
نشست خبری مسئوالن اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان با خبرنگاران برگزار 
شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: پروژه انتقال پساب 
شمال اصفهان برای کاشت پنج هزار هکتار نهال در دشت سجزی به دلیل مخالفت 
کشاورزان روی زمین مانده است. محمد حسین شاملی در این نشست خبری که به 
مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی برگزار شد با اشاره به اینکه یک سوم از سطح 
کره زمین را مناطق خشک و بیابانی تشکیل می دهند، اظهار داشت: این مناطق با 

توجه به عوامل طبیعی و انسانی روز به روز رو به پیشرفت است.
 وی با بیان اینکه بر اس��اس برنامه ریزی کنوانس��یون جهانی مقابله ب��ا بیابانزایی 
بهره برداری مازاد بر ظرفیت مناطق بیابانی کنترل ش��ود، اضافه کرد: از این رو در 
سال گذشته در استان اصفهان با ۲۲ شرکت قرار داد گشت و مراقبت با اعتبار 1/5 
میلیارد تومان منعقد ش��ده که تاثیر به سزایی نداش��ته و به گونه ای بوده است که 
قاچاقچیان یکی از کارمندان ای��ن اداره کل را در منطقه آران و بیدگل مورد ضرب 

و شتم قرار داده اند.
 قاچاق تاغ در استان به شغل تبدیل شده است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه در 
حال حاضر قطع درختان تاغ و تبدیل آنها به ذغال در برخی از شهرستان های استان 
اصفهان به یک شغل تبدیل شده است، اضافه کرد: این امر با توجه به درآمد باالیی 

که دارد زمینه ساز تخریب منابع موجود در بیابان های استان اصفهان شده است.
وی در ادامه به کش��فیات ماموران گش��ت منابع طبیعی اس��تان اصفهان در سال 
گذشته اشاره کرد و بیان داشت: در این بازه زمانی ۲۶1 متر مکعب چوب، سه هزار 
و 5۲۶ کیلو ذغال، ۴۸ کوره ذغال، یک هزار اصله درخت قطع شده و سه هزار و ۷۹۶ 

اصله درخت را در هنگام قطع کشف و ضبط شده است.
 ورود ۴۵ هزار و ۸۴۹ واحد دامی غیر مجاز به مناطق بیابانی

شاملی ورود غیر مجاز دام به مناطق بیابانی استان اصفهان را نیز از دیگر تهدیدات 
این نوع اقلیم در استان دانس��ت و افزود: از این رو در سال گذشته ۴5 هزار و ۸۴۹ 

واحد دامی به مناطق بیابانی به صورت غیر مجاز چرا کرده اند.
وی همچنین به معضل خشکس��الی و کانون های بحران بیابانی در شرق اصفهان 
اشاره کرد و گفت: باید توجه داشته باشیم که به دنبال تشکیل سه کارگروه مقابله 
با کانون های بحران گرد و غبار قرار بوده که در سال گذشته در استان اصفهان پنج 
هزار هکتار نهالکاری داش��ته باش��یم که به دلیل عدم تامین آب و همچنین عدم 

تامین اعتبار تنها موفق به کاشت یک هزار و ۳1۳ هکتار از پنج هزار هکتار شدیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تعطیل شدن معادن گچ را نیز 
از دیگر کارگروه های تشکیل شده برای مقابله با کانون  بحران دشت سجزی عنوان 
کرد و ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که در این راستا نیز از شش معدن گچ تنها 

دو مورد تعطیل شد و مابقی برای تمدید، برنامه  دارند.
وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که معادن گچ در شرق اصفهان هشت هزار 

هکتار از اراضی این منطقه را تخریب و به کانون بحران تبدیل کرده اند.
شاملی همچنین فعالیت ۳۴۹ کوره آجر در شرق اصفهان را نیز تهدید دیگری برای 
اصفهان دانست و افزود: این کوره ها باید ساماندهی ش��ود و تاکنون تنها ۹ عدد از 

این معادن تونلی شده است.
 مجوز تمدید برداشت معادن ماسه صادر نمی شود

وی در خصوص آخرین وضعیت معادن شن و ماسه در شرق اصفهان نیز ابراز داشت: 
در حال حاضر اعالم شده است که دیگر مجور فعالیت این معادن تمدید نخواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی اس��تان اصفهان انتقال پساب به ش��رق اصفهان را ضروری 
دانست و بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر نهالکاری در شرق 
اصفهان تنها با یک حلقه چاه که از کشاورزان خریداری شده انجام می شود و این در 
حالی است که قرار بود آب منطقه ای ۲۰۰ لیتر برثانیه از پساب شمال اصفهان را به 

این منطقه منتقل کنند که محقق نشد.
وی اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که انتقال پس��اب شمال اصفهان به شرق 

با طول ۲5 کیلومتر قابل انجام اس��ت که تاکنون لوله برای 1۰ کیلومتر اجرای این 
پروژه خریداری شده و این در حالی اس��ت که به دلیل معضالت ناشی از مخالفت 

کشاورزان این پروژه روی زمین مانده است.
شاملی در ادامه با بیان اینکه همکاری و مشارکت ش��رکت های دانش بنیان برای 
مقابله با بیابانزایی امری اساسی است، افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم 
که این ش��رکت  ها با توجه به پژوهش هایی که انجام داده ان��د می توانند در کاهش 

هزینه ها و همچنین درآمدزایی در مناطق بیابانی نقش به سزایی داشته باشند.
وی اضافه کرد: برای نمونه کاشت گیاه قره داغ در مناطق بیابانی که مقاوم به خشکی 
است و دارای میوه ای است که می توان از آن الکل تولید کرد و درآمدزایی خوبی هم 

دارد از جمله این طرح هاست.

روزانه ۷۰ تن ریزگرد از شرق وارد اصفهان می شود

در این نشس��ت همچنین معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان گفت: فعالیت کوره های آجر در شرق اصفهان روزانه ۷۰ تن گوگرد و گرد و 

غبار را وارد هوای شهر اصفهان می کند.
عبدالرضا مهاجری با اشاره به اینکه در منطقه شرق اصفهان فعالیت پنج معدن گچ 
موجب تخریب هش��ت هزار از اراضی بیابانی این منطقه شده است، اظهار داشت: 
این در حالی است که این معادن به روش سنتی فعالیت داشته و آسیب های زیست 
محیطی را نیز به شهر اصفهان تحمیل می کنند. وی در ادامه به اشتغال تنها ۲۴۰ نفر 
در معادن گچ شرق اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: ۸۰ نفر از این افراد افاغنه، ۸۰ 
نفر باالی 5۰ سال سن دارند و تنها اشتغال ۸۰ نفر از این افراد به خطر می افتد که 
آسیب هایی که فعالیت این معادن برای شهروندان اصفهانی به بار می آرود چندین 

هزار بیشتر از میزان حقوق این افراد است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفه��ان در ادامه با بیان 
اینکه فعالیت کوره های آجر در شرق اصفهان روزانه ۷۰ تن گوگرد و گرد و غبار را 
وارد هوای ش��هر اصفهان می کند، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که گردهای 
ناشی از این کوره ها لبه های تیزی دارد که موجب بیماری های قلبی، عروقی شده و 

دلیل صف های طوالنی بیماران ریه و قلبی، عروقی شهر اصفهان نیز همین امر است.
 در ۷۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی ورزنه ترسیب کربن اجرایی شده است

وی در ادامه به اجرای طرح های ترسیب کربن در استان اصفهان و در منطقه ورزنه 
اش��اره کرد و گفت: این طرح در ۷۰ هزار هکتار از اراضی که ش��امل ش��ش روستا 
می شوند اجرایی ش��ده اس��ت و این امر با توجه به کمبود آب و تخریب عرصه های 
منابع طبیعی تاثیر بسزایی در میزان ماندگاری اهالی روستا در منطقه داشته است.

مهاجر با بیان اینکه حفظ امنی��ت کویر و جلوگیری از مهاج��رت از وظایف منابع 
طبیعی اس��ت، بیان داش��ت: در این راس��تا باید توجه داشته باش��یم که خیلی از 
روستاهای ما در حال خالی از سکنه شدن هستند و باید برای این امر اعتبار و نیروی 
ویژه ای تخصیص یابد. وی اضافه کرد: پیش بینی می ش��ود که در آینده با توجه به 
مهاجرت های زیست محیطی از مرکز و جنوب اس��تان مهاجرت های را به غرب و 

شمال استان اصفهان داشته باشیم.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان همچنین به تولید ساالنه ۳۰۰ 
هزار نهال در استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: این نهال ها برای توسعه فضای 
س��بز در اختیار ارگان ها، م��دارس و پادگان ها قرار می گی��رد. وی در ادامه با بیان 
اینکه ترسیب کربن در استان اصفهان توسعه می یابد، اضافه کرد: تجارت کربن در 
آینده ای نزدیک به یکی از منابع درآمدی کش��ور تبدیل خواهد شد و از این رو در 
کشور ظرفیت های خوبی در این زمینه وجود دارد. مهاجری در ادامه با بیان اینکه 
در سال های گذشته با ایجاد بیش از ۳۰۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان 
اصفهان نتایج خوبی به همراه داشته ایم، گفت: از این رو باید توجه داشته باشیم که 
این فضای ایجاد شده به صورت ساالنه ۲۰ میلیون تن ریزگرد را کنترل کرده، ۷5۰ 
هزار تن اکس��یژن تولید می کند و ۹۰۰ هزار تن نیز کربن را ترسیب می کند که در 

آینده برای اصفهان صرفه های اقتصادی خوبی را خواهد داشت.

خسارت ۳۹ میلیاردی کانون های فرسایش بادی
به اقتصاد و محیط زیست

 رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: کانون های بحران 

فرسایش بادی در استان اصفهان ساالنه ۳۹ میلیارد تومان به اقتصاد و محیط زیست 
استان خسارت وار می کنند.

حس��ینعلی نریمانی که در نشس��ت خبری که به مناس��بت روز جهان��ی مقابله با 
بیابانزایی برگزار شد، با اشاره به اینکه س��ازمان ملل متحد شعار این روز جهانی را 
با ش��عار »حفاظت زمین و احیای اراضی با مشارکت مردم« نامگذاری کرده است، 
اظهار داشت: در این راس��تا باید توجه داشته باش��یم که بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته ۷۰ درصد از تخریب سرزمین و ۸۰ سوء تغذیه و عدم امنیت غذایی 
در روستاها اتفاق می افتد و از این رو باید به این مناطق توجه ویژه ای صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اعالم گزارشات کنوانسیون مقابله با بیابانزایی تا سال 
۲۰۳۰ نیاز مردم جهان به منابع آبی ۳۰ درصد باالتر از نیاز فعلی خواهد بود، ادامه 
داد: این در حالی اس��ت که ۴1 درصد از اراضی کش��اورزی، ۳5 درصد از ساکنین 
جهان، ۴۴ درصد از تولیدات کش��اورزی  و 5۰ درصد از دام و طیور دنیا در مناطق 
بیابانی وجود دارند و چنانچه این مناطق آسیب ببینند زندگی مردم نیز تحت تاثیر 

جدی قرار می گیرد.
رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفه��ان در ادامه با بیان اینکه 
بیابان های اس��تان اصفهان که ۳/۲ هکتار از این استان را ش��امل می شوند بیشتر 
در مناطق شمال و شرق اس��تان وجود دارند، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم 
که س��رانه بیابان در جهان برای هر نفر ۰.۲ درصد در کشور ۰.5 درصد و در استان 

اصفهان به ازای هر نفر ۰.۶.۶ درصد بیابان وجود دارد.
وی در ادامه ب��ا تاکید بر اینکه در ح��ال حاضر 5۹ درصد از اراضی بیابانی اس��تان 
اصفهان تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارند، بیان داش��ت: در این راستا می توان 
محور های برخوار س��جزی و نایین و محور انارک به نایین را به عنوان بحرانی ترین 

کانون های فرسایش بادی نام برد.
نریمانی با اشاره به اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته تا سال ۸۹ کانون های بحران 
بادی ساالنه ۳۹ میلیارد تومان به صنایع و منابع زیست محیطی خسارت وارد کرده 
است، افزود: در سال گذشته نیز تنها کانون برخوار ۳5 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 

به صنایع و محیط زیست استان خسارت وارد کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه از سال ۴۹ تاکنون ۳۰5 هزار هکتار کمربند سبز در مناطق 
کانون بحران ایجاد شده است، گفت: باید توجه داشت که این اقدام نرخ مهاجرت را 

کاهش و سرمایه گذاری را افزایش داده است.
رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفه��ان در ادامه با بیان اینکه 
اجرای طرح های نهالکاری اثرات مثبتی را در حفظ و نگهداری از منابع اقتصادی، 
زیس��ت محیطی، فرهنگی  و صنعتی داشته است، بیان داش��ت: از این رو در بحث 
حفاظت جاده ۷۳۰ کیلومتر، راه آهن۲۷۰ کیلومتر، از فرودگاه دو واحد، تاسیسات 
و شبکه آبیاری یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر، اراضی کشاورزی ۳۸ هزار هکتار، ۲۰ شهر، 
۲1۶ روستا، ۹۰ پادگان و پاسگاه، 1۳۹ مدرسه، 1۸۰ مسجد و 1۰ شهرک صنعتی 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.
 تعداد کوره های آجرپزی استان به ۱۵ مورد کاهش یابد

وی در ادامه در خصوص س��اماندهی کوره های آجرپزی در استان اصفهان اظهار 
داش��ت: تاکنون مجوز جلوگیری از فعالیت 51  واحدی که در حال حاضر تعطیل 

هستند و همچنین تعطیلی ۶1 واحد آجرپزی دیگر دریافت شده است.
نریمانی اضافه کرد: ۹۷ واحد آجرپزی نیز باید با همدیگر ادغام شده و در نهایت 15 

واحد آجرپزی در استان اصفهان فعال می ماند.
رییس اداره بیاب��ان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان در ادامه 
عدم تحقق اعتبارات تخصیص یافته به طرح ه��ای مقابله با بیابانزایی را نیز از دیگر 
مشکالت اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفهان در این زمینه عنوان کرد و بیان 
داشت: بایدتوجه داشته باشیم که در سال گذشته تنها 5۸ درصد از اعتبارات ملی 
و ۶1 درصد از اعتبارات اس��تانی ب��رای مقابله با پدیده بیابانزایی ب��ه این اداره کل 

تخصیص یافته است.

در نشست خبری مسئوالن اداره کل منابع طبیعی استان عنوان شد؛

عدم تحقق اعتبارات تخصیص یافته به طرح های مقابله با بیابانزایی
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س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی، ظرفی��ت ایران در 
عرصه هس��ته ای به ویژه در حوزه غنی سازی را بسیار 
باال اع��الم و تاکید ک��رد: در صورت نی��از، می توانیم 
 ب��ا س��رعت تعج��ب برانگی��ز، ب��ه حالت گذش��ته

 بازگردی��م.  به��روز کمالون��دی درب��اره زمان بندی 
مشخصی که برای بازگش��ت به مرحله پیش از برجام 
طراحی ش��ده اس��ت، گفت: از ابتدا برای سناریوهای 
برگش��ت پذیری تدبی��ر ک��رده ای��م و ای��ن آمادگی 
را داری��م که در صورت نیاز، با س��رعت در ش��رایطی 
قرار بگیری��م که طرف مقاب��ل حتم��ا از آن متعجب 

 ش��ود. وی افزود: ما اهمیت حفظ دستاوردهای 
هسته ای را که به بهای...

ریسباف موزه می شود
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

مهدی یراح��ی خواننده آلب��وم » امپراطور « س��رانجام 
 پس از کش و ق��وس های ف��راوان، قطع��ه ای که پیش 
از ای��ن بن��ا ب��ود تیت��راژ پایان��ی برنام��ه » ماه عس��ل 
« باش��د را ب��ه ص��ورت اینترنت��ی منتش��ر ک��رد. او 
 ک��ه در ای��ن قطع��ه از تران��ه روزب��ه بمان��ی و مل��ودی 

احس��ان نی زن به��ره برده، فضای��ی مش��ابه تیتراژهای 
پیش��ین خود در ماه عس��ل را رق��م زده اس��ت. یراحی 
که پی��ش از ای��ن نیز تجرب��ه ه��ای موفق��ی در اجرای 
 تیتراژهای ماه عس��ل داش��ته، ب��دون هی��چ توضیحی 

» نگو نگفتی « را تقدیم...

بررسی یک شایعه؛
تیتراژ پخش نشده ماه عسل

کپی است؟!

