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دستیار ویژه رییس ســازمان انرژی اتمی از ورود 31 تن 
باقیمانده کیک زرد از مجموع 149 تن خریداری شــده 
از روســیه، به اصفهان خبر داد.  اصغر زارعان در حاشــیه 
ورود چهارمیــن محموله کیک زرد بــه اصفهان در جمع 
خبرنــگاران اظهار کــرد: هواپیمای روســی چهارمین و 

آخرین محموله از مواد اولیه )کیــک زرد( حامل  31 تن 
در اصفهان به زمین نشست. این محموله که در کل 149 
تن بعد از توافق برجام بوده اســت طی چهار پرواز از 7 تا 
19 بهمن به اصفهان وارد شده است. دستیار ویژه رییس 

سازمان انرژی اتمی افزود: قبل از توافق برجام...

بعد از ۴۰ سال؛
ورود اولین محموله ۱۴۹ تنی کیک زرد

از روسیه به اصفهان

15

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.
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آخرین وضعیت کارخانه کاشی نیلوی اصفهان؛ 

بالتکلیفی ۱۶ماهه کارگران

دبیر شورای سیاست گذاری سرطان علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ در صدر آمار
سرطان پستان در کشور

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:

فرهنگیان از بانیان اصلی براندازی 
رژیم طاغوت هستند

7

مدیرکل پزشــکی قانونــی چهارمحال و بختیــاری گفت: 
فوتی های ناشــی از تصادفات در 10 ماهه نخســت ســال 
جاری 195 مورد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

16/1درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، منصــور فیروزبخت 19 بهمــن ماه در 
نشست با اصحاب رســانه و مطبوعات استان، اظهار کرد: در 
حال حاضر آزمایشــگاه مراکز پزشــکی قانونی چهارمحال 
و بختیاری، دارای امکانات متعدد و پیشــرفته و هم ســطح 
مراکز آزمایشگاهی کشور اســت. وی از استخدام قراردادی 
سه پزشک متخصص در مراکز پزشــکی قانونی استان خبر 
داد و گفت: به دلیل کمبود نیرو و به منظور رفع مشــکالت، 
دو پزشــک متخصص مرد در پزشــکی قانونی شهرســتان 
لردگان و بروجن و یک پزشــک متخصص زن در پزشــکی 
قانونی شهرستان شهرکرد طی سال جاری استخدام شدند.

فیروزبخت با اشــاره به پروژه های در حال ســاخت توسط 
پزشکی قانونی تصریح کرد: مراکز پزشکی قانونی شهرستان 
بروجن و لــردگان، به ترتیب بــا پیشــرفت فیزیکی 40 و 
96درصد در حال ساخت و تکمیل هستند. مدیرکل پزشکی 
قانونی اســتان خاطرنشان کرد: در اوایل ســال آینده مرکز 
پزشکی قانونی شهرستان لردگان به طور کامل تکمیل شده 

و به بهره برداری می رسد.
وی، تعدادکل اجســاد معاینه شــده در 10 ماه ابتدای سال 
جاری را 500 نفر گزارش کرد و گفــت: از این تعداد، 382 
مورد مــرد و 118 مورد زن بودنــد. فیروزبخــت در ادامه 
افزود: تعداد اجســاد معاینه شده در ســال جاری نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته 9/6درصد رشــد داشته است. 
 مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان از کاهــش 3/9درصدی

 مراجعه کنندگان مدعی نزاع خبر داد و گفت: امسال 7308 
مدعی نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد، 

5455 مورد مرد و مابقی زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال خبر داد:

افزایش ۱۶ درصدی فوتی  ناشی از 
تصادفات در چهارمحال و بختیاری

خبر آخر

شهردار اصفهان:

در دوران طالیـی مدیریت شهری
15به سر می بریم

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش:

ترامپ زحمت ما را کم کرد
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       مردم در روز ۲۲ بهمن با حضور در خیابان ها جواب تهدیدات را خواهند داد

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور صبح 
دیروز در سی و چهارمین مراسم جایزه کتاب سال 
که در تاالر وحدت برگزار شــد با اشــاره به توافق 
هســته ای میان ایران و 1+5 گفت: دلیل اینکه ما 
در برابر این 6 قدرت توفیقاتی داشتیم دو نظریه ای 
بود که مقام معظم رهبری ارائــه کردند. یکی این 
بود که رهبری فرمودند رای مردم حق الناس است 
و همه باید پای صنــدوق رای بروند و تاکید کردند 
که من نیز تنها یک رای دارم و کسی هم از این رای 
باخبر نیســت. این که حتی اگر هر مشکلی وجود 
دارد، به خاطر کشــور پــای صنــدوق رای بیایند، 

زمینه ساز این توافق شد.
نظریه دوم، نرمش قهرمانانه بــود. البته این که ما 
با مذاکره پیش رفتیم، منجر بــه تحقق مذاکرات 
شــد اما پایه آن به انتخابات بازمی گشت و نظریه 
رهبری درمورد نرمش قهرمانانه. برخی می گفتند 
نباید با آن ها مذاکره کنیم و همین که بنشــینیم، 
آن ها یک کاله گشاد دارند که ســرمان کنند و ما 
گفتیم ما عمامه داریم، کاله ســرمان نمی رود. ما 
با این دو نظریه با منطق و اســتدالل و عزت کار را 
به جایی رســاندیم که رییس جمهور جدید آمریکا 
نمی تواند آن را تحمل کنــد و می گوید این بدترین 
توافقی بوده که امریکا در طول تاریخ آن را به امضا 

رسانده است.
 در ادامه گزیده ای از ســخنان رییــس جمهور را

می خوانید:
)درباره رو در رویــی برخی افراد و جناح ها در 
آستانه انتخابات(چرا باید از االن این رو در رویی ها 
را شــروع کنیم و معصیت خدا را دچار شویم ؟ اگر 
می خواهیم معصیت کنیم حداقل نزدیک شبهای 

احیا باشد تا آن زمان توبه کنیم.

بگذارید جامعه آرامش داشــته باشد و همه با 
آزادی در صحنه حضور یابند.

اســالم برای مــا در این کشــور جمهوریت، 
صندوق آرا و حاکمیت ملــی آورد که این صندوق 
رای و جمهوریت تقویت فرهنگ اســالم را برای ما 

خواهد داشت.
دولت بی فرهنگ نیز برای ما بی ارزش است و 
باید فرهنگ نیــز در چارچوب قانون باشــد تا به 

اهداف بلند انقالب دست پیدا کنیم.
)درباره چگونگی رهبری انقالب توســط امام 
خمینــی )ره(، و جذب نیروهــای مختلف ازجمله 
نیروهای مسلح ازسوی ایشــان(این چه جاذبه ای 
بود که امام)ره( توانست افســران نیروهای هوایی 
شاه را که در میان نیروهای ســه گانه رژیم پهلوی 
باالترین جایگاه را داشت، پیش از پیروزی انقالب 
جذب کند. هنوز مشخص نبود انقالب چه مسیری 
را طــی می کند. هنوز مشــخص نبــود پایان این 
انقالب پیروزی است یا شکســت. چطور امام)ره( 
توانســت این افراد را جذب کند که با دل و جان و 

احترام، جذب امام وانقالب شدند.
امام)ره( در روزهای 57 که روزهای سختی به 
ملت می گذشــت تردید نداشــت. من بارها در ماه 
آبان و آذر و دی در پاریس با امام)ره( صحبت کردم 
و بیانات ایشان را از نزدیک می دیدم. ایشان تردید 
نداشت که مردم پیروز می شوند و این علیرغم همه 
ســواالت بود. امام)ره( قاطع بود کــه ملت وقتی 
دست به دست هم بدهند اراده این ملت در برابر هر 
قدرتی چه شاه باشــد چه آمریکا، پیروز می شود و 
این نظریه و اندیشــه امام)ره( بــود. آن روز که در 
کردستان آن بساط به پا شد، امام)ره( فرمانده قوا و 
رهبر بــود، باید بــه نیروهــای مســلح و ارتش و 

ژاندارمری دســتور می داد اما به مردم دستور داد 
گفت پاوه در خطر است بیاید پاوه را آزاد کنید.

در جنگ هم همین طور بود؛ امام)ره( از مردم 
دعوت کرد کــه در بربر رژیم بعث قیــام کنند. در 
جنگ همه مــردم وارد میدان شــدند، فلذا پیروز 
شــدند. امروز هم اگر می توانیم در مسائل سیاسی 
مقابل دنیا بایســتیم، به خاطر اندیشــه است. باید 

فکرها و ذهن ها را با بیان حقایق آماده کنیم.
ســوال اینجاســت که آیا از پیروزی انقالب 
اســالمی اتفاقی بزرگ تر در تاریخ داشــتیم؟ آیا 
کاری پیچیده تر از مذاکرات هســته ای داریم؟ این 
فکر و اندیشــه بود که منجر به تحقق این مســائل 

شد.
خوشــبختانه در دولت یازدهم وزرای ارشاد 
گوش شــنوایی دربرابر ســخنان به حق صاحبان 
اندیشه داشــتند و هم وزیر اول و هم وزیر فعلی به 

اهالی فرهنگ نزدیک بودند.
بایــد همه را جــذب کتاب کنیم. اشــکال از 
مدرسه است، از دبیرستان و دانشگاه است، از رسانه 
ملــی و مطبوعات اســت. تفاوتی نــدارد، یکی از 
وظایف وزارت ارشاد این اســت که از طریق اهالی 
کتاب اعم از نویســندگان و اندیشمندان و ناشران 

این مشکل را مرتفع کند.
متاسفانه برخی ذهن و ســخن و فکر و بیان و 
اندیشه شان خشــونت اســت و معلوم نیست این 
مدرسه خشونت کجاســت. ما یک ملت هستیم و 
منافع مان مشترک است. ما یک کشور، یک رهبر، 
یک دولت داریم. مگر چقــدر انتخابات ارزش دارد 

که از حاال شروع کنیم به معصیت خداوند.

روحانی:

انتخابات چه ارزشی دارد که معصیت خدا می کنید؟!
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پیشنهاد سردبیر:
ترامپ زحمت ما را کم کرد

عکس روز

ظریف به شایعه رییس جمهور 
شدنش پایان داد

 درباره موضوع حج
 وضعیتی قطعی وجود ندارد

2 نامزد در جبهه یکتا برای معرفی 
به جبهه مردمی آمادگی دارند

مالقات سلطان با احمدی نژاد

وزیر دفاع به مسکو می رود

دیدار عراقچی با همتای روس

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به شایعات ایجاد شده 
درباره نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.ظریف 
در تازه ترین اظهار نظر خود درمورد انتخابات ریاست جمهوری سال 
96 و شایعاتی مبنی بر کاندیدا شــدنش گفت: با قاطعیت می گویم 
هیچ گاه کاندیدای ریاست جمهوری نخواهم شد چون این توان را در 

خودم نمی بینم!

نخســتین همایش سراســری مدیریت جهــادی و امنیت ملی 
صبح دیروز با حضــور محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، ســردار احمد وحیدی رییس دانشگاه عالی دفاع 
ملی، حبیب ا... ســیاری فرمانده نیروی دریایــی ارتش و جمعی 
 از مســئوالن کشــوری و لشــکری در دانشــگاه عالی دفاع ملی

 برگزار شد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: بنا به درخواست عربستان به زودی 
کمیته ای بــه منظور مذاکره بــا آنها درباره حج راهی این کشــور 
می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه درباره تصمیمات 
اخیر وزارتخانه متبوع خود به منظور حل و فصل موضوع حج اظهار 

داشت: هنوز درباره موضوع حج وضعیتی قطعی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس دعوت نامه ای که عربستان برای ما فرستاده، 
قرار است هیئتی از ســازمان حج و زیارت به عربستان سفر کند و 
در زمینــه چگونگی رفت و آمــد، اقامت، تامین امنیــت و به طور 
کلی مجموعه شــرایط ایران مذاکراتی انجام دهند. قاسمی تصریح 
کرد: امیدواریم نتایج گفت وگوها به تفاهمی ختم شــود که حجاج 
بتوانند مراسم  حج امسال را در شرایط مطلوب و امنیت کامل انجام 
دهند. ســخنگوی وزارت خارجه درباره زمان اعزام هیئت ایرانی به 
 عربستان خاطرنشــان کرد: به زودی  این کمیته به عربستان اعزام 

خواهد شد.

ســیدمحمد حســینی ســخنگوی جبهه یاران کارآمدی و تحول 
ایران اسالمی)یکتا( در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت 
انتخاباتی این جبهه اظهار داشت: تمرکز فعالیت های جبهه یکتا در 

حال حاضر همراهی با جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی است.
وی با بیان اینکه در جبهه یکتا فعال ۲ نفر برای معرفی به جبهه مردمی 
نیروهای انقالب آمادگــی دارند، افزود: چندین نفر از تشــکل های 
مختلف در مجمع ملی جبهه مردمی نیروهــای انقالب در تاریخ ۲۸ 
بهمن ماه، خود را برای کاندیداتوری عرضه خواهند کرد که تاکید همه 
ما رسیدن به گزینه واحد است. سخنگوی جبهه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر برنامه این جبهه برای انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و 
روســتا گفت: فعال اولویت جبهه یکتا، انتخابات ریاســت جمهوری 
است. گفتنی اســت جبهه یکتا تشکلی اصولگرا مشــتمل بر وزرا و 
 معاونین دولت های نهم و دهم اســت که در خردادماه سال 9۴ آغاز

 به کار کرد.  

پایگاه خبری تحلیلی تابناک نوشت: علی پروین درحاشیه مراسم 
ترحیم همشیره حبیب کاشانی با محمود احمدی نژاد دیدار کرد.

پروین برخورد گرمی با احمدی نژاد داشــت و به او گفت 10 دقیقه 
منتظر ماندم تا شــما بیایی. این دو چند ثانیه ای با هم درگوشــی 

صحبت کردند.

لوان جاگاریان، سفیر روســیه در ایران اعالم کرد که انتظار می رود 
حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح ایران در ماه 
آوریل )فروردین( برای شرکت در همایش بین المللی امنیت ۲017 
به مسکو بیاید. به گزارش جام جم آنالین از اسپوتنیک، سفیر روسیه 
در مصاحبه ای تاکید کرد: در ماه آوریل همایش بین المللی امنیت در 
مسکو برگزار می شود. در حال حاضر دعوت نامه هایی برای شرکت در 
این همایش به وزیران دفاع کشورهای شرکت کننده ارسال می شود 
و از سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران 

نیز برای شرکت در این همایش دعوت خواهد شد.

به گزارش مهر، ســید عباس عراقچــی معاون وزیــر امور خارجه 
کشــورمان، امروز به منظور دیدار و رایزنی بــا همتای روس خود 

»سرگئی ریابکوف« عازم مسکو می شود.
این ســفر در چارچوب دیدارها و رفت و آمدهای دیپلماتیک مکرر 
و منظم میان ایران و روســیه انجام می شود و مســائل دو جانبه، 
منطقه ای و بین المللی و همچنین پیگیری اجرای برجام، از جمله 

برنامه های سفر معاون وزیر امور خارجه خواهد بود.

ایشــان افزودند: این آقای تازه آمده در آمریــکا با حرف ها و 
اقدامات خود، حرف های ۳۸ ســاله نظام اســالمی را درباره 
فســاد همه جانبه دســتگاه حاکم آمریکا، علنی و عریان در 
مقابل افکار عمومی قرار داده اســت و ملت ایران در روز ۲۲ 

بهمن پاسخ اقدامات و تهدیدات او را خواهند داد.
در این دیدار که در ســالروز بیعت تاریخــی همافران با امام 

خمینی)ره( در 19 بهمــن 1۳۵7 انجام شــد رهبر انقالب 
اســالمی این حادثه را حادثــه ای تعیین کننــده در تاریخ 
انقالب اســالمی خواندند و افزودند: نیروی هوایی در دوران 
رژیم طاغوت یکی از نزدیک ترین بخش ها به نظام سیاســی 
وابســته به آمریکا بود؛ اما رژیم طاغوت، در حالی که هیچ گاه 
تصور نمی کــرد، از همیــن بخش ســهمگین ترین ضربه را 

خورد.حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: اصحاب 
انقالب، مــردم و حتی امــام بزرگوار نیز ایــن واقعه عجیب 
 را پیش بینــی نمی کردنــد و ایــن حادثه در واقــع مصداق

 »رزق الیُحَتَســب« یــا روزی غیرقابل انتظــار و غیرقابل 
محاسبه است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.

رهبر انقالب اســالمی افزودند: درس و پیــام حادثه نوزدهم 
بهمن سال ۵7 این اســت که باید همواره در کنار محاسبات 
ضروری عقالنی و مادی، محاسبات فراتر از مسائل مادی نیز 

در نظر گرفته شوند.
ایشان خاطرنشان کردند: در طول ۳۸ ســال بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی ما در مســائل مختلف از جمله دفاع مقدس 
همواره شــاهد یاری خداوند و اتفاقات خارج از محاســبات 
مادی بــوده ایم. رهبر انقالب اســالمی الزمه ســازندگی و 
بن بست شکنی را امید و توکل به خدا و به کار بستن عقالنیت 
در ذیل آن، دانســتند و تاکید کردند: اگر به جای این کار، به 
شیطان ها به خصوص شیطان اکبر اعتماد کنیم و عقالنیت 
را در سایه امید به شیطان ها به کار ببندیم، نتیجه  آن، سراب 

است.
حضرت آیت ا... خامنه ای عقالنیت و تدبیر را در دیپلماسی، 
اداره کشــور و دیگر امور، ضروری خواندند؛ اما خاطرنشــان 
کردند: اعتماد به شیاطین و امید بستن به کسانی که با اصل 
وجود نظام و حاکمیت اســالم مخالفند خطای بزرگی است 

چراکه از این کار خیری به کشور نمی رسد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان رییس جمهور جدید 
آمریکا مبنی بر ضرورت تشکر ایران از دولت اوباما گفتند: به 
هیچ وجه از آن دولت متشــکر نیستیم زیرا با نیت فلج کردن 
ملت ایران و نظام اسالمی تحریم های سنگین را وضع کرد و 
البته به این هدف نرسید همچنان که هیچ دشمن دیگری نیز 

نخواهد توانست این ملت بزرگ را فلج کند.
ایشــان افزودند: چرا باید از دولت قبلی آمریکا تشکر کنیم، 
به خاطــر تحریم های ضد ایرانــی؟ به علت ایجــاد داعش؟ 
به دلیل به آتش کشــیدن منطقه در ســوریه و عراق؟ و یا به 
علت نفاق و دورویی یعنی »ابــراز ارادت و همکاری در نامه 
خصوصی اما حمایت صریح و آشکار از فتنه پس از انتخابات 

۸۸«؟
رهبــر انقالب خاطرنشــان کردنــد: اینهــا مصادیق همان 
دستکش مخملین اســت که دولت قبلی آمریکا روی پنجه 

آهنین خود کشیده بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به ســخن رییس جمهور 
جدید آمریکا مبنی بر اینکه ایرانیان باید از من بترسند تاکید 

کردند: ایرانی از تهدید نمی ترسد.
ایشان با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن در روز جمعه افزودند: 
مردم در روز ۲۲ بهمن بــا حضور در خیابان هــا جواب این 

حرف ها و تهدیدات را خواهند داد.
ایشــان با لحنی کنایه آمیز افزودنــد: البته مــا از این آقای 
تازه آمده متشــکریم چرا که زحمت ما را کم کرده و با نشان 
دادن چهره واقعــی آمریکا، حرف های ۳۸ ســاله جمهوری 
اسالمی ایران را درباره فساد سیاســی، اقتصادی، اخالقی و 

اجتماعی دستگاه حاکم بر آمریکا ثابت کرده است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: رییــس جمهور جدید با 
حرف ها و اقدامات خــود در مبــارزات انتخاباتی و روزهای 
اخیــر، ماهیت واقعــی آمریــکا را عریان در مقابل چشــم 
مردم جهان به نمایش گذاشــته و نشــان می دهد حقیقت 
آمریکا چیســت. ایشان دســتگیری و بازداشت یک کودک 
پنج ســاله ایرانــی را مصداقــی از حقوق بشــر آمریکایی 
برشــمردند و افزودند: رحمت پروردگار بر امــام بزرگوار که 
حقیقت آمریکا را بارهــا و بارها در بیانات و نوشته هایشــان 
گوشــزد می کردند و اصرار داشــتند که ملت و مســئوالن 
با شــناخت ماهیت دشــمن، از اعتماد به شــیطان بزرگ 
پرهیــز کنند که امــروز حقانیت حــرف هــای آن عزیز به 
 عرش ســفر کرده به روشــنی در جلوی چشــمان همگان 

است.
فرمانده کل قوا در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشــاره 
به نقش تعیین کننــده نیروی هوایی ارتــش در دوران های 
مختلف بعــد از انقــالب از جمله در خنثی ســازی کودتای 
1۳۵9، دوران دفاع مقدس و عملیات مهمی همچون والفجر 
۸ و کربالی ۵ و همچنیــن تجلیل از تالش های خســتگی 
ناپذیر شهید سرلشکر ســتاری گفتند: جهاد قطعه سازی و 
ابتکار و نوآوری، اولین بار در نیروی هوایی ارتش آغاز شــد 
و نیروی هوایی در طول دفاع مقــدس همواره روحیه بخش 
ملت ایران بــود. حضرت آیــت ا... خامنــه ای، فرماندهان و 
کارکنان نیــروی هوایی ارتش به خصــوص جوانان این نیرو 
را به ادامه مســیر پرافتخار گذشــته و کار و تــالش و ابتکار 
روزافزون توصیه کردنــد و افزودند: باید با تقــوا و توکل به 
خدا و با همت بلند، خألها را پر کرد. رهبــر انقالب در پایان 
سخنانشــان با تاکید بر ادامــه راه پر عــزت و افتخارآفرین 
ملت ایران خاطرنشان کردند: نســل جوان گذشته کارهای 
مهمــی انجام داد و نســل جــوان کنونی نیز ایــن امانت را 
 پاسداری می کند و مســیر تحقق آرمان های انقالب را ادامه

 خواهد داد.

 رحمت پروردگار 
بر امام بزرگوار 

که حقیقت 
آمریکا را بارها و 
بارها در بیانات و 
نوشته هایشان 

گوشزد  می کردند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی صبح دیروز در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش با اشاره به تداوم 
حرکت مومنانه، مقتدرانه، منطقی و سرشار از اعتماد به نفس ملت عزیز ایران تاکید کردند: اگر عقالنیت در ذیل امید و توکل 
به خدا به کار گرفته شود، یاری پروردگار را به همراه می آورد اما عقالنیت در سایه اعتماد به شیطان اکبر و قدرت های مادی، 

فقط به سراب می رسد.

اخبار

واکنشدیدگاهسیاست خارجهانتخابات

کافه سیاست

صــادق زیبا کالم در مــورد نحوه انتخــاب کاندیدای 
نهایی از ســوی جریــان اصالح طلب، گفــت: باید در 
ابتدا به این نکته توجه داشــته باشید که انتخاب نامزد 
نهایی اصالح  طلبان جدا از اینکه چه کسی است، نظر 
شــخصی آقایان عارف یا منتجب نیا یا کرباسچی و... 
نیست. تصمیم گیری در این مسئله کامال جمعی است 
و بزرگان و این جریان کــه در رأس آنها رییس دولت 
اصالحات قرار دارند، این تصمیــم را اتخاذ می کنند؛ 
البته قبل از فوت آیت ا... هاشــمی، ایشان نیز در این 
تصمیم گیری ســهیم بودند. بنابراین بــا توجه به نوع 
تصمیم گیری و افــرادی که در آن دخیل هســتند تا 
به امروز صحبتــی مبنی بر اینکه فــردی غیر از آقای 
روحانی به عنوان نامزد نهایی این جریان انتخاب شود 

مطرح نبوده است.
وی تاکید کــرد: بنابراین خیال همه راحت باشــد، تا 
همین لحظه که در آســتانه اسفندماه قرار داریم، هیچ 
حرفی درباره عدم تمایل آقای روحانی برای حضور در 
انتخابات یا عدم تمایل اصالح طلبــان برای حمایت از 

ایشان، مطرح نشده و وجود ندارد.

ایسنا:در مراسم ســی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران که دیروز  با حضور حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور در تاالر وحدت  
برگزار شد، سیدرضا صالحی امیری گفت: خدا را شاکریم 
که اصحــاب فکر، قلم و نشــر  با دولت جنــاب روحانی 
احســاس همنوایی، یگانگــی و وحدت داشــته اند. این 
سرمایه بزرگی برای دولت است و ما به آن می بالیم. امروز 
خوشبختیم که اصحاب هنر و فرهنگ  با دولت احساس 

یگانگی دارند.
وزیــر ارشــاد ادامــه داد: از گذشــته های دور قبــل از 
ریاســت جمهوری شــهادت می دهم که دکتر روحانی 
همواره متذکر می شــدند کــه به اصحاب قلــم اعتماد 
کرده و ســخت گیری بی مورد را رها کنید. امروز دوران 
سخت گیری به پایان رسیده و دوران همکاری با اصحاب 

فرهنگ و هنر آغاز شده است.
صالحی امیری افزود: با ایــن کار می خواهیم کاری کنیم 
که همگان در کشــور بتواننــد آزادانه قلم بزنند و نشــر 
بدهند. این سیاست قطعی است که رییس جمهور ابالغ 

کرده است.

زیباکالم:

خیال همه راحت؛ روحانی برای 
انتخابات می آید

وزیر فرهنگ :

دوران سخت گیری به پایان 
رسیده است

سخنگوی دولت: 

مذاکره ای با ترامپ 
نداشته ایم

رضایی:

 به یمن سالح و موشک 
نداده ایم

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با تبریک سی و هشتمین سالگرد انقالب 
اسالمی اظهار کرد:این انقالب نســبت به انقالب های 
دیگر ویژگی های دارد که باید برای نسل جوان ما مورد 
تبیین قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه با توافق برجام ما 
شش قطعنامه شورای امنیت را وتو کردیم تصریح کرد: 
ما از فرصت تاریخی مذاکرات اســتفاده کردیم و امروز 

آمریکا هر اقدامی انجام دهد به انزوا خواهد رفت.
نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون بلوکه بودن برخی از 
پول های ایران در خارج کشور تاکید کرد: همه پول های 
ما که در قالب تحریم ها بوده آزاد شده است؛ البته برخی 

کشورهای همسایه ما را کمی اذیت کردند.
نوبخت دربــاره مذاکره میان ایران وآمریــکا با توجه به 
دســتور ترامپ اظهار کرد: مذاکره صورت نگرفت ولی 
بســیار هوشــمند و باتوجه به منافع ملی در این راستا 
وارد عمل شدیم و پس از لغو ممنوعیت سفر ایرانیان به 
آمریکا ما اجازه دادیم کشتی گیران آمریکایی به کشور 

برگردند.

محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
اظهار کرد: پس از رحلت آیت ا...هاشمی رفسنجانی، سه 
جلسه طوالنی و خوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام 

داشتیم که همه این جلسات به خوبی اداره شد .
فرمانده اسبق ســپاه در مورد حمله موشکی یمنی ها به 
ریاض گفت: حمله یمنی ها به مواضع ســعودی طبیعی 
است، این اقدام مانند همان اقدامی است که لبنانی ها با 

صهیونیست ها انجام می دادند.
وی افزود: ملت هایی که ابتدا تحت هجوم قرار می گیرند 
مدتی طول می کشــد تــا بتوانند توانایی هــای الزم را 
به دســت بیاورند؛ امروز مردم یمن آرام آرام به ســمت 
خودیابی پیش رفته اند و توانایی هایشان روز به روز بیشتر 

می شود.
سرلشکر رضایی در خاتمه بیان کرد: اینکه گفته می شود 
ایران به یمن اســلحه و مهمات داده است دروغی بیش 
نیســت، یمنی ها از قدیم و قبل از جنگی که سعودی ها 
به آنها تحمیل کند موشک داشته اند، آنها از گذشته تعداد 

زیادی موشک از روسیه گرفته بودند.

برگزاری نخستین همایش سراسری 
مدیریت جهادی و امنیت ملی

هشدار جدی باهنر 
به برخی از اصولگرایان

محمدرضا باهنر مشــاور رییس مجلس و عضو حقیقی مجمع تشــخیص 
مصلحت گفت: لیســت اصولگرایانی که در مظان کاندیداتوری هستند و یا 
اعالم آمادگی کرده اند، تکمیل شده است؛ عده دیگری هم در کنار زمین در 
حال گرم کردن خود هستند؛ ما احساس کردیم اگر بخواهیم با تک تک این 
افراد مذاکره کنیم، حداکثر 10 الی 1۵ نفرشان تمکین می کنند و مابقی راه 
خود را در پیش می گیرند؛ اتفاق مبارک و خوشایندی که در اعمال و رفتار 
سیاسی رای دهندگان انتخاباتی در ایران ظهور و بروز یافته و نمونه آشکارش 
در انتخابات اخیر مجلس در حوزه انتخابیه تهران نمایان شــد. دوستان ما 
باید متوجه باشند که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، تنها دو کاندیدای 
شاخص خواهد داشت و کســانی که می خواهند زیرآبی بروند، با یک افت 
سنگین مواجه خواهند شد؛ اینکه کســی تصور کند با ۵ الی 6 میلیون رای 
می تواند مزاحمت ایجاد کند و سبد رای فالن جریان را بشکند، چنین چیزی 

نیست .

دو شنبه شب حال جســمانی ســید محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه 
اطالعات بر اثر فشار خون به وخامت گذاشــت و در بیمارستان بستری شد. 

به گزارش انتخاب، اوضاع ایشان بعد از بستری در بیمارستان مساعد شد.
در راســتای بســتری شــدن چهره های پا به ســن گذاشــته سیاســی، 
حجت االسالم و المسلمین علی اکبر ناطق نوری روز دوشنبه به دلیل عارضه 
قلبی در یکی از بیمارستان های تهران بســتری و تحت عمل آنژیوی قلب 

قرار گرفت.
مصطفی ناطق نوری درمورد وضعیت جســمانی پدر خــود گفت: چند روز 
پیش، پدر کســالت و عارضه ای داشــتند که به تیم پزشکی مراجعه کردند 
تشــخیص این بود که باید آنژیوگرافی انجام دهند. وی ادامه داد: به همین 

دلیل به بیمارستان مراجعه کردند و عمل آنژیوگرافی انجام شد. 
رییس بازرســی دفتر رهبر معظم انقــالب صبح روز دیروز  از بیمارســتان 

مرخص شد. فرزند ناطق نوری یادآور شد: حال عمومی پدرم خوب است.

دعایی بستری شد؛ ناطق 
مرخص

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش:

ترامپ زحمت ما را کم کرد 

صالحی درباره خبر اخراج کارشناســان هســته ای و گرفتن 
محافظ از آنها گفت: این خبر کذب محض است شما به سازمان 

انرژی اتمی بیاید و لیست کارکنان را ببینید.

علی اکبر صالحی دوشــنبه شــب در گفت و گو با خبرنگاران 
اســتان قم در تاالر امام رضــا)ع( فرمانداری قم افــزود: ما در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها قرار داریم و برجام 
نیز موافق و مخالفانی دارد و گاهی برخی از منظر حزبی بیشتر 
برجام را مورد نقد قرار مــی دهند تا منافع ملی.به گزارش نامه 
نیوز،وی ادامه داد: انتظار داریم نقد برجام از منظر منافع ملی 
باشــد و در این صورت همه ما به رغم اختالف نظر، در جهت 
مصلحت کشــور گام برمی داریم.صالحی با اشــاره به برخی 

هجمه ها به برجام گفت: آقای ترامپ، رژیم صهیونیســتی و 
عربستان سعودی از برجام ناراضی هستند و این پارادوکس را 
یکی باید حل کند.معاون رییس جمهوری همچنین با تکذیب 
نقل قولی از خود در یکی از نشریات کشور گفت: بنده هیچ زمان 
نگفتم که آقای ترامپ کار برجام را خراب کــرده و این کذب 
است.وی در پاســخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر گزارشی از 
دیدارهای خود با مراجع تقلید، گفت: در این دیدارها گزارشی 
از وضعیت مربوط به حوزه مســئولیت خود در سازمان انرژی 

هسته ای به ویژه برجام که از بحث های محوری در کشور است 
را ارائه دادم. صالحی ادامه داد: در شرایط حساس کنونی نیاز به 
انسجام داخلی داریم و صحبت ما این بود که مراجع تقلید، ما را 
در جهت تحقق این انسجام داخلی ارشاد کنند. وی در پاسخ به 
سوال خبرنگاری در مورد اخباری در زمینه اخراج کارشناسان 
هسته ای و گرفتن محافظ از آنها گفت: درست نیست، شما به 
سازمان انرژی اتمی بیاید و لیست کارکنان را ببینید و برخی 

مسائلی که مطرح می شود، باطل است.

صالحی: 
اخراج کارشناسان هسته ای 

صحت ندارد
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پیشنهاد سردبیر:
بالی رفاه طلبی و اشرافی گری، گریبان انقالب را گرفته

کافه اقتصادیادداشت

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه توجه به مستضعفان 
و محرومان، بزرگ ترین نقطه قوت پس از انقالب است، 
گفت: بالی رفاه طلبی و اشــرافی گری گریبان انقالب را 
گرفته است. به گزارش تســنیم، احمد توکلی در برنامه 
تیتر امشب با اشاره به اینکه تعریف فقر تغییر کرده است، 
افزود: اکنون ســطح برخورداری کامال متفاوت اســت 
و فقیران فعلی ما مانند متوســطان قدیم هســتند. وی 
بااشاره به روند تاریخی اقتصاد کشورمان در دوران پس 
از انقالب و مقایســه آن با پیش از انقالب گفت: جنگ و 
گسترش دخالت دولت در اقتصاد و نوسانات قیمت نفت 
در10 سال نخســت پس از انقالب، موجب منفی شدن 
تولید ملی شــد. توکلی ادامه داد: با اینکه تولید، منفی 
بود اما توزیع درآمد از آنجایی که به نفع مستضعفان بود، 
به شدت نســبت به پیش از انقالب بهتر شد و تسهیالت 
زندگی و توزیع درآمد در روســتاها و شهرهای کوچک 
بهبود یافت؛ بدین ترتیب شاخص های تسهیل زندگی 

به نفع فقرا شد و رضایت خاطر مردم را فراهم کرد.

احمد توکلی:

بالی رفاه طلبی و اشرافی گری 
گریبان انقالب را گرفته

اخبار

به گزارش تســنیم، کارگران کارخانه کاشی نیلو به نشانه 
اعتراض و به منظور دریافت مطالبــات و حقوق خود که 
اکنون در آســتانه 16 ماهگی اســت، روز 11 بهمن ماه 
سال جاری، مســیر اصفهان- نجف آباد را مسدود و تردد 
در این مســیر را با مشــکل مواجه کردند تا ازاین طریق 

مسئوالن به فریاد آنها برسند.
روز 13 بهمن ماه برای چندمین بار کارگران کاشــی نیلو 
در یکی از میادین شهرســتان نجف آبــاد تجمع کردند؛ 
درحالی که چهره آنها غمناک و خســته بــود. به دنبال 
واگذاری شــرکتی نمونه با تمام تجهیزات و دستگاه های 
به روز دنیا که قابل رقابت با کشورهای صاحب نام دنیا بود، 
کارگرانی که باید در سنگر تولید حضور داشته باشند، این 

روزها بالتکلیف هستند.
مسئوالن شهرستانی با وعده های متعدد، کارگران کاشی 
نیلو را متفرق و مســیر را بازگشــایی کردند؛ اما به گفته 

کارگران این کارخانه، هنوز وعده ها محقق نشده است.

مســئوالن، جوابگوی مشــکالت کاشی نیلو 
نیستند

یکی از کارگران کاشی نیلو که نخواست نامش فاش شود، 
در تماس با خبرنگار تســنیم در اصفهان اظهار داشت: ما 
مطالبه 16 ماه حقوق، حدود 2 سال عیدی، سنوات و بیمه 

خود را از کارخانه کاشی نیلو خواستاریم.
وی افزود: 40 نفر از کارگران کاشی نیلو بازنشسته شدند 
که باید بیمه 4 درصدی بازنشســتگی خــود را پرداخت 
کنند؛ اما هیچ کس برای رسیدگی به وضعیت بازنشسته ها 
اقدام نکرده است، از این رو حدود 20 نفر از بازنشستگان، 
این بیمــه 4 درصدی را که از حــدود 10 الی 32 میلیون 

تومان بوده، خود پرداخت کردند.
این کارگر کاشــی نیلو تصریح کرد: مســئوالن کارخانه 
کاشی نیلو به افرادی که بیمه 4 درصدی خود را پرداخت 
کردند، وعده داده که این مبلغ را به آنها بازمی گرداند؛ اما 
عالوه بر اینکه این وعده آنها هم محقق نشــده، یک سری 

از سنوات بازنشستگان نیز به حالت تعلیق درآمده است.
وی با بیان اینکه کارخانه کاشــی نیلو مدتی است چوب 
بی تدبیری هیئت مدیره ایــن کارخانه را می خورد، گفت: 
هیچ کدام از مســئوالن شهرســتان نجف آباد و اســتان، 
جوابگوی مشــکالت موجــود در این کارخانــه نبوده و 

نیستند.
این کارگر کاشــی نیلو بیان کرد: حدودا از 25 اسفندماه 
ســال 94 تاکنون هیچ یک از مســئوالن کارخانه کاشی 
نیلو به این کارخانه مراجعه نکرده و جوابگوی مشــکالت 

کارگران نبوده اند.
آغاز بحران در کارخانه کاشی نیلو

آغاز بحران در کارخانه کاشــی نیلو، از زمان واگذاری این 
کارخانه به بخش خصوصی بوده است. براساس اطالعات، 
زمانی که تامین اجتماعی، کارخانه کاشی نیلو را به 4 نفر 
به صورت اقساطی فروخت، فقط 2 قسط تامین اجتماعی 
پرداخت شده است و مابقی آن را پرداخت نکرده و در این 

میان تکلیف هیچ کس را هم مشخص نکردند.
برهمین اساس بیمه  کارگران از بهمن سال 1394 تاکنون 
پرداخت نشــده اســت، عالوه بر اینکه بیمه های قبل نیز 
پرداخت نشدند؛ به همین دلیل کارگران اعتراض خود را 

به اداره کار بردند تا مشکل شان برطرف شود.
یکی از کارگران با ســابقه کاشــی نیلو، در ایــن زمینه 
به تســنیم گفت: من 18 سال ســابقه کار در بخش فنی 

کارخانه کاشی نیلو را دارم.
وی ادامه داد: دلیل تعطیلی کارخانه کاشی نیلو مربوط به 
زمانی است که این کارخانه از اداره کل تامین اجتماعی به 

بخش خصوصی واگذار شد.
علیخانی اظهار داشت: روز نخســتی که 4 شریک به این 
کارخانه آمدند همه چیز خوب بود؛ انبارها پر از کاشی بود 
که به خوبی فروش می رفت، انبار فنی هم پر از جنس بود 
و دســتگاه ها بدون عیب کار می کردند؛ اما از روزی که 4 
شریک پای خود را به کارخانه گذاشتند، هرچه بود و نبود 

را فروختند و یک ریال هم خرج کارخانه نکردند.
وی افزود: باطنی مدیرعامل کارخانه کاشــی نیلو، چندی 
پیش در جمع کارگران گفت که با شریک دیگر به مشکل 
برخورده و خبر داد که آنها اموال کارخانه را برده و دزدی 
کرده اند؛ ماجرا اما امروز به جایی ختم شــده که کارخانه 

کال تعطیل است.
به گزارش تســنیم، در حــال حاضر حــدود 800 نفر از 
کارگران کارخانه کاشــی نیلو 16 ماه است که مطالبات و 

معوقات خود را دریافت نکرده اند. 
این کارخانــه که بنا بــه گفتــه کارگرانــش، در دوران 
دفاع مقــدس با تمــام ظرفیــت کار می کــرد و جایگاه 
خوبی در صادرات کشــور داشــت، اکنون با مشــکالت 
بزرگــی روبه روســت و هیچ یــک از وعده هــا بــرای 
برطــرف شدن شــان، تاکنــون عملی نشــده اســت. 
 کارگــران ایــن کارخانــه بــه دنبــال بهبــود اوضاع

شغلی خود هستند.

در ایران به طور متوســط 86 درصــد از آب تجدیدپذیر 
کشــور اســتفاده می شــود و البته بر اســاس اطالعات 
موجود در حوضه زاینده رود، قریــب به تمامی منابع آب 
تجدید پذیر ســالیانه استفاده می شود. شــواهدی مانند 
خشک شدن رودخانه زاینده رود، حجم بی سابقه کم آبی 
در ســد زاینده رود و تاالب های خشک حوضه، مؤید این 

نظر است.
به گزارش ایمنــا، در پنجمیــن کنفرانس بیــن المللی 
اقتصاد کشاورزی آســیا عنوان شد که پس از سال 2050 
میالدی، ایران به یکی از کشــورهای تشــنه دنیا مبدل 

خواهد شد.
در این خصوص مدیر دفتر برنامه ریزی آب و بررسی های 
اقتصادی شــرکت آب منطقه ای اصفهان، درباره یکی از 
راه های امتحان شده در دنیا با نام بازار آب، اظهار داشت: 
در بازار آب، هدف، حفظ منابع آبی موجود و ســوق دادن 
آن به سمت مصرف بهینه است. بازار یک نهاد برای مبادله 
اســت و بازار آب، نهادی برای مبادله حق بهره برداری از 

آب خواهد بود. 
از آنجا که این موضوع در کشــور بجز در برخی از مناطق 
محدود، موضوع جدیدی به شمار می رود، وزارت نیرو در 
چارچوب طرح تعادل بخشی، چهار منطقه مطالعاتی را به 
عنوان پایلوت مطالعات و استقرار بازار آب محلی در سطح 

کشور، در دستور کار خود قرار داده است. 
بابک ابراهیمی، با اشاره به اینکه مناطق پایلوت این طرح 
در اســتان های تهران، البرز، قزوین و اصفهان )دشــت 
برخوار( در نظر گرفته شــده اســت، بیان 
داشــت: درصورتــی که 

نگاهی به وضعیت مدیریت منابع آب در کشــور داشــته 
باشــیم، می توان مدیریت منابــع آب در کشــور را به 4 
دوره اصلِی فراوانی نســبی آب، دوره مدیریت عرضه که 
با احداث شــبکه های آبیاری و ســدها همراه بود، دوره 

مدیریت تقاضا و دوره بازتخصیص آب رده بندی کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه استقرار بازارهای محلی آب، اساس 

ورود به دوره بازتخصیص منابع آب محســوب می شــود، 
تاکید کــرد: محدود بــودن منابع آب و روند رو به رشــد 
تقاضاها، یکی دیگر از ویژگــی های دوره بازتخصیص آب 
محسوب می شــود که طی آن، منابع آب برای مصارفی 
که بازدهی بیشتری دارند، مورد تخصیص مجدد قرار می 

گیرند.
مدیر دفتــر برنامه ریزی آب و بررســی هــای اقتصادی 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: بدیهی است 
که در وضعیت فعلــی، بهره وری آب 

بخصوص در بخش کشاورزی، بسیار پایین بوده و ضروری 
اســت که از طریق مکانیزم بازار، آب را به سمت مصرف 
بهینه و بهره وری بیشتر سوق داد. در حقیقت این وظیفه 
بازار است که مشخص کند آب به کدام پروژه یا طرح باید 

اختصاص یابد.
ابراهیمی از وضعیت بازتخصیص آب که در حال حاضر در 

برخی از مناطق به صورت غیررسمی و غیرقانونی درحال 
جریان اســت، گفت: با توجه به محدودیت منابع آب در 
حوضه زاینده رود و عدم امکان بارگذاری بیشــتر بر این 
منابع، عمال تخصیص آب برای مصارف جدید امکان پذیر 
نیســت و حتی امکان تامیــن آب بــرای تخصیص های 
گذشــته نیز باتوجه به خشکســالی های اخیر، توســعه 
نامتوازن مصارف آب در حوضه و تغییر اقلیم، وجود ندارد. 
وی ادامــه داد: از طرفی چون یک بازار رســمی و قانونی 
برای مبادله حق بهره برداری از آب وجــود ندارد، خرید 
و فروش آب )بدون تغییــر نوع تخصیص 

و برخالف قوانین موجود( در ســطح برخی از مناطق در 
جریان است که البته در بیشتر این مبادالت، فروش آب از 

بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت صورت می گیرد.
به اعتقاد مدیــر دفتر برنامــه ریزی آب و بررســی های 
اقتصادی شــرکت آب منطقه ای اصفهــان، نکته منفی 
مبادالت آبی موجود، عدم توجه بــه قانون، بی توجهی به 
وضعیت منابع آب و حتی فروش آب از محل برداشت های 
غیــر مجــاز )از طریق چــاه های فاقــد پروانــه و حتی 
اضافه برداشــت چاه های دارای پروانه بهره برداری( است 
و لذا اهمیت تشــکیل نهادی برای ســاماندهی وضعیت 

موجود با عنوان بازار آب را دو چندان می کند.
ابراهیمی تاکید کرد: در نهاد بازار آب، هدف اصلی، ایجاد 
زیربنــای قانونی جهت خرید و فروش حــق بهره برداری 
آب در چارچــوب ضوابط و قوانیــن تضمین کننده حفظ 
 منابع آب، حفــظ محیط زیســت و افزایــش بهره وری

آب است.
مدیر دفتــر برنامه ریزی آب و بررســی هــای اقتصادی 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: ما در ایران 
حق مالکیت آب را نداریــم و در بازارهای محلی آب، تنها 
حقابه ها و پروانه های بهره بــرداری آب پس از تغییر نوع 
تخصیص و اصالحات ضــروری در چارچوب نظام تعریف 
شــده در هیئت مرکزی تنظیم مقررات بــازار آب، قابل 

خرید و فروش خواهد بود. 
وی درخصــوص تجربه ایران در بــازار آب گفت: بازار آب 
شکل گرفته در مجن در استان ســمنان، نمونه موفقی از 
بازار محلی در ابعاد کوچک اســت. در دنیا نیز در آمریکا، 
استرالیا، مکزیک، شــیلی و... بازارهای محلی آب تشکیل 
شده که در برخی موفقیت آمیز و در برخی هم با شکست 

مواجه بوده اند.

