، ۲ سینما و یک ســینمای جنبی میزبان 
عالقه منــدان به ســینما بود کــه فیلم هــای متنوعی در 
بخش های مختلف جشنواره به نمایش درآمد اما امسال با 
توجه به هماهنگی های انجام گرفته فقط یک باکس با یک 
سینما آماده شد. معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان تصریح کرد: االن هم دیر 
نشده و فرصت هست اگر مســئوالن فرهنگ اصفهان مثل 
حوزه هنری، شهرداری و ...حمایت مالی را در این موضوع 
داشته باشــند این امکان وجود دارد که سینماهای دیگر را 

نیز به اکران های جشنواره اضافه کنیم.
سازمان های فرهنگی شهر حمایت کنند

وی خاطرنشان کرد: شــرایط بودجه ای پایان سال موجب 
شده تا هنوز سازمان های فرهنگی شــهر اصفهان نتوانند 
بودجه الزم برای حمایت های مالی از جشــنواره امســال 
را در دســتور کار قرار دهند چرا که برنامه های جشــنواره 
به شکلی اســت که همه دســتگاه ها باید دست به دست 
هم دهند تا این اتفاق خوب برای مــردم بیفتد. طاهری با 
اشــاره به ضرر کردن مردم از این کمبود بودجه بیان کرد: 

هر چند از همه دســتگاه ها بــرای حمایت هایی که تا االن 
داشــتند تشــکر می کنیم اما اگر هر کدام از دستگاه ها به 
دلیل معذوریت هایی که دارند حمایت های الزم را نداشته 
باشند در این بین مردم هستند که ضرر می کنند. وی گفت: 
امسال پک فیلم ها را جشنواره معین کرده و قابلیت انتخاب 
فیلم نداریــم اما هنوز ایــن امکان برای ما وجــود داردکه 
هرچند با هزینه بیشــتر ولی بعضی فیلم هــای خاص را به 

صورت تکی انتخاب کنیم و در اصفهان به نمایش بگذاریم.
اگر حوزه هنری گذشت کند و شهرداری حمایت 

مالی، ارشاد فیلم ها را اکران می کند
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اســتان اصفهان تاکید کرد: اگر حمایت مالی صورت گیرد 
و بتوانیم ســینماهای دیگری را اضافه کنیــم قطعا تعداد 
فیلم ها افزایش می یابد و یــک پک 8 تایی فیلم دیگر هم به 

اکران های امسال افزوده خواهد شد.
وی بیان کرد: زمان اکران فیلم ها در جشنواره امسال کمتر 

از سال گذشــته شده است 
چرا که سال گذشته حدود 
۱۱ روز اکران فیلم داشتیم 
که متاســفانه امســال به 
8 روز تقلیل یافته اســت و 
این کاهش زمــان  بر تعداد 
فیلم هــای هر پــک تاثیر 

گذاشته است.
طاهری با توجه بــا تغییر 
برنامــه ســینماها در ایام 
جشــنواره گفت: از آنجایی 
کــه ســینماها ۱۰ روز از 
برنامــه اکــران فیلم های 
خــود خــارج شــده و به 
اکران فیلم های جشــنواره 
می پردازنــد و این امر برای 
حوزه هنری هزینه بر است 
انتظار دارنــد این هزینه به 
این حــوزه نیمه خصوصی 

پرداخت شود.
معاون فرهنگــی و هنری 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی اســتان اصفهان در پایان گفت: اگر حوزه هنری از 
این هزینه ها گذشت کند و شهرداری اصفهان هم به کمک 
مالی در این زمینــه بپردازد ما هم قــول می دهیم از تمام 
توان اســتفاده کنیم تا بتوانیم فضای اضافه شدن سینمای 

دیگری را برای مردم فراهم کنیم.

دوره جدید اکران آثار مستند ازسوی خانه مستند اصفهان 
با محوریت زنان آغاز شد.

مشاور مطبوعاتی خانه مســتند اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: خانه مستند اصفهان که پیش از این و در دوره های 
قبلی جلسات متعددی را با هدف اکران و نقد و بررسی آثار 
شاخص و برجسته مستند برگزار کرده، در اقدام تازه خود 

به برگزاری سلســله جلسات نقد و بررســی آثار مستند با 
حضور سازندگان این آثار و کارشناسان در این حوزه اقدام 

کرده است.
پژمان نظرزاد افــزود: این دوره از ۵ بهمن ماه آغاز شــده و 
نخستین مستندی که مورد تحلیل قرار گرفت »شترگریان 
بود«، دومین نشســت نیز به اکران و نقد و بررسی مستند 

»من یک بازیگر شــادم«، اختصــاص دارد و»ماده ۶۱«، 
»ایریس«، »آن سوی بزرگراه«، »سپیده« و »داستان هایی 
که می گوییم«، به ترتیب در این جلســات اکران شــده و 

مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: دوره جدید اکران آثار ازسوی خانه 
مستند اصفهان با تمرکز بر آثاری درباره زنان و آسیب های 
اجتماعی تهدیدکننده آنها و با تاکید بــر انتخاب آثاری از 

فیلم سازان زن درحال برگزاری است.

معاون اداره کل ارشاد استان اصفهان از شروط ارشاد برای اکران فیلم های فجر گفت:

حوزه هنری گذشت کند، شهرداری حمایت مالی
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان گفت: هنوز دیر نشده و فرصت 
هست اگر مســئوالن فرهنگ اصفهان حمایت مالی 
کنند این امکان وجود دارد که سینماهای دیگر را نیز به 

اکران های جشنواره فیلم فجر اضافه کنیم.

 اگر حمایت مالی 
صورت گیرد

 و بتوانیم سینماهای 
دیگری را اضافه کنیم 

قطعا تعداد فیلم ها 
افزایش می یابد

 و یک پک 8 تایی
 فیلم دیگر هم به 
اکران های امسال 
افزوده خواهد شد
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پیشنهاد سردبیر:
قلیان جیبی با مواد مخدر نشئه کننده، درب خانه!

اخبار

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: عزم جدی برای رفع تصرف از اراضی 
ملی در چهارمحال و بختیــاری منجر به رفع تصرف 
 بیــش از 109 هکتــاری در منطقه حفاظت شــده

شیدا شد.
شــهرام احمــدی با اشــاره بــه جدیــت حفاظت 
محیط زیســت اســتان در برخورد با متجــاوزان به 
انفال عمومی، اظهار کرد: این اداره کل در راســتای 
اجرای منویات ارزشمند مقام معظم رهبری و تاکید 
معاون رییس جمهــور و رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در حفظ اراضی ملی در مناطق تحت 

حفاظت نهایت تالش خود را به کار می  گیرد.
وی همکاری دستگاه قضائی در برخورد با متصرفان 
را مجدانــه عنــوان کــرد و افــزود: آموزش هــای 
زیســت محیطی و تعامــل خوب با مــردم، منجر به 
همراهی مســئوالن و جوامع محلی با مجریان قانون 
شد و رفع تصرفات مذکور بدون کوچک ترین مشکل 

اجتماعی صورت پذیرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان چهارمحال 
و بختیاری تصریح کرد: یکــی از اقدامات جدید این 
اداره کل، ورود بــه عرصه جلوگیــری از بروز موارد 

مشابه از باب پیشگیری است.
 وی ادامه داد: اگر چه درصورت لــزوم برخوردهای 
قانونی الزم بــا زمین خــواران و متصرفیــن انجام 
خواهدشد اما این حقیقت را که اقدامات پیشگیرانه 
نیازمنــد هزینه کمتــر و دارای نتیجه بهتر اســت 

نمی توان نادیده گرفت.
احمدی اظهار کرد: برنامه دیگری نیز برای استفاده 
بیشــتر از ظرفیت مــردم و ســمن ها در حفاظت از 

عرصه ها در دست اجراست.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشــان کرد: حفاظت از اراضی ملی 
در مناطق تحت حفاظت، اســتقرار نظــم و امنیت، 
تشــکیل پرونده هــای قضائــی بــرای متصرفین، 
جلوگیری از هرگونه اقــدام غیر قانونــی در هنگام 
اجرای مقررات و همکاری در اجرای احکام صادره از 
جمله رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق از جمله 

ماموریت های این اداره کل است.
احمدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 22 مورد 
پرونده در ارتباط با تصرف در مناطق تحت مدیریت 

تشکیل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال گفت:

رفع تصرف 109 هکتار از 
اراضی ملی در منطقه شیدا

با مسئوالن

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر چهارمحــال و بختیاری 
گفت: امســال 3000 خانوار کمک های اولیه را در این اســتان 
فراگرفتند. محمــد فروغی اظهار کرد: طی ســال جاری 3 هزار 
خانوار در شهرســتان های مختلف اســتان در طرحی با عنوان 
»خــادم« از آموزش کمک هــای اولیه بهره مند شــدند.  وی با 
اشــاره به نحوه فراگیری امداد و کمک های اولیــه در این طرح 
بیان داشــت: این آموزش                                  ها به صورت چهره به چهره از ســوی 
تســهیل گران طرح در شهرســتان های شــهرکرد، فارسان و 
بروجن انجام می شــود. فروغی با اشــاره به تعداد تسهیل گران 
آموزش دیــده در طرح خادم گفت: این تســهیل گران 300 نفر 
بوده که طرح در مرحله نخســت با حضور به درب منازل صورت 

گرفت و اجرای آن ادامه خواهد داشت.

معاون شهرسازی شهرداری شهرکرد گفت: ساختمان های اداری، 
تجاری و مسکونی فرســوده زیادی در سطح استان و در شهرکرد 

وجود دارد که نیازمند تخریب هستند.
 بهادر عبدالغنــی در گفت  و گو بــا خبرنگار ایســنا اظهار کرد: 
ســاختمان های قدیمی در بافت فرســوده یا دیگر نقاط شهر که 
در تمام کاربری ها به لحاظ قدمت و شرایط ساخت، خطر آسیب 
رساندن به ســاختمان های مجاور را دارند، طبق کمیسیون ماده 
55 قانون شــهرداری ها با صدور رأی قاضی و ورود شــهرداری، 
تخریب می شــود یا ســایر اقدامات همچون تذکر بــرای اجرای 
تعمیرات صورت می گیرد. وی با اشــاره به وجود ساختمان هایی 
در شــهرکرد که دارای نقایصی در سیستم اعالم حریق و پله فرار 
هستند، افزود: در این موارد شــهرداری با همکاری آتش  نشانی و 
ســایر ارگان های مربوطه، اقدامات الزم را به منظور رفع نقایص 
خطرآفرین انجام می دهد. عبدالغنــی گفت: در مواردی همچون 
بی توجهی مالک به اخطار شهرداری، باید پلمب ملک صورت گیرد 
که متاســفانه تا به حال هیچ ملکی پلمب نشــده است و این امر 
نیازمند صدور رأی از سوی دادگســتری و همکاری بیشتر سایر 

ارگان ها همچون اماکن نیروی انتظامی است.
معاون شهرسازی شــهرداری شهرکرد با اشــاره به صدور حکم 
تخریب دو  فقره ساختمان فرسوده در شهرکرد، افزود: متاسفانه 
هر لحظه امکان تخریب در این دو ســاختمان وجود دارد و خطر 
آسیب رساندن به ســاختمان های مجاور را فراهم می کند. وی با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری و پیگیری هایی 
که هم اکنون در حال انجام است، اظهار کرد: اگر این ساختمان ها 
فرو ریزد، شهرداری محکوم خواهد شــد در حالی که شهرداری 

نیازمند همکاری سایر سازمان هاست.
عبدالغنی همچنین با اشاره به ســاختمان هایی که تابع ضوابط 
آپارتمانی است، خاطر نشــان کرد: نقص در سیستم اعالم حریق 
و لوله های تاسیســات از جملــه نقایص موجــود در این امالک 
هستند و حتی در مواردی منجر به فوت شهروندان شده است، در 
صورتی که با اندکی هزینه و تغییری جزئی تبدیل به ساختمانی 
ایمن می شوند. وی با اشاره به نظارت مستمر شهرداری و جدیت 
در صدور پایان کار بر اســاس قوانین، اظهارکرد: صدور پایان کار 
منوط به رعایت مقررات در ســاخت و ســاز اســت. عبدالغنی با 
اشــاره به اینکه در حال حاضــر نمی توان هیچ آمــار دقیقی در 
خصوص ســاختمان های قابل تخریب در شــهرکرد ارائه کرد، 
گفت: هیــچ برنامه  ریــزی دقیقــی در زمینه نظارت بــر اماکن 
فرسوده، نیازمند تخریب و تعمیر وجود ندارد که این امر نیازمند 
همکاری و هماهنگی بیشتر مثلت شــهرداری، راه و شهرسازی 
و نظام مهندسی وسایر ارگان هاســت. وی با تاکید بر اینکه میان 
مثلث مذکور هماهنگی هایــی در این خصوص انجام شــده و تا 
حدودی نتیجه بخش بوده است، گفت: هیچ برنامه دقیق و کامل 
و حساب شده ای نیســت تا بتوان برنامه کاری آینده را دقیق و با 
هماهنگی و مدیریت جامع پیش برد. معاون شهرسازی شهرداری 
شهرکرد خاطرنشان کرد: شــهرداری نیازمند برنامه ای جامع با 

مدیریت مشخص و منظم از صفر تا صد در این زمینه است.

رییس شــبکه دامپزشکی کوهرنگ گفت: تســت سل گاوی در 
این شهرســتان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 80 درصد 

افزایش داشته است.
خســرو خســروی با بیان اینکه شبکه دامپزشــکی شهرستان 
کوهرنگ اقدامات مهــم و موثری از جمله برگــزاری دوره های 
آموزشی بیماری های مشترک بین انسان و دام به ویژه بیماری 
سل به منظور آموزش و آشنایی بیشــتر دامداران نسبت به این 
بیماری را صورت داده است، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 
تســت توبرکولین برای 100 رأس گاو انجام شده است در حالی 
که در ســال گذشــته این تعداد برای 21 راس انجام شده بود و 
 این میزان نســبت به ســال گذشــته حدود 80 درصد افزایش 

داشته است.

آموزش کمک های اولیه به 3000 
خانوار در چهارمحال و بختیاری

معاون شهرسازی شهرداری:

ساختمان های زیادی در شهرکرد 
نیازمند تخریب هستند

افزایش 80 درصدی تست سل 
گاوی نسبت به سال گذشته

به گزارش پایگاه خبری کالر شهرستان بروجن ، خبرهاي 
رســیده حاکي از آن اســت کــه قلیان جیبــي چندي  
 اســت در بین جوانان بروجني بخصــوص دانش آموزان 
راه یافته است. نتایج تحقیقات و بررسي ها حکایت از آن 
دارد که قطره قلیان جیبي حاوي مــاده مخدر ترامادول 
است که موجب اعتیاد شدید نســبت به آن مي شود. باور 
غلط و اشتباه اینکه عوارض قلیان جیبي به مراتب نسبت 
به قلیان معمولي کمتر اســت، گرایش به استفاده از این 

ماده مخدر اجتماعي را در بین جوانان افزایش داده است.
مســمومیت، ســردرد، وابســتگي شــدید، بیمــاري 
قلبــي و تنفســي از جمله عوارضي اســت کــه در بین 

مصرف کنندگان قلیان جیبي مشاهده شده است.
یافتــه هــا از منابع پزشــکي نشــان مي دهــد موضوع 
نگران کننده در ارتباط با قلیان هاي جیبي ترکیب شدن 
مواد با فلزات ســنگین اســت که بر اثر مصرف، مي تواند 
برخي از بیماري ها مانند انواع سرطان و مشکالت قلبي و 

یا تنفسي را ایجاد کند.
منابــع پزشــکي مــي گوینــد قلیــان جیبي توســط 
باتري لیتیوم یــا پورت usb شــارژ مي شــود و با انواع 
 تزئینات و رنگ هــاي زیبا روي بدنــه و همچنین کاربرد 
طعم دهنده هاي مختلف از جملــه میوه اي در آن تله اي 
فریبنده براي جذب افراد و عمدتا جوانان اســت. با شیوع 

قلیان جیبي که سالمتي جوانان را بیشــتر از همیشه به 
خطر انداخته، ضروري است خانواده ها و مدیران آموزش 
و پرورش هوشــیاري و مراقبت بیشــتري بــراي حفظ 
 ســالمت دانش آموزان و برخورد با پدیــده قلیان جیبي 

داشته باشند.
گفتني است در پي شــیوع مصرف قلیان جیبي اخیرا در 
اقدامي تحســین برانگیز، نیروهاي امنیتي شهرســتان 
بروجن براي مقابله با پدیده قلیان جیبي وارد عمل شده و 

با توزیع کنندگان آن برخورد کرده اند.
الزم به ذکر اســت که ســرویس بام روزنامه  زاینده رود 
پس از مطالعه گــزارش همکاران در پایــگاه خبری کالر 
شهرســتان بروجن اقدام به تحقیق در این باره نمود و با 
موارد تأمل برانگیزی مواجه شــد و صرفا همین را بگوییم 
که  نکته جالب اینجاســت که چند فروشگاه اینترنتی به 
طور کامال حرفه ای اقدام به فروش انواع و اقســام این نوع 
قلیان با ارائه امکاناتی در حد فروشگاه های بزرگ اینترنتی 
می کنند، کــه ازجمله امکانات این فروشــگاه ها می توان 
به این موارد اشاره کرد: ارســال قلیان به سراسر کشور و 
تضمین اصل بودن قلیان و تنباکوی خاص آن  که مایع و 
قطره نامیده می شود و تخفیف های وسوسه بر انگیز و ارائه 

پیشنهاد ویژه و ... !
 و نکته جالب تر اینکه  عالوه بر این فروشگاه های اینترنتی 

تخصصی قلیان جیبی، فروشــگاه های دیگر هم در کنار 
محصوالت دیگرشان اقدام به فروش قلیان جیبی و لوازم 

آن می کنند.
 در اینجا سوالی که برای همه ممکن است پیش آید اینکه 
آیا چنین فروشگاه هایی جزو مصادیق جرایم اینترنتی به 
حساب نمی آیند؟ آیا نباید چنین فروشگاه های اینترنتی 

فیلتر شود؟چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
در عین حال نکته قابل توجه این است که سایت اینترنتی 
دکتر ســالم در روز 24 آذر 95 مصاحبــه ای با دبیرکل 
جمعیت مبــارزه با اســتعمال دخانیات در مــورد مضر 
بودن یا نبودن قلیان جیبی منتشــر می کند و می نویسد: 
دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات  با اشاره به 
تبلیغ مصرف انواع قلیان از جمله تازه ترین نوع آن یعنی 
قلیان جیبی و یا الکچــری که در فضــای مجازی دیده 
می شــود، گفت: قلیان های جیبی در آسیب رساندن به 

سالمت افراد کمتر از انواع قلیان نیستند.
محمدرضا مسجدی با اشــاره به اینکه عده ای سودجو با 
عوام فریبی ســالمت مردم را به خطر می اندازند، موضوع 
نگران کننــده در ارتباط با قلیان هــای جیبی را ترکیب 
شدن مواد با فلزات ســنگین دانســت که بر اثر مصرف، 
می توانــد برخــی از بیماری هــا مانند انواع ســرطان و 

مشکالت قلبی و یا تنفسی را ایجاد کند.
وی با اشــاره به آســیب های ناشــی از دودکردنی هایی 
همچون ســیگار و قلیان، تصریح کرد: قلیان جیبی مانند 

انواع قلیان برای مصرف کنندگان آن ضرر دارد.
وی ادامه داد کــه گاه و بیگاه فرآورده و یا وســیله دخانی 
جدیدی وارد بازار می شود که تحت عنوان سهولت حمل 
و مصرف، مردم را به سمت مصرف بیشتر قلیان می کشاند 
که این کار مضرات فراوانی بخصوص برای سالمت جوانان 

ایجاد می کند.
مسجدی با اشاره به اینکه عده ای سودجو از طریق پیامک 
و ســامانه های مجازی مصرف قلیان را تبلیغ می کنند، 
افزود: این افراد به فکر منافع خود هستند و هیچ احساس 

مسئولیت فردی و جمعی در قبال سالمتی مردم ندارند. 
آنچه ما را به فکر فرومی برد این است که این گزارش هم 
مانند دیگر گزارش هایی اســت که مســئوالن می دهند 
و آن اینکه آنها خود از همه آگاه ترند بــه هر آنچه که رخ 
می دهد و درحقیقت هرگاه پای صحبــت کردن به میان 
می آید همه دکتر و کارشناس می شوند ، اما نمی دانیم چه 
کســی می خواهد به غیر از حرف زدن دست به عمل بزند 
و کاری کند تا به عنوان مثــال در این مورد خاص جوانان 

عمر، سالمتی و آینده خود ر ا نابود نکنند؟!

نتایج تحقیقات  و 
بررسي ها حکایت از 

آن دارد که قطره قلیان 
جیبي حاوي ماده 

مخدر ترامادول است 
که موجب اعتیاد شدید 

نسبت به آن مي شود

کار : ضروري اســت خانواده ها و مدیران آموزش و پرورش براي حفظ ســامت دانش آمــوزان از خطر و 
آسیب هاي قلیان جیبي هوشیاري و مراقبت بیشتري داشته باشند.

شیوع مصرف قلیان جیبي در بین دانش آموزان بروجني؛

تحویل قلیان جیبی با مواد مخدر نشئه کننده، درب خانه!

ســیامک ســلیمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری با اشــاره به اینکــه بازارچه فروش 
صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود، اظهارداشت: 
این بازارچه در شــهرکرد راه اندازی می شود. وی عنوان کرد: هم اکنون 
کار احداث این بازارچه با سرعت در حال انجام است. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکیدکرد: 
این بازارچه دارای 42 غرفه اســت و تمام غرفه هــای آن اختصاص به 
فروش صنایع دستی تولید هنرمندان این استان دارد. وی ادامه داد: طی 
برنامه ریزی های انجام شده این نمایشگاه دائمی در دهه فجر با حضور 
مسئوالن استانی و کشوری افتتاح خواهد شد. سلیمانی تاکید کرد: این 
نمایشــگاه در میدان قدس شــهرکرد در کنار اداره های آب و فاضالب 

شهری و مخابرات در حال احداث است.

مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری از کاهش 10 درصدی 
بارش سال زراعی جاری در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شــاهرخ پارســا در گفت و گو با خبرنــگار مهر با اشــاره به کاهش 
10درصدی بارش ســال زراعی جاری نســبت به دوره مشــابه سال 
گذشــته در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این 
اســتان تاکنون 2۶۷ میلی متر گزارش شده اســت. وی عنوان کرد: 

بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.
وی ادامه داد: بارش های اخیر  در این اســتان، کاهش بارندگی را در 
اســتان جبران نکرده اســت و همچنان وضعیت بارش در این استان 
نگران کننده است. مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری در 
ادامه با اشــاره به پیش بینی هوا طی روز های آینده، ادامه داد: دمای 

هوا از روز دوشنبه کاهش شدید خواهد داشت.

راه اندازی نمایشگاه فروش 
صنایع دستی در چهارمحال

مدیرکل هواشناسی چهارمحال خبر داد:

کاهش بارش های استان

شهرستان

مســئول راهداری و حمــل و نقل جــاده ای کوهرنگ از 
امدادرسانی به 40 خودرو با ۷0 سرنشین گرفتار در برف 
و کوالک در گردنه های برف گیر و محورهای کوهستانی 

این شهرستان خبر داد.
وحید باقــری روز گذشــته  ارتفاع بــرف در محورهای 
ارتباطی این شهرســتان را 50 ســانتی متر اعالم کرد و 
افزود: بجز گردنه عسل کشان، جاده های شهرستان باز و 

تردد در آنها جریان دارد.
مســئول راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای کوهرنگ 
از بازگشــایی راه هــای مواصالتــی ایــن شهرســتان 
خبــر داد و گفــت: به دلیــل وجــود کــوالک و لغزنده 
بــودن جــاده هــا، رفــت و آمــد خودروهــا از گردنه 
 چــری در محور چلگــرد - خوزســتان بــا زنجیر چرخ

امکان پذیر است.
باقری از اســتقرار چهار گــروه راهداری بــا بیش از 20 
دســتگاه خودروی برف روبــی ســنگین در محورهای 
برف گیر شهرستان خبر داد و گفت: اکیپ های راهداری 
به صورت شــبانه روزی در حال بازگشــایی محورهای 

فرعی شهرستان هستند.

فرمانده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیاري از کشف 
محموله ماشــین  شــارژي کودک قاچاق به ارزش ســه 
میلیارد و 500 میلیون ریــال در محور بروجن به لردگان 
خبر داد. ســردار غالمعباس غالمزاده در تشریح جزئیات 
این خبر، اظهار کرد: در پي وصول خبري مبني بر حمل 
کاالي قاچاق از محورهاي مواصالتي شهرستان لردگان 
موضوع در دســتور کار ماموران انتظامي قرار گرفت. وي 
افــزود: ماموران پــس از هماهنگي با مقــام قضائي طي 
عملیات ایست و بازرسي در محور لردگان به بروجن  یک 
دستگاه کامیون کشنده مشکوک به حمل کاالي قاچاق 
را متوقف کردند. این مقام ارشــد انتظامي ادامه داد: در 
بازرســي از این خودرو ، 135 دســتگاه ماشین شارژي 
کودک به ارزش سه میلیارد و 500 میلیون ریال کشف و 

یک قاچاقچي در این ارتباط دستگیر شد.
فرمانده انتظامي استان با اشاره به معرفي متهم به مراجع 
قضائي، تصریح کــرد: یکي از رســالت هاي مهم نیروي 
انتظامي در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، برخورد 
قاطع با معضل قاچاق کاالســت که پلیس با تمام توان و 

اقتدار در این راه گام بر مي دارد.

سهراب بابادایی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
شهرستان سامان با بیان اینکه 400 عنوان برنامه فرهنگی 
ورزشی در دهه مبارک فجر در شهرســتان سامان برگزار 
می شود، اظهار کرد: همبســتگی، بصیرت افزایی، اقتصاد 
مقاومتی و اقدام و عمل از مهم ترین برنامه های شــاخص 

دهه مبارک فجر در شهرستان سامان می باشد.
وی اظهار داشــت: هم زمان بــا آغاز دهه مبــارک فجر و 

سال روز ورود تاریخی حضرت 
انقالب  امام خمینی)ره(، زنگ 
اســالمی هم زمان با سراســر 
کشــور در مــدارس و مراکز 
 09:30 ســاعت  آموزشــی 
نواختــه خواهد شــد که این 
مراســم به صورت نمادین در 
آموزشگاه دخترانه نجمه)س( 
ســامان با حضور دانش آموزان 
و مسئوالن شهرستانی نواخته 
خواهد شد. بابادایی به برگزاری 
دوچرخه سواری  موتوری،  رژه 
و اسب ســواری با حضور اقشار 
مختلف مــردم و مســئوالن 
شهرســتانی در روز دوازدهم 
بهمن ماه )فردا( اشاره کرد که 
مسیر آغازین آن از ابتدای بلوار 
جانبازان است و تا گلزار مطهر 
شهدای سامان  انجام خواهد شد.

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی شهرستان 
 ســامان به دیــدار بســیجیان با امــام جمعه ســامان و 
ویژه برنامه های مناسبتی دهه فجر در مسجد جامع سامان 
اشــاره کرد و افزود: در روز یاد شــده هم زمان با اقامه نماز 
مغرب و عشــا برنامه ای با عنوان روز والیــت و روز انقالب 

امداد رسانی به ۴0 خودروی گرفتار 
در برف در کوهرنگ

توقیف محموله میلیاردی قاچاق 
در محور لردگان بروجن

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی سامان خبر داد:

برگزاری ۴00 عنوان برنامه در 
دهه فجر در شهرستان سامان

اسالمی به میزبانی دفتر امام جمعه سامان در مسجد جامع 
این شهر برگزار خواهد شد. وی افزود: در ایام ا... دهه مبارک 
فجر برنامه های متنوعی هر شــب در ســطح مساجد شهر 
سامان به میزبانی ادارات، تشــکل های مردمی و پایگاه های 
مقاومت بسیج شهرستان سامان برگزار خواهد شد. بابادایی 
خاطرنشان کرد: شهرداری ســامان نیز در این ایام در سالن 
شهرداری برنامه های جنگ شادی برگزار خواهد کرد و این 
برنامه ها به صورت ویژه برای نونهاالن توسط اداره بهزیستی 
شهرستان در ســالن آموزشگاه نجمه)س( ســامان برگزار 
خواهد شــد. رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
شهرستان سامان به برپایی نمایشــگاه اقتصاد مقاومتی در 
مرکز بخش زاینده رود اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به 
اینکه امسال از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی با عنوان 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفته است، این نمایشگاه 
در ایام ا... دهه مبــارک فجر در این مرکز برپا خواهد شــد. 
وی تصریح کرد: برنامه های متنــوع فرهنگی دیگری نیز به 
مناســب این ایام در تمامی روســتاهای بخــش مرکزی و 
زاینده رود برنامه ریزی شده است که یکی از این برنامه های 
محوری، جشــن میالد حضرت زینب کبری)س( و مراسم 
سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( خواهد بود که در 
این راستا برنامه های فرهنگی این ایام از 20 بهمن ماه جاری 

به سمت ایام دهه فاطمیه سوق پیدا خواهند کرد.

 برنامه های متنوع 
فرهنگی دیگری 

نیز به مناسب این 
ایام در تمامی 

روستاهای 
بخش مرکزی 

و زاینده رود 
 برنامه ریزی
 شده است

مدیر باغبانی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: این اســتان با تولیــد ۶ هزار تن قارچ دکمه ای در ســال 

جاری رتبه ششم کشور را کسب کرد.
ابراهیم شیرانی افزود: در راســتای منویات مقام معظم رهبری 
برای تحقق اقتصــاد مقاومتی با فعال ســازی 150 واحد تولید 
قارچ خانگی در مناطق روستایی و شهری، افزون بر یک هزار تن 

قارچ دکمه ای خانگی طی سال جاری تولید شد.
وی تعهد ســال جاری مازاد بــر تولید قــارچ در چهارمحال و 
بختیاری را 200 تن ذکر کرد و گفت: با تمهیدات اندیشیده شده 
و پرداخت تســهیالت تولید خانگی و ارائه آموزش های بهنگام، 

این میزان به ۶00 تن یعنی سه برابر تعهدات رسیده است.
مدیر باغبانی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
تعداد واحدهای صنعتی تولید قارچ استان را 28 واحد اعالم کرد 
و گفت: در این مجتمع های تولیدی نیز ســاالنه بیش از 5 هزار 

تن قارچ مرغوب تولید و روانه بازار مصرف می شود.