6
12

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد:

مطالبات پیمانکاری 190 میلیارد 
تومانی راه و شهرسازی

1+5 به تعهداتش عمل نکند، اقدام 
متقابل فورا اجرایی می شود

بندهای قرارداد، ستاره های 
سپاهان را جدا می کند

جشنواره مطبوعات استان 
اصفهان بهمن ماه برگزار می شود

همه باید صنایع دستی اصفهان را 
بشناسند

ایسوس در فکر فروش بیشتر است؛

زنفون اقتصادی شد

8

3

انتقال آب به یزد با کاهش آب شرب در اصفهان ادامه دارد
آب شرب اصفهان، خرج صنایع یزد می شود
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رییس مجلس شللورای اسللامی با بیان اینکه سرعت ایجاد 
بحران ها در منطقه از سرعت حل آ ن ها بیشتر است، گفت: نفع 
اصلی بحران های ایجاد شده در منطقه نصیب صهیونیست ها 

می شود.
 علی الریجانی در جمع سفرای کشورهای اسامی ضمن عرض 
تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان 
ماهی اسللت که مسلللمان ها برای وحدت و نزدیکی افکار به 
یکدیگر تاش می کنند. رییس مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه مسایل کنونی جهان اسام و دغدغه های آن برای امت 
اسامی دردآور اسللت، افزود: در دهه های اخیر سرعت ایجاد 
بحران های به وجود آمده در منطقه از سرعت رفع آن ها بیشتر 

است و در هر ماه با بحران جدیدی در منطقه روبه رو می شویم. 
وی ادامه داد: تاش ها برای رفع این مشکات کم خاصیت بوده 
و سرعت ایجاد و حل آن متفاوت است. الریجانی با بیان اینکه 
ناتوانی های موجود در منطقه برای حللل بحران ها یا عواملی 
خارج از منطقه بر افزایش مشللکات افزوده اند، تصریح کرد: 
مشکات و مسایل منطقه مستقیما از درون، در حال افزایش 
است لذا باید بر این نکته تمرکز کرد که نفع ایجاد و ادامه این 

مشکات نصیب چه کسانی می شود.
 رییس مجلس شللورای اسللامی با اشللاره به اینکه یکی از 
گروه هایی که از مشللکات منطقلله نفع اصلللی را می برند، 
صهیونیست ها هستند، افزود: اگر عملیات تروریستی و ایجاد 

تروریسللم در منطقه را رصد کنیم شاهد رشد این گروهک ها 
از لحاظ کمی و کیفی خواهیم بود. وی با اشللاره به تشللکیل 
گروهک های تروریسللتی در افغانسللتان و توسللعه آن ها به 
تجهیزات روز تاکنون در سایر کشورها ادامه داد: کشورهایی 
در خارج از منطقه برای مبارزه با تروریسللت ها ائتاف ایجاد 
می کنند و تبلیغات زیادی در این زمینلله انجام می دهند، اما 
باید دید که ریشلله ایجاد تروریسللت ها در کجا پیدا می شود.  
رییس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه رفتار تروریست ها 
در منطقه جهشی است، بیان کرد: اگر همین رفتار و مسلک 
سیاسی و امنیتی در منطقه ادامه پیدا کند با رشد و گسترش 
تروریسم ها مواجه خواهیم بود و شاید اقدامات غربی ها به ازدیاد 
جریان های تروریستی کمک می کند. رییس مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه برخی کشورها از ایجاد اختافات میان 
شیعه و سنی اهداف دیگری را دنبال می کنند، ادامه داد: شرایط 
منطقه برای مسلمان ها حساس اسللت و کشورهای اسامی 
نباید به دنبال رقابت های کودکانه در منطقه باشند. وی با بیان 
اینکه استفاده ابزاری از تروریسم ها اشتباهی استراتژیک است، 
تصریح کرد: کشورهای مسلمان باید استراتژی وحدت گرایانه 

را دنبال کنند و از ایجاد مسایل و اختافات فرقه ای بپرهیزند.
الریجانی با بیان اینکه تفکر و راهبرد جمهوری اسامی ایران 
ایجاد وحدت و اخوت اسامی اسللت، افزود: مجلس ایران از 
هر تاشی که به وحدت مسلمانان و  پیروزی کشور فلسطین 
منجر شللود حمایت می کند.رییس مجلس شورای اسامی 
با ابراز امیللدواری از تقویللت ارتباطات سیاسللی بین الملل 
اسامی تصریح کرد: درهای پارلمان جمهوری اسامی ایران 
روی تمامی کشللورهای اسامی گشوده اسللت و کمیسیون 
 امنیت ملی و معاونت بین الملل مجلس شللورای اسللامی از 
آمادگی هللای الزم جهللت همکاری با کشللورها و سللفرای 
کشورهای اسامی برای حل مسایل جهان اسام و کمک به 

مردم فلسطین برخوردار هستند.

قدردانی یک عضو ارشللد حماس از حمایت هللای بی دریغ ایران از 
مقاومت فسلللطین، واکنش تند برخی عربسللتانی ها و اماراتی ها 
را در پی داشللت. پس از آنکه »موسللی ابومرزوق« از اعضای ارشد 
حماس، از حمایت های ایران از مقاومت فلسللطین، قدردانی کرد 
دو مقام اماراتی و عربسللتانی به اظهارات وی اعتراض کردند. »انور 
قرقاش« وزیر مشاور در امور خارجه امارات عربی متحده در واکنش 
به این موضوع گفت: اظهارات موسی ابومرزوق درباره حمایت ایران، 
مشللکل نفوذ ایران بر این جنبش را تکرار می کنللد، آن هم در این 
اوضاع حسللاس منطقه؛ موضع حماس متناقض و مشکوک است.   
»جمال خاشقجی« نویسنده و تحلیلگر سیاسی سعودی نزدیک به 
حاکمیت عربستان نیز در واکنش به اظهارات ابومرزوق گفت: این 

اظهارات بدترین چیزی بود که اخیرا شنیدم.
 آنچه ایران روزی به شما تقدیم کرد با جنگش علیه نزدیکان شما و 
اطراف شما، نجس شد. پس اجر آن رفت و می ترسم که با آن، اجر 
شما نیز برود.موسی ابو مرزوق چندی پیش از ایران قدردانی کرد. 
ابومرزوق گفت: »از جمهوری اسللامی ایران به دلیل مواضعی که 
در حمایت از آرمان فلسللطین اتخاذ کرده و بی نظیر است، تشکر و 
قدردانی می کنیم«. وی همچنین افزود: »سقف حمایتی که ایران 
از مقاومت فلسطین داشته، نظیر ندارد و کشوری دیگر نمی تواند 

آن را انجام بدهد«.

فرمانللده نیروی زمینللی ارتش گفللت: آمریکا و اسللتکبار جهانی 
از مللا می خواهند کلله از آنها تبعیللت کنیم در این صللورت دیگر 
 بللا انرژی هسللته ای و برد موشللک ها و سللایر مسللایل مللا کاری

 ندارند.
به گزارش فارس، ضیافت افطاری خانواده معظم شللهدای نیروی 
زمینی ارتش بللا حضور فرمانده ایللن نیرو، رییللس اداره عقیدتی 
سیاسللی نزاجا، معاونین نزاجا، رییس سللازمان ایثارگللران نزاجا، 
معللاون فرهنگی و روابط عمومللی اداره عقیدتی سیاسللی نزاجا و 
 جمعی از خانواده های معظم شللهدای نیروی زمینی ارتش برگزار 

شد.
امیر احمدرضا پوردسللتان در این مراسللم با اشللاره به اهمیت ماه 
مبارک رمضان گفت: خداوند دو ماه رجب و شعبان را برای آمادگی 
حضور در ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت الهی اسللت قرار داده 
است. در ماه مبارک رمضان خداوند به دنبال بهانه است تا بندگان 

را مورد بخشش و لطف و عنایت خود قرار دهد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به واقعلله کربا بیان داشللت: کاری که امام حسللین )ع( کرد عدم 
تبعیت از یزید بود. وقتی که یزید از حضرت خواست که با او بیعت 
کند فرمودند »هیهات منا الذله«. همین پاسللخ را حضرت زینب با 
ادبیاتی دیگر به ابن زیاد دادند که وقتی آن ملعون به ایشللان گفت 
واقعه کربا را چگونه دیدی،حضرت فرمودند »ما رایت اال جمیا« 

که این جمله سراسر معرفت است.
» ما رایت اال جمیا« یعنللی اینکه از پیر مرد ۷۰ سللاله تا نوجوان 
۱۳ سللاله همه تا پللای جان به تکلیفشللان عمل کردنللد و هر چه 
در بضاعتشللان بود گذاشللتند و به شللهادت رسللیدند. این همان 
 زیبایی کرباسللت کلله در اثر عللدم تبعیت از دشللمن بلله وجود

 آمد.
پوردستان ادامه داد: آمریکا و استکبار جهانی از ما می خواهند که 
از آنها تبعیت کنیللم در این صورت دیگر با انرژی هسللته ای و برد 
موشک ها و سایر مسایل ما کاری ندارند، اما فرمانده معظم کل قوا 
در دانشگاه امام حسین)ع( به زیبایی به آیه ۵۲ سوره مبارکه فرقان 
می فرماید »فا تطع الکافرین و جاهدهم بلله جهادا کبیرا؛ پس تو 
هرگز تابع کافران مباش و با آن ها سخت کارزار کن« اشاره کردند 
و فرمودند: ما باید جهاد کبیر و عدم تبعیت از دشمن داشته باشیم.

وی افزود: جهاد اصغر همان جنگ فیزیکی اسللت، جهاد اکبر هم 
جهاد با نفس اسللت، اما جهاد کبیر عدم تبعیت از دشللمن در هر 

شرایطی است.
 این مسیری است که شهدای ما که از مکتب عاشورا درس گرفتند 
رفتند. به روح بلنللد و ملکوتی آنها درود می فرسللتیم و از خداوند 

توفیق ادامه راه آن ها را مسئلت داریم.

دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسللامی از روز یکشنبه 
سی ام خرداد تا سه شنبه اول تیر ۹۵ اعام شد.دستور کار این هفته 

مجلس از این قرار است:
۱- گزارش سید حسن قاضی زاده هاشللمی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشللکی در مورد: وضعیت بهداشللت، درمان، بیمه های 
تکمیلی و اقتصاد مقاومتی )وضع موجود، چالش ها و پیشنهادها( 

)به استناد بند 8 ماده )۲4( آیین نامه داخلی مجلس(
۲- گزارش حبیب اهلل حقیقی رییس سللتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در مورد: عملکرد آن سللتاد و اقتصاد مقاومتللی )وضع موجود، 
چالش ها و پیشللنهادها( )به اسللتناد بند 8 مللاده )۲4( آیین نامه 

داخلی مجلس(
۳-گزارش رییس سللازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد: 
 برنامه ششللم توسللعه کشللور و اقتصاد مقاومتی )وضللع موجود، 
چالش ها و پیشللنهادها( )به اسللتناد بند 8 مللاده )۲4( آیین نامه 

داخلی مجلس(
4- گزارش وزیر اطاعات در مورد: امنیت کشور و اقتصاد مقاومتی 
)وضع موجود، چالش ها و پیشنهادها( )به استناد بند 8 ماده )۲4( 

آیین نامه داخلی مجلس(

چالش بر سر کمیسیون های تخصصی مجلس همچنان ادامه 
دارد. اگر تا چندروز پیش بحث بر سللر تعللداد زیاد داوطلبان 
حضور در کمیسللیون های امنیت ملی، اقتصللادی و برنامه و 
بودجه بود، این روزها که اعضای برخی از کمیسیون ها تعیین 
تکلیف شده اند؛ ماجرا وارد فاز جدیدی شده است و انتقادات 
درمورد عدم توجه به تخصص افراد حاضر در کمیسیون ها آغاز 
شده اسللت. آنچنان که برخی نمایندگان از تریبون باز صحن 
علنی تذکرهایی را در این خصوص روانه هیئت رییسه کردند. 
چه آنکه معتقد بودند عدالت در انتخاب اعضای کمیسیون ها 
رعایت نشده اسللت و افراد باید بر اسللاس تخصص، ذیل یک 
کمیسیون قرار می گرفتند. برخی دیگر از نمایندگان معتقد به 
آن هستند که انتخاب برخی اعضای کمیسیون ها پیش زمینه 
جناحی و سیاسی داشته است. علی الریجانی هم گرچه تلویحا 
این انتقادات را وارد می دانست، اما معتقد بود »آیین نامه در 
این خصوص مقداری گردنویسی دارد، البته در هر دوره چنین 

مشکلی وجود داشللته و از آنجا که رؤسای شعب که منتخبان 
نمایندگان هسللتند باید اعضای کمیسللیون ها را مشللخص 
 کنند و نقش انسللان در این زمینه موثر اسللت، ممکن اسللت

 تشخیص ها متفاوت باشد.« او البته از نمایندگان خواست تا 
پیشنهادات اصاحي شان براي آیین نامه داخلی مجلس را ارایه 

دهند. قانون چه می گوید؟
براسللاس آنچه در آیین نامه داخلی مجلس آمده اسللت »هر 
نماینده مجلس در یک کمیسللیون حضور خواهد داشللت و 
برای عضویت نمایندگان در کمیسیون ها و به منظور آشنایی 
نمایندگان با سوابق تحصیلی و کاری یکدیگر، اداره کل قوانین 
مجلس قبل از تشکیل شعب برای تعیین اعضای کمیسیون ها، 
اسامی نمایندگان به همراه تحصیات ) مستند( و تجربه و سابقه 
عضویت در کمیسیون ها ) درصورتی که سابقه نمایندگی داشته 

باشند( را  تکثیر کرده و در اختیار نمایندگان قرار می دهد.«
براین اسللاس »هر نماینده ملزم اسللت برای عضویت در یک 

کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اول و دوم پیشنهاد 
دهد و تشخیص صاحیت اعضای هر شعبه برای عضویت در 
کمیسللیون های مجلس براسللاس پیشللنهاد نماینده و رأی  

اکثریت نسبی اعضای شعبه خواهد بود.«
در مجلس شورای اسامی ۱۵ کمیسیون تخصصی وجود دارد 
که هر نماینده الزاما تنها می تواند عضو یکی از این کمیسیون ها 
باشد. به غیر از رییس مجلس شورای اسامی که الزامی برای 
حضورش در کمیسیون های تخصصی وجود ندارد، اما چنانچه 
مایل باشد می تواند عضو یکی از کمیسیون های تخصصی شود.

تکلیف کمیسللیون تدوین آیین نامه داخلی و ۱۱ کمیسیون 
تخصصی مجلس مشخص شللده است. براسللاس آن شاهد 
حضور افرادی چون علی الریجانی در کمیسللیون فرهنگی، 
محمدرضا عارف و زاهدي وزیر علوم احمدی نژاد در کمیسیون 
آموزش، بهمني دبیرکل بانک مرکزی دولت قبل در کمیسیون 
اقتصادی، کواکبیان، بروجردی و جالی در کمیسیون امنیت 

ملی و ....هستیم.
 گرچه هنوز خبری از اعضای کمیسیون های قضایی-حقوقی، 

کشاورزی و البته کمیسیون شوراها نیست.

آغاز حمله سعودی - اماراتی به حماس 
پس از تشکر از ایران

امیر پوردستان: 

 آمریکا به دنبال تبعیت ما از خود است 
تا کاری به برد موشک ها نداشته باشد

وزرای بهداشت و اطالعات میهمان 
بهارستان  می شوند

هفته پرچالش در بهارستان بر سر کمیسیون های تخصصی مجلس؛

 تکلیف 11 کمیسیون مشخص شد

خبراخبار

مجلس سنای آمریکا پیش نویس الیحه ای 8۰۰ میلیون دالری 
با پاکستان را به تصویب رساند.

مجلس سللنای آمریکا پیش نویللس الیحلله ای را تصویب کرده 
است که به موجب آن 8۰۰ میلیون دالر بابت همراهی پاکستان 
 با آمریللکا در عملیات موسللوم به »جنللگ علیه تروریسللم«، به

 اسللام آباد پرداخت خواهد شللد؛ اقدامی که می تواند دلجویی 
واشنگتن از اسام آباد بعد از تنش های شدید اخیر میان دو کشور 
تلقی شود.این بسته کمک مالی، در واقع جایگزین طرحی به نام 
»صندوق حمایت از ائتاف« اسللت که در قالب آن، حمایت های 
مالی آمریکا از افغانستان و پاکستان به طور ساالنه انجام می شد. 
این بسته مالی جدید با عنوان »کمک به ارتقای امنیت پاکستان« 

طراحی شده است.
به نظر می رسللد آمریکا با این اقدام، قصد دلجویی از پاکستان را 
دارد. روابط پاکستان و آمریکا در دو ماه اخیر به دلیل کنار کشیدن 
واشنگتن از قرارداد فروش شرایطی هشت فروند جنگنده اف-۱6 
به پاکسللتان، حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به خاک 
بلوچستان و حمایت های واشللنگتن از دهلی نو، به شدت دچار 

تنش شده است.
چند روز پیش نیز هیئتی عالی به نمایندگللی از دولت آمریکا به 
اسام آباد سفر کرد و گفت و گوهای مهمی درخصوص تحوالت 
اخیر در روابط دو کشور با مقامات عالی دولتی و نظامی پاکستان 

انجام داد.
پاکستان از سال ۲۰۱۳ تا کنون، در قالب طرح صندوق حمایت از 
ائتاف، سه میلیارد و یکصد میلیون دالر از آمریکا دریافت کرده،اما 

این طرح در سال جاری متوقف خواهد شد.
دلیل متوقف شللدن طرح صندوق حمایت از ائتاف این است که 
این طرح مربوط به یک ماموریت خاص آمریکا در افغانستان بود 

که این مامویت اکنون رسما پایان یافته است.
به همین دلیل، کمیته امور خدمات تسلللیحاتی سنای پاکستان 
از مدلی شبیه صندوق حمایت از ائتاف برای ادامه حمایت های 
مالی از بخش فعالیت های امنیتی پاکستان استفاده می کند و این 
پول به جای اینکه صرف امور مربوط به ائتاف شللود، برای بهبود 

اوضاع امنیتی پاکستان صرف خواهد شد.
کمیته امور تسلیحاتی سللنای آمریکا ضمن تصویب پیش نویس 
الیحه یاد شده، از پاکستان به عنوان یک »هم پیمان راهبردی و 
ثابت آمریکا« نام برده و بر ضرورت ادامه روابط محکم با پاکستان 

تاکید کرده است.