روز نخستی که 4 
شریک به این کارخانه 
آمدند همه چیز خوب 

بود؛ انبارها پر از کاشی 
بود که به خوبی فروش 

می رفت، انبار فنی 
هم پر از جنس بود و 

دستگاه ها بدون عیب 
کار می کردند؛ اما از 
روزی که 4 شریک 

پای خود را به کارخانه 
گذاشتند، هرچه بود و 

نبود را فروختند

آخرین وضعیت کارخانه کاشی نیلوی اصفهان؛ 

بالتکلیفی ۱۶ماهه کارگران

مدیر دفتر بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

بازار آب؛ راهی برای سامان یافتن مدیریت مصرف آب

۱۶ ماه است که کارگران کاشــی نیلو، معوقات خود را دریافت نکرده اند. حال که وعده ها هنوز محقق نشده، 
کارگران کاشی نیلو با حضور در مقابل این کارخانه برای چندمین بار درخصوص عدم امنیت شغلی و تاخیر در 

پرداخت حقوق ماهیانه خود اعتراض کردند.

شــرکت بازرســی کیفیت و استاندارد 
ایــران، در حالــی آمــار کیفــی 

خودروهــای داخلــی را اعالم 
کرد که طبق آن مشخص شد 
ده ها دســتگاه پراید به علت 
وجود یک ایــراد ایمنی، اجازه 

تولید نیافتــه اند. بــه گزارش 
قــدس آنالیــن، طبق گــزارش 

اعالمی که به دی ماه امســال مربوط 
می شود، شرکت بازرســی، محموله ای 222 دستگاهی از پراید 
را رد کرده اســت. این تعداد پراید به دلیل نشــتی روغن ترمز، از 
اتصاالت مدوالتور ترمز ABS رد شده اند. هر 222 دستگاه پراید 
مدنظر، مدل 131 به شمار می روند که این مدل از پراید، از جمله 
خودروهای پرتیراژ داخلی محسوب می شود. اما در گزارش کیفی 
دی ماه، دو خود روی گرند ویتارا و برلیانس H330 د رمقایســه با 
ماه گذشــته، ارتقای کیفی پیدا کرده اند و باقی خودروها تغییری 
در این زمینه به خود نمی بینند. براساس گزارش شرکت بازرسی 
کیفیت و اســتاند ارد  ایران در دی ماه ســال جــاری، نیومزدا3 و 
سوزوکی گرند ویتارا با کسب رتبه های یکســان د ر صد ر جد ول 
 X131 رد ه بند ی کیفــی خود روهای تولیــد  د اخل   و ســایپای

پارس خودرو نیز د ر انتهای جد ول  قرار د ارند.

ایرادی عجیب در پراید!

مرسدس بنز تصمیم دارد پس از گذراندن 
یک ســال مالی موفــق )2016(، 

به کارمندان خــود در آلمان تا 
5400 یورو پاداش بدهد.

به گزارش افکارنیوز، مرسدس 
بنز به خاطر موفقیت مالی در 

سال 2016، به کارمندان خود 
پــاداش قابل  توجهــی می دهد. 

به موجب این تصمیم که مورد توافق 
هیئت مدیره شرکت و شورای عمومی کار قرار گرفته است، تقریبا 
130هزار کارمند این خودروســاز آلمانی، تــا 5400 یورو پاداش 
دریافت می کنند. این پاداش قرار است از ماه آوریل پرداخت شود. 
منبع مالی این پاداش، از تقسیم سود سهام شرکت تامین می شود. 
ویلفرد پورث، عضو هیئت مدیره و مســئول بخش نیروی انسانی 
دایملر و رییس بخش روابط کارگری، فنــاوری اطالعات و تولید 
ون های مرسدس بنز، می گوید: کارمندان ما در عملکرد و موفقیت 
شرکت در سال 2016 نقش مهمی داشته اند. نیروی کار متعهد و 
کامال آموزش دیده، برای موفقیت ما در بلندمدت ضروری اســت. 
این پاداش به پاس تمامی زحمات و تالش های برجسته  کارمندان، 

به آنها اهدا می شود. سود امسال شرکت بسیار خوب بوده است.

 پاداش عجیب مرسدس بنز 
به کارمندانش

 راهپیمایان 22 بهمن بیمه شدند

هزینه ها بیشتر نشود
روغن گران نمی شود

آیا یارانه فقرا زیاد می شود؟!

شرکت های بیمه ایران، آســیا، البرز و 
دانا، راهپیمایان آیین گرامی داشت 

بیست و دوم بهمن ماه امسال را 
بیمه کردند. به گــزارش بیمه 
مرکزی، شــرکت هــای بیمه 
ایران، آسیا، البرز و دانا با تشکیل 
کنسرســیومی، راهپیمایان این 

روز را زیر پوشــش بیمــه حوادث 
و مســئولیت قــرار می دهنــد. در این 

قرارداد، بیمه ایران به عنوان راهبر کنسرســیوم معرفی شده است. 
همه شرکت کنندگان در راهپیمایی روز 22 بهمن زیر پوشش بیمه 
حوادث برای خطرات فوت، نقص عضو دائم و کلی ناشــی از حادثه 
و همچنین بیمه مســئولیت مدنی بیمه گذار برای خطرات فوت و 
نقص عضو دائم بیمه شدگان قرار می گیرند. به گزارش ایرنا، مراجع 

قضایی مسئول احراز مسئولیت در این حوادث به شمار می روند.

دبیر انجمن صنفــی صنایع روغن نباتی 
اعالم کرد: اگر هزینه های بیشتری 

بر صنعت تحمیل نشود، قصدی 
بــرای افزایش قیمــت روغن 
نباتی برای امســال و ســال 
آینــده نداریم و در راســتای 
و  کشــاورزان  از  حمایــت 

کارخانه های روغن کشــی، آماده 
کمک برای خریــد دانه های روغنی 

داخلی و واردات این محصول به جای روغن خام هستیم.  داریوش 
محمودی اظهار کرد: در کشور ســاالنه به حدود 1/5میلیون تن 
روغن نباتی نیاز داریم که بیش از 92درصــد آن، از محل واردات 
و مابقی از محــل تولید دانه های روغنی داخلی تامین می شــود. 
وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش ضریب خودکفایی روغن 

نباتی از طریق افزایش تولید دانه های روغنی است.

مطابق اظهارات مدیرکل رفــاه و تامین 
روزهــا  همیــن  از  اجتماعــی، 

پیامک های حــذف یارانه برای 
سرپرســتان خانــوار ارســال 
می شــود و به نظر می رسد از 
اسفندماه تعدادی از خانوارها 
مشــمول دریافت یارانه نقدی 

نشــوند. به گزارش تســنیم، اول 
بهمن ماه بود که احد رستمی، مدیرکل 

رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه، از ارســال پیامک حذف یارانه تا 
20 روز بعد خبر داد و گفت: پس از ارسال پیامک و بررسی، مراحل 
حذف آغاز می شود. مطابق اظهارات این مدیر کل، از همین روزها 
پیامک های ارسال حذف یارانه برای سرپرست خانوار، ارسال و به 
احتمال زیاد از ماه آینده تعدادی از خانوارها از لیست دریافت یارانه 
حذف خواهند شد. احدرســتمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی 
وزارت رفاه، با بیان اینکــه برنامه ای داریم تا یارانــه به نیازمندان 
پرداخت شــود افزود: این وزارتخانه در نظــر دارد تامین اجتماعی 

چندالیه ای را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلــس، با تاکید بر اینکه بایــد از واردات 
قطعات خودروی تولید شــده بی کیفیت از چین و کشــورهای دیگر 
جلوگیری شود، گفت: کارخانجات قطعه سازی داخلی، توانایی تولید با 
کیفیت این محصول را دارند. علی بختیار درباره واردات قطعات خودرو 
برای خودروهای ســاخت داخل کشــور، به ایمنا گفت: هرچند توان و 
ظرفیت تولید محصوالتی با کیفیت باالتر و قیمتی پائین تر از چینی ها 
را داریم، اما متاسفانه باز هم شــاهد واردات قطعات بی کیفیت چینی 
ازجمله بلبرینگ هستیم. وی با بیان اینکه امروز باکیفیت ترین بلبرینگ 
در گلپایگان و با قیمت رقابتی نسبت به چینی ها تولید می شود، تصریح 
کرد: متاســفانه همچنان حدود 4 میلیون دالر واردات بلبرینگ انجام 
می شــود. وی تاکید کرد: باید مانع واردات قطعات خودروی تولید شده 

بی کیفیت از چین و کشورهای دیگر شویم.

اســتانداراصفهان در آییــن افتتــاح ســالن چندمنظوره ورزشــی در 
روستای روران گفت: در راســتای تاکیدات امام راحل)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظلــه العالی(، دولت تدبیــر و امید توجه ویژه ای به توســعه 
روستاها دارد. رسول زرگرپور در آیین افتتاح سالن چند منظوره روستای 
روران اظهار کــرد: از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی، امــام راحل)ره( 
بر رسیدگی به روستاها تاکید مؤکد داشــتند و به همین منظور سازمان 
جهادسازندگی تشکیل شد. استانداراصفهان با بیان اینکه امروز نیز رهبر 
معظم انقالب به توسعه و پیشرفت روستاها تاکید دارند، گفت: دولت تدبیر 
و امید نیز توجه ویژه ای به توسعه روستاها دارد و معاونتی در این خصوص 
در دولت تشکیل شده است. وی افزود: امروز احداث پروژه های زیربنایی 
و خدماتی در روســتاها از اهمیت زیادی برخوردار اســت و دولت تالش 

می کند شأن روستاها را به شأن مردم برساند.

واردات 4میلیون دالری 
بلبرینگ؛ باوجود توان داخلی

دولت تدبیر و امید، توجه 
ویژه ای به توسعه روستاها دارد

یک شرکت مشاوره ای آمریکایی اعالم کرد: در صورت 
تشدید مناقشات سیاسی بین ایران و آمریکا، احتمال 
دارد قــرارداد فروش هواپیمای بوئینــگ به ایران لغو 

شود. 
به گزارش خبرنــگار اقتصاد بین الملــل خبرگزاری 
فارس به نقل از CNBC، توافق شرکت هواپیماسازی 
بوئینــگ آمریکا بــا ایران بــرای فــروش 80 فروند 
هواپیمای مســافربری، اگرچه موضــوع تحریم های 
جدید آمریکا علیــه ایران نبوده اســت، اما همچنان 
احتمال به هم خوردن آن وجــود دارد؛ این دیدگاهی 
است که از سوی کارشناسان موسسه مشاوره ای تیل 
در آمریکا ارائه شده است. روز جمعه ترامپ تحریم های 
جدیدی علیه ایران وضــع کرده و علــت اعمال این 
تحریم ها را آزمایش موشکی این کشــور عنوان کرد 
که به ادعای طرف آمریکایی، ناقض قطعنامه سازمان 
ملل بوده است. این موسسه مشــاوره ای تاکید کرد: 
دولت ترامپ عمیقا قصد دارد مناقشات خود با تهران 
را تشــدید کرده و از ســوی دیگر در طرف ایرانی نیز 
گروه هایی وجود دارند که همین هدف را دنبال کرده و 

از آن استقبال می کنند.

 احتمال لغو قرارداد بوئینگ 
با ایران وجود دارد
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 زمانی که جنین به قدرکافی ویتامین E دریافت نکند، ممکن اســت 
مادر باردار در معرض ســقط جنین قرار گیرد؛ چراکــه کمبود این 

ویتامین، از رشد اعضای حیاتی بدن نوزاد جلوگیری می کند.
 E محققان دانشگاه اورگن اخیرا دریافته اند که کمبود شدید ویتامین
موجب کاهش اسیدهای ضروری  بدن می شود که سلول ها را مجبور 
می کند تا برای پیشگیری از آسیب و صدمه، بر گلوکز تکیه کنند. در 
صورت نبودن گلوکز برای تامین انرژی، بسیاری از ویژگی های فیزیکی 
و نورولوژیکی، مخصوصا در مغز، ایجاد نمی شود و درنتیجه مرگ اتفاق 

می افتد.
ویتامین E به سیستم ایمنی در مقابله با بیماری ها کمک می کند اما 
یکی از وظایف اصلی آن، نقشی است که به عنوان یک آنتی اکسیدان 
ایفا می کند کــه طــی آن، مولکول های بــاردار منفی موســوم به 
رادیکال های آزاد را )که می توانند به سلول ها آسیب رسانده و منجر 

به بروز مشکالتی نظیر بیماری قلبی و سرطان شوند( خنثی می کند.
به گفته محققان، با محدودکردن تولید رادیکال های آزاد و همچنین 
از طریق سایر مکانیســم ها، ویتامین E می تواند به پیشگیری یا به 
تاخیرانداختن بیماری های مزمن مرتبط با رادیکال های آزاد کمک 

کند.
مطالعات قبلی هم نشــان داده اند که ویتامین E برای رشــد جنین 
ضروری است. اما مطالعه جدید نشــان می دهد که در جنین انسان، 
برخی از مهم ترین دوره های رشد مغز و اعصاب، در اولین هفته های 
بــارداری اتفاق مــی افتد. به گفتــه محققان، روغن هــای گیاهی، 
 E مغزیجات، دانه ها و ســبزیجات پربرگ، از منابــع جامد ویتامین
هستند. طبق اعالم موسسه ملی ســالمت آمریکا، هر فرد بزرگسال 
باید روزانه حدود ۱۵ میلی گرم ویتامین E مصرف کند. از دیگر عالئم 
کمبود ویتامین E، ضعف و سســتی عضالت، مشــکالت چشمی و 
بینایی و مشکالت تعادلی اســت که در بلندمدت می تواند به کبد و 
 E کلیه ها نیز آسیب برســاند؛ هرچند مصرف بیش از اندازه ویتامین
ریسک خونریزی را افزایش داده و موجب بروز خونریزی جدی در مغز 
می شود، چراکه توانایی لخته شدن خون بعد از بریدگی یا جراحت را 

کاهش می دهد.

محققان عنوان می کنند:

سقط جنین و تضعیف سیستم ایمنی 
 E از عوارض کمبود ویتامین

دانستنیها

خواصخوراکیها

آیا زوج های چاق 
دیرتر بچه دار 

می شوند؟

براســاس تحقیقات صورت گرفتــه، اضافــه وزن و چاقی احتمال 
باروری را کاهش می دهد و زمان بــاروری را نیز در زوج ها به تاخیر 
می اندازد.پژوهشگران در بررســی های اخیر دریافتند که تنها وزن 
زن در احتمال تاخیر در باروری تاثیر ندارد؛ بلکه به طور کلی چاقی 
چه در زنان و چه در مردان می تواند باروری را دچار مشکل کند. از 
این رو،  زوج هایی که هردو چاق باشند، ممکن است دچار مشکل در 
باروری شوند. محققان موسسه ملی بهداشت آمریکا اعالم کرده اند 
که احتمال باروری در زوج هایی که هر دو چاق هستند، در مقایسه 

با زوج هایی که وزن متعادلی دارنــد تا حدود نصف کاهش می یابد. 
در واقع، زوج هایی که هر دو چاق باشند زمان بیشتری را باید برای 
بارداری تالش کنند. در مطالعات قبلی مشخص شده بود که چاقی 
زنان، احتمال باروری را در یک چرخــه قاعدگی کاهش می دهد؛ 
همچنین چاقی در مردان باعث کاهش تعداد اســپرم ها می شود. 
محققان دانشگاه بوستون در مطالعات جدید، چربی بدن زوج ها را 
پیش از بارداری اندازه گیری کردند و سپس این کار را به مدت یک 
ســال تا زمان بارداری ادامه دادند. آنها در این مطالعات، ارتباطی 

را میان جثــه زوج ها و باروری پیدا کردند. بررســی ها نشــان داد 
زوج های چاق ۵۵ درصد دیرتر از زوج هایی بــا وزن متعادل باردار 
شدند. البته در این میان، محققان عوامل دیگری را نیز مانند سن، 
سیگار کشیدن، ورزش و میزان کلسترول خون در نظر گرفتند و با 
احتساب این موارد، اعالم کردند که زوج های چاق ۵۹ درصد دیرتر 
بارداری را تجربه می کنند. دانشــمندان معتقدنــد کمی کاهش 
وزن در زوج های چاق می توان راهگشا باشــد و زمان باردار شدن 

را جلوتر بیندازد.

کاهو سرد و تر است و سکنجبین مزاج گرم و خشک دارد؛ 
چون سکنجبین از ترکیب سرکه و عسل، تهیه و به اندازه 
معین جوشانده می شــود و آثار گرم و خشکی را بر جای 

می گذارد.
در واقع آثار گرم و خشک سکنجبین با آثار سرد و تر کاهو 

تا حدودی یکدیگر را خنثی می کنند.
  با توجه به اینکه کاهو خواب آور، مسکن و ضد درد است 
می تواند به همراه ســکنجبین مصرف شــود و عارضه ای     
نیز نداشته باشد. اگر کاهو را به تنهایی و بدون سکنجبین 
مصرف کنیم ممکن است رطوبت، تری و سردی آن تاثیر 
نامطلوبی روی  افراد با ســن باال یا دارای مزاج بلغمی بر 
جای بگذارد؛ اما اگر به همراه سکنجبین مصرف شود این 

عوارض را نخواهد داشت. 
کاهو جزو مواد غذایی اســت که خاصیت دارویی دارد و 

معموال سکنجبین آثار بد آن را از بین می برد.
ســکنجبین باعث نفوذ بیشــتر مواد به بدن می شــود، 
باز کننده عروق بدن و مجاری اســت و خون بدن را تمیز 
می کند؛ از  این رو مصرف آن به تنهایی یا با کاهو می تواند 

آثار خوبی روی بدن برجای بگذارد. 
به دلیل گرم و خشــک بــودن ســکنجبین، عوارض آن 
نیز با کاهو دفع می شــود؛ درنتیجه این دو ماده عوارض 

یکدیگر را خنثی می کنند اما آثار مثبت یکدیگر را از بین 
نمی برند.

مصــرف کاهو و ســکنجبین بــا یکدیگر  بــی خوابی را 
درمان می کند و دردهــای مبهم بدن را کاهش می دهد. 
سکنجبین با شکر نیز درست می شــود اما درست کردن 
آن با عســل بهتر است؛ مصرف کاهو وســکنجبین با هم 
برای بدن ضرری ندارد امــا همچنان که زیاده روی در هر 
خوراکی  می تواند برای بدن مضر باشــد، مصرف زیاد این 

ماده غذایی نیز می تواند به بدن آسیب بزند.

آنچه در کــودکان به نــام عفونت های انگلی می شناســیم، 
اصطالحا ژیاردیــا نامیده می شــود که یکی از شــایع ترین 
انگل های گوارشی است و روده باریک را آلوده می کند. عفونت 
می تواند از یک حالت کامال بدون عالمت تا اسهال یا سوء جذب 

متفاوت باشد.
شیوع بیشتر در کودکی

ابتال به این بیماری در ســنین کودکی و قبل از بلوغ شایع تر 
بوده و پس از آن کمتر می شود. انتقال بیماری فرد به فرد نیز 
به ویژه در مناطقی که اســتانداردهای بهداشتی پایین بوده و 
تماس مکرر با مدفوع وجود دارد، دیده می شــود. این بیماری 
در بین کودکانی که دارای نقص سیســتم ایمنی بوده و یا به 
بیماری هایی مثل سوء جذب و یا سیستیک فیبروزیس مبتال 
هستند، بیشتر دیده می شود. کودکانی که از شیر مادر تغذیه 
می شوند به دلیل وجود نوعی ماده محافظ در شیر، کمتر به این 

بیماری مبتال می شوند.
عالئم بیماری عفونت های انگلی

۱ تا 2 هفته پــس از ورود انگل به بــدن، عالئم بیماری ظاهر 
می شود، البته گاهی نیز این دوره کمی طوالنی تر خواهد بود. 
عالئم بسیار متنوع است که بستگی به رابطه بین انگل و میزبان 
دارد. گاهی کودک بدون عالمت بوده و تنها عامل بیماری زا را 
دفع می نماید و گاهی نیز دچار اسهال حاد یا مزمن و یا کاهش 

وزن گیری و اختالل رشــد و یا دل پیچه می شــود. به ندرت 
تروفوزوییت می تواند به درون کیسه صفرا و یا مجاری پانکراس 
وارد شود. عالئم در کودکان معموال بیشتر از بزرگساالن است، 
اغلب کودکان دچار یک دوره کوتاه از اسهال حاد بدون تب یا 
تنها با تب خفیف و تهوع و بی اشتهایی می شوند. سایر عالئم در 
کودکان عبارتند از دل درد، حالت تهوع، بی حالی، بی اشتهایی، 
نفخ شــکم، آروغ زدن، دفع گاز معده، استفراغ و کاهش وزن. 
مدفوع اسهالی نیز ممکن است آبکی یا چرب و بدبو باشد، اما 

اسهال خونی در این عفونت دیده نمی شود.

چرا باید کاهو را با سکنجبین بخوریم؟

اضطراب، افســردگی و خســتگی می تواند از عــوارض جانبی 
ســاالدی باشــد که همراه با غذا خورده اید. به گفته محققان، 
برخی از غذاها و مواد خوراکی طبیعتا ســالم هستند، اما همراه 
با هم می توانند منجر به بروز برخی از عالئم مشکل ساز از جمله 
اضطراب و خستگی شــوند. دکتر ســوتالنا کوگان، متخصص 
داخلی در نیویــورک، علت آن را وجود بــاالی مس در برخی از 
مواد خوراکی عنوان می کند. سبزیجات برگدار، نخود، آووکادو 
و صدف به طور طبیعی سرشــار از مس هستند که بدن ما برای 

رشد طبیعی به آن نیاز دارد.
به گفته دکتر کوگان، مصرف بیش از انــدازه این مواد خوراکی 
می تواند فرد را در معرض ریسک باال قرار دهد و به اصطالح فرد 

دچار مسمومیت با مس می شود.
به توصیه دکتر کوگان، بهترین روش درمان مســمومیت مس، 

رفتن به سوناست که درنهایت سموم از طریق عرق دفع شوند.

یک مطالعه جدید نشــان می دهــد تغییر در شــکل پروتئین 
می تواند به شــکل قابل توجهی موجب کاهش روند پیشــرفت 
بیماری التهــاب و ســرطان روده شــود. به گفتــه محققان، 
 تغییــر در شــکل پروتئین کنتــرل کننده التهاب موســوم به 
IRAK-M، توانست به شکل قابل توجهی روند پیشرفت بالینی 
هر دو بیماری را در مدل های حیوانــی کاهش دهد. کوی آلن، 
سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه دامپزشکی ویرجینیا-مریلند 
در این باره می گویــد: »زمانی که مــا موش ها را بــا پروتئین 
تغییریافتــه IRAK-M آزمایش کردیم، درمجمــوع التهاب 
کمتری داشتند و کمتر مبتال به ســرطان شدند.« به گفته آلن، 
مرحله بعدی، اجرای این یافته ها روی بیماران انســانی خواهد 
بود. این پروتئیــن تغییریافتــه موجب تقویت زیاد سیســتم 
ایمنی می شــود و قبل از اینکه باکتری ها بتوانند به بدن آسیب 

برسانند، آنها را از بین می برد. 

خوردن ساالد همراه غذا 
افسردگی می آورد

پروتئینی که ریسک سرطان 
روده را کاهش می دهد

عفونت های انگلی در کودکان )2( 

سالمتکودکورزشدرمانی

اخباریادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

خوردن ساالد همراه غذا افسردگی می آورد

دبیر شورای سیاســت گذاری ســرطان دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان، درخصوص آخرین وضعیت آماری ســرطان های موجود 
در اســتان اصفهان اظهار کــرد: در دو هفته گذشــته برنامه ای 
برای ریز فاکتورهای محیطی ســرطان ماننــد آلودگی هوا، امواج 
رادیواکتیــو و غیره برگزار شــد. مریم طباطباییان بــا بیان اینکه 
سرطان ها در ســن های پایین تر شــیوع پیدا نکرده است، افزود: 
سرطان های شایع در بین آقایان شــامل سرطان های معده، روده، 
پوســت، مثانه و پروستات بوده و همچنین ســرطان های پوست، 
پستان، روده بزرگ و معده در خانم ها بیشــتر است. دبیر شورای 
سیاست گذاری ســرطان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان 
اینکه میزان بروز سرطان در چند ساله اخیر افزایش داشته است، 
تصریح کرد: همان طور که در سازمان بهداشت جهانی پیش بینی 
می شد، روند رشد ســرطان، روندی افزایشــی با حرکت متوسط 

است.
وی تاکید کرد: ملزم هســتیم تا بــا رعایت موارد پیشــگیری از 
سرطان و کنترل ریز فاکتورها، بتوانیم حداقل آمار و روند افزایشی 

سرطان را برای ۱0 سال آینده به یک روند ثابت تبدیل کنیم.
طباطباییــان ادامــه داد: آمــار ســرطان در اســتان اصفهان به 
ســرطان های متفاوت بســتگی دارد و به طور مثال این استان در 
آمار سرطان های پستان، رتبه اول را در کشور داراست؛ اما در آمار 

سرطان مری، مانند سرطان پستان نیست.
وی با بیان اینکه سرطان های پســتان و تیروئید در استان اصفهان 
بیش از دیگر اســتان ها وجود دارد، خاطرنشــان کرد: همواره در 
همه جای جهان و همچنین ایران، ســرطان در بین آقایان بیشتر 
دیده می شود که از شایع ترین آنها می توان به سرطان معده اشاره 
کرد. دبیر شورای سیاست گذاری ســرطان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اضافه کــرد: دخانیات اولین عامل ایجادکننده ســرطان 
اســت، همچنین آلودگی و عوامل محیطی، ســرطان را تشــدید 
می کنند. وی با بیــان اینکه چاقی، کمبود تحــرک بدنی و تغذیه 
نامناسب از علل اصلی بروز سرطان در افراد است، گفت: این موارد 
قابل کنترل هســتند و در صورت احتیاط این مــوارد، احتمال به 

وجود آمدن سرطان در افراد بسیار کاهش می یابد.
طباطباییان در رابطه با وضعیت سرطان در استان اصفهان، عنوان 
کرد: در زمینه ســرطان، اســتان اصفهان در وضعیت بحران قرار 
ندارد و فقط یک افزایش پیش بینی شــده میزان موارد ســرطان 
را خواهیم داشت و نیاز به هشدار نیســت؛ اما ملزم به آماده سازی 
سیستم ها برای دریافت این تعداد ســرطان و مهیا کردن شرایط 

تشخیصی و درمانی مناسب خواهیم بود.

تبخال یک بیماری ویروسی است که توســط ویروسی به همین نام، 
ایجاد و در موضع درگیر، به صورت التهــاب و مجموعه تاول های ریز 
نمایان می شــود. داروهای ضدویــروس به صورت قرص یــا کرم از 

شایع ترین درمان های تبخال هستند.
 مرکبات و توت ها: از غنی ترین منابع ویتامین C هســتند که برای 
التیام زخم ها مفیدند. افزایش دریافت ویتامین C تا ۱000 میلی گرم 

در روز می تواند از عود مجدد تبخال جلوگیری کند.
روی: غالت سبوســدار، نان کامل، گوشــت قرمز، منابع خوب روی 
هســتند که برای التیام پوســت الزمند. هنگامی کــه روی به همراه 

ویتامین C استفاده شود، باعث کاهش عود مجدد تبخال می شود.
توت ها، میوه ها و سبزی ها: حاوی بیوفال ونوئیدها هستند. مکمل 
بیوفال ونوئیدها به تســریع التیــام تبخال ژنتیــال در خانم ها کمک 

می کند.
پروتئین: ماهی، گوشت قرمز، گوشــت مرغ، منابع غنی اسیدآمینه 

لیزین است که باعث کاهش بروز تبخال می شود.
مواد غذایی که باید پرهیز شــوند: مغزدانه ها، دانه ها و شکالت 
حاوی اسیدآمینه آرژنین هســتند. ویروس تبخال در محیط غنی از 

آرژنین مقاوم می شود.
 نکته مهم

سطح پایین لیزین در خون، با افزایش خطر عود ویروس تبخال مرتبط 
است. استفاده از مکمل لیزین می تواند به کاهش دفعات بروز و شدت 

عالئم تبخال کمک کند.

دبیر شورای سیاست گذاری سرطان علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ در صدر آمار سرطان پستان 
در کشور

تبخال را با مصرف توت ها درمان کنیم!

فشار خون چیست؟
خون برای آنکه بتواند در رگ هــا حرکت کرده و به اندام ها 
برسد، باید دارای فشار باشــد. اما این فشار هم حد و مرزی 
دارد و بیشتر یا کمترشــدن آن می تواند باعث آسیب های 
جسمی شود؛ از نارســایی قلب گرفته تا کما و مرگ. وقتی 
گفته می شــود فردی فشــار خون باال دارد یعنی خون از 
طریق قلب و عــروق با نیرویــی بیش از حــد الزم پمپاژ 
می شــود و این روند به تدریج منجر به بزرگ شدن عضله 
قلب و بروز بیماری های جدی خواهد شــد. در افراد سالم، 
فشار خون طبیعی باید 80/ ۱20 تا ۱40/۹0 )که اصطالحا 
گفته می شــود ۱2روی 8 یــا ۱4روی ۹( میلی متر جیوه 
باشد. رقم های باالتر از این، یک هشدار است که نباید ساده 

از کنار آن گذشت.
چرا فشار خون باال می رود؟

فشارخون باال در افراد مسن بسیار شایع است. در ۹۵درصد 
موارد، علت باالرفتن فشــار خون شــناخته شده نیست 

اما افزایش ســن، ژنتیک و عوامل محیطــی مثل چاقی، 
سیگارکشــیدن، مصرف الکل، اســترس و مصرف نمک 
زیاد دربروز این مشکل موثرند. در ۵درصد باقیمانده، فشار 
خون به دلیل بیماری خاصی مثــل بیماری های کلیوی، 
بیماری های غدد درون ریز )مثل ســندروم کوشــینگ، 
هایپرپالزی آدرنال و...( یا تحت تاثیــر داروها باال می رود. 
مقاومت به انســولین و بــارداری هم ممکن اســت باعث 
باالرفتن فشار خون شوند. فشار خون باال اغلب هیچ عالمت 
آشکاری ندارد اما در موارد پیشرفته ممکن است با سردرد، 

سرگیجه و خون دماغ به شما عرض اندام کند.
در خانه فشارخون خود را اندازه بگیرید

دســتگاه های فشارســنج انــواع مختلفی دارنــد. اگر از 
دستگاه های دیجیتال اســتفاده می کنید، کارتان ساده تر 
خواهد بود؛ اما برای اســتفاده از دســتگاه های آنالوگ و 
قدیمی تر ممکن اســت نیاز به چندین بار تمرین باشــد 
تا فشــار خون دقیق را انــدازه بگیرید. بــرای آنکه نتیجه 

فشارخون تان  درست باشد،  باید محل نبض را تعیین کنید. 
انگشت اشاره و میانی خود را به داخل قسمت میانی آرنج 
داخلی تا کنید و به آرامی فشــار دهید. از شــریان بازویی 
می توانید ضربان را حس کنید. اگر نتوانســتید ضربان را 
تشخیص دهید، سرگوشــی را در همان محل قرار دهید تا 

بتوانید ضربان را بشنوید.
باند دستگاه فشارسنج را مطابق با اندازه بازو تنظیم کنید و 

روی دست ببندید.
سرگوشی را در قسمت پایین باند قرار دهید و آن را دقیقا 
در ناحیه ضربان شــریان بازویی که قبال پیدا کرده بودید، 

تنظیم کنید.
درجــه را در جایی بگذارید که بتوانیــد آن را ببینید. حاال 
پمپ هــوا را فشــار داده و پیچ موجود در حبــاب پمپ را 

به صورت ساعتگرد بگردانید تا جریان هوا بسته شود.
باند را باد کنید. سریع و پشت سر هم، حباب پمپ را فشار 
دهید تا جایی که دیگر نتوانید صــدای ضربان را از طریق 
گوشی بشــنوید. باند را تا جایی باد کنید که درجه عددی 

بین ۱80تاmmHg 200 را نشان دهد.
باد باند را خالی کنید. شیر جریان هوا را باز کنید و بگذارید 
باد کافی آرام آرام خالی شود. درجه باید 2 تا ۳ میلی متر در 

هر ثانیه پایین بیاید.
به درجه نگاه کنید و زمانی که دوباره توانســتید ضربان را 
بشــنوید، عدد روی آن را بخوانید. این عدد، فشــارخون 
انقباضی شماست. فشارخون انقباضی، میزان نیرویی است 
که خون شما، به دیواره های شریانی با پمپاژ قلب شما وارد 

می سازد.
دقیقا زمانی که صدای ضربان قطع شد، همان عدد را دوباره 
بخوانید. این عدد، میزان فشــارخون انبساطی شماست. 
فشار خون انبساطی به میزان فشــارخون بین هر ضربان 

قلب گفته می شود.
دســتگاه را باز کرده و بگذارید هوای موجود در باند کامال 

خالی شود. سپس آن را جمع کرده و کنار بگذارید.
به خودتان کمک کنید

اگر فشار خون باال دارید، باید ســبک زندگی تان را عوض 
کنید؛ یعنــی برنامه غذایی ، عادت های خــواب و بیداری، 
میــزان فعالیت روزمــره و حتی میزان اضطراب و فشــار 
روحی تان باید کنترل شــود. برای کاهش عوارض ناشی از 
فشــار خون باال و کنترل آن، توصیه می کنیم این کارها را 

انجام دهید:
1. ســیگار و دخانیات را ترک کنید تا آسیب عروقی کمتر 

شود.
2. با رژیم غذایی و ورزش، وزنتان را پایین بیاورید. 

3. مصرف نمک را کم کنید و از غذاهای شــور، فست فود، 
کنسروی و... استفاده نکنید.

4. استرستان را کنترل و تا حد ممکن سعی کنید عصبانی 
نشوید. بی وقفه کار نکنید.

5. اگر پزشک برایتان دارویی تجویزکرده، داروها را به طور 
منظم مصرف کنید.

دانستنیها

زیبایی

این عقیده که کم پشت شــدن مو مختص مردان است، 
تصوری اشتباه است. تحقیقات نشان می دهد 40درصد 
از افرادی کــه ریزش موی موقتی یــا بلندمدت را تجربه 
می کنند، برخالف تصورتان بانوان هستند. کم شدن مو در 
زنان به دالیل متفاوتی اتفاق می افتد؛ اما بحث جدی در 
این رابطه حداقل در مورد زنان صورت نگرفته اســت. در 
بسیاری از موارد دالیل ریزش مو قابل تشخیص و درمان 
اســت. بنابراین اجازه دهید ابتدا بعضی از دالیل رایج که 

باعث ریزش مو در خانم ها می شود را بیان کنیم.
تغییرات هورمونی بعد از حاملگی

مادرانی که تازه بچه به دنیا آورده اند، بعد از شش ماه ریزش 
مو را تجربه می کنند و این زمانی است که مقدار استروژن 
در خون در حال برگشت به مقدار طبیعی است. مسئله ای 
که ریزش موی شدید به نظر می آید، در واقع تنظیم چرخه 
رشد طبیعی موست )نســبت به زمان حاملگی که در اثر 
میزان زیاد هورمون، ریزش مو از حد نرمال کمتر می شود.( 
خیلی از خانم ها، ریزش مو را در دوران یائســگی و بعد از 
آن تجربه می کنند. کاهش ترشح استروژن در بدن، باعث 

ریزش مو در خانم ها می شود.
کمبود آهن

یکی از مهم ترین و شایع ترین دالیل ریزش مو در خانم ها 
از سنین نوجوانی تا میانسالی، کمبود آهن است. اگرچه با 
مصرف غذاهای حاوی آهن یا قرص های آهن این مشکل 
برطرف می شود، ولی بهتر است قبل از استفاده خودسرانه 
از این قرص ها، با پزشــک خود در این زمینه، مشورت و 
درصورت تشخیص نیاز توسط پزشــک، از آنها استفاده 
کنید؛ زیرا آهن بیش از حد در بدن نیز منجر به بروز بعضی 

مشکالت می شود.
تِلوژن افلووین  )ریزش ناگهانی(

این یک اصطالح برای بیان ریزش مو در زنانی اســت که 
به صورت موقت و ناگهانی گرفتار ریزش مو می شوند که 
مهم ترین دالیل آن استرس یا جراحی های مهم، کاهش 
وزن شــدید و... اســت و به طور عمومی تا دو ماه بعد از 
بیماری ادامــه دارد )این اصطالح همچنیــن برای بیان 
ریزش ناگهانی مو که در نتیجه یکی از علت های ذکر شده 
مانند تغییرات هورمونی بعد از زایمان اتفاق می افتد نیز 

صدق می کند(.
سوءتغذیه

سوءتغذیه  یکی دیگر از علت های ریزش موست. کمبود 
مواد پروتئینی، اسیدهای چرب ضروری که بدن قادر به 
تولید آنها نیست و باید از طریق غذا به بدن برسد و کمبود 
ویتامین ها و امالح، از مهم ترین علل ریزش موســت که 

البته قابل پیشگیری و درمان خواهد بود.

دالیل اصلی ریزش موی زنان
چرافشارخونباالمیرود؟

آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که نیمی از ایرانیان باالی 5۰سال کشور فشار خون باال دارند و در گروه سنی 2۰ 
تا3۰سال هم از هر 1۰نفر، یک نفر به آن مبتالست.  این موضوع در حالی است که فشار خون باال عامل مرگ ومیر 7میلیون 
نفر از مردم دنیا در هر سال به حساب می آید. اما فشــار خون از کجا می آید، چه خطراتی دارد و چطور باید آن را کنترل 

کرد؟ دکتر رضا رشیدی، پزشک عمومی، در گفت و گو با جام جم  به این  سواالت پاسخ می دهد.

اگر فشار خون 
باال دارید، باید 

سبک زندگی تان 
را عوض 

کنید؛ یعنی 
برنامه غذایی، 

عادت های خواب 
و بیداری، میزان 
فعالیت روزمره 

و حتی میزان 
اضطراب و فشار 

روحی تان باید 
کنترل شود
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پیشنهاد سردبیر: 
آموزش بستن یا غیرفعال کردن کامنت ها در اینستاگرام

کافه اپهوش سنج

تایپوگرافــی یا نویســه نگاری یکی از ســبک هــای محبوب 
طراحی است که اساس آن بر چینش هنرمندانه کلمات بنیان 
 شــده، به نحوی که کلمات در کنار هم بتواننــد تصویری گویا 

و واضح ساخته و حتی پیامی به بیننده برسانند. 
با اپلیکیشــن Typo Effect می توانید عکــس هایی به این 
سبک و سیاق بسازید. این اپ اندرویدی با آنالیز فضاهای روشن 
 و تیره هر عکس حروف در هــم ریخته را روی آن ها نشــانده 
 و ســاختارش را به کلی دگرگون می کند. کافیســت عکس را 
به اپلیکیشن بدهید، فیلتر مناسب را انتخاب و منتظر رندرینگ 
آن بنشــینید. زمان این رندرینگ کمی طوالنیســت، اما این 
انتظار برای گرفتن یک خروجی متفاوت و چشــم نواز ارزشش 
 را دارد. Typo Effect چندیــن افکــت تایپوگرافــی رنگی 
 و ســیاه و ســفید در اختیارتــان قــرار داده کــه تقریبا همه 
المــان هایــش را مــی توانیــد تغییــر بدهید. مهــم ترین 
آن هــا حــروف تشــکیل دهنــده تصویــر اســت کــه 

نوشــتن آن ها بــه دســت خودتان ســپرده شــده. طبیعتا 
 هــر چــه تعــداد کلمــات بیشــتر باشــند، بافــت تصویر 
ریز تر و ریز تر می شــود. به غیر از نوشته ها می توانید نوع قلم را 
هم عوض کنید، کنتراست تصویر و باال و پایین برده یا حتی برای 
 پس زمینه از فیلترهای رنگی آماده بهره بگیرید. با کمی آزمون 
و خطــا و وقــت گذاشــتن مطمئنا بــه نتیجه مطلــوب تان 
خواهیــد رســید. اگــر چــه کار بــا Typo Effect خیلی 
سخت نیســت، اما رندرینگ نســبتا طوالنی و این که گزینه 
ای بــرای دســتکاری چینش حــروف و پاک کــردن بخش 
های اضافــی ندارید شــاید شــما را از کار با آن خســته کند. 
 نکته دیگــر این که بهتریــن تصاویر تایپوگرافــی را می توانید 
با عکس هایی بسازید که جزییات در آن ها زیاد نیست. مثال یک 
پرتره  با پس زمینه تک رنگ نتیجه بسیار بهتری از یک تصویر 
شلوغ و رنگارنگ به شما می دهد. بنابراین Typo Effect فقط 
 برای موارد خاصی کاربرد دارد و احتماال برای سر و سامان دادن 
به خروجی های آن نیاز به یک ویرایشگر عکس مکمل هم داشته 
 باشــید. اما کتمان نمی کنیم که کار با Typo Effect تجربه 

لذت بخشی است و امتحانش خالی از لطف نیست.
 ایــن اپلیکیشــن را مــی توانید بــه رایــگان بــرای اندروید 

از goo.gl/3yvYLW دانلود کنید.

معرفی اپلیکیشن Typo Effect؛

سازنده تصاویر زیبا 
با افکت تایپوگرافی

ساخت فناوری نامرئی سازی
یک گروه از محققان به نتایج جالبی در خصوص نامزئی 
سازی کامل اشــیا از طریق خمش نور در محیط های 
انتشاری دست پیدا کرده اســت. تاکنون نامرئی سازی 
اشــیا در نور مســتقیم رویایی دســت پیدا نکردنی به 
شمار می رفت. اما به تازگی دانشــمندان دانشگاه ناوارا 
و دانشگاه والنسیا هر دو از اســپانیا از طریق تحقیقات 
 گسترده ای در حوزه شبیه سازی فناوری نامرئی سازی 
در محیط های انتشاری این رویا را محقق ساخته اند. این 
نوع نامرئی ســازی به کمک ماده خاصی ایجاد می شود 
که شــی را احاطه کرده و نور اطــراف آن را خمیده می 
کند. یکی از اعضا تیم تحقیق به نام بختیاز اورازبایف می 
 گوید: » نامرئی سازی به روش خمیدگی نور کار نسبتا 
ساده ای است. زیرا تنها عوامل مورد نیاز دو ماده مختلف 
با قدرت نفوذ معین است. بدین ترتیب می توانیم لفافه ای 
ایجاد کنیم که موجب چرخش نور در اطراف شی و در 
نتیجه ناپدید شدن آن می شود. الزم به یادآوری است 
که این امر تنها در محیط انتشاری عملی است. « ظاهرا 
موضوع از آنچه که تصور می کردیم ساده تر است. چنین 
فناوری قطعا مشکالت پیچیده ای به همراه داشته که 
موانع جدی بر سر راه دانشــمندان قرار می داده است. 
 عضو دیگری از گروه به نــام آلخاندرو مارتینز می گوید: 
» دلیل ناکارآیــی لفافه هایی که پیش از این ســاخته 
شده، عدم توانایی خمش نور در پالس های کوتاه است. 
یک راهکار احتمالی برای رفع این نقص، تکنیکی به نام 
اپتیک تحول اســت که به کمک آن مناسب ترین ماده 
برای تهیه لفافه شناسایی می شــود. « فناوری نامرئی 
 سازی مرز تخیل و داستان های مهیج را شکسته و دارای 
قابلیت های بالقوه نظیر تسریع سیگنال ها در ارتباطات 
نوری، نامرئی کردن هواپیمای رادارگریز و حتی ساخت 
پنل های خورشــیدی بهتر می شود. بنا به گفته میگل 
بلوته: » عالوه بر موارد فــوق، می توان از فناوری نامرئی 
 سازی برای شناســایی منشا تداخل در ســامانه های
 ارتباطی و نیز در تصویربرداری توموگرافی از بافت های

بدن که نوعی مدیوم انتشــاری به شــمار مــی روند، 
 استفاده کرد. « جزییات بیشــتر این پژوهش در نشریه

 Physical Review A منتشر شده است.