چهارمحال و بختیاری رتبه ششم 
تولید قارچ کشور را کسب کرد

نگاه
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مفاد آراء
11/189 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشخصات 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 39103-1394/07/26 هیأت سوم آقاي محســن یزدان مهر به 
شناســنامه شــماره 73 کدملي 1284718271 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 52/10 مترمربع 
از پالک شماره 316 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند ثبت شده  در صفحه 230 و489دفتر 819 و527
2- رای شــماره 39104-1394/07/26 هیأت ســوم آقاي ناصر یــزدان مهر به 
شناســنامه شــماره 90 کدملي 1287833144 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 52/10 مترمربع 
از پالک شماره 316 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 489 و230دفتر 527 و819
3- رای شــماره 39106-1394/07/26 هیأت سوم آقاي محســن یزدان مهر به 
شناســنامه شــماره 73 کدملي 1284718271 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 186/42 
مترمربع از پالک شماره  7 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده  در صفحه 268 دفتر 415
4- رای شماره 39105-1394/07/26 هیأت سوم  خانم نسرین کدخدائی الیادرانی 
به شناسنامه شماره 1968 کدملي 1284717267 صادره اصفهان فرزند مصطفی 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 186/42 
مترمربع از پالک شماره  7 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده  در صفحه 268 دفتر 415
5- رای شماره 4673-1395/03/13 هیأت دوم خانم پروانه چهارلنگ محمدصالح 
که به صالحی نژادتغییریافته  به شناســنامه شــماره 28  کدملي  4623014460  
صادره شهرکرد  فرزند جمعه نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 90  مترمربع از پالک شماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدمعلی رضائی
6- رای شــماره 6474-1395/03/13 هیــأت دوم  اقــای عبدالرضــا بابائی  به 
شناسنامه شماره 53  کدملي  4622943417  صادره فریدن فرزند علیرضا نسبت 
به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 90  مترمربع از پالک شماره 
45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

قدمعلی رضائی
7- رای شــماره 11333-1395/05/17 هیأت ســوم خانم زهرا علــي اکبري به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 5759636456 صادره فریدن فرزند حسنعلي در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119.50 مترمربع پالک شماره 
فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف 

مالک رسمی حاج محمد بلورفروش
8- رای شــماره 12107-1395/05/23 و رای اصالحــی شــماره 21353-

1395/08/09 هیأت دوم اقای مهدی عباسی بهارانچی   به شناسنامه شماره  1171  
کدملي  1141917203  صادره خمینی شــهر  فرزند اکبر ششدانگ ساختمان  به 
مســاحت  225  مترمربع از پالک شــماره 164 و 496 فرعی از 9  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 552 دفتر 

498 امالک 
9- رای شماره 9934-1395/05/07 هیأت ســوم آقاي قدرت اله ترکان رناني به 
شناسنامه شــماره 724 کدملي 1290590931 صادره اصفهان فرزند حبیب اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120 مترمربع 
پالک شــماره فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان در ص 268 الی 271 دفتر 54
10- رای شــماره 10005-1395/05/07 هیأت ســوم خانم فرحناز نجفي سعید 
آبادي به شناسنامه شــماره 203 کدملي 1284762912 صادره اصفهان فرزند 
عوضعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120 
مترمربع پالک شماره فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان در ص 268 الی 271 دفتر 54
11- رای شــماره 16272-1395/06/20 هیــأت چهارم آقاي  محمــد داودي به 
شناسنامه شــماره 156 کدملي 5129619420 صادره دهاقان فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/10 مترمربع پالک شماره فرعي از68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي رمضان 

زارع بهرام آبادي
12- رای شــماره 16482-1395/06/21 هیأت اول خانم زهــرا کریمی کرمی  به 
شناســنامه شــماره 141 کدملي 1283362589  صادره اصفهــان  فرزند خلیل 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 140/03 مترمربع از پالک شماره 396  فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 193و193  دفتر 569  امالک
13- رای شــماره 16349-1395/06/20 هیــأت اول خانم صدیقه ســیدقلعه  به 
شناســنامه شــماره 7 کدملي 1289952531  صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/74  مترمربع از 
پالک شماره 489 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 563 دفتر 857 امالک
14- رای شماره 16350-1395/06/20 هیأت اول خانم عاطفه علینقیان جوزدانی  
به شناسنامه شماره 22397 کدملي 1292141247  صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/74  مترمربع از 
پالک شماره 489 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 569 دفتر 857 امالک
15- رای شماره 16353-1395/06/20 هیأت اول خانم زهره علینقیان جوزدانی  
به شناســنامه شــماره 353 کدملي 1285943783  صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/74  مترمربع از 
پالک شماره 489 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 566 دفتر 857 امالک
16- رای شــماره 16348-1395/06/20 هیأت اول خانم زهرا علینقیان جوزدانی  
به شناسنامه شــماره 2877 کدملي 1285107179  صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155/74  مترمربع از 
پالک شماره 489 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 208 دفتر 447 امالک
17- رای شماره 19222-1395/07/17 هیأت دوم خانم جمیله میرحسینی رنانی  
به شناســنامه شــماره  230  کدملي  1290406121  صادره خمینی شهر  فرزند 
سیداحمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 147/50  
مترمربع از پالک شماره 727  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 18854-84/9/30 دفترخانه 112 اصفهان
18- رای شــماره 19223-1395/07/17 هیــأت دوم  اقــای ابراهیــم بهارلو  به 
شناسنامه شــماره  313  کدملي  6219410531  صادره فریدن  فرزند محمدعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 147/50  مترمربع از 
پالک شــماره 727  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 18854-84/9/30 دفترخانه 112 اصفهان
19- رای شــماره 20059-1395/07/27 هیــأت دوم خانــم فریــده حســین 
پورچالشتری  به شناسنامه شماره  642  کدملي  1819133291   صادره آبادان  
فرزند  فرامرز ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  196  مترمربع از پالک شماره  
790  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 350 دفتر 1004 امالک
20- رای شماره 20116-1395/07/27 هیأت دوم اقای یداله کاظم زاده دستجرده 
به شناسنامه شــماره  955  کدملي  1281107281  صادره اصفهان  فرزند  علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  230/64  مترمربع از 
پالک شماره 7377  فرعی از  26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 315 دفتر 784 امالک
21- رای شــماره 20118-1395/07/27 هیــأت دوم خانم عفت جبــارزارع  به 
شناسنامه شماره  351  کدملي  1285535162  صادره اصفهان  فرزند  عباسعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  230/64  مترمربع از 
پالک شماره 7377  فرعی از  26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 318 دفتر 784 امالک
22- رای شــماره 19852-1395/07/25 هیأت چهارم خانــم رقیه بگمحمدی  به 
شناســنامه شــماره   2856  کدملي  4030437321  صادره  کبوترآهنگ فرزند  
مهرعلی   ششــدانگ یک باب  خانه    به مســاحت  111   مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی رمضان زارع بهرام آبادی
23- رای شماره 20828-1395/08/02 هیأت چهارم خانم مریم حسینی بهارانچی  
به شناسنامه شــماره  320  کدملي  1141883619 صادره  اصفهان  فرزند  سید 

میرزا   سه دانگ ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت  103/28 مترمربع از پالک 
شــماره  97 فرعی از   10 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی  از سند شــماره  83371  مورخ  91/5/26  دفترخانه  25 

اصفهان
24- رای شــماره 20827-1395/08/02 هیأت چهارم آقای  علیرضا عســگری 
زردنجانی   به شناسنامه شماره   45913 کدملي  1280347228 صادره  اصفهان  
فرزند  اسداله  سه دانگ ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 103/28  مترمربع 
از پالک شماره  97  فرعی از 10  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  از سند شــماره  83371  مورخ  91/5/26  دفترخانه  

25 اصفهان
25- رای شــماره 20649-1395/08/02 هیأت چهارم خانــم لیال میرزارضي به 
شناسنامه شــماره 5832 کدملي 1090575564 صادره نجف آباد فرزند لطفعلي 
درششدانگ یکباب خانه به مساحت 52.5 مترمربع پالک شماره2493 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمی 

عباس هدایت فر احدی از وراث باقر خلیلی مورد ثبت 326و394 دفاتر 62و280
26- رای شــماره 20658-1395/08/02 هیأت چهارم خانــم لیال میرزارضي به 
شناسنامه شــماره 5832 کدملي 1090575564 صادره نجف آباد فرزند لطفعلي 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 56.5 مترمربع پالک شــماره 2493فرعي 
 از18 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالک 
رســمی  عباس هدایت فر از وراث باقر خلیلی مورد ثبت ص 326 دفتر 394 دفاتر 

62و280
27- رای شــماره 20597-1395/08/01 هیــأت چهارم آقــاي مرتضی عینی به 
شناســنامه شــماره 16 کدملي 4172620337 صادره الیگودرز فرزند پنجشنبه 
ششدانگ یکباب ســاختمان .به مســاحت 181.81 مترمربع از پالک شماره 710  
فرعی از  25    اصلی واقــع در اصفهان بخش.14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی ازسندشماره 11698 مورخ 91/7/19 دفتر 371 اصفهان
28- رای شماره 20592-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي  مهدی حسینی عاشق 
آبادی به شناسنامه شماره 87 کدملي 1290672695 صادره اصفهان فرزند سید 
حسن  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 177/08 مترمربع از پالک شماره 31 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ازسندشماره 15632 مورخ 87/5/20 دفتر 137 اصفهان
29- رای شــماره 23217-1395/09/02 هیــأت اول خانم محمــد قلعه بان تکمه 
داش به شناســنامه شــماره 1549 کدملي 1718670133 صادره بســتان آباد  
فرزند محمدحسن در ششدانگ یک باب قســمتی از یک خانه جهت تلفیق با پالک 
 28/13117  به مساحت   27/10 متر مربع پالک شماره   28   اصلی واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  از مالکیت باقــر باقرصاد صفحه 271 
دفتر 54 امالک

30- رای شــماره 23155-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي علیرضــا قائدي به 
شناسنامه شــماره 46 کدملي 1289477469 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در   
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  129/14  متر مربع پالک 
شــماره  63   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسین رضایی
31- رای شــماره 23156-1395/09/01 هیــأت اول خانــم اشــرف افشــاري 
فراموشجاني به شناسنامه شــماره 673 کدملي 1289769321 صادره اصفهان  
فرزند حسن در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 129/14  متر 
مربع پالک شماره  63   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین رضایی
32- رای شــماره 23159-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي رضــا خانجاني به 
شناسنامه شماره 491 کدملي 6219876059 صادره داران فرزند منصور در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   118/30 متر مربع پالک شماره   
67   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید 

محمد و سید اسداله  و سید حسین همگی حسینی عاشق آبادی
33- رای شماره 23160-1395/09/01 هیأت اول خانم عذرا نوروزي آبادچي به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 5499832188 صادره تیران فرزند محمود در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   118/30 متر مربع پالک شماره   
67   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید 

محمد و سید اسداله  و سید حسین همگی حسینی عاشق آبادی
34- رای شــماره 23164-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي غالمعلــي یزدي به 
شناســنامه شــماره 1 کدملي 5659776991 صادره کوهپایه فرزند قدمعلي در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    237/98  متر مربع پالک شماره  32   فرعی 
از  12   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 104 دفتر 231
35- رای شــماره 22845-1395/08/26 هیأت اول خانم شــقایق دوروشــي به 
شناسنامه شماره 1007 کدملي 1755530269 صادره اهواز  فرزند مرتضي در 
ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت    57/06  مترمربع پالک شماره     67  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان با کســر مالکیت از 

حسینعلی بیات
36- رای شماره 22804-1395/08/26 هیأت اول آقاي رسول نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 47029 کدملي 1280361069 صادره اصفهان  فرزند علیرضا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  207/20  مترمربع پالک 
شماره  431  فرعي از  15  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت مریم نصر اصفهانی صفحه 163 دفتر 359 کسر شود .
37- رای شــماره 22805-1395/08/26 هیأت اول  خانم مریم نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 1937 کدملي 1284780181 صادره اصفهان فرزند محمد در سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  207/20    مترمربع پالک شماره  
431    فرعي از  15  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت مریم نصر اصفهانی صفحه 163 دفتر 359 کسر شود .
38- رای شــماره 22760-1395/08/25 هیأت اول آقاي احمد عابدي جوهاني به 
شناسنامه شــماره 897 کدملي 1284949400 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت   102/24   مترمربع پالک شماره   388   فرعي 
از 25   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

یداله نادری درباغشاهی
39- رای شــماره 23202-1395/09/02 هیــأت اول آقــاي بهرام بخشــش به 
شناسنامه شــماره 95 کدملي 1290158924 صادره اصفهان فرزند شکراله در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  371     متر مربع پالک شماره 836  فرعی از  25 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت شکراله 

بخشش فرزند محمدحسن صفحه 34 دفتر 6 فرعی امالک
40- رای شماره 22735-1395/08/25 هیأت اول آقاي علي خراساني فردواني به 
شناسنامه شــماره 1271423847 کدملي 1271423847 صادره اصفهان  فرزند 
حسینعلي در ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  173/37  مترمربع پالک 
شماره   509   فرعي از  36  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسین گلدوست
41- رای شماره 22754-1395/08/25 هیأت اول خانم الهام شیراني به شناسنامه 
شماره 1515 کدملي 1288121784 صادره اصفهان فرزند رحمت اله در  ششدانگ 
یک باب   خانه به مســاحت  70/41    مترمربع پالک شماره 17 فرعي از 11  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 370 

دفتر 382 امالک
42- رای شــماره 22886-1395/08/27 هیــأت اول آقاي جــواد صدرالدین به 
شناسنامه شماره 12864 کدملي 1283237921 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
در   ششدانگ یک باب  خانه به مساحت    155/50  مترمربع پالک شماره  417 فرعي 
از 25   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 

10719 مورخ 91/4/27 دفتر 371 اصفهان
43- رای شــماره 22875-1395/08/26  هیــأت اول آقاي مرتضــي نجاران به 
شناسنامه شماره 61 کدملي 1290379270 صادره اصفهان فرزند حسنعلي در 
ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت  102/92    مترمربع پالک شماره   66   اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت غالمعلی 

کاظمی زهرانی
44- رای شــماره 22757-1395/08/25 هیــأت اول  خانــم صغــري میثاقي به 
شناســنامه شــماره 79 کدملي 5759650874 صادره فریدن فرزند خدارحم در  
 ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت  77/52    مترمربع پالک شماره  67    اصلي

 واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد شــاه 
عطائی

45- رای شــماره 22812-1395/08/26 هیأت اول آقاي اکبر روشن شهرضا به 
شناسنامه شــماره 859 کدملي 1287745555 صادره اصفهان فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب  ساختمان   به مســاحت  161/48    مترمربع پالک شماره  306    
فرعي از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان با 

کسر مالکیت از غالمرضا براتیان لمجیری
46- رای شــماره 22938-1395/08/27 هیــأت اول آقــاي امید حســن زاده به 
شناســنامه شــماره 12738 کدملي 1292280360 صادره اصفهان فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  68/21   مترمربع پالک شماره   534   فرعي 
از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

خدیجه نادری درباغشاهی
47- رای شماره 22942-1395/08/27 هیأت اول آقاي احمد تیموري جروکاني 
به شناسنامه شماره 1222 کدملي 1289106169 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه به مساحت   132/25   مترمربع پالک 

شماره   88   فرعي از   44 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  از مالکیت غالمعلی تیموری جروکانی فرزند حسن

48- رای شماره 22943-1395/08/27 هیأت اول خانم شهین تیموري جروکاني 
به شناسنامه شماره 1270601121 کدملي 1270601121 صادره اصفهان فرزند 
علي در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   132/25   مترمربع 
پالک شماره   88   فرعي از   44 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مالکیت غالمعلی تیموری جروکانی فرزند حسن
49- رای شماره 23065-1395/09/01 هیأت اول آقاي غالمعلي مشایخي موجاني 
به شناسنامه شماره 47 کدملي 1289810346 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   242  متر مربع پالک شماره  1650   فرعی 
از  6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 107 دفتر 1038 امالک
50- رای شــماره 23079-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي مرتضــي فرجي به 
شناســنامه شــماره 853 کدملي 4849104215 صادره ازنــا فرزند غالمرضا 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   119  متر مربع پالک شماره   67    اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت تقی جاللی
51- رای شــماره 23057-1395/09/01 هیأت اول  خانم بــي بي تاج رضایي به 
شناسنامه شــماره 12 کدملي 0621608564 صادره ســربند  فرزند مصیب در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    86.30    متر مربع پالک شماره   68   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت رضا قانعیان 

مورد ثبت صفحه 406 دفتر 295 امالک
52- رای شماره 23148-1395/09/01 هیأت اول آقاي حسن قاسمي به شناسنامه 
شــماره 6183 کدملي 1159011184 صادره  فریدن فرزند اسداله ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت   128     متر مربع پالک شــماره فرعی از  67   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیــت نصراله ذوالفقاری 

عاشق آبادی
53- رای شــماره 22867-1395/08/26 هیــأت اول آقاي علي اصغر راســتي 
طالخونچه به شناسنامه شماره 309 کدملي 1284513270 صادره اصفهان فرزند 
صادق در    ششــدانگ یک باب    مغازه به مساحت  78/47   مترمربع پالک شماره    
66  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

غالمعلی کاظمی زهرانی
54- رای شماره 23027-1395/08/29 هیأت اول آقاي محمدرضا صفائي زاده 
به شناسنامه شماره 2484 کدملي 1285155637 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    162/17    متر مربع پالک شماره  454   فرعی 
از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به شماره 
سند161323 مورخ 74/2/5 دفترخانه 77 اصفهان و سند 18919 مورخ 95/3/23 

دفترخانه  160 اصفهان
55- رای شماره 21581-1395/08/11 هیأت دوم خانم زهرا موسوي ولداني به 
شناسنامه شــماره 1781 کدملي 1290529116 صادره خمینی شهر فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    311/20  مترمربع پالک شماره  274  
فرعي از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش   14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت غالمحسین شریفی ولدانی
56- رای شــماره 22527-1395/08/24 هیــأت دوم آقاي ابراهیم ســلطانپور 
به شناســنامه شــماره 881 کدملي 1293464120 صادره اصفهان فرزند مراد 
درششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   165/30   مترمربع پالک شماره   433   
فرعي از14    اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت    صفحه 386 و  389 دفتر 761
57- رای شــماره 21779-1395/08/12 هیأت دوم آقاي احمد رضا شــهبازي 
دستجرده به شناسنامه شماره 148 کدملي 1285807189 صادره اصفهان فرزند 
رجبعلي در سه و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  
131/42   مترمربع پالک شــماره   533   فرعي از  26  اصلي واقع در اصفهان) در 
اجرای استاندارد سازی به پالک  26/8140 تبدیل شده است ( بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 119 دفتر 608   
58- رای شــماره 21778-1395/08/12 هیــأت دوم خانم فاطمه شــهبازي به 
شناسنامه شــماره 50 کدملي 1285293363 صادره اصفهان فرزند نصر اله در   
دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  131/42   مترمربع 
پالک شــماره   533   فرعي از  26  اصلي واقع در اصفهان) در اجرای اســتاندارد 
ســازی به پالک  26/8140 تبدیل شــده اســت ( بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت    صفحه 119 دفتر 608
59- رای شــماره 22973-1395/08/29 هیــأت دوم آقاي علي خسروشــاه به 
شناسنامه شــماره 1542 کدملي 1288958412 صادره اصفهان فرزند کمال در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   180   مترمربع پالک شماره   44  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت باقر کاظمی 

صفحه 243 و 249 و 264 دفتر 238 امالک
60- رای شــماره 22976-1395/08/29 هیأت دوم  آقاي علي عسگري لمجیري 
به شناســنامه شــماره 7 کدملي 1289807043 صادره اصفهان فرزند رضا در  
ششدانگ یک باب    مغازه و محوطه به مساحت   202/18   مترمربع پالک شماره   
40  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت   

صفحه 150 دفتر 170
61- رای شــماره 22662-1395/08/25 هیأت دوم آقــاي حمیدرضا قرباني به 
شناسنامه شــماره 4824 کدملي 1292440694 صادره اصفهان فرزند محمد در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   110   مترمربع پالک شماره   67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اســماعیل 

امینی عاشق آبادی
62- رای شــماره 22636-1395/08/24 هیأت دوم  آقاي ســید احمد مهدوي به 
شناسنامه شماره 2242 کدملي 1290504520 صادره اصفهان فرزند سید محمد 
در  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  131/20    مترمربع پالک شماره  
1380  فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت    صفحه 449 دفتر 1111 امالک
63- رای شــماره 21686-1395/08/12 هیــأت دوم خانم ماه بــي بي ابراهیمي 
علویجه به شناسنامه شماره 186 کدملي 1091895678 صادره نجف آباد فرزند 
حسن در  در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  156/10    مترمربع پالک 
شــماره   67  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسین امینی عاشق ابادی
64- رای شماره 21629-1395/08/11 هیأت دوم آقاي محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  251    مترمربع پالک شماره  68   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد 

زارع بهرام آبادی
65- رای شــماره 21654-1395/08/11 هیــأت دوم آقاي مجتبــي ابراهیمي به 
شناســنامه شــماره 10 کدملي 1290297411 صادره اصفهان فرزند مانده علي 
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  136/85    مترمربع پالک شماره 31  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ســید 

علی حسینی بابوکانی
66- رای شماره 23037-1395/08/29 هیأت دوم  آقاي حسن صدري کرمي به 
شناسنامه شــماره 8 کدملي 1289900019 صادره اصفهان  فرزند صفر در سه 
دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   165   مترمربع پالک 
شماره   57   فرعي از    22 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند  33182 مورخ 1349/5/5 دفترخانه 5 اصفهان
67- رای شــماره 23038-1395/08/29 هیأت دوم  خانم ایران صدري کرمي به 
شناسنامه شماره 19 کدملي 1290035601 صادره اصفهان  فرزند اکبر در  سه 
دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   165   مترمربع پالک 
شماره   57   فرعي از    22 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند 36077 مورخ 50/5/27 دفترخانه 5 اصفهان
68- رای شــماره 23036-1395/08/29 هیأت دوم  آقای علي عسگري لمجیري 
به شناســنامه شــماره 7 کدملي 1289807043 صادره اصفهان فرزند رضا در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   514/54   مترمربع پالک شماره  240    
فرعي از  40  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت    صفحه 150 دفتر 170
69- رای شماره 23175-1395/09/02 هیأت دوم آقاي محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت 25/90     مترمربع پالک شماره   68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مرحوم رضا 

حیدری بهرام آبادی
70- رای شماره 23177-1395/09/02 هیأت دوم  آقای محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت 22/86 مترمربع پالک شماره   68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مرحوم رضا 

حیدری بهرام آبادی
71- رای شماره 23178-1395/09/02 هیأت دوم  آقاي  محمد علي حیدري بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در  ششدانگ یک باب    ساختمان  به مساحت 291/66 مترمربع پالک شماره   68  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مرحوم 

رضا حیدری بهرام آبادی
72- رای شماره 23180-1395/09/02 هیأت دوم آقاي محمد علي حیدري بهرام 

آبادي به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290097712 صادره اصفهان فرزند رضا 
در    ششدانگ یک باب    کارگاه تیرچه بلوک به مساحت 1220/16 مترمربع پالک 
شــماره   68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت مرحوم رضا حیدری بهرام آبادی
73- رای شــماره 17692-1395/07/03 هیأت ســوم آقای ابراهیم قانعیان    به 
شناســنامه شــماره 34878    کدملي  1750348561  صادره اهواز  فرزند حسن   
ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 179/56  مترمربع از پالک شماره  فرعی از  
32   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

جلیل نظریان
74- رای شماره 21198-1395/08/06 هیأت سوم آقای سید موسی میرافضلی  
به شناسنامه شماره 1 کدملي 1129741435 صادره  فریدونشهر فرزند عبدالرضا   
ششدانگ یک باب فروشگاه و کارگاه شیرینی پزی و فوقانی مسکونی به مساحت 
56.20 مترمربع از پالک شماره  3865 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  از سند شماره 48589 مورخ 

77/6/5 دفترخانه 91 اصفهان
75- رای شماره 21580-1395/08/11 هیأت سوم  آقای اسمعیل اصل تقی پور  
به شناسنامه شــماره 22699 کدملي 1860222463 صادره بهبهان فرزند محمد 
صادق  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 237/5 مترمربع از پالک شماره 686 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی ورثه غالمعلی خاکساری ازموردثبت صفحه 519  دفتر 194 امالک
76- رای شــماره 21872-1395/08/13 هیأت سوم آقای  حسین بیگم شاهی  به 
شناســنامه شــماره  19 کدملي 1290380651 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 120 مترمربع از پالک شــماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حاج یداله رضایی
77- رای شــماره 21879-1395/08/13 هیــأت ســوم خانم شــهناز امینی   به 
شناسنامه شماره  830 کدملي  1286717884   صادره  اصفهان فرزند عبداخالق 
دو دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  59/60 مترمربع از پالک شماره  50 
فرعی از  6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق   ازموردثبت صفحه  582 دفتر 518  امالک
78- رای شماره 21882-1395/08/13 هیأت سوم آقای شهرام چوپانی سامانی   
به شناسنامه شماره 42 کدملي 1816975648  صادره آبادان فرزند محمدآقا چهار 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 59/60 مترمربع از پالک شماره 50  
فرعی از  6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق  ازموردثبت صفحه  582  دفتر  518  امالک
79- رای شــماره 21199-1395/08/06 هیأت سوم خانم پری محمدی عبده وند   
به شناسنامه شــماره 71 کدملي 5559366986  صادره نارسان  فرزند خانعلی   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/31 مترمربع از پالک شماره  836  فرعی از  
19  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حاج غالمرضا صباغ فرزندحاج مهدی
80- رای شــماره 21742-1395/08/12 هیــأت ســوم خانم کفایــت یزدانی  به 
شناسنامه شــماره 34 کدملي 4622038791 صادره شهرکرد فرزند علی حسین   
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  172  مترمربع از پالک شــماره فرعی از 67 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

مرتضی برقی
81- رای شــماره 20810-1395/08/02 هیأت ســوم آقای  حســن پاک دل  به 
شناسنامه شماره  283  کدملي  1287793861 صادره اصفهان فرزند محمود  سه 
دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 117  مترمربع از پالک شماره فرعی از  
67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حاج اسماعیل امینی عاشق آبادی
82- رای شماره 20811-1395/08/02 هیأت ســوم خانم زهرا حسینی سده  به 
شناسنامه شماره  1256 کدملي 1284751589  صادره  اصفهان فرزند سید حسین   
سه دانگ ازششدانگ یک باب  خانه  به مساحت 117 مترمربع از پالک شماره فرعی 
از  67  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی حاج اسماعیل امینی عاشق آبادی
83- رای شــماره 20805-1395/08/02 هیأت ســوم خانم فاطمه جوانی جونی   
به شناســنامه شــماره 21  کدملي 1289952000  صادره اصفهان  فرزند حیدر 
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 260 مترمربع از پالک شماره  466 فرعی از  25 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی از 

سند شماره 33730  مورخ 49/11/8  دفترخانه  5  اصفهان
84- رای شــماره 20818-1395/08/02 هیــأت ســوم خانم زینب شــفیعی  به 
شناسنامه شماره  69 کدملي  1111804117  صادره فالورجان  فرزند شاهمراد 
بیست ونه وبیست وسه -بیست ونهم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب  خانه  
به مساحت  116  مترمربع از پالک شماره  448  فرعی از  5  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی    ازموردثبت صفحه   121  

دفتر  8  امالک
85- رای شماره 20819-1395/08/02 هیأت سوم آقای  رسول نصر اصفهانی  
به شناسنامه شــماره  386  کدملي  1141893231  صادره  فریدن فرزند فتح اله  
چهل ودو وشش-بیست ونهم حبه مشــاع از72حبه ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت   116  مترمربع از پالک شماره  448  فرعی از   5   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی ازموردثبت صفحه  250   

دفتر  428   امالک
86- رای شماره 20804-1395/08/02 هیأت سوم آقای امیر علی یاری دهکردی  
به شناسنامه شماره  125 کدملي 1817028316  صادره شهرکرد فرزند رحمان  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  45/72 مترمربع از پالک شماره فرعی از  67  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

سلطانعلی بندخت
87- رای شماره 21670-1395/08/11 هیأت سوم آقای جعفر ساالری مقدم  به 
شناسنامه شماره 3  کدملي 1289866783 صادره اصفهان فرزند حسین  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 132/57  مترمربع از پالک شماره 489 فرعی از 40  اصلی 
واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق 

ازموردثبت صفحه   335 دفتر 254 امالک
88- رای شــماره 21673-1395/08/11 هیأت ســوم خانم طاهره کوشــکیان  
به شناســنامه شــماره 13 کدملي 1289976619 صادره اصفهان فرزند مهدی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  140/57 مترمربع از پالک شماره 489 فرعی از 
40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه 389  دفتر 414  امالک
89- رای شماره 15524-1395/06/14 هیأت سوم خانم زهرا ابطحی فروشانی   
به شناسنامه شماره 503 کدملي 1285945093  صادره اصفهان فرزند سید محمد 
مهدی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195  مترمربع از پالک شماره      فرعی 
از   66   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی مهدی هنرمند
90- رای شــماره 24161-1395/09/13 هیأت ســوم آقای ابراهیم قاســمی  به 
شناسنامه شــماره 5348 کدملي 4171582571 صادره الیگودرز  فرزند امیرآقا   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166/10 مترمربع از پالک شماره فرعی از68  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

از سند شماره 36596 مورخ 50/3/15 دفترخانه 65 اصفهان
91- رای شماره 24858-1395/09/18 هیأت اول آقاي قنبر علي فرهنگ اصفهاني 
به شناسنامه شماره 249 کدملي 1293457809 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
در ششــدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه متصله به مساحت 166 مترمربع پالک 
شماره فرعي از 32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی حسن بیات مادی
92- رای شــماره 25797-1395/09/29 هیأت اول آقــاي علي نصراصفهاني به 
شناســنامه شــماره 11 کدملي 1290295182 صادره اصفهان  فرزند حسنعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 170 متر مربع پالک شماره 82 فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

274 دفتر 354 امالک
93- رای شماره 25910-1395/09/30 هیأت اول آقاي حسن عابدي جوهاني به 
شناسنامه شــماره 1661 کدملي 1283455420 صادره اصفهان  فرزند یداله در  
ششدانگ یک باب خانه مســکونی و مغازه متصله به مساحت 366/81 متر مربع 
پالک شــماره 408  فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت اکبر و عزت و بهجت همگی پورعجم فرزندان محمدحسین  

مورد ثبت صفحات 265 الی 271 و 197 دفاتر 734 و 109 امالک
94- رای شماره 25940-1395/09/30 هیأت اول آقاي احمد یزداني طهمورساتي 
به شناســنامه شــماره 131 کدملي 5659238211 صادره کوهپایه فرزند کریم 
ششدانگ یک باب نمایشگاه اتومبیل به مســاحت 209/16 متر مربع پالک شماره 
726/1 و 731  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان بموجب اسناد شــماره 6346 و 6348 و 6350 مورخ 80/10/3 دفترخانه 

106 اصفهان 
95- رای شــماره 25962-1395/09/30 هیأت اول خانم زهره برزگرمارناني به 
شناسنامه شماره 49 کدملي 1288730187 صادره اصفهان فرزند حسنعلي در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  69/15 مترمربع پالک شماره 311  فرعی از 6 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

285 دفتر 640 امالک
ادامه در صفحه 9
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96- رای شــماره 25790-1395/09/29 هيأت اول آقاي حســين اکبري جوني 
به شناسنامه شــماره 57 کدملي 1290175306 صادره اصفهان فرزند يد اله در  
ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 123/28 متر مربع پالک شماره 446 فرعی 
از25اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

20660 مورخ 86/7/17 دفترخانه 105 اصفهان
97- رای شــماره 25762-1395/09/28 هيأت اول خانم رقيه جعفري ولداني به 
شناسنامه شماره 15 کدملي 1290082014 صادره  اصفهان فرزند علي سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت  330/06  متر مربع پالک شماره 256  
فرعی از 36 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکيت زهرا آل رسول
98- رای شماره 25763-1395/09/28 هيأت اول آقاي محسن جعفري ولداني به 
شناسنامه شماره 1949 کدملي 1283515075 صادره اصفهان فرزند رحيم سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت  330/06  متر مربع پالک شماره 
256  فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت زهرا آل رسول
99- رای شــماره 25829-1395/09/29 هيــأت اول آقــاي صادق بــرادران به 
شناســنامه شــماره 556 کدملي 1286021286 صادره اصفهان فرزند محسن 
ششدانگ يک باب کارگاه نجاری به مســاحت 400/72 متر مربع پالک شماره 67 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رسول 

و حسن جاللی فرزندان حسن
100- رای شــماره 25016-1395/09/18 هيــأت اول آقاي مرتضــي مانيان به 
شناســنامه شــماره 36 کدملي 1290378525 صادره اصفهان فرزند غالمعلي 
ششدانگ يک باب   ساختمان   به مســاحت  167/80    مترمربع پالک شماره   34   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت عصمت  

مانيان سودانی
101- رای شــماره 25591-1395/09/24 هيأت اول خانم خانم مير حســيني به 
شناسنامه شماره 11987 کدملي 1283229552 صادره خميني شهر  فرزند سيد 
مهدی  ششدانگ يک باب خانه به مساحت  115/10 مترمربع از پالک شماره   454  
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی علی احمدی رنانی  از مورد ثبت صفحه  66  دفتر 39    امالک
102- رای شــماره 25593-1395/09/24 هيــأت اول آقــاي علي اکبر راســتي 
طالخونچه به شناسنامه شماره 451 کدملي 1285520017 صادره اصفهان فرزند 
صادق ششدانگ يک باب خانه به مساحت  106/40 مترمربع از پالک شماره 3451 
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق از مورد ثبت صفحه  345  دفتر  504   امالک
103- رای شــماره 25594-1395/09/24 هيأت اول خانــم بيگم جعفري ولداني 
به شناسنامه شــماره 41 کدملي 1289904197 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  280/5 مترمربع از پالک شماره  555 فرعی از 
36  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