دلجویی از پاکستان به سبک آمریکا

بین الملل

سللخنگوی سللازمان انرژی اتمی، ظرفیللت ایران 
در عرصه هسللته ای به ویللژه در حوزه غنی سللازی 
را بسللیار باال اعام و تاکیللد کرد: در صللورت نیاز، 
 می توانیم با سرعت تعجب برانگیز، به حالت گذشته

 بازگردیم.
 بهروز کمالوندی درباره زمان بندی مشخصی که برای 
بازگشت به مرحله پیش از برجام طراحی شده است، 
گفت: از ابتدا برای سناریوهای برگشت پذیری تدبیر 
کرده ایم و این آمادگی را داریم که در صورت نیاز، با 
سرعت در شرایطی قرار بگیریم که طرف مقابل حتما 

از آن متعجب شود.
 وی افللزود: مللا اهمیللت حفللظ دسللتاوردهای 
هسته ای را که به بهای خون شللهدای هسته ای به 
دسللت آمده اسللت، به خوبی می دانیم و کارکنان و 
مسئوالن سللازمان انرژی اتمی همه اهتمام خود را 
بر این خواهند گذاشت که این دستاوردهای عظیم 

حفظ شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: مقام 
معظم رهبری در دیدار با مسئوالن نظام تاکید کردند 
که ما تعهداتمللان را در فردو، اراک و دیگر مسللایل 
اجرا کرده ایللم و از اینکه طرف مقابللل تعهداتش را 
در زمینه مختلف اجرا نکرده اسللت، به شدت انتقاد 

کردند. کمالوندی گفت: طرف مقابل تاش می کند 
تفسیری غیر از آنچه در برجام هست مطرح کند، اما 
با توجه به اشراف رهبر معظم انقاب بر مسایل فنی، 
مواضعی که اتخاذ کردند برای مللا به عنوان مجری 
و مذاکره کننده وضع بهتللری را ایجاد می کند. وی 
اظهار داشت: وقتی باالترین مقام کشورمان موضعی 
را اعللام می کنند، علللی القاعده دیگللر هیچ جایی 
برای تفسللیر به رأی طرف مقابل باقی نمی گذارد و 
همواره این نللوع رهنمودهای رهبللر معظم انقاب 
 در دوره مذاکرات و اجرای برجام کمک کننده بوده 

است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه تصریح کرد: 
هدف ما از ابتدا این بود که این محدودیت ها، ساختار 
صنعت هسللته ای را مخدوش نکند که خوشبختانه 
مذاکرات به همین سللمت پیش رفت و ظرفیت ها 
به نحوی اسللت که در صورت نیاز بتوانیم به حالت 

برگشت پذیری برسیم.
کمالونللدی تاکید کرد: همان طور کلله رهبر معظم 
انقاب اشللاره فرمودند، ظرفیت ما در عرصه صنعت 
هسته ای به ویژه در حوزه غنی سازی بسیار باالست 
و در مسیر رو به رشد در این عرصه محدودیت هایی 

را پذیرفتیم.

وی هشللدار داد: اگر بنا باشللد به علت عمل نکردن 
طرف مقابل به تعهداتش به گذشته بازگردیم، طبعا 
 با اسللتفاده از سانتریفیوژهای پیشللرفته به سرعت 

می توانیم در شرایط بسیار خوبی قرار بگیریم.
 سخنگوی سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد: 
طرف مقابل این هشللدار به هنگام را به خوبی درک 
کند و چیزی را که تا به حال به دسللت آمده است و 

می تواند به نفع طرف باشد، مخدوش نکند. 
کمالوندی درباره تهدیللد برخی نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا به پاره کردن برجام گفت: 
 البته ممکللن اسللت در تبلیغات انتخاباتللی آمریکا 
حرف های زیادی گفته شود، اما واقعیات جمهوری 
اسامی به نحوی است که اگر آنان بخواهند آمالشان 
را عملی کنند، قطعا با مشکات بسیار مواجه خواهند 
شد، زیرا در صورت نیاز به اقدام متقابل یا بازگشت به 

عقب ظرفیت باالیی داریم.
سللخنگوی سللازمان انرژی اتمی تاکید کرد: هرگز 
اجازه نمی دهیم که این دستاوردها مخدوش شود؛ ما 
به عهد و پیمانی که با خون شهدا بسته ایم، پایبندیم 
و از ایللن دسللتاوردها حفاظللت می کنیللم و آینده 
 امیدبخشللی را برای صنعت هسللته ای کشللورمان 

پیش رو می بینیم.

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد کشورش به رفع تحریم های ایران بر اساس 
برنامه جامع اقدام مشللترک تأکید کرده و گفت: آماده نشان دادن حسن نیت 
در اجرای برجام اسللت. کری گفت که دولت آمریکا به صورت کامل به متن و 
روح توافق هسته ای پایبند بوده است. وی ادامه داد: »در حقیقت، من شخصا 
از الزامات مطلق رفللع تحریم ها فراتر رفتلله و به صورت شللخصی با بانک ها، 
اصحاب کسللب و کار و دیگران که طبعا پس از چندین سللال تحریم ها برای 
اقدام بدون اطاع کامل از آنچه مجاز هستند و آنچه نیستند، بی میل هستند، 
وارد تعامل شده ام«.   دیپلمات ارشد آمریکایی عنوان داشت واشنگتن در آنچه 
می تواند برای تشویق شللرکت ها و بانک ها برای همکاری با ایران انجام دهد، 
محدودیت هایی دارد.   کری که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت که 
بارها برای ایرانی ها توضیح داده است که در آنچه از دست ایاالت متحده برای 

تشویق شرکت ها به معامله با ایران برمی آید، محدودیت وجود دارد. 
وی با این حال ادامه داد که حوزه هایللی وجود دارند که دولت آمریکا می تواند 
برای نشان دادن حسللن نیت خود در جاهایی که تردید وجود دارد،  کارهای 

بیشتری انجام دهد. 
 کری گفت: »فکر می کنم این امر اگر قرار باشد در آینده توافق هایی )با ایران( 
داشته و یا اعتباری برای حسن نیت در مذاکرات کسب کنیم، مهم باشد. برای 
ما مهم است که در اجرای این توافق حسللن نیت نشان دهیم و من قصد دارم 

این کار را انجام دهم«. 
 بانک های آمریکایی هنوز از همکاری با ایران بر اسللاس تحریم هایی که هنوز 
به قوت خود باقی هستند، محروم هستند. اعتقاد بر این است که همین امر منجر 

به توقف مبادالت ایران بر اساس دالر آمریکا شده است.

1+5 به تعهداتش عمل نکند، اقدام متقابل 
فورا اجرایی می شود

آرایش سیاسللی مجلس به آرامی در حال تغییر اسللت 
 و به نظر می رسللد کلله دیر یللا زود قللدرت در مجلس 

جا به جا شود.
- از یک طللرف اصولگرایان کلله حاال بعللد از یک دهه 
قدرت نمایی در بهارسللتان باید تن به سرنوشتی بدهند 
که تا چند سال پیش تصورش را هم نمی کردند. از طرف 
دیگر اصاح طلبان که سللال ها گذرشللان به بهارستان 
نیفتاده بود حاال تا یک قدمی کرسی هیئت رییسه پیش 
رفته اند و به مدد فراکسللیون امید و در کنار آن حمایت 
برخی نمایندگان مسللتقل مجلس و نیز برخی تحوالت 
صحن علنی در آسللتانه تکرار تجربه مجلس ششم البته 

در شکل و شمایلی دیگر قرار دارند.
جالب آنکه تقدیر هر دو در تصمیمات رهروان والیت گره 
خورده است و جدایی یک باره آنان از فراکسیون والیت 

چنین سرنوشتی را در مجلس دهم مقرر کرده است.
 آن هم در شللرایطی که تا چند هفته پیش اصولگرایان 
با وسللاطت جامعتین، امید به آن داشتند تا شکست در 
انتخابات هفتم اسللفند را با حفظ تعادل مجلس به نفع 
خود ، جبللران کنند. کمااینکه تا زمللان انتخابات هیئت 
رییسه این تعادل تقریبا حفظ شد و اجازه نداد که تمامی 
کرسی های هیئت رییسه به تصاحب اصاح طلب درآید 

ولی به محض اتمام این انتخابللات زمزمه های جدیدی 
شنیده می شود؛ اصولگرایان به وحدت نرسیدند و این بر 
آنانی که رقابت یعنی داشللتن همه یا هیچ ، یک شکست 

دیگر است.
ساز جدایی رهروان والیت از اصولگرایان

 طی چند هفتلله اخیر اعضای به جامانده از فراکسللیون 
رهروان والیت، ساز جدایی از فراکسیون والیت را کوک 
کرده اند. اتفاقی که از قبل قابللل پیش بینی بود و به نظر 
می رسید برحسب اتفاقات مجلس نهم از جمله یکشنبه 
سللیاه اجازه ندهد ائتافی بین تندروهللا و رهروانی در 
مجلس دهم شکل بگیرد. بهروز نعمتی نماینده تهران در 
مجلس دهم و یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون 
رهروان والیت از مدت ها پیش گفتلله بود که »رهروان 
والیت در مجلس دهم خط مشی خود را ادامه خواهد داد 
و قرار نیسللت که دیدگاه خود را بنا به درخواست گروه 
یا جناحی تغییر دهد و اعتدال شللعار اصلی ماست.« او 
حتی اعام کرده بود که » اعضای رهروان والیت انتظار 

دارند که در مجلس دهم نیز مورد حمایت علی الریجانی 
باشند و همچنان که فراکسللیون او را در شرایط سخت 
مجلس نهم تنها گذاشللت، او نیز در کنللار آنان بماند.« 
غامعلی جعفللرزاده ایمن آبللادی دیگر عضو شللورای 
مرکزی فراکسللیون رهروان والیت با تأیید خبر انشقاق 
در فراکسیون والیت مجلس دهم به »آفتاب نیوز« گفته 
بود که » بخشی از اعضای فراکسیون والیت و همچنین 
بخشی از نمایندگان مستقل مجلس که خط مشی خود را 
جدای از جریان های سیاسی حاضر در مجلس می بینند 
به زودی فراکسیونی تحت عنوان اعتدال تشکیل خواهند 
داد که در بخللش عمللده از تصمیمات صحللن علنی با 

فراکسیون امید وحدت کام دارند.«
مهم تر از آنکه فراکسیون والیت بعد از انشعاب و انشقاق 
دچار چه سرنوشتی خواهد شد؟ این سوال مطرح می شود 
که فراکسیون امید می تواند اکثریت مجلس را در دست 
بگیرد. تاکنون آرایش سیاسللی مجلس بر این اسللاس 
بوده که دو فراکسیون امید و والیت با رقابتی نزدیک دو 

قطب اصلی مجلس دهم بوده انللد؛ رقابتی که در جریان 
 انتخابات اخیر هیئت رییسلله مشللخص شد تا حدودی

  ایللن فراکسللیون امید اسللت که نفللوذ بیشللتری در 
تصمیمات صحللن علنی دارد که این برتری با انشللعاب 
 فراکسللیون والیت می تواند جدی تر و بیشللتر هم شود.

  در این صورت رویللای تکرار تجربه مجلس ششللم که 
پیش تر از سللوی اصولگرایان درباره مجلس دهم امری 
محال تحلیل شده بود، حاال در یک قدمی تعبیر و تحقق 

است.
 با رسللیدن فراکسللیون امید به اکثریت ، اصاح طلبان 
 می تواننللد شللرایط بهتللری را در تصمیمللات صحللن
  علنی مجلس داشللته باشللند هرچند که پیللش از این
  یکللی از فعللاالن اصللاح طلللب در توصیلله جللدی
  بلله اصاح طلبللان مجلللس دهللم گفتلله اسللت کلله
  » هرچند شللرایط اصاح طلبان دربهارسللتان نسبت به

 سال های گذشللته به مراتب بهتر شللده است ولی این 
مسللئله به معنای پایان ماجرا نیسللت و اصاح طلبان با 
درک درست از شرایط با جوانب احتیاط را رعایت کنند تا 
در خصوص تصمیمات صحن علنی مجلس به سرنوشت 
مجلس ششم که مکررا درگیر مانع تراشی جریان رقیب 

بود، نشود.«

تغییر در آرایش سیاسی مجلس؛

فراکسیون امید اکثریت می شود؟

 کری: باید حسن نیت خود را 
در اجرای برجام نشان دهیم

الریجانی در جمع سفرای کشورهای اسالمی:

سرعت ایجاد 
بحران ها در منطقه

 از سرعت حل آن ها 
بیشتر است
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: اولویت در اقتصاد 
سرمایه گذاری در موضوعات داخلی و اولویت دیگر برای دولت، مهار تورم 

بدون دامن زدن به رکود است.
 حمیدرضا فوالدگر با اش��اره به نف��ت محوری و ایجاد نظ��ام اداره محوری 
در ایران از سال های گذشته، اظهار کرد: در سال های گذشته و قبل از انقالب 
در کشور ایران نظام بودجه ریزی و اداری شکل گرفت و با کشف نفت، طعم 
نفت برای مس��ئوالن خوش بوده و نظام اقتصادی نفت محور به وجود آمد. 
وی افزود: با گذشت سال ها س��ازمان برنامه  و بودجه در کشور تشکیل شد 
که تشکیل این شورا نشان از این دارد که نظام اقتصادی کشور از یک نظام 

بودجه ریزی غربی الگو گرفته  شده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اس��المی ادامه داد: در سال های 
گذشته قبل از انقالب درآمد حاصل از نفت برای واردات کاال استفاده می شد 

و مردم از این طریق نیازهای خود را تامین می کردند.
فوالدگر با اشاره به فروش روزانه شش میلیون بشکه نفت در قبل از انقالب، 
عنوان کرد: با این فروش حاصل از نفت، یک س��طح رفاه نس��بی در جامعه 
 ش��کل  گرفته بود، اما با این  وجود هنوز افراد بس��یار ثروتمند و بسیار فقیر 

در جامعه حضور داشتند.
فوالدگر بیان داشت: بحث های مربوط به سیاست های اصل 44 در سال های 
84 و 85 توسط رهبری ابالغ شد که با اتکا به این قوانین شرایط باید به سنت 
خصوصی سازی پیش برود و برای مثال از میان بانک های کشور 7 بانک باید 
 دولتی و مابقی بانک ها باید واگذار شوند. وی با اشاره به وقوع تحولی بزرگ 
با تصویب قوانین اصل 44، تصریح کرد: باید زمینه باز شود که بخش تعاونی 
و خصوصی سازی به میدان بیاید و دولت نیز در صورت نیاز20 درصد از سهم 

شرکت ها را دارا بوده و وظایف نظارتی خود را انجام می دهد.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی عنوان کرد: اشکاالت 
 و مسائل ریشه ای و س��اختاری نیاز به روش های ساختاری دارد و در زمان 
و شرایط فعلی نیز باید تحوالت ساختاری در اقتصاد پیگیری شوند. فوالدگر 
با اش��اره به اینکه در انجام برنامه ریزی ها باید اولویت ها را در نظر بگیریم، 
خاطرنشان کرد: برای مثال اولویت در اقتصاد سرمایه گذاری در موضوعات 
داخلی  و اولویت دیگر برای دولت، مهار تورم بدون دامن زدن به رکود است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 اولویت دولت مهار تورم 
در عین دامن نزدن به رکود است

عضو هیئت علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان گفت: اکنون 
آب برای کش��اورزی درص��دی کاهش پیدا ک��رده و مقرر 
شده ۱0 درصد هم از آب شرب را در استان اصفهان کاهش 
 دهند، ام��ا انتقال آب به اس��تان یزد همچنان باقی اس��ت 

و عمال اقدام خاصی انجام نداده اند.
مهدی بصیری با بیان اینکه طی ۱5 سال گذشته از استان 
اصفهان به میزان۶0 میلیون مترمکعب در سال آب به یزد 
منتقل می شود، اظهارداشت: چنانچه یزدی ها نخواهند آب 

را در مصارف دیگر اس��تفاده کنند، این اس��تان تنها به ۳5 
میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. وی افزود: متاسفانه مقدار 
باالی مجموع آب یزد و چند برابر ش��رب به مصرف صنایع 

فوالد، کاشی و سرامیک می رسد.  
 عضو هیئت علمی دانش��گاه صنعتی اصفه��ان انتقال آب 
و جلوگیری از برداش��ت های غیرمجاز را دو راهکار اساسی 
برای جب��ران کم آبی در اس��تان اصفهان برش��مرد و بیان 
داش��ت: با پمپاژ های غیرمجاز بیش از ظرفیت از رودخانه 
برداشت شده حتی در زمان های کم آبی که این برداشت ها 

باید در استان های اصفهان و چهارمحال ممنوع شود.
 وی در پاس��خ به اینکه برای انتقال آب به اس��تان تاکنون 
چه اقداماتی صورت گرفته، گفت: با احداث تونل سوم آب 
با پمپ وارد می شود که برای بازگشت آب به تونل باید سد 
می ساختند که به دلیل عدم تامین اعتبارات این سد ساخته 

نشد و اکنون مقدار کمی آب می آید.  
بصیری تصریح کرد: ساخت سد برای تونل سوم کوهرنگ 

بالتکلیف مانده و زمان احداث آن مشخص نیست.
 وی یادآور ش��د: در طرح بهش��ت آباد هم تونل تبدیل شد 
 به لوله ک��ه در ظاهر برای اس��تان اصفهان اس��ت، اما آب 
از طریق این لوله به استان های یزد و کرمان منتقل می شود.

 عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه صنعتی اصفه��ان ادامه داد: 
مقرر ش��ده بود ک��ه ابتدا از طری��ق لوله بهش��ت آباد800 
 میلی��ون مترمکع��ب آب برای اصفه��ان تامین ش��ود که 

از 582 میلیون هم اکنون به ۱52 میلیون مترمکعب رسیده 
که اجرای طرح تونل هفت تا هشت سال طول می کشد.