 دســتگاهی جدید با تقلید از شــاخ و برگ های درختان، مــی تواند هنگام 
 تکان خوردن برگ های مصنوعی در باد، الکتریســیته تولیــد کند. هرچند 
این طرح اولیه جایگزین توربین های بادی نمی شــود، اما فناوری اســتفاده 

شده در آن را می توان در بازار برای ماشین های کوچک و ساده به کار برد. 
 مایکل مک کلوســکی یکی از دســتیاران اســتاد رشــته ژنتیک، توســعه 
 و زیست شناسی ســلولی دانشــگاه ایالتی آیوا، طراحی دســتگاه را برعهده 
 داشته است. او در این باره می گوید: یکی از مزایای این طرح زیبایی آن است 
و البته چون در مقیاس کوچک ســاخته شــده می توان برای برداشت انرژی 

خارج از شبکه توزیع برق استفاده کرد. 
برگ های بیومتریک این درخــت از فرآیندهای فیزوالکتریــک برای تولید 

الکتریسیته استفاده می کنند.

 بزرگ ترین پــروژه برداشــت آب از مه به وســیله حصار تــوری در مراکش 
انجام می شود.

شــرکت آلمانی Water Foundation حصار توری بزرگی در کوه های 
اطلس واقع در مراکش ساخته تا به وسیله آن آب مه را برداشت کنند.

 این حصار کــه Claudefishing نام دارد بزرگ ترین پروژه برداشــت آب 
 از مــه در جهان بــه حســاب می آیــد و می توانــد روزانــه۱۶۰۰ گالن آب 
به روستاهای اطراف برساند. به وســیله این روش بخشی از خشک ترین نقاط 

کره زمین می توانند از آب پاک بهره ببرند.
از ســوی دیگر این فناوری زندگی زنان منطقه را به طور کلــی زیرو رو کرده 
 زیرا آن ها وظیفه تامین آب خانــوار را برعهده دارند. در آفریقا زنان ســاالنه

۴۰ میلیارد ساعت صرف تامین آب می کنند.

محققان این طرح موسوم به » سیمپل اسکین « پیش نمونه تیشرت هوشمندی 
را ساخته اند که می تواند به شما بگوید چقدر غذا خورده اید و چه میزان مایعات 
نوشیده اید. الیویه آمفت، استاد فناوری حســگرها در دانشگاه پاسو می گوید: 
اگر کاربر در طول روز مایعات کم بنوشــد، این فناوری می تواند کمبود آب بدن 
را تشــخیص دهد و هشــدار دهد؛ این فناوری به ویژه برای مبتالیان به دیابت 
مفید است. نمونه ای دیگر از قابلیت های این حســگرهای پارچه ای، استفاده 
از آنها در فریم عینکی اســت که می تواند میزان ارتعاشــات جمجمه را هنگام 
جویدن اندازه بگیرد. الگوی ارتعاشات نشــان می دهد که فرد مشغول خوردن 
 چیست. کاربردهای مختلف حســگرهای پارچه ای که در این پروژه تحقیقاتی 
در نظر گرفته شــده، همه بر پایه یک نــوع پارچه مصنوعی اســت که در آن 

فیبرهای پلیمری با الیاف رسانا از جنس نقره یا مس در هم تافته شده است.

حصاری برای تبدیل مه به آبتولید الکتریسیته با تقلید از برگ درختان ابداع پوشاک هوشمند 
برای کنترل عادات غذا

 تحقیقاتی کــه با حمایــت دولت کــره جنوبی روی مشــکل 
به وجــود آمده بــرای گلکســی نــوت 7 انجام گرفــت، مهر 
تاییدی بــر نتایج به دســت آمــده از مطالعه سامســونگ زد. 
 آژانس کــره ای فناوری و اســتاندارد اذعان داشــت که تعدای 
 از گلکســی نــوت 7 هــای فروختــه شــده دارای عیبــی 
 در الکترودهای باتــری بودنــد در حالی که تعــداد باقیمانده 

از یک نوار عایق ضروری در باتری خود بی بهره بودند.
وزارت صنعــت، تجــارت و انــرژی کــره جنوبی عنــوان کرد 
SDI که معیوب بــودن باتری هــای آمپرکس و سامســونگ 

 ) دو زیرمجموعــه سامســونگ بــرای تولیــد باتری ( ســبب 
 به وجــود آمدن مشــکالت شــد و موبایــل گلکســی نوت 7 

عیب دیگری نداشته است.
» کیم جونــگ هــوی « رییس وزارت، مشــکالت بــه وجود 
 آمــده را در نتیجــه تعجیل سامســونگ برای نــوآوری باتری 
بدون در نظر گرفتن مســائل ایمنی دانســت و اشــاره کرد که 
کمپانی های سازنده باتری و زیرمجموعه سامسونگ می بایست 

تمرکز بیشتری روی امنیت محصوالت خود داشته باشند.
گفتنی اســت عالوه بر تالش سامســونگ برای افزایش ایمنی 
محصوالتش، وزارت تجارت کره جنوبــی نیز قوانین جدیدی را 

در رابطه با امنیت باتری ها معرفی کرد. 
تمام شرکت های فعال در این کشــور می بایست در چارچوب 
 جدید رگوالتوری به فعالیــت خود ادامه دهنــد. وزارت اعالم 
 کرده اســت که قوانیــن جدید در پاســخ مســتقیم به آتش 

گرفتن های متعدد تلفن همراه گلکسی نوت 7 تعریف شده اند.

 ال جی امــروز تایید کــرد که کامال بــرای معرفــی پرچمدار 
بعدی اش یعنــی G6 در کنگره جهانی موبایــل 2۰۱7 آماده 
اســت و به همین منظور دعوتنامه دیگری را بــرای تاریخ 2۶ 
 فوریه ) هشــتم اســفند ماه ( ارســال کرده که در آن مستقیما 
از G6 نام برده. این کمپانی تقریبا سه هفته قبل زمان برگزاری، 

کنفرانس خود در MWC2017 را مشخص کرده بود.
در این دعوتنامه عبارت » نمایشگر بزرگی که به خوبی در دست 
جا می گیرد « ) Big Screen that fits ( را نیز می بینیم، 
 QuadHD+ که به صفحه نمایش 5/7 اینچی با رزولوشــن
و البته حاشــیه بسیار کم اطراف آن اشــاره دارد. همان طور که 
می دانید ال جی در این تلفن همراه پرچمدار از نســبت تصویر 
نامعمول 9:۱8 اســتفاده کــرده و بنابراین رزولوشــنی معادل 
 288۰×۱۴۴۰ پیکســل را ارایه مــی کند که نــام اختصاصی 
 » دیــد کامــل « ) Full Vision ( را نیــز بــرای آن انتخاب 
شده است. تصاویر و رندرهای موجود منتشر شده تا به امروز نیز 
 حاشیه اندک اطراف نمایشگر G6 را تایید می کنند، طوری که 
در ســمت چپ و راســت پنل تقریبا هیچ فضــای اضافه ای به 
 چشم نمی خورد و نسبت نمایشــگر به بدنه بسیار باالیی را ارایه 
خواهد کرد. از جمله دیگر ویژگی های پرچمدار بعدی کمپانی 
کره ای می توان به بدنه ای فلزی - شیشه ای مقاوم در برابر نفوذ 
آب، درگاه USB-C، چیپست اســنپدراگون 82۱، باتری غیر 
قابل تعویض و دوربین دوگانه در پشت اشاره کرد و طبیعیست 
که به صورت پیش فرض از اندروید نوقا برخــوردار خواهد بود.
 گفتنیســت طبق اخبار موجود، موبایل G6 ال جــی از تاریخ

 ۱۰ مارس ) بیســتم اســفند مــاه ( وارد بــازار کــره جنوبی 
خواهد شــد و عرضه بین المللی آن از هفتــم آوریل ) هجدهم 

فروردین ماه ۱39۶ ( آغاز می شود.

 بــازار تبلت هــا روز به روز فشــرده تر شــده و کاربران بیشــتر 
به لپ تاپ روی می آورنــد، اما لنوو هنوز از تــالش در این حوزه 
 Yoga A12 دســت بر نداشــته و به تازگی محصولی به نــام
را معرفی کــرده. این دســتگاه تبلتــی ۱2/2 اینچــی در فرم 
فکتور لپ تاپ اســت که یکی از بهترین گزینــه های پیش روی 
 کاربران سیستم عامل اندروید محســوب می شود، چون قیمت 
و مشخصاتی کامال مناســب دارد و به نوعی می توان آن را معادل 
لپ تاپ حرفــه ای Yoga Book برای اندروید دانســت. یوگا 
A12 بین حاالت مختلف قابل تبدیل اســت و مــی توانید برای 
تماشای فیلم یا انجام فعالیت های مختلف، آن را به شیوه دلخواه 
خود درآورید. لنوو برای کاهش ضخامت کلی دســتگاه، کیبورد 
فیزیکی را حذف کرده و به جای آن از صفحه ای تخت و لمســی 
استفاده کرده که البته در ابتدای کار اســتفاده از آن کمی دشوار 
اســت. لنوو در A12 از چیپ Atom x5 ساخت اینتل استفاده 
کرده و 2 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی را نیز در کنار 
آن قرار داده. طبق ادعای سازنده شــارژدهی باتری این دستگاه 
به ۱3 ساعت خواهد رسید که بیشــتر از نیاز بسیاری از کاربران 
در طول یک روز کامل است. مســلما با این سخت افزار متوسط 
 در کنار سیستم عامل اندروید نباید انتظار فعالیت های حرفه ای

 را از Yoga A12 داشــته باشــید، بنابرایــن کاربردهای اصلی 
این دستگاه شامل وب گردی و ســرگرمی خواهد بود و به همین 
 دلیل لنوو قیمت مناسب 299 دالری را برای آن در نظر گرفته که 

از امروز وارد بازار خواهد شد.

چین قصد دارد با تشــکیل کمیته نظارتی قوانین ســخت تری 
برای کنترل اینترنت وضع کند. 

به گــزارش  مهر بــه نقــل از رویتــرز،  درهمین راســتا مقام 
قانونگذاری اینترنت در چین  از احتمال تشکیل کمیته ای برای 
کنترل بر خدمات و سخت افزارهای اینترنتی سخن گفته است.

این کمیته که در حقیقت یک ســاختار درون ســازمانی است، 
 خطرات تهدید کننــده امنیت ملی را بررســی مــی کند و به 
ســازمان های دولتی اجــازه نمی دهد محصــوالت و خدمات 

آنالین تایید نشده را بخرند.
 دولت این کشــور در مــاه نوامبــر  قانــون امنیت ســایبری 
جنجال برانگیزی را وضع کرد تا با تهدیدهایی مانند هک کردن 
 و تروریســم مقابله کند. اما ایــن قانون به ایجــاد نگرانی هایی 

میان کسب وکارهای خارجی منجر شد.
به گفته منتقدان بین المللــی این قانون احتمــاال به تعطیلی 
 شــرکت هــای فنــاوری خارجــی دربخــش هــای مختلف 

منجر می شود.

نتایج تحقیقات دولت کره 
روی گلکسی نوت 7

 G6 ال جی، معرفی موبایل
در اسفندماه را تایید کرد

لنوو، تبلت Yoga A12 را 
معرفی کرد 

قوانین سایبری چین 
سخت تر می شود

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2072
اگر اتوبوسی را با ۴3 مسافر از مشهد به سمت تهران 
برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده کنید و 7 مسافر 
 جدید را ســوار کنیــد و در دامغان 8 مســافر پیاده 
 و ۴ نفر را ســوار کنید و ســرانجام بعد از ۱۴ ساعت 

به تهران برسید، حاال نام راننده اتوبوس چیست؟
جواب معمای  2071 

پاسخ عدد 253 است.
خوب حاال دقت کنید اگر از باال ســمت چپ شروع 
کنید و هر عدد را ضرب در دو کرده با 3 جمع کنید، 
به عدد بعدی می رســید و همین طور در مســیری 
 که به شکل حرف Z انگلیسی هســت حرکت کنید 

آن موقع می توانید به رابطه بین اعداد پی ببرید.
کســانی که به معمــای2۰7۰ پاســخ صحیح 

داده اند: 
- آقای محمد محمودی از خمینی شهر.

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.

 ویژگــی بســتن کامنــت را به جــرات می تــوان یکی ا
ز کاربردی تریــن امکاناتی دانســت که اینســتاگرام در 
ســال های اخیر به ســرویس خود اضافه کرده است. این 
ویژگی به خصوص برای افراد مشــهور و پیج های عمومی 
از ارزش بسیار باالیی برخوردار اســت؛ چرا که می توانند 
در هر زمان، یا در هر پســت که مایل بودند امکان ارسال 

کامنت را به طور کامل غیرفعال کنند. 
 از آنجا کــه دلیل خداحافظی بســیاری از افراد مشــهور 
از اینســتاگرام یا خصوصی کردن پیج همین کامنت های 
منفی یــا غیرمحترمانه هســتند، این قابلیــت می تواند 
 به طــور کامل مشــکل را بــرای ایــن افراد حــل کند 
و در صورت عــدم رضایت از جــو حاکم بــر کامنت ها، 
به جــای خداحافظی امــکان ارســال کامنــت را برای 

پســت های خوب ببندنــد. از همیــن رو اینســتاگرام 
ویژگی دیگــری برای بســتن کامــل کامنت هــا ارایه 
کرده اســت که البته مدت قابل توجهی از فعال شــدن 
آن بــرای کاربران می گــذرد، اما از آنجایی کــه کاربران 
بســیاری در پیج اینســتاگرام ما یا حتــی در مقاله های 
 اینستاگرامی ســایت بارها درخواست کرده بودند مطلبی 
در رابطه با آموزش بستن کامنت های اینستاگرام منتشر 
 کنیم، متوجه شــدیم که همچنان بســیاری از کاربران 

از این ویژگی و نحوه فعالسازی آن باخبر نیستند. 
از همین رو قصد داریم روش بســتن یــا غیرفعال کردن 

کامنت ها را در مقاله ای به کاربران آموزش دهیم.
آموزش بستن کامنت در هنگام انتشار پست

فعالســازی این امکان بســیار ســاده اســت. برای این 

امر کافــی اســت هنگام ارســال یــک پســت، زمانی 
کــه بــه بخــش نوشــتن توضیحــات آن می رســید، 
 همــان طــور کــه در تصویــر مشــخص اســت گزینه 

 Advanced Settings را انتخاب کنید.
 با این کار، وارد صفحه  دیگری ) عکس ســمت راســت ( 
می شــوید که در این بخــش می توانید با روشــن کردن 
گزینه  موجود، قابلیت ارسال کامنت برای این پست را به 
 طور کامل ببندید. با انجام ایــن کار آیکون کامنت ها نیز 

از زیر پست مورد نظر حذف خواهد شد.
آموزش بستن کامنت بعد از انتشار پست

اگر قصد بســتن کامنت برای پســتی که در حال حاضر 
منتشر شده اســت دارید، کافی است به آن پست مراجعه 
 Edit و با زدن منوی سه نقطه، در کنار مواردی همچون
یا Delete، گزینــه Turn Off Commenting را 
انتخاب کنید تا امکان ارســال کامنت در پست مورد نظر 

غیرفعال شود.
آموزش فعالسازی مجدد ارسال کامنت

اگر قصد فعالســازی مجدد ارســال کامنت در پستی که 
این امکان را بــرای آن خاموش کرده ایــد، دارید؛ کافی 
 اســت به منوی ســه نقطه ی آن پســت مراجعه و گزینه

کنیــد  انتخــاب  را   Turn On Commenting 
تا همه چیز به حالت عادی بازگردد.

توجه 1: با بســتن کامنت های یک پســت، آیکون 
کامنت و همچنین تمــام کامنت هایی که تــا آن لحظه 
 ارســال شــده اند از چشــم شــما و کاربــران پنهــان 

خواهند شد. 
اما در صورتــی که امکان ارســال کامنت در آن پســت 
 را مجددا فعــال کنیــد، کامنت های قبلی نیــز نمایش 

داده می شوند.  
به عبــارت دیگر غیرفعــال کردن کامنت هــا، تنها باعث 
مخفی سازی آن ها می شود و آن ها را به طور کامل حذف 

نخواهد کرد.
توجه 2: در صورتی که چنیــن گزینه ای در اختیار 

ندارید، اینستاگرام خود را آپدیت کنید.

 زومیت: بســتن کامنت های اینســتاگرام یکی از مفید تریــن و کاربردی ترین امکانات این برنامه اســت 
که در این نوشتار نحوه انجام آن را آموزش خواهیم داد.

غیرفعال کردن 
کامنت ها، 
تنها باعث 

مخفی سازی 
آن ها می شود 

و آن ها را 
به طور کامل 

 حذف 
نخواهد کرد

آموزش بستن یا غیرفعال کردن کامنت ها در اینستاگرام

 بر خالف فیســبوک، به روزرســانی نوار وضعیــت افراد 
در واتس اپ خصوصیت خیلی مهمی نیســت چرا که باید 
برای آگاهی از آخرین تغییرات بــه پروفایل آن ها مراجعه 
کنید. اما به نظر می رســد که بعضی کاربران دوست دارند 
که از تغییر وضعیت دیگر افراد با خبر شــوند. اگر شما هم 

از جمله این کاربران هستید خبری خوبی برای تان داریم.

مطابق آخریــن توییــت WABetaInfo@ که ظاهرا 
 آخرین نســخه بتای واتس را تســت می کــرده، به نظر 
می رســد که در نســخه های بعدی می توانیــد از تغییر 
وضعیت مخاطبین خود با یک نوتیفیکیشن باخبر شوید. 
این خصوصیت برای زمانی که مــی خواهید حضورتان را 
در یک جلسه کاری به گوش افراد برســانید یا بگویید که 
مشغول رانندگی هســتید، می تواند کاربرد داشته باشد.

اما از طرف دیگر شــاید تغییر وضعیت پی در پی افراد هم 
بتواند برای تان آزاردهنده شــود. خبر خوب اینکه قادرید 

نوتیفیکیشــن های مربوط به این تغییرات را هر زمان که 
خواستید Mute ) بی صدا ( کنید.

به گفته WABetaInfo@ نوتیفیکیشــن های تغییر 
وضعیت در حالت پیش فرض غیر فعالنــد، بنابراین فعال 
کردن آن ها به صورت دســتی و به اختیار خود شماست. 
هنوز زمان ارایه رســمی این قابلیــت در واتس اپ معلوم 
نشده، اما با اطمینان می توان گفت که خصوصیت یادشده 
بعد از انتشار با استقبال کاربران این پیام رسان پرجمعیت 

مواجه خواهد شد.

با آپدیت بعدی واتس اپ از تغییر 
وضعیت افراد مطلع شوید
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پیشنهاد  سر د بیر: 
یک تاریخ تفکر و اند یشه د ر اصفهان

اخبار فرهنگی

تاالر هنــر د ر قالب برنامــه »کارنامــه« به برگزاری سلســله 
نشســت های هم نشــینی با فعاالن و افراد  موثــر تئاتر کود ک 

اصفهان اقد ام کرد ه است.
چهارمین هم نشــینی زمســتانه برنامه کارنامه بــا محوریت 
گفت وگو و بررسی کارنامه کاری »حبیب ا... شفیعی« کارگرد ان 
تئاتر برگزارشد . بررســی کارنامه کاری احمد  شاهین فر نیز د ر 
تاریخ26 بهمن مــاه از د یگر برنامه های »کارنامه« اســت که از 
ســوی تاالر هنر سازمان فرهنگی تفریحی شــهرد اری اصفهان 
 برگــزار خواهد  شــد .تاکنون کارنامه کاری رســول مســلمی، 
مهد ی فد ایی و اسد ا... اســد ی از کارگرد انان عرصه تئاتر کود ک 
از سوی تاالر هنر ســازمان فرهنگی تفریحی شهرد اری اصفهان 

بررسی شد ه است.

رییس اد اره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان اصفهان 
گفت: آزمون شفاهی طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم اد اره 
اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان اصفهــان با حضور 

5900 نفر قرآن آموز برگزار شد .
به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومــی اد اره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان، حجت الســام و المسلمین محمد رضا 
اســماعیل پور اظهار د اشــت: این آزمون د ر 10 مد رســه شهر 
اصفهان، د انشــگاه علوم قرآن و حد یث، کانون فرهنگی حضرت 
جواد  ائمه)ع( و کانون اصاح و تربیت برگزار شد . وی اد امه د اد : 
آزمون نهایی و کتبی این طرح پنجشنبه 28 بهمن ماه همزمان 
با سراسر کشــور د ر مصای نماز جمعه اصفهان و همچنین د ر 
10 مد رسه شهر اصفهان، د انشگاه علوم قرآن و حد یث اصفهان، 
کانون فرهنگی حضرت جواد  ائمه)ع( اصفهان و کانون اصاح و 

تربیت اصفهان برگزار می شود .

به گزارش ایمنا، کارگاه آموزشی »یک عاشقانه آرام« با محوریت 
مســائل پیش از ازد واج از سوی خانه جوان ســازمان فرهنگی 

تفریحی شهرد اری اصفهان د ر حال برگزاری است.
آشــنایی، عاقه مند ی، انتخاب، پذیرش، مزاج شناسی، عوامل 
خانواد ه و جامعه شناسی ازد واج از جمله سرفصل های این د وره 
آموزشی است.د وره آموزشی »یک عاشــقانه آرام« با محوریت 
بیان مســائل پیش از ازد واج ویژه مجرد ها و افــراد ی که د وران 
عقد  را سپری می کنند ، از ســوی خانه جوان سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرد اری اصفهان برنامه ریزی شد ه است.  عاقه مند ان 
برای کسب اطاعات بیشتر د ر خصوص برنامه های خانه جوان 
می توانند  به محل مرکــز واقع د ر مید ان قــد س، خیابان الله، 

جنب پارک باقوشخانه مراجعه کنند .

بررسی کارنامه
 »حبیب ا... شفیعی« د ر تاالر هنر

 برگزاری طرح ملی 
حافظان قرآن کریم اصفهان

برگزاری کارگاه آموزشی
د رشهر »یک عاشقانه آرام« د ر خانه جوان

به مناسبت سالروز پیروزی انقاب اسامی مسابقه 
عنوان  با  عاقه مند ان  کلیه  ویژه  کتابخوانی  بزرگ 
»انقاب پاید ار« از کتاب آیند ه انقاب اسامی اثر 
صد را  انتشارات  مطهری-  مرتضی  شهید   استاد  

برگزار می شود .
ثبت نام د ر این مسابقه که با همکاری خانه انقاب 
اسامی و والیت برگزار می شود ، از روز یکشنبه 17 
بهمن ماه الی شنبه 30 بهمن ماه 95 به د و صورت 
حضوری و غیر حضوری انجام می شود . عاقه مند ان 
می توانند  با مراجعه به آد رس: خیابان جی- خیابان 
شهید  رضا خراسانی)استخر ساحل(- نبش کوچه 
آد رس  به  یا  و  مطهر  بینش  ساختمان  انقاب- 
خیابان چهارباغ پایین- خیابان جامی- خانه انقاب 
اسامی و والیت- واحد  کتابخانه؛ همچنین از طریق 
تماس تلفنی با شماره 32302537 - 32304937 
این  د ر  مطهر(  بینش  تحقیقاتی  فرهنگی  )مجمع 

مسابقه ثبت نام کنند .

اعضای هفد همین کنوانسیون  از  با حضور جمعی 
انگلیسی  ترجمه  از  گرد شگری  راهنمایان  جهانی 
3 کتیبه مسجد  امام)ره( رونمایی شد .کار پژوهش 
روحانیون  و  توسط طاب  کتیبه ها  این  ترجمه  و 
حوزه علمیه اصفهان د ر مد رسه علمیه ناصریه انجام 
شد ه است، با وجود  اینکه متن اصلی این کتیبه ها 
ترجمه  تاکنون  ولی  آمد ه  مختلف  کتاب های  د ر 
 مناسبی حتی به فارسی نیز از این کتیبه ها منتشر

 نشد ه است.
عاوه بر بازبینی متن اصلی کتیبه ها که به عربی 
است، ترجمه آنها به زبان فارسی و انگلیسی د ر یک 
تابلو به نمایش د ر آمد ه است و ترجمه به زبان های 
د ر  هم  چینی  و  آلمانی  و  فرانسوی  و  اسپانیایی 
مراحل پایانی قرار د ارد  که د لیل انتخاب این زبان ها 
مخاطب بیشتری است که از این کشورها تا امروز د ر 
مد رسه ناصریه حضور د اشته اند . فاز بعد ی و اصلی 
نیز جمع آوری متن سایر کتیبه ها بود ه که غالبا اشاره 
علی الخصوص  و  اطهار)ع(  ائمه  منقبت  و  مد ح  به 
عید غد یر  د رایام  و  د ارد   امیرالمؤمنین)ع(  حضرت 

رونمایی خواهد شد . 

به مناسبت د هه فجر؛

 مسابقه بزرگ کتابخوانی
 »انقالب پاید ار« برگزار می شود 

 رونمایی از ترجمه انگلیسی
 3 کتیبه مسجد  امام)ره(

ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم
11/400 شــماره درخواســت: 9510463747300017 شــماره پرونــده: 
9509983747800025 شماره بایگانی شعبه: 950291 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 950791 این دادگاه آ قای مسعود خوانســاالر فرزند محمود به موجب 
مفاد کیفرخواست شماره 9510432747200240 دادسرای شهرستان خور و 
بیابانک، متهم است به کالهبرداری به مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع شکایت 
آقای عبدالحســین حیدری فرزند محمد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت 
متهم و عدم دسترسی به متهم و اینکه وقت رسیدگی پرونده مذکور برای تاریخ 
96/1/8 ساعت 10 صبح تعیین گردیده به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا متهم فوق الذکر در تاریخ تعیین شده 
جهت ارائه دفاعیات و آخرین دفــاع خود در قبال اتهام منتســبه در این دادگاه 
حاضر گردیده یا وکیل خود را معرفی نماید در غیر این صورت دادگاه مبادرت 
به صدور رای می نماید. م الف: 361  شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خور و 

بیابانک )147 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء )نوبت دوم(

10/600 آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در ادراه ثبت اسناد و امالک زواره

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی 
می شود و در روســتاها عالوه بر انتشــار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده 
شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به 
آرا مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره تسلیم و رســید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکنــد، اداره ثبت زواره مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- رای شــماره 139560302021000114 مورخ 95/09/28 -آقای غالمرضا 
نجار حسینی فرزند علی به شماره ملی 1189549689 ششدانگ یک باب مغازه 
احداثی بر روی قســمتی از پالک 657 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مســاحت 19/73 متر مربع خریداری رسمی 

از آقای مصطفی جمالی . 
2- رای شــماره 139560302021000120 مــورخ 95/10/26 - خانم اعظمه 
تهرانی پور فرزند علی به شماره ملی 1189539241 ششدانگ یک باب ساختمان 
در حال ساخت احداثی بر روی قسمتی از پالک 2530 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان، گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 230/10 

متر مربع خریداری رسمی از خانم معصومه روشنی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/20 

 م الف: 397 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 تحدید حدود اختصاصی  

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پالک شماره 31/9555 مجزی 
شده از پالک 31 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد علی عسگری  فرزند 
رمضان درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1395/12/17 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/11/20 

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

نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 8617 فرعی از 
18/1199 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام اقای حبیب اله مختــاری فرزند عبدالمحمد 
مفروز و درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 

است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1395/12/15 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/11/20 

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/403 شماره صادره: 1395/43/331073 نظر به اینکه سند مالکیت یک و نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1012 فرعی از 24 اصلی  واقع در 
بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 32604 در صفحــه 420 دفتر امالک جلد 297 به نام 
محمود جمشیدی تحت شماره چاپی مسلســل 267405 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 24739 
مورخ 95/11/2 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شــماره 31992 مورخ 1395/11/11 به گواهی دفترخانه 160 اصفهان رسیده 
است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده انــد  لذا مراتب به 
 استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 35728 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان )232 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/338 شماره صادره : 1395/43/329444 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ســاختمان پالک شــماره 8322 فرعی از 26/865 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به 
نام مینا منتظرالقائم فرزند اصغر مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخ 95/12/15 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/20 م الف: 35424 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/388 شــماره دادنامــه: 9509970351101700 شــماره پرونــده: 
9509980351100549 شماره بایگانی شعبه: 950596خواهان: شرکت پایا ذوب 
 کاوه با وکالت خانم فریناز دهقانی ناژوانی فرزند نعمت اله به نشانی اصفهان- 
خ بزرگمهر- خ هشت بهشــت غربی- نبش خ گلزار- ساختمان آسیا- طبقه اول 
واحد دو، خواندگان: 1-  آقای مهرداد شیشــه چیان 2- خانم پروین ابو الفتحی 
همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرســی 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خانم فریناز دهقانی ناژوانــی فرزند نعمت اله به وکالت از شــرکت پایا 
ذوب کاوه به طرفیت آقا و خانم 1- مهرداد شیشه چیان 2- پروین ابوالفتحی به 
خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/912/000/000 ریال 
بابت وجه دو فقره چک به شماره های 657591 مورخ 95/6/21 و 657592 مورخ 
95/6/21 عهده بانک سپه شــعبه ولیعصر زنجان به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه دادگاه بــا عنایت به محتویات پرونــده و تصویر مصدق چکها و 
گواهینامه عدم پرداخت آنها و با توجه به عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مســتندات 
وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با عنایت به وجود اصل چکها و 
گواهینامه عدم پرداخت آنها در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده 
آنها و استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه اسناد داشته لذا دعوی خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 249 و 309 و 313 قانون تجارت و قانون 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب 
سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون  
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 و 

رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هیات محترم عمومی دیوان عالی 
کشور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نهصد 
و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 66/915/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ چهل و یک میلیون و ششصد و شانزده 
هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صــادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضــای مهلت واخواهی، ظرف 
 بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد. 

م الف: 35199 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )426 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

11 شــماره دادنامــه: 9509970351101366 شــماره پرونــده:  /389
9409980351100627 شماره بایگانی شــعبه: 940696  خواهان: خانم ساناز 
ناصری فرزند هادی بــا وکالت خانم فائقه مجدی بفروئــی فرزند نورمحمد به 
نشانی اصفهان- چهار راه نظر- خیابان میر- نرســیده به پل هوایی- نبش بن 
بست 20- ساختمان البرز- طبقه 2- واحد5، خوانده: آقای بابک عمادی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- تسلیم مبیع) تحویل 
مورد معامله( مالی منقول 3- تحویل اصل اسناد مالکیت- غیرمالی، گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم  به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم ساناز ناصری فرزند هادی با وکالت خانم فائقه 
مجدی بفروئی به طرفیت آقای بابک عمادی به خواسته تسلیم مبیع )تحویل مورد 
معامله( و الزام خوانده به تحویل یک دســتگاه خودروی نیسان مدل پیکاپ دو 
کابین 81 به شــماره انتظامی 734 ق 43 ایران 52 به انضمام خسارات وارده از 
جمله هزینه دادرسی و خسارت ناشــی از تفویت منفعت با جلب نظر کارشناس 
مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و تحویل اصل اسناد مالکیت خودروی مذکور 
که وکیل محترم خواهان بر اساس الیحه وارده به شماره 0756 مورخ 95/3/10 
خواسته را به استرداد خودروی موضوع پرونده تغییر داده که دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و پاسخ اســتعالم واصله از راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
منطقه انتظامی اصفهان که داللت بر مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور 
داشته و با توجه به اظهارات شهود و عدم حضور بالوجه خوانده با وصف نشر 
آگهی دعوی خواهان را نسبت به استرداد خودرو دارد و ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 619 و 620 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم 
به محکومیت خوانده به رد خودروی مذکور به عنوان اصل خواسته و  پرداخت 
مبلغ دو میلیون و ششصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
یکصد و هشتاد هزار ریال بابت خدمات دفتر قضایی و پرداخت مبلغ یک میلیون 
و هشتصد و سی و شــش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص قســمت دیگر خواسته خواهان 
مبنی بر تحویل اصل اسناد مالکیت، نظر به اینکه خواهان دلیلی بر سپردن اصول 
اسناد مالکیت به خوانده ارائه ننموده و تنها شــاهد خواهان نیز به این موضوع 
تصریح نموده لذا دعوی خواهان را در این قســمت غیر ثابت تشــخیص داده و 
مستنداً به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم به بطالن دعوی خواهان صادر واعالم 
می نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارات 
ناشی از تفویت منفعت، نظر به اینکه منافع ادعایی خواهان منافع غیر مستوفات 
و فائته بوده لذا دعوی خواهان را نیز در این قسمت غیر ثابت تشخیص داده و به 
استناد ماده 197 قانون یاد شده اخیر حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره در قسمت محکومیت خوانده غیابی بوده و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، 
ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می 
باشد. م الف: 35198 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )518 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
11/390 شــماره دادنامــه: 9509976837002388 شــماره پرونــده: 
9509986837000628 شماره بایگانی شعبه: 950674  خواهان: خانم پروین 
نوروزی قلعه تکی فرزند عزت اله به نشانی اصفهان- خ فروغی- کوی امیرآباد- 
بن بســت گلها- پالک 54 و کدپســتی 8138643576 و همراه 09392049441، 
خوانده: آقای شاپور محمودیان بارزی فرزند منصور به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: طالق به درخواســت زوجه، گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم پروین نوروزی قلعه تکی فرزند عزت ا... 
به طرفیت آقای شــاپور محمودیان بارزی فرزند منصور به خواســته صدور 
حکم طالق مالحظه می گردد در این پرونده خواهان در جلســه رســیدگی بین 

نمود که ) ما حدوداً 22 سال است که ازدواج کردیم و دارای دو فرزند به نام های 
ساناز 22 ساله و ابوالفضل 10 ساله هســتیم، همسرم از تاریخ 93/3/28 منزل 
مشــترک را ترک کرده و تاکنون به منزل مشترک بازنگشته است ایشان نسبت 
به من سوء رفتار داشت و مرا مورد ضرب و شتم قرار می داد و یکبار من از وی 
شکایت کردم که حکم محکومیت وی در شعبه 117 جزایی صادر شد ایشان در 
این مدت هیچ نفقه ای به من پرداخت نکرده است لذا تقاضای صدور حکم طالق 
به دلیل تخلف از شــروط ضمن العقد دارم و یک سکه از مهریه را در قبال طالق 
بذل می کنم و در خصوص سایر حقوق مالی در این پرونده ادعایی ندارد ضمنًا 
تقاضا دارم حضانت پسرم به من واگذار شود و در خصوص نفقه وی نیز دادگاه 
تصمیم بگیرد( اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان حکایت از آن دارد 
که خوانده بیش از دو سال و نیم است منزل مشترک را ترک کرده و هیچ نفقه ای 
پرداخت نکرده است و زوج نسبت به همسرش سوء رفتار داشته است، دادنامه 
صادره از شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان به شماره 94/10/24-941119 
که به لحاظ میزان دیات تعیین شده قطعی است حاکی است که زوج به اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی نسبت به همســرش محکوم به پرداخت دیه گردیده است 
علیهــذا دادگاه پس از احراز علقــه زوجیت فی مابین طرفین با عنایت به شــرح 
دادخواست تقدیمی اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی، اظهارات گواهان تعرفه 
شده از ناحیه خواهان و مالحظه دادنامه صادره از شعبه 117 دادگاه کیفری دو 
اصفهان به شرح فوق الذکر، عدم حضور خوانده جهت هر گونه دفاع موثر در رد 
دعوی خواهان و نظریه مشاور محترم قضائی دعوی خواهان را ثابت تشخیص 
و نظر به احراز تخلف زوج از بندهای یک و دو و هشتم شروط ضمن العقد مستنداً 
به ماده 1119 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 29 و 32 قانون حمایت خانواده حکم 
به احراز شرایط اعمال وکالت طالق توسط زوجه صادر و اعالم می گردد. نوع 
طالق با عنایت به بذل یک سکه در مهریه بائن و عده طالق سه طهر است نظر به 
اینکه زوجه در خصوص مابقی مهریه و ســایر حقوق مالی خود در این پرونده 
ادعایی نداشته دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد. رعایت مواد 
1134 و 1135 و 1140 و 1142 قانون  مدنی حسب مورد بر عهده مجری صیغه 
 طالق است. در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه علی الرغم اخطار زوجه 
می تواند به وکالت از او خــود را مطلقه نماید. حضانت فرزند مشــترک به نام 
ابوالفضل به لحاظ عدم حضور زوج با زوجه اســت زوج مکلف اســت ماهیانه 
 ســه میلیون ریال بابت نفقات فرزند مشــترک به زوجه پرداخــت نماید و زوج

 می تواند هر هفته روزهای پنج شنبه از ساعت 17 به مدت 24 ساعت با فرزند خود 
مالقات نماید. مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از ابالغ رای است. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
 ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان است. 

م الف: 34722 شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان )630 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

11/391 کالســه پرونده: 941203 شــماره دادنامه:2211-94/12/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی جاللی مقدم 
به نشانی خ امام خمینی خ امیرکبیر بعد از فلکه تعمیرگاه خرم نو تودوزی طاها، 
خوانده: اسلم شه کرم زهی ریگی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل چک،  با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
مصطفی جاللی مقدم به طرفیت اســلم شــه کرم زهی ریگی به خواسته مطالبه 
مبلغ پنج میلیــون و پانصد هزار ریال وجــه چک به شــماره 355424 مورخه 
94/7/20 به عهده بانک مســکن به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و چهارصد 
و سی و پنج هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )94/7/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدیــد نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:34683 شعبه 7 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)316 کلمه، 3 کادر(

د کتر غالمحسین ابراهیمی د ینانی
حکیــم، فیلســوف و عــارف برجســته مســلمان د کتر 
غامحســین ابراهیمی 
جملــه  از  د ینانــی 
سخنرانان این همایش 
است.این چهره شناخته 
شــد ه حوزه فلســفه از 
پژوهشــگران  جملــه 
حــوزه  د ر  برجســته 
فلســفه اشــراق است 
که بــا بررســی تمامی 
آثار و نوشته های شیخ 
شهاب الد ین سهرورد ی 
تا کنون چند ین کتاب مهم د ر رابطه با فلســفه و افکار این 
فیلسوف ایرانی نگاشته اســت. ابراهیمی د ینانی همچنین 
د ر ســال 1384 با کتاب د فتر عقل و آیت عشــق، 1385 
با کتاب د رخشش ابن رشد  د ر حکمت مشــاء و 1389 با 

کتاب فلسفه و ساحت سخن، برند ه جایزه کتاب سال شد .
د کتر مهد ی محقق

مهــد ی محقق نویســند ه، عامه، اد یب، فقیــه، مجتهد ، 
نسخه پژوه و پژوهشگر 
تاریخ پزشکی اسامی، 
مصحح و شــارح کتب 
اد بی و فلسفی و فقهی، 
استاد  د انشــگاه تهران 
اســت.  وی بنیان گذار 
د ائره المعارف تشــیع و 
عضو سابق هیئت امنای 
د ائره المعــارف  بنیــاد  
اسامی و رییس انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی و 

مد یر موسسه مطالعات اسامی د انشگاه تهرانـ  د انشگاه 
مک گیل و عضو پیوسته فرهنگســتان زبان و اد ب فارسی 
است. این استاد  برجســته ضمن انتشار کتاب ها و مقاالت 
متعد د  د ر حوزه های تخصصی خود  و تربیت شــاگرد انی 
شــاخص، کســب جوایز علمی متعد د ی را نیز د ر کارنامه 

خود  د ارد .
غالمعلی حد اد  عاد ل

غامعلی حد اد  عاد ل که به عنوان شــخصیتی سیاســی 
شناخته می شــود ، از 
جمله چهره های علمی 
د ر حوزه فلسفه اسامی 
اســت. وی عضو مجمع 
مصلحــت  تشــخیص 
رییس  ایــران،  نظــام 
فرهنگســتان زبــان و 
اد ب فارســی ایــران و 
عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ایران 
اســت. او نمایند ه مرد م تهران د ر مجلس شورای اسامی 
ایران د ر اد وار ششــم تا نهم و همچنیــن پنجمین رییس 
مجلس شــورای اسامی ایران بود ه اســت. وی همچنین 
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی است.  آثار متعد د ی د ر 

حوزه فلسفه از حد اد  عاد ل منتشر شد ه است.
د کتر علی الریجانی

 علــی الریجانی کــه همــه او را بــه عنوان شــخصیتی 
سیاســی می شناسند ، 
تحصیات خــود  را د ر 
رشته فلسفه و د ر مقطع 
د انشــگاه  از  د کتــری 
تهران به اتمام رسانید ه 
الریجانی  علی  اســت. 
د ر زمینه هــای مختلف 

د ارای تالیفات علمی اســت که از جمله آن ســه کتاب د ر 
زمینه فلســفه کانت و 15 مقاله پژوهشــی د ر موضوعات 

مختلف علمی است.
 روش ریاضی د ر فلسفه کانت، متافیزیک و علوم د قیقه د ر 
فلسفه کانت، شــهود  و قضایای تالیفی ماتقد م د ر فلسفه 

کانت از جمله آثار علمی علی الریجانی است.
آیت ا... د کتر سید  مصطفی محقق د اماد 

سید  مصطفی محقق احمد آباد ی معروف به محقق د اماد ، 
مجتهد ، حقوقد ان، عضو 
فرهنگستان  پیوســته 
علوم ایران، عضو هیئت 
امنای سازمان اسناد  و 
کتابخانه ملی جمهوری 
اســامی ایران و استاد  
حوزه و د انشــگاه است. 
او از ســال 1360 تــا 
1370 ریاست سازمان 
بازرســی کل کشور را 
عهد ه د ار بود ه اســت. 
وی که د انــش آموخته 
حوزه علمیه قم، د انشگاه تهران و د انشگاه کاتولیک لوون 
است، استاد  حقوق د انشگاه شهید  بهشــتی است.  کتاب 
ها و مقاالت متعد د ی د ر حوزه فلســفه از این اند یشــمند  

برجسته منتشر شد ه است.
آیت  ا... سید  حسن مصطفوی

آیت  ا... سید  حسن مصطفوی عضو هیئت علمی د انشکد ه 
امام  د انشــگاه  الهیات 
و  اســت  )ع(  صــاد ق 
مد یریت گروه فلســفه 
و کام اســامی ایــن 
د انشــکد ه را بــر عهد ه 
د ارد . شــرح نمط سوم 
اشــارات و تنبیهات ابن 
سینا به فارسی مبسط 
و تفصیلی د ر مرکز نشر 
د انشگاه امام صاد ق )ع(، 
الهیات به معنی االخص 
د ر قرآن تحت پروژه د و ســاله مشــتمل بر 600 صفحه و 
مقاله های مختلف علمی قرآنی و فلسفی د ر مجات علمی 
و پژوهشــی از جمله آثار علمی این محقق و پژوهشــگر 

برجسته است.