شيخ ابوالفضل نجفی
104- رای شــماره 25595-1395/09/24 هيــأت اول خانم حشــمت اعظمي به 
شناسنامه شــماره 730 کدملي 1287818382 صادره اصفهان  فرزند مهدي در  
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت  243/18 مترمربع از پالک شماره 67 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی قنبر علی 

برجی عاشق آبادی
105- رای شــماره 25596-1395/09/24 هيأت اول آقــاي عليرضا زارع بهرام 
آبادي به شناســنامه شــماره 28 کدملي 1290532524 صادره اصفهان فرزند 
حسينعلي در  ششدانگ يک باب ســاختمان تجاری مسکونی به مساحت 109/80  
مترمربع از پالک شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی زارع بهرام آبادی
106- رای شماره 22897-1395/08/27 هيأت اول آقاي محمدرضا حسن پور به 
شناسنامه شماره 1365 کدملي 1284626377 صادره اصفهان فرزند حسين سه 
دانگ مشاع از    ششدانگ يک باب   باغ ويال به مســاحت  875/34    مترمربع پالک 
شماره  461    فرعي از   14 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 504 دفتر 190
107- رای شماره 22898-1395/08/27 هيأت اول خانم طيبه نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 1504 کدملي 1283485249 صادره اصفهان فرزند تقي سه 
دانگ مشاع از    ششدانگ يک باب   باغ ويال به مســاحت  875/34    مترمربع پالک 
شماره  461    فرعي از   14 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 504 دفتر 190
108- رای شماره 25969-1395/09/30 هيأت اول آقاي قنبر علي فرهنگ اصفهاني 
به شناسنامه شماره 249 کدملي 1293457809 صادره اصفهان فرزند غالمحسين 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  144/90 متر مربع پالک شماره 32 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حسن بيات مادی
109- رای شــماره 25597-1395/09/24 هيأت اول آقاي صفرعلي خسروي به 
شناسنامه شماره 2657 کدملي 1284933733 صادره اصفهان فرزند حسين در  
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت  100/46 مترمربع از پالک شماره    68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رحيم 

زارع بهرام آبادی
110- رای شماره 25649-1395/09/25 هيأت اول آقاي محمود رضائي بهارانچي 
به شناسنامه شماره 919 کدملي 1283010356 صادره اصفهان  فرزند عباس در  
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت  190/50 متر مربع پالک شماره 369  فرعی 
از14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 1 دفتر 41 امالک
111- رای شماره 25645-1395/09/25 هيأت اول آقاي محمد جمشيدي لمجيري 
به شناســنامه شــماره 7 کدملي 1290328064 صادره اصفهان فرزند کريم در 
ششدانگ يک باب خانه به استثنای بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت  102/9  متر 
مربع پالک شماره 80  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت کريم جمشيدی
112- رای شــماره 25975-1395/10/01 هيأت اول آقاي مصطفي مســتاجران 
به شناسنامه شــماره 25 کدملي 1290079471 صادره اصفهان فرزند رمضان 
ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 147/45 متر مربع پالک شماره 397  فرعی 
از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 172 دفتر 569 امالک
113- رای شماره 25658-1395/09/28 هيأت اول  آقاي محسن وظيفه دوست به 
شناسنامه شماره 952 کدملي 1289516146 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در 
ششدانگ يک باب مغازه به مساحت  23/30 متر مربع پالک شماره  28 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت خانم زبيده واعظی 

مورد ثبت صفحه 268 الی 271  دفتر 54 امالک
114- رای شماره 25729-1395/09/28 هيأت اول خانم عصمت نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 52 کدملي 1290005605 صادره اصفهان فرزند احمد در 16/6 
حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ يک باب خانه و مغازه متصله به مساحت  333/64  
متر مربع پالک شماره 116  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 430 و 88 دفتر 394 امالک
115- رای شماره 25730-1395/09/28 هيأت اول آقاي رضا نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شــماره 41 کدملي 1289877378 صادره فرزند علي در 55/4 حبه 
مشاع از 72 حبه  ششدانگ يک باب خانه و مغازه متصله به مساحت  333/64  متر 
مربع پالک شماره 116  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 430 و 88 دفتر 394 امالک
116- رای شــماره 25716-1395/09/28 هيأت اول آقاي احمدرضا عسگري به 
شناســنامه شــماره 313 کدملي 1290214840 صادره اصفهان  فرزند براتعلي 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  216.47  متر مربع پالک شماره 34 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مهدی شيرانی مورد 

ثبت صفحه 395 دفتر 193 امالک
117- رای شماره 25963-1395/09/30 هيأت اول آقاي اصغر دهقاني ناژواني 
به شناسنامه شماره 1288 کدملي 1284641171 صادره اصفهان فرزند علي در 
ششدانگ يک باب کارگاه صافکاری و مغازه متصله به مساحت  407/81 متر مربع 
پالک شــماره 731 و 726/1  فرعی از40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شــماره 112584 مورخ 91/7/13 دفترخانه 

9 اصفهان
118- رای شماره 25804-1395/09/29 هيأت اول آقاي قاسم رضائي برزاني به 
شناسنامه شماره 24 کدملي 1289993351 صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
يک باب خانه به مســاحت 254/7 متر مربع پالک شماره 1120 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 4 دفتر 

218 امالک
119- رای شماره 25775-1395/09/28 هيأت اول آقاي حميد رضا سياه مرد به 
شناسنامه شماره 0 کدملي 1130009114 صادره خمينی شهر  فرزند عليرضا در  
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 115/63 متر مربع پالک شماره 1119 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

اسماعيل غروی اصفهانی
120- رای شــماره 25834-1395/09/29 هيــأت اول آقــاي ناصر شــفيعي به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 1290150850 صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ 
يک باب ساختمان به مســاحت 219/58 متر مربع پالک شماره 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حسن شفيعی کوجانی

121- رای شماره 25833-1395/09/29 هيأت اول خانم ژاله نصري نصر آبادی  

به شناســنامه شــماره 699 کدملي 1141129299 صادره خميني شــهر فرزند 
غالمعلي در ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 122/80 متر مربع پالک شماره 
821 فرعی از 19اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 422 دفتر 1144 امالک
122- رای شماره 25779-1395/09/28 هيأت اول آقاي احمد جواني به شناسنامه 
شماره 1245 کدملي 1283036622 صادره اصفهان فرزند محمود ششدانگ يک 
باب مغازه به مســاحت 17/70 متر مربع پالک شــماره 179 فرعــی از 35 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد  از مالکيت فاطمه 

شيرخانی ولدانی طبق اظهار نامه
123- رای شــماره 25776-1395/09/28 هيــأت اول آقاي مهــدي رحماني به 
شناســنامه شــماره 497 کدملي 1289429367 صادره اصفهان  فرزند غضنفر 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 160/04 متر مربع پالک شماره  66 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت ســيد جعفر 

حسينی مورد ثبت صفحه 539 دفتر 1057 امالک
124- رای شماره 25622-1395/09/25 هيأت اول آقاي جعفر قهرمان شهرکي 
به شناسنامه شماره 52 کدملي 4622567911 صادره شهرکرد فرزند شمس علي 
در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 261/17 متر مربع پالک شماره   45  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت خانم بيگم 

کمالی اندانی
125- رای شماره 25764-1395/09/28 هيأت اول خانم بتول ترکان به شناسنامه 
شــماره 174 کدملي 1290074844 صادره فرزند فرج اله ســه دانگ مشــاع از   
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت  447/66 متر مربع پالک شماره 356 و 357  
فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 534 و 537 دفتر 431 امالک و صفحه 281 دفتر 864 امالک
126- رای شــماره 25765-1395/09/28 هيأت اول  آقــاي اکبر ترکان رناني به 
شناسنامه شماره 285 کدملي 1289985057 صادره فرزند حسين سه دانگ مشاع 
از   ششدانگ يک باب خانه به مساحت  447/66  متر مربع پالک شماره 356 و 357  
فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 534 و 537 دفتر 431 امالک و صفحه 281 دفتر 864 امالک
127- رای شــماره 24538-1395/09/16 هيأت سوم خانم ناهيد نصر اصفهانی  
به شناســنامه شــماره 75 کدملي 1291122486 صادره اصفهان فرزند نادعلی 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  283/27 مترمربع از پالک شماره 358 فرعی از  
5  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه 290 الی 296 دفتر  475  امالک
128- رای شــماره 24828-1395/09/17 هيــأت ســوم خانم زهــرا اکبری  به 
شناسنامه شماره 10 کدملي 1290211817  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت  228/80 مترمربع از پالک شــماره  3232 فرعی از  18 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  

فاطمه بيگم اعتصامی
129- رای شماره 24062-1395/09/13 هيأت سوم آقای محمد شبيه گردان  به 
شناسنامه شماره 2051 کدملي 1285098862 صادره اصفهان فرزند محمدعلی  
نسبت به 125 سهم مشــاع از 146/5 سهم  ششــدانگ يک باب خانه  به مساحت  
146/50 مترمربع از پالک شــماره 202 فرعــی از 16  اصلی واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی در صفحات به شــماره 

الکترونيکی139520302025009363 و139520302025009362 دفتر امالک
130- رای شــماره 24061-1395/09/13 هيأت ســوم آقای احمدرضا نادری 
بنی به شناسنامه شــماره  54515 کدملي 1280432918  صادره اصفهان فرزند 
اسداله نسبت به 21.5 سهم مشاع از 146/5 سهم ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
146/50 مترمربــع از پالک شــماره   202 فرعی از   16 اصلی واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق در صفحات به شماره 

الکترونيکی 139520302025009363 و 139520302025009362 دفتر امالک
131- رای شــماره 24554-1395/09/16 هيــأت ســوم آقای مجيــد کدخدايی 
اليادرانی  به شناسنامه شماره 422 کدملي 1284616940 صادره اصفهان فرزند 
احمد  ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 18/19 مترمربع از پالک شماره  313 
فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فاطمه پورعجم  ازموردثبت صفحه 559 دفتر 5  امالک
132- رای شــماره 23366-1395/09/03 هيأت سوم آقای صحبت اله احمدنژاد  
به شناسنامه شماره 2022  کدملي 5969486851 صادره مرکزی فرزند رحمت  
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 248/70 مترمربع از پالک شماره  فرعی از 66 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

از سند شماره 128042 مورخ 93/3/20 دفترخانه 98 اصفهان
133- رای شــماره 21206-1395/08/06 هيــأت ســوم آقای ســيد حســين 
نصرآزادانی  به شناســنامه شــماره 25 کدملي 1290280282 صادره اصفهان  
فرزند ســيد ابراهيم  سه دانگ از ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت  412/76 
مترمربع از پالک شــماره 192 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شــماره 141379 مورخ 77/7/25 دفترخانه 92 

اصفهان
134- رای شماره 21205-1395/08/06 هيأت سوم خانم مريم جعفری دشتی  به 
شناسنامه شماره 1765  کدملي 1283261812 صادره اصفهان فرزند قديرعلی  
سه دانگ از ششدانگ يک باب خانه به مساحت  412/76 مترمربع از پالک شماره  
192 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 41 دفتر 897 امالک
135- رای شــماره 25541-1395/09/24 هيأت ســوم آقاي حميــد انصاری به 
شناســنامه شــماره 867 کدملي  4323306091  صادره قزوين  فرزند حســن 
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 169/50  مترمربع از پالک شماره  170 فرعی از  
19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق ازموردثبت صفحه  140دفتر 591 امالک
136- رای شــماره 25532-1395/09/24 هيأت ســوم آقاي اکبــر انصاری  به 
شناســنامه شــماره 219  کدملي 1290075281   صادره اصفهان  فرزند حسن 
ششدانگ يک باب فروشگاه به مســاحت 297/87 مترمربع از پالک شماره  675 
فرعی از  19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه  213 دفتر 82 امالک
137- رای شماره 24821-1395/09/17 هيأت ســوم آقای محمدرضا کروندی 
رنانی  به شناسنامه شماره 11574 کدملي 1273225077  صادره اصفهان فرزند 
مهدی ششدانگ يک باب خانه به مساحت  141/75 مترمربع از پالک شماره 3650 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق از سند شماره 43665 مورخ 75/4/2 دفترخانه 91 اصفهان
138- رای شماره 24490-1395/09/16 هيأت سوم آقای حسين نصراصفهانی   
به شناسنامه شماره 90 کدملي  1290232938  صادره اصفهان  فرزند حسن  سه 
دانگ از ششدانگ يک باب خانه به مساحت  203/30 مترمربع از پالک شماره   245 
فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق   ازموردثبت صفحه  453 دفتر 703  امالک
139- رای شــماره 24493-1395/09/16 هيــأت ســوم خانــم زهــره نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره 468 کدملي  1284805824  صادره اصفهان 
فرزند علی سه دانگ از ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 203/30 مترمربع از 
پالک شــماره 245 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی حسين نصر اصفهانی ازموردثبت صفحه 453 دفتر 

703 امالک
140- رای شماره 24467-1395/09/16 هيأت ســوم خانم رضوان جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 9  کدملي 1290168725  صادره اصفهان فرزند مهدی  
ششدانگ يک باب خانه به مساحت  173/70 مترمربع از پالک شماره 249 فرعی از 
13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه  70   دفتر 23  امالک
141- رای شماره 24411-1395/09/15 هيأت سوم آقای شعبان قانعيان سبدانی 
به شناســنامه شــماره 2 کدملي 1289993017 صادره اصفهان فرزند رمضان 
ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 384/33 مترمربع از پالک شماره فرعی از 
32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

نادعلی مزروعی سبدانی
142- رای شماره 24447-1395/09/16 هيأت سوم  آقای داريوش شهبازی  به 
شناسنامه شــماره 316 کدملي 1209203138 صادره سميرم فرزند عبدالحميد  
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 193/00 مترمربع از پالک شماره 241 فرعی از 
27  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

وراث مرحوم خديجه مارانی
143- رای شماره 25164-1395/09/21 هيأت دوم آقاي حسين جان نثاري الداني 
به شناسنامه شــماره 3791 کدملي 1293164305 صادره اصفهان فرزند محمد 
در  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت   200/97   متر مربع پالک شماره  229  
فرعی از 13   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت رحمت اله جان نثاری الدانی  صفحه 218 دفتر 916 امالک
144- رای شــماره 24797-1395/09/17 هيأت دوم خانم جــان محمد عبدالهي 
به شناســنامه شــماره 2016 کدملي 4688970201 صــادره اردل فرزند يحيي 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 284/42 متر مربع پالک شماره  24 فرعی 
از 30   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 120 دفتر 1111 امالک
145- رای شــماره 24751-1395/09/16 هيأت دوم خانــم مهري نصيرزاده به 
شناسنامه شماره 4840 کدملي 0050610831 صادره تهران  فرزند غالمحسين 

در  ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 64/40 متر مربع پالک شماره  962فرعی 
از 5   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 10 دفتر188 امالک
146- رای شــماره 26290-1395/10/04 هيأت دوم خانــم مهري نصيرزاده به 
شناسنامه شماره 4840 کدملي 0050610831 صادره تهران فرزند غالمحسين 
در  ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 313/45 متر مربع پالک شماره 962 
فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 9 دفتر 188 امالک
147- رای شماره 25547-1395/09/24 هيأت دوم آقاي محمد مهرعليان گورتانی  
به شناسنامه شماره 11 کدملي 1290184143 صادره  خمينی شهر فرزند غالم در  
ششدانگ يک باب ساختمان کارگاه به مساحت  225/75    متر مربع پالک شماره 
450   فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
از سهم االرث حســين خليليان گورتانی فرزند محمود ثبت در  صفحه 596 دفتر 

48 امالک
148- رای شماره 25552-1395/09/24 هيأت دوم آقاي محمد مهرعليان گورتاني 
به شناسنامه شماره 11 کدملي 1290184143 صادره خمينی شهر  فرزند غالم در  
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت   212/5   متر مربع پالک شماره  361  فرعی 
از 15   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

محمود مستاجران گورتانی مورد ثبت صفحه 96 دفتر 49 امالک
149- رای شــماره 26295-1395/10/04 هيــأت دوم آقــاي مســلم صفري به 
شناسنامه شماره 171 کدملي 4689644098 صادره اردل  فرزند قربان ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 99/59 متر مربع پالک شــماره  34 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت قدمعلی مانيان مورد 

ثبت صفحه 71 دفتر 1070 امالک
150- رای شــماره 25574-1395/09/24 هيأت دوم خانم مينــا منتظرالقائم به 
شناســنامه شــماره 1476 کدملي 1284954201 صادره اصفهان  فرزند اصغر 
ششدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت  185/68  متر مربع پالک شماره  865  
فرعــی از 26   اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

بموجب سند 282492 مورخ 91/6/18 دفترخانه 77 اصفهان
151- رای شماره 26300-1395/10/04 هيأت دوم آقاي مسعود ماهراني برزاني 
به شناسنامه شماره 400 کدملي 1290587698 صادره خمينی شهر  فرزند رضا 
در  ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 24/38 متر مربع پالک شماره  32 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان ازمالکيت قربانعلی 

مزروعی سبدانی
152- رای شماره 26298-1395/10/04 هيأت دوم آقاي جواد بيگي به شناسنامه 
شماره 3195 کدملي 1286125121 صادره اصفهان  فرزند نوراله ششدانگ يک 
باب ساختمان به مســاحت 282/03 متر مربع پالک شــماره 9 و 9/1 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت نصرت 

شعرباف  مورد ثبت صفحه 237 دفتر 173 امالک
153- رای شماره 24756-1395/09/17 هيأت دوم آقاي اصغر رضائي بهارانچي 
به شناسنامه شماره 1399 کدملي 1283013916 صادره  اصفهان فرزند عباس در  
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 154/76 متر مربع پالک شماره  424فرعی 
از 14   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحات 282 و 94 و 285 دفاتر 612 و 462 و 612 امالک
154- 24757-1395/09/17 هيــأت دوم آقاي جهانبخش اقبالي گل ســفيدي به 
شناسنامه شــماره 384 کدملي 4689067899 صادره اردل فرزند افراسياب در  
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 188/56 متر مربع پالک شماره 680 فرعی 
از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 450 دفتر 881 امالک
155- رای شــماره 26282-1395/10/04 هيأت دوم  آقاي علي زائري اصفهاني 
به شناسنامه شــماره 1427 کدملي 1287825354 صادره  اصفهان فرزند محمد 
علي در  ششدانگ يک باب  ســاختمان به مساحت 372/13 متر مربع پالک شماره  
31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت احمد 

سليمی بابوکانی
156- رای شماره 25363-1395/09/23 هيأت دوم آقاي حميد نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 1357 کدملي 1283482061 صادره اصفهان فرزند صمد در  
ششدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت   250/64   متر مربع پالک شماره 134   
فرعی از  9  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 
ثبت صفحه 581 دفتر 1122 امالک ) از مقدار 1960 سهم مالکيت متقاضی کسر و 

بقيه بنام وی باقی بماند(
157- رای شــماره 25242-1395/09/22 هيــأت دوم آقاي حميــد رضائي به 
شناســنامه شــماره 1187 کدملي 1283383438 صادره اصفهــان فرزند رضا 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت   450   متر مربع پالک شماره   28  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حاج حســين 

قربانی کوجانی
158- رای شــماره 25236-1395/09/22 هيأت دوم آقاي حميد رضا عسگري 
لمجيري به شناسنامه شماره 2 کدملي 1290929815 صادره اصفهان فرزند علي 
سه دانگ مشاع ازششدانگ يک باب ساختمان به مساحت   202/00 متر مربع پالک 
شماره   40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی بنام علی عسگری
159- رای شماره 25235-1395/09/22 هيأت دوم آقاي جواد عسگري لمجيري 
به شناسنامه شماره 210 کدملي 1290467463 صادره  خمينی شهر فرزند علي 
در  سه دانگ مشاع ازششدانگ يک باب ساختمان به مساحت   202/00  متر مربع 
پالک شماره   40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی بنام علی عسگری
160- رای شــماره 25239-1395/09/22 هيــأت دوم آقاي حميــد رضائي به 
شناسنامه شــماره 1187 کدملي 1283383438 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت   298   متر مربع پالک شماره  28   اصلی 
واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از ســهم االرث آقای 

محمدعلی محمدی فرزند يداله
161- رای شماره 25230-1395/09/21 هيأت دوم خانم عزت نساج به شناسنامه 
شماره 1366 کدملي 1283948834 صادره اصفهان فرزند حسن در 0/989  دانگ 
مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  186/62  متر مربع پالک شماره 
فرعی از 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت معصومه حقيقی زاده
162- رای شماره 25227-1395/09/21 هيأت دوم آقاي مجيد ياري به شناسنامه 
شماره 188 کدملي 1290337731 صادره خمينی شهر  فرزند اسداله در  1/810  
دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت  186/62  متر مربع پالک 
شماره فرعی از 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت معصومه حقيقی زاده
163- رای شماره 25228-1395/09/21 هيأت دوم خانم ام کلثوم نادري بني به 
شناسنامه شماره 31 کدملي 4623076857 صادره شــهرکرد فرزند حسين در 
1/756 دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  186/62  متر مربع 
پالک شماره فرعی از 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت معصومه حقيقی زاده
164- رای شــماره 25229-1395/09/21 رای شــماره خانم فاطمه صداقت به 
شناسنامه شماره 70 کدملي 1287437435 صادره اصفهان فرزند محمدصادق 
در 1/445 دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت  186/62  متر 
مربع پالک شماره فرعی از 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت معصومه حقيقی زاده
165- رای شــماره 25364-1395/09/23 هيــأت دوم آقــاي اکبر ســهرابي به 
شناسنامه شــماره 305 کدملي 1290031290 صادره اصفهان فرزند عباس در  
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت  197/73 متر مربع پالک شماره 3162    
فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 491 دفتر 827 امالک
166- رای شــماره 24851-1395/09/17 هيأت دوم آقاي احمد نصرآزاداني به 
شناسنامه شماره 885 کدملي 1284652076 صادره اصفهان فرزند عبدالکريم در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 185/35 متر مربع پالک شماره  14فرعی 
از 7   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

35971 مورخ 94/3/27 دفترخانه 137 اصفهان
167- رای شــماره 25555-1395/09/24 هيأت دوم آقــاي محمدعلي مزروعي 
سبداني به شناسنامه شماره 1913 کدملي 1286638410 صادره اصفهان فرزند 
براتعلي در  ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت   190/00   متر مربع پالک 
شــماره  68  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکيت خانم محترم زارع بهرام آبادی
168- رای شماره 25218-1395/09/21 هيأت دوم آقاي احمد شاه سنائي گنيراني 
به شناسنامه شماره 1149 کدملي 1290910634 صادره اصفهان فرزند حسين 
در   سه دانگ مشاع ازششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 252/50 متر مربع 
پالک شماره  327 فرعی از 7   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 176 دفتر 1026 امالک
169- رای شــماره 25217-1395/09/21 هيــأت دوم آقاي محمد شاهســنائي 
گنيراني به شناسنامه شماره 32 کدملي 1290839506 صادره  خمينی شهر فرزند 
حسين در سه دانگ مشاع ازششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 252/50 متر 
مربع پالک شــماره  327 فرعی از 7   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 176 دفتر 1026 امالک

170- رای شماره 24147-1395/09/13 هيأت چهارم آقای محمد کريم ظهرابی 
رنانی   به شناسنامه شماره  61 کدملي 1290028850 صادره اصفهان فرزند علی  
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 811/75 مترمربع از پالک شماره 3381    فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

خانم علی عسگری ازموردثبت صفحه  311 دفتر 70 امالک
171- رای شــماره 23254-1395/09/02 هيأت چهارم خانم صغری زمانی نيه  
به شناسنامه شماره 48278 کدملي 1281579831 صادره اصفهان فرزند رضا  
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 121 مترمربع از پالک شــماره فرعی از  67  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

حافظه جدی
172- رای شماره 25898-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي صفرعلی عسگری   به 
شناسنامه شماره 8 کدملي 6219864077 صادره فريدن فرزند محمود  ششدانگ 
يک باب خانه به مســاحت 115/60 مترمربع از پالک شــماره  2432 فرعی از18 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 
ابوالقاســم صالحيان ازموردثبت صفحه 314 و 370 و 316 و 310 و 312 و 308 

دفتر  292 و 62  امالک
173- رای شماره 24315-1395/09/14 هيأت چهارم  آقای حميدرضا جان نثاری 
الدانی   به شناسنامه شماره 1  کدملي 1290327548 صادره اصفهان فرزند يداله  
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت  257/15 مترمربع از پالک شماره 149 فرعی 
از 13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه  370  دفتر 307  امالک
174- رای شــماره 24289-1395/09/14 هيــأت چهارم خانم عفــت گلی درباغ 
مهياری به شناسنامه شــماره 30 کدملي 1290027404 صادره اصفهان فرزند 
احمد  سه دانگ از ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 97/50 مترمربع از پالک 
شماره فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رسول جاللی
175- رای شــماره 24285-1395/09/14 هيــأت چهارم آقای رضــا قبادی به 
شناسنامه شماره  208 کدملي 2539560059  صادره اقليد  فرزند حسن  سه دانگ 
از ششدانگ يک باب خانه    به مساحت  97/50  مترمربع از پالک شماره فرعی از 
67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رسول جاللی
176- رای شــماره 24144-1395/09/13 هيأت چهارم خانم اعظم عنايت راد   به 
شناســنامه شــماره 1374 کدملي 1286866995 صادره اصفهان فرزند رسول 
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 220 مترمربع از پالک شماره 733    فرعی از 
40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

احمد جمشيدی  ازموردثبت صفحه 200 دفتر493 امالک
177- رای شماره 24146-1395/09/13 هيأت چهارم آقای ناصر علی جانی  به 
شناســنامه شــماره  816 کدملي 1290591857 صادره اصفهان  فرزند نصراله 
ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 15/18مترمربع از پالک شماره  1141   فرعی 
از  19  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 31   دفتر 272   امالک
178- رای شماره 24246-1395/09/14 هيأت چهارم آقای حسين علی جوهری 
هونجانی  به شناسنامه شماره  42 کدملي 1199785768 صادره شهرضا فرزند 
حسن ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 99/48 مترمربع از پالک شماره 450  
فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمود تنهايی
179- رای شماره 25970-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي اميد اسدی اجگردی   
به شناسنامه شماره 53425 کدملي 1280423511 صادره اصفهان فرزند جعفر  
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 51/50 مترمربع از پالک شماره 31 فرعی از 40 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مع 

الواسطه از سکينه کيقبادی
180- رای شماره 20578-1395/08/01 هيأت چهارم آقاي حسن کاظمی زهرانی 
به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290215707 صادره اصفهان  فرزند احمد چهار 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه .به مساحت 253/20 مترمربع از پالک شماره 
1586 فرعی از  6 اصلی واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  ازسندشماره ازموردثبت صفحه 32 الی 38  دفتر 490امالک
181- رای شــماره 20577-1395/08/01 هيــأت چهــارم خانم اکــرم کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شــماره 15 کدملي 1290377261 صادره اصفهان  فرزند 
محمدرضا دو دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه .به مساحت 253/20 مترمربع 
از پالک شماره 1586 فرعی از  6 اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازسندشــماره ازموردثبت صفحه 32 الی 38  دفتر 

490امالک
182- رای شــماره 24129-1395/09/13 هيأت چهارم آقای رحمت اله خانی  به 
شناسنامه شماره  12 کدملي 1159793336 صادره فريدن  فرزند حسين  ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 199/21 مترمربع از پالک شماره 742 فرعی از36 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی قدير علی 

ويالنی
183- رای شــماره 25964-1395/09/30 هيأت چهارم آقــاي احمد مقصودی 
سرتشنيزی  به شناسنامه شماره 1223  کدملي 6339470807  صادره شهرکرد 
فرزند علی حسين ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 82/44 مترمربع از پالک 
شــماره رديف 37  از66 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی احمد ذوالفقاری
184- رای شــماره 25883-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي احمد علی فرهنگی 
به شناســنامه شــماره2 کدملي 4172507999 صادره اليگودرز فرزندعلی اکبر 
ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت  171/50 مترمربع از پالک شماره فرعی از 
67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

مهدی خراط
185- رای شــماره 21840-1395/08/13 هيــأت چهــارم آقای اميــد زايرزاده  
به شناسنامه شــماره 109 کدملي 1841528528  صادره شــيراز فرزند محمد 
ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 26/58 مترمربع از پالک شماره  133 فرعی از  
40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

ملوک کريميان
186- رای شــماره 28041-1395/10/25 هيأت دوم خانم زهرا سهرابي رناني 
به شناسنامه شــماره 217 کدملي 1290320004 صادره اصفهان فرزند تقي در 
ششدانگ يک باب ساختمان)به اســتثناء بهای ثمنيه اعيانی يک سهم مشاع از ده 
سهم ششدانگ   پالک 18/3598( به مســاحت 137  مترمربع پالک شماره 3598  
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 
ثبت صفحات193 و 243 دفاتر 601 و 651 امالک)ضمنا نام مالک ملک بوده است 

که به زهرا تغيير کرده است(
187- رای شماره 28133-1395/10/25 هيأت دوم آقاي حسين صالحي اليادراني 
به شناسنامه شماره 1460 کدملي 1281097519 صادره اصفهان  فرزند مهدي 
در    ششدانگ يک باب   ساختمان   به مســاحت    195/59   مترمربع پالک شماره  
1222 و 275/1 )پالک 275/1 به 10175 تبديل شده است (    فرعي از  12  اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 456 دفتر 

396 و صفحه 450 دفتر 396
188- رای شــماره 28126-1395/10/25 هيــأت اول آقــاي قنبــر علي فرهنگ 
اصفهاني به شناسنامه شماره 249 کدملي 1293457809 صادره اصفهان فرزند 
غالمحسين در ششدانگ يک باب  خانه به مساحت  194/17  مترمربع پالک شماره 
32   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت 

حسن بيات مادی
آراي اصالحي 

1- رای شــماره 24860-1395/09/18 هيــأت چهارم با توجه بــه مفاد گزارش 
کارشــناس مورخ 1395/8/06 و با عنايت به اينکه راي هيأت تا کنون اجرا نشده 
 لذا مفاد راي صادر به شــرح زير اصالح مــي گردد: مســاحت 133/5 مترمربع

 می باشد 
2- رای شــماره 25686-1395/09/28 هيــأت چهارم با توجه بــه مفاد گزارش 
کارشناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به 
شرح زير اصالح مي گردد: پالک ثبتی 18/1314 صحيح ميباشد و پالک مجاورين 

در رای صحيح و 18/1314 ميباشد.
3- رای شــماره 11344-1395/05/17 هيأت ســوم آقاي صادق ساقري چي به 
شناســنامه شــماره 58 کدملي 1111792208 صادره فرزند اصغر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 164/55 مترمربع پالک شماره فرعي 
از34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی بی بی رضايی که قباًل مالک رسمی اقدس رضايی اعالم شده بود.
4- رای شماره 11345-1395/05/17 هيأت سوم خانم اعظم اميري به شناسنامه 
شماره 1784 کدملي 1285987381 صادره فرزند مصطفي در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 164/55 مترمربع پالک شماره فرعي از34 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی بی 

بی رضايی که قباًل مالک رسمی اقدس رضايی اعالم شده بود.
آرای صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.

بديهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادرخواهدشد .

تاريخ انتشار نوبت اول 1395/11/11
تاريخ انتشار نوبت دوم  1395/11/26

عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
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با موافقت مجلس؛

هشتم ربیع االول تعطیل رسمی 
شد

 ارزش سالمندان در کشورهای 
مختلف

 اقامه نماز توسط 1800 روحاني
در مدارس استان اصفهان

با موافقت مجلس و دولت، هشتم ربیع االول سالروز شهادت امام 
حسن عسگری)ع( و آغاز امامت ولی عصر)عج( به عنوان تعطیل 

رسمی اعالم شد.
نمایندگان در جلســه علنی قوه مقننه، ایرادات شورای نگهبان 
به الیحه احکام دائمی برنامه توسعه کشــور را مورد بررسی قرار 

دادند.
بهارستان نشــینان، جزء 5 بنــد الحاقی ماده یــک این الیحه را 
که ترکیب شورای عالی مهارت را مشــخص می کرد، با 166رای 
موافق، 33 رای مخالــف و 8 رای ممتنع از مجموع 247 نماینده 

حاضر در صحن علنی مجلس حذف کردند.
وکالی ملت در مصوبه دیگری مقرر کردند که هشتم ربیع االول 
سالروز شهادت حضرت امام حسن عســکری )ع( و آغاز امامت 

حضرت ولی عصر )عج( به عنوان تعطیل رسمی تعیین شود.
علی الریجانی رییس مجلس شــورای اســالمی پیــش از آغاز 
بررســی این بند الحاقی الیحه مذکور، گفت: شــورای نگهبان 
پیش از این اعالم کــرده بود کــه دولت در زمینــه تعطیلی 8 
ربیع االول مصوبه ای نداشته، به همین دلیل آن را رد کرده بود اما 
دولت با تعطیلی هشــتم ربیع االول موافقت کرده است؛ لذا دیگر 
مشکلی در این زمینه نیست و ایراد شــورای نگهبان به این بند 

حل شده است.