 وی در پاس��خ به اینکه چه اقدامات اساس��ی ب��رای مقابله 
با تنش آبی استان اصفهان، باید اجرایی شود، گفت: میزان 
برداشت های غیرمجاز در باالدست و چاه های حریمی باید 
نصف شود، زیرا آب های برداشتی به رودخانه بازنمی گردد 

و بیش از ظرفیت زاینده رود است. 
بصیری پیرامون اینکه این اقدامات بارها از سوی مسئوالن 
برای کم آبی اس��تان در رس��انه ها گفته ش��ده و آیا راهکار 
کارشناسانه و علمی اجرایی خواهد شد، اظهار کرد: اکنون 
آب برای کشاورزی درصدی کاهش پیدا کرده و مقرر شده 
 ۱0 درصد هم از آب ش��رب را کاهش دهند، اما انتقال آب 
به استان یزد همچنان باقی است و عمال اقدام خاصی انجام 

نداده اند.
 وی با بیان اینکه یک بار برداش��ت در باال دس��ت مس��اوی 
با دو بار مصرف آب در پایین دس��ت اس��ت، اف��زود: طبق 
برگزاری جلس��اتی طی سال های گذش��ته مقرر شده بود 
که پمپ ه��ا و چاه های باال دس��ت را مجهز ب��ه کنتورهای 
 هوش��مند کنند ک��ه تاکن��ون این ط��رح کام��ل اجرایی 
نشده اس��ت. عضو هیئت علمی دانش��گاه صنعتی اصفهان 
تاکید کرد: برخالف کم آبی در استان اصفهان و کاهش حجم 
س��د زاینده رود طی سال های گذش��ته، فکر می کنم برای 
تامین آب شرب امسال مشکلی نداریم. وی با اشاره به اینکه 
کمبود آب در بخش کشاورزی نوسانات بسیاری در رودخانه 
زاینده رود ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: براساس آمار طی 
یک سال نرمال بارندگی، باید800 میلیون مترمکعب آب 

وارد سد زاینده رود شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

انتقال آب به یزد با کاهش آب شرب در اصفهان ادامه دارد

راننده تاکسی؛

شغل محبوب
درکره شمالی

استاندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت هماهنگی دستگاه های مربوطه 
در طرح مدیریت جامع پایش تصویری

واکنش آمریکابه توافق ایران و بوئینگ؛

کنگره
اعتراض کرد

آمارها می گوید؛

باالی 2 میلیون نفر
بیکار داریم

با افزای��ش تعداد خودروه��ا در پایتخت کره ش��مالی، رانندگی تاکس��ی در این 
شهر به سرعت به ش��غلی پرطرفدار تبدیل شده اس��ت. در اقتصاد در حال تغییر 
 کره ش��مالی انتخاب شغل رانندگی تاکس��ی، فوائد بس��یاری می تواند به همراه 
 داشته باشد. این حرف، به نسبت ایمن و راحت است و رانندگان به راحتی می توانند 
به ارز خارجی دسترس��ی داشته باش��ند. یکی از منابع اطالع رسانی کره شمالی 
گفت:  رانندگان تاکس��ی می توانند ب��دون آنکه در ش��رایط باال ب��ودن دما کار 
س��خت انجام دهند رانندگی کنندو دالر به دس��ت آورند. تقاضا ب��رای فعالیت 
 در این ش��غل نس��بتا باالس��ت و باعث ش��ده افراد از طری�ق پرداخ�ت رش���وه 
 و ارتب��اط  ه��ای ش��خصی ش��رایطی را فراه��م آورن��د ت��ا بتوانن��د 

 در ای�����ن حرف����ه فعالی���ت 
داشته باشند. 

همچ��نی���ن ش�����رکت های 
تاکس���یرانی ب���رای تامی���ن 
 نی��روی رانن��ده م��ورد نی��از 
از انتش��ار اعالمیه های عمومی 
 ی��ا آگه��ی خ��ودداری ک��رده 
 و ب��رای اس��تخدام های جدید 
در شبکه های شخصی به دنبال 

نیروی جدید هستند.

اس��تاندار اصفهان گفت: رمز موفقیت طرح مدیریت جام��ع پایش تصویری 
استان، هماهنگی۱00درصدی بین دستگاه های مربوطه خواهد بود.

رس��ول زرگرپور در جلسه کمیس��یون پایش تصویری اس��تان که با حضور 
دستگاه های ذیربط تشکیل شد، اظهار داشت: سیستم یکپارچه با مدیریت 
 جامع پایش تصویری پروژه ای بس��یار مهم و اساس��ی برای کش��ور اس��ت 
و دستورالعمل روش��ن و قابل قبولی از شورای امنیت کش��ور دارد. وی پس 
از اس��تماع گزارش اعضای کمیته فنی پایش تصویری اس��تان، بیان داشت: 
 اس��تان اصفهان باید اولین اس��تانی باش��د که طرح پای��ش تصویری درون 
 و برون ش��هری را اجرا می کند، چرا که اصفهان ظرفیت های بس��یار باالیی 
در بخش های س��خت افزاری، نرم اف��زاری و نیروی انس��انی دارد و باید این 
 پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام برس��د. اس��تاندار اصفهان با اشاره 
به ضرورت استفاده از سیستم های پایش تصویری و دوربین های مداربسته 
به منظور کنترل مسائل ترافیکی و امنیتی، تاکید کرد: براساس دستورالعمل 
مصوب باید یک سیس��تم یکپارچه و ی��ک مدیریت جامع در اس��تان حاکم 
 ش��ود. وی گفت: ب��ا توجه به ش��فاف ب��ودن دس��تور العمل مص��وب، کلیه 
دستگاه های ذیربط باید اس��اس اقدامات و فعالیت های خود را براساس این 
دستور العمل قرار دهند. زرگرپور با اش��اره به اینکه هماهنگی دستگاه های 
ذیربط رمز موفقیت این طرح خواهد بود، افزود: بین دستگاه های مربوطه باید 
هماهنگی۱00درصدی وجود داشته باشد تا این طرح به نتیجه مطلوب برسد.

» یو اس ای تودی « در گزارشی نوشت: قرارداد تاریخی ایران و شرکت هواپیماسازی 
بوئینگ برای خرید بیش از۱00 هواپیمای مس��افربری، با اعتراض شدید کنگره 
آمریکا روبه رو ش��د. در ادامه این گزارش آمده اس��ت: در صورت نهایی شدن این 
 قرارداد، برای نخستین بار پس از انقالب اسالمی س��ال ۱979 ) ۱۳57 ( ایران - 
که منجر به چهار دهه روابط سرد میان ایران و آمریکا شد - شاهد یک قرارداد چند 
میلیارد دالری بین این دو کشور در خصوص هواپیماهای مسافربری خواهیم بود. 
 همچنین این معامله ب��زرگ ترین توافقنامه تجاری بین یک ش��رکت آمریکایی 
و ایران پس از لغو تحریم های هسته ای ایران که در ماه ژوئیه ) تیر ( سال گذشته 

صورت گرفت، خواهد بود.
ماه ها پیش، ایران و ش��رکت هواپیماس��ازی اروپایی ایرباس ق��رارداد خرید 7۳ 
 هواپیمای مس��افربری پهن پیک��ر و 45 هواپیم��ای مس��افربری باریک پیکر را 

به ارزش 27 میلیارد دالر به امضا رسانده بودند. 
 دنیس میولنبرگ – مدیر ارشد اجرایی شرکت بوئینگ - روز 2 ژوئن ) ۱۳ خرداد (

به س��رمایه گذاران این ش��رکت درباره آینده احتمالی معامالت ب��ا ایران گفت: 
فرصت های بازار بسیار قابل توجهی در این کشور وجود دارد. او صریحا اعالم کرد 

بوئینگ خواستار معامله ای در سطح معامله ایران با ایرباس است. 
 وی اف��زود: » پیش بین��ی می ش��ود یک ب��ازار رقابتی بی��ن بوئین��گ و ایرباس 
به وجود آید به طوری که س��هم این دو ش��رکت در هواپیمایی ایران به50-50 

خواهد رسید. «

زهرا کریمي مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره میزان واقعی 
 بیکاری گفته اس��ت: مرکز آمار ایران گزارش��ي درباره بیکاري مربوط 
به وضعیت بازار کار در س��ال ۱۳94 ارایه کرده است که نشان مي دهد 
تعداد بیکاران مطلق کشور دو میلیون و 729 هزار نفر است؛ یعني این 
مرکز معتقد است در هفته اي که براي آمارگیري به منازل مراجعه کرده، 

دو میلیون و700 هزار نفر خود را بیکار جویاي کار معرفي کرده اند. 
به این نوع بیکاري، بیکاري آشکار مي گویند.

همچنین اعداد مرکز آمار نشان مي دهد بیش از دو میلیون و۱00 هزار 
نفر هم در مرز بیکاري قرار دارند و ش��اید هر لحظه شغل شان از دست 
برود؛ در همین ح��ال، یک میلیون و۶00 هزار نفر از پیدا کردن ش��غل 

ناامید شده اند...
آمار مرکز آمار به خوبي تعداد بیکاران واقعي را روشن مي کند. 

اگر س��ه عددي را که در باال به آن اشاره ش��د با هم جمع بزنیم، بیش از 
ش��ش میلیون و400 هزار نفر در ایران با مشکل بیکاري آشکار و پنهان 

مواجه هستند.
 پیش از این از سوي کارشناسان براي تعداد واقعي بیکاران کشور اعدادي 
بین سه تا هفت میلیون نفر اعالم شده اس��ت که حاال این اعداد آشکار 
مي کند، عددي نزدیک به هفت میلیون نفر در کشور با مشکل بیکاري 

مواجهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
اداره کل راه و شهرس��ازی استان اصفهان۱90 
 میلی��ارد توم��ان مطالب��ات پیمان��کاری دارد 
که به طور حتم با بررس��ی ص��ورت وضعیت ها 

افزایش پیدا می کند.
 حج��ت ا... غالمی در س��ومین ش��ورای حمل 
و نقل و مسکن و در جمع اعضای شورای حمل 
و نقل و مس��کن این اس��تان، افزود: ۳5 درصد 
 از اعتب��ارات راه و شهرس��ازی از مح��ل تملک 
 دارایی های اس��تان،20 درصد از اعتبارات ملی 
و 45 درص��د از محل س��ازمان راهداری جذب 
ش��ده که نش��ان دهن��ده وضعی��ت نامطلوب 

اعتبارات اختصاصی ماست.
 وی گفت: با توجه به وجود مشکالت در زمینه 
تامین اعتب��ارات و معوقات پیمانکاران س��عی 
شده با کمک اسناد خزانه اسالمی و تحویل قیر 
 رایگان ب��ه پیمانکاران، رقم قاب��ل مالحظه ای

 را ج��ذب و ط��رح ه��ای عمران��ی را ش��روع 
کنیم.

 غالمی گف��ت: پ��روژه عظیم خری��د کارخانه 
ریس��باف نیز ب��ا هدف تش��کیل م��وزه بزرگ 
 اصفه��ان ب��ه مبل��غ 2۱5 میلی��ارد توم��ان 
در برنامه قرار گرفت که تاکن��ون ۱58میلیارد 
توم��ان آن پرداخ��ت ش��ده و بقی��ه از مح��ل 
 امالک س��ازمان ملی زمین و مس��کن پرداخت 

خواهد شد.
مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان، 
کمب��ود اعتب��ارات عمران��ی و ع��دم ت��وان 
 پرداخت سنوات بازنشس��تگان این اداره کل را 
از جمل��ه مش��کالت ح��وزه راه وشهرس��ازی 
عنوان ک��رد و گفت: بای��د به حق مس��لم این 
 قشر زحمتکش در س��طح وزارتخانه توجه ویژه 

شود.
 مدی��رکل دفتر مدیری��ت عملک��رد وزارت راه 
 و شهرس��ازی نیز در این نشس��ت گفت: ایران 
در زمین��ه وضع قوانین مقابله با مفاس��د اداری 

جزو هفت کشور برتر دنیاست. 
علی بخش رس��تمی افزود: ایران در بین ۱۶7 

کشور عضو کنوانسیون مبارزه با فساد اداری نیز 
رتبه 27 را دارد.

بخش رستمی با بیان اینکه انعکاس عملکردها 
به مردم از مبانی حقوق شهروندی است، گفت: 
 در نظام پاس��خگویی برای کارکن��ان، مدیران 
و سازمان در چارچوب تکالیف قانونی، وظایفی 
محول شده است که باید پاس��خگوی عملکرد 
خود در مقابل مسئوالن مافوق، مراجع ذیصالح 

و دیگر ذینفعان باشند. 
 وی همچنین با اش��اره ب��ه راه اندازی س��امانه 
» ش��هراه « به منظ��ور بارگ��ذاری اطالعات و 
خدمات وزارت راه و شهرسازی، افزود: شفافیت 
و اطالع رس��انی به مردم برای رسیدن به هدف 
 و جای��گاه مطلوب، از اهمی��ت باالیی برخوردار

 است. 
 رس��تمی گفت: 5۶9 خدمت در این وزارتخانه 
به مردم ارایه می شود که الزم است این خدمات 
 به اط��الع مخاطبان ب��رون و درون س��ازمانی 

برسد.

مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
 ایران گفت: کمبود زمی��ن و پارکینگ هواپیما 
 از مه��م تری��ن مش��کالت توس��عه ف��رودگاه 

بین المللی شهید بهشتی اصفهان است.
رحمت ا... م��ه آبادی در آیی��ن تودیع و معارفه 
مدی��ر کل ف��رودگاه اس��تان اصفه��ان افزود: 
امیدواریم با هم��کاری بخش نظامی مش��کل 
این فرودگاه را در زمین��ه کمبود زمین و عرصه 

برطرف کنیم. 
 وی ب��ا بیان اینک��ه آس��مان اصفه��ان یکی از 
پیچیده تری��ن ترمین��ال های هوایی کش��ور 
اس��ت،اظهار کرد: برای داش��تن آسمانی ایمن 
باید تحوالت ساختاری و تسهیالت الزم پروازی 

فراهم شود.
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
 ایران گف��ت: اس��تان اصفهان در س��ال جاری 
 در مجموع خدمات صنعت فرودگاهی کش��ور 
و جاب��ه جایی مس��افر داخل��ی و خارجی رتبه 
پنجم را کس��ب کرد. وی افزود: ای��ن فرودگاه 

 همچنین در سال جاری رتبه های سوم کشور را 
در جابه جایی مسافر داخلی و خارجی به دست 
 آورد. مه آبادی ب��ا بیان اینکه اردیبهش��ت ماه 
از فصول ک��م مس��افر در صنع��ت هواپیمایی 
 محس��وب م��ی ش��ود، اظهار ک��رد: ف��رودگاه 
 ش��هید بهش��تی اصفهان در اردیبهش��ت ماه 
سال جاری نسبت به س��ال گذشته 28 درصد 

رشد را تجربه کرده است.
ریی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت 
 ف��رودگاه ه��ا و ناوب��ری هوای��ی ای��ران گفت: 
آمار مسافر فرودگاه شهید بهشتی در مجموع 22 

درصد رشد داشته است. 
وی گفت: جابه جایی مسافران داخلی فرودگاه 
 ش��هید بهش��تی در س��ال ج��اری ۱۶ درصد 
و جابه جایی مسافران خارجی 49 درصد رشد 

پیدا کرده است.
مه آبادی گفت: دو باند بسیار خوب و با کیفیت 
 عال��ی در ف��رودگاه اصفه��ان وج��ود دارد، اما 
در حوزه ترمینالی ضعیف اس��ت و برای تکمیل 

زیرساخت ها، 25 هزار متر مربع فضای ترمینال 
خارجی دراین فرودگاه ایجاد خواهد شد. 

وی گفت:اس��تان اصفهان در سال گذشته رتبه 
 پنجم کش��ور را در جابه جایی مس��افر داخلی 
و رتبه س��وم کش��ور را در جابه جایی مس��افر 
خارجی به دست آورد. مه آبادی گفت: مهم ترین 
مشکل امروز ما برای توسعه فرودگاه بین المللی 

شهید بهشتی اصفهان از نظر عرصه است.
مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری 
اصفهان نیز در این مراس��م گفت: طرح توسعه 
فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان از انتظارات 
چندین س��اله مردم اصفهان است. محمد علی 
طرفه گفت: با پشتیبانی مدیریت ملی و مدیریت 
استان و اس��تفاده از س��رمایه گذاران خارجی 
و داخلی ط��رح توس��عه در این ف��رودگاه اجرا 

خواهد شد.
در این مراسم از علی قاسم زاده قدردانی و حسن 
امجدی به عنوان مدیرکل فرودگاه های استان 

اصفهان معرفی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد:

مطالبات پیمانکاری 190 میلیارد تومانی راه و شهرسازی
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها:

کمبود زمین و پارکینگ از مهم ترین مشکالت فرودگاه اصفهان است

حرف و حدیث ها و چرایی ه��ا درباره میزان  زاینده
و نحوه انتقال آب از استان اصفهان به استان  رود            

یزد در حال��ی همچنان مح��ل چالش میان 
مسئوالن و کارشناسان و حتی مردم دو استان 
 اس��ت ک��ه روز پنجش��نبه روزنام��ه » بش��ارت ن��و «

 در گفت و گویی ب��ا » محمدصال��ح ج��وکار « نماینده یزد 
در مجلس نهم، از دستاوردهای س��فر رییس جمهور به این 
اس��تان و از جمله موضوع انتقال آب از خلی��ج فارس به یزد 
 سوال کرده و این نماینده س��ابق مردم یزد در بهارستان  نیز 
از اختصاص پیدا نکردن بودجه به طرح تصویب شده انتقال 
خط دوم آب به یزد گالیه کرده است. جوکار به » بشارت نو « 
گفته : » معضل آب یزد را باید از طریق خط دوم انتقال حل 

کنیم. 
 اگر درآمد اس��تان که س��الی۱۱00 میلیارد تومان است را 
به مدت دو سال به پروژه خط دوم انتقال آب به یزد اختصاص 

دهند، این خط به بهره برداری می رسد. « 
این نماینده یزدی مدعی ش��ده که دولت پولی برای انتقال 

آب به یزد نداده است. 
 س��ال گذش��ته بود ک��ه حمی��د چیت چی��ان، وزی��ر نیرو 

 در گف��ت و گو ب��ا ش��بکه اس��تانی ی��زد گفت:» بخش��ی 
 از آب ه��ای سرش��اخه های کارون ک��ه منح��رف ش��ده 
 و به ح��وزه زاینده رود انتق��ال پیدا کرده، از ح��وزه اصفهان 
به یزد منتقل شده و قریب ۶۶ میلیون متر مکعب سهم استان 
 یزد است و حدود70 درصد از آب شرب شهرهای استان یزد 