از کنار هم قرار گرفتن سه واژه مکتب، فلســفه و اصفهان به د وره ای از تاریخ تفکر و اند یشه د ر اصفهان می رسیم که 
پیشینه ای غنی و قد رتمند  از حیث علمی را د ر خود  د ارد . گروه فلسفه د انشــگاه اصفهان، که بحق به عنوان یکی از 
گروه های علمی د ر میان د انشگاه های کشور شناخته می شود  و اساتید  بسیار برجسته ای را د ر حوزه علوم فلسفی د ر 
خود  جای د اد ه، اقد ام به برگزاری د ومین همایش ملی مکتب فلسفی اصفهان کرد ه است.  این همایش که د ر روزهای 17 و 
18 اسفند ماه امسال د ر اصفهان برگزار می شود ، میزبان عالقه مند ان به فلسفه جهت شرکت د ر همایش و د ریافت مقاالت 

علمی تا پایان بهمن ماه سال جاری خواهد  بود .
   سخنرانان همایش

حضور چهره های شاخص علمی و فلسفی د ر این همایش از جمله نقاط قوت آن است که هر عالقه مند  به این حوزه را برای 
شنید ن سخنرانی این شخصیت ها به سوی شرکت د ر همایش مکتب فلسفی اصفهان می کشاند  که د ر اینجا به برخی از 

آنها اشاره می کنیم: 

نگاهی به برگزاری روید اد  بزرگ علمی همایش »مکتب فلسفی اصفهان« ؛

یک تاریخ تفکر و اند یشه د ر اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
جمع آوری 10 تن زباله از حریم راه های شهرستان شهرکرد

درشهر

با تالش ماموران نیروی انتظامی یک زن کالهبردار 
در فضای مجازی دستگیر شد. 

 فرمانــده انتظامــی چهارمحال و بختیــاری گفت: 
 ایــن زن به صورت گســترده در اســتان و کشــور 

در شرکت هرمی اقدام به کالهبرداری می کرد. 
ســردار غالمزاده اضافه کرد: ایــن زن کالهبردار که 
مدتی بود به خارج کشــور رفته بود با پیگیری پلیس 
فتا به محض ورودش بــه کشــور، وی را در یکی از 

استان های همجوار دستگیر کردند. 
وی افــزود: نامبــرده تا کنــون چهارمیلیــاد ریال 

کالهبرداری کرده است. 
 متهم کالهبــردار در بازجویی گفت: از 17 ســالگی 
از ایران خارج شــده، در رشــته الکترونیک تحصیل 

کرده و با شرکت های مالی آشنا شده است.

همزمان با هفتمیــن روز از دهه مبــارک فجر از 24 
کشاورز نمونه ملی و استانی در چهارمحال و بختیاری 
تجلیل شد. رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
 وزارت جهاد کشاورزی در مراسم تجلیل از کشاورزان 
و مرتعداران نمونه استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
 تجهیز و نوســازی مراکز جهاد کشــاورزی، استقرار 
 شــبکه هــای مدیریــت دانش بــرای دسترســی 
 به یافته های نو و ایجاد مراکز هوشــمند و پاســخگو 
 از جملــه اقدامات برای تحقق نظام نوین کشــاورزی 
در کشــور اســت. اســکندر زندی، واگذاری دانش 
فنی بــه بخــش خصوصــی و معرفی ارقــام جدید 
محصوالت کشــاورزی را از مهم تریــن برنامه های 
 پیش روی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت 
جهاد کشــاورزی بیــان کــرد. وی تحقــق اقتصاد 
 مقاومتی در راســتای منویات مقام معظم رهبری را 
از برنامــه های اولویــت دار وزارت جهاد کشــاورزی 
دانست و افزود: امســال تراز اقتصادی کشور در بخش 
تولیدات کشاورزی مثبت شده است. امروز همچنین 
از سه محصول پژوهشــی مرکز تحقیقات کشاورزی 
 و منابــع طبیعی چهارمحــال و بختیــاری رونمایی 
و نخستین نمایشگاه توانمندی های بخش کشاورزی 
این اســتان در60 غرفــه تولیدات مکانیــزه، صنایع 
تبدیلی و تکمیلی و سموم و همچنین ارایه محصوالت 
اتحادیــه های روســتاییان و زنان عشــایر و اتحادیه 

دامداران گشایش پیدا کرد.

دستگیری کالهبردار
فضای مجازی

تجلیل از کشاورزان نمونه 
ملی و استانی در بام ایران

اخبار

 مرتضی هاشم زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی 
و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هشــتمین 
روز از دهه مبارک فجر سه بخش بهسازی شده بیمارستان هاجر 
شهرکرد افتتاح شد. وی ادامه داد: امسال بخش مراقبت های ویژه 
 نوزادان با اعتبار بیــش از دو میلیارد تومان، بخش مادران پرخطر 
 با اعتبــاری بیش از یــک میلیارد تومــان و بخــش رادیولوژی 

با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان بهسازی شده است.

به مناسبت دهه فجر، جشنواره هویت ملی کودکان ایران اسالمی با 
حضور یک هزار و100 نفر از نونهاالن مراکز پیش دبستانی ناحیه دو 

شهرستان شهرکرد در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد. 
هدف از برگــزاری این جشــنواره توجه به اهمیت شــکل گیری 
شخصیت و مبنای هویت فردی در سنین کودکی، آشنایی با هویت 
ملی و قومی افراد، آشــنایی نوآموزان با آداب و رسوم، مناسبت ها، 
نمادهای دینی، ملی و فرهنگ بومی استان چهارمحال و بختیاری 
بود. در این جشنواره برنامه های نمادین، متنوع و جذاب مبتنی بر 

هویت ایرانی اسالمی متناسب با نوآموزان پیش دبستانی اجرا شد.

سرپرســت اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای شهرســتان 
شــهرکرد از جمع آوری و معدوم ســازی10 تن زباله و الستیک 
ضایعاتی از حریــم راه های این شهرســتان خبــر داد. علیرضا 
 مالکی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: جمع آوری این میزان زباله 
از حدود400 کیلومتر محورهای شهرســتان شهرکرد و با هدف 
 حفظ محیط زیســت و زیباســازی حریم راه ها به صورت فصلی 
از ســوی راهداران انجام می شــود. به گفته وی، طرح پاکسازی 
حریم راه های شهرستان شهرکرد از دوم تا دهم بهمن ماه جاری 
 توســط چهار اکیپ به همراه30 راهدار، زباله هــای حریم راه ها 
و دهانه پل ها را پاکســازی، جمع آوری و معــدوم کردند. مالکی 
گفت: زباله های رها شده از ســوی مردم، رانندگان و گردشگران 
در حریم راه ها مهم ترین چالش و معضل زیســت محیطی است 
 که به دلیل اهمیت بهداشتی و ســالمت جامعه عالوه بر مسئله 
زیســت محیطی، معضل پاکســازی حریم راه ها از زباله نیازمند 
فرهنگ ســازی اســت. هم اینک 211 کیلومتر بزرگــراه، 205 
کیلومتر راه اصلــی، 30/5 کیلومتر راه روســتایی خاکی و 14/5 

کیلومتر راه شوسه در شهرستان شهرکرد وجود دارد.

رییس بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری گفت: جشنواره 
ققنوس دیروز با معرفی 15 اثر به کار خــود پایان داد. منوچهر 
ذوالفقاری در مراســم اختتامیه جشــنواره فرهنگی، هنری و 
دانشجویی ویژه دانشجویان و فارغ التحصیالن استان چهارمحال 
و بختیاری در دانشــگاه آزاد اســالمی واحد شــهرکرد اظهار 
کرد:130 اثــر در ده موضوع و در پنج بخــش ادبیات، هنرهای 
تجســمی، فیلم بلند و کوتاه، تئاتر و موســیقی بــه دبیرخانه 
 این جشنواره ارســال شــد و پس از داوری 15 اثر برتر شناخته 
 و معرفی شــدند. وی گفت: در بخش فیلم اثر » خانه پلیکان « 
از مریم همتیان رتبه نخست جشنواره را کسب کرد و در همین 
بخش فیلم » باور «  ساخته ســمانه احمدی رتبه دوم را به خود 

اختصاص داد. 

 فاز نخســت کنارگذر آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی با حضور 
قائم مقام معاون پارلمانــی رییس جمهور در شــهرکرد افتتاح 
شــد. نورا... غالمیان دهکردی دیروز در حاشیه افتتاح کنارگذر 
آیت ا... هاشمی رفســنجانی ) کنارگذر شرق و شمالی شهرکرد ( 
اظهار کرد: ارتقا سطح ایمنی و روان سازی ترافیک شهری، عدم 
ورود ماشین آالت سنگین به شهر در راستای جلوگیری از آسیب 
رساندن به تاسیسات و معابر شــهری، دسترسی آسان به جاده 
منتهی به شهرستان سامان و تســهیل خدمات رسانی در مواقع 

بحرانی از جمله مهم ترین اهداف پروژه است.

همزمان با دهه مبارک فجــر، مرکز حمایتی آموزشــی کودک و 
خانواده در شهرکرد افتتاح شد. محمد میرزایی مدیرکل بهزیستی 
چهارمحــال و بختیاری گفــت: در این مرکــز اقدامات تخصصی 
مددکاری، روانشناســی و روانپزشــکی به کودکان معرفی شده از 
طریق اورژانس اجتماعی بهزیستی و نیروی انتظامی ارایه می شود.

 نمایشــگاه آثار هنرمنــدان خوشــنویس اســتان چهارمحال 
و بختیاری در اتاق آیینه شهرکرد گشایش پیدا کرد.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری گفت: در این نمایشگاه60 اثر باموضوع تذهیب و تشعیر 

به نمایش در آمده است. 
 مهرداد رییســی اضافه کرد: معرفی توسعه وترویج صنایع دستی 

از اهداف برگزاری این نمایشگاه است. 
به گفته وی عالقه مندان به مدت یک هفته می توانند از نمایشگاه 

خوشنویسی در اتاق آیینه شهرکردبازدید کنند.

افتتاح بخش های بهسازی شده 
بیمارستان هاجر شهرکرد

جشنواره هویت ملی کودکان 
ایران اسالمی در شهرکرد

جمع آوری 10 تن زباله از حریم 
راه های شهرستان شهرکرد

جشنواره ققنوس دانشگاه آزاد 
شهرکرد به کار خود پایان داد

کنارگذر آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
در شهرکرد افتتاح شد

افتتاح مرکز حمایتی آموزشی 
کودک و خانواده در شهرکرد

گشایش نمایشگاه خوشنویسی 
در اتاق آیینه شهرکرد

به نقل از روابط عمومی اســتانداری، قاســم ســلیمانی 
 دشــتکی در نشســت با تعدادی از فرهنگیــان مناطق 
هفده گانه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، اظهار 
کرد: فرهنگیان در کنار بازاریان، کشاورزان، دانشگاهیان 
و سایر اقشار و آحاد مردم توانستند به رهبری پیامبرگونه 
امام خمینی ) ره ( رژیم دو هزار و500 ســاله شاهنشاهی 
را سرنگون و نظام جمهوری اســالمی ایران را به پیروزی 
برسانند. وی افزود: با توجه به ارتباط تنگاتنگ فرهنگیان 
با گروه های مختلف مردم و اقشــار گوناگون باید طرح ها، 
 ایده هــا، نظــرات و دیدگاه های خــود در زمینــه روند 
 شتاب بخشی به توســعه همه جانبه کشور و چهارمحال 

و بختیاری را ارایه دهند.

سلیمانی دشــتکی تصریح کرد: تالش برای ارتقای کمی 
و کیفی آموزش و پــرورش به عنوان یکــی از مهم ترین 
برنامه های دولت یازدهم مورد توجه ویژه در سطح کشور 

و چهارمحال و بختیاری قرار گرفت. 
 وی انتقــاد منصفانــه و ســازنده را دارای نقــش مهمی 
در تسریع دستیابی به اهداف توســعه ای دانست و بیان 
کرد: این در حالیســت که تخریب مســئوالن و عملکرد 
دولت اقدامی غیرعلمی و غیرمنصفانه محسوب می شود.

اســتاندار چهارمحال و بختیــاری به ناقص بــودن ابزار 
تحصیلی در مناطق محروم اســتان اشــاره و اضافه کرد: 
مســئوالن ادارات کل نوسازی، توســعه و تجهیز مداری 
و آموزش و پرورش اســتان نیازهــای تجهیزاتی خود را 

اعالم کنند تا نســبت به پیش بینی بودجه آن در ســال 
1396 اقدامات الزم صورت گیرد. وی فعال شــدن بخش 
خصوصی و توجه ویژه بــه فعالیت ها و خدمات این بخش 
 را از اقدامات مهــم دولت یازدهم دانســت و عنوان کرد: 
 توجه به بخــش خصوصی نقش مهمــی در ارتقای کمی 

و کیفی خدمات قابل ارایه به مردم دارد.
ســلیمانی دشــتکی اظهار کرد: پیوند بین تولید و دانش 
در ســطوح مختلف تحصیلی و اســتفاده از توان نخبگان 
در جهت دهی، اداره و شناســایی نیازهــای مدارس باید 
در دســتور کار مســئوالن اداره کل آمــوزش و پرورش 
چهارمحال و بختیــاری قرار گیرد. وی با اشــاره به نتایج 
مثبت برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز چهارمحال 
و بختیــاری به میزبانی تهــران ادامــه داد: برگزاری این 
همایش عالوه بر ایجاد تعهد به منظور ساخت 71 مدرسه 
 از ســوی خیــران، باعث افزایــش 67 درصــدی بودجه 

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان شد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری بیان کــرد: راه اندازی 
مدارس نمونه و شــبانه روزی در مناطق محروم اســتان 
باید مورد توجه باشد. وی خاطرنشان کرد: ارتباط، تعامل، 
وحدت رویــه و همراهی مردم، مســئوالن و قشــرهای 
 مختلف مــردم در دولت یازدهم باعث شــتاب بخشــی 
به روند توســعه ای در چهارمحال و بختیاری شده است.

ســلیمانی دشــتکی عنوان کرد: در مدت فعالیت دولت 
 یازدهم اقدامات بســیار زیــادی برای رفــع محرومیت 
از مناطق کمتر برخوردار کشــور و چهارمحال و بختیاری 
به ویژه در حوزه های عمرانی، برق رســانی، آب رســانی، 
 گازرســانی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و غیــره

صورت گرفت.
الزم به ذکر اســت، در این نشســت تعدادی از فرهنگیان 
مناطق هفده گانه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 

نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را ارایه کردند.

 قائم مقــام معاون پارلمانــی رییس جمهور از نمایشــگاه 
 » کاالی ایرانــی، نشــان اســتانی، اقتصــاد مقاومتی «

 چهارمحــال بازدیــد کرد. ســید نعیــم امامــی دیروز  
در این آیین اظهار کرد: این نمایشــگاه با هدف آشــنایی 
مردم استان با محصوالت و تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال 
و عرضه مســتقیم محصوالت از کارخانه به مردم اســتان، 

گشایش پیدا کرده است. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال افزود: 
70 غرفه در برگزاری این نمایشــگاه محصوالت واحدهای 

تولیدی استان را عرضه می کنند. 
 این نمایشــگاه درمجتمع مهــرگان مقابــل امامزادگان 

دو خاتون ) س ( شهرکرد واقع شده است.

برگزاری این همایش 
عالوه بر ایجاد تعهد 

به منظور ساخت 
71 مدرسه از سوی 

خیران، باعث افزایش 
 67 درصدی بودجه 
اداره کل نوسازی، 

توسعه و تجهیز 
مدارس استان شد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فرهنگیان از بانیان اصلی براندازی رژیم طاغوت و پیروزی جمهوری 
اسالمی ایران هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:

فرهنگیان از بانیان اصلی براندازی رژیم طاغوت هستند

به مناســبت دهه فجر، ویژه برنامه جشــن انقالب در دانشــگاه 
 شهرکرد برگزار شد. ویژه برنامه جشن انقالب به مناسبت دهه فجر 
و سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 
 با حضور مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، جمعی 
از هیئت رییسه، کارمندان و دانشجویان در دانشگاه شهرکرد برگزار 
شد. این برنامه با سخنرانی، اجرای موسیقی محلی، شعبده بازی، 

خاطره گویی و تجلیل از نویسندگان کتاب همراه بود.

جشن انقالب در دانشگاه شهرکرد 
برگزار شد

بازارچه صنایع دســتی و گردشــگری و محصوالت زنان سرپرست 
 خانوار چهارمحال و بختیاری واقع در میدان قدس شهرکرد با حضور 

قائم مقام معاون پارلمانی رییس جمهور افتتاح شد.
 نورا... غالمیان دهکردی دیروز در این آییــن، اظهار کرد: این بازارچه 
 در مســاحت850 متر مربع و بــا اعتبار هفت میلیــارد ریال تکمیل 
و ساخته شده است. شهردار شهرکرد توسعه بازار عرضه مستقیم اقالم 
بومی، توجه ویژه به صنایع دستی و سوغات استان، افزایش توان خرید 
برای اقشار مختلف و روان سازی جریان تبادالت مالی، ایجاد اشتغال 
 موثر برای بانوان، توجه به اقشار آســیب پذیر و زنان سرپرست خانوار 

و توسعه کارآفرینی در شهر از اهداف این پروژه بوده است. 
وی خاطرنشان کرد: این بازارچه دارای40 غرفه بوده و زمینه اشتغال 

برای40 خانوار بدون سرپرست را فراهم کرده است.

مســئول روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان چهارمحال و 
بختیاری گفت: بانوان ووشو کار اســتان در رقابت های قهرمانی کشور 
به دو مدال نقره رسیدند.  رســول غالمی اظهار کرد: فرزانه حبیب الهی 
 و آرزو سلیمی در مسابقات ساندا قهرمانی کشــور و انتخابی تیم ملی 
به دو مدال نقره  و برنز بزرگساالن کشور دســت پیدا کردند. وی ادامه 
داد: مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ووشو کشورمان از 15 
بهمن ماه با حضور تیم هایی از سراسر کشــور به میزبانی کرج آغاز شد. 
غالمی اضافه کرد: در رشــته ســاندا این رقابت ها و در وزن منهای 48 
کیلوگرم فرزانه حبیب الهی به برنز رســید و آرزو ســلیمی نیز در وزن 
منهای 52 کیلوگرم به گردن آویز نقره دســت پیدا کرد. وی افزود: این 
مسابقات به مدت دو روز ادامه داشت و ســمیه پیرمحمدی به عنوان 

سرپرست و مریم حسینی به عنوان مربی تیم استان را همراهی کردند.

افتتاح بازارچه صنایع دستی و 
گردشگری بانوان چهارمحالی

درخشش بانوان ووشو کار 
چهارمحالی در کشور

بازدید قائم مقام معاون پارلمانی رییس جمهور از نمایشگاه » کاالی 
ایرانی، نشان استانی « چهارمحال

شهرستان

سعید صالحي فرماندار سامان در آیین افتتاحیه جشنواره 
دســتاورد هاي جامعه زنان شهرستان سامان با بیان اینکه 
شهرســتان ســامان نگین چهارمحال و بختیاري و بخش 
 زاینده رود بوده و با پتانسیل ها و ظرفیت هاي گردشگري 
و تولیدات کشاورزي و... نگین بخش زاینده رود است، اظهار 
داشت: سه روســتای هدف گردشگري سوادجان، دشتي و 
روستاي یاسه چاه که در فهرست آثار ملي ثبت شده است، 

در این بخش هستند.
صالحي با بیان اینکه در بخش زاینده رود تمامي تالش ها 
و کوشش مردم در راستاي تولید و اشتغالزایي است، عنوان 
کرد: مردمان بخش زاینده رود ســهم به ســزایي در طول 

انقالب و بعد از انقالب در جهت اقتصاد داشته اند.
وي با بیان اینکه شهرستان ســامان 14 درصد تولید بادام 
را در سطح استان و کشور داراســت، بیان داشت: در زمینه 
تولید و اشتغال زنان این شهرستان و بخش زاینده رود هم 

پایمردان در صحنه حضور دارند.
 صالحي افــزود: تمامــي موفقیت ها که براي شهرســتان 
و بخش زاینده رود وجود دارد در جهت این اســت که زنان 
این شهرستان دوشادوش مردان در همه صحنه ها حضور 

پررنگ دارند.

زوج جوان جونقانی، بــر اثر گازگرفتگی جــان خود را از دســت دادند. این 
 زوج جوان شب گذشــته بر اثر استنشــاق بیش از حد گاز CO2 جان خود را 

از دست دادند.
گاز CO2 ســمی و بدون رنگ و بو است که از ســوختن ناقص سوخت های 
 فسیلی و عدم رعایت اســتانداردهای الزم در نصب وســایل گازسوز حاصل 

و استنشاق طوالنی مدت آن باعث مسمومیت و مرگ می شود.
بخش جونقان از توابع شهرستان فارســان در فاصله40 کیلومتری شهرکرد 

مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: شش دستگاه 
کامیون و دو دســتگاه ماشین آتش نشانی ماشــین آالت به دهیاری های استان 
تحویل شد. گودرز امیری افزود: برای خریداری این ماشین آالت10 میلیارد ریال 
از اعتبارات سال 94 اختصاص پیدا کرده است. وی گفت: از مجموع ماشین آالت 
تحویلی، شش کامیون به دهیاری های بوگر، باغ انار میالس و قرح در شهرستان 
 لردگان، چم چنگ در شهرستان ســامان، مصطفی آباد در شهرستان شهرکرد 
و قلعه ممکا در شهرستان کیار و دو دستگاه خودرو آتش نشانی به دهیاری های 

رفن در شهرستان اردل و شیخ شبان در شهرستان بن تحویل داده شد.

رییس زندان لردگان، از آزادي سه مددجو با اخذ رضایت شاکي در دهه مبارک 
فجر امسال خبر داد.

رمضان ابراهیمــي محمدي رییس زندان شهرســتان لردگان اظهار داشــت: 
 با تالش واحد مــددکاري و پا درمیاني شــوراي حل اختالف زنــدان لردگان 
و با دعوت از شــاکیان پرونده و برگزاري چند جلســه در محل دفتر مددکاري 
زندان، رضایت ســه نفر از مددجویاني کــه محکوم به پرداخــت جزای مالي 
 غیرعمد بودند، از شــاکیان پرونده اخذ شــد و بــا صلح و ســازش به آغوش

خانواده های شان برگشتند.

یادواره شــهداي انقالب چهارمحال و بختیاري و شهداي 
فرهنگــي شهرســتان بروجن صبــح دیــروز باحضور 
 خانواده معظم شهدا، جمعي از مســئوالن و عموم مردم 

در فرهنگسراي این شهر برگزار شد.
در این یادواره که همزمان بــا هفتمین روز از ایام مبارک 
دهه فجــر برگزار شــد، مدیــرکل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران چهارمحــال و بختیاري، فرمانــدار، فرمانده 
 انتظامي، مدیــر بنیاد شــهید بروجــن و جمعي دیگر 

از مسئوالن استاني و شهرستاني حضور داشتند.
سخنراني مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان، 
روایت خاطــره از دوران انقالب توســط علــي رضایي 
 فارســاني و محمــد آذري بروجني از مبارزیــن دوران 
 ستم شاهي، اجراي ســرود آموزشــگاه دخترانه شهاب 
 در وصف شــهداي مدافع حــرم و رونمایي از ســي دي 

چند رسانه اي از جمله برنامه هاي این یادواره بود.
در بخشــي از این مراســم » زهرا احمدي پناه « فرزند 
شهید مسلم احمدي پناه با خواندن دکلمه اي براي پدر 

شهیدش تمامي حضار را به گریه انداخت.
 گفتني اســت در پایــان این مراســم با اهدا لــوح یابود 

جمعي از خانواده معظم شهدا تجلیل شدند.

فرماندار شهرستان سامان:

بخش زاینده رود، نگین شهرستان 
سامان است

مرگ زوج جوان جونقانی بر اثر گازگرفتگی

تحویل ماشین آالت به دهیاری ها

سه مددجو در لردگان آزاد شدند

یادواره شهداي انقالب 
چهارمحال در بروجن برگزار شد
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مفاد آرا
11/420 آگهی موضوع مــاده ۳ قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی بخش  14 
ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 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.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 40۵2 مورخ 9۵/09/۳0 آقای سید رسول موسوی فرزند سید 
اسماعیل بشماره کالســه 09۵8 و به شماره شناســنامه 12911 صادره به 
شماره ملی 1140۵0۵297 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه مساحت 146/۵6 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 422/1 فرعی مجزی از 10۵  اصلی واقع 
در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۵۵9 و 4۵۳ 

دفاتر 210 و 44۵ امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 410۳ مورخ 9۵/09/۳0 آقای امید جعفرزاده  فرزند غالمعلی  
بشماره کالســه 0۳0۳ و به شماره شناســنامه ۳0۳۳ صادره به شماره ملی 
1141۳01067 نسبت به 16 حبه از 72 حبه چندین باب مغازه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 2۳2/18 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳4۳ 
فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در باغ برج ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۳2610 مورخ ۳۵/09/14 دفترخانه 61 و دادنامه 

1877 مورخ 76/11/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳- رای شماره 4099 مورخ 9۵/09/۳0 آقای مجید جعفرزاده  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 0۳04 و به شماره شناســنامه 1626۳ صادره به شماره ملی 
1140161466 نسبت به 16 حبه از 72 حبه چندین باب مغازه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 2۳2/18 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳4۳ 
فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در باغ برج ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۳2610 مورخ ۳۵/09/14 دفترخانه 61 و دادنامه 

1877 مورخ 76/11/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 4104 مورخ 9۵/09/۳0 خانم ناهید جعفرزاده  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 0۳0۵ و به شماره شناســنامه 1۵۵89 صادره به شماره ملی 
11401۵4680 نسبت به 8 حبه از 72 حبه چندین باب مغازه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 2۳2/18 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳4۳ 
فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در باغ برج ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۳2610 مورخ ۳۵/09/14 دفترخانه 61 و دادنامه 

1877 مورخ 76/11/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵- رای شماره 4100 مورخ 9۵/09/۳0 آقای حمید جعفرزاده  فرزند غالمعلی  
بشماره کالســه 0۳06 و به شــماره شناســنامه ۵7 صادره به شماره ملی 
1141069271 نسبت به 16 حبه از 72 حبه چندین باب مغازه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 2۳2/18 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳4۳ 
فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در باغ برج ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۳2610 مورخ ۳۵/09/14 دفترخانه 61 و دادنامه 

1877 مورخ 76/11/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 4101 مورخ 9۵/09/۳0 آقای حبیب جعفرزاده  فرزند غالمعلی  
بشماره کالســه 0۳02 و به شــماره شناســنامه ۳48 صادره به شماره ملی 
11410۳1۳02 نسبت به 16 حبه از 72 حبه چندین باب مغازه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 2۳2/18 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳4۳ 
فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در باغ برج ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۳2610 مورخ ۳۵/09/14 دفترخانه 61 و دادنامه 

1877 مورخ 76/11/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 4082 مورخ 9۵/09/۳0 آقای اکبر رضایی ورنوســفادرانی  
فرزند غالمرضا  بشماره کالسه 4۵۵7 و به شماره شناسنامه 2۳24 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141294011 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 47/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
196۵/1 فرعی مجزی از 87  اصلی واقــع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند ۳672 مورخ 91/10/17 دفترخانه ۳88 مالحظه و 

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

8- رای شــماره 408۳ مورخ 9۵/09/۳0 خانم مریم ملک زاده ورنوسفادرانی  
فرزند عباسعلی  بشماره کالسه 4۵۵۵ و به شماره شناسنامه 22701 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140226۵84 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 47/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
196۵/1 فرعی مجزی از 87  اصلی واقــع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند ۳672 مورخ 91/10/17 دفترخانه ۳88 مالحظه و 

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

9- رای شــماره 4042 مــورخ 9۵/09/۳0 آقای روح اله محمــدی فرد فرزند 
عبدالمحمود بشماره کالســه 0668 و به شماره شناســنامه 489 صادره به 
شماره ملی 114117۳۵۳0 نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 296/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 668 و 69۵ فرعی 
مجزی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه ۵02 دفتر 80 و وکالتنامه 160۳۵ مورخ 9۵/06/18 و مع 
الواسطه از مالک غالمرضا کاظمی سند 2۵۳01 مورخ ۵6/09/28 دفترخانه 62  

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

10- رای شماره 4041 مورخ 9۵/09/۳0 خانم عفت مجیری فروشانی فرزند 
اکبر بشماره کالسه 0669 و به شماره شناسنامه 2۵08 صادره به شماره ملی 
1141227770 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
296/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 668 و 69۵ فرعی مجزی از 107  
اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت 
در صفحه ۵02 دفتر 80 و وکالتنامه 160۳۵ مورخ 9۵/06/18 و مع الواسطه از 
مالک غالمرضا کاظمی ســند 2۵۳01 مورخ ۵6/09/28 دفترخانه 62  مالحظه 

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

11-رای شــماره ۳9۵4 مــورخ 9۵/09/28 آقای عزیزاله تقــی مومنی فرزند 
رمضان  بشماره کالسه 08۳2 و به شماره شناسنامه 148 صادره به شماره 
ملی 11409۵۵691 نسبت به ششــدانگ یکباب کارخانه سنگبری به مساحت 
1440 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۵۵ فرعی مجزی از 1۵7  اصلی 
واقع در علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
۳09 دفتر ۳۳۳ امالک و ارائه قولنامه از مالک رسمی نعمت اهلل نقدعلی فروشانی 

سند 412۵7 مورخ 7۳/16/24 دفترخانه 8۳  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 4044 مورخ 9۵/09/۳0 آقای عبداهلل مجملــی رنانی  فرزند 
محمدعلی بشماره کالسه 129۵ و به شماره شناسنامه 22۳ صادره به شماره 
ملی 12900۳0472 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 471 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 884 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی فاطمه 

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

1۳- رای شماره ۳997 مورخ 9۵/09/29 آقای علی اکبر کارگر خوزانی  فرزند 
ابراهیم بشماره کالسه 10۵۳ و به شــماره شناسنامه 12۳ صادره به شماره 
ملی 1141069946 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 19 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 6۵9 فرعی مجزی از 8۵  اصلی واقع در خوزان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند ۵01۳۵ مورخ 94/06/12 

دفترخانه 1۳9 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره ۳970 مــورخ 9۵/09/28 آقای مرتضی ســبحانی فرزند 
غالمرضا بشماره کالســه 069۳ و به شماره شناســنامه 12290 صادره به 
شماره ملی 1140499076 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/11 

مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۵6  اصلی واقــع در خیر آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی 

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

1۵- رای شــماره 2116 مــورخ 9۵/08/24 آقای نصراله دلیــری فرزند علی 
بشماره کالســه 1017 و به شــماره شناســنامه ۳8۳ صادره به شماره ملی 
۵7۵9419927 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117/90 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1272 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در  جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳۵1 دفتر 6۵ 

از مالک رسمی علی دلیری مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شماره 40۳6 مورخ 9۵/09/۳0 آقای سید یحیی  عاملی فرزند حسن 
بشماره کالســه ۵022 و به شــماره شناســنامه 966 صادره به شماره ملی 
128788۳4۵1 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 141/81 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 928 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در  جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل وکالت رسمی به شماره 
840۵0 مورخ 9۵/02/0۵ از مالک رسمی سید رضا حسینی مالحظه و محرز 

گردیده است
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 207۳ مورخ 9۵/08/24 آقای رسول شکرانی  فرزند حسین 
بشماره کالسه ۳۳20 و به شماره شناسنامه 11829 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 114049446۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
2۵9 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2۳۵ فرعی مجزی از 114  اصلی 
واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه ۵12 و ۳69 دفتر ۳26 و 114 امالک سند 10142۵ مورخ 78/04/17 

دفترخانه 6۳  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره ۳974 مورخ 9۵/09/29 آقای اصغر ســلمانی رنانی  فرزند 
غالمحسین بشماره کالسه ۳047 و به شماره شناسنامه 101 صادره اصفهان  
به شــماره ملی 12900600296 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به 
مســاحت 211/۳۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۵88 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

1۵2008 مورخ 8۳/0۵/11 دفترخانه 7۳  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 404۳ مورخ 9۵/09/۳0 آقای سید رضا میردامادی خوزانی  
فرزند سید علی بشــماره کالسه 2222 و به شماره شناســنامه 1۵4 صادره 
خمینی شهر به شماره ملی 114162۵0۳2 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 41/1۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71 فرعی مجزی از 114  
اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 1161۳0 مورخ 9۳/08/14 دفترخانه 6۳   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 2061 مورخ 9۵/08/24 آقای حمید براهیمی  فرزند حسین 
بشماره کالسه 1479 و به شماره شناســنامه 168۳4 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 114016740۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 188 فرعی مجزی از 120  اصلی واقع 
در  ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

406 دفتر 616  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 8۳44 مورخ 9۵/06/۳1 آقای محمد شــیخی فرزند محمد 
صادق بشماره کالسه 110۳ و به شماره شناســنامه 1۵9 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 114104۵0۵2 نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه 
تمام سه طبقه به مســاحت 194/۵1 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 
فرعی مجزی از 1۵6  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 81288 مورخ 87/04/22 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 2188 مورخ 9۵/08/26 آقای ســعید رضائی فرزند ابراهیم 
بشماره کالسه 02۵۵ و به شماره شناســنامه 207 صادره از به شماره ملی 
114222688۳ نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 1۵2 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 410/1 و 411 فرعی مجزی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ســند 7۵8۵9 مورخ 89/0۳/22 دفترخانه 46 و سند 7۵861 مورخ 89/0۳/22  

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

2۳- رای شماره 20۳6 مورخ 9۵/08/2۳ آقای محمد صادقی قاسمی خوزانی  
فرزند کریم بشماره کالسه 0۳14 و به شماره شناسنامه 968 صادره از آبادان 
به شماره ملی 1817011006 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
64۳/62 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 480 فرعی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ثبت در صفحه 401 دفتر 682 مع الواســطه از مالک رسمی علی اکبر قاسمی   

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

24- رای شماره 2064 مورخ 9۵/08/24 آقای مســعود رحمتی اندانی فرزند 
مرتضی بشماره کالسه 000۵ و به شماره شناسنامه 9218 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142۳169۵۵ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 189 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 69 فرعی از 7۳  
اصلی واقع در صحرای جوتنده خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 6۳16 مورخ 84/08/04 و سند 4۳682 مورخ 92/0۵/12 دفترخانه 

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

2۵- رای شماره 206۵ مورخ 9۵/08/24 خانم مهتاب خادمی فرزند ماشاءاله 
بشماره کالسه 0007 و به شماره شناسنامه 11۳02۵6۳24 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 11۳02۵6۳24 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 189 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 69 فرعی از 7۳  اصلی 
واقع در صحرای جوتنده خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 4۵۳۵7 مورخ 92/10/0۵ دفترخانه 1۳9  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 40۳۵ مورخ 9۵/09/۳0 خانم مرضیه رحمتی  فرزند مرادعلی  
بشماره کالسه 0۵7۵ و به شماره شناسنامه 11۳01۳1191 صادره به شماره 
ملی 11۳01۳1191 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 16۵/84 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 84 فرعی مجزی از 16۵  اصلی واقع در 
شمال شهر بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی علی اکبر خدایی ســند 2010۳ مورخ 48/06/24 دفترخانه 7۳  مالحظه 

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

27- رای شماره ۳99۵ مورخ 9۵/09/29 خانم زیبا کشوری فرزند علی بشماره 
کالسه 1161 و به شماره شناسنامه 108۳ صادره فریدونشهر به شماره ملی 
112917۳968 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه مســاحت 116/70 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1111 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 142 دفتر 6۵ 

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

28- رای شــماره 4011 مــورخ 9۵/09/29 خانــم مریــم محمــود خانــی 
ورنوسفادرانی فرزند یداهلل  بشــماره کالسه 09۵4 و به شــماره شناسنامه 
1046 صادره به شماره ملی 11410974۵1 نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 2۳2/4۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 44 فرعی مجزی 
از 121  اصلی واقع در صحرای گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 216428 مورخ 91/12/27 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره ۳97۳ مورخ 9۵/09/29 آقای عباس گل کار خوزانی فرزند 
بهرام بشماره کالسه 1۳68 و به شماره شناسنامه 1۳270 صادره به شماره 
ملی 1140۵08881 نسبت به ۳ دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه در حال 
ساخت به مساحت ۳91/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵0 و 81/1 
فرعی مجزی از 11۳ و 120  اصلی واقع در بوستان سهم ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک رســمی حاج مرتضی 
کریمیان ثبت در صفحه 19 دفتــر 77 و صفحه ۳۳4 دفتر 97  مالحظه و محرز 

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

۳0- رای شــماره ۳972 مورخ 9۵/09/29 آقای محمد  گل کار خوزانی فرزند 
بهرام بشماره کالســه 1۳67 و به شماره شناســنامه ۳21 صادره به شماره 

ملی 114166۳94۵ نسبت به ۳ دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه در حال 
احداث به مساحت ۳91/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵0 و 81/1 
فرعی مجزی از 11۳ و 120  اصلی واقع در بوستان سهم ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک رســمی حاج مرتضی 
کریمیان ثبت در صفحه 19 دفتــر 77 و صفحه ۳۳4 دفتر 97  مالحظه و محرز 

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

۳1- رای شــماره 4028 مورخ 9۵/09/29 آقای مرتضی اســداللهی خوزانی 
فرزند حسنعلی  بشماره کالسه 0799 و به شماره شناسنامه 248 صادره به 
شماره ملی 11416۳7022 نسبت به ۳ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و 
فوقانی به مساحت 14۳/۳8 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 67۵ فرعی 
مجزی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 21۵ 218 ۳09 دفتر 214  مالحظه و 

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

۳2- رای شــماره 4027 مورخ 9۵/09/29 خانم بتول پاکروان خوزانی فرزند 
فتح اهلل  بشماره کالسه 0800 و به شماره شناسنامه 14247 صادره به شماره 
ملی 1140۵1۵8۵۳ نسبت به ۳ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی 
به مساحت 14۳/۳8 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 67۵ فرعی مجزی 
از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 21۵ 218 ۳09 دفتر 214  مالحظه و محرز 

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

۳۳- رای شــماره 2189 مورخ 9۵/08/26 خانم زهرا صفــاری فرزند رحیم  
بشماره کالســه 1۵10 و به شماره شناســنامه ۵0 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141142۵70 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 22۵ 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 11۳ فرعی مجزی از 100  اصلی واقع در 
صحرای صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند ۳184 مورخ 90/02/27 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۳4- رای شــماره 410۵ مورخ 9۵/09/۳0 آقای هاشــم رضایی فرزند یداهلل  
بشماره کالســه 0141 و به شــماره شناســنامه 61۳ صادره به شماره ملی 
1141681609 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 4۳/0۵ مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پــالک 118۵/2 فرعی مجــزی از 8۵  اصلی واقع در 
خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 8۳ دفتر 

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

۳۵- رای شــماره 4107 مــورخ 9۵/09/۳0 آقای مجید رضایــی فرزند یداهلل  
بشماره کالســه 01۳8 و به شــماره شناســنامه ۳87 صادره به شماره ملی 
1141206۵28 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 19/70 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 118۵/2 فرعی مجزی از 8۵  اصلی واقع 
در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 2۵ دفتر 

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

۳6- رای شماره 404۵ مورخ 9۵/09/۳0 آقای اکبر لری خوزانی  فرزند حسین  
بشماره کالســه 100۳ و به شــماره شناســنامه 680 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 128468۵8۵۳ نسبت به ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 
8۳/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2810 و 2811 فرعی مجزی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 140878 مورخ 9۵/06/۳1 دفترخانه 6۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳7- رای شــماره 4080 مورخ 9۵/09/۳0 خانم زهرا شاهین ورنوسفادرانی 
فرزند یداله  بشماره کالسه 0۳28 و به شماره شناسنامه 101 صادره به شماره 
ملی 11410288۳2 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۳6۳/61 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 10 فرعی مجزی از 122  اصلی 
واقع صحرای برمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
4۵707 مورخ 67/08/21 دفترخانه ۵9 ثبت در صفحه ۵69 دفتر 177 مالحظه 

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

۳8- رای شماره 4079 مورخ 9۵/09/۳0 آقای مصطفی سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند قنبرعلی  بشماره کالســه 0090 و به شماره شناسنامه 208 صادره به 
شماره ملی 1140996614 نسبت به 4 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت ۳6۳/61 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 10 فرعی مجزی 
از 122  اصلی واقع صحرای برمکه وراکــوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 27۵41 مورخ 62/0۳/14 دفترخانه ۵9 مالحظه و محرز 

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

۳9- رای شماره 4006 مورخ 9۵/09/29 آقای نوروز علی آقامحمدی ها  فرزند 
شکراله  بشماره کالسه 0807 و به شماره شناسنامه ۳66 صادره به شماره 
ملی 114094۵81۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۵4 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 42 فرعی مجزی از 121  اصلی واقع در گارسله 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 82472 مورخ 90/0۵/27 

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

40- رای شــماره 402۵ مورخ 9۵/09/29 خانم مریم عمــادی اندانی  فرزند 
قدیرعلی  بشماره کالسه 28۳4 و به شماره شناســنامه ۵84 صادره خمینی 
شهر به شماره ملی 1141276267 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 16۳/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 26 فرعی 
مجزی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۵2۵ دفتر ۵۳4  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شــماره 4026 مورخ 9۵/09/29 آقای شــهرام محمدی متین  فرزند 
محمد  بشــماره کالسه 28۳۳ و به شماره شناســنامه 77۳ صادره کرمان به 
شماره ملی 29926900۵8 نسبت به ۳ دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 16۳/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 26 فرعی مجزی 
از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان بخــش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه ۵1۳ دفتر ۵۳4  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 4049 مورخ 9۵/09/۳0 آقای اصغر بخشــنده امینه فرزند 
رحمت اله  بشماره کالسه ۵860 و به شماره شناسنامه 862 صادره اصفهان  
به شماره ملی 1286687421 نسبت به ۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه  
به مساحت ۳4/76 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 102  اصلی واقع در  
هرستان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالتنامه  149۳7 

مورخ 94/11/1۳ دفترخانه ۳0۵ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4۳- رای شماره ۳966 مورخ 9۵/09/28 آقای حســنعلی کمالی اندانی فرزند 
عبداله  بشماره کالسه 0890 و به شماره شناســنامه 1474 صادره اصفهان  
به شماره ملی 128467۵084 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
124/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵29 فرعی از 111  اصلی واقع 
در  صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 428 دفتر 68۵ و ثبت در صفحه ۳89 دفتر 691 مع الواسطه از حبیبه 

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

44- رای شــماره 409۵ مورخ 9۵/09/۳0 آقای رجبعلی کمالی اندانی فرزند 
رحمن  بشماره کالسه 0772 و به شماره شناسنامه 90 صادره خمینی شهر  به 
شماره ملی 1141۵94201 نسبت به ۳ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 2۳4/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳2۳/1 و ۳24 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری انــدان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۵60 دفتر ۳70 و 446 دفتر 644 سند 40۵94 
مورخ 91/09/11 و ســند ۳8664 مورخ 91/0۳/۳1 و سند 1۳7۵۳۵ مالحظه و 

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

4۵- رای شــماره 4096 مورخ 9۵/09/۳0 آقای ولی اله مجیری  اندانی فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0621 و به شماره شناسنامه ۳286 صادره خمینی شهر  
به شماره ملی 1140۵۵64۵2 نسبت به ۳ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 2۳4/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳2۳/1 و ۳24 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری انــدان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۵60 دفتر ۳70 و 446 دفتر 644 سند 40۵94 

مورخ 91/09/11 و ســند ۳8664 مورخ 91/0۳/۳1 و سند 1۳7۵۳۵ مالحظه و 
محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
46- رای شماره 40۵۳ مورخ 9۵/09/۳0 خانم مرضیه عادل فر فرزند کرمعلی  
بشماره کالســه 1۳17 و به شــماره شناســنامه 996۳ صادره خمینی شهر  
به شماره ملی 1142۳24419 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
12۳/2۳1 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۵49 فرعــی از 8۵  اصلی 
واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۳9۵4 مورخ 

91/12/27  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره ۳987 مورخ 9۵/09/29 خانم فاطمه صغــرا صالحی امنیه  
فرزند حسین  بشماره کالسه ۳001 و به شــماره شناسنامه 10888 صادره 
خمینی شهربه شماره ملی 1140۳618۵6 نسبت به۳ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 69/44 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 149 
فرعی مجزی از 11۳  اصلی واقع در صحرای بوســتان ســهم خوزان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳۵9 دفتر 40۵ دفتر 222 

صفحه ۳82و دفتر 222 صفحه ۳79  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره ۳988 مورخ 9۵/09/29 خانم احترام صالحی امنیه  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 2998 و به شــماره شناسنامه 17171 صادره خمینی 
شهربه شماره ملی 1140۳618۵6 نسبت به۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 69/44 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 149 فرعی 
مجزی از 11۳  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه ۳۵9 دفتر 40۵ دفتر 222 صفحه 