از قدیم، هر که را می خواستند دعا کنند، به او می گفتند پیر شوی. 
پیرشــدن به معنای هجوم چین و چروک به پوست، شکل گیری 
انواع و اقسام بیماری ها و دردها در بدن و حسرت خوردن بر تمام 
چیزهای از دست رفته بوده و هســت؛ با این حال، مزایای عزت و 
احترام کهنسالی چنان باالست که بر تمام این ناراحتی ها سیطره 
دارد و ســالمندانی را که از ســوی اطرافیانشــان از احترام کافی 

برخوردارند، راضی نگه می دارد.
اما آیا ســالمندی تنهــا در ایران مــرادف با محترم بودن اســت 
یا کهنســاالن ســایر نقاط دنیا هم به اندازه کافی محترم شمرده 
می شــوند؟ در اینجا به فرهنــگ رایج برخی از کشــورها نگاهی 
می اندازیم تا از چگونگــی مقام ســالمندان در آن مناطق مطلع 

شویم:
ژاپن: در ژاپن،  اولین دوشــنبه ماه ســپتامبر روز سالمند است. 
ســالمندان در این روز تعطیلند و خانواده با آنها جشــن گرفته و 
نوه ها به آنها هدیه می دهند. از این گذشته، زادروز 60 و 70سالگی 
هر ژاپنــی، ویژه ترین روزهای زندگی اوســت. خانــواده برای او 
جشنی بزرگ برپا می کند و جوان ها در آن روز برای شادکردن دل 

پیرها، سنگ تمام می گذارند.
چین: قوانین این کشــور به نفع ســالمندان نوشــته شده است. 
جوان ها بایــد مرتبا به ســالمندان خانواده خود ســر بزنند. مهم 
نیست چقدر دل مشغولی داشته باشــند یا مسافت بین منزل آنها 
و والدین طوالنی باشد؛ سرزدن به ســالمندان وظیفه ای است که 

نباید در آن کوتاهی کنند وگرنه سروکارشان با قانون است.
سنگاپور: در ســنگاپور هم مانند چین، قانون به نفع سالمندان 
است. در این کشور،  ســالمندی که احترام و توجه الزم را از جوان 
دریافت نکند،  می تواند از او به دســتگاه قانونی، شــکایت و وی را 

جریمه کند.
مدیترانه: در کشــورهای مدیترانه، ســالمندان جایگاه خود را 
از لحاظ ارج و قرب پیداکرده اند. در زبــان یونانی،  واژه پیرمرد به 
معنای انسان عزیز است. در این کشور زیاد می بینید خانواده هایی 

از چندنسل را که زیر یک سقف گرد هم آمده اند.
هند: در هند، جوان هــا در مواجهه با افراد مســن، به پاهای آنها 
دست می کشــند. این کار، نماد عشــق و احترامی است که برای 
آنها قائلند و به این طریق، از آنها درخواســت بخشش و بزرگواری 
دارند. در زندگی افراد این کشور،  شصتمین سال تولد او بیشترین 
ارزش را دارد و بــه همیــن دلیل، جشــن تولد 60 ســالگی را با 

بیشترین شکوه ممکن برگزار می کنند.

رییس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش وپرورش اســتان 
گفت: 1800 روحاني، مسئولیت اقامه نماز در مدارس استان را به 
عهده دارند. سید احمد طباطبایي با اشــاره به اینکه اصفهان در 
سطح کشور بعد از مشهد حائز رتبه دوم تعداد امام جماعت است، 
گفت: 1800 روحاني در 2200 آموزشــگاه اســتان وظیفه اقامه 
نماز را به عنــوان امام جماعت برعهده دارنــد و در مابقي مدارس 

استان، نماز جماعت به امامت عوامل مدارس برگزار مي شود.
رییس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان 
در ادامه گفت: تعدادي روحاني مبلغ هم در ایام مختلف به کمک 
آموزش وپرورش مي آیند که وظیفه تبلیغ امور دیني در ایام ویژه 
ســال مانند دهه محرم و صفر را بر عهده دارند. این تعداد روحاني 

به فراخور زمان هاي مختلف، از آمار متفاوتي برخوردارند.
سیداحمد طباطبایي همچنین با اشــاره به موضوع مشاوره هاي 
مذهبي گفت: 80 روحانــي ثابت از طرف حــوزه علمیه اصفهان 
نیز در مدارس اســتان داریم که در موضوع مشاوره هاي مذهبي 

مشغول به فعالیت هستند.
طباطبایي در ادامه افزود: آموزش و پرورش اســتان همچنین از 
حضور 350 همکار روحاني در پســت هاي مختلف که تحصیالت 

حوزوي داشته اند بهره مند است.
این مقام مســئول در آموزش وپرورش اســتان همچنین تصریح 
کــرد: اطالعــات روحانیوني کــه در آموزش وپرورش مشــغول 
مي شوند، در سامانه کلید رضوان ثبت مي شــود و از ابتدا تا پایان 

سال تحصیلي مشغول فعالیت خواهند بود.
رییس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش وپرورش استان، 
در پایان با اشاره به اجراي طرح مبین »مدیریت برنامه هاي یاوران 
نماز« براي روحانیون گفت: طرح مبیــن براي روحانیون مدارس 
در مرحله اول در ناحیــه 6 اصفهان برگزار شــد. همچنین طرح 
دیگري را براي حدود 160 نفــر از مدیران مدارس اجرا کردیم که 
این طرح ها براي توانمندســازي روحانیون مدارس و ارتقاي نحوه 

ارتباط آنها با دانش آموزان بوده است.

اخبار

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
بخشودگی صد درصدی جرائم بیمه تا 19 فروردین 96

با مسئوالن

در نشست خبری سازمان تامین اجتماعی، به بخشودگی 
جرائم بیمه ای، اشــاره و عنوان شــد کــه 65 درصد در 
 استان اصفهان تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی قرار

گرفته اند.
علی اصغــر دادخواه ضمن تبریک فرا رســیدن دهه فجر 
بیــان کرد: در حــال حاضــر 230هزار بازنشســته حق 
بازنشستگی دریافت می کنند و در سطح استان 43 شعبه 

مادر و 23 شعبه اقماری وجود دارد.
وی افــزود: از ابتدای ســال برنامه هایی داشــتیم مثل 
لیســت اینترنتی، پرونــده الکترونیک و... کــه بعضی به 
اتمام رســیده و بعضی در حال تکمیل اســت. مدیرکل 
تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: تاکنون 110هزار 
کارفرما که با تامین اجتماعی در ارتباط هستند، از طریق 
اینترنت لیســت خــود را رد می کنند کــه 110 هزار بار 
مراجعه در ماه به شــعب کاهش پیدا کرده است و نیازی 
 به تردد و مشــکالت ترافیکی بــرای کارفرمایان ما وجود 

ندارد. 
وی عنوان کرد: پایان هرسال، بیالنی به کارفرمایان داده 
می شــد که این بیالن از طریق اینترنت، ارائه و به وسیله 
ایمیل برای این کارفرمایان ارسال می شود که در سال 95 

در یک مرحله انجام شده است. 
دادخواه ادامه داد: ثبت نام متمرکز از طرح هایی است که 
در 100 روز عملیاتی شد و بیمه شدگان تامین اجتماعی 

یک بار برای همیشه ثبت نام می شــوند که شماره بیمه 
مخصوص به خود را خواهند داشت. 

وی خاطرنشان کرد: بازرســی الکترونیک موضوع بعدی 
اســت که در شــعبه 25 تهران به صورت آزمایشی انجام 
می شود و از اسفند در تمام کشــور انجام خواهد شد؛ به 
این شکل که بازرسان سازمان با در دست داشتن تبلت و 
جی پی اس با ثبت اسم کارگر، اثر انگشت وی را دریافت 
می کنند و تفاوت لیســت بیمه کارفرما و آنچه در واقعیت 

وجود دارد، از بین می رود.
مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
در اســتان اصفهان به صورت آزمایشــی در مراکز ملکی 
ســازمان، ســخت افزارهایی نصب می شــود تــا کارت 
الکترونیک درمانی به همــراه دفترچه های کاغذی قدیم 
)که از آنها در بعضی شعب درمانی اســتفاده می شود( از 
تخلفات بخش درمان جلوگیــری کند و 2 میلیون و 500 

هزار دفترچه که صادر شده حذف شود. 
دادخواه گفت: به دنبال بخشــودگی جرائم، کارفرمایان 
خوش حساب تمامی کارگاه های تولیدی صنعتی معدنی 
وخدماتی، چــه دولتی و چه خصوصــی، از 19 دی 95 تا 
19 فروردین 96 می توانند در خواســت خود را به مراکز 
بدهند و از این بخشــودگی 100درصدی استفاده کنند؛ 
مرحله اول که شامل کارگاه های خدماتی نبود، انجام شد 

و 2000 ثبت نام صورت گرفت.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: در حال حاضر سازمان 
مشغول احیا و راه اندازی مراکز یادگیری محلی با رویکردهای 
نوین بوده و تاکنون 270 مرکز یادگیری محلی راه اندازی شده 

است.
به گزارش ایمنا، علی باقرزاده اظهار کرد: 200 هزار نفر در برنامه 
های مکمل سواد آموزی مانند مسابقات انشانویسی و کتابخوانی 

شرکت کرده اند.
رییس سازمان نهضت سواد آموزی به میزان اعتبار هزینه شده 
برای انجام فعالیت های سوادآموزی اشــاره کرد و افزود: اعتبار 
ساالنه سازمان نهضت سوادآموزی 80میلیون دالر است که از 
سوی دولت تامین می شود و سازمان تاکنون با 72 میلیون دالر 

اعتبار توانسته است به عملکرد مذکور دست یابد.
وی با بیان اینکــه گام اول ســواد آموزی، فراگیــری مهارت 
خواندن و نوشتن است، تصریح کرد: رویکرد اصلی فعالیت های 
سوادآموزی، آموزش مهارت های بهتر زیستن و نحوه یادگیری 

به فراگیران است.
رییس ســازمان نهضت ســواد آموزی به رویکردهای حاکم بر 
فعالیت ها و خدمات سوادآموزی، اشاره و خاطرنشان کرد: این 
سازمان تمامی تالش خود را برای انعطاف حداکثری در برنامه، 
مشارکت حداکثری جامعه و سودمندی و کیفیت حداکثری در 

برنامه های خود به کار گرفته است.
جذب و آموزش افراد بی ســواد گروه های ســنی 

10تا49سال

باقرزاده به گروه های هدف و تنوع موجود در مخاطبان اشــاره 
کرد و افزود: سازمان نهضت سوادآموزی مسئولیت شناسایی و 
جذب و آموزش افراد بی سواد و بازمانده از تحصیل گروه سنی 

10تا49ساله را بر عهده دارد.
وی با تاکید بر اینکه گروه ســنی 10تا49ســاله از تنوع زیادی 
برخوردار اســت، بیان کرد: کــودکان کار و خیابــان، کودکان 
بازمانده از تحصیل دارای کبر سنی،کودکان بدون شناسنامه، 
اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز، معلوالن و افراد با نیازهای ویژه 
و دختران روستایی و عشایر، گروه سنی 10تا19ساله را تشکیل 

می دهند.
اهمیت مراکــز یادگیری محلی و آموزش ســواد

در محالت
رییس سازمان نهضت ســوادآموزی به اهمیت مراکز یادگیری 
محلی برای متمرکز شدن فعالیت های آموزش سواد در محالت 
و توسعه مشــارکت بومی اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر 
ســازمان در حال احیا و راه اندازی مراکــز یادگیری محلی با 
رویکردهای نوین است و تاکنون 270 مرکز یادگیری محلی راه 
اندازی شده و امید است به 2500 مرکز یادگیری محلی توسعه 

یابد.
وی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش مزایا و تسهیالت ویژه ای 
مانند انتصــاب یک نفر به عنوان مدیر مرکــز، تخصیص فضا و 
تجهیزات و امکانات الزم بــرای انجام فعالیت های مکمل برای 

تسهیل کار و مقرون به صرفه بودن خدمات در نظر گرفته است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد:

بخشودگی صددرصدی جرائم بیمه تا 19فروردین96
رییس سازمان نهضت سواد آموزی خبر داد:

راه اندازی۲۷0 مرکز یادگیری محلی در سراسر کشور

خانواده

پان پراگ یک ماده مخدر صنعتی اســت که به شکل 
آدامس، پاســتیل، پودر و خوشــبوکننده های دهان 
با طعم های مختلــف نعنایی، پرتقالــی و میوه ای در 
بســته بندی های زیبا و گاهــی آلومینیومی و کوچک 

مانند سماق و نمک های رستورانی ارائه می شود. 
علیرضا ســفیدچیان روانپزشــک و مدرس دانشگاه 
گفت: مصرف پان پراگ به صورت جویدنی، زیرزبانی و 
مکیدنی با دفع ترشحات قرمز رنگ همراه بوده و مواد 
  »BETEL « تشکیل دهنده آن از برگ درختی به نام
اســت؛ بدین صورت که این ماده را با مقداری تنباکو، 
آهک، خاکستر، ادویه، اسانس و افزودنی های غیرمجاز 
مخلوط می کنند که بســیار نشــئه آور است، حتی 
در بعضی از انــواع پان پراگ ها، بــرای افزایش قدرت 
سرخوشــی و نشــئگی، ترکیبات مخدر یا توهم زای 
دیگــری از جملــه تریــاک، حشــیش و در مواردی 
ترکیبات شیمیایی از جمله آرسنیک، منیزیم و سرب 

به آن اضافه می شود.
جامعه هدف این نوع مخدر، کــودکان و نوجوانان )به 
دلیل مصرف آدامس و پاســتیل و غیره( بخصوص در 
مدارس هستند؛ چراکه افراد در این سنین به شدت به 
دنبال تجربه های تازه اند و این موارد با ســرعت شیوع 

پیدا می کند.
ســفید چیان تصریح کرد: بیشترین میزان مصرف این 
ماده در مناطق شــرقی و جنوبی کشور بوده و  مبادی 
ورودی این مواد به ایران، کشــورهای افغانســتان و 
پاکســتان اســت، همچنین قیمت آن حدود 300 تا 

500 تومان و بسیار ارزان است. 
اســامی دیگر بــرای تبلیغ و تشــویق بــه مصرف و 
انگ زدایــی از اینکه پان پــراگ  مخدر نیســت، ارائه 
می شــود که عبارتند از: ملوان زبــل، دپی کوپر، راجا، 
تایتانیک، پان عربی، ناس افغانــی، چالیا، پان کوبیده و 

بی تی ) BT ( و حتی دندان سفت کن و ویتامین.
این روان پزشک گفت: پان جزو 5 ماده  مخدر مصرفی 
اســت که بعــد از تنباکو، الــکل و کافئیــن، حداقل 
10درصد جمعیت دنیا در کشــورهای آسیای جنوب 
شــرقی )به ویژه هند و پاکســتان( این ماده را مصرف 
می کنند و دلیلی که مصرف کنندگان پان پراگ ها را به 
سمت آن می کشد، احساس گرمی، سرخوشی موقت، 

سبکی سر، گیجی و شادی کاذب است.

خانواده ها مراقب فرزندانشان باشند؛

پان پراگ؛ مخدری خوشمزه 
در کمین کودکان و نوجوانان 

نیما مختاریان، مربی دلســوخته ای که چند ســالی است 
زندگی اش را در میان کــودکان و نوجوانــان منطقه خاک 
سفید تهران گذرانده، می گوید: »آنچه برای من، همراهانم، 
کارشناســان و دغدغه مندان اهمیت ویژه ای دارد، وضعیت 
کودکان و نوجوانان محالت حاشیه شهرهاست. از دیدگاه من 
فقر مفهومی نیست که تنها با مســائل مالی در ارتباط باشد، 
بلکه باور دارم زمانی به سراغ یک فرد می آید که انتخاب های 
محدودی دارد؛ همــان پدیده تلخی که در میان ســاکنان 

محالت حاشیه ای بیداد می کند.
زیبای فراموش شده

زیبا و شادی دو خواهری هستند که بر خالف نام هایشان، از 
زیبایی و شــادمانه های زندگی تصوری ندارند و در عوض به 
اندازه سال های عمرشان که به زور از انگشتان دو دست تجاوز 
می کند، بارها وبارها بر ســر دوراهی هایی قرار گرفته اند که 

برایشان حکم انتخاب میان بد و بدتر را داشته است.
»زیبا« دختری کــه چهره اش به خوبی بــا نامش همخوانی 
دارد و هنوز رد پای کودکی از چهره اش پاک نشده، هنوز 14 

سالش نشده نزدیک به دو سال است که به خانه بخت رفته و 
به قول خودش دیگر از آن خنده های کودکی اش اثری باقی 
نماند. وقتی شروع به صحبت می کند از روزهای خاکستری 
زندگی اش حرف می زند که در ذهــن، رویاهای رنگی اش را 
بال و پر می دهد. از سال گذشــته می گوید؛ همان روزهایی 
که پدرش پا در یک کفش کرد که زیبــا نباید بیش از این در 
خانه پدری بماند: »پدرم مردی را که بیست و چند سال از من 
بزرگ تر بود به عنوان همســرم انتخاب کرده بود و حق هیچ 
مخالفتی را هم نمی داد. قدرت مخالفت هم نداشتم. به هیچ 
عنوان نمی توانستم آن مرد را که اعتیاد از سر و رویش می بارید 
به عنوان شــوهرم بپذیرم؛ اما انگار چاره دیگری نداشتم زیرا 
جشن نامزدی مان نزدیک بود و مدتی نگذشت که اتاق های 
خانه پر شد از میهمان هایی که قوم شوهر بودند و به داماد برای 
این انتخاب تبریک می گفتند. هیچ کسی حتی خواهرم شادی 
که رابطه من و او به دلیل فاصله سنی کم، خیلی خوب بود، از 
نقشه هایی که در ذهنم مرور می کردم خبر نداشت. همه فکر 
می کردند رام شده ام و به این ازدواج راضی ام؛ در حالی که من 

منتظر بودم تا آن شب کذایی به پایان برسد.«
زیبا  ادامه داد: خانواده ما و داماد سرگرم تدارک مراسم عقد و 
عروسی بودند که نقشه من و یعقوب عملی شد. او پسر خاله 
مادرم بود، با پدرم هم نســبت دور فامیلی داشت و از زمانی 
که متوجه شــد عالقه ای به ازدواج با این مــرد ندارم، به من 
پیشنهاد فرار و پس از آن ازدواج داد و من هم که انتخابی بهتر 
از این به ذهنم نمی رسید و ازدواج با یعقوب را به آن »فاجعه« 
ترجیح می دادم، با کمال میل پذیرفتم. حدود یک ماه در خانه 
شوهرعمه ام مخفی شدیم و او هم بدون اینکه بقیه را از حضور 
ما در خانه اش آگاه کند، عاقدی آورد و ما را به هم محرم کرد 
تا کم کم آب ها از آســیاب افتاد؛ اما آنچه هنوز تمام وجودم را 
می خراشد نفرتی است که از سرنوشتم دارم و دوست دارم به 
هر طریقی شــده از روزهای زجرآورم برای دخترکانی بگویم 
که به اجبار خانواده یا شــرایط زندگی تن به ازدواج می دهند 
تا شاید سرسختی بیشتری نشان داده و بر این سرنوشت شوم 

پایان دهند.
رویای زندگی

»شادی« اما خواهر کوچک تر »زیبا« است که با وجود سهم 
پوشــالی اش از حضور در خانه پدری، قرص و محکم ایستاده 
تا راهش را از آنچه پدر جلوی پایش می گــذارد، جدا کند. با 
آنکه تنها 12 ســال دارد، اما راه جنگیدن برای رســیدن به 
خواسته اش را خوب می داند. شادی می گوید: »تنها زبانی که 
پدرم بلد اســت با آن حرف بزند، زبان کتک است و به محض 
اینکه با ازدواج مخالفت می کنم، با تکه لوله ای که همیشــه 
گوشــه اتاق دارد، مرا به باد کتک می گیرد و به من می گوید 
تو دختر شومی هستی. در حالی که من می دانم خوشبختی 
انتظارم را می کشد؛ به همین دلیل کتک های پدر اهدافی را که 
در ذهن دارم از بین نمی برد. اصال دوست ندارم سرنوشتم به 
سرنوشت زیبا و تمام دخترانی که در سن کودکی یا نوجوانی 
ازدواج می کنند شبیه باشد؛ بلکه دوست دارم در وقت مناسب 
با مردی ازدواج کنم که درس خوانده باشــد و تــا آن زمان 

می خواهم به خوبی درس بخوانم.«
شادی که با وجود عشقش به تحصیل، از نشستن پشت میز 
و نیمکت مدرسه محروم بوده اســت، با پا گذاشتن به »خانه 
علم خاک سفید« به یکی از اعضای فعال گروه تئاتر این خانه 
تبدیل شد و با کمک مربی های خانه درسش را خواند و پس 
از گذراندن آزمون تعیین ســطح، موفق شــد در کنار سایر 
همسن و ساالنش به یک مدرســه عادی برود. او که در رشته 
ورزشــی کاراته هم خوش درخشیده است، بســیار زیباتر از 
حد انتظار صحبت می کند. برای نمونه از رویاهایش این طور 
می گوید: »شب ها قبل از خواب چشــمانم را می بندم و خود 
را در راه تاریکی می بینم که افراد زیادی تالش می کنند مانع 
پیشروی ام شوند، اما با اراده و انگیزه ای که دارم همه آنها را کنار 
می زنم. « همچنین ازدواج کودکان، یک موضوع چندوجهی 
است که به همین نسبت مدل های مختلفی را شامل می شود 
و در قومیت های مختلف، تفاوت های زیادی به خود می گیرد 
که هر کدام آسیب های اجتماعی و آسیب دیدگان خاص خود 

را به همراه دارد.

درست در نقطه مقابل آمار نزولی ازدواج جوانان در سال های اخیر، آمارهای پر و پیمانی خودنمایی می کند 
که خبر از تعداد باالی ازدواج می دهند، اما نه آن ازدواجی که خبــرش لبخند بر لب ما بیاورد! این آمارهای 
صعودی و سرســام آور مربوط به ازدواج کودکانی اســت که به جای بازی و غرق شدن در دریای رنگارنگ 

کودکی، ناخواسته در گردابی فرو می روند که هیچ نسبتی با کودکی شان ندارد.

این کودکان را با کتک پای سفره عقد می نشانند؛

ازدواج های اجباری دختران کم سن و سال

حوادث

ازدواج کودکان، 
یک موضوع 

چندوجهی است 
که به همین نسبت 
مدل های مختلفی 

را شامل می شود 
و در قومیت های 

مختلف، تفاوت های 
زیادی به خود 

می گیرد که هرکدام 
آسیب های اجتماعی 

و آسیب دیدگان خاص 
خود را به همراه دارد

مرد جوان که تصور می کرد دوســت و همسرش با هم در 
ارتباط هستند، به خاطرسوءظن دست به جنایت زد.

اوایل شهریور امسال مردی با پلیس شهریار تماس گرفت و 
از کشف جسد مردی افغانی در یک ساختمان نیمه کاره در 
یکی از محله های شهریار خبرداد. کارآگاهان پلیس جنایی 
ویژه غرب اســتان تهران همراه تیمی از ماموران بررســی 
صحنه جرم، در آنجا حاضر شده و مشاهده کردند که جسد 
مردی جوان در اتاق نگهبانی در حالی افتاده که تبری به سر 

او اصابت کرده و همین ضربه باعث مرگ وی شده است.
جسد مرد جوان به پزشــکی قانونی منتقل شد. همزمان با 
تشکیل پرونده قضایی در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای 
شــهریار، تحقیقات پلیس جنایی برای رازگشــایی از این 
پرونده آغاز شــد. ماموران با انجام تحقیقات محلی متوجه 
شدند آخرین نفری که مقتول رادیده و شب حادثه میهمان 
وی بوده، یکی از هموطنان اوســت کــه در محله ای دیگر 

زندگی می کند.
این مرد به عنوان تنها مظنون پرونده، تحت تعقیب پلیس 
جنایی قرار گرفت. ماموران برای بازداشــت او به خانه اش 
اعزام شــدند که معلوم شد در آنجا نیســت و کسی از وی 
خبری نــدارد. ماموران همچنین به ســاختمان محل کار 
او رفتند که مشخص شــد با کارفرمایش تسویه کرده و به 
مکانی نامعلوم رفته اســت. تالش پلیس برای بازداشت او 
ادامه داشت تا اینکه متوجه شدند وی از ایران خارج شده و 
به افغانستان گریخته است. با گذشت پنج ماه از این جنایت، 
دو روز پیش زمانی که متهم به ایران بازگشــته و به شهریار 

آمده بود، شناسایی و بازداشت شد.
متهم به قتل، با انتقال به پلیس آگاهی ویژه غرب اســتان 
تهران، بازجویی شد و اظهاراتی ضد و نقیض را ارائه داد. وی 
مدعی شد که آن شب فقط میهمان مقتول بوده و روز بعد 
هم آنجا را ترک کرده است. همچنین اظهار کرد که نمی داند 
چه کسی او را به قتل رسانده اســت؛ فراری در کار نبوده و 

برای مالقات با خانواده اش به افغانستان رفته است.
اعتراف به قتل

تحقیقات از این متهم ادامه داشت تا اینکه او سکوت خود را 

شکست و به قتل هم وطن خود اعتراف کرد.
متهم به قتل درباره انگیزه اش از این جنایت گفت: آن شب 
من میهمان دوستم )مقتول( بودم. او حرف هایی زد که تصور 
کردم او و همســرم با هم ارتباط پنهانی دارند. این موضوع 
آزارم می داد و باعث سلب آرامشــم شد. فقط به انتقام فکر 
می کردم. او بعد از این صحبت ها به ســمت اتاقک نگهبانی 
رفت و خوابید. آن شــب حالم خیلی بد بود. باورم نمی شد 
او و همســرم به من خیانت کرده  اند. عقلــم کار نمی کرد و 
خون جلوی چشــمانم را گرفته بود. دیگر نمی توانستم به 
چیزی فکر کنم. باورم شده بود که گفته هایش صحت دارد. 
نیمه شب تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. اطراف اتاقک 
نگهبانی را جست وجو کردم و تبری یافتم و با همان تبر او را 

در خواب کشتم.
متهم به قتل ادامه داد: سراسیمه به خانه ام رفتم. از همسرم 
در ارتباط با دوستی پنهانی او و مرد نگهبان پرس و جو کردم 
که پاســخ درســتی نداد و مدام تهدیدم می کرد که االن با 
پلیس تماس می گیرد. با برداشتن تعدادی لباس و مقداری 
پول به افغانستان رفتم. چند ماهی آنجا بودم. به گمان اینکه 
کسی متوجه نشــده جنایت را من مرتکب شده ام، به ایران 

بازگشتم که دستگیر شدم.
تحقیقات پلیس جنایی برای رازگشــایی از صحت انگیزه 

متهم برای ارتکاب این جنایت ادامه دارد.

سوءظن؛ 
تیشه ای بر ریشه خانواده ها
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پیشنهاد سردبیر: 
مرد نمکی 1۷۰۰ ساله در موزه ایران

تصور گم شدن یک شهر بزرگ دشوار اســت؛ اما شهرهایی در طول 
تاریخ وجود دارند که دقیقا این اتفاق برای آنها افتاده اســت. دالیل 
زیادی وجود دارد که یک شهر را می تواند خالی از سکنه کند، دالیلی 
مثل جنگ، بالیای طبیعی، تغییــرات آب و هوایی ونبود امکانات برای 
تجارت، نمونه هایی از آنها هستند. این شــهرهای گم شده در طول 
 زمان به فراموشی سپرده شدند تا اینکه چندین قرن بعد مجددا توسط
 عده ای پیدا شدند. با ما همراه باشــید تا با برخی از این شهرها آشنا 

شوید.

گردشگری

شهرت این روستای شــناور اول از همه به خاطر شناور بودن 
خانه ها و مغازه های  اســت که روی آب رودخانه قرار دارند و 
بعد به خاطر اینکه توریســت های خســته از تماشای معابد و 
شــهرهای تاریخی ترجیح می دهند فعالیتی متفاوت را تجربه 
کنند. به همین دلیل هم ســوار بر قایق به این دهکده می آیند 
تا زندگی مردمش را از نزدیک تماشا و میوه، غذا، بدلیجات و ... 

خریداری کنند.
هرچند که کامبوج سه روستای شــناور دارد که خانه هایشان 
را با چوب بامبو روی آب بنا کرده اند؛ امــا در بین آنها دهکده 

چونگ خناس، از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

روستای شناور چونگ خناس

گنجینه تاریخ

برنادت سوبیرو، قدیسه ای فرانسوی استکه ادعا می شود جسدش پس از ۱۳۶ سال 
هنوز هم سالم باقی مانده است. او قدیسه ای جوان بود که سوادی نداشت اما می گویند 
با عالم ماوراء الطبیعه در ارتباط بوده است و دلیل سالم ماندن جسدش را نیز همین 
می دانند. در وصف برنادت گفته می شــود که دختری بسیار خوش اخالق و مهربان 
بود و همیشه تسبیح به دست داشت و ذکر می گفت. او چندبار مدعی شد که بانویی 
نورانی و مقدس را می بیند و با وی سخن می گوید؛ اما کسی جز او آن بانو را نمی دید. 
به همین دلیل اغلب برنادت را دروغگو می پنداشتند؛ اما در این میان برخی دیگر به 
او ایمان آوردند و از پیروان برنادت سوبیرو شدند. برنادت پس از مدتی شروع به ابالغ 
پیام هایی به مردم کرد و آنها را به خوب زیســتن، محبــت و موضوعاتی از این قبیل 
تشویق می کرد. برنادت سوبیرو در سن ۳۵ ســالگی از دنیا رفت و دلیلش را بیماری 
طوالنی مدت او می دانند. بدن او را در صومعه  کلیسای گیلدارد به خاک سپردند. پس 
از فوت برنادت سوبیرو  برخی که به مقدس بودن او ایمان بسیاری داشتند، برای اثبات 
حرف خود در ۲۲ نوامبر سال ۱۹۰۹ دست به نبش قبر برنادت زدند و همان زمان بود 
که با پدیده ای غیر قابل توجیه مواجه شدند؛ با آنکه صلیب همراه وی زنگ زده بود، 
جسد این دختر جوان هنوز هم ســالم باقی مانده بود. پس از آن بود که جسد سالم 
برنادت سوبیرو بسیار مورد توجه همگان و رسانه های جمعی قرار گرفت و بارها توسط 
پزشکی قانونی بررسی شد، اما هیچ دلیلی جز مواد معدنی زیادی که در قبر او وجود 
داشــت نیافتند. برخی معتقد بودن این امالح زیاد است که باعث حفظ بدن قدیسه 
شده؛ امروزه جسد برنادت در محفظه ای شیشه ای در کلیسای سنت برنادت در شهر 

نور فرانسه نگهداری می شود.