از محل این خط انتقال تامین می شود. 
عالوه بر این، ما چن��د خط انتق��ال آب را پیگیری می کنیم 
 که خط انتقال دوم از سرش��اخه های کارون ایجاد می شود 
و پس از احداث س��دی در منطقه بهشت آباد، با خط انتقالی 
به طول تقریبا450 کیلومتر آب از آن منطقه به اس��تان یزد 

منتقل می شود. « 
قرار بود ط��رح انتق��ال آب از اصفهان به یزد بع��د از اجرای 
 تونل سوم کوهرنگ انجام ش��ود که این طرح ۱5 روز زودتر 

از نهایی شدن اجرایی شد. 
همان زمان » ایمنا « نوشت که » به گفته کارشناسان بیشتر 
مشکل کم آبی اصفهان مربوط به انتقال زودهنگام آب به یزد 

اس��ت چرا که با خروج آب از حوضه زاینده رود، جایگزینی 
برای آن نبود. ضمن اینکه به گفته کارشناس��ان میزان آبی 
که از اصفهان وارد یزد می شود 2 برابر نیاز آبی جمعیت این 
منطقه اس��ت با این وجود هنوز گفته می ش��ود یزدی ها با 

مشکل کمبود آب مواجه هستند. « 
گفته های نماینده س��ابق یزد در مجلس تایید این ادعاست 
که یزدی ها همچنان از کم آبی گالیه دارند. از س��وی دیگر 
کارشناس��ان اعتقاد دارند آن چه رخ داده این اس��ت که آب 
اصفهان برخالف ق��ول و قرارها به مص��ارف صنعتی در این 
 اس��تان می رس��د و آن چه در نهای��ت می ماند، این اس��ت 
» اصفهانی ها مشکل تامین آب ش��رب دارند و آن وقت آب 

حوضه زاینده رود در صنعت یزد به مصرف می رسد. «
 این موضوعی است که سال گذشته  رییس کمیته آب اتاق 

اصفهان نیز آن را تایید کرده بود.
مهدی بصیری با تاکید بر اینکه ی��زدی ها اکنون به اندازه 2 
برابر نیاز شرب خود از اصفهان آب می برند، گفته بود: » طی 

۱5 سال گذشته از اس��تان اصفهان به میزان۶0 میلیون متر 
مکعب در سال آب به یزد منتقل می ش��ود، اما با محاسبات 
صورت گرفته و در صورتی که نخواهند آب را در مصارف دیگر 
اس��تفاده کنند، یزدی ها تنها به ۳5 میلیون متر مکعب آب 
نیاز دارند. متاسفانه مقدار باالی مجموع آب یزد و چند برابر 

شرب به مصرف صنایع فوالد، کاشی و سرامیک می رسد. «

آب شرب اصفهان، خرج صنایع یزد می شود



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره1887  شنبه 29 خرداد 1395  12 رمضان1437 4

Society,Cultural  Newspaper No.1887| June  18 . 2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

عکس روز

دریچه

اخبارخبر

مطابق قوانین کشور انگلستان هیچ محصول تراریخته ای نباید به صورت 
 تجاری کش��ت ش��ود و کش��ت آنها فقط باید زیر نظر دولت این کشور

 انجام شود ضمن اینکه در این کشور قانون اجباری »برچسب گذاری« 
برای تمامی محصوالت تراریخته با دقت اجرا می شود.

محصوالت تراریخته در گذشته در کشور انگلس��تان به صورت قانونی 
کشت می شد اما به تازگی کش��ت آنها به صورت تجاری در این کشور 
 ممنوع ش��ده اس��ت و تنها در برخ��ی از مناط��ق زیر نظ��ر این دولت 
 کشت می ش��وند که بسیار محدود هس��تند. نقش��ه زیر این مناطق را

 نشان می دهد:
با وجود این محدودیت، نمی توان گفت که در کش��ور انگلس��تان هیچ 
محصول تراریخته ای وجود ندارد چرا که برخ��ی از این محصوالت به 

صورت وارداتی نیز وارد بازار این کشور می شوند.
 البت��ه گفتنی اس��ت ک��ه تمام ای��ن محص��والت دارای »برچس��ب 
تراریختگی« هستند و ورود آنها به بازار بدون رعایت قانون »لیبلینگ« 

امری غیر قانونی به حساب می آید.
 در زمان��ی ک��ه کش��ت محص��والت تراریخته در کش��ور انگلس��تان 
ممنوع نبود، دولت اسکاتلند با کشت این محصوالت مخالفت می کرد 
چرا که این دولت معتقد بود کشت محصوالت تراریخته به دلیل احتمال 
ناسالم بودن آنها می تواند شهرت سالمت و کیفیت باالی غذای کشور 

انگلستان را خدشه دار کند.
از طرف دیگ��ر، دول��ت »ول��ز«  نیزمحدودترین حال��ت ممکن برای 
محصوالت تراریخته را در نظر گرفته اس��ت که با قان��ون اتحادیه اروپا 
و کش��ور انگلس��تان نیز مطابقت دارد ول��ی هنوز ای��ن محصوالت در 
 بازارهای آن یافت می شود البته دولت ولز معتقد است که همواره باید

 سیاست های خود را توسعه دهد و از محدودیت محصوالت دستکاری 
ژنتیکی شده در سطح کشور و حتی قاره اروپا پشتیبانی کند تا بتواند به 

طور کامل این محصوالت را از بازار خود ریشه کن کند.
دولت ولز در س��ال 2003 ش��بکه ای ایج��اد کرد که مناطق کش��ت 
محصوالت دستکاری ژنتیکی ش��ده یا تراریخته را مشخص می کرد در 
ابتدا تنها 10 منطقه اروپایی در این شبکه عضو بودند اما در حال حاضر 
این شبکه شامل بیش از 53 منطقه بزرگ اروپاست، این شبکه اطالعات 
محصوالت تراریخته و غیرتراریخته همچنین مناطق قانونی برای کشت 
این محصوالت را مش��خص می کند. مطابق قوانی��ن اروپا، محصوالت 
کشاورزی باید ارگانیک و خالی از دس��تکاری ژنتیکی باشند و آنهایی 
که از نظر ژنتیکی دستکاری شده اند باید زیر نظر اتحادیه باشند و تنها 
در خود این اتحادیه کشت شوند؛ مطابق گزارش بنیاد آینده کشاورزی 
برلین، اروپا ب��ه زودی قانونی وضع خواهد کرد که کش��ت محصوالت 

تراریخته در این اتحادیه به طور کامل ممنوع شود.

 امیر فرح نسب، مجری طرح در این باره گفت: گونه های جانوری شاخص سالمت 
اکوسیستم های مختلف هستند و حضور یا عدم حضور گونه های جانوری در یک 
اکوسیستم، سالمت یا عدم سالمت آن اکوسیستم را هشدار می دهد. وی از اجرای 
پروژه تحقیقاتی در این زمینه خبر داد و اظه��ار کرد: به همین منظور با حمایت 
دانشکده محیط زیست و انرژی، سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با وجود 
دو اکوتون و پوشش زیستگاهی کوهستانی و دشتی - استپی، جهت مستعد بودن 

حضور فون جانوری و تنوع پرندگان مورد پایش قرار گرفت.
فرح نسب خاطرنشان کرد: این مطالعه در 3 فصل پاییز و زمستان سال 1394 و 
بهار سال 1395از طریق بازدیدهای مکرر میدانی از نقاط مختلف سایت دانشگاه 

و نواحی همجوار آن انجام شد. 
وی ادامه داد: در اثر کمین های چندین ساعته در بیتوته گاه و اطراف محل اقامت 
و النه گزینی هر گونه، موفق به شناسایی، عکسبرداری و معرفی 51 گونه پرنده 
متعلق به 7 راس��ته و 24 تیره از پرندگان ایران ش��دیم. مجری طرح یادآور شد: 
شناسایی و مشاهده این تعداد گونه پرندگان نشان دهنده سالمت  اکوسیستم به 
واسطه وفور منابع غذایی مرتبط با جیره غذایی هر گونه و امنیت در زیستگاه محل 
اقامت آنها بوده است. به گفته وی، پرندگان شناسایی شده عموما از نوع پرندگان 
شاخه نشین و درخت زی، دشت زی، بوته زی و صخره زی هستند و رژیم غذایی 

اغلب آنها را دانه ها، حشرات و جوندگان تشکیل می دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم گفت: کارشناسان محیط زیست ایالم موفق 
به ثبت تصویری از یک گونه پرنده به نام قمری ناماکوا برای اولین بار در شهرستان 
مهران شدند. مازیار س��لیمان نژاد افزود: قمری ناماکوا پرنده ای کوچک با جثه 
ظریف و دم بلند و مثلثی شکل و متعلق به خانواده کبوترهاست که نر و ماده آن 
متفاوت و فاقد تغییرات فصلی هستند. وی اظهار کرد: این پرنده پروازی سریع، 
مستقیم و به طور معمول نزدیک به سطح زمین دارد و با بال زدن های کوتاه در 
حالی که دم خود را به حالت باد بزنی و افراشته رو به باال نگاه داشته فرود می آید.

 وی یادآور شد: محل زیس��ت این پرنده مناطق پس��ت، نیمه بیابانی و خشک با 
بوته های خاردار و بستر رودخانه هاست و از مناطق جنگلی دوری می گزیند .

سلیمان نژاد گفت: در استان ایالم تاکنون 194 گونه پرنده شناسایی شده و حضور 
گونه های جدید، نشانه تنوع گونه ای باالی پرندگان در زیستگاه های استان است 

و انجام تحقیقات و مطالعات در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
استان ایالم با گستره 20 هزار کیلومتر مربعی در غرب کشور دارای چهار منطقه 
حفاظت شده به وسعت 142 هزار هکتار، 2 منطقه اثر طبیعی و ملی با یک هزار و 
475 هکتار و 2 منطقه شکار و تیراندازی ممنوع به گستره 368 هزار هکتار است.

 کشت محصوالت دستکاری
 ژنتیکی شده در انگلستان ممنوع شد

شناسایی و عکسبرداری از 51 گونه
پرنده ایرانی

یک گونه پرنده اولین بار 
در ایالم شناسایی شد

در این سیاره، جدای از خون آشام های خیالی که جایشان 
فقط و فقط در فیلم های تخیلی و قصه هاست، مورچه های 
زامبی ش��ده ای وجود دارند که شرایطی بسیار پیچیده را 
پشت سر می گذارند و کنترل ذهن خود را به دست نوعی 

قارچ انگلی می دهند.
بس��یاری از ما نمی توانیم برای مورچه ها دلسوزی کنیم، 
اما دیدن اینکه یکی از این حش��ره ه��ای نحیف و ظریف 
توسط یک قارچ آلوده شده اس��ت می تواند دل خیلی ها 

را  به درد آورد.
 مورچه هایی که هدف این ق��ارچ  قرار م��ی گیرند بعد از

 آلوده شدن درست همانند انسانی که اختیارش را از دست 
داده است از محل سکونت خود خارج می شوند و از طریق 
پاتوژنی که ذهنشان را کنترل می کند دست به کارهایی 

عجیب می زنند.
به گفته دیوید هاگس بوم شناس رفتاری در دانشگاه پن، 
مورچه به خاطر حضور مواد شیمیایی مربوط به قارچ درون 
بدنش ترغیب می شود نواحی خاصی از بخش های زیرین 
برگ ها را گاز بزند که عمدتا هم آوند اصلی برگ هایی است 
که به سمت شمال یا ش��مال غربی قرار دارند و حدودا 25 
سانتی متر باالتر از زمین هستند. او در ادامه می گوید:  همه 
این اتفاقات دقیقا حوالی ظهر رخ می دهد و به همین خاطر 
می توان چنین رویدادی را پیچیده ترین نمونه از دستکاری 

انگلی رفتار میزبان قلمداد کرد.
 اما انتخ��اب زمان ای��ن کار )یعنی ظهر( نیز توس��ط قارچ

 صورت می گیرد که در واقع با در نظر داشتن ایده آل ترین 
ش��رایط دمایی و رطوبتی صورت می گیرد. هاگس برای 
روشن شدن این مسئله تصمیم گرفت که این مورچه ها را 
به نواحی خش��ک تر و گرم تر انتقال دهد و در آنجا بود که 

متوجه شد با این کار، قارچ انگلی دیگر رشد نخواهد کرد.
بعد از آنکه مورچه آرواره هایش را درون برگ مورد نظر قارچ 
فرو کند، جان خود را از دست می دهد و از قسمت پشت سر 
آن چیزی شبیه به یک ساقه خارج می شود که گرچه شکل 
زیبایی خاصی دارد اما نامطلوب ترین کاله در این دنیاست.

با این کار، هاگ های قارچ از طریق ساقه خارج شده از مغز 
مورچه روی هم نوعان مورچه که روی زمین مشغول کار 
هستند می ریزد و به س��اختار بیرونی بدن آنها چسبیده و 
فرآیندی را آغاز می کند که از آن تحت عنوان روند تهاجمی 
یاد می گردد. هاگس می گوید: ق��ارچ برای آنکه به داخل 
بدن مورچه ها راه پیدا کند فشار خود را افزایش می دهد. 
ما با انجام تحقیقات روی قارچ های انگلی گیاهان مختلف 
خصوصا برنج دریافته ایم که فشار وارده از طریق هاگ یک 
قارچ با نیرویی که به چرخ های یک فروند هواپیمای 747 
وارد می ش��ود برابر اس��ت. بنابراین هاگ ها حجم باالیی 
از فش��ار را درون خود جمع می کنند و وقتی این فشار به 
 میزان مطلوبش رس��ید، حفره ای را در داخل بدن مورچه 

ایجاد کرده و مواد ژنتیکی را به درون آن تزریق می کنند.
طبق گفته هاگس در حال حاضر 160 گونه شناخته شده 
قارچ با قابلیت کنترل ذهن مورچه ها وجود دارد اما احتمال 
می رود 1000 گونه کشف نش��ده دیگر از  آنها در طبیعت 
باشد و باید در نظر بگیرید که اینها عالوه بر قارچ هایی است 

که حشرات مشخصی را هدف حمله قرار می دهند.
اما رابطه میان ق��ارچ و مورچه را می توان تصویر س��ازی 
بسیار خوبی از ارتباط انگل و میزبان دانست که به تازگی بر 
دانشمندان آشکار شده و در تالش برای درک آن هستند. 
جالب است بدانید فسیل های به دست آمده از برگ هایی 
که توسط همین مورچه ها گاز زده شده اند نشان می دهد 

که این رابطه قدمتی بس طوالنی دارد.
 دس��ت کم از 48 میلیون س��ال قبل ش��کارچیان مورچه 
وجود داشته اند و هر کدام نیز به دنبال گونه خاصی از این 
حشره بوده اند. اما مورچه ها هم کامال تسلیم سرنوشت خود 
نشده اند و مکانیزم های دفاعی مختلفی را برای مقابله با این 

شکارچیان به خدمت گرفته اند.
هاگس می گوی��د: انگل ها باید از جان��وری به جانور دیگر 
 منتقل ش��وند و نم��ی توانن��د ای��ن کار را در داخل النه 
 مورچه ه��ا انجام دهن��د زیرا حش��رات اجتماع��ی برای 
زنده ماندن به نوعی سیس��تم ایمنی پی��ش گیری کننده 
مجهز شده اند که بر پایه دفاع رفتاری استوار است؛ بنابراین، 

مورچه ها از ایمن��ی اجتماعی بهره می برن��د، یعنی برای 
پیشگیری از شیوع بیماری درون النه خود حشرات بیمار 
را دستگیر کرده و آنها را از محدوده شان دور می کنند. اما 
قارچ های انگلی با وجود همین مکانیزم های دفاعی هم به 
شدت مسری هستند و تالش می کنند که کل یک النه را 
 از میان ببرند. در واقع چنانچه این قارچ ها کنترل نش��وند 
می توانند خود و مورچه های میزبانشان را به سمت انقراض 
پیش ببرند و این همان نقطه ای اس��ت که داستان در آن 
عجیب می شود. قارچ های پارازیتی خودشان نوعی قارچ 
انگلی دارند. هاگس می گوید: اگر این قارچ ها ،موفق ظاهر 
شوند و قبرستان های خود را درون جنگل ها بسازند، آنگاه 
دیگر اندامگان نیز قدم به میان م��ی گذارند و آنها را آلوده 
می کنند و یکی از ای��ن اندامگان قارچ دیگری اس��ت که 
آنها را عقیم خواهد کرد تا دیگر نتوانند هاگ تولید کنند. 
 در حال حاضر هاگس مش��غول مطالع��ه روی تعدادی از

 مورچ��ه ه��ای آل��وده ب��ه ای��ن ق��ارچ اس��ت ت��ا 
تش��خیص ده��د ک��ه ق��ارچ ه��ا ب��رای ب��ه دس��ت 
 گرفت��ن کنت��رل ذه��ن ای��ن حش��رات دقیق��ا از چ��ه

 ماده ای اس��تفاده می کنند. او می گوی��د: طبق مطالعات 
ما بالغ بر نیمی از گونه های مختل��ف حیات روی زمین از 
 نوع انگلی هستند اما تنها ش��مار اندکی از آنها هستند که

 می توانند ذهن طعمه خود را تحت کنترل درآورند.

آب مایه حیات است و کمبود آن زندگی موجودات زنده روی زمین را به 
خطر می اندازد. امروزه، مردم جهان با کمبود آب نوشیدنی تمیز و سالم 
مواجه هستند و تقریبا یک بیلیون نفر از مردم کشورهای در حال توسعه 

به آب سالم دسترسی ندارند.
 ما که از موهبت آب کافی برخوردار هس��تیم، باید روش های درس��ت 

مصرف کردن آن را بیاموزیم و از این مایع باارزش محافظت کنیم.
بحران آب در کشور جدی است، با انجام موارد زیر، می توانیم به سادگی 

به حل بحران کمبود آب کمک کنیم.
روش های صرفه جویی آب در خانه

 با روش های زی��ر می توانی��د از آب به ان��دازه نیاز اس��تفاده کنید و در
 عین حال آن را بیهوده هدر ندهید:

 لوله هایی  را که احتمال نشت دارند تعمیر کنید. 
ریختن یک قطره آب در دقیقه به مفهوم ه��در رفتن حدود 2000 لیتر 

آب در سال است.
 هنگام مسافرت رفتن، لوله اصلی ش��یرآب را ببندید تا اگر در خانه 

لوله ای ترکید یا نشتی داشت، در نبود شما آب هدر نرود.
 لوله های آب گرم را عایق بندی کنید. 