۳82و دفتر 222 صفحه ۳79 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 4009 مورخ 9۵/09/29 آقای علیرضا شمســی پور فرزند 
هوشنگ بشماره کالسه 1288 و به شــماره شناسنامه 884 صادره اصفهان 
به شماره ملی 128۵8۳61۵4 نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ 
به مساحت 22۳1/۵1 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳10و۳09 فرعی 
از 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 سند رســمی 8616 مورخ 67/11/12 دفترخانه 86  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵0- رای شــماره 4007 مورخ 9۵/09/29 آقای هوشــنگ شمسی پور فرزند 
عبداهلل بشماره کالسه 1289 و به شماره شناسنامه 191 صادره شهرکرد به 
شماره ملی 4۵21261029 نسبت به ۳ دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب باغ به 
مساحت 22۳1/۵1 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳10و۳09 فرعی از 
88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
رسمی 8616 مورخ 67/11/12 دفترخانه 86 و سند 8۵721 مورخ 67/09/24 

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

۵1- رای شــماره 4008 مــورخ 9۵/09/29 آقای آرمین شمســی پور فرزند 
هوشنگ بشماره کالسه 1287 و به شــماره شناسنامه 982 صادره اصفهان 
به شماره ملی 12897۳2868 نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ 
به مساحت 22۳1/۵1 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳10و۳09 فرعی 
از 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند رســمی 8616 مورخ 67/11/12 دفترخانه 86 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵2- رای شــماره 40۵9 مورخ 9۵/09/۳0 خانم زهرا زمانــی فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0066 و به شماره شناســنامه 12427 صادره خمینی شهربه 
شماره ملی 1140۵004۵7 نسبت به ششدانگ یکباب خانه درحد سفتکاری به 
مساحت 190/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 112 فرعی از80  اصلی 
واقع در کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2۳11۵6 مورخ 

94/12/16 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۳- رای شماره ۵۳40 مورخ 9۵/10/28 خانم بتول عابدی خوزانی فرزند فتح 
اهلل بشماره کالسه 0۵12 و به شماره شناسنامه 10868 صادره خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140۳6164۳ نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
109/82 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1642  فرعی از 8۵  اصلی واقع 
در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 119074 مورخ 
84/11/09 دفترخانه 6۳ وسند 47422 مورخ ۵8/01/27 دفترخانه 7۳ مالحظه 

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

۵4- رای شــماره ۵221 مورخ 9۵/10/26 خانم منیره شمس خوزانی فرزند 
علیرضا بشماره کالسه 0۵14 و به شماره شناسنامه 11۳011981۵ صادره 
خمینی شهر به شماره ملی 11۳011981۵ نســبت 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 91/11 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۵2  
فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه ۳79 دفتر ۵۵2 و ســند 128142 مورخ 

89/04/07 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۵- - رای شــماره ۵220 مورخ 9۵/10/26 خانم بتول عابدی خوزانی فرزند 
فتح اهلل بشماره کالسه 0۵18 و به شماره شناســنامه 10868 صادره خمینی 
شهر به شماره ملی 1140۳6164۳ نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 91/11 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۵2  فرعی از 
114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه ۳79 دفتر ۵۵2  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵6- رای شــماره 2187 مورخ 9۵/08/26 آقای امراهلل مجیــری اندانی فرزند 
عبدالکریم  بشــماره کالســه 107۳ و به شماره شناســنامه 1290۵ صادره 
خمینی شهر به شــماره ملی 1140۵0۵2۳8 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 160 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 1268 فرعی از 111  اصلی واقع درصحرای نخود جاری اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 80 دفتر 48۳ مالحظه و 

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

۵7- رای شــماره 2009 مــورخ 9۵/08/2۳ خانم مریم توکلــی فرزند رحیم  
بشماره کالسه 0482 و به شماره شناســنامه 8۳28 صادره خمینی شهر به 
شماره ملی 1142۳08170 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
وطبقه فوقانی به مساحت 22/08 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 222/1  
فرعــی از 10۵  اصلی واقع در انــدان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحه ۳02 و20۳ دفتر 171 و 667  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵8- رای شماره 2008 مورخ 9۵/08/2۳ آقای روح اهلل موسوی اندانی فرزند 
حسن  بشماره کالسه 048۳ و به شماره شناسنامه 177 صادره خمینی شهر 
به شماره ملی 11412۳8۵۵1 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
وطبقه فوقانی به مساحت 22/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 222/1  
فرعــی از 10۵  اصلی واقع در انــدان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحه ۳02 و20۳ دفتر 171 و 667  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵9- رای شــماره 4020 مورخ 9۵/09/29 آقای محمد حاجیان فرزند نصراهلل  
بشماره کالســه 1780 و به شماره شناســنامه 16۳1 صادره از الیگودرز به 
شماره ملی 1141218968 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی مساحت 2۵1/۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳ الی 9 و12 
و1۳  فرعی از 1۵8 اصلی واقع در صدر آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی شــهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 80 

دفتر 418 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره ۳9۵۵ مورخ 9۵/29/28 آقای صابــر ملک محمودی  فرزند 
محمد طاهر  بشــماره کالســه 11۵۳ و به شــماره شناســنامه 680 صادره 
الیگودرز به شــماره ملی 4171776007 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 160 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳0۳  فرعی از 1۵9  اصلی 
واقع در اراضی شــمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
دفتر ۳1 صفحه 418 که مع الواســطه از مالک رســمی یداهلل زمانی  مالحظه و 

محرز گردیده است. 
ادامه در صفحه 9
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
95 خانــم نرگــس صرامــی /09  61- رای شــماره 4030 مــورخ 29/

 فروشانی  فرزند احمد بشماره کالسه 0774 و به شــماره شناسنامه 21844 
صادره خمینی شهر به شماره ملی 1140217992 نســبت به 2 دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 152/15 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 5424 و 1825  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت 
 ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 270  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 4029 مورخ 95/09/29 آقای مجتبی لطفی فروشانی  فرزند 
براتعلی بشماره کالسه 0773 و به شماره شناسنامه 476 صادره خمینی شهر 
به شماره ملی 1141671077 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
اسنثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 152/15 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 5424 و 1825  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 211040 مورخ 91/02/21 دفترخانه 72 دفتر 600 

صفحه 209  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95 خانــم فانــوس افشــاری  /09  63- رای شــماره 4016 مــورخ 29/
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0616 و به شــماره شناسنامه 1124 صادره 
به شــماره ملی 5759313487  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
 136 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پــالک 101  اصلی واقــع در  آدریان

  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند وکالتنامه 15925 مورخ 
 95/05/28 از مالک رســمی ســید مصطفی نظری مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 2062 مورخ 95/08/24 آقای غالمرضــا جهانگیری  فرزند 
رضا  بشماره کالســه 4989 و به شماره شناســنامه 419 صادره به شماره 
ملی 4171773318  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 105 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 501   فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامــه 44296 مورخ 
88/05/12 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 538 دفتر 348  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 4013 مــورخ 95/09/29 خانــم فاطمــه بدیعــی خوزانی 
فرزندمصطفی  بشماره کالسه 0242 و به شــماره شناسنامه 1130065448 
صادره به شــماره ملی 1130065448  نسبت به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ 
یکباب خانه در حد سفتکاری به مساحت 290/16 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 892   فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 397 دفتر 365  مالحظه و محرز 

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

66- رای شــماره 4014 مورخ 95/09/29 آقای محمد تقــی خالوئی خوزانی  
فرزند ابوالقاسم  بشماره کالســه 0243 و به شماره شناسنامه 2011 صادره 
به شــماره ملی 1141188767  نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
خانه در حد سفتکاری به مســاحت 290/16 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 892   فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در 395 دفتر 679 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شــماره 4024 مــورخ 95/09/29 خانــم میترا حاجــی علی اکبری 
ورنوسفادرانی  فرزند قربانعلی  بشماره کالسه 0997 و به شماره شناسنامه 
17137 صادره به شماره ملی 1140170430  نسبت به ششدانگ یکباب خانه و 
فوقانی به مساحت 162/75 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 69   فرعی از 
120  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 26038 مورخ 76/05/06 دفترخانه 46 و ســند 58994 مورخ 71/02/12 

دفترخانه 12 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 3964 مورخ 95/09/28 آقای مهدی جوالئی فروشانی  فرزند 
نظرعلی  بشماره کالسه 0414 و به شماره شناسنامه 1657 صادره به شماره 
ملی 1141138875  نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
215/37 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 287   فرعی از 107  اصلی واقع 
در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 179 دفتر 597 و صفحه 244 دفتر 597 و 297 دفتر 472 و 323 دفتر 472 

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

69- رای شماره 3963 مورخ 95/09/28 خانم مهین محمدی فروشانی فرزند 
محمد صادق   بشماره کالسه 0413 و به شــماره شناسنامه 5083 صادره به 
شماره ملی 1142278867  نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 215/37 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 287   فرعی از 107  
اصلی واقع در صحرای بابــا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 179 دفتر 597 و صفحه 244 دفتر 597 و 297 دفتر 472 
 و 323 دفتر 472  و ســند 46060 مورخ 91/03/28 مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 4018 مورخ 95/09/29 خانم عصمت هوازاده جو آبادی فرزند 
میرزا محمود    بشماره کالسه 0502 و به شــماره شناسنامه 931 صادره به 
شماره ملی 1140846191  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/65 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 212 دفتر 194 

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

71- رای شــماره 4065 مورخ 95/09/30 تاالر خیریه امام حســن مجتبی )ع( 
بشماره کالســه 0607 و  به شــماره ملی 10260115025  نسبت به ششدانگ 
یکباب تاالر پذیرایی  به مســاحت 1264/08 مترمربع مفروز ومجزی شــده از 
پالک 42 فرعی از 133  اصلــی واقع در قلعه امیریه بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 146498 مورخ 95/03/11 دفترخانه 34 مالحظه و 

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

72- رای شــماره 3989 مــورخ 95/09/29 آقای عبدالرســول حســین زاده 
ورنوســفادرانی  فرزند میرزا علی اکبر    بشــماره کالســه 1732 و به شماره 
شناسنامه 15153 صادره به شــماره ملی 1140150316  نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 645/86 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 293 
فرعی از 117  اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 916229 مورخ 83/08/28 دفترخانه 63 

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

73- رای شــماره 6081 مورخ 94/10/26 خانم مینا شــفیعیون  فرزند مهدی  
بشماره کالســه 2043 و به شــماره شناســنامه 391 صادره به شماره ملی 
1289275602  نســبت به ششــدانگ یکباب تعمیرگاه و فوقانی مســکونی به 
مســاحت 165/95 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 776 فرعی از 111  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 153893 مورخ 
 83/08/04  ثبــت در صفحه 530 دفتــر 337 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 4066 مورخ 95/09/30 آقای مجید گیــوه چیان  فرزند اکبر 
بشماره کالســه 1054 و به شــماره شناســنامه 981 صادره به شماره ملی 
1141151898  نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
190/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 302 فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ســند 96836 مورخ 93/06/08 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 4067 مــورخ 95/09/30 خانــم زینــب حــاج حیــدری 
ورنوسفادرانی  فرزند علیرضا بشماره کالســه 1055 و به شماره شناسنامه 
3865 صادره به شماره ملی 1141347687  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 190/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 302 
فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96836 مورخ 93/06/08 دفترخانه 46 مالحظه 

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

76- رای شــماره 4068 مــورخ 95/09/30 آقای محمدعلــی ابراهیمی  فرزند 
نظرعلی بشماره کالسه 1882 و به شماره شناسنامه 13584 صادره به شماره 
ملی 1140134566  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
325/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 66 فرعی از 120  اصلی واقع در 
صحرای دهنگنده ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
گواهی حصر وراثت مــورخ 86/06/04 و گواهی 606/88 مــورخ 86/06/02 

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

77- رای شماره 4069 مورخ 95/09/30 خانم زهره آقامحمدی ورنوسفادرانی  
فرزند نصراله بشــماره کالسه 1883 و به شماره شناســنامه 314 صادره به 
شماره ملی 1141053306  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 325/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 66 فرعی از 120  اصلی 
واقع در صحرای دهنگنده ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ســند 48915 مورخ 69/02/09 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 3976 مورخ 95/09/29 خانم زهرا شکروی خوزانی  فرزند 
تقی بشماره کالســه 0020 و به شماره شناســنامه 1130117553 صادره به 
شماره ملی 1130117553  نسبت به 0/25 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 114/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2658/1 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 131760 مــورخ 89/12/17 دفترخانه 63 و گواهی حصــر وراثت 938 
 مورخ 91/12/09 و سند وکالت 214634 مورخ 91/09/26 دفترخانه 73 و سند
  وکالــت 132424 مــورخ 90/04/27 دفترخانه 63  مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 3977 مورخ 95/09/29 آقای محسن حاجی حیدری  فرزند 
حسن بشماره کالسه 0021 و به شماره شناسنامه 3129 صادره به شماره ملی 
1141340305  نسبت به 3/75 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
114/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2658/1 فرعی از 87  اصلی واقع 
در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 131760 
مورخ 89/12/17 دفترخانه 63 و گواهی حصر وراثت 938 مورخ 91/12/09 و 
ســند وکالت 214634 مورخ 91/09/26 دفترخانه 73 و ســند وکالت 132424 

مورخ 90/04/27 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95 آقــای صاحــب حاجــی  /09  80- رای شــماره 3978 مــورخ 29/
حیدری  فرزند رضا بشماره کالســه 0022 و به شماره شناسنامه 55 صادره 
به شماره ملی 1140922912  نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 114/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2658/1 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 131760 مــورخ 89/12/17 دفترخانه 63 و گواهی حصــر وراثت 938 
 مورخ 91/12/09 و سند وکالت 214634 مورخ 91/09/26 دفترخانه 73 و سند 
 وکالــت 132424 مــورخ 90/04/27 دفترخانه 63  مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 7960 مورخ 95/06/27 آقای محمدعلــی نوروزی خوزانی 
فرزند ابوالقاسم  بشماره کالســه 1357 و به شماره شناســنامه 79 صادره 
 به شــماره ملــی 1141410605  نســبت به 15/4 دانگ مشــاع از ششــدانگ

 یکباب خانه به مســاحت 459/71 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 282 
 فرعــی از 113  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل
  ثبــت در صفحــه 143 دفتــر 138 و 132 امــالک مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شــماره 7956 مورخ 95/06/27 خانم زهرا مختاری خوزانی  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0083 و به شماره شناسنامه 3059 صادره به شماره ملی 
1141166372  نسبت به 3/4 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
459/71 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 282 فرعی از 113  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 143 دفتر 138 و 

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

83- رای شماره 7958 مورخ 95/06/27 خانم فرشته افتادگان خوزانی فرزند 
فتح اله  بشماره کالسه 0084 و به شــماره شناسنامه 1506 صادره به شماره 
ملی 1141183706  نســبت به 3/4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 459/71 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 282 فرعی از 113  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 143 

دفتر 138 و 132  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شــماره 7959 مورخ 95/06/27 خانم لیال رضایــی خوزانی فرزند 
فتحعلی  بشماره کالسه 0085 و به شماره شناسنامه 1847 صادره به شماره 
ملی 1141187124  نســبت به 3/4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 459/71 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 282 فرعی از 113  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 143 

دفتر 138 و 132  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95 خانــم مریــم مختــاری  /08  85- رای شــماره 2131 مــورخ 25/
اندانی فرزند  عبدالکریم  بشــماره کالسه 1566 و به شــماره شناسنامه 412 
صادره به شــماره ملی 1141103737  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 145/82 مترمربــع مفــروز ومجزی شــده از پــالک 815 فرعی از 
 111  اصلی واقــع در صحرای نخود جــاری اندان بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 101 دفتر 504 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 7064 مــورخ 94/11/16 خانم بتول رحمتــی اندانی فرزند  
صفر  بشماره کالسه 5499 و به شماره شناسنامه 187 صادره به شماره ملی 
1141646579  نسبت به 2/4 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
146/81 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 382 فرعی از 111  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100065 مورخ 76/07/22 

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

 87- رای شــماره 7063 مــورخ 94/11/16 آقــای مرادعلــی رحمتــی
 فرزند  حسینعلی  بشماره کالسه 5503 و به شــماره شناسنامه 221 صادره 
 به شــماره ملی 1289307997  نســبت بــه 3/6 دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 146/81 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 382 
فرعــی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند 100065 مــورخ 76/07/22 دفترخانــه 73  مالحظه و محــرز گردیده 

است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/04

 م الــف :2846 نبــی الــه یزدانــی  رییــس اداره ثبــت اســناد و امــالک
 خمینی شهر

 ابالغ رای
11/392 کالسه دادنامه: 116-93/1/31 شــماره بایگانی:1819/92 خواهان: 
مجتبی محلوجی به نشانی اصفهان خ آبشار سوم محله گرگان خ شریعتی بن 
بست ســعادت با وکالت مهدی نبیان دیورانی به نشانی خ نیکبخت غربی ضلع 
شرقی دادگســتری کوچه شــهید صادقی پالک نهم طبقه دوم، خوانده: سروژ 
هایراپتی )هایداپتی( به نشانی مجهول المکان، خواسته: یک فقره چک به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی، گردشکار: شــورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را ا عالم و بشــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
 شــورا: در خصوص دعــوی مجتبی محلوجی بــه طرفیت ســروژ هایراپتی

 ) هایداپتی( به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شــماره 983993-92/7/15  عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به محتویــات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان 
و  صدور گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی و انتظار کافی در جلســه حضور نیافته و هیچگونــه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده 
لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310 و 313 و 307 و 315  
قانون تجارت 198 و 515 و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ  پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و هشت هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک 92/7/15  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34699 شعبه 45 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )300 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

11/393 شــماره دادنامــه: 9509970354301389 شــماره پرونــده: 
9509980362000328 شــماره بایگانی شــعبه: 950474 شاکی: آقای سعید 
فتحی فرزند شــکرا... با وکالت خانم نوشــین فتحی فرزند شــکراله به نشانی 
اصفهان- خیابان نیکبخت مجتمع ماکان طبقه اول واحــد 13، متهم: آقای علی 
طربی فرزند عبدالحمید به اتهام خیانــت در امانت، دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی طربی فرزند عبدالمجید دایر بر خیانت 
در امانت نسبت به یک دســتگاه خودروی پژو 405 به شــماره 53-185 د 33 
موضوع شکایت آقای سعید فتحی فرزند شکراله با وکالت خانم نوشین فتحی 
به شرح کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت 
به مندرجات پرونده شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت مالحظه اصل 
ســند مالکیت خودرو و در ید شاکی مودای شهادت شــهود و نظر به مجهول 
المکان بودن متهم و عدم دسترسی بوی و سایر قرائن موجود در پرونده وقوع 
بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم اســت لذا مستنداً به ماده 674 
قانون مجازات اســالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
یکسال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت 
 قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان اســت. 
م الف: 34700 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( 

)237 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/394 کالســه پرونــده: 141/95 شــماره دادنامــه: 847-95/8/29 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای حسین 
خوروش فرزند رضا به نشــانی اصفهان بزرگمهر خ شــیخ صفــی چهار راه 
پنجم پ 77 منزل صنعتی،  خوانده:  آقای سید عقیل جابری فرد دورکی فرزند 
سید مسعود به نشانی اصفهان سه راه سیمین ابتدای خ سوارکاران ذوب آهن 
کک سازی،  خواسته: مطالبه وجه چک)ســه فقره چک(، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای مــی نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت آقای حســین 
خوروش به طرفیت آقای سید عقیل جابری فرد دورکی به خواسته مطالبه مبلغ 
198/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شــماره هــای 878582-93/9/27 و 
878583-93/10/27 و 878584-93/11/27 به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 

و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مــواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم بــه محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد و نود و هشــت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت 3/510/000 ریال به عنوان خسارت دادرســی  به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید چکها  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شــعبه خواهد بود و 
پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد.  م الف:34651 شعبه 23 مجتمع شــماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان) 316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

11/395 شــماره دادنامــه: 9409970351000380 شــماره پرونــده: 
9309980351000594 شــماره بایگانی شــعبه: 930666 خواهان: موسسه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم سیما سلیمانی فرزند محمد علی به 
نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان ماکان 5 
طبقه دوم واحد 24، خواندگان: 1- آقای شــهرام مختاری 2- آقای امیر سعید 
اباذریان 3- آ قای امید پاسبان قریه صفا 4- آقای عماد حقیقت همگی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست خانم سیما سلیمانی به وکالت از موسسه قرض 
 الحسنه مهر بســیجیان به طرفیت آقایان 1- عماد حقیقت 2- شهرام مختاری

 3- امیر ســعید اباذریان 4- امید پاســبان قریه صفا به خواســته محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک صد و شــصت و هفــت میلیون ریال 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به تصویر چک 
های شــماره 1392/12/17-405/161149، 92/12/17-649373، 857128-

1392/12/17، 128409-1392/12/17 و گواهی نامه های عدم پرداخت صادر 
شــده از بانک محال علیه، عدم حضور خواندگان در جلسات قانونی دادرسی 
علی رغم ابالغ اخطاریه و وقت رسیدگی و بنا بر وصف تجریدی چک و این که 
به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارایه باید کارســازی شود، ضمن 
احراز مســولیت تضامنی خواندگان ) بر اســاس امضای ظهر چک و قرارداد 
اعطای تسهیالت( دعوی خواهان را وارد می داند و مستنداً به مواد 198، 502، 
515، 519 و 520 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره 
ماده 2 قانون صدور چک، حکم به الزام تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک 
صد و شصت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ پنج میلیون و شش 
صد و هفتاد هزار ریال بابــت هزینه دادرســی و اوراق آن، مبلغ پنج میلیون و 
دویست و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مر حله نخستین دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها ) 92/12/17( لغایت اجرای حکم 
بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادر شده غیابی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای 
 مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان

 است. م الف: 35141 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )383 کلمه، 4 
کادر(

ابالغ رای
11/396 شــماره دادنامــه: 9509970352901935 شــماره پرونــده: 
9509980352900038 شماره بایگانی شــعبه: 950736  شاکی: آقای اصغر 
اسماعیلیان فرزند حســن به نشانی اصفهان- سه راه ســیمین- کوچه شهید 
مالکی- کوچه شادمان- پالک 180 ، متهمین: 1- خانم فاطمه رمضانی تهرانی 
فرزند مرتضی 2- آقای علی رســا همگی به نشــانی اصفهان، اتهــام: رابطه 
نامشروع یا عمل منافی عفت )غیر از زنا(، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای اصغر اســماعیلیان فرزند حسن علیه 
خانم فاطمه رمضانی تهرانی فرزند مرتضی و علی رسا دائر بر رابطه نامشروع 
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله منعکس در پرونده به اســتناد 
مواد 306 و 340 ق.آ.د.ک به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی در جهت احراز و انتساب 
بزه فوق الذکر قرار منع تعقیب در این خصوص صادر و اعالم می گردد و رای 
صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشــد. م الف: 35168 شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( )237 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
11/397 شــماره دادنامــه: 9509970351501682 شــماره پرونــده: 
9509980351500766 شماره بایگانی شــعبه: 950921 خواهان: آقای حمید 
تحســیری فرزند مصطفی به نشانی اصفهان- خیابان مشــتاق سوم- کوچه 
بیمارســتان چمران- کوچه شــهید رحمانی- پالک 63، خوانــدگان: 1- خانم 
جواهر سواری فرزند حامد 2- آقای داغر سواری فرزند حامد همگی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعــالم و با اســتعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای حمید تحسیری 
فرزند مصطفی به طرفیت جواهر و داغر ســواری فرزندان حامد دادخواستی 
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مبلغ سیصد میلیارد ریال 
تقدیم نموده اســت. با توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی، اظهــارات خواهان، 
شهادت نامه ضمیمه، اظهارات شهود و عدم حضور خواندگان در دفاع از اداعای 
مطروحه خواسته ثابت مستندا به مواد 504 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن حکم بر اعســار خواهان از پرداخت 
یکجای هزینه دادرسی نامبرده مکلف اســت ماهیانه دو میلیون ریال از اواخر 
ماه آینده تا زمان استهالک هزینه دادرســی پرداخت نماید. رای صادره ظرف 
بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 35166 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

11/398 کالســه پرونده: 805/95 شــماره دادنامــه:892-95/10/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد حسین بهروز 
نژاد فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خ ابن سینا کوچه 33 کوچه سیدان پ 18 
طبقه سوم، خوانده: مجید مجرد ســاقصلو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک 012615-95/7/30 عهده 
بانک پارسیان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی  آقای محمد 
حســین بهروز نژاد به طرفیت آقای مجید مجرد ســاقصلو به خواسته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 012615-95/7/30 به عهده بانک 
پارسیان به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به  محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و 1/605/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/7/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف:35164 شــعبه 52 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 305 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/399 کالســه پرونده 794/95 شــماره دادنامــه: 991-95/10/30 تاریخ 
رسیدگی: 95/10/30 مرجع رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای سید حسین درخشنده به نشانی اصفهان انتهای بلوار اصفهانک 
ابتدای شهرک فجر جنب نانوایی پالک 1167، خوانده: آقای سید کمال درخشنده 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال بابت وجه 
پرداخت شده به عنوان ضامن خوانده در تســهیالت دریافتی به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای سید حسین درخشنده فرزند سید جواد 
به طرفیت آقای سید کمال درخشنده فرزند سید جواد به خواسته مطالبه مبلغ 
28/000/000 ریال بابت وجه پرداخت شده به عنوان ضامن خوانده در تسهیالت 
دریافتی از موسسه مالی اعتباری عسکریه به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه 

بابت ضمانت از تسهیالت دریافتی خوانده از موسسه مالی و اعتباری عسکریه 
مبلغ خواسته به علت عدم پرداخت اقساط تســهیالت دریافتی توسط نامبرده 
طی پرونده اجرایی شــماره 2482/94 ش ج 3 از اینجانب دریافت گردیده است 
و تاکنون خوانده نسبت به پرداخت آن اقدامی ننموده است و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده 
است و پاسخ استعالم انجام شــده از موسسه مالی اعتباری عسکریه طی نامه 
شماره 24 ح 95/110 مورخ 95/10/2 که داللت بر صحت اظهارات خواهان دارد 
لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به ماده 709 قانون مدنی 
و 198 و 519 و 522  قانون آئین دادرسی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلــغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 790/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 95/8/1 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام شوراها می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35163 

شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) 389 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی 

11/401 شــماره درخواســت: 9510463747300018 شــماره پرونــده: 
9509983747300464 شماره بایگانی شــعبه: 950708  نظر به دادخواست 
آقایان 1- احمــد ملک فرزند محمــد 2- محمود ملک فرزند محمد 3- خســرو 
ملک فرزند ملک و خانم اقدس ملک فرزند محمد به طرفیت 1- شورای اسالمی 
روستای عروسان گلســتان 2- فاطمه آزاد فرزند محمد 3- حاجیه خانم آزاد 
فرزند محمد 4- فاطمه آزاد فرزند فتح الــه 5- خانم فروغ آزاد فرزند حاج رضا 
 6- ثریا آزاد فرزند محمد 7- صبا آزاد فرزند محمد 8- اعظم آزاد فرزند محمد

 9- ســرور آزاد فرزند محمد 10- شــهناز آزاد فرزند فتح اله 11- مریم آزاد 
فرزند فتح اله 12- اکبر آزاد فرزند حاج رضــا 13- مینا  آزاد فرزند حاج رضا 
14- پروانه  آزاد فرزند علی محمد 15- مهردادآزاد فرزند اصغر 16- ســمیه 
آزاد فرزند اصغر 17- مهران آزاد فرزند اصغر 18- مســلم آزاد فرزند اصغر 
19- محســن آزاد فرزند اصغر 20- امید آزاد فرزند اصغر 21- مرتضی ملک 
فرزند علی اکبر 22- فاطمه ملک فرزند علی اکبــر 23- راضیه ملک فرزند علی 
اکبر 24- حسین آزاد فرزند غالمحسین 25- فرهاد آزاد فرزند جعفر 26- رضا 
ملک فرزند علی اکبر 27- معصومه ملک فرزند علی اکبر 28- پروانه ملک فرزند 
 علی اکبر 29- افســانه ملک فرزند علی اکبر 30- محبوبه ملک فرزند علی اکبر

 31- کبری ملک فرزند محمد علی دائر بر 1- اثبات مالکیت مشــاعی یک قطعه 
 زمین ) موضوع تقســیم نامه ســال 1339( مقوم به مبلغ پنجــاه میلیون ریال 
2- ابطال صورتجلسه شورای اسالمی وقت روستای عروسان گلستان مبنی 
بر فروش غیر قانونی زمین دارای مالک 3- رفع تصرف غیر قانونی از متصرف 
غیر ماذون فعلی )آقای حسین آزاد( 4- ابطال صلح نامه فی مابین وراث مرحوم 
علی اکبر ملک و آقای حسین آزاد مقوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه 
خسارات و هزینه های دادرسی که طی کالسه 950708 این دادگاه ثبت گردیده و 
پس از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی پرونده برای تاریخ 1396/01/14 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده و با توجه به اینکه آدرس خواندگان ردیف 6 الی 
23 مجهول المکان می باشد، لذا مراتب به درخواســت خواهان ها و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت آگهی می گردد تا خواندگان مجهول 
المکان جهت تحویل نسخه دوم دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه و در 
تاریخ فوق الذکر جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شود.  م الف: 362  شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی خور و بیابانک )389 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/328 شــماره صــادره : 1395/43/329469 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب انبار مصالح ســاختمانی پالک شــماره 32/1153  واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که به موجب رای شــماره 139560302025012953-

1395/05/27 هیــات اول مفروز و به نــام اکبر گلی پزوه فرزنــد قربانعلی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/12/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/20 م الف: 35240 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)149 کلمه، 2 کادر(
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مشاوران ازدواج در دوره های 
تخصصی آموزش می بینند

به همت دفتر مركزي انجمن اولیا و مربیان؛

نخستین جشنواره ملی كتاب اولیا 
و مربیان برگزار می شود

طرح حیاط پویا، در 25هزار 
مدرسه اجرا شد

مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان گفت: مشــاوران ازدواج 
پیش از دریافت مجوز، در دوره های تخصصی آموزش می بینند.

ناصر صبحی در جلسه اعطای مجوز به مراکز تخصصی مشاوره ازدواج 
که با حضور وزیــر ورزش و جوانان در محــل وزارت ورزش و جوانان 
برگزار شــد، گفت: پرونده هایی که وارد مرحله بررسی محتوایی در 
سطح وزارت ورزش و جوانان می شــوند، اگر مورد تایید قرار گیرند، 
اعضایی را برای مصاحبه دعوت می کنند و سپس در این جلسات، از 
روان شناسان طراز اول دعوت می شود تا از متقاضیان مصاحبه کنند. 
متقاضیان نیز باید حداقل هایی را دریافت کنند تا برای آموزش های 
عمومی معرفی شوند.  وی افزود: بعد از شرکت در دوره های آموزشی و 
دریافت گواهینامه، پرونده متقاضیان از طرف وزارت ورزش و جوانان، 
به سازمان نظام روان شناسی کشــور ارسال می شود و در کمیسیون 
مشترکی که بین دو دستگاه تشکیل می شود، این پرونده ها به صورت 
تخصصی بررسی شده و درنهایت افرادی که صالحیت الزم را داشته 

باشند، طی مراسمی دعوت به همکاری می شوند.
وی اظهار داشت: خوشــبختانه هم اکنون به این مرحله رسیدیم و با 
حمایت از دفتر ازدواج و تعالی خانواده، موفق شدیم در سطح کشور 

اقدامات ماندگاری انجام دهیم.

دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، نخستین 
جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان را برگزار می کند.

نخستین »جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان« با هدف اولویت بخشی 
به مســائل فرهنگی و تربیتی مرتبط با ماموریت هــای انجمن اولیا 
و مربیان و همچنین بررســی، داوری، انتخاب، معرفــی و تقدیر از 
نویسندگان، مترجمان و موسسات انتشاراتی برتر، در حوزه آموزش 
والدین و تربیت فرزندان برگزار می شــود تا پس از آن، آثار مناسب و 

اثرگذار مرتبط با تربیت فرزندان، به خانواده ها معرفی شود.
 عالقه منــدان، موسســات انتشــاراتی، نویســندگان و مترجمان 
استان های کشور، می توانند آثار وکتاب های انتشــار یافته خود )از 
سال 1390 به بعد( را  به طور مستقیم یا ازطریق موسسات انتشاراتی، 
به دبیرخانه جشــنواره ارســال کنند. آخرین مهلت ارســال آثار تا 
27بهمن ماه 95 است و بررسی، داوری و انتخاب کتاب های برگزیده و 
قابل تقدیر، صرفا در دبیرخانه علمی جشنواره مستقر در دفتر مرکزی 
انجمن اولیا و مربیان وزارتخانه، به نشــانی تهران، میدان فردوسی، 
خیابان شهید قرنی، خیابان سمیه، ساختمان مرحوم عالقه مندان، 
طبقه دهم، دفتر انجمــن اولیا و مربیان، اداره آمــوزش اولیا صورت 
خواهد گرفت. الزم است عالقه مندانی که آثار خود را ارسال می کنند، 
آدرس و شــماره تماس خود را به همراه آثار خــود ذکر کنند. زمان 
برگزاری جشنواره روز دوشنبه 9 اسفند95 در دانشگاه تهران است. 
کارشناسان دفتر مرکزی انجمن اولیا و مربیان، همه روزه بجز روزهای 
تعطیل، با شماره تلفن های 82284272-021 و 021-82284273 

آماده پاسخگویی به سواالت عالقه مندان و رفع هرگونه ابهام هستند.

معاون تربیت بدنی و سالمت وزیرآموزش و پرورش، با اشاره به اجرای 
طرح حیاط پویا در 25 هزار مدرسه اظهار کرد: برنامه هایی در راستای 
توسعه سواد حرکتی و سبک زندگی سالم دانش آموزان طراحی کرده 

و قصد داریم فعالیت های ورزشی را مدرسه محور کنیم.
 مهرزاد حمیدی درخصوص اقدامات انجام شــده در راستای کاهش 
کم تحرکی  و رفــع ناهنجاری های قامتی دانش آمــوزان اظهارکرد: 
در حال حاضر 33 هــزار دبیر تربیت بدنــی در زمینه تحقق اهداف 
آموزشـــی و بهداشــت روانی و جســمی دانش آموزان در مدارس 
فعالیت می کننــد. وی در ادامه افزود: اجــرای مطلوب درس تربیت 
بدنی درراســتای توسعه ســواد حرکتی و ســــبک زندگی سالم 
در دانش آموزان دنبال می شــود و معاونت تربیت بدنی و ســالمت 
وزارت آموزش و پرورش، بــــا درک عمیق از ناهنجاری های قامتی 
دانش آموزان که ناشــی از ســبک زندگی غیرفعــال، کم تحرکی، 
کم توجهی خانواده ها و سایرنهادهای مسئول است، فعالیت هایی را 

ترتیب داده است.
وی به برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای با حضور بیش از 
چهار میلیون و 500 هزار دانش آموز  اشاره کرد و گفت: اجرای طرح 

حیاط پویا نیز در 25 هزار مدرسه اجرا شد. 
عالوه بر این، شــاهد اجــرای نرمش صبحگاهی با حضــور بیش از 

3میلیون دانش آموز بودیم.

پیشنهاد  سردبیر:
 عیدی آخر سال فرهنگیان تعیین  شد

با مسئوالن

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
تمام شــعبات بیمه ایران، هم اکنون در سراسر کشور در حال 
عرضه بیمه ازدواج هستند و امیدواریم تا سقف یک میلیون نفر 

تا پایان سال 96 از بیمه ازدواج برخوردار شوند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا رستمی در مراسم اعطای پروانه 
مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده که در وزارت ورزش 
و جوانان برگزار شد، افزود: به دلیل شرایط اجتماعی و با توجه 
به موانعی که جوانان برای ازدواج دارند، با همکاری بیمه ایران، 
بیمه ازدواج جوانان را راه اندازی کرده ایم و در حال حاضر تمام 
شعبات بیمه ایران در سراسر کشــور، در این زمینه خدمات 
ارائه می دهند. وی بــا بیان اینکه فعالیت دفتــر برنامه ریزی 

و تحکیم خانواده وزارت ورزش و جوانان به دو بخش تقســیم 
می شود، اظهار کرد: مشارکت متخصصان اعم از روان شناسان 
و مشاوران و مشارکت جوانان فعال اجتماعی در قالب سمن ها 
را مد نظر قــرار داده ایم. یکی از مجموعــه فعالیت های حوزه 
ازدواج، ساماندهی مراکز خدمات مشــاوره  ازدواج و خانواده 
است. این کار از زمان فعالیت ســازمان ملی جوانان آغاز شده 
و نتایج ارزشمندی داشته است. رستمی در بخش دیگری از 
صحبت های خود اظهار کرد: در حال حاضر شاهد افزایش آمار 
طالق در 5 سال اول زندگی مشــترک هستیم که به منظور 
مدیریت و کنترل این وضعیت تالش کرده ایم تا آموزش های 
پیش از ازدواج درخصوص تشــکیل خانواده جدی تر گرفته 
شــود؛ به همین منظور برنامه 16 ســاعته ای طراحی شد و 
تالش می کنیم 2000 نفر را به عنــوان مربی آموزش دهیم و 
بدین ترتیب آموزش های پیش از ازدواج را ساماندهی کنیم. 
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اشاره 
به افزایش میــزان وام ازدواج جوانان از 3 به 10 میلیون تومان 
گفت: دولت یازدهم برخالف فشارهای زیاد اقتصادی، اقدام به 
این کار کرد و در حال حاضر تمام ثبت نام شــدگان در سامانه 
وام ازدواج، وام خود را دریافت کرده اند و تا پایان ســال جاری، 

یک میلیون و 100 هزار نفر این وام را دریافت خواهند کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی گفت: 
درراستای ترویج فرهنگ تامین اجتماعی در جامعه و آشنایی 
دانش آموزان مقاطع مختلف با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی، 
مولفه های کالن بیمه و تامین اجتماعــی برای درج در کتب 

درسی احصا شد.
منصور اعتصامــی افزود: کارگروه تعییــن مولفه های بیمه و 
تامین اجتماعی این سازمان، براساس تعیین پنج محور شامل 
خدمات و تعهدات تامین اجتماعی، تضمین ســالمت آتی، 
مشمولین بیمه و تامین اجتماعی، حقوق شهروندی و الزامات 
زندگی اجتماعی، 17 مولفــه کالن و اصلی همراه با تعاریف و 
مستندات تکمیلی آن را جهت مولفان کتب درسی و به منظور 

تهیه محتوای متناسب با این مولفه ها، با حدود 200نفر ساعت 
جلسه و بحث، مورد تایید نهایی قرار داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: 
وفق این مصوبات و مولفه های نهایی و احصا شــده، منتخب 
مولفان کتب درســی آموزش و پرورش، براساس تنوع قالب 
و محتوا و همچنین با توجه به نتایج حاصل شــده از تحلیل 
محتوای مفاهیم بیمــه و تامین اجتماعی در کتب درســی، 
اقدام به تولید محتوای متناســب با ایــن مفاهیم، حداکثر تا 

15اسفند ماه امسال خواهد کرد.
وی تاکید کرد: درباره تناسب ســازی مولفه های نهایی، باید 
تطبیق مخاطب خاص در رده های مختلف تحصیلی صورت 
پذیرد؛ ضمن اینکه گروه مولفــان در عین تفکیک مولفه ها، 
باید محتوا را با رعایت پیوستگی و ترتیب زمانی تولید کنند. 
همچنین مولفه ها باید دسته بندی و اولویت یابی و در نسخه 

نهایی، براین اساس ارائه شوند.
اعتصامی اظهار داشــت: این کارگروه، متشکل از نمایندگان 
معاونت ها و ادارات کل تخصصی ذی ربط بوده و با اجماع نظر 

همه حوزه ها به این جمع بندی رسیده است.
سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش 

دارد که حدود 14 میلیون نفر آنها بیمه شده اصلی هستند.

معاون ساماندهی امور جوانان تصریح كرد:

اعطای بیمه ازدواج به یک میلیون زوج تا پایان سال 96
معاون سازمان تامین اجتماعی:

مبحث بیمه و تامین اجتماعی، وارد كتاب های درسی می شود

اخبار کوتاه 

مدیرعامل ستاد دیه كشور:

90 درصد زنان به دلیل صدور چک 
بی محل در زندان هستند

مدیرعامل ستاد دیه کشــور،  ضمن تقدیر از همیاری همیشگی 
خیرین در روند آزادی محکومــان تحت حمایت این نهاد مردمی، 
اظهار داشــت: با عنایت به اهتمــام و دغدغه دســتگاه قضایی و 
کمک های خداپســندانه نیکوکاران، درحال حاضر اســتان های 
چهارمحال و بختیای، ایالم و سیســتان  و بلوچستان، فاقد زندانی 
زن درخصوص جرائم غیرعمد هستند و بســیاری از استان ها نیز 
مانند خراسان شمالی، کرمان و مرکزی تنها یک زندانی غیرعمد 

دارند. 
سید اســدا... جوالیی افزود: در مقابل، باوجود تالش ستاد دیه در 
کاهش حداکثری بانوان زندانی واجد شــرایط، هم اکنون استان 
فارس با 30 مددجو، بیشــترین تعداد زندانی را به خود اختصاص 
داده و گیالن بــا 23 زندانی و مازنــدران نیز بــا 19 محکوم، در 

رتبه های بعدی این آمار قرار دارند. 
وی یادآور شــد: تــالش در آزادی ســالمندان باالی 75 ســال، 
بیماران صعــب العالج و نســوان آبرومند و سرپرســت خانواده، 
همواره از اولویت های اصلی این نهاد حمایتی بوده و هرچند برای 
استخالص این دســته از محکومان، ماه گذشته طرح های ویژه ای 
داشــته ایم اما با اســتناد به حکم قضات دادگاه ها، در حال حاضر 

تعداد این محبوسان به 180 نفر رسیده است.
مدیرعامل ســتاد دیه کشــور گفت: در نوع محکومیت این دسته 
از زندانیان، باید گفت قریب به 90 درصد زندانیان زن به ســبب 
صدور چک بدون پشتوانه یا ضمانت بانکی به واسطه همین اوراق 

تجاری، روانه زندان شده اند.

اخبار 

به گزارش ایرنا، این طرح، هم اینک جهت تایید نهایی به شورای 
نگهبان ارجاع شــده و قرار اســت پس از تایید نهایی در قالب 

قانون، اجرا شود.
موافقان طرح چه می گویند؟

حســن نوروزی یکی از نمایندگان مجلس که از موافقان طرح 
مذکور اســت در این باره می گوید: با تصویب نهایی و اجرایی 
شــدن این مصوبه، آن گــروه از زنان شــاغل نیز که از ســن 
بازنشستگی خود راضی هستند، به صورت اختیاری می توانند 

بازنشسته شوند و به امور زندگی خود برسند. 
»پروانه مافی« نایب رییس کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
کشور در مجلس شورای اســالمی نیز اظهار می دارد: استفاده 
از شرایط بازنشستگی برای زنان شــاغل دستگاه های دولتی 
با سابقه 20 ســال، کامال اختیاری اســت و در صورت قانونی 
شدن، برای زنان شاغلی اجرا می شــود که با مشکالت عدیده 
ای همچون بیماری و یا پرستاری از بیمار در شرایط اضطراری 

به سر می برند و شرایط کار برای آنان دشوار است.
این نماینده مجلس می افزاید: زنانی که با 20 ســال ســابقه 
کار بازنشسته می شــوند تنها حقوق 20 روز کاری را دریافت 
می کنند و این امر، مشکلی را برای صندوق های بیمه ای ایجاد 

نخواهد کرد.
وی با تاکید براینکه هیچ نگاه جنســیتی و یا جناحی سیاسی 
درتصویب این قانــون در مجلس دخیل نبوده اســت،  اظهار 

می کند که این قانون، صرفا با نگاه حمایــت از خانواده و زنان 
مراجعه کننده ای که نیازمند کمک بوده اند، تدوین شده است.