اگر گذرتان به موزه ایران باســتان افتاده باشد، در میان آثار تاریخی، حتما چشمتان 
به موجودی عجیب و غریب درون یک محفظه شیشــه ای می افتد. کمی جلو بروید 
و بادقت این مومیایی را ببینید. آری، درست متوجه شده اید، چهره و موهای مردی 
مومیایی که از ۱۷۰۰ سال پیش تا به امروز تا حدودی سالم باقی مانده و در موزه ایران 
باستان ساکن شده است. این مرد که شما آن را درون یک شیشه می بینید، روزگاری از 
مردمان متمول بوده که موهای بلند و سر و صورت خاصی داشته و در پایش چکمه ای 
چرمی ظریف و هنرمندانه و در گوش چپ خود گوشواره ای طال داشته است. در سال 
۱۳۷۲ معدن کارانی که در حال خاکبرداری و استخراج نمک از معدن نمک چهرآباد 
استان زنجان بودند، در اواسط یکی از تونل های معدن که حدود ۴۵ متر طول داشت، 
با نیم تنه یک جسد  مواجه شدند و همین سبب شد تا کاوش در این منطقه آغاز شود. 
با تحقیقات و بررسی ها و آزمایش های دی ان ای دانشمندان به این نتیجه رسیدند 
که این مرد ۳۷ ساله با قدی در حدود ۱۷۵ سانتی متر و گروه خون +o در این معدن 
فوت کرده و موریانه جسدش را خورده و در نهایت بر اثر سقوط ناگهانی درون یکی از 
گودال های معدن نمک و ضربه ای شدید که به سمت راست جمجمه و صورتش وارد 
شده،فوت کرده است. براساس ویژگی های ظاهری اش و پارچه لباس خاص و  شیء 
نقره ای همراهش، او اشراف زاده بوده نه یک کارگر معدن؛ به همین خاطر این فرض 
وجود دارد که وی در حال فرار به این غار پناه برده یــا در یک جنگ از میدان جنگ 
گریخته و به این مکان پناه آورده است. مردان نمکی، عنوانی است برای شش پیکر که 
در این منطقه در چند سال کاوش، کشف شد. این جسد  نخستین مرد نمکی است که 

در این منطقه یافته  شده است.

دیدن اسکلت پیشینیان در ســال های دور، شاید برای شــما جالب باشد؛ در 
موزه ها و سایت های باستانی اســتخوان های بسیاری دیده می شود؛ اما یکی از 
جالب ترین آنها را در موزه  گرمابه پهنه ســمنان خواهید دید که استخوان های 
مادری در حال زایمان اســت. اســکلت مادری جوانمرگ با جنینی در شکم از 
هزاره دوم پیش از میالد در حفاری های تپه حصار دامغان یافت شد و همانطور 
سالم و دست نخورده در محفظه ای شیشــه ای در مهم ترین بخش موزه یعنی 
یکی از غرفه های متصل به صحن اصلی گرمابه حضرت نگهداری می شود. هدف 
از قرار دادن آن در موزه،آ شنایی مردم با شیوه تدفین در هزاره دوم پیش از میالد 
در فالت مرکزی ایران بوده است .اسکلتی منحصر به فرد که سالم ترین اسکلت 
باقی مانده در ایران است. مادر سنی در حدود ۱۷ تا ۲۰ سال داشته که به علت 
کوچکی لگن در حین زایمان جان خود را از دســت داده و جنین از سمت پا از 

شکم مادر خارج شده است.
مادر جوانمرگ را به صورت »جنینی« ) یک نوع شــیوه تدفیــن (  که در آیین 
میترائیسم ) دوره پرســتش الهه میترا ( مرســوم بوده، دفن کرده اند. تمامی 
مردگان و زن جوان طوری به خاک سپرده شده اند که سر رو به طلوع خورشید 
باشد. اعتقاد به دنیای پس از مرگ سبب می شــد که همراه مرده اشیایی را به 
خاک بسپارند تا نیازهای شخص متوفی در عالمی دیگر مهیا باشد. در کنار این 
زن کاسه ای سفالی و مقداری گوشت شــکار قرار داده اند. عالوه بر این، همراه 
زنان زیورآالت و همراه مردان آالت جنگی و ابزار کارشان را دفن می کردند، به 

همین خاطر در مشت این مادر دستبند و انگشتری گذاشته اند.

به سراغ یکی از قدیمی ترین موجودات زنده کره زمین می رویم که بقایای آن را در 
یکی از موزه های تاریخ طبیعی آمریکا نگهداری می کنند. مومیایی ماموت کوچکی 
که قدمتی چهل هزار ساله دارد و در هنگام مرگ تنها ۳۰ تا ۳۵ روز عمر داشته است. 
این ماموت کوچک را با نام لیوبا می شناسند و بهترین نمونه بر جای مانده در میان 
ماموت های پشمالو می باشد. پیش از لیوبا، مومیایی کوچک دیگری به نام دیما این 
عنوان را از آن خودش کرده بود.لیوبا ماموت ماده ای است که در سال ۲۰۰۷ و توسط 
یکی از اهالی بومی و قبیله ای سیبری و در جزیره قطبی یامال در روسیه کشف شد. 
کاشف لیوبا فردی به نام یوری خودی بود که با کمک پسرانش این ماموت چهل هزار 
ساله را پیدا کرده بود. خودی با دیدن لیوبا، متوجه شده بود که با الشه ماموتی طرف 
است و در نتیجه از دست زدن به این مومیایی خودداری کرده بود؛ چرا که اهالی این 
جزیره اعتقاد دارند لمس ماموت ها برای مردم بدبیاری دارد. او با یکی از دوستانش 
مشورت کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که مسئوالن موزه محلی را خبردار 
کنند. پس از بازگشت مسئوالن و یوری خودی به محل کشف ماموت، متوجه شدند 
که الشه لیوبا در جای پیشین خود قرار ندارد و گمان کردند که حتما عده ای برای 
سوءاستفاده این ماموت با ارزش را به یغما بردند؛ البته پس از چندی کند و کاو، لیوبا 
را بیرون از یک مغازه محلی پیدا کردند و پس از آن معلوم شــد مغازه دار، لیوبا را از 
یکی از خواهرزاده های »یوری خودی« خریده است. در این روند بدن مومیایی لیوبا 
قدری آسیب دید؛ اما خوشبختانه بخش عمده بدن این ماموت کوچک سالم باقی 
مانده بود.به خاطر کمک های شایان توجه یوری خودی، نام ماموت کوچک را لیوبا 

نهادند که نام همسر یوری بود.

لیوبا ؛ ماموت چهل هزار سالهاسکلت زن باردار ۴۰۰۰ سالهمرد نمکی 1۷۰۰ ساله در موزه ایران جسد سالم قدیسه فرانسوی

شهرهایی که گم شدند!
ویجایاناگارا؛ هند

ویجایاناگارا، زمانی با جمعیت ۵۰۰ هزار 
نفر یکی از پرجمعیت ترین شــهرهای جهان بود. 

این شهر هندی در قرن ۱۴ و ۱۵ در زمان به اوج رسیدن 
قدرت امپراتوری ویجایاناگارا به رشــد و بالندگی بسیاری 
رسید. در این زمان، این شــهر اغلب با پادشاهان مسلمان در 
حال جنگ بود. در ســال ۱۵۶۵ ، ارتش ویجایاناگارا شکست 
سنگین و مصیبت باری را متحمل شــد و سقوط کرد. پس 
از آن،  ارتش مسلمان پیروز شــروع به نابودی، کشتار و 

غارت شــهر وعبادتگاه های آن کرد. با وجودی که 
امپراتوری این شهر به حکومت خود ادامه داد؛ 

اما پایتخت  اصلی آن هیچگاه دوباره 
ساخته نشد.

خاتوشا؛ ترکیه
خاتوشا در قرن ۱۷ قبل از میالد، پایتخت 

امپراتوری هیتی بود.
 این شهر در سال ۱۲۰۰ قبل از میالد توسط خود دولت 

هیتی تخریب و بعدها کامال خالی از سکنه شد. تخمین های 
جدید، جمعیت شهر را بین ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر می دانند. 
خانه های مســکونی که با چوب و آجرهای گلی ساخته شده 
بودند کامال از بین رفته و اثری از آنها نیست و فقط ویرانه هایی 
از قصرها و عبادتگاه ها سنگی به جا مانده است. این شهر 

گمشده توسط یک گروه باستان شناسی آلمانی، در 
اوایل قرن ۲۰ در مرکز ترکیه  کشف شد.

تروآ؛ ترکیه

تروآ از شهرهای افســانه ای در شمال غربی 
ترکیه اســت که در شعرهای حماســی هومر به 

شهرت رسید.
 بر طبق نوشــته های موجود در شــعرهای ایلیاد )اثر 
 حماســی هومر(، جنــگ تروآ در این شــهر بــه وقوع 

پیوست.
 سایت باستان شناســی تروآ از چندین الیه خرابه 

تشکیل شــده اســت که یکی از الیه های آن 
مربوط به قرن ۱۳ قبل از میالد است.

تئوتیئواکان؛ مکزیک

در قرن ۲ قبل از میــالد، تمدن جدیدی 

در دره مکزیک شــکل گرفت. این تمدن باعث 

پیدایش کالنشــهر پر رونق تئوتیئواکان و هرم های 

بزرگ آن شــد. در قرن ۶ بعد از میالد، خشکسالی های 

طوالنی ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی باعث کاهش 

جمعیت این شهر شد تا اینکه ۷ قرن بعد از مرگ امپراتور 

تئوتیئواکان ، هرم های شهر گمشده توسط آزتک ها 

)یک تمدن سرخپوست در مکزیک(، مورد تکریم 

قرار گرفت و بــه محلی بــرای زیارت 
تبدیل شد.

سوکوتای؛ تایلند

ســوکوتای یکــی از اولیــن شــهرهای تایلند و 
مهم ترین محل تاریخی آن اســت . در ابتدا ازشهرهای 

تحت امپراتــوری خمر بود ولی موفق شــد در قرن ۱۳ به 
استقالل برسد و اولین دولت متحد و مســتقل به نام تای را 
تاسیس کند. این شهر باســتانی ۸۰ هزار نفر جمعیت داشته 
اســت. بعد از ســال ۱۳۵۱، وقتی آیوتایا به عنوان پایتخت 
رقیب قدرتمند تای تاسیس شــد کم کم نفوذ و قدرت 

ســوکوتای کاهش یافت تا اینکه در ســال ۱۴۳۸ 
حکومت آن با فتح شــهر به پایان رسید. این 

شــهردر  اوایــل قرن ۱۶ بــه کلی 
متروکه شد.
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پیشنهاد  سردبیر:
تعداد روزهاي سالم و پاك شهر اصفهان سه برابر شده است فرماندار آران و بیدگل:

تبخیر آب در آران و بیدگل 
دوهزار و ۶۰۰ میلی متر است

 فرماندار آران و بیدگل گفت: میــزان تبخیر آب در آران و بیدگل 
با توجه به خشــکی باالی هوا بیش از دو هــزار و۶۰۰ میلی متر 
 اســت. ابوالفضل معینی نژاد در همایش چالــش ها و معضالت 
محیط زیست با اشــاره به تبخیر دو هزار و۶۰۰ میلی متری آب 
در این شهرستان، اظهار داشــت: این درحالی است که متوسط 
 بارندگــی در آران و بیــدگل در بهترین حالــت۱۲۰ میلی متر 

و در سال های اخیر به کمتر از۷۰ میلیمتر رسیده است.
 وی ضمن بیان چالش های زیســت محیطــی در آران و بیدگل 
دو مشکل افت آب های زیرزمینی و نشست زمین در شهرستان را 
از مهم ترین مشکالت موجود در زمینه محیط زیست شهرستان 
بیان کرد. فرماندار آران و بیدگل بحث ریز گردها را در شهرستان 
جدی دانست و خواستار نگاه جدی به این مسئله و برطرف کردن 

و کاهش حجم موجود ریزگردها در آسمان آران و بیدگل شد.
در ادامــه این همایــش، رییــس اداره حفاظت محیط زیســت 
 شهرســتان آران و بیدگل نیز گفــت: نقش آمــوزش و پرورش 
در فرهنگ ســازی برای حفظ محیط زیســت ســالم از اهمیت 
 باالیــی برخوردار اســت. اللهیار دولتخواه با اشــاره به تقســیم 
چالش ها و معضالت محیط زیســت در شهرستان بر پنج دسته 
اضافه کرد: برای داشتن محیط زیست ســالم از آلوده کردن آب، 
خاک و هوا جلوگیری کنیم چراکه آب و زمین میراث ما نیســت 

بلکه امانتی برای نسل های آینده است.

اخبار

خبر

رییس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی، 
کمبود منابع آب و نبود مدیریت بهینه مصرف آب در کشور 
را از جمله معضالت جدی ذکر کرد و گفت: معادل آب شرب 
کل کشور، برای کشاورزی در استان کرمان مصرف می شود. 
دکتر تیمور مرجانی با تقســیم بندی توسعه به سه دسته 
امور ســخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری اظهار داشت: 
در پژوهشکده مطالعات توسعه سعی کردیم هر سه محور را 
پیش ببریم که یکی از این مباحث، کمبود آب و نبود مدیریت 
 بهینه مصرف آب در کشــور اســت. وی ضمن ابراز نگرانی 
از وضعیت کشور در زمینه مصرف آب گفت: شیوه آبیاری ما 
هنوز غرقابی است و سراغ روش های جدید و بهینه نرفته ایم 

و شرایط مناسبی در کشور نداریم. 
مرجانی بی توجهی به توســعه منابع انسانی را عامل اصلی 
 مدیریت نامناســب دیگر منابع در کشــور دانست و گفت: 
 در پژوهشــکده مطالعات توسعه، فضا و زیرســاخت ها را 
در ارتباط با نظام شایستگی منابع انسانی آماده کرده ایم زیرا 
معتقدیم باید از استعدادهای کشــور به درستی و در جای 

خود استفاده کنیم.
وی نقش توسعه نیافتگی منابع انســانی را موثرترین عامل 
در ایجاد فاجعه پالسکو برشمرد و گفت: در اتفاقی که هفته 
گذشته رخ داد، بحث منابع انسانی، بیشتر از دیگر مباحث 
دخیل بود زیرا یک ساختمان که بیش از5۰ سال قبل احداث 
شده است، گنجایش یک زمان و مکان و شرایط خاص خود 
را دارد ولی ما به این نکات توجه نکردیم و یک فاجعه را برای 

کشور رقم زدیم.
عضو هیئت علمی جهاد دانشــگاهی تصریح کرد: این امر 
نشان می دهد که در بحث توسعه منابع انسانی باید به شکل 
جدی ورود پیدا کنیم و در برنامه های جهاد دانشگاهی، این 
فضای توسعه منابع انسانی را داشته باشــیم و در کنار آن، 
توســعه منابع ســخت افزاری و نرم افزاری و امکانات را هم 

پیش بینی کنیم.
وی ادامه داد: در بحث توسعه، محورهای مختلف وجود دارد 
که باید اولویت بندی کنیم و یکی از بحث های بسیار جدی، 
آموزش اســت که جهاد دانشــگاهی در قالب آموزش های 
کوتاه مدت، ضمن خدمت، حرفه ای و مهارت آموزی ورود 
کرده و مخاطبان زیادی را جذب کــرده و می تواند در تمام 
سطوح سنی و سازمانی و غیرسازمانی کمک کند. مرجانی، 
مطالعات اجتماعی را یکی از حوزه های اولویت دار در فرآیند 
توسعه برشمرد و گفت: بعضا شــاهد اسراف در منابع کشور 
هستیم؛ مثال در شــهر تهران روزانه بیش از هشت هزار تن 
 زباله خانگی و چندبرابر آن، نخاله های ســاختمانی ایجاد 

می شود که بخش عمده آن هدررفت منابع کشور است.

مصرف آب کشاورزی کرمان
 برابر با آب شرب کل کشور است

به دلیل خشکســالی های پی در پی، حیات وحش استان 
فارس شدیدا در معرض خطر قرار دارد. گونه های مختلف 
حیات وحش نــه تنها برای تامین علوفه خــود بلکه برای 

تامین آب نیز با خطر دست و پنجه نرم می کنند.
 هم اکنون به دلیــل عدم بارش بــاران تعــداد زیادی از 
چشــمه های مناطق حفاظت شده خشــک شده است.

هر ساله در فصل زمستان اســتان فارس شاهد مهاجرت 
پرندگان زیــادی از ســیبری و دیگر مناطق بــه دریاچه 
های اســتان بود ، اما طی مــدت اخیر به دلیل خشــک 
شــدن دریاچه های فــارس دیگر نــه تنهــا از مهاجرت 
 پرندگان خبری نیســت بلکه زندگی برخی از گونه های 
حیات وحش در این استان با مشــکالت عدیده ای رو به 
 رو شده است.ساخت آبشــخور و توزیع علوفه دستی یکی 
از راه حل هایی اســت که می توان به حفظ حیات وحش 

استان کمک کرد.
دبیر موسســه ۱۳ فروردین در این رابطــه گفت: در حال 
 حاضر به دلیل عــدم بارش بــاران تعداد قابــل توجهی 
از چشــمه های موجود در مناطق حفاظت شــده خشک 

شده است.

علی اکبر کاظمینی به گوشــه ای از این مشکالت اشاره و 
اضافه کرد: به عنوان نمونه چندی قبل یک گربه وحشــی 
در منطقــه کازرون برای آب به روســتاهای اطراف آمده 
 که حین آب خوردن بــرای این گونه مشــکلی به وجود 

آمده بود.
برخــی  در  گزارشــات  اســاس  بــر  داد:  ادامــه   وی 
از شهرســتان های اســتان نیز برخی از گونه ها از جمله 
پلنگ برای تامین آب به روســتاهای اطراف آمده که این 

امر باعث به خطر افتادن حیات این گونه شده است.
 ایــن فعال حــوزه محیط زیســت گفــت: علفخــواران 
 در حال حاضر با کاهش شــدید علوفه و گیاه مواجه بوده 
و به دنبــال آن چرخه اکوسیســتمی را تحــت تاثیر قرار 
 داده و گوشــتخواران نیز برای تامین غذای خود با مشکل 
رو به رو شــده اند. کاظمینی با تاکید بــر اینکه وضعیت 
آب برای حیات وحش بحرانی اســت، اظهار کرد: در حال 
حاضر چشــمه های مناطق حفاظت شده در استان فارس 
خشک شــده و به ندرت می توان چشــمه ای را پیدا کرد 
 که آب داشته باشــد و تمام این موضوعات شرایط را برای 

حیات وحش استان سخت کرده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت پرندگان نیز در استان فارس 
نگران کننده اســت، بیان کرد: به عنــوان نمونه گونه ای 
مانند کبک هر بار حدود ۱۳ جوجه بــه دنیا می آورد که 
تامین آب این جوجه ها در حال حاضر با مشکالت زیادی 

روبه روست.
کاظمینی با بیان اینکه گونه ای مانند پلنگ به آب زیادی 
 نیاز دارد، گفــت: متاســفانه این وضعیــت باعث هجوم 
حیات وحش به روســتاهای اطراف مناطق شــده که این 
موضوع باعث شــده حیــات وحش طعمه شــکارچیان 
شــوند.وی گفت: مهاجرت حیات وحش از استان چندان 
هم بی خطر نیست، زیســتمندان برای پیدا کردن منابع 
 غذایی، از فارس مهاجرت می کنند، اما در راه یا با ســوانح 
 جاده ای ماننــد برخورد بــا خودروها مواجه می شــوند 

یا طعمه شکارچیان قرار می گیرند.
ایــن کارشــناس محیط زیســت با اشــاره بــه تاثیرات 
 خشکســالی بر روی حیــات وحش بیان کــرد: حیوانات 
از آبشــخورهای موجود در طبیعت استفاده می کنند، اما 
در حال حاضر تعداد زیادی از چشــمه های استان فارس 

خشک شده است.
 وی اضافه کرد: با توجه به خشــک شــدن این چشمه ها 
گونه هایی از حیوانات مجبور هســتند که بــرای تامین 
نیاز خود از جمله علوفه و آب مهاجــرت کنند که این امر 
 باعث ایجاد ناامنی برای حیات وحش شده به گونه ای که 
یا طعمه شــکارچیان می شــوند یا اینکه در حوادث تلف 
 می شــوند. دبیر موسســه ۱۳ فروردین با اظهار نگرانی 
از وضعیــت گونه های حیــات وحش در مناطق شــرقی 
 اســتان اضافه کرد: در حــال حاضر بارندگــی در برخی 
از شهرستان های اســتان مانند نی ریز و  استهبان بسیار 
کم بوده از این رو حیات وحش در این شهرستان ها برای 
تامین آب و علوفه با مشکالت بیشــتری روبه رو هستند.

وی خواســتار همکاری برای بهبود وضعیت حیات وحش 
 در این استان شــد و تاکید کرد: در این راســتا مردم باید 

با محیط زیست همکاری داشته باشند.
این در حالیســت که بارندگی ها در استان فارس وضعیت 
 مناســبی ندارد به گونــه ای کــه حمیدرضــا دهقانی 
 مدیر عامــل آب منطقه ای فارس چندی پیش  با اشــاره 
به اینکه تغییرات بارندگی اســتان نســبت بــه میانگین 
 مدت مشابه سال آبی گذشــته ۷5 درصد کاهش داشته، 
گفته بود که تحقق بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت 

ساالنه استان حدود ۱۶ درصد است.
 پیش از ایــن مدیــر کل هواشناســی فــارس نیز پیش 
از بارندگی های یکی دو روز اخیر میزان بارندگی امســال 
را ۲۷/5 میلی متر در ســطح اســتان فارس اعالم کرد که 
به نظر نمی رســد بارندگی های این هفته نیز در این آمار 

تاثیر چشمگیر و محسوس داشته باشد.
 به هر حال شرایط هم برای زیســتمندان  مناسب نیست 
و باید در این راســتا راهکاری برای حفــظ حیات وحش 

اتخاذ کرد.

 کمبود بارش ها منابع آبی زیستمندان اســتان فارس را به شدت کاهش داده و شــرایط زیستی آنها را به خطر 
انداخته  است.

بر اساس گزارشات 
 در برخی 

از شهرستان های 
استان نیز برخی 

از گونه ها  از جمله 
پلنگ  برای تامین 
آب  به روستاهای 

اطراف آمده که این 
امر باعث  به خطر 
افتادن حیات  این 

گونه شده است

به دلیل خشکسالی های پی در پی حیات وحش استان فارس؛

آبی برای زیستمندان نیست

اشرفی زاده مطرح کرد؛

مساحت تاالب های کشور 
بیش از 18 هزار هکتار است

رییس گروه تاالب های معاونت محیط زیست طبیعی گفت: مساحت 
تاالب های کشور در کنوانسیون رامسر بیش از ۱8 هزار هکتار است که 
نیمی از مساحت تاالب های شناخته شده کشور را تشکیل می دهد.

آرزو اشرفی زاده رییس گروه تاالب های معاونت محیط زیست طبیعی 
سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری که به مناسبت روز 
جهانی تاالب ها برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت و اثراتی 
که تاالب ها در تمام دنیا دارند و به دلیل اینکه در شهر اهواز براساس 
تفاهم نامه ای که به عنوان حمایت از منابع طبیعی برگزار شــد نیز 

امسال این شهر در روز جهانی تاالب ها میزبان این مراسم است.
وی افزود: همچنین در مراسمی که در شهر رامسر که دو روز بعد از روز 
جهانی تاالب ها برپا می شود نیز برنامه هایی در راستای ارتقای سطح 
آگاهی، شناخت چالش ها و شرایط تاالب ها در سطوح مختلف مردم 

برگزار می شود.
اشرفی زاده با تاکید بر اینکه شعار امسال روز جهانی تاالب ها، کاهش 
خطر بالیای طبیعی است، تصریح کرد: در مراسم اهواز نیز نمایندگان 
مجلس، فراکسیون محیط زیست، رییس ســازمان محیط زیست 

کشور و مقامات مختلف دیگر نیز حضور خواهند داشت.
 وی افزود: این کنوانســیون در ســه صفحــه اجرایی، پژوهشــی 
و مشــارکت های مردمی برگزار می شود، از بین کســانی که در این 
کنوانسیون شرکت کرده اند سه قهرمان انتخاب می شوند، همچنین 

از سه تن از محیط  بانان نمونه تاالبی نیز تقدیر می شود.
رییس گــروه تاالب های معاونت محیط زیســت طبیعی ســازمان 
 حفاظت محیط زیست تصریح کرد: هر ساله مسابقه جهانی تاالب ها 
از ۱4 بهمن تا ۱۲ اسفند برگزار می شود که برنده مسابقه پرواز رایگان 

به یکی از تاالب های بین المللی را خواهد داشت.
 اشــرفی زاده گفت: در بحث ریزگرد ها که در دنیا به دو برابر رســیده 
و بر اساس گزارش خطرات طبیعی، وابسته به آب بوده امیدواریم که 

در دنیا اقداماتی برای کاهش بالیای طبیعی انجام شود.
وی اضافه کرد: در راســتای تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی، 
برنامه مکملی نیز برای بحث معیشــت پایدار در روستاهای اطراف 

تاالب ها از جمله چغاخور به طور آزمایشی در دست انجام است.
اشرفی زاده تاکید کرد: مساحت تاالب های ایران در کنوانسیون رامسر 
۱8 هزار و ۷5۰/۳۱ که در واقع نیمی از مساحت  تاالب های شناخته 

شده در کشور به شمار می رود. 
معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست در پایان گفت: 
ساختمان جدیدی در کنار تاالب شــادگان با هدف بهبود وضع این 
تاالب احداث شــده که عالقه مندان می توانند از ایــن مرکز بازدید 
کنند، همچنین اعتبار این ساختمان از سوی معاونت محیط طبیعی 
 تامین شده است و پرتابل تاالب های کشور در سایت سازمان حفاظت 
محیط زیست ایجاد شده است و به عنوان یک بانک اطالعاتی کامل 
به شمار می آید که به مرور اطالعات سایر تاالب های کشور نیز در این 

پرتابل ثبت می شود.

 رییس گروه تاالب های معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شعار امسال روز جهانی تاالب ها 

» تاالب ها برای کاهش خطر بالیای طبیعی « تعیین شده است.
آرزو اشرفی زاده در نشســت خبری به مناسبت روز جهانی تاالب ها 
اضافه کرد: به علت تاثیری که تاالب ها در کاهش ریزگردها دارند این 
شعار در نظر گرفته شده است و دلیل اینکه این مراسم امسال در اهواز 
برگزار می شــود هم وجود ریزگردها در این شهر و استان خوزستان 
 است. وی با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد برنامه های متنوعی 
به مناسبت روز جهانی تاالب ها دارند، اظهار کرد: ارتقای آگاهی مردم 
در راســتای اهمیت حفاظت از تاالب ها یکی از اهداف اصلی این روز 
است که این هدف در برنامه های این روز نیز به خوبی دیده شده است.

اشرفی زاده گفت: سه محیط بان نمونه تاالبی هم در روز مراسم جهانی 
تاالب ها معرفی می شــود، همچنین قهرمان تاالبی در ســه بخش 
فعالیت های تحقیقاتی - مطالعاتی، اجرایی و مشارکت مردمی مورد 

تقدیر قرار می گیرند.
وی اضافه کــرد: یکی از برنامه های روز جانبــی روز جهانی تاالب ها 
 برگزاری مسابقه عکاســی از تاالب هاســت که کنوانسیون رامسر 
 هر ســال از ۱4 بهمن تا ۱۲ اســفندماه مهلت ارســال آثار را تعیین 
کرده است که جوانان ۱8 تا ۲5 ســال می توانند در آن شرکت کنند 
و جایزه نفر اول این مســابقه یک پرواز رایگان به یکی از تاالب های 

معروف جهان است.
راه اندازی پورتال تاالب ها 

اشرفی زاده اظهار کرد: همزمان با روز جهانی تاالب ها پورتال تاالب ها 
بر روی سایت ســازمان حفاظت محیط زیســت افتتاح و اطالعات 
حداقل یک تاالب بارگذاری می شود و به مرور اطالعات تمام تاالب ها 
 ذکر خواهد شــد که می تواند یک بانک اطالعاتی غنــی در زمینه 

تاالب ها باشد.

دریچه

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان کرمانشــاه 
از مردم خواســت در روزهای برفی، هرگونه دانه پاشی برای 

پرندگان را با محیط زست در میان بگذارند.
بهادر چراغی، با اشاره به بارش برف و پوشیده شدن بخشی 
 از سطح زمین، از دانه پاشی محیط زیســت برای پرندگان 

در نقاط مختلف استان خبر داد.
وی گفت: در تمــام نقاطی که حضور پرنــدگان و خصوصا 
پرندگان مهاجر زیاد اســت، کار دانه پاشــی انجام شده که 

عمدتا در مناطق سردسیر استان بوده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان کرمانشــاه 
یادآوری کرد: فعال شــرایط چندان نامناسب نیست، اما اگر 
کمبودی برای علوفه چارپایان نیز وجود داشته باشد، توزیع 

علوفه را هم انجام خواهیم داد.
به گفته چراغی، در چنیــن روزهایی که مــواد غذایی کم 

می شود، پرندگان، چارپایان و پستانداران به نزدیکی مناطق 
مســکونی می آیند که از مردم انتظار می رود میزبان خوبی 

برای آنها باشند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این حیوانات به حاشیه جاده ها 
نزدیک می شــوند، از رانندگان نیز خواست هنگام رانندگی 

مراقب باشند که حیوانات را زیر چرخ خودرو نگیرند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان کرمانشــاه 
از مردم خواســت بدون هماهنگی با محیط زیســت برای 
پرندگان دانه پاشی انجام ندهند، زیرا بالفاصله در نقاطی که 
دانه پاشی انجام می شود و پرندگان تجمع می کنند، حضور 

شکارچیان را داریم.
چراغی همچنیــن از افزایش نظارت هــا در مناطق تحت 
مدیریت محیط زیست در روزهای برفی خبر داد، چرا که در 

این روزها حیوانات به مناطق مسکونی نزدیک تر می شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد؛

چهار واحد استان یزد، برگزیده صنعت سبز کشور شدند
با هماهنگی محیط زیست؛

در روزهای برفی برای پرندگان دانه پاشی کنید

ابتکار در مراسم جایگزیني4۰ هزار دستگاه تاکسي نو در ناوگان 
تاکسیراني کشــور مطرح کرد: تعداد روزهاي سالم و پاک شهر 

اصفهان سه برابر شده است. 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست  
کشور گفت: تعداد روزهاي سالم و پاک شهر اصفهان از آغاز کار 

دولت یازدهم تاکنون سه برابر شده است .
به گزارش» پارما «، معصومه ابتکار در مراسم جایگزیني4۰ هزار 
دستگاه تاکسي نو در ناوگان تاکسیراني کشور، افزود: این موضوع 
نشان مي دهد گام به گام شــرایط بهتري شده و وضعیت هواي 

کالنشهرها رو به بهبود است.
وي گفت: تعداد روزهاي سالم و پاک شــهر تهران نیز تا ششم 
بهمن ســال ۱۳۹۲ برابر با ۱۷۷ روز بود که این رقم از آغاز کار 

دولت یازدهم تاکنون به ۲۳4 روز رسیده است.
معاون رییس جمهوري خاطرنشان ســاخت: در این زمینه ۱۶ 
دستگاه مسئولیت دارند که همه باید در این مسیر گام بردارند.

ابتکار ادامه داد: در دولت یازدهم تاکنــون ۹۱5 هزار خودروي 
فرسوده از سیستم حمل و نقل خارج و با خودروهاي نو جایگزین 
شــده اند. وي اضافه کــرد: گام بعدي این جایگزینــي باید در 
خودروهاي عمومي باشد؛ در واقع جایگزیني4۰ هزار تاکسي گام 

نخست آن است.
معاون رییس جمهور گفت: این برنامه، روندي برد - برد است که 

رشد اقتصادي سبز را به دنبال دارد.
وي با تاکید بر اینکه ایران دیگر تاب و تحمل آلودگي ها را ندارد، 
 گفت: دولت یازدهــم گام هایي جدي در این زمینه برداشــته، 

 به عنــوان نمونه مصرف مــازوت از 45 درصد در ســال ۱۳۹۲ 
به ۹ درصد در سال ۹5 کاهش پیدا کرده است.

 ابتکار یادآوري کرد: شــاخص بنزن به عنوان عاملي سرطان زا، 
به شاخص ها و حدود استاندارد نزدیک شده است.