این کار در فصل س��رما کمک می کند ک��ه آب درون لوله گ��رم بماند و 
 شما مجبور نباشید برای رس��یدن به آب گرم، ش��یر آب را باز بگذارید. 

 اما اگر گاه��ی مجبور ش��دید ش��یرآب را بازک��رده و منتظ��ر آب گرم 
 بمانی��د، ظرف��ی زی��ر آن ق��رار داده و از آب س��رد اولیه برای آبکش��ی 
 ظ��روف ی��ا شس��تن س��بزیجات و آبی��اری گل��دان و باغچ��ه

 استفاده کنید.
  آب های راکد و اضافی، مانند آب پارچ را که روی میز غذا مانده دور 

نریزید و برای آبیاری گلدان ها یا باغچه تان استفاده کنید.
 دوش حمام را از نوع کم جریان انتخاب کنید. 

اس��تفاده از چنین دوش هایی موجب ح��دود 75 درصد صرفه جویی در 
مصرف آب می شود و البته تا آنجا که امکان دارد زمان دوش گرفتنان را 

به حداقل، مثال 3 تا 5 دقیقه برسانید. 
 حتی در ش��رایط بحران ک��م آب��ی می توانی��د مانند نظامی ه��ا حمام 

کنید. 
یعنی وقتی بدنتان را صابون می زنید، دوش را ببندید و موقع آبکشی آن 

را باز کنید. 
 گاه��ی اس��تفاده از وان ی��ا تش��ت در صرفه جوی��ی آب بس��یار 

کمک می کند. 
 موهایتان را هر روز نشویید. 

اگر به موهایت��ان ژل یا محصوالت دیگر آرایش��ی نمی زنی��د، بنابر این 
 نیازی نیست که آنها را هر روز بش��ویید. با این روش نه تنها از حساس و 

چرب ش��دن موهایتان جلوگی��ری می کنی��د بلکه در مص��رف آب نیز 
صرفه جویی می شود.

 هنگام مسواک زدن دندان هایتان، آب شیر را باز نگذارید.
 با ای��ن کار مقدار زی��ادی آب به هدر م��ی رود. به جای ای��ن کار لیوانی 
 پ��ر از آب ک��رده و پ��س از مس��واک زدن، دندان هایت��ان را 

آبکشی کنید.
 هنگام اصالح، به جای این که تیغ را زیر آب روان بگیرید از یک کاسه 

آب استفاده کنید.
 هنگام شستشوی دست و صورت، شیر آب را با فشار باز نکنید بلکه 

در حد متعادل و حتی کم باز کنید. 
 با ای��ن روش از ه��در رفت��ن آب به مق��دار بس��یار زی��ادی جلوگیری 

می کنید. 
همین کار را می توانید هنگام شستن ظروف انجام دهید. 

در ضمن موقع شستن ظروف با اسکاچ و مایع شوینده شیر آب را ببندید 
و موقع آبکشی آن را باز کنید. 

 همچنین م��ی توانید از ی��ک لیوان مختص ب��ه خود اس��تفاده کنید تا 
مجبور نباشید مدام آن را بشویید.

 اگر می خواهید آب نوش��یدنی تان خنک باش��د، به جای باز کردن 
شیرآب و هدر دادن آن به مدت چند دقیقه، پارچ آبی در یخچال بگذارید 

تا همیشه آب خنک در دسترس داشته باشید.
به خاطر داشته باش��یم، صرفه جویی در مصرف آب و اسراف نکردن آن، 

بهترین راه برای سپاس از خالق یکتاست.

10روش صرفه جویی  در مصرف آب

قارچی که مورچه ها را 
زامبی می کند
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بزهکاری وی را محرز و مسلم می داند لذا مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات 
مصوب 75 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای 
دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
بوده و پس از آن ظرف م��دت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 7901 شعبه 121 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 121 جزایی سابق( )238 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3  ش��ماره دادنام��ه: 9409970350602137 ش��ماره پرون��ده:  /596
9409980350600605 شماره بایگانی شعبه: 940682 خواهان: مدیریت شعب 
پست بانک اصفهان با مدیریت )آقای بهزاد امیریان( به نشانی اصفهان- خیابان 
محتشم کاشانی- بن بست کیوان- کدپستی 8175889441 خواندگان: 1- آقای 
رسول هاشمی فرزند امراله به نشانی اصفهان- چهارباغ عباسی- روبه روی 
حوزه علمیه- جنب پاساژ محمدی- فروشگاه گلچین پالک 1، 2- آقای ارسالن 
شکرفی جهرمی فرزند فتح اله به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با 
عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی پست بانک به طرفیت 
آقایان 1- رسول هاشمی فرزند امراله 2- ارسالن شکرفی جهرمی فرزند فتح 
اله به خواس��ته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 372799-

1393/8/28 عهده بانک ملی بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید 
به محض ارائه کارس��ازی و پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادرکننده و 
خوانده ردیف دوم ظهرنویس و دارای مسئولیت تضامنی می باشند وبا وصف 
ابالغ اخطاریه و نش��ر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نش��ده و در قبال دعوی 
خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا دعوی خواهان محمول 
بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 249-310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 
198-515-519 قانون آیین دادرس مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ 
ش��صت و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و نیز پرداخت خسارات 
دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توس��ط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای 
حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از 
 آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاک��م تجدید نظر اصفهان 
می باش��د.  م الف: 7900 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )359 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

3/598 کالسه پرونده 1238/94 شماره دادنامه: 210-95/2/27 تاریخ رسیدگی: 
95/2/7 مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر 
شهرآبادیان به نش��انی اصفهان اتوبان چمران خ شاهد روبروی مسجد خاتم 
االنبیاء)ص( لوازم خانگی متین با وکالت 1- مرتضی زارعی 2- مرتضی قانعیان 
هر دو به نش��انی اصفهان خ کاوه خ پ��ل چمران س��اختمان اداری آفتاب طبقه 
اول واحد یک، خوانده: امید نائبیان به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 56/100/000 ریال بابت خرید لوازم خانگی به ش��رح متن بانضمام مطلق 
خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر و تادیه، گردشکار: 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 رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی اصغر 
شهر آبادیان با وکالت مرتضی زارعی و مرتضی قانعیان به طرفیت امید نائبیان 
به خواسته مطالبه مبلغ 56/100/000 ریال بابت دو فقره فاکتور به شماره های 

786 و 750 )خرید لوازم خانگی توس��ط خوانده( با توجه به محتویات پرونده، 
فاکتور ارائه شده از سوی وکیل خواهان که به امضاء خوانده رسیده و نشانه 
طلبکار بودن خواهان اس��ت و خوانده علیرغم ابالغ و نش��ر آگهی روزنامه در 
جلسه دادرسی حاضر نشده است. لذا شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت 
تلقی، باستناد مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت 56/100/000 ریال بانضمام خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت )94/12/8( و حق الوکاله وکی��ل و پرداخت 691/500 ریال 
هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد.  
م الف:7480 شعبه 24 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)290 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354000358 ش��ماره پرون��ده:  /599
9309980365602145 شماره بایگانی شعبه: 950125 شاکی: آقای محمد هادی 
توسلی فرزند رحمت اله به نشانی شهرستان اصفهان- خیابان پروین اعتصامی 
ک امامزاده اس��حاق دوم پالک 84، متهم: آقای احمد چراغ��ی فرزند محمد به 
نشانی شهرستان اصفهان- ملک شهر – خ مفتح- کوچه آبان- بن بست سجاد 
روبروی بن بست، اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین، دادگاه پس از بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای احمد 
چراغی مبنی بر توهین و تهدید نسبت به شاکی به نام آقای محمد هادی توسلی 
موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای دادگاه با توجه به شکایت شاکی و 
گزارش مرجع انتظامی و متن پیامک های بازنویسی شده ارسالی و استعالم از 
اداره مخابرات و با توجه به سایر محتویات پرونده بزه های انتسابی به نامبرده 
محرز و مسلم است فلذا دادگاه باستناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 متهم را از لحاظ توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت و از لحاظ تهدید به تحمل 5 ماه حبس تعزیری با احتساب 
ایام بازداشت قبلی احتمالی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و س��پس ظرف مهلت 20 روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.   م الف:7484 شعبه 

114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 114 جزایی سابق( )243 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354400373 ش��ماره پرون��ده:  /600
9409980360001315 ش��ماره بایگانی شعبه: 941438 ش��اکی: آقای حمید 
یزدخواستی فرزند حسن به نشانی اصفهان- اول خیابان رباط- روبروی پارک 
گل محمدی ک 25 بن بست مرمر، ساختمان فربد- واحد 10، متهم: آقای داریوش 
فتوحی به نش��انی اصفهان خ زینبیه خ باطون ک شهید احمد میرسعیدی کوچه 
36 درب دوم س��مت چپ آبی رنگ، اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو، گردشکار: 
دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای داری��وش فتوحی دائر بر ایراد 
جرح با چاقو نسبت به آقای حمید یزدخواستی فرزند حسن که از طرف دادسرا 
کیفرخواست صادر شده با توجه به شکایت بی شائبه شاکی و گواهی پزشکی 
قانونی در خصوص ن��وع و میزان صدم��ات وارد و نیز با عنای��ت به گزارش 
ضابطین دادگستری و اینکه متهم تاکنون در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از اتهام 
خود حاضر نش��ده و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده نهایتًا بزهکاری وی را 
محرز دانسته مستنداً به ماده 710 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به پرداخت 
2 درصد دیه کام��ل بابت دو عدد جراحت دامیه بازوی چپ و در حق ش��اکی و 
نیز مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسالمی متهم را به تحمل یکسال حبس 
تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:7505 ش��عبه 118 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان) 118 جزایی سابق(  

)251 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354400363 ش��ماره پرون��ده:  /601
9409980362801021 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941362 شاکی: آقای مهدی 
مهمان دوس��ت اصفهانی فرزند عباس به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر الهور 
مبارزان شرقی پالک دومی سمت راست س��اختمان رها طبقه باال، متهم: آقای 
حمیدرضا موالئی فرزند احمد به نشانی اصفهان مس��جد سید روبروی بانک 
کش��اورزی دفتر خدمات س��اختمان، اتهام ها: 1- تهدید به کتک زدن از طریق 
پیامک 2- توهین از طری��ق پیامک، گردش��کار: دادگاه با توج��ه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خص��وص اتهام آقای حمید رضا موالی��ی فرزند احمد دایر بر 
تهدید و توهین از طریق ارس��ال پیام��ک و نیز مزاحمت تلفن��ی موضوع آقای 
مهدی مهماندوس��ت فرزند عباس که در خصوص بزه توهین و تهدید از ناحیه 

دادسرای اصفهان کیفرخواست صادر شده نظر به شکایت بی شائبه شاکی و 
با عنایت به گواهی گواهان حاضر در دادسرا و نیز مالحظه پرینت تلفنی همراه 
متهم و متن بازنویسی پیامهای ارسال ش��ده و اینکه متهم تاکنون در دادسرا و 
دادگاه جهت دفاع از اتهامات خود حاضر نش��ده و با توجه به اینکه بزه توهین 
از طریق ارس��ال پیامک و مزاحمت تلفنی فعل واحد و مش��مول عناوین متعدد 
کیفری موضوع ماده 131 قانون مجازات اسالمی می باشد لذا مستنداً به ماده 
134 قانون مجازات اس��المی و نیز مواد 669 و 641 قان��ون تعزیرات و نظر به 
اینکه مجازات بزه مزاحمت تلفنی حداکثر 6 ماه حبس ولی مجازات بزه توهین تا 
74 ضربه شالق است و مستنداً به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسالمی در 
صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حسب مالک خواهد بود 
بنابراین بزهکاری متهم را محرز دانسته و از بابت بزه تهدید به دو سال حبس 
تعزیری و از جهت بزه مزاحمت تلفنی به شش ماه حبس تعزیری صادر و محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و بعد از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. بدیهی است صرفًا یک مجازات اشد قابل اجرا خواهد 
بود. م الف:7506 شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 118 جزایی سابق(  

)349 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350700408 ش��ماره پرون��ده:  /602
9409980350701171 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941303خواهان: آقای سید 
محمد علی خیام نکوئی فرزند سید اصغر به نشانی اصفهان – خ میرداماد- کوچه 
ش��ماره 45- پالک 69 کدپس��تی 8136917341 تلفن همراه 09367068001 
خوانده: آقای یداله صادقی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت حواله 3- مطالبه خسارت 
دادرس��ی، رای دادگاه: در خصوص دادخواست س��ید محمد علی خیام نکوئی 
طرفیت یدا... صادقی مبنی بر مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه 6 برگ حواله 
به شماره های 547851-91/8/7 و 547852-91/8/25  547853-91/9/10 و 
547854-91/10/27 و 547855-91/9/25 و 547856-91/10/10 ب��ر عه��ده 
تعاونی اعتبار صالحین هر یک به مبلغ 25/000/000 ریال و خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق حواله ها و گواهی عدم پرداخت آن و 
اینکه ماندن اسناد فوق در دست دارنده  نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است 
و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد و دفاعی نکرده ادعای خواهان 
ثابت و مسلم تشخیص داده می شود  ومستنداً به ماده 226 قانون مدنی به مواد 
198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت 150/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 5/406/000 ریال 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید هر حواله تا زمان 
اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر می 
گردد. رای صادر ش��ده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قاب��ل واخواهی در این 
شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:7507 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)278 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/603 کالسه پرونده: 941537 شماره دادنامه:293-95/2/20 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا قدیری دهکردی به نشانی 
اصفهان ملک شهر خ مطهری بعد از بانک ملی مقابل کوچه 18، خوانده: احسان 
کمائی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ هشت میلیون و نهصد 
و نود هزار ریال یک فقره چک 457150 به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی،  
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به  شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست 
رضا قدیری دهکردی به طرفیت احس��ان کمائی به خواسته مطالبه مبلغ هشت 
میلیون و نهصد و نود هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 457150 مورخه 
94/8/2 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه  با 
توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی 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/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و م��واد 310،  249 قانون تجارت حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و نهصد و نود هزار ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
هفتصد و شصت هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرسی  و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید )94/8/2(  لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ ش��اخص 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 شعبه خواهد 

بود و بیس��ت روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدیدنظ��ر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:7465 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان) 318 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

3/604  آقای مرتضی رضائی بهارانچی دارای  شناسنامه شماره 28 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1334/95  ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن رضائی به شناسنامه 619 
در تاریخ 1395/2/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به1- اصغر رضائی بهارانچی، ش.ش 28197 نسبت 
با متوفی فرزند 2- اکبر رضائی بهارانچی، ش.ش 1099 نسبت با متوفی فرزند 
3- مرتضی رضائی بهارانچی، ش.ش 28 نس��بت با متوف��ی فرزند 4- محمود 
رضائ��ی بهارانچی، ش.ش 1666 نس��بت ب��ا متوفی فرزن��د 5- بتول رضائی 
بهارانچی، ش.ش 28196 نس��بت با متوفی فرزند 6- مهری رضائی بهارانچی، 
ش.ش 5 نسبت با متوفی فرزند 7- زهره رضائی بهارانچی، ش.ش 862 نسبت با 
متوفی فرزند 8- مرضیه رضائی بهارانچی،ش.ش 1631 نسبت با متوفی فرزند 
و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف 7780 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)188 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/606  آقای تورج صالحی دارای  شناسنامه ش��ماره 1270765418 به شرح 
دادخواست به کالسه  1104/95 ح 10  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ملوک وکیلی س��هرفروزانی 
به شناس��نامه 846 در تاریخ 1383/10/2 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی 
 گفت��ه ورثه حی��ن الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- ای��رج صالحی، 
ش.ش 148 نسبت با متوفی همسر 2- صدیقه یامرواری، ش.ش 17698 نسبت 
با متوفی مادر 3- تورج صالحی، ش.ش 1270765418 نسبت با متوفی فرزند و 
 الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف 7778 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )137 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ

3/619  نظر به اینکه آقای حس��ین حیدری ممدی فرزند محمود به اتهام توهین 
حسب شکایت خانم فاطمه کیانی فالورجانی فرزند عبدا... از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 950167 د / 40 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 8788  
شعبه 40  دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )119 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/620  آگهی ابالغ شکایت مرتضی زارعی فرزند باقر و احمد زارعی فرزند باقر 
با وکالت مرتضی رحمتیان و محسن نصوحی علیه سیف اله براتی فرزند ابراهیم 
کدملی 1091945527 به اتهام کالهبرداری با معرفی خود به عنوان وکیل و اخذ 
مبلغ 7 میلیون تومان 2- جعل و امضا شکات در ظهر دو فقره چک 3- استفاده از 
سند مجعول با ارائه دو فقره چک مذکور به شعبه 8 حقوقی از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 941277 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 8787  شعبه 21  بازپرسی 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم 

3/621  آقایان محس��ن حیدری و کامبیز فیروز بخت فرزند اسدا... در پرونده 
ش��ماره 940802 هر دو به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب ق��رار دارید. به این 
وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری به شما ابالغ می شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر ش��وید، در غیر این 
 صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود. 
م الف 8826  شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )81 کلمه، 1 کادر(

اخبار کوتاه

بهزاد رشیدی رییس جهاد دانش��گاهی هنرگفت: مهدكودك ها و مراكز 
آموزش پیش دبس��تانی نخس��تین و مهم ترین حلقه آموزشی كودكان 
هستند و باید همواره مورد توجه برنامه ریزان نظام آموزشی كشور باشند 
و وجود مربیان آموزش دیده »هنر كودك« در این مرحله بس��یار تعیین 
 كننده و مؤثر خواهد بود. وی تصریح كرد: یافته هاي علوم تربیتي نش��ان

 می دهد، س��ال هاي پیش از دبس��تان در رشد و ش��کوفایی قابلیت ها و 
خالقیت های فردی و تربیت درست كودكان نقشی بسیار مهم دارد. رییس 
جهاد دانشگاهی دانش��گاه هنر افزود: براس��اس وجود این نیاز و ضرورت 
در جامعه، جهاددانش��گاهی هنر، برای اولین بار در كشور سرفصل های 
تخصصی دوره آموزشی تربیت مربی هنر كودك را تدوین كرده و این دوره 
آموزشی را برای عالقه مندان ورود به بازار كار آموزش و دانشجویان و دانش 
آموختگان رش��ته های هنری برگزار می نماید. وی آشنایی با شیوه های 
تجزیه و تحلیل نقاشی كودكان، آشنایی با ش��یوه های پرورش خالقیت 
كودكان، آموزش چگونگی برقراری ارتباط مؤثر با كودكان و آش��نایی با 
مباحث هنر مدرن و هنر ك��ودكان را از جمله اهداف این دوره آموزش��ی 

برشمرد.