مافی با اشــاره به قانــون تامین اجتماعی تبصــره 4 ماده 75 
می گوید: طبق این قانون، زنان شاغل بخش کارگری می توانند 
با 20 سال ســابقه و 42 سال سن بازنشسته شــوند؛ بنابراین 
مصوبه جدید مجلس )بازنشستگی زنان شاغل در دستگاه های 
دولتی با سابقه 20 سال ( طرح جدیدی نیست؛ با این تفاوت که 
اکنون تالش شده است تا بازنشســتگی مربوط به زنان کارگر، 
زنان شاغل در دستگاه دولتی را نیز شامل شود. نماینده مردم 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی تاکید می کند: همه اقشار زنان باید از این قانون منتفع 

شوند.
مافی در عین حال ادعای برخی از صندوق های بازنشســتگی 
مبنی بر وارد آمدن زیان مالی سنگین با اجرای قانون یاد شده را 
رد می کند و می افزاید: صندوق ها هیچ زیان مالی نخواهند دید 

و این، ادعای کذبی بیش نیست.
واما مخالفان چه می گویند ؟

مســئوالن وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی، از جمله کسانی 
هستند که اجرای بازنشستگی زنان با 20 ســال سابقه کار را 

طرحی غیرکارشناسانه قلمداد می کنند.
یکی از این مخالفان، حجت ا... میرزایی، معاون اقتصادی وزیر 
تعاون، رفاه و کار است. او پیشتر در نشستی خبری گفته بود که 

اجرای این مصوبه، ساالنه حدود پنج هزار میلیارد تومان برای 
صندوق بازنشستگی کشوری و حدود 30هزار میلیارد تومان 

برای تامین اجتماعی، بار مالی به دنبال خواهد داشت. 
مجید حســن زاده، یکی دیگر از کارشناســان رفــاه وتامین 
اجتماعی اســت که از مخالفان اجرای طرح بازنشستگی زنان 
با 20 سال ســابقه کار به شــمار می آید. او این طرح را طرحی 
تبعیض آمیز برای زنان شاغل در دستگاه های دولتی می داند و 
معتقد است که اجرای آن، تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت. 
حســن زاده در باره طرح یاد شــده به خبرنگار ایرنا می گوید: 
اجرای این طرح درگروه زنان، باعث تغییر توازن جنســیتی در 

بازار کار می شود که برگشت پذیر نیست.
این کارشــناس با بیان اینکه نسبت زنان شــاغل به مردان در 
بازار کار پایین اســت می گوید: اجرای طرح بازنشستگی زنان 
با 20سال سابقه کار، باعث می شــود تا تعداد زیادی از زنان از 
بازار کار خارج شــوند. وی همچنین تحمیل بار سنگین مالی 
به صندوق های بازنشســتگی را از دیگر تبعــات اجرای طرح 

بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار برشمرد.
این کارشناس با اشــاره به ضرر و زیان هایی که صندوق های 
بازنشســتگی با اجرای طرح یاد شــده متحمل می شــوند، 
می افزاید: در صورتی که دولت، منابع مالی الزم را برای اجرای 
طرح مذکــور تامین کنــد، صندوق های بازنشســتگی زیان 

نخواهند دید.
این کارشــناس تامیــن اجتماعی اعتقــاد دارد کــه بحران 
صندوق های بازنشستگی باید به صورت پارامتریکی و نه ازطریق 

سیستماتیک مالی اصالح شود.
طرح بازنشســتگی زنان با 20 ســال سابقه كار، 

پشتوانه علمی كارشناسی ندارد 
حسام نیکپور، معاون پژوهش موسســه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی است. او نیز معتقد است که اجرای طرح بازنشستگی 
بانوان با 20سال ســابقه کار بدون محدودیت سنی، پشتوانه 

علمی کارشناسی ندارد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به فضای انتخابات می افزاید: باید 
بررسی شــود که آیا علت تصویب این طرح در مجلس، به واقع 
حمایت از خانواده بوده اســت یا کمرنگ شدن حضور خانم ها 

در بازار کار؟
نیکپور می گوید: بدون شــک اجرای طرح یاد شده،  سیاست 
حمایت از خانواده نبوده است و می توان سیاست های بهتری 

را برای حمایت از زنان و خانواده تعریف کرد.
وی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی و بیمه ای، وضعیت 
خوبی ندارند، خاطرنشــان مــی کند: برای رفع مشــکل این 
صندوق ها، کم کردن سن بازنشستگی چاره کار نیست و برای 
حمایت از خانواده، باید از مساعدت های اجتماعی  و نه از جیب 
مردم استفاده شود و باید دراین خصوص به فکر راهکار مناسبی 

بود.

طرح بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه كار بدون محدودیت سنی، در حالی طی ماه گذشته در مجلس شورای 
اســامی به تصویب نمایندگان موافق مجلس دهم رســید كه شماری از كارشناســان، همچنان اجرای آن را 

غیركارشناسی می دانند و خواهان رد آن در شورای نگهبان هستند.

بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار؛ فرصت یا تبعیض؟!

عیدی آخر سال فرهنگیان 
تعیین  شد

3تا6سالگی؛ زمان طایی
غربالگری چشم كودكان

طبق نظر هیئت وزیران و بخشنامه ارسالی وزارت آموزش و پرورش به استان های 
کشور، عیدی پایان سال فرهنگیان 770 هزار و 500 تومان تعیین شد.

پاداش پایان سال کارمندان و کارکنان دولت، هر سال در ماه های پایانی بررسی 
و مشخص می شــود. هیئت وزیران در تاریخ 14 بهمن ماه مصوبه ای درخصوص 
میزان و شرایط پرداخت پاداش پایان سال کارکنان دولت به دستگاه های اجرایی 
ارسال کرد. متعاقب آن، حسین فرزانه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش، در تاریخ 17 بهمن ماه سال جاری بخشنامه ای را به استان های 
کشور، ارسال و شیوه و مبلغ پرداخت عیدی پایان سال فرهنگیان را مشخص کرد. 
طبق این بخشنامه، »پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( به میزان هفت میلیون 
و هفتصد و پنج هزار ریال به کارمندان )رســمی، ثابــت، پیمانی، خرید خدمت، 
قراردادی و موقت( به نســبت خدمت تمام وقت، با رعایت تبصره های 1 و 2 بند 
»یک« و بند »سه« مصوبه مذکور و سایر مقررات بالمانع است؛ ضمنا دانشجویان 
متعهد خدمت )مشــغول به تحصیل( به لحاظ عدم اشــتغال به کار، شامل مفاد 
مصوبه نخواهند بــود و معلمان حق التدریس نیز نســبت به ســاعات تدریس، 

مشمول عیدی خواهند شد.« 
همچنین ذکر این نکته هم ضروری است که میزان عیدی فرهنگیان با کارکنان 
دولت هیچ تفاوتی ندارد و بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تمام کارکنان دولت به 

میزان مساوی و 770 هزار و 500 تومان عیدی دریافت خواهند کرد.

محمد علی مطلــب زاده رییس اداره بهزیســتی اردســتان، درخصوص طرح 
غربالگری کودکان این شهرســتان گفت: 95درصد کودکان 3 تا 6 ســال این 

شهرستان مورد سنجش بینایی قرار گرفتند. 
وی ادامه داد: از مجموع 2 هزار و 10 کودک 3 تا 6 سال این شهرستان، یکهزار 
و 900 تن تا پایان دی ماه سال جاری مورد غربالگری بینایی قرار گرفته و از این 

تعداد، 175 کودک به چشم پزشک ارجاع داده شدند. 
وی گفت: 3 تا 6 ســالگی زمان طالیی غربالگری چشــم کودکان محسوب می 
شــود و اگر کودکان این دوره را از دســت دهند، دیگر نمی توان از پیشــرفت 
اختالالت بینایی آنان که گاه منجر به کم بینایی و نابینایی می شود جلوگیری 

کرد. 
مطلب زاده عنوان کرد: ایــن طرح با همکاری اداره آموزش و پرورش، شــبکه 
بهداشت و درمان، والدین کودکان و سایر دستگاه های مرتبط، تا پایان امسال 

ادامه دارد.
مطلب زاده افزود: تنبلی چشــم، نوعی اختالل بینایی اســت که دید را کاهش 
می دهد و پیشــرفت آن منجر به کم بینایی و حتی نابینایی می شود و اختالل 
در دید عمقی، اختالالت تحصیلی و یادگیــری، نابینایی یا کاهش بینایی دائم، 
کاهش قدرت تمرکــز و تفکیک و افزایش احتمال بروز حــوادث و معلولیت در 

کودکان، از عوارض ناشی از آن محسوب می شود.

دست یاری معلمان بر سر 25هزار
 دانش آموز بی سرپرست

مدیر کمیته امداد استان اصفهان، از کمک معلمان نیکوکار اصفهانی به دانش 
آموزان نیازمند در قالب طرح های اکرام ایتام و محسنین خبر داد. حمیدرضا 
شیران مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: تاکنون چهار هزار و 413 
معلم نیکوکار اصفهانی درقالب طرح اکرام ایتــام و 978 معلم در قالب طرح 
محسنین، از 25هزار دانش آموز بی سرپرست و ازکار افتاده این استان حمایت 
کردنــد. وی بابیان اینکه این معلمــان نیکوکار، 13میلیــارد و 500میلیون 
ریال به دانــش آموزان نیازمند اســتان کمک کردند، افزود: خرید مســکن، 
لوازم التحریر، مشــاوره های تحصیلی، تهیه کاالهــای خدماتی، فرهنگی و 
آموزشــی و پرداخت هزینه های درمان، ازجمله کمک هــای غیرنقدی این 
معلمان نیکوکار بوده است. شــیران تصریح کرد: از ابتدای امسال هم خیران 
نیک اندیش استان با پرداخت 141میلیارد و 500 میلیون ریال به هفت هزار 
و 149 یتیم در قالب طرح اکرام ایتام و با پرداخت 39 میلیارد و 500میلیون 
ریال در قالب طرح محســنین، به دانــش آموزان بی بضاعــت و یتیم کمک 
کردند. وی خاطرنشــان کرد: خیران اصفهانی می تواننــد ازطریق تماس با 
شماره32217757 امداد و دریافت کد شناسه واریز، کمک های نقدی خود 
را به شماره حساب 3347787096، شماره کارت 6104337770020418 
و یا شماره حساب شــبا IR86120000000003347787096 بانک ملت 

ار سال کنند.

ویژه

رییس پلیــس راه فرماندهي انتظامي اســتان، از افزایش 
8درصدي برخورد بــا تخلفات حادثه ســاز رانندگان در 
جاده هاي استان در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل خبر داد.
به گــزارش ایمنا، ســرهنگ حســین پورقیصــري در 
حاشیه جلســه مالقات مردمي در ســامانه 197 گفت: 
در بررســي هاي صورت گرفته توســط پلیس راهور ناجا، 
20نوع تخلف حادثه سازي که باعث وقوع تصادفات مرگبار 
مي شود، احصا شده است و به تمام ماموران پلیس راه استان 
نیز تاکید شــده که تمرکز خود را روي برخورد با این گونه 
تخلفات معطوف کنند. وي افزود: در همین زمینه برخورد 
ماموران پلیس راه استان با تخلفات حادثه ساز در جاده ها 
طي 10ماهه امسال نســبت به مدت مشــابه سال قبل، 
8درصد افزایش پیدا کرده است. این مقام مسئول، عمده 
تخلفات حادثه سازي که توســط رانندگان در جاده هاي 
استان به وقوع پیوسته را سرعت و سبقت غیر مجاز و تجاوز 
به چپ عنوان کرد. این مقام انتظامي از تشدید برخوردهاي 
قانوني با تخلفات حادثه ساز خبر داد و گفت: طبق مصوبه 
جدید هیئــت دولت، جریمه تخلف ســرعت و ســبقت 
غیر مجاز 200 هزار تومان شده اســت که در صورت عدم 

پرداخت در مهلت مقرر قانوني، این رقم دوبرابر خواهد شد.
سرهنگ پورقیصري با بیان اینکه هم اکنون 200 دستگاه 
دوربین نظارت تصویري ثابت در جاده هاي استان، تخلفات 
رانندگان را در لحظه ثبت مي کنند بیان داشت: هم اکنون 
سیستم ارسال پیامکي تخلفات رانندگان به گوشي آنان نیز 
فعال شــده و هم زمان با این تخلفات، به گوشي آنها ارسال 

مي شود.
رییس پلیس راه فرماندهي انتظامي استان گفت: درصورتي 
که راننده اي درهنگام رانندگي تعادل نداشــته باشــد، 
ماموران ما از وي تســت خواهند گرفت و در صورت مثبت 
بودن نتیجه، عالوه بر تحویل به مراجع قضائي، گواهینامه 
وي نیز به مدت شش ماه توقیف مي شود و پس از این مدت، 
تست دوباره اخذ گردیده و اگر این بار نیز تست وي مثبت 

باشد، گواهینامه او براي همیشه باطل خواهد شد.
سرهنگ پورقیصري، جریمه استفاده از موادي که موجب 
عدم تعادل در هنگام رانندگي مي شود را براساس مصوبه 
جدید هیئت دولت، 400هزار تومــان عنوان کرد و گفت: 
این جریمه درصورت عدم پرداخــت در مهلت قانوني، به 
800هزار تومان افزایش پیدا مي کند که نشــان مي دهد 
پلیس با این گونه متخلفــان برخورد قاطعــي دارد؛ چرا 
که تخلف این افراد، زمینه ســاز بروز حــوادث مرگبار در 

جاده هاست.

برخورد با متخلفان رانندگی 
بیشتر می شود

No. 2072   | February   08  ,2017  |  16Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



11
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2072 | چهارشنبه 20 بهمن  1395 | 10 جمادی االول 1438

yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM

پیشنهاد سردبیر: 
کاله خود ایرانی ؛ پوشش رزم ۶۰۰ ساله

سرزمین های افسانه ای؛ 

 انیمیشن هایی که واقعیت دارند!)1(

کاخ سلطنتی که در انیمیشن زیبای خفته می دیدیم و جنگل زیبای اطرافش 
که شــاید خیلی از دخترها دلشان می خواســت بتوانند در آنجا قدم بزنند تا 
شاهزاده رویاهایشــان بیاید و باهم مالقات کنند و یک زندگی رویایی داشته 
باشند. این کاخ، از کاخ نوشوانستین الهام گرفته شده که طراحی آن به دست 

یک معمار طرفدار هنر و زیبایی به نام لودویگ دوم بوده است.

زیبای خفته- باواریای آلمان

1

اگر این آبشــار را دیده باشــید، قبل از اینکه آقای فردریکســن به سرزمین 
رویایی اش برســد به او اعتماد کرده و با او  همراه می شــدید. آبشــار فرشته 
)آنجل( در کشــور ونزوئال واقعا همان آبشار بهشــت طالیی است که پیرمرد 
سرسخت داستان به راســل کوچولو قول داده بود. بلندترین و باصالبت ترین 

آبشار دنیا که 979 متر ارتفاع دارد.

 آبشار آنجل )فرشته(- ونزوئال
4

تمام اتفاقاتی که در گیسوکمند می افتد، نشــان از سرزمین غیر قابل دسترسی 
داردکه مثل یک دژ نفوذناپذیر برای مردمش عمل می کند. کوهســتان ســنت 
میشل در نورماندی فرانسه، گردشگرهای زیادی را به خود جذب می کند، چون 
جزر و مدهایی که در اطرافش اتفاق می افتد، هرچند وقت یک بار این سرزمین را از 

اطرافش جدا کرده و آن را به یک  جزیره غیر قابل دسترس تبدیل می کند.

گیسو کمند- نورماندی فرانسه
3

کوهســتانی که در ارتفاع 2430 متــری در ماچو پیچوی پــرو وجود دارد، 
اقامتگاهی مجلل بود که امپراتور قوم اینکا در آن زندگی می کرد و ســال ها 
بعد از اینکه اسپانیا به پرو حمله کرد، ناشناخته باقی ماند. کسی چه می داند؟ 

شاید امپراتور کوزکو همون امپراتور اینکاها بوده است.

زندگی جدید امپراتور- کوزکوی پرو

۶

دیو و دلبر- آلساک فرانسه

عالء الدین- تاج محل در هندوستان

از فضای عاشقانه و سنتی انیمیشــن دیو و دلبر نمی شود انتظار جایی غیر از 
فرانسه را داشت. این دهکده کوچک الهام بخش فضای انیمیشنی بوده که در 
سرتاسر آن  می شود تضاد عشق و خشونت را مشاهده کرد، درست مثل تضاد 

فرهنگ کشورهایی که در تاریخ این دهکده تاثیرگذار بوده اند.

2

مرمرهای سفید و باغ های باشکوه قصر سلطان، همان قصری که عالء الدین 
برای رســیدن به پرنسسش چه سختی ها که نکشــید. این قصر به تاج محل 
معروفی که سلطان شاه جهان هندی ساخته بود  شبیه است. با این تفاوت که 
عمارت شــاه جهان، درواقع آرامگاهی بود برای همسرش تا جسمش در آنجا 

آرام بگیرد و یادش ماندگار شود.

5

انیمیشن های کمپانی دیزنی برای گروه های سنی مختلف جذابیت دارند. ما با داستان هایشان بزرگ شدیم و در طول سال های متوالی با رویای سفر به سرزمین های افسانه ای این انیمیشن ها زندگی کردیم. 
دنیایی سرشار از زیبایی و لطافت و رنگ، که هر کسی درآن داستان شیرینی دارد و هر داستانی، پایان خوشی. وقتی بزرگ تر شدیم، به خاطر رویاهایی که داشتیم به خودمان خندیدیم و گفتیم:»چه کسی به 
جز یک بچه ساده باور می کندکه چنین سرزمین هایی وجود خارجی داشته باشند؟« نمی دانم تا به حال رویاهای کودکیتان به واقعیت تبدیل شده اند یا خیر و توانسته اید چیزی را به دست آورید که از کودکی 
در آرزوی رسیدن به آن بوده ایدیا نه؟ باید بگویم اگر تا به حال این حس را تجربه نکرده اید، شانس در خانه شما را زده؛ پیدا کردن رویاهای کودکی، امید را به زندگی بر می گرداند. آدم را به دورانی می بردکه 
دنیا را سرتاسر رنگی می دید و به تنها چیزی که فکر نمی کرد، دشمنی و جنگ و دعوا بود. چون با دیدن انیمیشن های محبوبش باور کرده بود که پایان هر اتفاقی شیرین و خوش است. اگر دلتان می خواهد بار 

دیگر به دنیای کودکی برگردید، این مطلب را تا آخر بخوانید. قصد داریم مکان هایی  را  به شما  نشان دهیم که برای ساخت انیمیشن های دیزنی، ازآنها الهام گرفته شده است.

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

با اسکلت دایناسوری رو به رو هستید که توانسته عنوان بزرگ ترین اسکلت جهان 
که تا به حال کشف شده را به خودش اختصاص دهد. اسکلت یافت شده مربوط به 
نوعی دایناسور به نام تیتاناسور می باشد. تیتاناســورها گردن هایی دراز داشته و 
روی چهار دست و پای خود حرکت می کردند و قدمت آنها به 90 میلیون سال قبل 
بر می گردد. جالب اینکه این اســکلت های کشف شده به قدری بزرگ و سنگین 
هستند که در ابتدا و برای نمایش تیتاناســور در موزه، از استخوان های بازسازی 
شده آن استفاده می کردند. امروزه اما خود استخوان های اصلی در موزه به نمایش 
در آمده اند.طول اسکلت تیتاناسور به 37 متر می رسد و درازای آن به قدری است 
که در اتاق مربوطه خود کامال جا نشده و حتی نزدیک سه متر از اسکلت وارد اتاق 
بعدی موزه شده است.داستان کشف تیتاناســور نیز جالب است، ابتدا کشاورزی 
متوجه استخوان بزرگی شد که از زمین بیرون زده است و آن را با دیگران در میان 
گذاشــت. پس از چندی متخصصین مشغول حفر زمین شــدند و در نهایت بعد 
از سه روز توانستند استخوان ران تیتاناســور را از خاک بیرون آورند. در مجموع 
۸4 استخوان از تیتاناسور کشف شــد و پس از تحقیقات مربوط متوجه شدند که 
 این بزرگ ترین اسکلت دایناسور کشف شده، در زمان مرگ خود نوجوانی بیش 

نبوده است!

تمدن ایالمی یکی از قدیمی ترین تمدن های ایران و جهان اســت که از 2700 
ســال پیش از میالد، در منطقه شوش باســتان و البته ایالم کنونی پا گرفت و 
محدوده وسیعی از ایران را شــامل می شــد. از آن جمله می توان استان های 
امروزی فارس، خوزستان، کردستان، لرستان، کرمانشاه، کرمان، چهارمحال و 
بختیاری و بوشهر را نام برد. این تندیس کوچک که روی تخت روانی سوار است، 
بخشی از بقایا و مجموعه با ارزش به دســت آمده از معبد اینشوشیناک در شهر 
باستانی شوش اســت. در این مجموعه طیف متنوعی از اشیای ارزشمند دیده 
می شود که قدمت آنها به اواخر هزاره دوم پیش از میالد بر می گردد. حیوانات 
روی تخت روان و در حال رقص، نشان از گسترده بودن این اشیا در شوش دارد.

در تمدن ایالمی، شــیرها نمادی از قدرت و جادو بوده که بــه ایزدبانویی به نام 
ناروندی، ایزدبانوی عشق و جنگ منتسب می شــود. از همین رو شیر، حیوان 
ارزشــمند و مهمی در تمدن ایالمی می باشد. جالب اســت بدانید که کارکرد 
این اشیا برای متخصصان همچنان مبهم و نامشخص مانده و تنها این احتمال 
 باقی است که از آنها به عنوان اســباب بازی و یا وسیله ای به عنوان نذر استفاده

 می کردند.این تندیس کوچک شیر ارتفاعی 3 سانتی و عرضی 7 سانتی متری 
دارد و امروزه در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.

 تاریخ جهان در صد شیء، یکی از معروف ترین برنامه های رادیویی یک شبکه 
معروف انگلیسی است که توسط موزه بریتانیا لندن تهیه شده است. این برنامه 
رادیویی در ۱00 قســمت، تاریخ جهان را با ۱00 شیء باستانی مختلف از تمام 
دنیا روایت می کند. یکی از اشیای این مجموعه، ابزار سنگی و برنده ای به قدمت 
۱/۸ میلیون سال اســت که مردمان اولیه از آن برای برش استخوان ها، گیاهان 
و چوب استفاده می کردند. ســنگ برنده الدوای یکی از قدیمی ترین ابزار های 
انسان ساز جهان اســت که در تنگ الدوای کشف شده اســت. به نظر می رسد 
این ابزار سنگی یک میلیون ساله را با چکشی اســتخوانی استفاده می کردند، 
به گونه ای که لبه های تیز ســنگ را روی شیء مورد نظر گذاشته و با چکش به 
سنگ نیرو وارد کرده و چوب، گیاه و یا اســتخوان را ریز می کردند. خوب است 
بدانید که تنگ الدوای یکی از مهم ترین مناطق برای دیرین شناســان است که 
کشفیات حاصل از این منطقه در درک تکامل انســان های اولیه تاثیر بسیاری 
داشــته، طوری که آن را »گهواره بشــریت« می دانند. الدوای در شرق آفریقا و 
در کشــور تانزانیا قرار دارد که در گذشــته با زلزله ای به دو نیم شد و تنگ را به 
 وجود آورد. در این دره اســتخوان ها و جمجمه های بسیاری از اجداد انسان ها 

کشف کرده اند. 

اگر با دقت به این کاله نگاه کنید، مــی بینید کاله خودهای یــک  دوره از ایران، 
شبیه دســتار و عمامه بوده اند. بخش پایینی آنها پیازی شکل و در انتها کشیده و 
باریک بوده است. گروهی از درویش ها، از دســتار استفاده می کردند و عمامه را با 
تعدادی مشخص به دور سر می چرخاندند که گویی منشــأ دینی دارد. از همین 
رو، به نظر می رسد که این کاله خودها تنها وسیله ای دفاعی در جنگ نبوده بلکه 
به صورت همزمان کارکردی ســمبولیک و دینی هم داشــته اند. در واقع شمایل 
مشابه این کاله خودها به دستار و عمامه نوعی نشان از حرکتی مقدس دارد و اعالم 
می کند که پوشنده آن جنگجویی حاضر در حرکتی ارزشی است. کاله خودهای 
این چنینی اغلب به همراه زره و جوشن مشــابهی، برای سواره نظام های درشت 
 هیکل ساخته شده و قدمت آنها به قرن چهاردهم میالدی، حدود ۶00 سال پیش

 بر می گــردد. کاله خود ایرانی پیــش رو متعلق به دوره آق قویونلو، سلســله ای 
ترکمنی در قرن پانزدهم میالدی اســت. این سلســله در محدوده شمال غربی 
ایران، قفقاز و آناتولی سیطره داشــت.روی کاله خود نوشته ها، نگاره های طالیی 
و نقره ای، نام فرمانداران زمان و چندین نصیحت به چشم می خورد. این کاله خود 
 از فوالد ساخته شده، ارتفاعی حدود 30 ســانتی متر و وزنی در حدود ۱ کیلوگرم 

دارد. 

 بزرگ ترین 
دایناسور جهان 

شیرهای   معبد   اینشوشیناک 
تندیس های ایالمی

سنگ برنده الدوای  
چاقوی یک میلیون ساله

کاله خود ایرانی  
پوشش رزم ۶۰۰ ساله

مطمئن هســتم اولین چیزی که با دیدن این عکس ها به 
ذهنتان می رســد این جمله است: »یک جوجه تیغی همه 
دنیا را دیده؛ اما ما نشســتیم کنج خانه«  باید بگویم نه تنها 
این جوجه تیغی بلکه بسیاری از حیوانات دنیا یک جهانگرد 
تمام عیار شده اند و به اکثر شــهرهای دنیا سفر می کنند. 
خیلی هایشان حتی از بعضی ســلبریتی ها هم معروف تر 
شده اند. وقتی عکس هایشان در محیط های مجازی پخش 
شد، طرفدارای زیادی به دست آورده و حتی در فیلم ها هم  

بازی کردند.
تونی و تام می گویند دوست دارند نماینده افرادی باشندکه 

دلشــان می خواهد دنیــا را ببینند و تا بــه حال فرصتش 
را  نداشته اند. شــاید به نظر، کلیشــه ای به نظر برسد ؛ اما 
ازشــما می خواهیم که دقایقــی برای نگاه کــردن به این 
عکس ها وقت بگذارید، با خودتــان فکر کنید چقدر جای 
دیدنی در دنیا وجود دارد و شــما باید به آنجا سفر کنید  و 
چه ناشناخته هایی منتظر کشف شدن هستند و چه مناظر 
زیبایی که با چشم خودتان باید ببینید. صاحبان این جوجه 
تیغی به مردم عشــق ورزیده  و می خواهند الهام بخشــی 
باشــند برای افرادی که عکس هایشــان را می بینند. پس 

عکس ها را تماشا کنید و از افکار مثبت خود  لذت ببرید.

وقتی عکس های یک جوجه تیغی جهانگرد، الهام بخش می شود!
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پیشنهاد  سردبیر:12
م-خ من نیستم اشتباه نکنید برف سفیدی که روزگار افغان ها را 

سیاه کرد
وزارت امور وضعیت اضطراری افغانستان 
 با انتشــار گزارشــی اعالم کرد که 
بر اثر بارش سنگین برف و سرما 
119 نفر جــان باخته و 89 تن 
دیگر نیز آســیب دیده اند. این 
وزارتخانه با انتشار گزارشی که 
 روز سه شنبه نســخه ای از آن 
در اختیــار ایرنــا قــرار گرفــت، 
اعــالم کــرد کــه190 منزل بــه طور 
کامل تخریب شــده و 23 منزل دیگر نیز آســیب دیده است. در 
گزارش اضافه شــده اســت که در این مدت400 رأس دام نیز تلف 
 شــده و تالش ها برای کمک رســانی ادامــه دارد. صخامت برف 
در 22 استان این کشور از80 تا300 ســانتی متر است که به وقت 
بیشتری برای بازگشــایی راه ها نیاز اســت. در گزارش اعالم شد 
که برای آسیب دیدگان سرما و برف در اســتان نورستان دو فروند 
بالگرد با کمک های فوری به این اســتان اعزام شده است. براساس 
این گزارش وزارت راه افغانستان نیز گفته اســت: در دو شبانه روز 
 گذشته 80 نفر را که در کوتل » حاجی گگ « استان بامیان در راه 
مانده بودند نجات دادند. ایــن وزارت افزود:150 نفر در یک منطقه 
دیگر بامیان،30 نفر در استان » سرپل « و500 نفر دیگر در منطقه 
زابل که در محاصره برف مانده بودند، بدون هیچ گونه آسیبی، نجات 
داده شــدند. در این گزارش آمده است: بزرگراه ها در اکثر استان ها 
بازگشایی شــده، اما در200 هزار کیلومتر جاده و راه های عبوری 
مردم نیاز به برف روبی دارد که چند روز بــه طول خواهد انجامید.

 وزارت راه افغانســتان اضافه کرد:50 مورد ســقوط سنگین بهمن 
در سالنگ ها در مسیر بزرگ راه استان » پروان « با شمال افغانستان 
 رخ داده اســت که در برخــی مناطق ضخامت برف بــه چهار متر 
می رسد. در این گزارش به نقل از وزارت توسعه روستایی آمده است 
 که این وزارت چادر، پتو، چراغ های نفتی، وسایل آشپزخانه، فرش 

و دیگر وسایل به استان های آسیب دیده فرستاده است.

حوادث جهان

حوادث ایران

 مدیر امور ایمنــی منطقه مس کرمان گفــت: انفجار 
ســیلندر اکســیژن در محوطــه بیرونی امــور تغلیظ 
سرچشمه، موجب کشته شــدن یک نفر و مصدومیت 

پنج نفر شد.
 به گزارش ایرنا، علی شریفی گفت: شش تن از کارگران 
پیمانکار بخــش های آهــک و تغلیــظ کارخانه مس 
سرچشمه در حین برشــکاری به دلیل انفجار سیلندر 
اکسیژن، دچار سانحه شــدند که بالفاصله به درمانگاه 
مس منتقل شدند. وی با بیان اینکه یکی از مصدومین 
این حادثه به نام ســعید عبــاس  پور به علت شــدت 
جراحات وارده درگذشــت، اظهار کرد: مصدومین این 
حادثه، علی اســتبرقی، اصغر میرزایی، علی عظیمی، 
علی آقایی و جواد بختیاری نام دارند که در دو شــرکت 
 آســیاکانی و حامی فــراور الونــد به عنــوان پیمانکار 
در بخش تغلیظ کارخانه مس سرچشمه مشغول به کار 

بوده  اند.
 وی با اظهار تاســف از حادثه پیش آمــده و همدردی 
با خانواده مرحوم عباس  پور گفت: علت حادثه توســط 
کارشناسان امور ایمنی در دست بررسی است. شریفی 
خاطرنشــان کرد: اقدامات درمانی برای بهبود وضعیت 
 مصدومیــن حادثه توســط کادر درمانی بیمارســتان 

علی بن ابی  طالب رفسنجان ) ع ( در حال انجام است.

 مرگ مشــکوک یک جــوان نوزده ســاله در مشــهد 
پلیس جنایی را به تکاپو انداخت.

علی اکبر احمدی نژاد گفت: جســد ایــن جوان مقابل 
منزل پیرمردی کشف شد که فروشنده مواد مخدر بود 
بنابراین این پیرمرد60 ساله تحت بازجویی قرار گرفت. 
وی اظهار کرد: این پیرمــرد در بازجویی ها اعتراف کرد 
 این جوان برای مصرف مواد مخدر بــه منزل وی رفت 
و آمد داشته اســت. احمدی نژاد با اشاره به دستگیری 
 این پیرمرد خاطرنشــان کرد: خانواده ایــن جوان نیز 
 گفته بودند که فرزندشــان بــرای رفتن به ســربازی 

و حضور در خدمت از منزل خارج شده بود.
بازپرس ویژه قتل دادســرای عمومی و انقالب مشــهد 
گفت: جسد برای بررســی علت دقیق مرگ به پزشک 
قانونی منتقل شــد و تحقیقات برای روشــن شــدن 

موضوع ادامه دارد.

یک کشته و شش زخمی
 در انفجارسرچشمه

مرگ مرموز پسر نوزده ساله
 در هاله ابهام

مرد دوزنه، در جریان محاکمه بازهم قتل همسر موقتش 
را به گردن نگرفت. 

ایران آنالیــن: ماموران آگاهی پس از شــنیدن خبر فوت 
 زن جوان، به سرعت خود را به محل وقوع حادثه رساندند 
و پس از تحقیقات اولیه، متوجه شــدند مقتول زنی جوان 
 به نام مارال اســت که به دلیل مســمومیت بــا متادون 

جان خود را از دست داده است.
کاوه، شوهر مارال، روز حادثه را برای ماموران توضیح داد 
و گفت: » مدتی بود که با همســر اولم اختالف داشــتیم. 
همیشــه با یکدیگر دعوا می کردیم، اما به خاطر فرزندمان 
نمی خواستم از او جدا شوم، به  همین  خاطر تصمیم گرفتم 
با زن دیگری ازدواج کنم. پس از مدتی با مارال آشنا شدم. 
از او خوشــم آمد. مارال می دانســت من زن و بچه دارم. 
اما مشــکلی با این شرایط نداشــت. مدتی از آشنایی مان 

گذشته بود که او را به صیغه خودم درآوردم. 
همســر اولم در طبقــه اول آپارتمان زندگــی می کرد و 
 مارال در طبقه دوم ســاختمان. آنها یکدیگر را نمی دیدند 
و هرکدام شــان زندگی خود را داشــتند. با مارال زندگی 

خوبی داشتم. ما هیچ مشکلی با یکدیگر نداشتیم. 
آن روز مثل همیشــه بعد از اینکه کارم تمام شد، به خانه 
برگشــتم. در را باز کردم، اما مارال را ندیدم. خانه تاریک 
بود. چراغ ها را روشن کردم و مارال را صدا زدم؛ اما جوابی 
 نشــنیدم. با تلفن همراهش تماس گرفتــم صدای تلفن 

از اتاق خواب مان بلند شد. خواســتم در اتاق خواب مان را 
باز کنم، ولی در قفل شده بود. 

از آشپزخانه چاقویی آوردم و در را باز کردم. مارال را دیدم 
که روی زمین افتاده اســت. فکر کردم بیهوش شده است. 
 ســریع خودم را به آشپزخانه رســاندم و لیوان آبی آوردم 

و به صورتش آب پاشیدم. اما بی حرکت بود. 
خیلی ترسیده بودم. نمی دانســتم چه اتفاقی افتاده است. 

تلفن را برداشتم و با اورژانس تماس گرفتم. 
زمانی که آنها خود را به اینجا رســاندند، مارال مرده بود.

به این ترتیب، ماموران آگاهی ابتدا به ســپیده همسر اول 
کاوه مظنون شدند و برای تحقیقات بیشــتر او را به اداره 

آگاهی بردند و مورد بازجویی قرار دادند. 
 اما ســپیده اظهار بی اطالعــی کرد و گفت: مــن آن روز 
از خانه پایم را بیرون نگذاشــتم. ما اصال باهم رفت و آمدم 

نداشتیم. تابه حال هم به خانه او نرفته ام.
 با توجه به گفته های سپیده و شــاهدانی که او را در خانه 
دیده بودند، ماموران مدرکی دال بر گناهکاربودن سپیده 

پیدا نکردند و او را آزاد کردند.
با توجه بــه لیوان حاوی متــادون کنار مقتــول و نظریه 
پزشــکی دال بر اینکه مقتــول با مصرف مــاده ای به نام 
متادون جان خود را از دست داده است و آثار کبودی دور 
دهان و بدن مارال، ماموران آگاهی احتمال خودکشــی را 

رد کردند و بار دیگر تحقیقات خود را آغاز کردند.

 با توجه به گفته شاهدان و مدارک به دست آمده، ماموران 
کاوه را بازداشت کردند.

  کاوه به ماموران گفت: ســپیده خودکشــی کرده اســت 
و من او را نکشته ام. ما باهم زندگی خوبی داشتیم. دلیلی 

نداشت او را بکشم. سپیده مشکالت روحی داشت. 
او گاهی بدون دلیل در خانه گریه می کرد. 

تا روز آخر هم با هم مشکلی نداشتیم. 
دلیل خودکشــی کردنش را نمی دانم. من ســعی داشتم 
زندگی آرامی برای خودمان بســازم. بــرای همین منزل 
همســرهایم را از هم جدا کردم تا آنها یکدیگر را نبینند.

به این ترتیب، بــا توجه به گفته های کاوه و ســایر مدارک 
موجود در پرونده و شکایت اولیای دم، کیفر خواست علیه 
متهم صادر و پرونده برای رســیدگی بــه دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
پس از انجام تشــریفات قانونی بار دیگر اولیای دم در برابر 
قضات خواســت خود را مبنی بر قصاص متهم خواســتار 

شدند.
یکــی از اولیــای دم در 
گفــت:   قضــات   برابــر 
» دلیلی نداشت که دختر 
من دســت به خودکشی 
را  مــارال  کاوه   بزنــد. 
به قتل رســانده اســت. 
مــارال تــا روز آخر هم 
خودکشــی  از   حرفــی 
یا خسته شدن از زندگی 

نزده بود. «
متهم بار دیگر در دادگاه 
حرف های خــود را تکرار 
کرد و مدعی شــد مارال 
را دوست داشــته و او را 

نکشته است. 
» ما تــازه با هــم ازدواج 
بودیــم و مــن   کــرده 
از زندگی بــا مارال راضی 
بــودم. مارال مشــکالت 
روحــی داشــت. او قبال 
 هم دســت به خودکشی 
زده بــود. من مــارال را 
نکشــته ام، او خودکشی 

کرده اســت. برادران مارال مواد مخدر مصرف می کنند. 
 دفعه قبلی هم مــارال با متادون دســت به خودکشــی 
 زده بــود، اما خانــواده اش زود متوجه این کار می شــوند 
و مارال را نجــات می دهند. شــاید این بار هــم به دلیل 

مشکالت روحی دست به این کار زده باشد. «
با توجه به اینکه همســر اول متهم و شــاهدان در دادگاه 
حضور پیدا نکردند، هیئت قضات جلســه را برای شنیدن 

حرف آنها تجدید کرد.

مرد دو زنه قتل همسر دومش را به گردن نمی گیرد؛

من  مارال  را  نکشتم

زن باردار، میهمان ناخوانده 
عروسی شوهرش شد

دختری که پس از برخورد با قطار 
زنده ماند

اعترافات هولناک دختر زندانی
 درباره قتل مادرش 

زن باردار و عصبانی اهــل نیکاراگوئه 
هنگامی که فهمید شوهرش قصد 
دارد با دختری 18 ساله ازدواج 
کند با حضور خود در جشــن 

همه چیز را بر هم ریخت. 
» روزا اســپرانزا « 17 ســاله 
که از شــوهرش دو کودک نیز 
دارد، بــا داد و بیداد در عروســی 
 ادعا کرد که داماد همســر وی اســت 
و این مرد  نمی تواند با دختر 18 ســاله دیگری ازدواج کند. داماد 
40 ساله » خوزه سابینو داویال « با دیدن زن سابق خود در مراسم 
عروسی خود به شدت شوکه شد.  تصاویرمنتشر شده از درگیری 
در عروسی نشــان می دهد که مادر باردار در حالیکه داد و فریاد 
می کند از بارداری خود و ازدواج شوهرش به نو عروس می گوید. 
این در حالی است که » ادوین روم « کشیش کلیسا بیان کرد: به 
نظر می رسید در این درگیری نوعروس به خوبی از ازدواج سابق 

داماد اطالع داشته و با دیدن همسر وی شوکه نشد.
 پس از درگیری در عروســی چند افســر پلیــس مداخله کرده 
و مراسم عروسی را متوقف کردند. بنا بر قوانین نیکاراگوئه ازدواج 
 و ارتباط پنهانی با دختران بین 14 تا 18 ســاله جرم محســوب 

می شود  و متهم بین دو تا چهار سال زندان محکوم خواهد شد.

جولیا لوریانو 18 ســاله اهل فلوریدا پس 
از برخورد قطار با او کــه روی ریل 
 آن در حــال عکــس انداختن 
از خود بود و چنــد متر با قطار 
 کشــیده شــد، جان ســالم 
 به در برد. لوریانو 18 ســاله که 
به تازگــی در دانشــگاه غرب 
فلوریدا مشــغول به تحصیل شده 
بود، روز پنجشــنبه همراه با دوستش 
بود که قصد داشــتند با قطاری که با ســرعت40 مایل در ساعت 
حرکت می کرد و به ســمت جنوب در حرکت بــود، به عنوان پس 
زمینه عکس بگیرند. در حالی که این دختر 18 ساله روی ریل قطار 
ایستاده بود و حالت مخصوص عکس گرفتن خودش را گرفته بود، 
 قطار روی ریل با او برخــورد کرد و او را چند متری با خود کشــید 
تا اینکه روی ســنگ های کنار ریــل پایین افتاد. گفتنی اســت؛ 
 این دختر جوان پــس از این برخورد با حضــور نیروهای اورژانس 
 به نزدیک ترین بیمارستان منتقل شد. اما پزشکان اعالم کردند که 

او در شرایط وخیم قرار دارد.

دختر قاتل امریکایی با ارســال ویدئویی 
عجیب از زنــدان اعتــراف کرد که 
از قتل مادرش در ســال 2015 
میــالدی در هتل شــهر بالی 
اندونزی پشیمان نیست. قاتل 
» هدر مک « که اکنون 21 ساله 
اســت در ویدئوی خود اعتراف 
کرده که همســرش در این ماجرا 
بی گناه بوده و او صرفــا برای انتقام قتل 
پدرش، مادر خود را کشته اســت. این زن جوان در اعتراف های خود 
 گفته است هنگامی که تنها10 سال سن داشــته مادرش، پدرش را 
در اتاقی در یک هتل یه قتل رسانده به همین خاطر با گذشت سال 
ها از ماجــرا، او مادرش را بــه هتلی در بالی برده و به همراه همســر 
جوانش به قتل رسانده و جســدش را درون یک چمدان پنهان کرده 
است. گزارش های پلیس بالی نشــان داد که این زوج که اکنون یک 
دختر کوچک نیز دارند درســال 2015 میالدی پس از دستگیری 
 اعتراف کرده اند چون مادر » هدر « مخالف ازدواج آنها بوده اســت، 
 او را کشــته اند. اما اصل ماجرا نوعی انتقام گیری بوده که با اعترافات 
این دختر فاش شده اســت. » هدر « در این اعترافات گفت: » از قتل 
 مادرم پشیمان نیســتم، اما از اینکه شــخصی بی گناه ) شوهرم ( را 

درگیر یک انتقام جویی خودخواهانه کرده ام، پشیمانم.

آتش سوزی در سوله انبار یک کارخانه در مالیر موجب شد تا یکی از آتش نشانان 
 در مواد مذاب بیفتد. به گزارش رکنا، یک ســوله انبار محصــوالت این کارخانه 
به طور کامل با محتویات داخل آن در آتش ســوخت و سقف آن ریزش کرد. تنها 
مصدوم این حادثه یکی از آتش نشانان بود که به علت زمین خوردن در مواد مذاب 

دچار سانحه سوختگی از ناحیه دست و پا شده و به مرکز درمانی منتقل شد.

 مرد دیوانه هندی برای انتقام گرفتن از همســرش ســر او را برید و در میان بهت 
و حیرت عابــران، آن را چندین کیلومتر در خیابان حمل کــرد. در بازجویی های 
 صورت گرفته از این قاتل، موضوع خیانت همســر وی مشــخص شد. گویا مقتول 
پس از بی توجهی به هشــدارهای مکرر مرد برای حفظ عفــت و حریم خانواده به 
وسیله یک شمشیر سر از بدنش جدا می شود. موضوع خیانت مورد تایید قرار گرفت.

یک دختر هجده ساله در آشپزخانه هنگام کار با گوشت کوب برقی در اثر رعایت 
نکردن اصول ایمنی، ناگهان دچار حادثه شده و انگشت سبابه دست راست وی به 
داخل تیغه های گوشت کوب برقی فرو رفته بود. آتش نشانان و نجاتگران به سرعت 
با استفاده از تجهیزات ویژه نجات به صورت کامال ایمن، انگشت دست این شهروند 
را در حضور عوامل اورژانس رهاسازی کردند و وی را به مراکز درمانی انتقال دادند.