وزیر صنعت: سال آینده خودرو هاي یورو ۵ عرضه   
کنیم

 بنا بر این گزارش، محمدرضا نعمــت زاده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز در مراســم جایگزیني4۰ هزار دســتگاه تاکسي 
 فرسوده اظهارداشت: براي نوســازي وانت ها، اتوبوس ، کامیون 
و کامیونت هاي فرسوده تصمیماتي داریم که بعضي از آنها هنوز 

اجرایي نشده اند.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مصوبات مربوط به این 
طرح تهیه شده و مقدماتش مصوب شــده است، گفت: در مورد 
اتوبوس و کامیون ها باید تســهیالت بانکي بیشتري را پرداخت 

کنیم که در حال پیگیري است.
 نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه صنایعي که خود را با پیشرفت 

زمان تطبیــق ندهند، محکوم بــه فنا هســتند، گفت: گاهي 
مي گویند چرا فالن کارخانه که قدمت5۰ ساله دارد حاال تعطیل 
شده؟ در پاسخ به این افراد باید بگوییم که چون این کارخانه خود 

را بروزرساني نکرده بود.
 وي تصریح کرد: برخي کارخانه ها نیز برنامه بروزرساني را اجرا 
کرده اند که طي هفته جاري برنامــه رونمایي از چند محصول 

تولیدي آنها در صنعت لوازم خانگي را خواهیم داشت.
 نعمت زاده با بیان اینکه قول مي دهیم ســال آینده خودروهاي 
جدید با استاندارد یورو5 را به بازار عرضه کنیم، گفت: قراردادهاي 
 جدید منعقد شده با خودروســازان خارجي براي تولید خودرو 

با استاندارد یورو5 و یورو۶ هدف گذاري شده است.
معاون اجرایي رییس جمهور در پایان با بیان اینکه براي استفاده 
از خودروهاي برقي در کشور نیز برنامه هایي تبیین شده است، 
گفت: این برنامه ها در قالب برنامه ششــم و بــا همکاري وزارت 
صنعت،  ســازمان حفاظت محیط زیست و ســازمان مدیریت 

اجرایي خواهد شد.

ابتکار مطرح کرد: 

تعداد روزهاي سالم و پاك شهر اصفهان سه برابر شده است

با مسئوالن

تاالب ها برای کاهش خطر 
بالیای طبیعی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد اعالم کرد: چهار 
واحد صنعتی و خدماتی اســتان یزد به عنــوان واحدهای 
سبز کشور در مراســمی که با حضور معاون رییس جمهور 
و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، تقدیر 
شدند. » سید حسین سادات موسوی « نهادینه کردن رابطه 

بخش صنعت و خدمات با حفظ محیط زیست و ترغیب این 
 واحدها به رعایت ضوابط و اســتانداردهای زیست محیطی 
و ارتقا کیفیت زیست محیطی واحدهای خدماتی و صنایع را 

یکی از اهداف سازمان حفاظت محیط زیست دانست.
وی گفت: در این راســتا دبیرخانه کمیتــه انتخاب صنایع 
و خدمات ســبز و ارگان های ذیربط با برگزاری هجدهمین 
همایش ملی صنعت سبز اقدام به انتخاب صنایع و خدمات 
سبز که استانداردهای زیســت محیطی را رعایت می کنند، 

کرده  است.
 به گفته  این مســئول، در همین راســتا نیز از اســتان یزد 
 دو واحد خدماتی شــرکت گاز و پخش فرآورده های نفتی 
و دو واحد صنعتی شرکت مدرن کاغذ صنعت سبز و شرکت 
فوالد آلیاژی ایران به عنوان واحدهای سبز در کشور تجلیل 

و تقدیر شدند.

» این گونه نادر جهانی که چند سال است به  عنوان یکی از سین های سفره هفت سین برخی لرستانی ها در بازار قاچاق جانوران وحشی خرید و فروش می شود، نسل آن در حال انقراض است. «سمندر لرستانی
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
عجله كار شیطونه

اگر می خواهیــد یک تحول درونی واقعــی در خود ایجاد 
کنید، اگر می خواهید طرز فکر خــود را تغییر دهید، اگر 
می خواهید مالک نیرویی ذهنی شوید که می تواند به طور 
سازنده و مثبت بر شــما، محیط و افراد پیرامون تان تاثیر 
بگذارد، به دستورالعمل های زیر توجه کنید تا قدرت تفکر 

مثبت خود را بهبود بخشید:
1- همواره از واژه های مثبت در گفت وگوهای درونی تان 
استفاده کنید. اســتفاده از واژه هایی مثل » من می توانم، 
من قادرم، این کار ممکن اســت، این کار می تواند صورت 

گیرد. «
 2-گفت وگوهای درونی تان را با احساسات خوشبختی، 

قدرت و موفقیت همراه کنید.
 3- به افکار منفــی اعتنا نکنید. به آرامی بــا کار کردن از 
 این نوع افکار اجتناب ورزید و آنها را با افکار شــادی بخش 

و سازنده جایگزین کنید.
 4- در مکالمه های خود بــا افراد دیگــر از واژه هایی که 
 حس توانایی، قدرت خوشحالی و موفقیت را در ذهن آنان 

برمی انگیزاند، استفاده کنید.
 5- قبل از شروع هر کاری، به طور مشخصی در ذهن تان 
نتایج موفقیت آمیز آن را تجسم کنید. اگر با ایمان تمرکز 

کنید، مسلما با نتایج شگرفی روبه رو می شوید.
 6- هر روز حداقل یک صفحه نوشته روحیه بخش بخوانید.

  7- فیلم هایی تماشا کنید که شما را خوشحال می کنند. 
 به اخبار گوش دهید و روزنامه بخوانیــد، اما به میزان کم 

و بدون اینکه بگذارید بر احساسات تان تاثیر بگذارد.

- مرا اگر بکشــند قطرات خونم کلمه ایران را ترســیم 
خواهد کرد و اگر بســوزانند خاکســترم نــام وطن را 

تشکیل خواهد داد. 
- هرجا خطر هســت، نیروی نجات بخش نیز همان جا 

رشد می کند. 
- آن کســی زندگانی بهتری خواهد داشــت که بتواند 

بهتر از دیگران خود را بفریبد. 
 - جهان بهترین باشــگاه ورزشــی اســت برای ما که 

می خواهیم خود را قوی تر کنیم. 
- پول وفاداری را به بی وفایی، عشق را به نفرت، نفرت 
را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، 
 خدمتکار را به ارباب، ارباب را بــه خدمتکار، حماقت را 

به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند. 
- یکی از خوبی های پیر شــدن اینه کــه دیگه چیزی 

نمی تونه تو را بترسونه.

مثبت اندیشی

دانستنی ها

- برای آتشنشــان های شــهر دوبی جت های مخصوصی تهیه شده 
اســت تا بدون نیاز به نردبان بتوانند آتش را در آسمان خراش ها و 

ساختمان های بلند، اطفا کنند. 
- اگر ســگ های زنده یاب مدتــی طوالنی در پیدا کــردن زنده ای 
شــرکت نکنند یا در پیدا کردن با شکســت رو به رو شوند، افسرده 
می شوند، به همین دلیل گاهی برای این سگ ها عملیاتی ساختگی 

ترتیب می دهند تا سگ ها دچار افسردگی نشوند. 
- در ســال 1986 یک زن فرانســوی به تنهایی پرواز با هلیکوپتر را 
آموخت، یک هلیکوپتر کرایــه کرد و با پرواز بر فراز زندان، شــوهر 

سارقش که خود را روی سقف ساختمان رسانده بود، فراری داد!
- در روسیه مجسمه ای به شــکل موش وجود دارد که دلیل ساخت 
آن قدردانی از خدمات بســیار موش های آزمایشگاهی به پیشرفت 

علم است. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

کنایه

شاد زیستن 

سود وکو

زندگی با فکری كه مثبت است

لذت زندگی 

هایالیت

راهکارهایی برای خوش اخالقیراه هایی كه شما رابه هدف می رساند
با دیگران گام دوم: اعتماد به نفس تان را باال ببرید

نیمه  پر لیوان را ببینید
مهم ترین چیزی کــه باید در این بخش بــه آن توجه کنید این 
است: بدانید چه چیزی ندارید و می خواهید به دستش بیاورید. 
واقع بین باشید و نواقص یا نداشــته های تان را بپذیرید. آن وقت 
اســت که می دانید چه می خواهید و می توانید به  آنها فکر کنید. 
قبــول دارم که این می توانــد آغاز یک موج منفی باشــد، خب 
باالخره یاد نداشــته های تان می افتید! ممکن است شروع کنید 
به دلسوزی کردن برای خودتان، بی عالقه شوید، انگیزه تان را از 

دست بدهید و دیگر سمت چیزی نروید. 
 چاره ای نیســت، البته راه حل دارد.1۰ مورد از داشــته های تان 

و آنچه که دارید و برای شان سپاسگزارید، لیست کنید.
این کار را هر روز انجام دهید ) تازه، هر چقدر بیشــتر فکر کنید 
می فهمید چیزهای بیشتری دارید ( روی آنچه که دارید تمرکز 
کنید، هرچیزی که ســاخته اید و خودتان به دســت آورده اید. 
 همه اینها به افزایش اعتماد به نفس شــما کمــک  می کند. اگر 
نگرش تان مثبت باشــد بــا خودتان می گوییــد » من می تونم 
انجامش بــدم «. اگر به دســتاوردهای گذشــته تان نگاه کنید 
 می بینید کــه واقعا می توانیــد. بنابراین انگیزه پیــدا می کنید 

و رسیدن به هدف تان آسان تر می شود.
راهش را پیدا كنید

اگر از تمام چیزی که می خواهید تا شــما را به هدف تان برساند 
ســر در بیاورید، می توانید به اندازه یــک متخصص به خودتان 

مطمئن باشید.
 » دانش « ذهــن شــما را آرام می کند و نگرانی را از شــما دور 
می کند. اگر بدانید مســیرتان چیســت و چگونه باید آن را طی 
 کنید، افکار منفی دور می شــوند، اعتماد به نفس تان باال می رود 

و نگرشی تازه پیدا خواهید کرد.
از كم شروع كنید

 اگر لیســتی از اهداف یــا کارها داریــد به نفع تان اســت که 
از کوچک ترین شان شــروع کنید وقتی آن را به نتیجه برسانید، 
انگیزه الزم بــرای کار بعدی خود به خود ایجاد شــده اســت. 

دستاورد واقعی مثل این می ماند که نصف راه را رفته باشید.

به راستي چرا ما ایرانیان براي بیشتر کارهایي که مي  خواهیم 
انجام دهیــم حوصله به خــرج نمي دهیم و همیشــه عجول 

هستیم و دوست داریم کارمان به سرعت پیش برود؟!
عجله اول

باورتان نمي شود! فقط کافي است نزدیک چراغ هاي راهنمایي 
شهر بایســتید و مشــاهده کنید که چگونه بعضي ها با وجود 
این که مي دانند چراغ سبز اســت و حق تقدم با ماشین هاست 
 ولي ســر خود را پاییــن مي اندازند و با ســرعت مي خواهند 

از خیابان عبور کنند. 

اي کاش مي شد افراد متخلف هم جریمه  شوند تا آنقدر شاهد 
عبور این افراد از چراغ سبز نباشیم. 

عبور از خیابان عــالوه بر این که باعث ترافیک مي شــود یک 
بي ادبي و بي فرهنگي اســت کــه در قبال دیگر شــهروندان 
 انجام مي  دهیم. به خدا اتفاق خاصــي نمي افتد اگر چند ثانیه 

یا دقیقه منتظر بمانیم تا چراغ، قرمز شود.
دوســت عزیزي مي گفــت: در کشــوري دیگر بــودم حدود 
ساعت سه نصف شب، پشــت چراغ قرمز بودم با وجود این که 
 افسري هم نبود، اما هیچ ماشــیني وارد الین دیگري نمي  شد 

و در یک الین چند ماشین پشت سر هم ایستاده بودند. 
ولي در کشور ما کافیست الین کناري خلوت باشد و آن وقت 

است که دیگر... بگذریم...

عجله دوم
و اما دیگر عجله خیلي شــایع مربوط به کســاني اســت که 
مشتري ثابت مترو هستند. این روزها دیگر مترو هم جوابگوي 
حمل و نقل مسافران نیست در حالي که هر روز حجم عظیمي 
از افراد شهر توسط این غول آهني جابه جا مي شوند. کافیست 
سري به متروي شهر بزنید و ســوار شدن بعضي ها را مشاهده 
کنید. وقتي مترو در ایســتگاهي توقــف مي کند، عقل حکم 
مي کند که ابتدا افراد داخل واگن پیاده شــوند و بعد مسافران 

وارد واگن شوند ولي در اینجا ما برعکس عمل مي کنیم. 
هنــوز درب واگن نیمه باز اســت که بــا زور و هول و فشــار 
مي خواهیم وارد شویم و این در حالي است که هنوز بعضي ها 
خارج نشــده اند و بنده هاي خدا باید تا ایســتگاه بعدي براي 

پیاده شــدن صبر کنند. یک فرد خارجي اگر این صحنه ها را 
ببیند پیش خود چه فکري مي کند؟

عجله سوم
عجله مشهور ما ایرانیان هنگام ایستادن در صف است. 

حاال فرقي نمي کند، صف چي باشــد، ما آنقدر عجول هستیم 
که در صف نــان، صف اتوبوس، صف بانــک، صف کاال و حتي 
صف آزمون دکتــري هم، مي خواهیم زودتر نوبت مان شــود. 
بعضي ها واقعا فکر مي کنند خیلي زرنگ هستند، یک جوري 
زیرکانه مي خواهند نفر جلویي را کنار بزنند و البته موفق هم 
 مي شــوند که خبر ندارند، اوال این کار آنها حق الناس اســت 

و ثانیا شخصیت خود را نشان داده اند. 
اگر شــما خیلي عجله دارید، افراد جلوتر از شما هم کار دارند 

بنابراین درصدد زیرك بازي لطفا نباشید.
عجله چهارم

و اما عجله نوع آخر عجله براي رسیدن به هدف و آرزوهاست. 
 بعضي ها دوســت دارند یــک شــبه، راه صد ســاله را بروند 

در حالي که به هیچ وجه هم صبر و حوصله ندارند. 
دانشمندان، هنرمندان، ورزشــکاران، پزشکان و... هم تالش 
کرده اند و مــدارج مختلفي را گذرانده اند کــه به یک جایگاه 
واال رسیده اند، چرا بعضي از ما مي خواهیم سریع به آن هدفي 
 که مدنظرمان است برســیم و حاضر نیستیم براي آن آهسته 
و پیوســته تالش کنیم، پس ســعي  کنیم، براي رســیدن به 
 اهداف پله پله پیش برویم... ضرر نمي کنیم اگر چاشــني صبر 
و حوصله را در کارها و رفتارمان آمیخته کنیم، مطمئن باشید.

نظر شــما راجع به خودتان چیســت؟ آیا انسان شــادی هستید 
یا اینکه فکر می کنید شــادی به انــدازه کافــی در زندگی تان 
وجود نــدارد؟ مطالعه ها نشــان می دهند که شــاد بــودن آدم 
 ها ارثی نیســت و ایــن محیط زندگی و شــرایط آنهاســت که 

می تواند در روحیه شان تاثیرگذار باشد...
3-  اگر به تلویزیون نمی چسبید...

 محققــان دانشــگاه مریلنــد، 45 هــزار آمریکایــی را طــی 
35 ســال مورد بررســی قرار دادند و بــه این نتیجه رســیدند 
که افراد شــاد، کمتــر از3۰ درصد از وقــت شــان را در روز به 
تماشــای تلویزیــون اختصاص می دهنــد، آنها مــی گویند که 
 شادترها، بیشــتر ورزش می کنند، وقت شــان را با خانواده شان 

می گذرانند، مطالعه می کنند و به فکر ســالمت خود هســتند و 
همه این کارها باعث می شود که آنها کمتر تلویزیون تماشا کنند.

  4-  اگــر ســوغاتی های تــان را جلــوی چشــم 
می گذارید...

دکتر ســوبخالیو بومیرســکی، اســتاد روانشناســی دانشــگاه 
کالیفرنیــا می گوید: » افراد شــاد، ســوغاتی هــا و عکس های 
 یــادگاری شــان را بیشــتر در معــرض دیــد قرار مــی دهند 
 تا خاطــره روزهای خــوش، هــر روز برای شــان تکرار شــود 
 و بتواننــد در اولیــن فرصــت، دوبــاره آن روزهــای خوش را 

با کسانی که دوست شان دارند، تکرار کنند. «
 5-  اگر ورزش می كنید...

 محققــان دانمارکــی مــی گویند که کســانی که زیــاد ورزش 
 مــی کننــد، کمتــر دچــار اســترس مــی شــوند و بیشــتر 
 از زندگی شــان لــذت مــی برنــد. در عــوض، افراد بــی حال 
و حوصلــه و آنهایی که اهــل ورزش کردن نیســتند،7۰ درصد 
بیشــتر از ســایرین اســترس می گیرند و از زندگی خودشــان 
 هم راضی نیســتند. برای اضافه کردن مقدار بیشــتری شــادی 

به زندگی تان، کافی است که روزانه 17 تا 34 دقیقه ورزش کنید.
6-  اگر عاشق هستید...

  پژوهشــگران انگلیســی معتقدند که اســیر بودن در دام عشق 
می تواند شادی بیشــتری را نصیب افراد کند. آنها می گویند که 
یک زوج عاشق،3۰ درصد شادتر از سایر افراد جامعه هستند و این 
 امر تنها به دلیل این اســت که آنها هر کاری را برای جلب رضایت 
 و بــه دســت آوردن آرامــش طــرف مقابــل شــان انجــام 

می دهند.
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عجله كار شیطونه

آیا شادی به اندازه كافی در زندگی تان وجود دارد ) 2 (

اینکه همیشه با دیگران خوش اخالق باشید، کار راحتی نیست، 
مخصوصا زمانی کــه روحیه خوبی ندارید یا بــا فردی که باعث 

آزارتان می شود؛ مواجه هستید.
حركت مهربانانه  كوچکی انجام دهید 

نیازی نیســت فقط با نزدیک ترین و عزیز ترین  افراد اطراف تان، 
مهربان باشــید. زمانی که بــرف را از مســیر خودروی تان پارو 
می کنید، مقداری زمان هم به پارو کردن برف از مسیر خودروی 
 همســایه پیرتان اختصاص دهیــد. بگذارید یــک نفر در صف 
از شــما جلو بزند. با صرف زمان برای انجام کاری برای کســی 
 که نمی شناســید، آن فرد احســاس می کند که مورد قدردانی 

قرار گرفته است و کار نیک گسترش پیدا می کند.
 قضاوت نکنید 

 یکــی از چیزهایی که قطعا خوب نیســت، قضــاوت افراد قبل 
از شناختن شان اســت. به افراد فرصت بدهید و فرض کنید آنها 
خوب هستند، مگر اینکه دلیلی برای تان به وجود آید که خالفش 
به شــما ثابت شــود. یاد بگیرید افراد را برای آنچه که هستند 
ببینید، نه اینکه آنها را بر اســاس ظاهرشان قضاوت کنید. زمان 
 زیادی می برد تا بتوانید بدون قضاوت به فردی که نمی شناسید 

نگاه کنید، اما قطعا این کار، راهی برای خوش اخالقی است.
  خوش اخالقی با همسر

10قدم به سمت خوش اخال ق شدن 
1- برجسته سازي موارد مثبت. به بخش هایي از زندگي تان فکر 
کنید که خوب پیش مي روند، نه آنهایي که شما را آزار مي دهند. 
 2- موفقیت هاي گذشــته را مرور کنید. قبــل از ایجاد انگیزه 
در خودتان براي پیشبرد بیشتر امور در آینده، آنچه انجام داده اید 

را به خودتان یادآور شوید.
 3- عبادت کنید. انجام امور دیني و مذهبي، بیشــترین تاثیر را 

بر رهایي از اضطراب و افسردگي دارد.
4- به موزیک گوش دهید. با توجه به این که شکل هاي بسیاري 
از خالص شــدن از حاالت بد وجــود دارد، ایــن کار حداقل و 
 به طور موقتي، یکي از رایج تریــن و موثرترین موارد براي تقویت 

خلق و خو است.  

کاریکاتورخوش اخالقی

استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت كنید 
یکی از مســئولیت های مهم شــما در زندگی این است که تصمیم 
 بگیریــد انجام چه کاری را واقعا دوســت دارید و آنگاه تمام عشــق 

و عالقه خود را صرف انجام آن کار به بهترین نحو ممکن کنید. 
به کارهای گوناگونی که انجام می دهید نگاه کنید. کدامیک از آنها 
بیشترین تشویق و تحســین را از جانب دیگران برای شما به ارمغان 
می آورد؟ کدامیک از کارهایی که انجام می دهید بیشــتر از ســایر 

کارها بر راندمان کاری دیگران تاثیر مثبت می گذارد؟
 افراد موفق بدون اســتثنا کسانی هســتند که با صرف وقت متوجه 
 شــده اند که چــه کاری را خــوب انجام مــی دهنــد و از آن لذت 

می برند. 
آنها می دانند که چه کاری بیشــتر دگرگونی را در حرفه آنها ایجاد 
می کند و به همیــن دلیل منحصرا روی همــان کار یا زمینه کاری 

متمرکز شده اند. 
همــواره باید بهتریــن قابلیت هــا و نیروهای خود را روی شــروع 
 کردن و ادامه دادن به کارهایی صرف کنیــد که نقش کلیدی دارند 
و اســتعدادها و توانایی های منحصر به فردتان شما را قادر به انجام 

دادن آنها می کند. از این طریق می توانید فرد موثری باشید. 
شــما نمی توانید همه کارها را انجام دهید، اما مــی توانید کارهای 
معدودی را که در آنهــا از دیگــران برترید انجام دهیــد، کارهای 

معدودی که واقعا تحول ایجاد می کند. 
مدام این پرســش های کلیدی را از خود بپرسید: در چه کاری واقعا 
بهتر از دیگران هســتم؟ از کدام قســمت از کارهایی که انجام می 
 دهم بیشــتر لذت می برم؟ مهم ترین عامل موفقیت من در گذشته 

چه بوده است؟ اگر اصال بتوانم حرفه ای داشته باشم آن کدام است؟
اگر با خریدن بلیت بخت آزمایی یا چیزی شبیه به آن مبلغ هنگفتی 
پول به دســت بیاورید و این آزادی را داشته باشــید که برای بقیه 
عمرتان هر کار یا هر قسمت از کاری را که دوست دارید انجام دهید، 

چه کاری را انتخاب خواهید کرد؟ 
برای اینکه مشغول به کار مورد نظر شوید چه مقدماتی را باید فراهم 

کنید تا بتوانید آن کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهید؟ 
پاســخ این پرســش هر چه که هســت از همین امروز دست به کار 

شوید. 

 بیام؟ با این وضع و قیافــه، اون هم پیش گروه گل رز! امکان 
نداره. اصال واسه چي اومدي دنبالم برو پي کارت، من به این 

زندگي عادت کردم، کم زماني نیست که اینجام.
- هر چي مي خواي بگو، اصال حرفات برام مهم نیست. تو رو با 
خودم مي برم. تو هم مجبوري که با من بیاي. مي برمت خونه 
مامانم تا دوش بگیري و لباسات رو عوض کني، بعد هم با هم 
مي ریم پیش بچه ها. به همه گفتم که پیدات کردم. همه هم 

تو اون رستوران قدیمي منتظرمون هستن.
آرزو به چشمان ستاره زل زد. باور این که از این 

وضعیت خالص شود برایش سخت بود.
- از آنا خبر داري؟!

 - بهتــره بریم، وقتــي دوش گرفتــي با هم 
در موردش صحبــت مي کنیم. اآلن ایــن موضوع اهمیتي 
 نداره. بهتــره به خودت فکــر کني. چند ســاعت بعد آرزو 
با لباس هاي تمیز در یک رستوران شیک به دیدار دوستانش 
رفت. همه با دیدن آرزو خوشــحال شــدند. اما نیم ساعت 

بیشتر طول نکشید که حال آرزو بد شد. 
خماري آزارش مي داد. دوســتانش متوجــه تغییر حالت او 

شدند و سریع به بیمارستان رساندنش.
چند روز بعــد در حالي که آرزو در یکــي از کمپ هاي زنان 

بستري بود، دوستانش به دیدن او رفتند.
- ستاره مي شه بگي حال آنا چطوره؟

- اي بابا از دست تو، خوبه خودت بهتر از هر شخص دیگه اي 
مي دوني مقصر تمام بدبختي ات اونــه. حاال هي بازم بگو، آنا 

کجاست.
- اون هر کاري هم که کرده باشه خواهرمه.

- خواهر به خواهر جفا نمي کنه. از خیرش بگذر. از اون به تو 
هیچي نمي رســه.  یک ماه بعد که آرزو پاك از کمپ بیرون 
آمد با اصرار فراوان از دوســتانش درخواست کرد تا در مورد 
خواهرش به او اطالعات بدهند. ستاره تعریف کرد که آنا پس 
از رفتــن او از خانه به فروش امالك و ارث پــدري ادامه داد. 
همین طور پس از یک سال ازدواج با مجید، آن دو از هم جدا 

شدند. یک سال پیش هم آنا در یک تصادف جان خودش را 
از دست داد.

با شنیدن حرف هاي ســتاره حال آرزو بد شد، به طوري که 
مجبور شدند او را به بیمارستان برسانند.

- آخه نمي دونم چرا گریه مي کنــي؟! مرد که مرد. خواهري 
که به خواهرش خیانت مي کنه آدم نیســت، تو چرا به حال 

اون گریه مي کني نمي فهمم؟!
- من اون دختر رو بزرگ کردم اگه عیب و ایرادي هم داشت 
من مقصر بودم. اون فقط1۰ ســال داشت که مامانم 
فوت کرد. بابام که خیلي زود ازدواج 

کرد و ما رو تو یه خونه درن دشــت تنها گذاشت. اون باید از 
کي مسائل زندگي رو یاد مي گرفت. من مقصرم که اون اآلن 

زنده نیست.

- اگه فکر مي کني مقصري پس چرا گذاشتي رفتي؟! 
اون موقع که داشت واسه به نام زدن همه اموال بابات سرت 

رو شیره مي مالید، بازم تو مقصري؟ 
یا اون روز که از خونــه انداختت بیرون، چــي، نکنه بازم تو 

مقصري؟ دختر تو چرا این طوري مي  کني؟ 
تو که رفتي ما خیلي ازش پرس وجــو کردیم که جاي تو رو 
بگه حتي سعي کردیم ارثي رو که باال کشیده، از دستش در 
بیاریم ولي اون نذاشت. یه چیزي رو فراموش نکن تو مقصري 

اما نه مقصر مرگ آنا، مقصر زندگي بر باد رفته خودتي. 
اگه اآلن هم به خودت نیاي باقي مونده عمرت هم فنا مي شه.

آرزو چشمانش را بست. به یاد آورد وقتي را که با همه اصرار 
مجید، او را مجبور به طالق و جدایي کرده بود. 

فکر مي کرد شــاید این گونه خواهر جوانش را از بیراهه رفتن 
نجات مي دهد. چند ماه پس از جدایــي اش از مجید بود که 
خام حرف هاي آنا شــد و تمام اموال و ارثیه پــدري را به نام 
او کرد. یک روز هم که به خانه آمــد، آنا با او همانند غریبه ها 
صحبت کرد. البته این مســئله به همان یک روز ختم نشد. 
براي همین تصمیم گرفت خانــه را ترك کرده تا از آن خفت 

رهایي پیدا کند.
 آرزو پس از ترك خانــه مدتي در خانه دوســتانش بود ولي 

از این که سر بار دوستانش باشد، ناراحت بود. 
 به دنبــال کاري گشــت تا هم جاي خواب داشــته باشــد 
 و هم این که بتواند کار کند. پــس از پیدا کردن یک تولیدي 
 به عنوان خیاط آماتور مشــغول به کار شد. همان جا بود که 
 به مــواد مخدر اعتیاد پیــدا کرد. پس از مدتــي هم مجبور 
به ترك آنجا شد زیرا که اعتیادش به شــدت زیاد شده بود.

نزدیک به یک سال بود که آرزو پاك شده بود. 
یک روز هنگامي که در خیابان به ســمت فروشگاه مي رفت، 
دختري را دید که در ســطل زباله به دنبال غــذا مي گردد. 
 نزدیک تر که شــد روشــنک را دیــد. او را در آغوش گرفت 
و همراه خود به خانه اش برد. خانه اي که خواهرش تصاحب 

کرده بود و پس از مرگش دوباره به دستش رسیده بود.

آرزوي بر باد رفته زندگي 

) قسمت آخر (
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پیشنهاد سردبیر: 
پرسپولیس به رکورد ذوب آهن رسید

منهای فوتبال

ســرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهــن در مورد نتایج 
ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر وزنه برداری، اظهار 
داشت: کیانوش رســتمی در هفته چهارم در حرکت 
دوضرب سه بار پیاپی نتوانست وزنه 195 کیلوگرم را 
مهار کند و از دور مسابقات کنار رفت و به همین دلیل 
فاصله ما با تیم ملی حفاری که در رده دوم جدول و تیم 
مناطق نفت خیز که در رده سوم جدول رده بندی قرار 
دارد خیلی کم شــد و کارمان را برای هفته پنجم که 

فینال مسابقات است سخت کرد.
علی جباری گفت: بــه نظر من کیانوش رســتمی از 
تمرینات خیلی دور بــود و آمادگی کمی برای حضور 
در این مسابقات داشت. ســهراب مرادی هم با وجود 
اینکه مصدوم بود امــا در اردوهایی کــه در اصفهان 
داشــتیم فیزیوتراپی  می کرد و بعد از آن در تمرینات 

تیم شرکت می کرد.
جبــاری اضافه کرد: از طــرف دیگر مــرادی در وزن 
خودش که 94 کیلوگرم است شرکت نکرد. به خاطر 
تیم و ارنج تیم از او خواهش کردیــم که در وزن 105 
کیلوگرم وزنــه بزند و با وجود اینکه احتمال داشــت 
مقابل رقبا شکســت بخــورد، به خاطــر منافع تیم 
اعتراضی نکــرد و در وزن 105 کیلوگــرم وزنه زد و 
توانست قهرمان شــود و امتیاز خیلی خوبی هم برای 
تیم به دست آورد. جباری ادامه داد: حدود چهار هفته 
تا شــروع هفته پنجم لیگ که فینال مسابقات است 
باقی مانده و امیدوارم ســلیمی هم به شرایط مطلوب 
برســد و بتواند در این مســابقات به تیم کمک کند 
چون واقعا به او احتیاج داریم تا بتوانیم تیم را به مقام 
قهرمانی برسانیم. وی افزود: حامد مجیدی وزنه بردار 
سنگین وزن تیم را به خاطر مصدومیت از دست دادیم 
و بهداد ســلیمی را به جای او از نیم فصل به تیم اضافه 
کردیم. در تماس تلفنی که با بهداد داشــتم و پیگیر 
شرایطش شــدم عنوان کرد که در اردوهای تیم ملی 
است. سلیمی هم تمریناتش را به تازگی شروع کرده 
و از آمادگی نسبی برخوردار اســت. جباری در پاسخ 
به این ســوال که تکلیف کیانوش رستمی و تصمیم 
کمیته انضباطی باشــگاه ذوب آهن در مورد غیبت او 
در جام باشگاه های آسیا مشــخص شد یا نه، تصریح 
کرد: اطالعی از تصمیم باشگاه در این خصوص ندارم 
و نمی دانم که قرار اســت کمیته انضباطی باشگاه از 
مبلغ قراردادش کم  کند یا نه و این مســائل را باید از 

سرپرست تیم جویا شوید.

سرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن:

کارمان برای قهرمانی 
سخت شد

جباروف خیال منصوریان را راحت کرد..
 با وجود اینکه ســرور جباروف امکان حضور 
در دیدار اســتقالل مقابل پیکان را نداشت، 
اعضای این تیم را در جریــان بازی همراهی 
کرد و با آنها راهی ورزشگاه آزادی شد. وی در 
پایان این بازی دقایقی با علیرضا منصوریان 
گفت وگو کرد تا خیال ســرمربی استقالل را 
بابت ادامه حضورش در این تیم راحت کند. 
جباروف به منصوریــان گفت از حضورش در 
ایران و عقد قرارداد با اســتقالل بسیار راضی 
اســت و از فضای این تیم انــرژی مثبت می 
گیــرد. وی تاکید کرد که حتــی اگر در این 

مقطع مشکالت اســتقالل پابرجا بماند و او 
نتواند به این تیم اضافه شــود، باز هم تا پایان 
مدت قرارداد یک سال و نیمه اش در این تیم 

خواهد ماند.
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فضای مجازیک

پــدرو هنریکه اولیویرا کــه در نقل و انتقاالت زمســتانی با ترک 
سپاهان به یک تیم در ســطح دوم فوتبال کره جنوبی پیوست با 
انتشــار تصاویری جداگانه در کنار دروازه بانان سپاهان و بدنساز 
این تیم برای آنها ابــراز دلتنگی کرد. این مهاجم 25 ســاله که 
تابعیت دوگانه برزیــل و تیمور شــرقی را دارد و در ابتدای لیگ 
شانزدهم به عنوان سهمیه آسیایی جذب سپاهان شده بود اگرچه 
نیم فصل موفقی را در این تیم پشــت سر نگذاشــت؛ اما شواهد و 
قرائن نشان می دهد که روزگار خوشی را در اصفهان سپری کرده 

است.