طرح تضمین معامالت اقساطی خریداران و فروشندگان مسکن، توسط 
بانک مسکن اجرایی شده است.

در این طرح، به منظور اطمینان بخشی به طرفین قرارداد، بانک مسکن 
به عنوان ضامن در معامله خرید و فروش اقس��اطی مس��کن وارد شده و 

پرداخت اقساط ثمن معامله را مطابق ضوابط مصوب تضمین می كند.
برای این منظور الزم است ابتدا بین خریدار و فروشنده، عمل بیع به منظور 
معامله واحد مسکونی و نیز بین خریدار و بانک منعقد شود. بر این اساس، 
خریدار تعهد می كند مطالبات فروش��نده را به صورت اقس��اط به بانک 
پرداخت و بانک نیز متعاقبا وجوه حاصله را به حساب فروشنده واریز كند.

قیمت فروش نقدی و فروش اقس��اطی واحدها با توافق طرفین )خریدار 
و فروشنده( تعیین می ش��ود. همچنین تضمین ثمن معامله حداكثر تا 
50 درصد ارزش كارشناس��ی ملک و تاس��قف 1.500.000 هزار ریال و 
نیز مشروط به عدم تجاوز مبلغ اقس��اط ماهانه خریدار از 30.000 هزار 
ریال خواهد بود.مدت زمان تقس��یط براس��اس توافق طرفین )خریدار و 
فروشنده( و حداكثر به مدت 50 ماه تعیین می شود. بانک ضمن به رهن 
گرفتن ملک مورد معامله ، پرداخت اقساط خریداران را در مقاطع مشخص 
به صورت ماهیانه تضمین می كند. بانک واریز اقساط سررسید شده را در 
پایان ماه به حساب فروشنده، در ازای ترهین پالك مورد معامله تضمین 
می كند.مهم ترین مزایای طرح برای خریدارن و فروش��ندگان، افزایش 
قدرت خرید خریداران مسکن بدون افزایش سقف مسکن و بدون نیاز به 
تسهیالت بانکی كه در نتیجه آن امکان فروش واحدهای مسکونی فراهم 

خواهد شد عنوان شده است.

جهاد دانشگاهی برگزار می کند:

نخستین دوره آموزشی تربیت مربی 
هنر کودک 

فروش اقساطی مسکن امکان پذیر شد

همیشه عادت كرده ایم كه مهریه سکه طال، ملک یا سفر 
زیارتی باشد، اما گاهی بعضی از مهریه ها خبرساز می شود.

مهریه هایی كه بیش��تر براس��اس روحیه عروس خانم ها 
تعیین می شود و گاه زمانی كه كار به پرداخت آن می رسد، 
مرد افس��وس می خورد كاش مهری�ه را س��ک�ه تعیی�ن 

ك�رده بود.
مدت��ی ب��ود مهریه ه��ا خن��ده دار و غیرقابل اجرا ش��ده 
بود كه ب��ا ورود ق��وه قضاییه ای��ن مهریه ه��ا دیگر ثبت 
 نمی ش��ود و خب��ری از بال مگس و دس��ت و پ��ای داماد

 به عنوان مهریه نیست. در این گزارش، سراغ عجیب ترین 
مهریه ها رفتیم.

 مرد نقاش كارش شده نقاش��ی برای همسرش. باید 100
تابلو، نقاش��ی كند تا مهریه همس��رش را بپردازد. زهرا و 
مهران شش سال قبل در نمایش��گاه نقاشی مهران با هم 

آشنا شدند.
زهرا ابتدا عاشق نقاش��ی ها و بعد مهران شد. او شاعر بود 
و عاش��ق منظره هایی س��بز. زمانی كه تصمیم به ازدواج 
گرفتند نوعروس مهریه عجیبی تعیین كرد. او صد تابلوی 
نقاش��ی از منظره را به عنوان مهریه تعیین كرد. حاال كه 
كارشان به طالق كشیده شده، زن جوان مهریه اش را اجرا 

گذاشته است.
 مهران در جلس��ه دادگاه اعالم كرد نمی تواند این تعداد 
تابلو را یکجا به همس��رش بدهد. حاال هم با حکم دادگاه 
باید ماهانه یک تابلوی نقاشی بکشد و به عنوان مهریه به 

همسرش بدهد.
 گاهی برخی مهریه ها نه تنها باعث مش��کل، بلکه سبب 

كار خیر می شود.
نوعروس جوانی چندی قبل مهریه اش را نگهداری 

از ایتام تعیین كرد.
نوعروس ب��ا مهریه تکفل پن��ج یتیم به مدت 

14 س��ال پیمان زناشویی بس��ته است. او 
درباره مهری��ه خود می گوید: همیش��ه 
دوس��ت داش��تم مهری��ه ام چی��زی 
 باش��د ك��ه ه��م دنیای م��را بس��ازد

 و هم آخرتم را آباد كن��د، از این رو به 
نیت 14 معصوم به مدت 14 سال و به 

نیت پنج تن، تکفل و سرپرستی پنج یتیم 
را جزو مهریه ام قرار دادم.

س��که هر تع��داد هم ك��ه باش��د حت��ی اگ��ر بتوانی آن 
را به ص��ورت كام��ل از دام��اد بگی��ری فق��ط می تواند 
 یک دلخوش��ی زودگ�ذر ب��رای ای�ن دنیا باش��د، اما من

 دوست داش��ت�م مهری�ه ام مان�دگار باشد و دنیا و آخرت 
من را تأمین كند.

با تقبل سرپرستی این ایتام نه تنها مهریه ام را از همان ابتدا 

دریافت كرده ام و همسرم ش��یرینی لذت پرداخت مهریه 
مرا می چش��د، بلکه برای هر دوی م��ا باقیات الصالحاتی 
 ایج��اد ش��ده ك��ه باع��ث خی��ر ه��ر دوی ماس��ت

 و م��ا می توانیم بهش��ت دنیوی و اخ��روی را در 
كنار هم بسازیم و مس��یر كمال و سعادت را با 

یکدیگر طی كنیم.
 آقا داماد نیز درخصوص چگونگی مهریه 

همسرش گفته است: در صحبت هایی 
كه با هم داش��تیم مش��خص ش��د 

خط مشی ما بسیار شبیه هم است 
و از آنجا كه از قبل دوست داشتم 

چنی��ن كاری را انج��ام دهم 
ای��ن موضوع را ب��ه عنوان 

مهریه لح��اظ كردیم و 
در صورتی كه وس��ع 

مالی ما بهتر ش��ود 
تعداد را افزایش 

خواهیم داد.
ازدواج ب��ا 

ع��روس 
شق  عا

حیات وحش ه��م دردس��رهای خ��ودش را دارد. پرونده 
ش��کایت زنی ب��ا مهریه 10 آهوی وحش��ی ه��م یکی از 
عجیب ترین پرونده هایی بود كه دو سه سال قبل در دادگاه 

خانواده به جریان افتاد.
 مهناز 26 س��اله كه ب��ا یکی از آش��نایان خود در ش��هر 
م��ادری اش ازدواج كرده ب��ود، به دلیل عالق��ه ای كه به 

طبیعت داش��ت این مهری��ه را انتخاب ك��رد. او چند ماه 
بعد از ازدواج به خاطر شغل همس��رش به تهران آمد، اما 
 آن قدر تنهای��ی و غربت آزارش داد ك��ه تصمیم گرفت

مهری��ه اش را اج��را بگ��ذارد و ش��وهرش را 
 مجب��ور كن��د ت��ا زمان��ی ك��ه 10 رأس

 آهوی وحش��ی را از دشت های شهرستان 
محل سکونتش���ان ش��کار نک�رده، به 

تهران برنگردند.
این هم از جمله مهریه هایی بود كه 

قابلیت اجرا نداشت.
 گاه��ی مهریه ش��وكه كننده 
است مانند مهریه نوعروسی 
كه پای س��فره عقد همه 
مهمانان را شوكه كرد.

 براساس آنچه یکی 
از خبرگزاری ه��ا 
اع��الم ك��رده 
است، عروس 
و داماد در 
مح��ل 

ر  كا

یکدیگر را دیده و به هم دلبس��ته بودند. هر دو دوس��ت 
داش��تند زندگی ش��ان را از دریچه ای دیگر ببینند. برای 
همین تصمیم گرفته بودند به گونه ای جدید و نو زندگی 

را آغاز كنند.
 اگرچه سال ها پیش پدر دختر جوان از روستا به شهر آمده 
بود و در ش��هر زندگی كرده بود، ولی واقعیت این بود كه 

دختر جوان هنوز دلبسته اصالت ها و سادگی ها بود. برای 
همین وقتی وارد شد، همه متعجب شدند.

او به رسم روستا لباس��ی محلی پوشیده و با سادگی تمام 
آماده عقد ازدواج شده بود. زمانی كه عروس و داماد كنار 
سفره عقد نشستند اطرافیان ش��روع به پایکوبی كردند. 
در این زمان عاقد از پدر عروس درخواس��ت كرد تا میزان 

مهریه را مشخص كند.
پدر عروس گفت: خوش��حالم ك��ه در تمام این س��ال ها 
دخت��ری خ��وب تربی��ت ك��رده ام و او هرگ��ز ب��ا وجود 
 پیش��رفتی كه داش��ته حقیق��ت و اصالت خ��ود را از یاد

نبرده اس��ت. ب��رای همی��ن می خواهم انتخ��اب میزان 
 مهری��ه را ب��ه عه��ده خ��ودش بگ��ذارم، زی��را می دانم

او بهترین انتخاب را خواهد داش��ت و بهترین شیوه را در 
پیش خواهد گرفت.

 دختر جوان رو به پ�درش كرد و گفت: فردی را كه برای 
زندگی ام انتخاب كرده ام، فردی اس��ت كه در طول چند 
س��ال هم�کاری با خودم انتخ�اب ك�رده ام و خوش��حال 
هس��تم كه عقای�د و افکارمان به ه�م نزدیک است ب�رای 
همین ب��رای مهری�ه ام ی��ک موت�ورس��یک�لت و دو عدد 

دوچرخه تقاضا می كنم.
عروس در برابر تعجب همه گفت: من به سفر عالقه زیادی 
دارم و دوست دارم در طبیعت گشت و گذار داشته باشم، 
هم من و هم همس��رم از دوچرخه سواری لذت می بریم و 
می خواهیم با دوچرخه سفر كنیم و س��فرهایی هم كه با 
دوچرخه ممکن نیست را با موتورسیکلت برویم. حاضران 
با شنیدن این میزان مهریه ش��ادمانی كردند و خطبه 

عقد خوانده شد.
 وقتی همس��رت جهانگ��رد باش��د، آن وقت باید 
سفر به كش��ورهای مختلف را به عنوان مهریه 

تعیین كنی.
چن��دی قب��ل انتش��ار تصوی��ری از یک 
عقدنام��ه در ش��بکه های اجتماع��ی با 
مهریه جال��ب و در نوع خ��ود جدید 

موجب تعجب كاربران شد.
 در این عقدنامه هزینه پنج س��فر به 
قاره های جهان كه ش��امل كشورهای 
برزیل، كانادا، چین، هندوستان، فرانسه، 
ایتالیا، اس��پانیا، آلمان، تانزانیا و اس��ترالیا كه 
معادل با نرخ روز مؤسسات توریستی معتبر در تهران برای 
تورهای 15 روزه رایج در این مؤسس��ات به عنوان مهریه 

نوشته شده است.
حاال اگر عروس خانم بخواهد طالق بگیرد و مهریه اش را 
اجرا بگذارد، داماد باید او را روانه 10 كشور با هزینه های 

میلیاردی كند.

مهریه های عجیب ولی واقعی؛

وقتی پای آهوی وحشی در مهریه در میان است
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 در می��ان خوانن��ده های��ی ک��ه تیتراژه��ای س��ریال ه��ا 
و برنامه های م��اه رمضان را در س��ال های اخی��ر خوانده اند، 
نام هایی چ��ون احس��ان خواج��ه امی��ری، علی لهراس��بی، 
 مه��دی یراح��ی، محس��ن یگان��ه و محم��د اصفهان��ی بیش 

از بقیه، دیده می شود.
 در ای���ن گ���زارش س���عی داری���م ضم���ن پرداخت���ن 
 ب����ه خاط����ره انگیزتری����ن تیتراژه����ای تلویزیون���ی 
 در م����اه مب����ارک رمض����ان، پرکارتری����ن خوانن���ده 

در این ماه مبارک را شناسایی کنیم.
احسان خواجه امیری

تیت��راژ   1386 س��ال  در  امی��ری  خواج��ه   احس��ان 
پرمخاط��ب ترین س��ریال ماه مب��ارک رمضان یعن��ی » میوه 
ممنوع��ه « را خوان��د ب��ه گون��ه ای که با گذش��ت 9 س��ال، 
 هنوز هم اج��رای این اث��ر در کنس��رت های خواج��ه امیری 
با اس��تقبال بی نظیری از جانب هوادارنش رو به رو می ش��ود.

آهنگس��ازی قطعه های میان��ی و پایانی » می��وه ممنوعه « را 
خواجه امیری انجام داده است.

 س��ریال » می��وه ممنوع��ه « ب��ه کارگردان��ی حس��ن فتحی 
در سال 86 از شبکه دو سیما پخش شد.

سریال مادرانه
خوانن��ده آلب��وم » پاییز، تنهای��ی « همچنین تیتراژ س��ریال 
 مادران��ه را ک��ه در ماه رمض��ان س��ال 92 از ش��بکه 3 پخش 

می شد، در کارنامه هنری خود دارد.
ماه عسل

 در س��ال 94 تیت��راژ پایان��ی برنامه م��اه عس��ل علیخانی را، 
» احس��ان خواجه امیری « خواند و نقطه درخشان دیگری در 

آلبوم تیتراژ های خود به ثبت رساند.
علی لهراسبی

علی لهراس��بی خواننده خوش صدای موسیقی پاپ کشورمان 

که در زمینه خواندن تیتراژ همیش��ه موفق ترین خواننده پاپ 
بوده، در ماه رمضان س��ال 91 نیز با خواندن تیتراژی میهمان 

مخاطبان سیما و موسیقی شد.
لهراس��بی تیتراژ س��ریال » خداحافظ بچه « را با آهنگسازی 
 حس��ین قرب��ان پ��ور ب��رای پخ��ش از ش��بکه س��ه س��یما 

خوانده بود.
محمد اصفهانی

س��ریال تلویزیون��ی » تکیه ب��ر ب��اد « از جمله آثار نمایش��ی 
س��یما در م��اه رمضان س��ال90 ب��ود ک��ه بازیگران��ی چون 
 مه��دی فخی��م زاده و افس��انه پاک��رو در آن به ایف��ای نقش 
م��ی پرداختن��د. تیت��راژ ای��ن اث��ر را محم��د اصفهان��ی 
 خوانده ک��ه در زم��ان خود ب��ا اس��تقبال پرش��وری از جانب 
 عالقه مندان موس��یقی پاپ روبه رو ش��د. آهنگس��ازی تیتراژ 
 » تکیه بر باد « را مهدی یغمایی انجام داده و تنظیم قطعه هم 

بر عهده بهروز صفاریان بوده است.
 محسن یگانه

یگانه ب��ا اینکه چن��دان عالق��ه ای ب��ه حض��ور در تلویزیون 
 ن��دارد، با این ح��ال تیت��راژ برنامه ماه عس��ل در س��ال 91 را 

در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.
ماه عسل 95

ای��ن خوانن��ده پرطرف��دار همچنی��ن قطع��ه » ه��ر چی تو 
 بخ��وای « را ه��م ب��رای تیت��راژ پایان��ی برنام��ه ماه عس��ل 

در ماه رمضان سال 95، خوانده است.
مرتضی پاشایی

زندگی زنده یاد مرتضی پاش��ایی با وجود اینکه طول بسیاری 
نداشت، اما عرض پرعمقی داش��ت. اگر این خواننده پرطرفدار 
موسیقی پاپ کشورمان در آبان ماه 1393 با موسیقی زندگی 
بدرود نمی گفت، ش��اید تا این لحظه تیتراژهای بسیاری را در 
کارنامه هنری خود ثبت می کرد. مرتضی پاشایی در ماه رمضان 

 س��ال 93 و دو ماه پیش از اینک��ه از میان زمینیان پر بکش��د، 
قطعه » نگران منی « را به عنوان تیتراژ ابتدایی برنامه ماه عسل 

خواند و بار دیگر جای قدم های خود را در قلب ها تثبیت کرد.
مهدی یراحی

یکی از اتفاق ه��ای غیرمنتظ��ره ای که در ماه رمضان س��ال 
94 در برنام��ه م��اه عس��ل رخ داد، حض��ور نداش��تن مهدی 
یراح��ی در هی��چ ی��ک از تیترازهای برنام��ه ماه عس��ل بود. 
 البت��ه علیخانی دلی��ل این موضوع را مش��غله ب��االی یراحی 
 در دوره م��ورد نظر، ذکر ک��رد. به ج��ز س��ال 94، در تمامی 
 س��ال هایی که ماه عس��ل از ش��بکه س��ه س��یما روی آنتن 
 م��ی رود، در تیتراژه��ای ای��ن برنامه حضور داش��ته اس��ت 
و همواره قطع��ه ه��ای مان��دگار، ارزش��مند و پرمخاطبی را 

ارایه داده اس��ت. براس��اس آنچه پیش تر اعالم شده 
بود، قرار بود تیت��راژ پایانی » ماه عس��ل 95 « را 
 یراحی بخواند، اما با وجود گذشت 8 روز از آغاز 
ماه رمضان، نه تنها این تیتراژ پخش نشده بلکه 
 علیخانی هم در مورد این قضیه سکوت اختیار 

کرده است.
 آریا عظیمی نژاد

  تیت��راژ س��ریال تلویزیون��ی » پن��ج کیلومت��ر ت��ا 
بهشت « را که در س��ال90 از شبکه 3 پخش شد، 

آریا عظیمی نژاد آهنگسازی کرده است.
محمد علیزاده

 محم��د علی��زاده، خواننده آلب��وم های 
» س����ورپرایز « و » دل���ت ب��ا من��ه « 
ش��هرت اصل��ی خ��ود را ب��ه خواس��ت 
 خ��دا و ب��ا تیت��راژ برنامه ش��هر ب��اران 
در س��ال های90 و 91 به دس��ت آورد.