 قضات دادگاه کیفری یک خواننده پــاپ را به اتهام تعرض 
 به دختــر جوانی، به شــالق، تبعید و 5 ســال محرومیت 

از فعالیت فرهنگی و خوانندگی محکوم کردند.
 اوایل تابســتان امســال دختر 22ســاله ای به نام فرشته 
به پلیس  آگاهــی رفت و از خواننده پاپ بــه نام » م _ خ « 

شکایت کرد. 
دختر جــوان گفت: من از طرفداران ایــن خواننده معروف 
هســتم. پوســترهای او را می خریدم و بــه آهنگ هایش 
گوش می دادم تا اینکه او را اتفاقی در میدان هروی ســوار 
بر یک دســتگاه بنز دیدم. به او ابراز عالقــه کردم و گفتم 
از طرفدارانش هســتم. به همین خاطر اجازه داد تا داخل 

ماشینش بنشینم و کمی با او صحبت کنم. دقایقی نگذشته 
بود که گفت چون نصاب پرده به خانه شان رفته و مشغول 
نصب پرده اســت باید به خانه پدری اش بــرود. او مرا هم 
دعوت کرد تا همراهش بروم تا بعد از پایان کار نصاب پرده 
کمی با هم صحبت کنیم. من هــم پذیرفتم، اما وقتی وارد 

خانه ویالیی شدیم متوجه شدم کسی در خانه نیست. 
من ترسیده بودم و می خواستم از خانه خارج شوم، اما پسر 
جوان مانع راهم شد و مرا مورد نیت شیطانی خود قرار داد. 
به دنبال شــکایت دختر جوان، خواننده به نــام، در خانه 

پدری اش در شمال تهران بازداشت شد.
 در حالی که پلیس در تحقیقات بــه ارتباطات این خواننده 
با تعدادی زیــادی دختر جــوان پی برده بــود وی تحت 
بازجویی قرار گرفت و گفت: چون خواننده هستم و ساعت 
های زیادی را در اســتودیو می گذرانم بــه همین خاطر با 

دختران زیادی رابطه کاری دارم. من نسبت به دختر جوان 
که علیه من شکایت کرده هیچ گونه عمل غیر عرفی انجام 
نداده ام. او از طرفداران من بوده و حاال چون فهمیده عالقه 

ای به او ندارم این شکایت را علیه من مطرح کرده است. 
 در حالی که پزشــکی قانونــی ادعای دختر جــوان مبنی 
بر عمل و نیت شــیطانی قــرار گرفتن را تاییــد کرده بود 
خواننده پاپ در شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران غیر علنی و پشت درهای بسته محاکمه شد و گفت: 
دختر جوان به میل خودش به خانه پــدری وی رفته و با او 

ارتباط غیر متعارف برقرار کرده است.
  در پایــان این جلســه هیئــت قضایی وارد شــور شــد 
 و خواننده جــوان را به 99 ضربه شــالق، دو ســال تبعید 
و پنج سال محرومیت از فعالیت های فرهنگی و خوانندگی 

محکوم کرد.

 من  مارال  را نکشته ام، 
او  خودکشی 
کرده  است. 

برادران  مارال 
مواد  مخدر 

مصرف  می کنند. 
دفعه  قبلی  هم  مارال 

با  متادون  دست 
به  خودکشی
 زده  بود، اما 
خانواده اش 
زود  متوجه

 این  کار  می شوند

انگشت دخترجوان در گوشت چرخ کن برقیمردی با سر بریده همسرش در خیابان قدم می زدیک آتش نشان در مواد مذاب افتاد و سوخت

قاب حوادث

محکومیت خواننده پاپ به اتهام تعرض به دختر تهرانی

رکنا: مجیــد خراطها خواننده ایرانی، ترانه ســرا، نوازنده و آهنگســاز 
موســیقی پاپ در واکنش به خبر شــکایت دختر جــوان از خواننده 
 معروف به اتهام تجاوز به عنف در اینســتاگرام خود پســتی منتشــر 

کرد و نوشت:
 در ابتدا اینکه بنده نه ممنوع کار هســتم ) همون طور که کنســرتهام 
تشــریف آوردید و خواهید آورد ( و نه تبعید و زندان، چون دارم پست 
میذارم، هم خداروشکر در چنین موضوعاتی همیشه روم سفید، سرم 

باال و پشتم خدا بوده... 

همه دنیا واسه من خنجر کشیدن... 
 تــا میــام فعــال شــم و جــون بگیــرم یــه عــده شــروع میکنن 

به تبر زدن...
تالش میکنن دفنمون کنن، غافل از اینکه  ما بذریم!

برای جلوگیری از پخش این خبر کذب اگر دوســت داشــتید پســت 
بذارید و به دوستانتون بگید تشابه اسمی بوده...

این یک تشابه اســمیه، اما باز هم از این خبر که دیگران دچار مشکل 
شدند قطعا خوشحال نیستم.

 ممنــون از اون هایــی کــه دوازده ســال فعالیــت ســالم مــن رو 
با خبرهای کذب زیر پا نگذاشتند.

در نهایت برای جواب به این حمله یک ضد حمله دارم!

واکنش مجید خراطها به خبر تبعید یک خواننده؛

م-خ من نیستم اشتباه نکنید

سوژه روز
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
ساده باش، اما ساده لوح نباش!

 اگر در زمینه عالقه خود کار کنید، هم از نظر روحی - جســمی 
 به خود لطف کرده اید هم حس کارآمدی که به شــما می دهد 

در باال بردن اعتماد به نفس تان اثر می گذارد.
به خود افتخار کنید

از یک ســو باید به اســتعداد های خود افتخار کنید و از سوی 
دیگر خودســازی کنید. شــاید متوجه خیلــی از مهارت های 
خود نباشید از این رو پیشنهاد ما به شما این است که کارهایی 
که به خوبی انجــام می دهیــد را روی کاغذ بنویســید. مثال: 
 مهربانی کــردن، خــوب گــوش دادن، مدیریت بحــران و ...

 نمونه هایی از مهارت های افراد هستند.
تعاریف دیگران را با گشاده رویی بپذیرید

کســانی که اعتماد به نفس پایینی دارند از تعاریف خوش شان 
 نمی آید. آنها فکر می کنند گوینده یا دروغگو اســت یا اشتباه 
می کند. در مقابل کســانی نیز وجود دارند کــه به خاطر غرور 
منفی، به هنگام شنیدن تعرف خوبی شــان، با سردی رفتار می 
 کنند. بهترین رفتاری که در اعتماد به نفس شما اثر گذار است 

بدین صورت است:
تعریف را با تمام وجود بپذیرید، لبخند زده و به خوبی تشکر کنید.

 تعریف یاد شده را به لیســت خوبی های تان اضافه و از آن برای 
باال بردن اعتماد به نفس تان استفاده کنید.

در آیینه به خود لبخند بزنید
 تحقیقاتی در مورد » تئوری بازخورد صورت « انجام شــده که 
 در آن اثرات مثبتی که فرد با لبخنــد زدن در آینه در مغز ایجاد

 می کند، به وضوح آمده است. 
هر روز در آیینه به خود نگاه کنید و لبخند بزنید تا شادتر از قبل 
شوید. خود را همان طوری که هستید بپذیرید و بدانید با این کار 
 اعتماد به نفس تان بیشتر از همیشه می شود. همیشه با لبخند 
به دیگران بنگرید، چرا که آنها نیز با لبخند جواب شما را خواهند 

داد و این به اعتماد به نفس شما بیشتر کمک می کند.

 - وقتی یــک آدم خــودش، خــودش را قلقلک دهد، 
مغز درک می کند که این کار خودش است و قلقلکش 
 نمی آید. بیشــعوری هــم دقیقا مثل همین اســت، 

خیلی ها نمی فهمند که شعور ندارند. 
 - این درست نیســت که در رویاهای مان ساکن شویم 

و زندگی کردن را فراموش کنیم. 
- همه چیز کشف شده، جز چگونه زیستن. 

-شــما به من می خندید به این دلیل که من متفاوت 
هستم. من هم به شما می خندم، به این دلیل که شما 

همه، شبیه هم هستید. 

دانستنی ها

- در دهه هشتاد میالدی، کارگران آلمانی بیش از 25 سال در کارخانه 
 ســاخت اســباب بازی های لگو کار می کردند، هنگام بازنشستگی 
 جهت قدردانی از زحمات شــان یک لگو از جنس طال هدیه گرفتند. 
 - قبل از اختراع ســاعت، از شــمع برای محاســبه زمان اســتفاده 
می کردند. همین طور برای زمان بیدار شدن، یک میخ در شمع قرار 
 می دادند، زمان مقرر که می رســید میخ روی ســطح فلزی میفتاد 

و بیدار می شدند. 
- دو برادر انگلیســی ورژن جدید و واقعی خودرو اسباب بازی دوران 
کودکی شان را ساختند، این خودرو مجوز حرکت در خیابان و جاده را 

دارد و سرعت آن به110 کیلومتر در ساعت می رسد. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

راه هایی برای باال بردن
 » اعتماد به نفس «

داستان های کوتاه

ریزه کاری های زندگی 

زندگی موفقسود وکو

هایالیت

اعتماد به نفس

به دیگران مجوز ندهید
 با شما بد رفتاری کنند ) 3 (

قاطعیت داشته باشید
اغلب مردم فکر می کنند که قاطعیت به معنای داشــتن رفتاری 
خشک و خشونت آمیز است؛ حال آنکه داشتن جدیت و قاطعیت 
یعنی دفاع از حقوق و امتیازات خویشتن و اطمینان حاصل کردن 
از بازیچه نشدن توسط دیگران. شما می توانید بدون اینکه فردی 
منفی یا جنجال آفرین باشــید به ابزار قاطعیت مجهز شوید و از 
 حق و حقوق خود محافظت کنید. در واقع فقط با وجود قاطعیت 
و جدیت می توان از مورد سو استفاده قرار گرفتن رهایی پیدا کرد.

منطقی مخالفت کنید
اگر قرار اســت رفتار قاطعانه  را یاد بگیریــد و تحت نظر دیگران 
 نباشــید، بهتر اســت مخالفت منطقی را تمرین کنید. یعنی اگر 
با نظر دیگران مخالف هستید جان ما به دلیل این که دوست دارید 
رابطه خوب تان از بین نرود با لبخند زدن و سر تکان دادن، تظاهر 
 به موافقت نکنید. بــه جای آن که موضوع بحــث را تغییر دهید 

اگر به نظر خودتان اطمینان دارید به صورت فعال مخالفت کنید.
مهارت های ارتباطی را به کار بگیرید

رفتار درست و قاطعانه، تنها چیزی است که می توانید به وسیله 
آن به دیگران بفهمانید که نمی توانند به شما زور بگویند. 

 اگر می خواهیــد رفتار قاطعانــه را در خود افزایــش دهید باید 
از مهارت های ارتباطی استفاده کنید. 

مثال در یک بحث حتما به صحبت افــراد گوش دهید و از کلمات 
مورد عالقه آن ها در پاســخ استفاده کنید. ســاده و روان و بدون 
حاشیه صحبت کنید و مواردی که برای تان سوال است را مطرح 
کنید. زود قضاوت نکنید و راجع به افراد نتیجه گیری نکنید چون 
باعث بحث های کم اهمیت بین شــما و دیگران می شود. اجازه 
بدهید افراد جمالت خــود را کامل بیان کنند و منظورشــان را 

منتقل کنند، بعد شما اظهار نظر کنید. 
حتما در یک بحث از سوال های بســته و باز استفاده کنید یعنی 
اگر می خواهید افراد را به حرف زدن تشــویق کنید از سوال های 
باز که معموال بــا کلمات چرا، چه چیزی و چگونه آغاز می شــود 
 استفاده کنید و اگر می خواهید اطالعات واقعی به دست بیاورید 

از سوال های بسته که پاسخ های بله یا خیر دارند استفاده کنید.

 مردی می خواســت غالمی را خریــداری کند. غالم گفــت: از تو 
می خواهم این سه شرط را مراعات کنی: 1- هنگامی که وقت نماز 
 شــد جلوی مرا از انجام نماز نگیری.  2- روزها در خدمت تو باشم 
نه شــب ها. 3- برای من یک خانه و اتاق جداگانه ای که هیچ کس 
به آنجا نیاید، تهیه کن. خریدار گفت: اشــکالی ندارد این سه شرط 
را مراعات می کنم. اکنون هر کدام از این خانه ها را مایل هســتی 
 انتخاب کن. غالم خانــه را دیدن کرد، در میــان خانه ها یک خانه 
 خرابــه ای را انتخاب کرد. غالم شــب ها به آن اتــاق خلوت رفته 
و با خدای خود راز و نیاز کرده و گریه ها می کرد. شــبی موالی این 

غالم، مجلس بزم و شراب و ساز و آواز تشکیل داده و گروهی میهمان 
او بودند. پس از پایان شب نشینی شیطانی و رفتن میهمانان، بلند 
شــد و در حیاط خانه گردش می کرد، ناگهان چشــمش به اتاق 
 غالم افتاد، دید قندیلی نور از آســمان به اتاق غالم ســرازیر است 
 و غالم ســر به ســجده نهاده و با خــدای خود مناجــات می کند  
و می گوید: پروردگارا! بر من واجب کردی در روز خدمت موالی خود 
را بکنم و اگر در روز بر من خدمت موالیم واجب نبود، شب و روز تو را 
پرستش می کردم. موال فریفته غالم شد و تا طلوع فجر او را نگاه می 
کرد و صدایش را می شنید. بعد از طلوع فجر دید نور ممتد از آسمان 

به اتاق غالم ناپدید شد و سقف اطتق به هم پیوست. 
با شــتاب نزد زوجه و زن خود آمد و جریان را گفت و از شگفتی آن، 

هر دو مبهوت و متعجب شــدند. وقتی که شب بعد شد، نیمه های 
شب موال و همســرش از اتاق بیرون آمده و دیدند باالی اتاق غالم 
 قندیل چراغی از نور به آســمان کشــیده شــده و غالم بر سجده 
در حال مناجات است، هنگامی که طلوع فجر شد، غالم را خواستند. 
موال گفت: تو را در راه خدا آزاد کردیم تا شب و روز خدمت و عبادت 
 آن کســی که از او عذرخواهی می کردی باشــی و غالم را از قضیه 
و جریان دیدنی و شــنیدنی خود باخبر کردنــد. هنگامی که غالم 
 فهمید که آنها از حالش باخبر شــدند، دســت هایش را بلند کرد 
و چنین گفت: خدایا! از درگاه تو مسئلت می کردم که سر من آشکار 
نشود و حال ظاهر نشود، اینک که حال و سر من هویدا کردی مرگ 

مرا برسان.  همان جا افتاد و روحش به سرای جاویدان پرواز کرد.  

روزی کشــاورزی متوجه شــد ســاعتش را در انبار علوفه گم 
 کرده اســت. ســاعتی معمولی، اما بــا خاطره ای از گذشــته 
و ارزشــی عاطفی بــود. بعد از آن کــه در میان علوفه بســیار 
 جســتجو کــرد و آن را پیــدا نکــرد از گروهی کــودکان که 
در بیرون انبار مشــغول بازی بودند مدد خواست و وعده داد که 
هر کســی آن را پیدا کند، جایزه ای بگیــرد. کودکان به محض 
این که موضوع جایزه مطرح شــد به درون انبــار هجوم آوردند 
 و تمامی کپه های علف و یونجه را گشــتند، اما باز هم ســاعت 
پیدا نشــد. کودکان از انبار بیرون رفتند و درســت موقعی که 

 کشــاورز از ادامه جستجو نومید شده بود، پســرکی نزد او آمد 
و از وی خواســت به او فرصتی دیگر بدهد. کشاورز نگاهی به او 
انداخت و با خود اندیشید، چرا که نه؟ به هر حال، کودکی صادق 
به نظر می رسد. پس کشاورز کودک را به تنهایی به درون انبار 
فرســتاد. بعد از اندکی کودک در حالی که ســاعت را در دست 
 داشــت از انبار علوفه بیرون آمد. کشــاورز از طرفی شــادمان 
و از طرف دیگر متحیر شد که چگونه کامیابی از آن این کودک 
شد! پس پرسید، چطور موفق شدی در حالی که بقیه کودکان 
ناکام ماندند؟ پسرک پاسخ داد، من کار زیادی نکردم؛ روی زمین 
نشستم و در سکوت کامل گوش دادم تا صدای تیک تاک ساعت 

را شنیدم و در همان جهت حرکت کرده و آن را پیدا کردم.

زودباور نباشــیم. این جمله کوتاه را بارها و بارها شــنیده ایم. 
 درباره این جمله کوتاه بارها و بارها حرف زده اند و نوشــته اند 
و توصیه کرده اند، امــا اگر قرار بود زودباور نباشــیم که دیگر 
 نیازی به این همــه توصیه و تکــرار نبود. دایــره زودباوری 

ما آدم ها گاهی بسیار وسیع می شود.
زودباور بودن در یک معنا خوب است. آن هم زمانی که آدم ها 
باورشان انســانی و اخالقی اســت و این باورها و اندیشه های 
انسانی اســت که اســاس تعامل میان آدم هاســت. اما همه 
می دانیم که همیشــه این گونه نیســت و همیشــه هستند 
آدم هایی متــــرصد کاله گذاشتن بر ســر دیگران هستند 
و ذهن هــای زودبــاور را در معرض آســیب هایی جدی قرار 
می دهند. بر همین اساس اســت که گفته اند و شنیده ایم که 
انسان زیرک از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. اما تمام اینها 

حرف است و در حیطه عمل قصه جور دیگری است. 
در عمل می بینیم و می شنویم که بسیاری از ما با وجود آن که 
از صبح تا شب می شــنویم که نباید زودباور باشیم و حتی چه 
بسا خودمان هم به دیگران توصیه می کنیم که زودباور نباشند 
باز هــم در مقام عمل بســیاری از اوقات زودباور می شــویم. 
 گول می خوریم و در حســاب و کتاب زندگی بر اساس وعده 

و وعید های دیگران گرفتار می شویم.
اولین دلیل زود باوری این است که در هنگام رسیدن اطالعات 
جدید هرچه را که می گیریم، در بســت قبول یا رد می کنیم 
زیرا یا در زمان حال نیســتیم یا درگیر گذشــته ایم یا درگیر 
 گفت و گوهای درونی خود هســتیم. بدین خاطر اگر بخشی 
 از واقعیــت یا بخشــی از خبری کــه به ما می رســد مطابق 
با واقعیت باشد ما این بخش را به کل اطالعات و داده های مان 
 تعمیق می دهیــم و کل اطالعــات و گفتار را مــی پذیریم 
بدون اینکه به خود زحمت تجسس، تحقیق و کنکاش بدهیم 
که موضوع چه است. به همین خاطر زود باوری باعث می شود 

 تا ما از دنیای واقعی دور شــویم. ضرری که به ما از زود باوری 
می رسد در اینجا نهفته است، از آنجایی که به هرحال در مورد 
مسئله ای که پیشروی مان قرار بگیرد بر سر دو راهی هستیم، 
یک دو راهی تصمیم گیری. این کار را بکنیم یا نکنیم، لحظه 

به لحظه ما در تردید تصمیم گیری بسر خواهیم برد.
در واژه  مرکب » ساده لوح « لوح به معنای نهاد و ضمیر است. 
نهادی که در تشخیص، ساده بین باشد، نتواند پیچیدگی های 
واقعیت برنهاده را پیدا کند، کار جهان را ساده گیرد و پندارد 

نیت نیک نیکی می آورد، ساده طبع است. 
 ســاده لوح پیاپی شــگفت زده می شــود. هر بار می پرســد: 

مگر می شود؟ و ناباورانه می گوید که گویا شدنی است.
افراد ســطحی نگر، بســیار زود باورند و به راحتــی می توان 
فضای ذهنی آنها را اشغال کرد و زمام اندیشه شان را به دست 
 گرفت. آنها به دلیل اینکه به معضالت هر مسئله توجه ندارند 
و از تجربه و تحلیل عمیق و همه جانبه مسائل زندگی عاجزند، 

به سرعت و به سهولت، به » یقین « و اطمینان می رسند.
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چند دقیقه سکوت کنید!غالم و خدا 

ساده باش، اما ساده لوح نباش!

قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید 
گاهی اوقات بهترین اســتفاده از وقت این است که زود عازم خانه شوید، 
به رختخواب بروید و ده ساعت متوالی بخوابید. این کار انرژی تان را کامال 
 به شما بر می گرداند و روز بعد خواهید توانســت دو یا سه برابر کار کنید 
و کیفیت کارتان هم بسیار باالتر از این خواهد بود که نخوابید و تا دیر وقت 

به کار ادامه دهید. 
تحقیقات نشــان می دهد که آمریکاییان به طور متوسط در مقایسه با 

کاری که انجام می دهند از استراحت و خواب کافی برخوردار نیستند. 
میلیون ها آمریکایی به دلیل کار بیش از حد و خواب کم دچار آشفتگی 

ذهنی هستند.  
یکی از عاقالنه ترین کارهایی که شما می توانید در طول هفته انجام بدهید 
این است که ساعت ده شــب تلویزیون را  خاموش کنید و به رختخواب 
بروید. بعضی اوقات یک ساعت زودتر خوابیدن می تواند تمام زندگی شما 
را دچار تحول کند. از این به بعد این برنامه را به کار ببندید: هر هفته یک 
روز کامل کار نکنید. در طول این روز، چه پنجشنبه و چه جمعه چیزی 
نخوانید، حتی نامه؛ به فکر جبران کارهای عقب افتاده نباشید و به طور 

کلی از انجام هر کاری که به ذهن تان  فشار بیاورد دوری کنید. 
در عوض به تماشای یک فیلم بروید، ورزش کنید یا به انجام هر فعالیتی 
که می تواند ذهن تان را مجددا شارژ کند، بپردازید. این جمله واقعا درست 
است که تنوع خستگی را بر طرف می کند.  در طول سال برای استراحت 
و ایجاد نشاط و شادی به طور مرتب به تعطیالت بروید، هم تعطیالت آخر 
هفته و هم تعطیالت یک یا دو هفته ای. همیشــه بعد از تعطیالت آخر 

هفته یا تعطیالت طوالنی تر کارایی بسیار باالیی به دست خواهید آورد. 
در طول هفته هر شب زود به رختخواب رفتن، خواب بیشتر در آخر هفته 
و هر هفته یک روز کامل اســتراحت کردن تضمین مــی کند که انرژی 
بیشتری داشته باشــیم. با این انرژی می توانید بر سستی و تنبلی خود 
 غلبه کنید و کارهای اصلی و مهم خود را ســریع تر و بهتــر از زمانی که 

می خواستید بدون  استراحت کافی به کار بپردازید، انجام دهید. 
برای برخورداری و حفظ انرژی باال عالوه بر داشــتن خواب و استراحت 
کافی، باید مراقب خوراک خود نیز باشــید: » روز را با یک صبحانه حاوی 

پروتئین باال، چربی پایین و کربوهیدرات پایین آغاز کنید. 
برای ناهار ساالد ماهی یا مرغ بخورید. از دســرها و خوراک های حاوی 

شکر، نمک و آرد سفید خودداری کنید.
 از خوردن نوشابه، آب نبات و شیرینی پرهیز کنید. تغذیه شما باید مانند 
تغذیه یک قهرمان جهان قبل از مسابقه باشــد زیرا از بسیاری جنبه ها 

شرایط شما هم قبل از شروع کار روزانه مشابه یک قهرمان است.

روزي که پاي ســفره عقد به » اســد « بله گفتــم با خودم 
 عهد کردم برایش همســري وفــادار باشــم و در طول این

  ۷ سال زندگي مشترک مان نیز عاشــقانه و با عالقه براي او 
و پسرم وقت گذاشته ام، اما نمي دانم آن تماس تلفني لعنتي 
چه بود که آرامش کاشــانه ما را به هــم ریخت و مرا مرتکب 
چنین اشتباهي کرد. به راستي شــانس آوردم وگرنه معلوم 
نبود چه بالیي به سرم مي آمد! عشق و محبت من و شوهرم 
زبانزد تمام اقوام و آشنایان شده بود و همه حسرت زندگي ام 
 را مي خوردند، چون اســد مــردي منظم، خــوش اخالق 
 و خوش صحبت بود، امــا تنها ایراد او این بود که همیشــه 
به شــوخي مي گفت: » من باید دوباره زن بگیــرم و ازدواج 
کنم.« این شوخي بي جا مرا عذاب مي داد و من از این حرف 
بدم مي آمد و به آن حساســیت نشــان مي دادم. اما شوهرم 
دست از این شــوخي هایش برنمي داشت تا این که چند روز 

قبل، زنگ تلفن خانه ما به صدا درآمد. 
گوشي را که برداشتم مرد ناشناسي گفت: خانم محترم، شما 
خیلي ساده هستي و شوهرت را به حال خودش رها کرده اي، 

آیا مي داني او با زنان رابطه دارد؟
 با تعجب گفتم مثل این که اشتباه گرفته اید! اما در این لحظه 
مرد غریبه جــواب داد: اگر تصاویر ارتباط شــوهرت را با زن 
 غریبه اي ببیني، قانع خواهي شــد؟ او آدرسي را داد و گفت: 
» اگر مي خواهي تصاویــر را ببیني بدون این که به کســي 
چیزي بگویي بیا و چهره واقعي شــریک نامرد زندگي ات را 
ببین! « من هم بــدون اینکه کمی فکر کنم بــا عجله به راه 
افتادم و خودم را به محل موردنظر رســاندم. در آن جا با مرد 
غریبه اي رو به رو شدم. او مرا ســوار خودروي سواري پیکان 
کرد و ما به راه افتادیم. اما داخل یک کوچه، دو نفر دیگر نیز 
سوار خودرو شــدند. تعجب کرده بودم، مي خواستم بپرسم 

این افراد را چرا ســوار کردي که ناگهان آن ها با توسل به زور 
و تهدید گفتند: اگر مي خواهي زنده بماني بهتر است سکوت 
 کني و حرفي نزنــي. دقایقي بعد خودرو بــه جاده اي فرعي 
 در حاشــیه شــهر رســید و آن ســه جوان حیوان صفت 
کیف دستي ام را سرقت کردند و قصد آزار و اذیتم را داشتند 
که دیدند خودرویي از دور به طرف ما در حال حرکت است. 
 آن ها از ترس مرا پیاده کردند و به ســرعت متواري شــدند 

و به این ترتیب بود که از دست شان نجات پیدا کردم...
همه دنیا روی سرم خراب شــد. ترس تا عمق وجودم ریشه 
 کرده بود. همــان جا بود که به خاطر شــک بــی جایی که 
به شــوهرم کرده بودم توبه کردم و از خدا خواســتم، کمکم 
کند... چند دقیقه ای کنار جاده ایســتادم که مرد میانسالی 
 که به همــراه خانواده اش، بــا خودرو از آنجــا عبور می کرد

  مرا ســوار کردند و وقتی ماجرا را برای شــان تعریف کردم 
با هم به کالنتری رفتیم و شکایت کردم... 

امیدوارم، زودتر آن مردان تبهکار به سزای عمل شان برسند.
مي دانم سادگي کرده ام، چون تماس تلفني فردي ناشناس 
این طور مرا به هم ریخت و باید موضوع را به شوهرم یا یکي 
 دیگــر از نزدیکان اطالع مــي دادم؛ اما به واقــع، چرا بعضي 
از مردان با شــوخي هاي بي جا، ذهن و فکر همسرشــان را 
که با تمام وجود در خانه زحمت مي کشــد و به زندگي شان 
وفادار است، دچار تردید و شک مي کنند؟ واقعیت این است 
که من فریب حیله آن مرد جوان و شــک و بدبیني را که در 
اثر شنیدن حرف هاي شوهرم داشتم، خوردم. خیلی اشتباه 
کردم و نزدیک بود اتفاقــی برایم بیفتد که جبــران ناپذیر 
باشــد. اما حاال مدت زیادی است که شرمنده شوهر مهربانم 
هستم. » دوســتش دارم چون پاکی اش را با هیچ چیز عوض 
نخواهم کرد. « بعدها، متوجه شدم که آنها با شوهرم مشکل 
داشتند و مي خواستند سر من بال بیاورند که البته پلیس آنها 

را شناسایي و دستگیر کرد.

دلنوشته

کاریکاتور

کالغ و طوطی هر دو زشت آفریده شدند. 
طوطی اعتراض کرد و زیبا شــد، اما کالغ راضی بود به 

رضای خدا، امروز طوطی در قفس است و کالغ آزاد... 
پشــت هر حادثه ای حکمتی اســت که شــاید هرگز 

متوجه نشوی!
پس هرگز به خدایت نگو چرا؟!

هر چه اندوه درون شما را بیشتر بکاود، 
جای شادی در وجود شما بیشتر می شود. 

مگر کاسه ای که شراب شما را در بردارد همان نیست 
که در کوزه کوزه گر سوخته است؟

مگر آن نی که روح شــما را تســکین می دهد، همان 
چوبی نیست که درونش را با کارد خراشیده اند؟

 هرگاه شــادی مــی کنید، بــه ژرفای خــود بنگرید 
تا ببینید که سرچشمه شــادی به جز سرچشمه اندوه 

نیست...
لحظه های خوب و زمان های  خوب ســاخته دســت 

بشرند. 
ساخته دست یه نفر مثل من و تو که دلشون می خواد 
شاد باشــن، لذت ببرن و لحظه هاشــون رو با شادی 

سپری کنند.
این بار نوبت شماســت که هم لحظه شاد برای خودت 

بسازی هم برای دیگران. 
این طوری به جــای اینکه منتظر باشــی یکی حالتو 

خوب کنه،

همه میان پیش تو تا حالشون خوب بشه. 
این طوری پس محبوب همه هم میشی. 

پس بلند شو... 
امروز یه روز جدید دیگه است. 

یه روز تازه.
 ســعی کن، تالش کــن و یه روز شــاد شــاد شــاد 
و فوق العاده بی نظیــر برای خودت بســاز و از حصار 
تنهایی بیا بیرون و قدر خودتو، زندگیتو بدون. درسته 
که این ثانیه ها بر نمیگردن ولی تاثیرشون تا ساعت ها 
رو ذهنت میمونه پس ســعی کن به شــادترین شکل 
بگذره. براتون مثل هر روز آرامش، شــادی، سالمتی، 

خیر و برکت، ثروت، پول و انسانیت آرزو می کنم.

شک بیجـا
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پیشنهاد سردبیر: 
شرط سپاهان برای جذب دو استقاللی

فضای مجازیک

ســردار آزمون ســتاره تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه روستوف 
روسیه در سال 2016 درخشش خیره کننده ای داشت و توانست 
با گل هایــش این تیم را بــرای اولین بار به لیــگ قهرمانان اروپا 

برساند.
ایــن بازیکن با قراردادن عکس ســلفی خود در کنــار احمدرضا 
عابد زاده دروازه بان ســابق تیم ملی فوتبال کشورمان در صفحه 

اینستاگرامش،  آن را به روز رسانی کرد.
آزمون نوشت:

عقاب، اســطوره، بهترین، احمد رضا عابدزاده. ان شــاءا... امروز 
استقالل بتونه دل مردم ایران را شاد کنه زنده باد ایراُن ایرانی به 

تهرانم خوش اومدم.

مشاور مهاجم فرانسوی روخی بالنکو می گوید پیوستن این بازیکن 
به شیاطین سرخ و پوشــیدن پیراهن کانتونای افسانه ای سناریوی 
ایده آلی خواهد بود. آنتوان گریزمان فرانســوی که این فصل 16 گل 
برای تیم فوتبال اتلتیکو مادرید به ثمر رســانده، هنوز هم شــایعه 
پیوستنش به جمع شیاطین سرخ مطرح است. گفته می شود سران 
باشگاه منچستریونایتد قصد دارند با ارائه پیشنهادی 100 میلیون 
پوندی، ستاره اتلتیکو مادرید را برای حضور در اولدترافورد متقاعد 
کنند. سباستین بلنکونتره، مشــاور گریزمان در زمینه حق تصویر 
در گفت وگو با مجله فرانســوی »ســو فوت« گفت: وقتی مقاالتی 
در رســانه ها در خصوص انتقال نجومی آنتوان به منچستریونایتد 
می خوانم، به اعتقاد من این سناریوی تجاری ایده آلی است. اگر این 
اتفاق بیفتد گریزمان می تواند در باشگاه پیشین دیوید بکام، الگوی 

خود با آن شــماره پیراهن اسطوره ای بازی 
کند. پــس از جدایی ممفیــس دپای از 
منچســتریونایتد در همین پنجره نقل و 
انتقاالت زمستانی، پیراهن شماره »7« 
اسطوره ای شیاطین ســرخ که پیش از 
این بر تن بزرگانی همچون جورج بست، 

اریک کانتونا و دیوید بکام بوده، حاال 
متعلق به کســی نیســت و 

این می تواند گریزمان را 
که در تیم ملی فرانســه 
مادریــد  اتلتیکــو  و 
همین شماره را به تن 
دارد، برای پیوســتن 
 به شــیاطین ســرخ 

وسوسه کند.

آرسنال در فصل جاری رقابت های لیگ برتر انگلیس هم شانس بسیار 
کمی برای کسب عنوان قهرمانی دارد. شکست سنگین توپچی ها برابر 
چلسی باعث شــد تا اختالف این تیم با صدر جدول رده بندی به 12 
امتیاز افزایش پیدا کند. هواداران آرسنال در چند فصل اخیر از نتایج 
ناامید کننده تیم خود خسته شــدند و خواستار برکناری آرسن ونگر 
هســتند. با وجود اینکه خبرهای زیادی درباره احتمال پایان دوران 
سلطنت ونگر در آرسنال به گوش می رسد؛ اما اکنون الن شیرر تاکید 
دارد سرمربی توپچی ها به یک دلیل روی نیمکت این تیم باقی می ماند.  
شیرر در این زمینه گفت : ونگر با هر نتیجه ای در آرسنال باقی خواهد 
ماند و دلیل خود را هم بیان می کنم. ونگر در چند ســال حضورش در 
آرســنال، درآمدزایی زیادی برای ســران تیم خود داشــته است.  او 
ستاره های بزرگی را پرورش داد و آنها را با قیمت های نجومی به دیگر 
باشگاه ها فروخت. شیرر ادامه  داد: ونگر هزینه بسیار کمی روی دست 
سران آرســنال می گذارد.  او کمتر پیش می آید بازیکن بزرگ جذب 
کند. کار ونگر در آرسنال خرید بازیکنان با قیمت پایین و فروش آنها با 
قیمت باالست و در این کار هم موفق است؛  بنابراین می توانم بگویم که 

او در آرسنال باقی می ماند چراکه کار خود را به خوبی بلد است.

سران باشگاه لسترسیتی آخرین فرصت را به سرمربی ایتالیایی خود 
دادند تا روباه ها را از منطقه خطر سقوط به دسته پایین تر جدا کند. تیم 
فوتبال لسترسیتی که فصل گذشته با کلودیو رانیری در کمال شگفتی 
موفق به قهرمانی در مســابقات لیگ برتر شــد، این فصل دچار افت 
شدیدی شــده، به طوری که روباه ها در حال حاضر با 21 امتیاز در رده 
شانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر هستند و با ساندرلند قعر جدولی 
تنها 2 امتیاز اختالف دارند. سران باشــگاه لسترسیتی که از وضعیت 
موجود ناراضی هستند، به سرمربی ایتالیایی خود تنها 3 بازی فرصت 
داده اند تا مدافع عنوان قهرمانی را از منطقه ســقوط به دسته پایین تر 
جدا کند. رانیری اخیرا از ســوی فیفا به عنوان بهترین مربی مرد سال 
2016 انتخاب شد. لسترسیتی که در آخرین دیدار  
لیگ برتری خود در ورزشگاه کینگ پاور با نتیجه 
3 بر صفــر مغلوب 
منچســتریونایتد 
شــد، در 3 بازی 
بعدی خــود به 
ترتیب به مصاف 
ســوانزی )خارج 
از خانــه(، لیورپول 
هال سیتی  و  )خانگی( 

)خانگی( خواهد رفت.

سلفی سردار آزمون با عقاب آسیا

پیشنهادات وسوسه کننده 
منچستر یونایتد برای گریزمان

دلیل اخراج نشدن ونگر از آرسنال

ضرب االجل لسترسیتی به رانیری

فوتبال جهان

پرونده تخلف باشگاه تراکتورســازی در جذب بازیکنان جدید که فدراسیون فوتبال هم 
در آن نقش داشت، پرونده کوچکی نیست.  اتفاقا باید با این پرونده به صراحت و با ظرافت 
برخورد کرد تا این مشکالت برای باشــگاه مردمی و پرطرفدار تراکتورسازی و همچنین 
فدراسیون فوتبال تکرار نشود چون در آینده می تواند تبعات منفی برای فوتبال باشگاهی 
و ملی به همراه داشته باشد. وقتی ســپاهان به رحمان احمدی دو اخطاره، بازی داد و در 
بهترین فصل از صعود به مراحل باالتر لیگ قهرمانان آسیا منع شد رسانه های خارجی 
این اتفاق را یک اتفاق عجیب در دنیای فوتبال بر شــمردند و این ســوژه حتی دستاویز 
برخی سایت های خارجی برای حمله به مدیریت ضعیف فوتبال ایران قرار گرفت. یا تیم 
ملی امید که به کمال کامیابی نیای دو اخطاره بازی داد و حذف شد؛ مگر تیم ملی امید 
در ترکیب چند بازیکن داشت و چند بازی را پشت سر گذاشته بود که سرپرست تیم به 
یاد نداشت که کدام بازیکن دو اخطاره است)!( ابتدایی ترین وظیفه یک سرپرست، ثبت 
اخطار بازیکنان است و سرپرســتی که قادر به انجام این کار نباشد، بی شک سرپرست 
نیست. بگذریم. اینجا یک سوال مهم وجود دارد. در تراکتورسازی چه کسی نامه را دید؟ و 
نسبت به آن سهل انگار بود؟ این فرد باید معرفی شود و البته به او فرصت دفاع داد. شاید او 
نامه را دیده و حتی توصیه های الزم را در این زمینه داشته؛ اما باشگاه بی توجه بوده است 
که این اتفاق هم محتمل است. باشگاهی به این بزرگی و به این قدمت که هواداران پرشور 
و متعصبی دارد، حتما باید روابط بین الملل قوی داشته باشد. کمیته ای که به قانون آشنا 
باشد. فیفا و رأی هایش را بشناسد و رأیی که می آید آن را درک و ابالغ کند و به مدیرش 
بگوید. بی توجهی به این رأی یعنی پس دادن تاوان های بزرگ. ای کاش باشگاه های ما 
وقتی بازیکن خارجی می گیرند، این طور فکر نکنند کــه بازیکن خارجی مثل بازیکن 

ایرانی است که هر چه به کمیته انضباطی برود صدایش به جایی نخواهد رسید.

خارج از گود

در تراکتور چه کسی سهل انگار بود؟ 

سرپرست باشگاه سپاهان در رابطه با احتمال جذب روزبه چشمی اظهار داشت: 
ما با این بازیکن صحبت کردیم. او نظرش این اســت که تا پایان فصل به صورت 
قرضی به ســپاهان بیاید و فقط همین 10 بازی را در کنار تیم باشد، اما ویسی و 
باشگاه با یکدیگر هم جهت هســتند و اعالم کرده اند که این بازیکن باید قرارداد 

یک سال و نیمه امضا کند.  
مهدی اخوان افزود: به هر حال اگر چشمی با باشگاه استقالل به توافق برسد، ما 
برای جذب او اقدام می کنیم. سرپرســت تیم سپاهان درباره وضعیت شهباززاده 
نیز تصریح کرد: وضعیت شــهباززاده هم شبیه چشمی اســت؛البته شهباززاده 
بازیکن آزاد است اما او را هم برای 10 بازی نمی خواهیم. به هر حال هر بازیکنی 
بخواهد به تیم بیاید تا جا بیفتد، فصل تمام شــده و دیگر بهــره آنچنانی در این 

فصل برای ما نخواهد داشت.

شرط سپاهان برای جذب دو استقاللی

درحاشیه

 فدراســیون بســکتبال به دنبال اقدامی که »درک 
باورمن« برای فســخ یــک طرفه قــراردادش با این 
فدراســیون انجــام داد، علیه وی شــکایت کرد. به 
گفته مســئوالن بســکتبال ایران و طبــق آنچه در 
قرارداد میان فدراســیون و باورمــن روی آن تاکید 
شده، هر گونه مشــکل و اختالف در اجرای قرارداد 
باید در مرجع حل اختالف فدراســیون بین المللی 
بسکتبال مورد بررســی قرار بگیرد. بر همین اساس 
شکوائیه فدراسیون بســکتبال پس از ترجمه به دو 
زبان فرانسه و انگلیســی برای این مرجع ارسال شد. 
این در حالی است که درک باورمن، سرمربی پیشین 
تیم ملی بســکتبال طی اظهارنظری اعالم کرده که 
طبق قراردادش با فدراســیون ایران، می توانســته 
هر زمان خواست نســبت به فســخ آن اقدام کند و 
به همین دلیل از شــکایت فدراســیون ایران تعجب 
کرده است. در همین رابطه محمود مشحون، رییس 
فدراسیون بسکتبال در گفت وگو با مهر گفت: بر چه 
اساس باید چنین کاری می کردیم و دست مربی را تا 
این حد باز می گذاشتیم که هر زمان خواست برود؟ 
مگر می شــود قراردادی آن هم چهار ساله امضا کرد 
اما این اختیار را به طرف مقابــل بدهیم که هر زمان 
خواست برود؟ اصال این موضوع با عقل و منطق جور 
در نمی آیــد. وی تصریح کرد: اول کــه این صحبت 
را به نقل از درک باورمن شــنیدم، گفتم که او دروغ 
گفته است اما واقعا او دروغگو نیست، با شناختی که 
من از شــخصیت باورمن دارم، نمی تواند دروغی به 
این بزرگی گفته باشــد. احســاس من این است که 
در ترجمه صحبت هایش اشــتباهی صورت گرفته 
اســت. حاال یا به صورت ســهوی یا عمدی؛ اینکه ما 
در قراردادها چنین بندی را قرار دهیم محال اســت. 
از طرفی هم از باورمن که خــود یک مربی حرفه ای 
اســت بعید اســت که چنین حرفی زده باشد. مگر 
می شود در یک قرارداد حرفه ای بلندمدت، این بند 
غیرحرفه ای باشــد. اگر اینگونه باشد که تمام کارها 
و برنامه های مــا از همان ابتدا روی هوا بوده اســت. 
رییس فدراسیون بســکتبال تاکید کرد: به نظرم در 
ترجمه صحبت های باورمن اشتباهی صورت گرفته 
است. حتی از وی در مورد سه ماهه بودن قراردادش 
هم سوال شده بود؛ اما در پاســخ ها هیچ اشاره ای به 

این موضوع نشده بود.