رییس ســابق هیئت دوچرخه سواری اســتان اصفهان اظهار کرد: با 
اعالم فدراسیون دوچرخه سواری، مسئولیت کمیته سایکل توریست 
و گردشــگری را برعهده گرفتم. کیوان لیمویی با اشاره به اهمیت این 
مقوله بیان داشت: گردشگری به اولویت مهمی تبدیل شده و بیشتر 
استان های کشور نیز زمینه های مناسبی در راستای گردشگری دارند 
و باید برای اســتفاده از این ظرفیت برنامه ریزی کرد. این پیشکسوت 
دوچرخه سواری با اشــاره به تشــکیل کمیته ســایکل توریست و 
گردشگری یادآور شد: دفتر اصلی این کمیته در اصفهان مستقر خواهد 
بود؛ اما تمام استان های کشور را پوشش می دهد. وی ادامه داد: برای 
تمام توریست های ایرانی کارت عضویت در این کمیته صادر می شود و 
شبکه بزرگی از سایکل توریست را تشکیل خواهیم داد. فعال در ابتدای 

راه هستیم، با این  حال کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

مهاجم پیشین سپاهان برای 
همبازیانش ابراز دلتنگی کرد

رییس سابق هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان مطرح کرد:

 لزوم ساماندهی سایکل توریست
 و گردشگری در کشور

درشهر 

ماحصل چندین سال برنامه ریزی و ثبات مدیریت این شد که 
سپاهان از یک تیم به یک باشگاه کامال حرفه ای تبدیل شود 
که در حال حاضــر دارای برند جهانی نیز شــده و آن قدر که 
نام این تیم در دو دهه اخیر در آسیا شــنیده  شده، نام دیگر 

تیم های ایرانی به گوش نخورده است.
تیم ســپاهان در دومین دوره برگزاری مســابقات لیگ برتر 
توانست به عنوان قهرمانی دست پیدا کند؛ قهرمانی که از چند 
نظر قابل توجه بود و شاید مهم ترین بخش آن قهرمانی یک 

تیم شهرستانی برای نخستین بار بود.
نگاه به آینده، محرم جوان را کاپیتان کرد

اما نکته مهمی که در قهرمانی سپاهان به چشم می خورد، تیم 
جوان و آینده دار و با برنامه ای بود که با نگاه بزرگی نســبت به 
آینده قدم بر  می داشت. از همان سال بود که بازیکنان بزرگی 
همچون محرم نویدکیا، محمود کریمی و ... به فوتبال ایران 
نشان داده شــدند و برای اولین بار بازوبند کاپیتانی به محرم 
نویدکیا در اوج جوانی سپرده شد. سپاهان به پشتوانه کارهای 
اصولی در فوتبالی که هنوز فاصله زیادی تا حرفه ای شــدن 
داشت و دارد، توانست چندین دوره به موفقیت هایی برسد و 

یکه  تاز ایران لقب گیرد به نوعی که از سال 81 تا سال 94 آنها 
به 5 عنوان قهرمانی لیگ برتر، 4 عنوان قهرمانی جام حذفی، 
یک دوره نایب قهرمانی در جام باشگاه های آسیا و یک عنوان 

دومی و سومی در لیگ برسند.
چگونه سپاهان تک قطب فوتبال ایران شد؟

این تیم با انجام یک برنامه ریزی توانســت طی یک دوره ده 
ساله و حتی بیشــتر، فوتبال ایران را از حالت دوقطبی خارج 
کند و به نوعی خود را تک قطب فوتبال ایران کند؛ اما سپاهان 
از همان جایی که نقطه قوتش بود ضربه خورد و ثبات مدیریت 
که در این تیم به یک الگو و مثال تبدیل شده بود، دستخوش 
تغییرات قرار گرفت و این تیم از سال 90 که محمدرضا ساکت 

از این تیم رفت، 5 مدیرعامل را به خود دید.
حال هدایت باشگاه سپاهان به یک سپاهانی و اهل ورزش به 
نام محسن طاهری رسیده است و هرچند او در رشته هندبال 
فعالیت داشــته؛ اما همین که خود ورزشــی بوده و از مکتب 

سپاهان برخواسته است، یک غنیمت محسوب می شود.
جراحی درتیم

ســپاهانی ها پس از ســپری کردن بدترین فصل حضور در 

لیگ برتر در فصل گذشــته تصمیم به یک انقالب از جنس 
انقالب هایی که در ابتدای شــروع لیگ انجــام داده بودند، 
کردند. آنها عبدا... ویسی سپاهانی را به همراه یک کادر تماما 
ســپاهانی به اصفهان آوردند و تمامی بازیکنان و ستاره های 
گران قیمتی که دوره حضورشان در سپاهان تمام شده بود را 
کنار گذاشتند. به نوعی سپاهان دست به یک جراحی اساسی 
زد و به یک باره به کلی تیم را تغییــر داد. اتفاقی که هواداران 
سپاهان با آن بیگانه نبودند و در ابتدا نیز مخالفتی نداشتند؛ اما 
قول قهرمانی عبدا... ویسی در سپاهان، کمی کار را دشوار کرد. 
او از ابتدا که به سپاهان آمد، صحبت از قهرمانی کرد و هواداران 
سپاهان را اینگونه متوقع ساخت؛ هوادارانی که شاید در ابتدا و 
باتوجه به تغییرات گسترده انتظار آن را نداشتند و همین فشار 
زیادی را به تیم ویسی آورد. در ادامه تیم جوان سپاهان نیاز به 
هماهنگی داشــت و از یک طرف روند سینوسی سپاهان و از 
طرف دیگر انتظارات هواداران کار را برای سپاهانی ها دشوار 

کرد.
رفته رفته و از شروع نیم فصل دوم سپاهان فوتبال چشم نوازی 
را ارائه کرده و با توجه به جراحــی صورت گرفته و همچنین 
مشکالت مالی که باشگاه با آن دست و پنجه نرم می کند، این 
تیم نیاز به ترمیم دارد اما مســائل مالی مانع جذب بازیکنان 

مورد نظر کادر فنی در نیم فصل شده است.
در اینکه سپاهان جوان متحول شده و باید به ویسی زمان داد 
تا به فرم ایده آل در تیمش برسد، شکی نیست اما قول هایی که 
سرمربی جوان طالیی پوشان به هواداران می دهد کار را کمی 

دشوارتر می کند.
همیشه جراحی ها نیاز به زمان برای بهبودی دارند

همان طور که ویسی در نشســت خبری پس از بازی مقابل 
نفت آبادان اعالم کرد، اگر تیم پرســپولیس این روزها نتیجه 
می گیرد، حاصل دو فصل عــدم نتیجه گیری این تیم بود که 
بایک برنامه ریزی توانست به شرایطی برسد که اکنون همه او 

را قهرمان لیگ می دانند.
تیم سپاهان نیز دست به یک جراحی زده است و نباید از تیمی 
که چنین شــرایطی را دارد، انتظار قهرمانی یا کسب سهمیه 
داشت؛ سپاهان هواداران پرشور بسیاری دارد که از آن تنها و 
تنها موفقیت می خواهند؛ اما این هواداران به تحریک سرمربی 
تیم از سپاهان انتظار قهرمانی دارند.اگر ویسی در همان ابتدای 
کار گفته بود که ســپاهان تغییرات گسترده فراوانی داشته و 
این تیم در یکی دو فصل آینده نتایج خوبی کسب خواهد کرد، 

هواداران نیز به این میزان متوقع نمی شدند.
سپاهان به زمان نیاز دارد!

تیم پرطرفدار ســپاهان روند رو به رشدی را طی کرده  و برای 
حل تمام مشکالتش به زمان بیشــتری نیاز دارد؛ شاید این 
فصل هم نتواند جایگاه درخوری کســب کند؛ اما در صورت 
باقی ماندن این کادر که تماما سپاهانی و دلسوز نسبت به این 
تیم هســتند، می تواند در فصل آینده یکی از مدعیان اصلی 

لیگ باشد.
با این تفاوت که بازیکنان جوان این تیم سالیان سال می توانند 

سپاهان را از داشتن یک تیم خوب بیمه کنند.

جراحی نیاز به زمان دارد؛

دومینانقالبدرسپاهانبهنتیجهمیرسد؟

 تیم فوتبال سپاهان اصفهان از ابتدای دوره برگزاری مسابقات لیگ برتر به نوعی یک سنت شکن بوده و مفاهیم 
تازه ای به فوتبال حرفه ای ایران تزریق کرد.

رشیدمظاهری با اشــاره به وضعیت تیم ملی فوتبال 
کشورمان گفت: مطمئن باشید که من برای حضور در 
جام جهانی تالش می کنم. می توانید از هم تیمی هایم 
این مسئله را بپرســید که تمریناتم را به طور مرتب 
و منظم انجام می دهم حتی ســبک زندگــی ام را به 
شــیوه ای انتخاب کرده ام که در جام جهانی روسیه 
حضور داشته باشــم. دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن 
تاکید کرد: حتی یک لحظه هم نسبت به این موضوع 
کوتاهی نمی کنــم و فقط امیــدوارم خداوند جواب 

زحماتم را بدهد و در جام جهانی روســیه، دروازه  بان 
اول تیم ملی کشــورم باشــم. مظاهــری در رابطه با 
احتمال لژیونر شدنش اظهار داشــت: نسبت به این 
مســئله اطالعات دقیقی ندارم؛ امــا فکر می کنم که 
چند پیشنهاد از لیگ کشــورهای نروژ و بلژیک دارم 
که سعید آذری، مدیریت باشگاه در جریان کامل این 
مســئله قرار دارد. وی در پایان گفت: اگر یک روزی 
شرایط خوبی فراهم شود که پیشــرفت فوتبالم را به 

دنبال داشته باشد، به لژیونر شدن هم فکر می کنم .

آرزوی دروازه بان ذوب آهن برای حضور در جام جهانی

تجدیدآگهیمزایدهعمومی95/18

روابطعمومیشرکتعمرانشهرجدیدبهارستان
م الف: 20690

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد

دو دستگاه خودرو وانت دو کابین وینگل
خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان محترم می توانند برای 

بازدید و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 95/11/16 به شرکت عمران بهارستان واقع 
در شهر جدید بهارستان- خیابان الفت شرقی- انتهای خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با 

شماره تلفن 96-36803090 داخلی 247 امور نقلیه تماس حاصل نمایند.
www.BNT.ir  پایگاه اینترنتی

پرسپولیس به رکورد ذوب آهن رسید
پرسپولیس با برتری برابر صبا در هفته نوزدهم به پنجمین 
پیروزی متوالی خود در لیگ برتر دســت یافــت. تا پیش 
از این، تنها ذوب آهن موفق شــده بود که در پنج مســابقه 

متوالی در لیگ شانزدهم برابر حریفان برنده شود. 
تیم اصفهانــی در فاصلــه هفته های دهم تــا چهاردهم به 
ترتیب برابر تیم های اســتقالل خوزســتان، نفــت آبادان، 

پیکان، ماشین سازی و پرسپولیس برنده شد. 
جالب اینکه نــوار بردهای پیاپی پرســپولیس دقیقا بعد از 
باخت به ذوب آهن شروع شد و روند پیروزی های پشت سر 
هم تیم اصفهانی هم از هفته بعد از برتری برابر پرسپولیس 

به اتمام رسید. 
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گزارش روز

پیشنهاد سردبیر: 
به دلیل بحران آب و هوا؛پارک های شهر، جنگلی می شود

پارک های شهر، جنگلی می شود

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل بوستان محلی امامزاده 
احمدرضا در آینده نزدیک

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل روکش آسفالت فاز سوم 
خیابان فرهنگ تا 2 هفته آینده

با احداث دوربرگردان های میدان احمدآباد محقق می شود؛

کاهش 25 درصدی بارترافیکی
میدان احمد آباد

توســعه شهرنشــيني، افزايش جمعيت و رشــد نامتوازن توليد 
خودرو در سال هاي گذشته و اســتقرار صنايع در اطراف شهرها، 
موجب آلودگي هاي زيست محيطي شــده است؛ از اين رو نياز به 
فضاي سبز و گسترش آن به عنوان يکي از مهم ترين عوامل موثر 
در کاهش آالينده ها، بيش از پيش احســاس مي شود. البته طی 
سال های گذشته کالن شــهر اصفهان به دليل خشکسالی و نبود 
آب در رودخانه زاينده رود، خســارت های زيادی را متحمل شد؛ 
اما در اين سال ها تالش شد تا باوجود تمام مشکالت، فضای سبز 
شهر در هر شرايطی حفظ شــود تا در نبود زاينده رود شهروندان 
بتوانند از اين فضاها استفاده الزم را داشته باشند و اين کالن شهر 

باز هم در ليست شهرهای پرجاذبه قرار گيرد.
شــهردار اصفهان در اين باره معتقد اســت بعد از گذشت سال ها 
کم آبی، بايد گفت که خشکسالی يک بحران  نيست؛ واقعيتی است 
که بايد برای حفظ سرسبزی و زيبايی اصفهان به صورت علمی با 

آن برخورد کرد.
مهدی جمالی نژاد با اشــاره به اينکه کشــور و جهان با مشــکل 
خشکســالی و بارندگی کم مواجه هســتند؛ بنابراين بايد با اين 
حقيقت ســاخت، می گويد: در حال حاضر توســعه فضای سبز 
افقی و چمن کاری، به آب بســياری نياز دارد؛ بنابراين با توجه به 
وضعيت خشکسالی بايد فضای سبز حجمی را توسعه دهيم و در 

واقع در فضای سبز موجود شهر درختکاری کنيم.
آنچه اکنون توسعه فضای سبز شهری را به چالشی برای اصفهان 
بدل کرده، کمبود زمين و قيمت باالی آن و بحران چندين ساله 
کم آبی اســت. مديريت شــهر برای مقابله با اين محدوديت ها، 
کاشت نهال در عرصه های فضای سبز موجود را به عنوان راهکار 
حفظ فضای سبز انتخاب کرده اســت؛ چرا که يک يک درختان 
نسبت به ســاير اشکال فضای ســبز در شــهر در بهبود شرايط 
زيســت محيطی ارجحيت دارنــد؛ تا جايی که امــروزه اصطالح 
جنگل داری شهری )urban foresty( با هدف پيشبرد شهرها 
به سوی فضای سبزی ايجاد شده اســت که در آن درختان نقش 

بيشتری داشته باشند.
مديرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان در 
اين باره می گويد: اصفهان با ســرانه فضای ســبز  26 متر مربعی 
خود، در ميان کالن شهرها از بيشترين سرانه فضای سبز بر خوردار 
است؛ اما اين سرانه فضای سبز در مقابل آالينده هايی که هر روز 
افزايش می يابند، کافی نيست. احمد سليمانی پور ادامه می دهد: 
با توجه به بحران آبی که سال به سال تشــديد می  شود، به جای 
رويکرد توسعه فضای ســبز، رويکرد حفظ فضای سبز موجود و 

توسعه حجمی فضای سبز در اولويت قرار گرفته است.
به گفته وی، بر اين اساس اين سازمان، با کاشت 260 گونه گياهی 
متحمل از جمله درخت و درختچه،  به سمت استفاده از گونه های 

گياهی با نياز آبی کم رفته و فضای سبز پايدار را توسعه داده است.

مدير منطقه 14 شــهرداری اصفهــان گفت: بوســتان محلی 
امامزاده احمدرضا در آينده نزديک تکميل می شود.

علی شمسی اظهار کرد: احداث بوستان های محلی برای ايجاد 
فضايی با نشاط در محالت، در دستور کار شهرداری اصفهان قرار 
گرفته است. وی افزود: در اين راستا بوستان امامزاده احمدرضا 

در خيابان بعثت به مساحت 4 هزارمترمربع در دست اجراست.
مديرمنطقه 14 شــهرداری اصفهــان با بيان اينکــه اين پروژه 
تاکنون 95درصد پيشــرفت داشته اســت، ادامه داد: بوستان 
امامــزاده احمدرضــا بــه زودی در اختيــار شــهروندان قرار 
می گيرد. شمســی با اشــاره به ديگر پروژه هــای منطقه اعالم 
کرد: پياده روسازی و ســاماندهی خيابان عمان سامانی به طول 

450متر در خيابان الله شمالی در دست اجراست.

مدير منطقه 15 شهرداری اصفهان اظهار کرد: روکش آسفالت 
نهايی فاز ســوم خيابان فرهنــگ حدفاصل پــل دوم خيابان 
فرهنگ تا انتهای خيابان، به طول 1500 متر در دست اجراست.

رضا مختــاری افزود: روکش آســفالت نهايی فازســوم خيابان 
فرهنگ ظرف 2 هفته آينده تکميل می شود.

مديرمنطقه 15 شــهرداری اصفهان با اشاره به اينکه ساماندهی 
پياده روی فاز ســوم خيابان فرهنگ در دســت اجراست، ادامه 
داد: اين پروژه تاکنون 70 درصد پيشــرفت داشته است و ظرف 
2هفته آينده به پايان می رسد. مختاری اعالم کرد: برای روکش 
آســفالت و ســاماندهی پياده روی فازســوم خيابان فرهنگ، 

450ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

عليرضا صلواتی اظهارکرد: ميــدان احمدآباد يکی از ميدان های 
اصلی شهر اصفهان، از ورودی های شرق و مرکز تبادل سفرهای 
شــهری به شــمار می رود. وی ادامــه داد: در 2 دهه گذشــته 
زيرگذری برای اتصال شــمال به جنوب و بالعکــس در ميدان 
احمدآباد احداث شــد که در کاهش بار ترافيکی ميدان بســيار 
موثر بود؛ اما با گذشــت زمان برای ايمنی هر چه بيشــتر، همه 
دوربرگردان های خيابان های بزرگمهر و ســروش، مسدود و بار 

ترافيکی آنها به ميدان احمدآباد منتقل شد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان گفت: به دنبال 
افزايش حجــم ترافيک در ميــدان احمدآباد، از 2 ســال پيش 
اجرای طرح دوربرگردان های ميدان احمدآباد در دســتور کار 

شهرداری اصفهان قرار گرفت و مطالعات آن انجام شد.
وی با اشاره به اينکه اجرای اين طرح نيازمند تمهيدات ترافيکی 
و عمرانی ويژه ای بود که با همکاری پليس راهور در حال تحقق 
اســت، اظهارکرد: در حال حاضر انجام عمليات شــبانه روزی 
توســط معاونت عمران شــهری شــهرداری اصفهان را شاهد 

هستيم تا پروژه هر چه سريع تر به بهره برداری برسد.
وی تاکيد کرد: با احــداث و تکميل دوربرگــردان های ميدان 

احمدآباد، بار ترافيکی اين ميدان، 25 درصد کاهش می يابد.

مديرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان با اشاره به 
اينکه در 9 ماهه نخست سال جاری 31 هزار و 158 
نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع، به مراکز پزشکي 
قانوني اســتان اصفهان مراجعه کردند، اظهار کرد: 
اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل معادل 

1/2درصد کاهش يافته است. 
علی ســليمان پور با بيان اينکــه مراجعان به دليل 
نزاع، 26/7درصد از حجم مراجعان معاينات مراکز 
پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکيل می دهند، 
افزود: از کل مراجعــان نزاع،10هزار و 156نفر زن و 

21 هزار و دو نفر مرد بوده اند.
مدير کل پزشکی قانونی استان خاطرنشان کرد: در 
آذر ماه سال جاری نيز دو هزار و 295 نفر )812 زن 
و 1483 مرد( به دليل صدمات ناشی از نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که نسبت به 
آذر ماه سال گذشته حدود 1/7درصد کاهش داشته 
است. سليمان پور با اشــاره به اينکه در 9ماهه سال 
جاری 26 مــورد فوتی )25 مــرد و 1 زن( به دليل 
برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان 
ارجاع شده است، افزود: مرگ ناشی از برق گرفتگی 

در 9 ماهه اول امسال نســبت به مدت مشابه سال 
قبل کــه 29 نفر  بوده، کاهش داشــته اســت. وی 
ادامــه داد: در اين مــدت 39 مــرد و 4 زن به علت 
غرق شدگي جان خود را از دست داده اند که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل که 49 نفر )5 زن و 44 مرد( 
بوده، کاهش يافته اســت. مديرکل پزشکی قانونی 
اســتان اصفهان با بيان اينکه از ابتداي سال تعداد 
پرونده های به نتيجه رســيده در کميســيون های 
پزشکی قانونی اســتان 993 مورد بوده که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل معادل 7 درصد افزايش 
داشــته اســت، اضافه کــرد: از کل پرونده های به 
نتيجه رســيده در اين مدت، 630 مــورد مرتبط با 

رســيدگی به پرونده های پزشــکی قانونی و 241 
مورد پرونده های مرتبط با موضوعات روان پزشکی 
قانونی بوده اســت. تعداد پرونده های رسيدگی به 
قصور پزشکی در 9 ماهه امســال، 122 مورد بوده 
است که در 95 پرونده پزشک، تبرئه و در 27 پرونده 
برای کادر درمان، قصور تشــخيص داده شده است. 
وی تصريح کرد: بيشترين پرونده های مطروحه در 
موضوعات قصور پزشــکی، به ترتيب در رشته های 
جراحی زنان، زايمان و نازايــی، جراحی عمومی و 
دندان پزشکی بوده است. پرونده های مرتبط با قصور 
پزشکی درمقايسه با مدت مشابه سال قبل، معادل 

11درصد کاهش داشته است.

مديرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:
جراحي زنان و زایمان؛ در صدر پرونده های قصور پزشکی

مســئول کارگاه آفرينش های هنری ستاد بازسازی 
عتبات عاليات اســتان اصفهان گفت: ساخت چهار 
دِر حرمين شــريفين ســامرا پس از دو سال تالش 

هنرمندان در اصفهان به پايان رسيد.
محمدحسين ايرانپور در حاشــيه حضور در کارگاه 
ســاخت اين درهای متبرک در دانشــگاه اصفهان 
اظهار داشــت: طراحی و ســاخت اين درها که از دو 
سال پيش آغاز شــده بود، اين روزها به اتمام رسيده 
و برای نصــب در حرم مطهــر امامين عســکريين 

عليهماالسالم، آماده انتقال به سامراست.
وی با بيان اينکه اين درها هرکــدام در ابعاد يک متر 
و21 در 2 متر و20 ســانتی متر، طراحی و ســاخته 
شده است، افزود: 50 هنرمند، مفتخر به خلق آثاری 
ازجملــه قلمزنی برجســته روی مــس، ميناکاری، 
طالکاری، خوشنويســی، معرق، گره چينی، نجاری 

و هنرهای تزئينی روی اين درها شده اند.
مســئول کارگاه آفرينش های هنری ستاد بازسازی 
عتبــات عاليات اســتان اصفهان، جنــس اين درها 
را چوب ســاج اعالم کــرد و  گفت: به نيــت پنج تن 
آل عبــا)ع( و ظهــور منجی عالم بشــريت حضرت 
مهدی)عج(، مضامينی برگرفته از آيات مقدس قرآن 
کريم، زيارت جامعه کبيره، اســماءا... و در قســمت 
باالی هر کدام از درها، صلوات بر محمد و آل محمد، 

طراحی و حک شده است.
وی خاطرنشان کرد: به علت مسائل امنيتی در سامرا 
هنوز زمان دقيق ارســال و نصب ايــن درها در حرم 
امامين عسکريين عليهماالســالم مشخص نيست؛ 
اما قرار اســت هم زمان با تعويــض ضريح مطهر اين 
 امامان معصــوم)ع( از طرف توليت حرم در ســامرا

اعالم شود.

پایان ساخت درهای حرم امامین 
عسکریین)ع( در اصفهان

ویژه

رســول زرگرپور از ســهم 43 درصدی بخــش خصوصی در 
پروژه های اســتان اصفهان خبر داد و افــزود: 2750 مورد از 
اين پروژه ها با اعتباری بالغ بــر 10هزار ميليارد ريال در بخش 
صنعت، کشاورزی و خدمات از سوی بخش خصوصی هم زمان 
با دهه فجر به بهره برداری می رســد و پروژه های شهرداری ها 
نيز با 458 پروژه عمرانی و خدماتی بالغ بر 9400ميليارد ريال 
به بهره برداری می رسد که سهم 33 درصدی را در پروژه های 
استان اصفهان در دهه مبارک فجر دارد و 16 درصد پروژه های 
استان مربوط به بخش دولتی است. استاندار اصفهان با اشاره 
به آمار عملکــرد فعاليت های عمرانی دولت در طول 3 ســال 
گذشته در استان اصفهان تصريح کرد: در طول 3 سال گذشته 
12هزار و 700 پــروژه عمرانی، خدماتی و ســرمايه گذاری با 
اعتباری بالغ بر 105 ميليارد ريال در اســتان اصفهان از سوی 
دولت، افتتاح و بهره برداری شــده و در بخش خصوصی نيز در 
طول 3 سال گذشته 7300 پروژه، با اعتباری بالغ بر 65 هزار و 

600 ميليارد ريال به بهره برداری رسيده است.
وی با اشــاره به آمار ســرمايه گذاری در بخش گردشگری در 
طول 3 سال گذشــته از عمر دولت يازدهم در استان اصفهان 
گفت: در بخش گردشگری مجوز احداث 63 هتل در اصفهان 
صادر شده است که هم اکنون 37 هتل در حال ساخت بوده و 

دولت با ارائه تســهيالت ارزان قيمت و حذف عوارض، به رونق 
ساخت هتل در استان کمک کرده است.

زرگرپور با بيان اينکه در ســال 92 تنها 12 هزار و 500 تخت 
در استان داشــتيم، افزود: تا پايان امســال تعداد تخت های 
هتل های استان به 20 هزار می رســد و از طرفی ديگر با توجه 
به اهميت بوم گردی و عالقه گردشگران اروپايی به حضور در 
مناطق گردشگری بومی در اســتان اصفهان، در طول 3 سال 
گذشــته 128 واحد بوم گردی و 13 منطقه گردشــگری در 

مناطق مختلف استان به بهره برداری رسيده است. 
وی اضافه کرد: در بخش بهداشت و درمان نيز در طول 3 سال 
گذشته و اجرای طرح تحول سالمت، 1350 تخت بيمارستانی 
به ظرفيت های استان اضافه شده و همچنين اقدامات تجهيز 
و ســاخت و تکميل بيمارســتان چادگان، کليشــاد، آيت ا... 
يثربی کاشان و توســعه بيمارســتان تخصصی سيد الشهدا 
و چمران صورت گرفته اســت. همچنين 220 هزار مترمربع 
فضای بيمارستانی، احداث و بازسازی شــده و در قالب طرح 
تحول ســالمت 6 هزار و 600 ميليارد ريال هزينه شده است. 
استاندار اصفهان ادامه داد: در بخش کشاورزی در طول 3 سال 
گذشــته بيش از 1650 پروژه با اعتبار 1700 ميليارد ريال به 
بهره برداری رسيده و 6200 اشتغال مستقيم ايجاد شده است؛ 

همچنين در بخش راه ســازی 4 هزار کيلومتر راه سازی جديد 
صورت گرفته و 43 کيلومتر راه اصلی احداث شــده است و در 
بخش صنعت نيز 1180 پروژه به بهره برداری رسيده و به اين 
ترتيب 5 هزار شغل جديد ايجاد شــده است. وی با بيان اينکه 
هفته گذشته اسناد کارخانه ريســباف بين بانک ملی و وزارت 
راه و شهرســازی مبادله شــده و در آينده ای نزديک طراحی 
بين المللی آن آغاز می شــود، افزود: اصفهان نخستين استانی 
است که تا پايان امســال طرح دولت الکترونيک در آن به طور 
کامل اجرا و فعال می شــود و هم اکنون 70 دســتگاه دولتی 
اطالعات خود را در ســامانه اصلی IX وارد کرده اند. زرگرپور با 
بيان اينکه پرونده مسکن مهر اســتان اصفهان تا پايان امسال 
به طور کامل، بسته و خدمات روبنايی آغاز می شود، بيان کرد: 
پروژه کنار گذر شــرق اصفهان نيز پس از 8 ســال با دعوت از 
سازمان بازنشستگی، بخشی از اعتبارات خود را برای تکميل 
تامين کرده است و پيش بينی می شود که تا 36 ماه آينده اين 
کنارگذر حياتی اصفهان و کشــور به بهره برداری برسد. وی با 
اشاره به توســعه فرودگاه شهيد بهشــتی اصفهان بيان کرد: 
فرودگاه اصفهان اکنون دارای يک نقص اصلی پارکينگ برای 
10فروند هواپيما و نداشتن سالن مستقبلين خارجی است که 
با اقدامات صورت گرفته، مقرر شــده اســت که 10 پارکينگ 
ديگر، اضافه و فضای ســالنی 6 هزار مترمربعی ايجاد شود که 
اين اقدامات، ظرفيت موجود فرودگاه اصفهان را به 9 ميليون 

نفر افزايش می دهد.
اســتاندار اصفهان با بيان اينکه در طول 3 ســال گذشته به 
طور متوســط هر 10 روز يک عضو کابينــه دولت به اصفهان 
سفر کرده اند، بيان کرد: در ســفر رييس جمهور در 15 بهمن 
ســال 93 به اصفهان، 6700ميليارد ريال اعتبار در قالب 65 
طرح برای 2 سال مصوب شــد که تاکنون 65 درصد اعتبارات 
پرداخت شده و 45 درصد طرح ها به بهره برداری رسيده است 
و بر اساس پيش بينی های صورت گرفته، تا پايان امسال تمام 
طرح ها به بهره برداری می رسد و تنها اعتبار 40 ميليارد تومانی 
مصوب ميراث فرهنگی محقق نشــده اســت که پيگير اين 

موضوع هستيم. 
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تســنيم مبنی بر دستورالعمل 
وزارت کشور به استانداری ها برای معرفی حداکثری اقدامات 
دولت در دهه فجــر و برخی اظهارنظرها درباره ايجاد شــائبه 
اســتفاده جناحی از تريبون هــای دهه فجر گفت: هر ســاله 
هم زمان با دهه فجر توصيه هايی برای مصاحبه های تلويزيونی 
و مکتوب ارائه می شــود که اين دســتورالعمل از سوی روابط 
عمومی وزارت کشور صادر می شــود؛ اما اتصال اين موضوع به 
مسائل سياسی و جناحی منطقی نيست و ما بايد هر سال برای 

برگزاری هرچه باشکوه تر ايام مبارک فجر تالش کنيم.

اصفهان نخستین 
استانی است که تا پایان 

امسال طرح دولت 
الکترونیک در آن به 

طور کامل اجرا و فعال 
می شود و هم اکنون 70 

دستگاه دولتی اطالعات 
خود را در سامانه اصلی 

IX وارد کرده اند

استاندار اصفهان خبر داد:

بهره برداری از ۳۷۳۰ پروژه عمرانی و خدماتی در دهه فجر 

استاندار اصفهان در نشست خبری خود به مناسبت دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه 
دهه فجر امسال استان اصفهان میزبان یکی از وزرای هیئت دولت است، اظهار داشت: در دهه فجر امسال 
سه هزار و  730 پروژه عمرانی، خدماتی و ســرمایه گذاری با اعتباری بالغ بر 24 هزار میلیارد ریال از منابع 

استانی، ملی - استانی، ملی و شهرداری ها و بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.

شهرداری

معاون فرهنگــی و جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان گفت: پس از گذشــت بيش از 6 سال از 
تشکيل وزارت ورزش و جوانان، مجمع جوانان در استان 

اصفهان تشکيل شد.
غالمعلی ابراهيمی در جلســه انتخابات مجمع استانی 
جوانان استان اصفهان افزود: اين مجمع بايد پس از ادغام 
سازمان جوانان و سازمان تربيت بدنی انجام می شد تا 

اين سردرگمی در حوزه جوانان ساماندهی شود. 
وی بيان کرد: مجمع اســتانی و مجمــع ملی جوانان، 
بازوی فکری خوبی برای مســئوالن حوزه جوانان است 
و اين ظرفيت مورد بی توجهی بوده و تنها به شــعار در 
حوزه جوانان پرداخته شــده که اين خيانت به جوانان 
 است اگر به مسائل و نيازهای آنها به صورت شعاری نگاه 

شود.
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان ادامــه داد: راه اندازی خانه جــوان از نيازهای 
جامعه است که بايد به آن توجه شود و در استان اصفهان 
اين خانه تا پايان امســال به نتيجه می رسد و به زودی 
شــاهد افتتاح آن خواهيم بود. وی به مجمع اســتانی 
جوانان استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: 18 نفر برای 

انتخابات مجمع استانی انتخاب شده اند.

معاون اجتماعی نيروی انتظامی استان اصفهان، بااشاره 
به برقراری امنيت کامل در سطح شهر، پارک ها و معابر 
عمومی اظهارکرد: کيوسک های پليس در تمامی نقاط 
حساس شهر وجود داشــته و در اين زمينه کمبودی از 

نظر تعداد کيوسک پليس در اصفهان وجود ندارد.
جهانگير کريمی با اشاره به چگونگی برخورد با کودکان 
کار در سطح شهر اصفهان عنوان کرد: تعاريف متفاوتی 
برای کــودکان کار وجــود دارد اما آنچــه در اصفهان 
بيشتر به چشــم می خورد، دست فروشــی کودکان در 
پارک ها يا سر چهارراه هاست که بسيار هم محدود بوده 
و شــهرداری نيز به طور مرتب آنها را جمع آوری کرده و 
تحويل بهزيستی می دهد. وی خاطرنشان کرد: کودکان 
کاری را که در اصفهان مشغول دست فروشی در حاشيه 
زاينده رود هستند، عمدتا اتباع خاص تشکيل می دهند 
اما برنامه ريزی جهت شناسايی و ساماندهی کودکان کار 

به صورت کلی در دستور کار بهزيستی است. 
وی در پايان با اشــاره به وظيفه نيروی انتظامی در قبال 
برخورد با کودکان خيابانی اظهارداشــت: دست فروشی 
کودکان کار و خيابانی در حــوزه جرائم نيروی انتظامی 
محسوب نمی شود و ساماندهی آنها برعهده بهزيستی و 

شهرداری است.

مجمع جوانان
در استان اصفهان تشکیل شد

 کودکان کار اصفهان عمدتا 
از اتباع خاص هستند

ناجامیراث فرهنگیخبر

 نرخ اقامت در هتل ها 
در نوروز ثابت می ماند

سامان دهی محوطه پشت مسجد 
امام)ره( اصفهان آغاز شد

مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان در بازديــد از آغاز عمليــات اجرای 
محوطه سازی پشت مســجد امام)ره( گفت: با توجه به 
آسيب های ناشی از عدم ارتفاع يکسان با محوطه سازی 
قبلــی در ضلــع جنوبی مســجد امــام)ره(، عمليات 
ســامان دهی با مشارکت سازمان نوســازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان آغاز شد. فريدون اله ياری تصريح کرد: 
اين اقدام برای هم سطح ســازی محوطه پشت مسجد 
امام)ره( و ايجاد شيب مناســب برای جلوگيری از ورود 

آب های سطحی به داخل مسجد صورت می گيرد.
اله ياری همچنين از ساخت ســرويس های بهداشتی 
در پشــت مســجد امام)ره( خبر داد و افــزود: پس از 
اجرای سرويس های بهداشــتی پشت مسجد امام)ره(، 
سرويس های بهداشتی داخل مسجد امام)ره(، تعطيل 

و سامان دهی و مرمت آن آغاز خواهد شد. 
مديــر کل ميــراث فرهنگی اظهــار داشــت: طرح 
ســامان دهی محوطه ســازی پشت مســجد امام)ره( 
و ســرويس های بهداشــتی توسط ســازمان نوسازی 
و بهسازی تهيه شــده و پس از تصويب در شورای فنی 
اداره کل ميراث فرهنگــی و کميته راهبــردی ميدان 

جهانی امام)ره( به مرحله اجرا درآمده است.    

رييس اتحاديه  هتل داران استان اصفهان با بيان اينکه در 
نوروز 96 نرخ اقامت در هتل ها ثابت می ماند، گفت: هنوز 
در اين خصوص مصوبه ای به شکل رسمی ابالغ نشده، 
اما قرار بر اين است که قيمت هتل ها در سال جديد ثابت 

بماند.
مهدی نريمانی درخصوص ثابت مانــدن نرخ اقامت در 
هتل های استان اصفهان اظهار کرد: تعيين نرخ اقامت بر 
مبنای سنجش عرضه، تقاضا و کشش بازار انجام می شود. 
افزايش قيمت نيز به اين شکل اســت که هتل داران، به 
اتحاديه درخواســت افزايش قيمت می دهند و سپس 

درخواست آنها در اتحاديه بررسی می شود.
وی با بيــان اينکه افزايش قيمــت در اختيار هتل داران 
است، افزود: نرخ اقامت بر اســاس معيارهای مربوط به 
استانداردســازی هتل ها تعيين می شــود که ازسوی 

سازمان ميراث فرهنگی مطرح شده است.
نريمانی افزود: استانداردسازی بر مبنای فرآيندی انجام 
می شود که از سوی ســازمان ميراث فرهنگی مشخص 
شــده اســت؛ به اين صورت که هتل داران درخواست 
ارزيابی خود را به ســازمان ميراث فرهنگی می دهند و 
پس از انجام ارزيابی، گواهينامه استانداردسازی برای آنها 

صادر می شود.

اصناف
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

داستان انتقام رمانی برای نوجوان و اثر»سیامک گلشیری« است که 
نشر »افق« آن را چاپ کرده است.

 گلشیری فعالیت ادبی اش را از سال ۱۳۷۰ آغاز کرد. اولین داستان 
کوتاه او به نام »یک شــب، دیروقــت« در ۱۳۷۳، در مجله آدینه به 
چاپ رسید و پس از آن داستان های زیادی در مجالت مختلف ادبی، 
نظیر آدینه، گردون، دوران، کارنامه، زنده رود، زنان، کلک و چندین 
و چند مقاله در روزنامه های مختلف به چاپ رســاند و ســرانجام در 
۱۳۷۷ اولین مجموعه داســتانش با عنوان »از عشق و مرگ« منتشر 
شد. بیشتر داســتان های گلشــیری در ایران معاصر و به ویژه تهران 
اتفاق می افتند و با نگاهی کامال رئالیســتی به انســان و رابطه اش با 
جامعه معاصر می پردازند. بدین ســبب می توان گفت با خواندن آثار 
او، تصویری موثق از زندگی بخشــی از طبقه متوســط شهرنشین، 
به ویژه در تهران، در ذهن خواننده نقش می بندد که بی گمان به دلیل 

اصرار او در پرداختن به فضایی اســت که در آن زندگی می کند و این 
حتی در آثار فانتزی این نویسنده، که برای نوجوانان نوشته، به چشم 
می خورد. از مشخصات دیگر داســتان های او می توان به صحنه های 
متعدد، دیالوگ های بســیار و نثر کامال بی طرفانه و خالی از صفت و 

قید اشاره کرد.
گلشــیری که تاکنون بیش از پانزده رمان و چند مجموعه داســتان 
منتشــر کرده، پنج بار موفــق به دریافــت جایزه و بیــش از ده بار 
نامــزد جوایز مختلف ادبی بوده اســت. مجموعه خون آشــام را، که 
شــامل پنج رمان اســت، پرفروش ترین مجموعه رمان تاریخ ادبیات 
کودک و نوجوان ایران لقب داده اند. داســتان انتقام روایت داستانی 
دانش آموزان نوجوانی است که می خواهند از معلمشان که در دوران 
دبیرســتان آنان را آزار روحــی داده انتقام بگیــرد و همین حوادث 

دستمایه داستانی برای نویسنده می شود.

کتلت ماهی

لبخندک

گوناگون

هم کالسی قدیمی

مواد الزم:  فلفل به میــزان الزم،آرد 
2قاشق سوپ خوری،نمک به میزان الزم،سیر 
)ســرد(،تخم مرغ  1لیــوان  2حبــه،آب 
2عدد،پیازچه 6عدد )خرد شــده با قســمت 
سبزش(، ماهی 250گرم )شــیر ماهی فیله 

شده(
طرز تهیــه: ابتــدا ماهی هــا را تمیز 
می کنیــم و بــه شــکل چهارگوش هــای 
مســتطیلی )کوچــک( بــرش می دهیــم. 

ماهی های تمیز شده را با سیر رنده شــده، کمی نمک و فلفل مخلوط می کنیم تا مزه دار 
شود و آن را کنار می گذاریم.  در کاسه ای تخم مرغ ها را می شــکنیم. پیازچه  خرد شده، 
نمک، فلفل، آب ســرد و آرد را با تخم مرغ ها خوب مخلوط می کنیم تا به حالت سســی 
رقیق)شل( درآید.ماهی های تمیز شده را در سسی که آماده کرده ایم، می غلتانیم. اکنون 
در تابه ای روغن می ریزیم و روی حرارت می گذاریم. از مخلوط آماده شــده  با قاشــق در 

روغن ریخته و پس از اینکه یک طرف آن سرخ شد، طرف دیگر را نیز سرخ می کنیم.
نکات:

1( می توانید پس از سرخ شدن کوکوی ماهی، آن را با سس تند سرو نمایید.
2(اگر دوســت دارید پس از غلتاندن ماهی ها در ســس آنها را در پودر ســوخاری هم 

بغلتانید تا خوشمزه تر و خوش رنگ تر شوند.
3(استفاده از زعفران در سس، غذا را خوشمزه تر می کند.

کشورها را دردنیا با
 چه لقب هایی می شناسند)2(

اگر شــما فقط شــنیده اید که کوه به کوه 
نمی رســد اما آدم به آدم می رسد، من با 
همین دو چشــم خودم دیدم که این اتفاق افتاد. چند ماه پیش، 
اگر بخواهم دقیقش را بگویم درست دو سال و هشت ماه پیش، 
مشغول تماشــای ویترین یک مغازه روســری فروشی بودم که 
یک نفر زد روی شــانه ام و گفت: »عزیزم! ســام ندا خوبی؟« 
برگشتم اما از شــما چه پنهان هرچه بیشــتر به قیافه آن بنده 
خدا نگاه می کردم، کمتر یــادم می آمد که او را کجــا دیده ام. 
ناخودآگاه گفتم: » دبیرســتان کی؟ االن کی؟ شما کجایی؟ چه 
کار می کنی؟« همین جمله پرسشــی باعث شــد تا نیم ساعت 
درباره خاطرات دبیرســتان و حتی آن امتحان کذایی میان ترم 
فیزیک که فردای بازی ایران و اســترالیا دادیم و همه از دم 2 و 
3 شدیم حرف بزنیم و بخندیم. در تمام آن مدت من دنبال اسم 
هم کاسی سابقم می گشتم و خدا خدا می کردم که یادم بیاید 
کجای کاس می نشست و بغل دســت کی بود اما دریغ از یک 
نشــانه! توی همین فکرها بودم که هم کاســی دستم را محکم 

فشار داد، شماره  ام را گرفت و رفت.
بعد از آن روز خیلی با خودم کلنجار رفتم که زنگ بزنم و اسمش 
را بپرسم. می خواســتم برایش توضیح بدهم که حافظه درست 
و حســابی ندارم و اصا آدم خیلی بی وفایی هســتم. اما دیدم 
خیلی کار ضایعی است و حســابی توی ذوق دوستم می خورد. 
مگر می شود یک نفر این همه جزئیات یادش باشد و حافظه آن 
یکی را انگار آدم فضایی ها بعد از دیدار از زمین پاک کرده باشند 
و هیچ چیز یادش نیاد؟ بنابرایــن  تصمیم گرفتم که اصا دنبال 
قضیه را نگیرم و یکــی دو تا پیامک تبریک عیــد بدهم و تمام. 
من چه می دانســتم که روزگار برایم چه نقشــه هایی کشیده؟ 
گذشــت تا همین چند هفته پیش که با خواهــرم توی یکی از 
این فروشگاه های بزرگ دنبال پوشــک بچه می گشتیم ناگهان 
همان دوستم این بار با همسر و دختر کوچولویش که توی سبد 
خرید نشانده بودش، جلوی رویمان سبز شد. هول کرده بودم. او 
داشت با آب و تاب مرا به همســرش معرفی می کرد و می گفت 
این همان دوستم است که یک بار پایش رفت زیر چرخ ژیان! اما  
من دریغ از یک خاطره، شما بگو یک تصویر! یک اسم وای از این 
اسم! همین شد که به خواهرم گفتم:»ایشــون یکی از دوستان 

صمیمی دوره دبیرستانمون هستن.« همین! 

داستان انتقام 

علل شکست در رژیم های الغری )2(
از نظر ابن ســینا، درمان حقیقی یعنی از بین بردن ســبب )عامل اصلی( بیماری زیرا 
تا زمانی که علت چاقی وجود داشــته باشــد حتی در صورت درمان عامتی و موقت، 
بیماری پس از مدتی دوباره بر می گردد و این مســئله علت اصلی شکســت بیشــتر 
درمان های چاقی در دنیای امروز اســت؛ مهم ترین دغدغه برای افرادی که با زحمت 

زیاد در کاهش وزن خود موفق بوده اند، حفظ وزن برای سالیان دراز است.
از دیدگاه طب ایرانی، تدابیر درمانی باید بر ضد مزاج بیماری باشد

از دیدگاه طب ایرانــی، تدابیر درمانی باید بر ضد مزاج بیماری باشــد؛ در نتیجه برای 
درمان چاقی در افراد با مزاج مرطوب باید تدابیری ضــد زیادی »تری« در بدن اتخاذ 
شــود یعنی در چاقی لحمی )عضانی(، تدابیر ضد گرمی و تری و در چاقی شــحمی 

)چربی(، تدابیر ضد سردی و تری پیش گرفته شود.
از سویی دیگر باید گفت که اولویت نخســت در اقدامات درمانی رعایت تدابیر حفظ 
سامتی و اصاح اصول 6 گانه تندرســتی یا »سته ضروریه« است؛ اگر این 6 اصل، در 
کمیت یا کیفیت دچار اختال شوند، سامتی به خطر می افتد. »سته ضروریه« شامل 
آب و هوا، خوردن و آشــامیدن، فعالیت بدنی و اســتراحت، خواب و بیداری، حاالت 

روحی و روانی، حفظ مواد الزم و دفع مواد زائد است.
در این جا ســوالی که پیش می آید این اســت که آیا برای درمان چاقی، اصاح سبک 
زندگی برای حذف عوامل ازدیاد رطوبت بدنی، کافی اســت؟ باید پاسخ داد که قطعا 
نه؛ زیرا برای الغر شــدن الزم اســت مواد زائد و رطوبتی که از پیش در بدن انباشته 
شده است، تحلیل و دفع شــود و در مرحله بعد با کمک رژیم غذایی مناسب با مزاج، 

دارودرمانی، ورزش و ... بتوان به وزن ایده آل دست پیدا کرد.

نداشاه نوری

آلبانی: سرزمین عقاب ها
داستان قدیمی در این باره وجود دارد که به آلبانی 
سرزمین عقاب ها می گویند. این افسانه  یک جوان 
شــکارچی را معرفی می کند که در کوه ها به دنبال 
شــکار خودش بوده، او تا نزدیکــی النه یک عقاب 
بزرگ که ماری را با منقار در النه گذاشته ، می رود. 
وقتی داخل النــه را می بیند، چشــمش به جوجه 
عقابی می افتد که در النه و کنار مار اســت؛ اما مار 
هنوز زنده است و درســت لحظه ای که می خواهد 
جوجه را نیش بزند، مرد جــوان به کمک او می آید، 
مار را می کشــد و جوجه را برمی دارد و پــا به فرار 
می گــذارد. عقاب مــادر از راه می رســد و از جوان 
می خواهد که فرزندش را نبرد، جوان با این استدالل 
که عقاب  به خوبــی از فرزندش مراقبــت نکرده، 
می خواهد جوجه را بــا خود ببرد امــا عقاب مادر 
پیشنهادی می دهد که برای جوان هم هیجان انگیز 
به نظر می رسد، او می گوید اگر فرزندم را برگردانی، 
قدرت و تیزبینــی خودم و فرزنــدم را در اختیارت 
می گذارم و از ایــن پس می توانی از نــام من برای 
خودت اســتفاده کنی. جوان می پذیرد و تا سال ها 
در ســرزمینی که خــودش بنا می کنــد، با کمک 
عقابش حکم فرمایی می کند، عقابی که همیشــه و 
 Shqipëtar همه جا همراه اوست.پس از آن، او را
به منظور پسر عقاب صدا می زنند. )shqiponjë در 
زبان آلبانی معنی عقاب می دهد(. از همین رو عنوان 
»سرزمین عقاب ها« روی کشور آلبانی مانده است و 

حتی پرچمشان هم نقشی از دو عقاب است. 
هند: کشور هفتاد و دو ملت 

هند را کشــور هفتــاد و ملت می داننــد، چون در 
مجموعه ایالت هایی که رســمی ثبت شده اند، این 
کشــور پُر از فرهنگ ها، زبان ها و سنت هایی است 
که برخی از آنها شناخته شــده و بسیاری از آنها در 
قبیله های مختلف این ســرزمین از بزرگ خاندان 
به فرزندان کوچک تر می رســد. شــاید نام هفتاد و 
دو ملت هم برای این کشور هزار رنگ کم باشد، اما 
»هندوستان« با داشــتن زبان ها، گویش ها، دین ها 
و ســنت های مختلف ســرزمینی عجیب است که 
 ســفر به آن حتما می تواند جذابیت هایی به همراه 

داشته باشد.
سریالنکا: اشک هند

ســریانکا را روی نقشــه پیدا کنید! می بینید که 
درست مانند اشکی اســت که از کنار هند به پایین 

می افتد.
انگلستان: سرزمین شکوه و امید

این عبارت از ترجیع بند شــعری که در زمان شاه 
ادوارد ششــم خوانده شــده، روی این کشور باقی 
مانده است. البته آهنگســازهای مختلفی برای آن 

ملودی نوشته اند.

ویژه برنامه »کارناوال پرچم« فردا  ســاعت 10 صبح در خیابان مسجدســید بازارچه 
بیدآباد و ویژه برنامه»جشــن پرچم« فردا از ســاعت 16 الی 18 در چهارباغ عباسی 
و 14 بهمن ماه در خیابان طالقانی، فلکه چهارســوق خیابان زاهد،کوی شماره 24 
برای عموم شهروندان برگزار می شود. ویژه برنامه »گذر پرچم« 20 بهمن ماه در 

خیابان صائب پل مارنان اجرا می شود.
همچنین هم پیمایــی محلی 12 و 19 بهمن ماه از ســاعت 16 الــی 20 در طرح  

چهارباغ سه شنبه های بدون خودرو اجرا می شود.

ویژه برنامه »پرچم و شهر دوچرخه ها« فردا ســاعت 15 در خیابان های جابر رزمندگان ، 
نوبهار، گلخانه و ساختمان پنچ طبقه برگزار می شود.

ویژه برنامه »پرچم شــهدا« 21 بهمن ماه ســاعت 15 الی 18 در گلستان شهدای 
 امام خمینی )ره( اجرا می شــود. همچنین ویــژه برنامه»پرچم من-هویت من«
15 بهمن ماه از ساعت 15 الی 17 در خیابان امام خمینی)ره(-بهارستان غربی-

ورزشگاه شــهدای مارچین به مناســبت دهه فجر برای عموم شــهروندان برگزار 
می شــود.  برنامه شــاد»آیین پرچم« از فردا تا 15 بهمن ماه و 14 گذر پرچم نیز در 

محات منطقه 8 برگزار می شود.

ویژه برنامه »پرچم برافراشته من« 21 بهمن ماه ساعت 7:30 الی9  در کوه آتشگاه برای 
عموم شهروندان برگزار می شود. »نمایشگاه گذر پرچم« 13 تا 21 بهمن ماه و  برنامه 
شاد»جشن پرچم« 13 الی 14 بهمن ماه از ســاعت 18 الی 20 در خیابان آتشگاه- 
خیابان شهید نبوی منش- مجتمع امام خمینی )ره ( اجرا می شود. مسابقه عکاسی 

» پرچم باالســت« از روز گذشته آغاز شــده و تا 20 بهمن ماه در ساعت 8 الی 14 در 
خیابان آتشگاه- خیابان بهشت-کوی آسیا- فرهنگ سرای آیه ادامه دارد.

جشن های بزرگ»این پرچم باالست« از 13 بهمن ماه الی 17 بهمن ماه از ســاعت 19 الی 21 در خیابان های معراج- 
مسجد محسنیه، خیابان الله- بوســتان الله- خیابان تاالر- میدان هفت تیر، خیابان شیخ طوسی 

غربی- ورزشگاه زیتون، پل تمدن- بوستان نماز-خیابان اطشــاران- صحن امامزاده حسن بن 
ابراهیم)ع( برای عموم شهروندان برگزار می شــود.  همایش پیاده روی 15 بهمن ماه 9 صبح 

در خیابان پروین- امامزاده اسحاق)ع( به مناســبت ایام مبارک دهه فجر برگزار می شود. 
همچنین گذرهای پرچم »خیمه های انقاب« در ایام دهه فجر از ساعت 17 الی 21 شب 
در میادین و چهارراه اصلی منطقه برپا می شــود. نمایشگاه و فروشگاه دستاوردهای بانوان 

انقابی از فردا تا 21 بهمن ماه از ســاعت 8 صبح الی 18 در خیابان معــراج- کوی امامزاده-
فرهنگ سرای استاد همایی دایر می شود. مسابقه ورزشــی ویژه بانوان منطقه، 17 بهمن ماه از 

ساعت 10 الی 12 در خیابان معراج- کوی امامزاده- فرهنگ سرای استاد همایی برگزار می شود.

جشن های بزرگ » این پرچم باالست« از 13 بهمن ماه الی 17 بهمن ماه از ســاعت 19 الی 21 در خیابان های معراج- 
مسجد محسنیه، خیابان الله- بوستان الله- خیابان تاالر- میدان هفت تیر، خیابان شیخ طوسی غربی- 

ورزشگاه زیتون، پل تمدن- بوستان نماز-خیابان اطشــاران-صحن امامزاده حسن بن ابراهیم)ع( 
برای عموم شــهروندان برگزار می شــود.  همایش پیاده روی، 15 بهمن مــاه 9 صبح در خیابان 

پروین-امامزاده اسحاق)ع( به مناسبت ایام مبارک دهه فجر برگزار می شود. همچنین گذرهای 
پرچم »خیمه های انقاب« در ایام دهه فجر از ســاعت 17 الی 21 در میادین و چهارراه اصلی 

منطقه برپا می شود. نمایشگاه و فروشگاه دســتاوردهای بانوان انقابی از  فردا تا 21 بهمن ماه از 
ساعت 8 صبح الی 18 در خیابان معراج- کوی امامزاده- فرهنگ سرای استاد همایی دایر می شود. 

مسابقه ورزشی ویژه بانوان منطقه، 17 بهمن ماه از ســاعت 10 الی 12 در خیابان معراج-کوی امامزاده- 
فرهنگ سرای استاد همایی برگزار می شود.

منطقه یک
 شهرداری اصفهان

منطقه 8 
شهرداری اصفهان

منطقه 9 
شهرداری اصفهان

منطقه 10 
شهرداری اصفهان

منطقه  11 

شهرداری اصفهان

منطقه 2 
شهرداری اصفهان

ویژه برنامه»روایت گری حماسه پرچم« از فردا تا 21 بهمن ماه از ساعت 16 الی 19 در گذرهای پرچم ، مساجد منطقه 
و مراکز فرهنگی برگزار می شود. همایش بزرگ» پیاده روی خانوادگی و دوچرخه سواری آقایان« 15 بهمن ماه ساعت 

8:30 صبح در خیابان شهیدان غربی، ورزشگاه میثاق برگزار می شود.
جشن»شکوه پرچم« 19 بهمن ماه در خیابان امام خمینی)ره(، محله دهنو، ورزشگاه شهید نریمانی 
دهنو و » غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای دهنو و بابوکان« 14 بهمن ماه ساعت 15:30 در 
گلزار شهدای دهنو و بابوکان اجرا می شــود. ویژه برنامه»گذر پرچم« از فردا تا 21بهمن از 
ساعت 16 الی 18 در میدان جمهوری ، از ساعت 17 الی 19 در محله آفاران و محل جاوان ، 
مسجد روح ا... و از ساعت 17 الی 18 نیز در محله بابوکان برپا می شود. مسابقه »نقاشی من 
و پرچم« نیز از فردا تا 21 بهمن ماه در مدارس منطقه و کانون های مساجد اجرا می شود. 
اختتامیه »مسابقات قرآنی« 15 بهمن ماه از ساعت 15 الی 17 در خیابان امام خمینی)ره(، 
محله دهنو، جامعه القرآن و یادواره شهید مدافع حرم سردار حسین رضایی  از فردا  از ساعت 18 

الی 20 در کنار گذر بزرگراه شهید خرازی مسجد المرتضی نیز برگزار می شود.

ویژه برنامه شاد و متنوع »جشن پرچم« فردا ساعت 16 در گذرفرهنگی چهارباغ ، 14 بهمن ماه ساعت 18:30 خیابان 
کمال، زورخانه موالعلی بن ابی طالب)ع( ، 16 بهمن ماه ساعت 18:30 در خیابان عامه مجلسی، 
سالن اجتماعات مقبره عامه مجلسی همچنین 18 بهمن ماه ساعت 18 در خیابان باغ گلدسته، 
خیابان هشت بهشت، تاالر ادب و  21 بهمن ماه ســاعت 20 الی 21:30 در خیابان ابوالحسن 
 اصفهانی،  مســجد المهدی)عج(،مخلصات حضرت مهدی )عج( به مناسبت گرامی داشت

 ایام ا... دهه فجر برای عموم شــهروندان برگزار می شود. جشن شــاد و مفرح دانش آموزان 
منطقه 3 با همــکاری اداره آموزش و پرورش ناحیــه 4، امروز  از ســاعت 8:30 الی 11:30 در 

چهارراه عسگریه، سالن اجتماعات چمران برپا می شود.

منطقه 3 

شهرداری اصفهان

منطقه 4

شهرداری اصفهان

منطقه  5 

شهرداری اصفهان

منطقه 6 

شهرداری اصفهان

برگزاری»جشنواره بزرگ عکاســی«  از یکم بهمن ماه آغازشده و تا 22 همین ماه در منطقه ادامه 
دارد.»جشن پرچم«  فردا ساعت 18 تا 19 در پل بزرگمهر، جنب باغ گلها برپا می شود.

همچنین »جشنواره سالم و خوشمزه«  از 18 تا 22 بهمن ماه از ساعت 15 تا 20 در باغ غدیر،گذر 
فرهنگی برای اهالی منطقه برگزار می شود. »جشن بزرگ و شــاد« 20 و 21 و 22 بهمن ماه از 

ساعت 18 تا 20 در باغ غدیر،گذر فرهنگی اجرا می شود.

جشــن پیروزی انقاب محله سپاهان شــهر 14 بهمن ماه ســاعت 16 تا 18 در بوستان بزرگ 
سپاهان شهر برگزار می شود. جشــن »پیروزی انقاب« 15 بهمن ماه از ســاعت 10 الی 12 در 
میدان گرد همایی پارک کوهستانی صفه  و 21 بهمن ماه در محله وحید ورزشگاه شهدای وحید 
اجرا می شود. همچنین 21 بهمن ماه به مناسبت گرامی داشــت دهه فجر از نرم افزار »پنجه 
افاک«رونمایی می شــود. ویژه برنامه »قطار انقاب و ســرود انقاب« نیز 17 تا 21 بهمن ماه 

ساعت17 تا21 در منطقه 5 اجرا می شود.

ویژه برنامه»جشــن پرچم« 15 بهمن مــاه از ســاعت 10 تا 12 در بوســتان 3، جنب 
ســاختمان بهره برداری، شهرک کشــوری و 19 بهمن ماه از ســاعت 19تا 21 در کوی 

امام)ره( سالن ورزشی عدل اجرا می شود.
همچنین »جشــن پرچم« 20 بهمــن ماه از ســاعت 19 تا 21 در خیابــان نیکبخت 
شرقی،کوی شهید کریمیان، مدرسه سید ساعد هاشمی  و 21 بهمن ماه ساعت 19 الی 

21 در خیابان سپهساالر، ورزشگاه الوی برای عموم شهروندان برگزار می شود.

اجرای بیش از 500 جشن
 در محالت مختلف 

اصفهـان

هم زمان با فرا رســیدن دهه مبارک فجر، ویژه برنامه های 
متنوعی در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان برگزار می شود.

هم زمان بــا آغاز دهه فجر انقالب اســالمی از فــردا ویژه 
 برنامه های متنوعی در مناطق 15 گانه شــهر اصفهان برگزار 

می شود.

اعالم ویژه برنامه های شهرداری اصفهان
 به مناسبت دهه مبارک فجر

منطقه 13 

شهرداری اصفهان

ویژه برنامــه »راز پرچم « از فردا تــا 21 بهمن ماه از 
ســاعت 8 الــی 19 در کتابخانه اختصاصــی مادر و 
کودک در کوی ولــی عصر)عج(، بوســتان نیایش 
اجرا می شود. برنامه شاد »این پرچم پرافتخار« 21 

بهمن ساعت 15 انتهای خیابان قائمیه، جنب 
مسجد الحجت برای عموم شهروندان برگزار می شود.

منطقه 14 

شهرداری اصفهان

جشــنواره بزرگ»پرچم« از 5 بهمن ماه آغاز شده و تا 14همین ماه 
از ســاعت 8 الی 16 در مراکز فرهنگی منطقه ادامه دارد و 
جشن پرچم 15 بهمن ماه از ســاعت 18:30 الی 20:30 در 
حرم مطهر حضــرت زینب)س( ســالن اجتماعات کوثر 
اجرا می شــود. همچنین جشــنواره »پرچمداران آینده 
انقاب« ویژه مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 14 در دهه 
فجر از ساعت 8 تا 11 و13:30تا 16 در حرم مطهر حضرت 

زینب)س( سالن اجتماعات کوثر برگزار می شود.

»همایش بانوان انقاب« به همراه پخت کیک با طرح پرچم، از 14 بهمن ماه در خیابان 
جی خیابان مسجد علی)ع( باغ بانوان طوبی از ساعت 15 برای عموم شهروندان برگزار 
می شود. ویژه برنامه شاد» کودک انقابی، پرچم همیشه باالست« در ایام دهه مبارک 
فجر در خیابان جی، خیابان مسجد علی سالن فرهنگ سرای 

کوثر برگزار می شود. 
برنامه »سالمندی فصل جدید زندگی« از 18 بهمن ماه در 
در زمین های روباز ورزشــی خیابان جی و خیابان توحید     
برای عموم شهروندان برگزار می شود. همچنین نمایشگاه 
انقاب با عنوان »گذر پرچم« در خیابان جی شرقی ، خیابان 
خوراسگان ، خیابان شریعتی، شریعتی 8 ، جنب مهدیه خوراسگان، 
کانون فرهنگی هنری بنی فاطمه)س( برپا می شود همچنین شهروندان می توانند از 

این نمایشگاه صبح ها و بعدازظهرها بازدید کنند.

منطقه 15  

شهرداری اصفهان

 ویژه برنامه »این پرچم باالســت« از  16 تــا 21 بهمن ماه از ســاعت9 الی 12 و 17 الــی 20:30 در خیابان 
امام خمینی)ره(- ابتدای خیابان بهارســتان غربی- بوستان قدس برای عموم شهروندان اجرا 

می شود. همچنین»جشــنواره بزرگ فجر« از فردا تا 22 بهمن ماه صبح و بعدازظهرها در 
میدان استقال برای ایجاد نشــاط و پویایی بین شهروندان برگزار می شود. برنامه »زیر 
سایه پرچم« از 16 الی 21 بهمن ماه از ســاعت 9 الی 12 و بعداز ظهرها از ساعت 17 
الی 20:30 در خیابان امام خمینی )ره(- ابتدای خیابان بهارســتان غربی و بوســتان 

قدس اجرا می شــود. ویژه برنامه » گذر پرچم« از ســاعت 17 الی 21  و 16 الی 22 در 
میدان شهید مطهری- ابتدای خیابان رباط ســوم اجرا می شود. همچنین به مناسبت دهه 

فجر فرهنگ سرای معرفت افتتاح و در اختیار شهروندان منطقه قرار داده می شود.

منطقه 12

شهرداری اصفهان

10
-6

8
-7

پیامبر اکرم  )صلی ا... علیه و آله (:
هر که به خدا و روز واپسین ايمان داشته باشد نبايد همسايه خود 

را آزار دهد.
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