در واکنش به ادعای سرمربی سابق تیم ملی بسکتبال؛

باورمن نمی تواند دروغ به این 
بزرگی گفته باشد

به حرف های برانکو دقت کنید، این حرف ها همان جرقه هایی 
اســت که دوباره کی روش را عصبانی کرد و در نهایت گفت 
که بازیکنان پرســپولیس را دیگر به تیم ملی دعوت نخواهد 
کرد: »به من گفته شده اســت که ایرانی ها دوست دارند اگر 
کی روش از تیم ملی برود من جانشــین او شــوم ولی من به 
این چیزها فکــر نمی کنم. در شــرایط 

تمام  کنونــی 
تمرکز خود را روی 
پرســپولیس می گــذارم تا 
قهرمان شــویم. اگر فصل آینده در 
پرســپولیس بمانم تمام تالش خود را می کنم 

تا قهرمان آسیا شوم.«
پرسش اما این اســت که چه کسانی دوســت دارند برانکو 
جانشین کی روش شــود؟ آیا آنها که این حرف را به برانکو 
گفته اند، درســت اطالع رســانی کرده اند یــا اینکه این 
مشاوران مثل خیلی از مشاوران دیگر تنها برای خوشایندی 
برانکو حرف می زنند و با همین طناب هم ممکن است او یا 
فوتبال ایران را ته چاه بفرستند؟ نظر هواداران فوتبال را نه 

به صورت جزئی اما به صورت کلی مرور می کنیم:
اول: هواداران پرسپولیس

برانکو مربی بزرگی اســت، او هم در تیــم ملی نتایج خوبی 
گرفته بود و هم در پرسپولیس عالی کار کرده است. او همین 
حاال با اختالف امتیاز از همه لیگ، جلوتر اســت و بسیاری از 
کارشناســان این تیم را قهرمان بالمنازع لیگ برتر می دانند 
که این مــی تواند برای هواداران تیفوســی ســرخ، بهترین 

امیدواری ها را ایجاد کند.
برانکو در دربی ها هــم عالی کار کرده و نتایج بســیار خوبی 
گرفته اســت، او حتی به لیگ قهرمانان آســیا هــم امیدوار 
اســت و در مجموع باید گفت طی ده سال گذشته هیچگاه 
پرســپولیس به این خوبی بازی نکرده و هوادارانش این 
همه شادی پیاپی نداشته اند. آیا این هواداران حاضرند 

برانکو را جانشین کی روش ببینند؟

هواداران پرســپولیس امروز دو دســته اند: دسته اول آنهایی 
هســتند که مثل خیلی های دیگر و مثل برخــی از هواداران 
دیگر تیم ها عقوبت تیم ملی را به عقوبت تیم خودشان ترجیح 
می دهند. تعداد آنها کم نیست، این دسته از هواداران فوتبال 
راضی نیســتند کی روش از تیم ملی برود چون همانقدر که 
برانکو برای پرســپولیس خوب کار کرده کی روش هم در تیم 

ملی عالی کار کرده است.
دسته دوم هم تیفوسی ها هستند که حاضرند تیم ملی ایران 
نابود شود؛ اما برانکو در پرسپولیس بماند و افتخاراتشان را هر 
روز بیشــتر کند. به این ترتیب پرسپولیسی ها دوست ندارند 

برانکو به تیم ملی برود.
دوم: هواداران استقالل

هواداران استقالل هم دو دسته اند: دسته اول مثل آن دسته از 
پرسپولیسی ها که منافع تیم ملی را قدر می دانند که آنها هم 
دوست ندارند کی روش از تیم ملی برود چون خوب کار کرده 
و خوب نتیجه گرفته است و دسته دوم تیفوسی هایی هستند 
که منافع استقالل را ترجیح می دهند و به حکم تعصب دوست 
ندارند برانکو مربی تیم ملی ایران شــود چون شال قرمز دارد 
و عقبه پرسپولیسی. آنها اگر برانکو سرمربی تیم ملی شود از 
روز اول شروع می کنند به درگیری و هر تصمیمی را از سوی 

برانکو رنگی و متمایل به قرمز اعالم می کنند.
سوم: هواداران کی روش

 بســیاری از هواداران فوتبال در ایران از کــی روش به دلیل 
جوان گرایی، مبارزه با بازیکن ساالری و نتایج نسبتا خوبی که 
گرفته راضی هســتند و دوســت ندارند کی روش از تیم ملی 

برود؛ تعداد این دسته از مردم اصال کم نیست.
چهارم: هواداران عاشق تیم ملی 

شاید تنها این دسته از هواداران دوست داشته باشند که برانکو 
جانشین کی روش شــودچون از کی روش بدشان می آید و 
دوســت دارند ســکان تیم ملی ایران را به برانکو بدهند. این 
دســته کامال وجود دارند اما اکثرا در فوتبال ایران نیستند و 

تعدادشان کم است و قاعدتا همه مردم ایران نیستند.
نتیجه گیری

برانکو مربی خوبی اســت اما به نظر می رســد اطرافیانش را 
باید عوض کند، همــان ها که به وی گفته انــد که در مقطع 
فعلی مردم ایران دوســت دارند در صورت جدایی کی روش 
برانکو سرمربی تیم ملی ایران شود؛ البته این نکته را هم باید 
بگوییم که اگر روزی قرارداد کی روش تمام شــود و به توافق 
نرســد و برود آن روز خیلی ها که تیفوســی فکر نمی کنند 
برانکو را گزینه خوبی برای تیم ملی خواهند دانست؛ اما امروز 
اینگونه نیست که پرسپولیســی ها عاشق جدا شدن برانکو از 
پرسپولیس باشند و استقاللی ها عاشق سکان داری سرمربی 

پرسپولیس در تیم ملی ایران!

چه کسانی دوست دارند برانکو جانشین کی  روش شود؟
 پرسشی که پیرامون اختالف سرمربی تیم ملی و سرمربی پرسپولیس مطرح شده این است که چه کسانی دوست 

دارند مرد کروات جایگزین مرد پرتغالی شود؟

مترجم کی روش  تغییر کرد..
این طور که به نظر می رســد ســرمربی تیم ملی هیچ برنامه ای برای کوتاه 
آمدن از مواضعش ندارد. جدا از آنکه کی روش روی نام دستیاران ایرانی اش 
خط قرمز کشیده، حاال مترجمش را هم عوض کرده تا نشان دهد که مرغش 
یک پا دارد. کانال تلگرامی روزنامه خبر ورزشــی درباره این موضوع نوشته: 
کی روش با حذف دستیاران ایرانی خود و به خصوص نکونام که رابطه خیلی 
خوبی با او داشــته و تالش بی نتیجه جواد برای اینکه مســتقیم با کی روش 
صحبت کند نشــان داده که در تصمیمش چقدر جدی است. همچنین وی 
قبل از آنکه از ایران برود، با مترجم جدید خود قرارداد بست تا به همه بفماند 
با هیچ کس شوخی ندارد، حتی با مترجم سابقش که قابل اعتمادترین آدم 

کنارش بود.
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پیشنهاد سردبیر: 
کمبود 70هزار مسجد در کشور

ویژه

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

قلب شهر با اجرای میدان امام علی)ع( 
جراحی شد

به گزارش فارس بــه نقــل از اداره کل روابط عمومی 
اســتانداری اصفهان، رســول زرگرپور طی پیامی، از 
مردم همیشــه در صحنه و انقالبی اصفهان خواست 
که بــار دیگر با حضور باشــکوه خــود در راهپیمایی 
22بهمن، وحــدت و اتحاد ملی حــول محور والیت 
فقیه را رقم بزنند. در متن پیام استاندار اصفهان چنین 
آمده است: »22 بهمن، سالگرد پیروزی حق بر باطل، 
خون بر شمشیر و مســتضعفان بر مستکبران است؛ 
این پیروزی توانست نور امید را در دل آزادی خواهان 
عالم در اغلب کشورهای جهان و از جمله جهان عرب 
روشــن کرده و آنها را برای پیروزی استوارتر گرداند.« 
استاندار اصفهان در ادامه این پیام تصریح کرده است: 
دهه فجر انقالب اسالمی، یادآور دالوری های مردمانی 
است که در پرتو عنایات حضرت حق و انسجام ملی و 
با رمز وحدت تحت لــوای معمار کبیر انقالب حضرت 
امام راحــل)ره(، با هدف برپایی حکومت اســالمی و 
برقراری استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، از جان 
و مال خویش گذشتند، در برابر ظلم ها و بی عدالتی ها 
ایســتادند و در نهایت بر طاغوت زمان پیروز شــده و 
تحقق وعده نصرت پروردگار را به چشــم خود دیدند.

وی خاطرنشــان کرد: بی تردید مــردم والیت مدار و 
انقالبی اصفهان همگام با مردم غیور ایران در این روز 
با اراده ای پوالدین می آیند تا برای پیوستن به دریای 
اراده و وحدت کلمه، حماســه ای دیگر را خلق کنند 
و وحدت و اتحاد ملی حول محــور والیت فقیه را رقم 
زنند و با فریاد همیشــگی »مرگ بر آمریکا« و »مرگ 
بر اسرائیل« پاسخ دشــمنان انقالب و اسالم را بدهند 
و دشمنان ایران و اســالم را مأیوس کنند. زرگرپور در 
پایان می افزاید: اینجانب ضمن تبریک سی وهشتمین 
ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقالب اســالمی و 
گرامی داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای انقالب 
شکوهمند اســالمی و در راســتای تبعیت  از فرامین  
رهبر  معظم  انقالب  و همــگام با دولتمــردان دولت 
تدبیر و امید، از اقشار مختلف مردم شریف، فرهیخته 
و همیشــه در صحنه اســتان، احزاب و تشــکل های 
سیاسی، فرهنگی، ورزشــی و مذهبی دعوت می کنم 
که همچون سنوات گذشته دوشادوش ملت قدردان 
ایران اسالمی در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن شرکت 
کرده، ضمن تجدید میثاق بــا آرمان های مقدس امام 
راحل)ره( و شــهدای گران قدر، بار دیگر انسجام ملی، 

عزت و اقتدار میهن اسالمی را به نمایش گذارند.

با صدور پیامی صورت گرفت؛

دعوت استاندار اصفهان از 
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

با مسئوالن

حسین کشایی با بیان اینکه اهالی رسانه در اطالع رسانی 
عملکرد دستگاه ها و امیدبخشــی در جامعه نقش موثری 
دارند، گفت: بــه برکت انقالب اســالمی، امروز شــاهد 

پیشرفت های شگرف در نظام جمهوری اسالمی هستیم.
وی با بیــان اینکه همــواره در تالش بوده ایــم تا بهترین 
خدمات را به مشــتریان خود ارائه دهیــم، تاکید کرد: در 
طول تاریخ مخابرات اســتان، برای اولیــن بار از اصطالح 

»ابر پروژه« استفاده کرده ایم. 
مدیرکل مخابرات اســتان اصفهان با اشــاره بــه افتتاح 
پروژه هــا گفت: تجهیز و توســعه پروژه های اســتفاده از 
کافوهای ســیمی، 167پروژه برای توســعه پهنای باند 
بین مراکز مخابراتی و شــهرهای اســتان، افزایش تغذیه 
نیرو و منابع سایت ها، توســعه مراکز فیبر نوری، تقویت و 
توسعه شبکه کابل، اجرای دکل های تلفن همراه و احداث 
ساختمان جدید، برخی از پروژه های انجام شده در ایام ا... 

دهه مبارک فجر است.
کشایی، توســعه و بهسازی شــبکه تلفن همراه را یکی از 
ابرپروژه های اجرایی در اســتان، معرفی و خاطرنشــان 
کرد: اولین موبایل اصفهان ســال 1373 به صدا درآمد و 
از آن روز تا نیمه اول سال 1395 متناسب با توسعه تعداد 

مشترکین، به امکانات مخابرات نیز اضافه شد و دو هزار و 
500 سایت به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه تجهیزات مختلف بــا برندهای متفاوت 
در اصفهان استفاده شــده بود، تصریح کــرد: تجهیزات و 
نســل های متفاوت در مکان های مختلف، منجر به ایجاد 

ایراداتی در کیفیت ارائه خدمات به مشترکین شده بود.
همه تجهیزات قدیمی مخابراتی به روزرسانی 

شد
مدیرکل مخابرات اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه همه 
تجهیزات قدیمی، تعویض و به روزرســانی شــده است، 
گفت: جدای از اعتبارات، موضوع اجرای آن بسیار عظیم و 
مهم بود که هم زمان با به روز رسانی سخت افزاری، خللی 

در ارائه خدمات به مشتریان به وجود نیاید.
کشــایی بابیان اینکــه این رونــد از اول آذرماه امســال 
آغازشــده اســت، گفت: امیدواریم تا پایان بهمن ماه این 
موضوع به طور کامل محقق شــود؛ ضمــن اینکه هزینه 
700 میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شده است که 

درصورت تاخیر، تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمام 108 شــهر اســتان اصفهان تحت 
پوشش شــبکه نسل ســوم هســتند، گفت: 70 شهر از 

شهرهای اســتان در پوشش نســل چهارم قرار می گیرد؛ 
درصورتی که قبل از انجام ابر پروژه به روزرسانی سایت ها، 

تنها چهار شهر به اینترنت نسل 4 متصل بودند.
مدیــرکل مخابرات اســتان اصفهان با اشــاره به اهمیت 
پهنای باند، اظهار کرد: تجهیزات استفاده شــده، قابلیت 
بهره برداری از سرعت باالتر از نسل چهارم را دارند. امروز 
با اجرای این ابرپروژه، پهنای باند تا 70 گیگابایت افزایش 

پیدا خواهد کرد.
کشــایی با بیان اینکه بیش از 65 ســایت جدید به شبکه 
افزوده خواهد شــد، گفت که بیش از ســه هــزار و 200 
کیلومتر جاده اصلــی و یک هــزار و 800 کیلومتر جاده 
فرعی را تحت پوشــش قــرار خواهد داد کــه 40 درصد 
 از جاده اســتان تحت پوشــش نسل ســوم قرار خواهد 

گرفت.
مدیرکل مخابــرات اســتان اصفهان با اشــاره به اجرای 
فــاز دوم FTTH )اتصال فیبر نوری تا منازل و مشــاغل( 
که دیگر ابر پروژه اجرایی شــده توســط مخابرات استان 
است، خاطرنشــان کرد: فاز اول این موضوع با حضور وزیر 
ارتباطات در شــهریورماه به بهره برداری رسیده بود و در 

ایام دهه فجر فاز دوم آن به بهره برداری رسید.
کشــایی بابیان اینکه توســعه پهنای باند، هدف گذاری 
بزرگ همه اپراتورهاســت، گفت: افزایش پهنای باند در 

بخش ثابت به نفع کاربران خواهد بود.
وی بابیان اینکه ســیم مســی محدودیت ســرعت برای 
مشتریان را به همراه داشته اســت، تاکید کرد: فن آوری 
فیبر نوری بر محدودیت ها فائق خواهد آمد و تا ســالیان 
ســال می تــوان از بهتریــن و باکیفیت تریــن خدمات 

بهره برداری کرد.
مدیرکل مخابرات اســتان اصفهان با بیــان اینکه ضریب 
نفوذ همراه اول در استان اصفهان در حد90درصد است، 
اظهار کرد: گام بعدی در صنعت ارتباطات و شبکه اتصال 

اشیا و گام بعدی اتصال همه چیز به شبکه است.
کشــایی گفت: از ابتدای سال جاری توســعه شبکه ها در 

مخابرات استان بر مبنای فیبر نوری گذاشته شده است.
وی اظهار کرد: بالغ بر 70 مجتمع در شهر اصفهان، متصل 
یا در حال اجرای اتصال به شــبکه فیبر نوری هستند که 
اصفهان را به عنوان یک استان پیشتاز در این خصوص در 

سطح کشور مطرح کرده است.
مدیرکل مخابرات استان اصفهان هدف گذاری مخابرات 
استان را در آینده، رســاندن پهنای باند به مرز یک هزار 

مگابیت بر ثانیه عنوان کرد.

 بالغ بر 70 مجتمع 
در شهر اصفهان، 
متصل یا در حال 
اجرای اتصال به 

شبکه فیبر نوری 
هستند که اصفهان 

را به عنوان یک 
استان پیشتاز در 

این خصوص در 
سطح کشور مطرح 

کرده است

مدیرکل مخابرات اصفهان:

فیبرنوری، مبنای توسعه شبکه در اصفهان است

مدیرکل مخابرات استان اصفهان اظهار کرد: همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر، بیش از دو هزار و 406 طرح 
مخابراتی در استان اصفهان بااعتباری بالغ بر چهار هزار و 900 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مراسم تشییع پیکر شهید مهدی محمدی که در حمله مسلحانه به بانک مسکن 
شعبه مالصدرای اصفهان به شهادت رسید، دیروز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از اصفهان، مراسم تشــییع پیکر پاک مامور نیروی انتظامی شهید استوار 
مهدی محمدی که صبح روز یکشنبه 17بهمن ماه در درگیری با سارق مسلح به 
فیض شهادت نائل آمد، صبح دیروز در محل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان 

اصفهان واقع در خیابان توحید برگزار شد.
این مراسم با حضور مسئوالن اســتانی، خانواده های معظم و معزز شهدا و خانواده 
نیروی انتظامی برگزار شــد. پس از این مراسم، پیکر شــهید مهدی محمدی به 
شهرستان فریدون شهر منتقل شد تا پس از تشییع در این شهرستان، در زادگاهش 

روستای ده سور به خاک سپرده شود.

رییس مجمع خیرین مسجدساز استان اصفهان گفت: با کمبود 70هزار مسجد 
در سطح کشور مواجه هستیم. به گزارش ایسنا، سیدمهدی طباطبایی در اولین 
همایش خیرین قرآنی استان افزود: 60 هزار مســجد در سطح کشور وجود دارد 
اما 70 هزار مسجد دیگر برای کشور نیاز اســت. وی خاطرنشان کرد: غنی ترین 
شهر کشور از لحاظ داشتن مســجد، زاهدان و فقیرترین آنها در این زمینه، شهر 
تهران است. رییس مجمع خیرین مسجد ساز استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
این مجمع تصمیم گرفتیم 1001مسجد در برخی از استان های کشور بسازیم، 
خاطرنشان کرد: قرار بر این شد تا 50 مســجد از این تعداد در استان کهگیلویه 
و بویراحمد ساخته شــود که تاکنون بیش از 30 مورد از آنها ساخته و یا در حال 

ساخت هستند و مابقی نیز ساخته خواهند شد.

با حضور خانواده معظم شهدا و عموم مردم؛

شهید فداکار نیروی انتظامی در اصفهان تشییع شد
رییس مجمع خیرین مسجدساز استان اصفهان:

کمبود 70هزار مسجد در کشور

خبر

  اولین نشست رؤسای کمیته های ســتاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان، در 
سالن اجتماعات معاونت خدمات شهری اصفهان برگزار شد. احمدرضا مصور معاون 
خدمات شهری شهرداری اصفهان در این نشســت اظهارکرد: این نشست به منظور 
هماهنگی دستگاه های مربوطه و رفع نواقص سال گذشته ستاد خدمات سفر برگزار 
شده است. وی افزود: اصفهان برند بین المللی گردشگری محسوب می شود بنابراین 

باید این کالن شــهر روز به روز در زمینه گردشگری توسعه یابد که این مهم، نیازمند 
هماهنگی دستگاه هاست.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: مهیا کردن شهر برای ایام نوروز 
با رعایت همه اصول، در توسعه گردشگری شــهر اصفهان بسیار تاثیرگذار است که 
خوشــبختانه در ایام نوروز هماهنگی های خوبی بین دســتگاه ها برقرار می شود. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اولویت های اسکان در ایام نوروز 
گفت: مانند سال گذشته هتل ها و میهمان پذیرها اولویت اول اسکان مسافران است 
و ســپس مدارس آموزش و پرورش، منازل اســتیجاری و در نهایت باغ فدک، برای 

اسکان گردشگران نوروزی پیش بینی شده است.
هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان و مسئول کمیته اطالع رسانی 

ستاد خدمات سفر شهر اصفهان در این نشست گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
در نوروز 95 دنبال شد اطالع رسانی به مســافران از طریق سامانه ارتباطات مردمی 

137 بود. 
وی افزود: در این راســتا در هفته اول نوروز 15 هزار تماس با سامانه 137 برقرار شد 
که بیشــتر در مورد مشــاوره و اطالع از مراکز اقامتی و تفریحی شــهر اصفهان بود.

مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان ادامــه داد: در نوروز 96 نیز شــماره تلفن 
137 به عنوان شماره تلفن گردشگری در فضای شــهر تبلیغ می شود تا شهروندان 
و مسافران از این سامانه اطالع یابند.نباتی نژاد اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی ها و 
هماهنگی های انجام شــده، پیام های مهم نوروزی نیز به صورت پیام های فوری در 

رادیو اصفهان خوانده می شود.

دراولین نشست رؤسای کمیته های ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر 
اصفهان مطرح شد؛

هتل ها و میهمان پذیرها؛ اولویت اول اسکان 
مسافران

به دنبال رونمایی از اولین نمایشــگر اطالعات 
ســفر با عنوان سامانه ســنا ســفر، جمعی از 
راننــدگان برگزیــده پایانه های مســافربری 
شهرداری اصفهان، مورد تقدیر مسئوالن شهری 
قرار گرفتند. دوشنبه شــب، از اولین نمایشگر 
اطالعات سفر با عنوان سامانه سناسفر و سیستم 
نظارت مرکزی پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان با حضور جمعی از مســئوالن شهری و 
استانی رونمایی شد. مهدی جمالی نژاد شهردار، 
سرهنگ رضا رضایی رییس پلیس راهور استان، 
رضا امینی رییس شورای اسالمی شهر، محمد 
نورصالحی معاون اداری مالی و علیرضا صلواتی 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، 
از حاضران در این مراســم بودند. در ادامه این 
مراســم گروه ســرود موال به سرپرستی سعید 
شــمس به اجرای دو اثر با عنوان من انقالبی ام 
و این پرچم باالســت با حال و هوای ایام ا... دهه 
فجر انقالب اســالمی پرداخت. در پایان مراسم 
نیز به جمعی از رانندگان برگزیــده پایانه های 
مسافربری شــهرداری اصفهان جوایز ارزنده ای 
اهدا شد. گفتنی است ســامانه سناسفر، مانند 
سامانه های فرودگاه ها، اطالعات مبدأ و مقصد 

مســافران در پایانه های اصفهــان را به صورت 
فارسی و التین نمایش می دهد. در این مراسم 
مســئوالن شــهری درخصوص این ســامانه 
ســخنانی ارائه کردند کــه گزیــده ای از آن را 

می خوانید:
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: سامانه 
سناسفر با هدف اطالع رسانی مناسب و شایسته به مسافران راه اندازی 
شد. محمدرضا آقاباباگلیان در مراسم رونمایی اولین نمایشگر اطالعات 
سفر با عنوان سامانه سنا ســفر و سیســتم نظارت مرکزی پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان، ضمن عرض تبریک ایام ا... دهه فجر اظهار 
کرد: در سال های اخیر اقدامات چشــمگیری بر اساس سند چشم انداز 
1404 و برنامه راهبردی اصفهان 1400 در پایانه ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بهره برداری از سامانه سنا سفر به منزله پهن کردن فرش 
قرمز به زیــر پای مردم اســت که 
سرمایه های اصلی نظام جمهوری 
اســالمی ایران هستند. مدیرعامل 
ســازمان پایانه های مســافربری 
شهرداری اصفهان، بهره برداری از 
سامانه سنا سفر را گام اول تحول در 
پایانه های مسافربری کشور دانست 
و گفت: تحول در زیرســاخت های 
پایانه های مسافربری شهر اصفهان 

در دستور کار است.

مهدی جمالی نژاد در مراســم رونمایی اولین نمایشــگر اطالعات ســفر با 
عنوان سامانه سنا ســفر، ضمن تشــریح وضعیت فعلی تعامالت شهروندان 
و مدیــران شــهری در اصفهان بیان کــرد: بســیار دردآور و تاســف انگیز 
اســت که عده ای با ســیاه نمایی، ثمره فعالیت کارکنان مدیریت شــهری 
را که با دل و جان مشــغول کار هســتند، نمی بینند؛ به طوری که این عامل 
 باعث عدم تحقق همدلی و همگرایی بین مردم و مســئوالن شــده اســت.

جمالی نژاد، فعاالن حــوزه حمل و نقــل شــهری را پیش آهنگان صنعت 
گردشگری دانست و گفت: رانندگان پایانه های مسافربری، سفیران مدیریت 

شهری در برخورد با گردشگران داخلی 
و خارجی هستند که با ایجاد و توسعه 
زیر ســاخت های حوزه حمــل و نقل 
مســافر می توان جایگاه گردشگری را 
نیز ارتقا داد. وی خاطرنشــان کرد: در 
حال حاضر در دوران طالیی مدیریت 
شهری به سر می بریم؛ به گونه ای که 
با توجه به ســرعت انجام پــروژه های 
کوچک و بزرگ، هر روز می توان نوید 

افتتاح آنها را به شهروندان داد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:جشن تولدسامانه سناسفر دراصفهان

 »سناسفر« برای اطالع رسانی مناسب 
به مسافران راه اندازی شد

شهردار اصفهان:

 در دوران طالیی مدیریت شهری 
به سر می بریم

رونمایی

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: فاز سوم میدان 
امام علی)ع( شامل میدان جلوخان مســجد جامع و پروژه های 
پیرامون میدان اصلی در حال اجراســت.به گــزارش ایمنا، ایرج 
مظفر در برنامه »اینجا اصفهــان« اظهار کرد: پروژه عظیم میدان 
امام علی)ع( یکی از منحصر به فردترین پروژه های شهری است 
که با اجرای آن شــهر دگرگون شــد.وی ادامه داد: متاسفانه در 
گذشته برخی از بناهای فرسوده که زیبنده شهر نبودند در اطراف 
این آثار تاریخی ایجاد شده بود که با اجرای این پروژه، قلب شهر 
اصفهان جراحی شــد.معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه فاز اول و دوم میدان امام علی)ع( تکمیل شد، 
ادامه داد: فاز ســوم میدان امام علی)ع( شــامل میدان جلوخان 
مسجد جامع و پروژه های پیرامون میدان اصلی در حال اجراست.

مظفر با بیان اینکه باید برای آزادســازی میدان جلوخان مسجد 
جامع چندین پروژه اجرا شود، ادامه داد: در همین راستا 3 پروژه 
تجاری و پارکینگ کمرزرین، قیصریه و ولی عصر با همکاری بخش 
خصوصی در دســت اجرا قرار گرفت.وی بیان کــرد: امیدواریم 
با آزادســازی قســمت هایی که کامل کننده میــدان جلوخان 
مسجدجامع است، بتوانیم این پروژه را هر چه زودتر کامل کرده 

و در اختیار شهروندان قرار دهیم.

ورود اولین محموله 149 تنی کیک زرد 
از روسیه به اصفهان

دســتیار ویژه رییس ســازمان انــرژی اتمــی، از ورود 31 تن 
باقیمانده کیــک زرد از مجمــوع 149 تن خریداری شــده از 

روسیه، به اصفهان خبر داد.
 اصغر زارعان در حاشــیه ورود چهارمین محموله کیک زرد به 
اصفهان در جمــع خبرنــگاران اظهار کرد: هواپیمای روســی 
چهارمین و آخرین محمولــه از مواد اولیه )کیــک زرد( حامل  
31تن در اصفهان به زمین نشست. این محموله که در کل 149 
تن بعد از توافق برجام بوده است طی چهار پرواز از 7 تا 19بهمن 
به اصفهان وارد شده است. دســتیار ویژه رییس سازمان انرژی 
اتمی افزود: قبل از توافق برجام نیــز 230 تن مواد اولیه )کیک 
زرد(  به ایران تحویل داده شــده بود که در مجموع 379 تن به 

ایران مواد اولیه )کیک زرد( وارد شده است.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد:

 ضرورت حضور مبلغان دینی 
در مناطق محروم کشور

امام جمعه اصفهان در دیدار با حجت االســالم مریجی ریاست 
دانشگاه باقرالعلوم و معاون آموزش دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم، با بیان اینکه حوزه علمیه حــق اخذ بودجه از دولت 
را دارد، اظهار داشت: خوشــحالم که دفتر تبلیغات حوزه علمیه 

اقدامات خوبی داشته است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: دفتر تبلیغات، سازمان 
تبلیغات، اوقاف و حوزه علمیه باید با یکدیگر همکاری داشــته 
باشند تا در همه جای کشــور و در مناطق محروم شاهد حضور 
مبلغان باشــیم.امام جمعه اصفهان منبر رفتن را فن دانســت و 
افزود: ما در این فن به شــدت عقب هستیم، کسی که قرار است 
مبلغ باشــد باید جامعه شناسی و روان شناســی خوانده باشد و 

مخاطب شناسی او باید بسیار قوی باشد.
وی تصریح کرد: اصل کار ما این اســت که حرف خود را به مردم 
برسانیم، کلمه دفتر تبلیغات به معنای مبلغ سازی است که باید 
در خواهران و برادران فعالیت داشته باشند. مبلغان ما می توانند 
به راحتی و در 3 ســال قرآن حفظ کنند و پــس از آن به حفظ 

نهج البالغه و خطبه های مهم آن بپردازند.

امام جمعه موقت اصفهان:

مردم نیازی به تبلیغ برای حضور در 
راهپیمایی ندارند

امام جمعه موقت اصفهــان در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
اهمیت حضور آگاهانــه مردم در راهپیمایــی 22 بهمن، اظهار 
کرد: البته حضــور مردم به صــورت طبیعی و خــودکار انجام 
می شود چراکه مردم برای این انقالب خیلی زحمت کشیده اند 
و اصاًل نیازی بــه دعوت و تبلیــغ برای حضــور در راهپیمایی 
ندارند. حضور یکپارچه مردم همیشــه محســوس بوده اســت 
که با شــروع ســی و نهمین بهــار آزادی به میــدان می آیند.

محمدتقی رهبرافزود: اهمیت حضور مردم این اســت که بیش 
از گذشــته وفاداری خود به نظام و انقــالب را ثابت می کنند و 
باری دیگر با آرمان هــای انقالب و خون شــهدا تجدید میثاق 
می کنند و از ســویی دیگری تودهنی خوبی به آمریکا اســت و 
 قطعا امسال حضور مردم بیش از گذشــته اهمیت دارد چرا که 
یاوه گویی های اخیر رییس جمهور آمریکا را همگان شــنیدند. 
قطعا در این ســال فریاد مرگ بر آمریکای مردم بیش از گذشته 
شــنیده خواهد شــد.امام جمعه موقت اصفهــان، تصریح کرد: 
بدعهدی ها و حرکت های زشتی که آمریکایی ها کرده اند سبب 
شده است دل مردم به آتشفشانی بر ضد آمریکا بدل شود. شک 
نکنید که امســال فریاد مرگ بر آمریکا به کشورهای دیگر هم 
بیشــتر ســرایت می کند چراکه این رفتارهای دیوانه وار رییس 

جمهور آمریکا سبب می شود فریاد مرگ بر آمریکا جهانی شود.
رهبر گفت: هم اکنون در انگلســتان و کشورهای اروپایی بر ضد 

آمریکا شعار می دهند. 

اخبار کوتاه
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گوناگون

 چرا استفاده از چنگال 
در اروپای قدیم لکه ننگ بود؟

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »مسخ و داســتان های دیگر« را انتشــارات ماهی با ترجمه 
»علی اصغر حداد« تجدید چاپ کرد.

کتاب حاضــر که با ترجمــه »علی اصغر حداد« منتشــر شــده، 
دربردارنده پنج داســتان کوتاه به قلم »فرانتس کافکا« می باشــد 
که از آثار شاخص نویسنده در زمینه داســتان های کوتاه به شمار 

می روند.
داستان »مسخ« که در این مجموعه آمده، از مهم ترین آثار ادبیات 
فانتزی قرن بیستم است که در دانشکده ها و آموزشگاه های ادبیات 

جهان تدریس می شود. 
ماجرای این داســتان از آنجایي آغاز مي شــود کــه گرگور زامزا 
از خواب آشــفته اي برمی خیزد و خود را در حالــي مي یابد که به 

حشره اي تمام عیار تبدیل شده اســت. گرگور آشفته و پریشان از 
ظاهر وحشــتناک خود به اطراف نگاه مي کند تا از حقیقت داشتن 

آنچه که رخ داده اطمینان کسب کند. 
او در حالي که به علت جثه سنگینش به سختي مي توانست تکان 
بخورد به شغل اجباریش مي اندیشد. به اینکه هر روز مي بایست به 
علت قرض سنگین خانواده اش کار بکند و زندگیشان را بچرخاند...

در قسمتی از داستان »مسخ« می خوانیم:
»یک روز صبح وقتی گرگــور زامزا از خوابی آشــفته به خود آمد 
دید در تختخواب خود به حشــره ای بزرگ تبدیل شــده است. بر 
پشت ســخت و زره مانندش افتاده بود و اگر ســر را کمی باال می 
 گرفت شکم برآمده و قهوه ای رنگ خود را می دید که الیه هایی از 
 پوســت خشــکیده و کمانــی شــکل آن را بــه چند قســمت 

تقسیم می کرد...

برگر گیاهی

لبخندک

خرج کردن پول

 ۳۱۵ زمینــی  الزم:ســیب  مواد 
گرم،هویج۱۲۵ گـــرم،برگ موســیر یا 
پر،روغــن  گرم،ســیر۱  پیازچــه۷ 
آفتابگردان۳ قاشــق غذاخوری،کره یک 
تکــه کوچک،کرفــس۱۲۵ گرم،پیــاز 
متوسط۱ عدد،تخم مرغ۱عدد،آرد ذرت۴ 
قاشــق غذاخوری،تخمه پوســت کنده 
آفتابگــردان۱ قاشــق غذاخوری،بــرگ 

موسیر یا پیازچه برای تزئین به مقدار الزم
طرز تهیه:ســیب زمینی ها را پخته و در حالی که هنوز داغ است پوست بگیرید و 
بکوبید. کرفس و هویج ها را تمیز کرده و رنده کنید. پیاز را هم ریز خرد کرده و موسیرها را 
به قطعات کوچک خرد کنید. ســپس تمام این مواد را به سیب زمینی های کوبیده شده 
اضافه کنید. تخم مرغ را آنقدر بزنید تا کف کندو بعد آن را با مقداری نمک به سیب زمینی 
اضافه کنید. سیر را نیز پوست کنده، بکوبید و به مخلوط اضافه کنید. کل مواد را با چنگال 
یا دســت کامال مخلوط کنید. آرد ذرت را به میزانی که مواد به هم بچسبند اضافه کنید.

مخلوط سیب زمینی را به ۴ برگر به ضخامت ۲/۵ ســانتی متر تقسیم کنید.روغن را در 
ماهیتابه ضخیم تفلون، روی حرارت متوسط داغ کنید.برگرها را در روغن بگذارید و شعله 
را کم کنید. بگذارید هر طرف آنها به مدت ۶ دقیقه ســرخ شود.دانه های آفتابگردان را با 
یک تکه کوچک کره ســرخ کنید تا طالیی رنگ شــود. حرارت را کم کنید و تخمه ها را 

مرتب هم بزنید.برگرها را با ساقه موسیر یا پیازچه و تخمه های سرخ کرده، تزئین کنید.

هرکدام از ما پول هایمان را یک جور خرج 
می کنیم یا اصال آنهــا را خرج نمی کنیم. 
ولخرجی یکی از عادت هایی 
اســت که می توانــد در بلند 
مدت به ما ضربه بزند. عادتی 
اســت که اگر فکری برایش 
نکنیــم روز به روز شــدیدتر 
می شــود تا جایی کــه دیگر 
متوجــه نمی شــویم روش 
صرف کــردن درآمدهایمان 
منطقی و عاقالنه نیست.پول 
در دســت بعضی ها جامد اســت. بعضی ها مایع و بعضی ها هم 
گاز. االن عرض مــی کنم خدمتتان. به دور و برتــان نگاه کنید! 
حتما شما هم کســانی را پیدا می کنید که اســکناس هایشان 
خیلی قرص و محکم داخل کیف پولشــان نشسته اند. هر وقت 
که کیفشان را باز می کنند چند برگ اســکناس ترگل و ورگل 
با هم می گویند: »ســالم صاحــب!« نه که فکــر کنید خدای 
نکرده خسیس هســتند و آب از دستشــان نمی چکد و هربار 
که می خواهند دست به جیب بشــوند، اسکناس ها عین چسب 
به انگشت هایشــان می چســبدها؟! نه! اینها آدم های با برنامه 
و اهل حســاب و کتابی هســتند که می دانند پول را کی و کجا 
خرج کنند و به همین خاطر اســکناس هایشان جامد است؛ اما 
اوضاع برای همه اینطور نیســت. یک عده دیگر هستند که پول 
در دستشــان نمی ماند. صبح حقوق می گیرند و شب می بینند 
که کف کیفشان خیس است؛ اما از پول خبری نیست. در عوض 
داخل کیفشــان پر از چیزهای به درد نخور خوشــگل و شیکی 
است که طی همین چند ساعت خریده اند و حاال نمی دانند که 
باید با آنها چکار کنند. پول برای این دسته مایع است. هی از الی 
انگشت هایشــان می چکد و می رود؛ اما وضع دسته سوم با آن 
دوتای دیگر فرق می کند. دســته سوم کلی قسط و بدهی دارند 
و پول قبل از اینکه حتی به دستشان برسد، از دستشان می رود. 
پول برای این دوستان گازی شکل است. یک چیزی است مانند 
اکســیژن که نه بو دارد، نه مزه و نه حتی دیده می  شــود! با این 
وجود حیاتی است و بدون آن نمی شود سر کرد. شما جزوکدام 

دسته اید؟ 

مسخ و داستان های دیگر

رژیم های  الغری بی فایده و حتی خطرناک!)1( 
گاهی شــما برای کاهش وزن هر کاری می کنید، حتی اگر ایــن کار بر خالف قواعد 
عقلی، تغذیه ای و توصیه های پزشــکان باشــد؛ اما اگر دختر عمه دوست خاله تان با 
خوردن دمنوش فلفل و لیمو، ۱۵ کیلوگرم وزن کم کرده بدان معنا نیست که شما هم 

باید همان کار را بکنید.
برنامه های غذایی که در ادامه معرفی می کنیم نه تنها مضحک هستند بلکه بی تاثیر 

و حتی خطرناک می باشند.
1-  اتکینز

با اینکه بسیار شناخته شده اســت و برخی نیز با آن نتیجه گرفته اند؛ اما برای خیلی 
از رژیم گیرنده ها مناســب نیست. این رژیم غذاهای ســالمی مانند میوه ها را حذف 
می کند و در عوض غذاهایی را جایگزیــن می کند که عموما سرشــار از چربی های 
ناسالم هســتند. مهم تر از همه اینکه دستورات و قوانین ســخت این برنامه غذایی، 

اجرای آن را برای بسیاری دشوار کرده است.
2- رژیم سوپ کلم

با نام رژیم روستایی روسی یا رژیم سوپ معجزه گر نیز شــناخته می شود. این رژیم 
شامل خوردن ســوپ کم کالری به مدت ۷ روز اســت. به طور کلی ادعا می شود این 
برنامه غذایی می تواند در طول یک هفته باعث کاهش ۵ کیلو وزن شود، حتی با اینکه 
متخصصان بر این عقیده هســتند که چنین چیزی ممکن نیست. بیشتر وزنی که در 
این برنامه غذایی کم می شــود آب اســت؛ بنابراین کاهش وزنی که تجربه می کنید 
دائمی نیست. همچنین این رژیم به دلیل ســدیم باال، پروتئین بسیار پایین، احساس 

ضعف و نفخی که به رژیم گیرنده می دهد، می تواند مشکل ساز شود.

نداشاه نوری

هنگامی که  سر میز غذا می نشینیم، مقابل خود 
ظرف های مختلفی می بینیم. 

شاید تا به حال این ســوال را از خودمان پرسیده 
باشیم که انسان ها چگونه ابزار مهمی مثل چنگال 
را ابداع کــرده اند؟! بــا توجه به اینکه قاشــق از 
نخستین روزهای تمدن انســانی بوده و چاقو هم 
به دوران ماقبل تاریــخ بازمی گردد، ابداع چنگال 
با آن شکل عجیب و غریبش چگونه شکل گرفته 

است؟!
 آیا می دانســتید که چنگال راه سخت و پر پیچ و 
خمی برای رسیدن به میزهای غذا پیموده است؟! 
استفاده از چنگال در اروپای قدیم لکه ننگ و مایه 

آبروریزی بود.
در آغاز باید گفت اســتفاده از چنــگال در یونان 
باستان مرســوم بوده اســت، اما نه به شکلی که 
امروز می شناسیم. چنگال دو دندانه و برای بیرون 
کشیدن گوشت از دیگ غذا و ســرو آن استفاده 
می شد. غذا خوردن بشــر مراحل مختلفی داشته 
است، از غذا خوردن با دست تا رسیدن به ابزاری 
به نام چنگال. برخی از دانشــمندان نشــانه های 
اســتفاده از چنگال برای غذا خوردن را در مصر و 

چین باستان پیدا کرده اند.
با این حال، چنگال به آســانی به ابزار معروفی بر 
سر میز غذاها تبدیل نشــد. اروپایی ها به چنگال 
به دیده حقارت می نگریســتند و استفاده از آن را 

مذموم می شمردند. 
داســتان اســتفاده از چنگال به قرن ۱۱ در اروپا 
برمی گــردد؛ زمانی که یــک اشــراف ونیزی با 
پرنســس بیزانســی ازدواج کرد. او با خود تعداد 
زیادی چنــگال طال آورده بود، پرنســس به هیچ 
غذایی دســت نمی زد، مگر اینکه آن را با چنگال 

دو شاخه ای به سوی دهانش ببرد. 
  بســیاری از مردم از جمله درباریــان و زعمای 
کلیسا از پرنسس خوششان نمی آمد و او را فردی 
مغرور و از خود راضی و گناهکار می دانستند و بر 
این باور بودند که خوردن غــذا با چنگال یک نوع 
گناه است، وقتی که خداوند انگشتان دست را به 
انسان داده است، دیگر چه نیازی به چیزی به نام 

چنگال وجود دارد؟!
 اســتفاده از چنــگال همچنــان در اروپــا مایه 
آبروریزی بود تا قرن شانزدهم میالدی که کاترین 
دو مدیچی ملکه فرانسه و همســر هانری دوم در 
خالل عصر نهضت فرانســوی، استفاده از چنگال 

را رواج داد.
با وجود این، هنوز هم چنــگال ارزش و اعتباری 
را که باید به دســت نیاورده بود تا اینکه به تدریج 
از اواســط تا پایان قرن نوزدهم و پــس از انقالب 
صنعتی بخش وســیعی از مــردم دارای فرهنگ 

استفاده از قاشق و چنگال و کارد شدند.
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تصاویر روز

جشنواره سورتمه رانی »اسب طالیی« در ترکیه بازی  هاکی در جشنواره زمستانی آمریکا

در تمــام دنیا افــرادی وجود دارند کــه حاضرند هــر مبلغی را 
بــرای موضوع مــورد عالقه خــود بپردازنــد. فــردی ژاپنی به 
نام »کیوشــی کیمورا« کــه کمپانــی »Kiyomura« را در 
اختیار دارد، در حراجــی بازار ماهی ســوکیجی، یک ماهی تن 
بلوفین ۲۱۲ کیلوگرمی را با قیمت سرســام آور ۶۴۲ هزار دالر 
)۲/۴۴0/000/000تومان( خریداری کرده اســت. وی با این کار 
دومین خرید گران قیمــت در تاریخ این بــازار را رقم زد. رکورد 
قبلی نیز در اختیار همین فرد است. آقای کیمورا در سال ۲0۱۳ 
همین نوع آبزی را با قیمت ۱/8میلیون دالر خریده بود. اینگونه 
قیمت ها در بازار ماهی ســوکیجی کامال عادی شده و هر کسی 
پول بیشتری بپردازد، می تواند کاالی مورد نظر خود را خریداری 
کند. طرفداران محیط زیســت، ژاپنی ها را تشویق می کنند که 
مصرف بیش از حــد ماهی تن خود را کاهش دهند. این کشــور 

بزرگ ترین بازار ماهی های تن بلوفین به شمار می رود .

خانه گنبدی استثنایی یک خانواده 
نروژی

»Hjertefølger« نــام فامیلــی خانواده ای در نروژ اســت 
که به معنای »به دنبــال قلب« بوده و این نام برازنده آنهاســت 
زیرا به دنبال ندای قلبشــان رفته اند!شــهرت ایــن خانواده ۶ 
نفره از جایی شــروع شد که در دســامبر ۲0۱۳ تصمیم گرفتند 
در خانه ای متفاوت زندگــی کنند.خانه ای ۳ طبقــه ، دارای ۵ 
اتاق خواب و ۲ حمام کــه در هزار کیلومتری اســلو-نروژ- و در 
جزیره »Sandhornøya«-شمال نروژ- قرار دارد و گنبدی 
متشکل از سطوح هندســی و شــبکه پیچیده ای از مثلث ها با 
ساختاری تقریبا کروی اســت. این خانه از مواد مختلف از جمله 
شیشه،فلز ،چوب، شن و ماســه ،آب و خاک رس ساخته شده و 
شکل آن باعث نگه داشــتن حرارت و حفاظت خانواده از بادهای 
قوی و برف های ســنگین مرسوم در منطقه اســت. این خانواده 
محصوالت مورد نیازشــان از جمله میوه و ســبزیجات ، زردآلو ، 
خیار ،انگور،کیوی، آلو و... را در باغ داخل خانه پرورش می دهند.

درمان مبتالیان به اختالل روانی 
سلفی گرفتن در هند!

 ماهی تن با قیمت عجیب 
2 میلیارد تومان!

افرادی که عالقه شــدید به گرفتن عکس سلفی و قرار دادن آن 
در شبکه های اجتماعی دارند، اعتماد به نفس خود را به واکنش 

افراد دیگر به عکس های آنها در این شبکه ها وابسته کرده اند. 
یک موسســه تحقیقات روان پزشــکی در هند به طور رســمی 
معضل »عالقه شدید به گرفتن سلفی« را به عنوان یک اختالل 
روانی معرفی کرد. این موسسه اعالم کرد در حال حاضر چندین 
نفر به دلیل ابتال به این اختالل روانی، در این مرکز تحت معالجه 
هستند. آنها وســواس فکری شدیدی درخصوص گرفتن عکس 
ســلفی، قرار دادن آن در شــبکه های اجتماعی و واکنش دیگر 
افراد به این عکس ها داشــتند. این موسســه اعالم کرد شمار 
مبتالیان به این اختالل در هند رو به افزایش اســت. همچنین 
شــماری از مبتالیان به ایــن اختالل ذهنی، دچــار »اختالل 
بدشــکلی بدن« نیز هستند. بدشــکلی بدن یک اختالل ذهنی 
اســت که در آن بیمار نمی تواند به بخش خاصــی از بدن خود 
فکر نکند و وسواس فکری شدیدی درخصوص ظاهر خود دارد. 
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امام صادق)علیه السالم(:
همه خیر در خانه اي نهاده شده و كلیدش را زهد و بي رغبتي به دنیا 

قرار داده اند.
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