برگزاری نخستین کنسرت این خواننده 
پاپ در جشنواره موسیقی فجر سال 91 
نیز بر ش��هرت کنونی وی، تاثیر بسیاری 

داشت.
 سریال خروس

تیتراژ سریال خروس شبکه 2 را هم که 

در سال 92 روی آنتن رفت، علیزاده خوانده بود.
سریال برادر

این خواننده امس��ال نیز با خوان��دن تیتراژ س��ریال » برادر « 
میهمان روزه داران در شبکه 2 سیما است.

 مجید اخشابی
به ی��اد ماندن��ی ترین اث��ری ک��ه مجی��د اخش��ابی تاکنون 
 خوان��ده، ب��ه ط��ور یقی��ن تیت��راژ س��ریال » گمگش��ته « 
 ب��وده اس��ت. ای��ن س��ریال پرطرف��دار در س��ال80 

و به کارگردانی رامبد جوان برای شبکه سه سیما تولید شد. 
 با در نظر گرفتن تعداد تیتراژهایی که هر یک از این خواننده ها 
در ماه رمض��ان خوانده اند، مه��دی یراحی لق��ب پرکارترین 

خواننده در این ماه مبارک را به خود اختصاص دهد. 
 یراح���ی همچنی���ن دو س���ال پی���ش ی���ک 
» اذان « بس��یار زیبا را به هم��راه صوت الزم، 
 منتش��ر کرد ک��ه مورد اس��تقبال پرش��ور 
 عالق���ه من���دان موس���یقی وی ق���رار 

گرفت.
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بهاره رهنما در نوشته ای به انتقاد از جراحی زیبایی و زیبایی مصنوعی زنان ایرانی 
پرداخت! رهنما که در سفر خارج از کشور به سر می برد، نوشته ای درباره تفاوت 
زنان ایرانی و دیگر کشورها منتشر کرده اس��ت و به انتقاد از عمل جراحی زیبایی 
پرداخته است. این بازیگر سینما و تلویزیون کش��ورمان نوشت: » این بار نکته ای 
زنانه، عجیب و البته غم انگیز نظرم را به خود جل��ب کرد. در البی هتل مان، ناچار 
به انتظاری نیم س��اعته بودم و از قرار عروسی ای در همان هتل برقرار بود و بیشتر 
مدعوین خانم ها بودند. زنانی با سنین، جثه و لباس های مختلف که همگی در یک 
نکته یکسان بودند و آن طبیعی بودن شان بود. تقریبا هیچ دست کاری و جراحی 
بر صورت ها به چش��م نمی خورد و موها، ناخن ها و رنگ های چش��م صورت همه 
مال خودش��ان بود. همگی به گمانم از20ساله تا80 ساله بس��یار زیبا و دلنشین 
 بودند. راز ای��ن زیبایی همگانی در طبیعی بودن ش��ان بود و ب��س! و حتی پیری 
و چین و   چروک های صورت ش��ان وقار و ش��یرینی خاص خودش را داشت! و من 
حسرت خوردم که سال هاست در سرزمینم به ندرت زنی را می بینم که با سن وسال 

خودش که هیچ، با طبیعت وجودش در هماهنگی و صلح باشد. 
این روزها چند زن پیر دوست داشتنی دوروبرمان داریم؟ 

 انگار همه به طور ترسناک و مصنوعی قرار است در یک زمان فریز شوند و بمانند 
 و بیش��تر از زندگی، زندگی کنند ک��ه کاری محال اس��ت و متاس��فم که وقتی 
با همسفرم که پزشک پوست بود، صحبت می کردم، مدعی بود سرانه مصرف لوازم 
آرایش در ایران تقریبا به اندازه کل خاورمیانه اس��ت!  بیشتر از زندگی نمی شود 
زندگی کرد، باور کن! یاد شعر س��هراب می افتم و فکر می کنم واقعا چیزهایی هم 
هس��ت که به جز چین و چروک ها باید به آنها دقت کنیم. ک��ودک آن هفته، کفتر 
پس فردا و هنوز نان گندم خوب است و هنوز آب میریزد پایین اسب ها می نوشند. « 

عباس آخون��دی، وزیر راه و شهرس��ازی خط��اب به احس��ان علیخانی 
تهیه کننده و مجری برنامه » ماه عسل « پیامی نوشته که خبرگزاری ها 
آن را منتشر کردند. متن این پیام را در ادامه می خوانید:  » میان دغدغه ها 
و مشغله های روزانه ام در ماه مبارک رمضان هر زمان که فرصت پیدا کنم و 
بتوانم حتما حتی برای دقایقی هم که شده تماشاگر » ماه عسل « می شوم. 
برای من اتفاق خیلی مهمی است، اینکه جایگاهی در تلویزیون به مردم 
اختصاص پیدا کند تا شنوای قصه آنها باش��یم. اینکه میان این همه آدم 
 که در طول روز می بینیم و قصه های ش��ان را نمی دانیم تلویزیون محمل 
 و صندلی اش را ب��ه آدم های عادی تحوی��ل دهد که ه��م عبرت آموزی 
 داش��ته باش��د و هم تامل برانگی��ز و مهم تر از هم��ه بر نهاد و نفس��ی که 

به خاطر فضای زمانی آماده تحول است، تاثیر بگذارد. 
این برنامه می خواهد خیرطلبی و امیدواری را انتشار دهد و با قصه هایی که 
حتی شاید به ظاهر شاد نیست، تالش کند ابتهاج درونی ایجاد کند و نفس 
حقیقت جو را به خدا نزدیک تر کند. برای همین به شما و گروه تولیدتان 

خسته نباشید می گویم، برقرار باشید. «

روایت بهاره رهنما از ترسناک شدن 
زنان ایرانی به خاطر آرایش زیاد!

نامه وزیر راه برای احسان علیخانی

در حالی که در چند س��ال گذش��ته دولت ف��روش صنایع 
دستی خارجی در میدان امام ) ره ( را متوقف کرد، اما امروزه 
 شاهد هس��تیم که برخی از افراد سودجو همچنان به عرضه 

صنایع دستی خارجی اقدام می کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، س��ال گذش��ته بود که اصفهان 
توانست از بین سایر ش��هرهای که در زمینه صنایع دستی 
فعالیت دارند، عنوان شهر جهانی صنایع دستی را از آن خود 
کند. اما اصفهان چگونه می تواند این عنوان را برای همیشه 

حفظ کند؟
 غالمحس��ین فیض الله��ی، فعال ح��وزه می��راث فرهنگی 
در اصفهان، در این باره اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت 
 صنایع دستی نسبت به گذش��ته به مراتب بهتر شده است، 

اما هنوز مشکالتی در این زمینه وجود دارد.
 وی ادام��ه داد: عدم ش��ناخت هنرمن��دان از ب��ازار هدف، 
 یک��ی از عمده تری��ن مش��کالت پی��ش پ��ای هنرمندان 
صنایع دستی است؛ چرا که آنها نمی دانند که چه کاالیی را 
تولید کنند و هنوز هم همان کاالهایی را تولید می کنند که 

مربوط به گذشته است و هیچ تغییری در آن دیده نمی شود.
 این مقام مس��ئول با اش��اره به عدم بس��ته بندی ش��کیل 
صنای��ع دس��تی توس��ط تولیدکنن��دگان، ادام��ه داد: 
تولیدکنندگان تاکنون نتوانس��ته اند از بس��ته بندی های 

لوکس و شکیل امروزی برای آثار خود بهره ببرند.
فیض اللهی با اشاره به رقابت ناس��الم در برخی از بازارهای 
صنایع دس��تی افزود: این موضوع موجب شده تا روز به روز 
کیفیت صنایع دستی پایین تر بیاید و آن مرغوبیت روزهای 

گذشته خود را از دست بدهد.
این فعال حوزه میراث فرهنگی استان اصفهان، خاطرنشان 
 ک��رد: در گذش��ته هنگامی که س��ازمان می��راث فرهنگی 
از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دس��تی آثارش��ان را 

خریداری می کرد، کاالهای با کیفیت و خوب را می خریدند، 
اما امروزه هنگامی ک��ه برخی از اداره ها م��ی خواهند یک 
کاالیی را بخرند به دنبال یک کاالی ارزان هستند که این امر 

اصال زیبنده شهر جهانی صنایع دستی نیست.
 وی در بخ��ش دیگ��ری از اظهارات��ش، تصری��ح ک��رد: 
بیم��ه هنرمن��دان یک��ی دیگ��ر از مش��کالتی اس��ت که 
تولیدکنندگان صنایع دستی با آن مواجه هستند. سال های 
قبل دولت برخی از هنرمندان را بیمه کرد اما اکنون حدود دو 
سال است که این موضوع مورد بی توجهی قرار گرفته است.

فی��ض الله��ی ادامه داد: مش��کل دیگ��ری ک��ه هنرمندان 
 صنای��ع دس��تی ب��ا آن مواجه هس��تند مش��کالت مربوط 
 به دارایی و مالیات اس��ت. به نظر ما دولت باید فروشندگان 

و تولیدکنندگان را از پرداخت مالیات معاف کند.
 وی در ادام��ه اش��اره ب��ه مش��کالت تولیدکنن��دگان 
صنایع دس��تی در اصفهان، تصریح ک��رد: ورود محصوالت 

خارجی نیز تهدیدی برای صنایع دستی استان است. 
در حالی که در چند سال گذشته دولت فروش صنایع دستی 
خارجی در میدان امام ) ره ( را متوقف کرد، اما امروزه شاهد 
هستیم که برخی از افراد س��ودجو همچنان اقدام به عرضه 
صنایع دستی می کنند. با توجه به اینکه قیمت صنایع دستی 
تمام شده در کشور ما بیشتر از کشورهای دیگر است، ما توان 

رقابت با بازار صنایع دستی خارجی را نداریم.
 این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینک��ه دولت می تواند نس��بت 
به برگزاری نمایشگاه صنایع دس��تی در خانه های فرهنگی 

که تعداد آنها نیز در کشور زیاد است، اقدام کند؛ ما باید کاری 
کنیم تا همه کشورهای دنیا صنایع دستی ایران را بشناسند.

هنرمندی در نمایش��گاه » آقای رییس جمهور « پیش بین��ی کرده که ایران 
روزی رییس جمهور زن خواهد داشت.

دومین نمایش��گاه » آقای رییس جمهور « در گالری طراحان با کیوریتوری 
 زرتش��ت رحیمی ای��ن روزها برپاس��ت. در این نمایش��گاه آثاری از فرش��اد 
آل خمیس، صالح تسبیحی، ژینوس تقی زاده، فرید جعفری، فرزانه حسینی، 
علی سلطانی، پرس��تو فروهر، فرهاد فزونی، بابک کاظمی، هومن مرتضوی، 

احمد مرشدلو، فرخ مهدوی و آلفرد یعقوب  زاده به نمایش درآمده است.  
آثاری که در این نمایش��گاه در معرض نمایش عموم گذاشته شده،  ترکیبی 

از مدیاهای مختلف؛ ویدئو، عکس، چیدمان و ... اس��ت. در این نمایشگاه آثار 
هنری را می توانید ببینی��د که از پرتره رییس جمهوره��ای ایران تا مفهوم و 
خواسته های مردم از رییس جمهور را به نمایش گذاشته است. یکی از آثار قابل 
توجه این نمایشگاه اثر احمد مرشدلو اس��ت که پرتره زنی را ارایه کرده که از 
 آن می توان این مفهوم را برداشت کرد که به زعم  این هنرمند ایران روزی یک 
رییس جمه��ور  از جامع��ه زنان کش��ور خواهد داش��ت. نمایش��گاه » آقای 
رییس جمهور « از 21 خرداد آغاز ش��ده و تا 2 تیرماه در گالری طراحان آزاد 

واقع در میدان فاطمی، میدان گل ها، میدان سلماس، پالک 5 دایر است. 

یک هنرمند پیش بینی کرد؛

 ایران رییس جمهور زن خواهد داشت 

کدام خواننده ها پرکارترین های موسیقی در رمضان بوده اند؟

یراحی صدرنشین است

مهدی یراحی خواننده آلبوم » امپراطور « س��رانجام 
 پس از کش و قوس های ف��راوان، قطعه ای که پیش 
از این بنا بود تیتراژ پایانی برنامه » ماه عسل « باشد را 

به صورت اینترنتی منتشر کرد.
 او که در ای��ن قطعه از تران��ه روزبه بمان��ی و ملودی 
احس��ان نی زن بهره برده، فضایی مش��ابه تیتراژهای 

پیشین خود در ماه عسل را رقم زده است.
یراحی که پیش از این نیز تجربه های موفقی در اجرای 

 تیتراژهای ماه عس��ل داش��ته، بدون هیچ توضیحی 
» نگ��و نگفت��ی « را تقدی��م طرف��داران و مخاطبان 
خود کرده اس��ت. او بدون اش��اره به حواش��ی پیش 
 آمده پیرام��ون این قطعه، تنه��ا از صب��وری و رفتار 

اخالق مدارانه مخاطبانش تشکر کرد.
 البته قطعه » نگو نگفتی « قبل و بعد از انتشار حواشی 
بس��یاری را پدید آورد: یک( » نگو نگفتی « که برای 
پخش به عنوان تیتراژ پایانی برنامه ماه عسل به شورای 

موسیقی صدا و سیما ارسال شده بود، در کمال تعجب 
از سوی این شورا مجوز پخش نگرفت. 

در ابتدا پی��ش بینی می ش��د پس از گذش��ت چند 
برنامه ای��ن قطعه نیز مج��وز پخش بگی��رد ولی این 
 اتف��اق ب��رای یراح��ی و احس��ان علیخان��ی رخ نداد 
 تا » نگو نگفتی « س��رانجام در فضای مجازی منتشر 

شود.
دو( پس از انتشار این قطعه حاشیه ای دیگر پیش آمد. 

 ملودی کامال آشنای قسمت ترجیع بند » نگو نگفتی «
مخاطبان را به فکر فرو برد و تنها پس از چند س��اعت 
مقایسه آن با قطعات مشابه آغاز ش��د که در این بین 
قطعه » من « از محس��ن یگانه که حدود دو سال قبل 

منتشر شده، بیشترین شباهت را به آن دارد.
میکس این دو قطعه به همراه تصاویری در شبکه های 
 مجازی دس��ت به دست می ش��ود که هنوز هیچ یک 
از این دو هنرمند نسبت به آن واکنشی نشان نداده اند. 

بررسی یک شایعه؛

تیتراژ پخش نشده ماه عسل کپی است؟!

یک فعال میراث فرهنگی:

همه باید صنایع دستی اصفهان را بشناسند

این روزها یک��ی از چالش های مجریان صدا و س��یما، اش��اره به کان��ال تلگرام 
برنامه شان، در شرایطی است که از کلمه » تلگرام « روی آنتن استفاده نکنند. 

رضا جاودانی، مجری برنامه ویژه جام ملت های اروپا در شبکه سه، روی آنتن زنده، 
از این گله کرده که چرا استفاده از این کلمه برای تعدادی از مجریان مجاز است، 

اما آن ها نمی توانند از این عبارت استفاده کنند. 

 شبکه سه سیما به مناس��بت نیمه ماه مبارک رمضان که مصادف است با والدت 
امام حس��ن مجتبی ) ع ( ویژه برنامه ای با عنوان طلیعه تدارک دیده اس��ت که 
یکشنبه30 و دوشنبه 31 خرداد ماه ساعت 21 به صورت زنده روانه آنتن شبکه سه 
خواهد شد. » طلیعه « به تهیه کنندگی مجید خواجه نژاد در 2 قسمت60 دقیقه ای 
در گروه فرهنگ و معارف اسالمی شبکه سه س��یما تولید می شود. قسمت اول 
این برنامه با حضور دکتر حشمت ا... قنبری کارشناس مذهبی به سجایا و مکارم 
اخالقی امام حس��ن مجتبی ) ع ( می پردازد. میهمانان دیگر این برنامه بازیگران 
فیلم سینمایی ایستاده در غبار ) هادی حجازی فر و ابراهیم امینی ( و علی اکبر 
 قلیچ خواننده هس��تند. همچنین گزارش ویژه ش��هید دکتر چمران از دهالویه 
به مناسبت سالگرد آن شهید پخش خواهد شد. در قسمت دوم این برنامه مجید 
اخشابی - خواننده، سیدحمید برقعی – شاعر آیینی و گروه تواشیح محراب حضور 
دارند. اجرای برنامه برعهده محمدحسین صیرفی و محمد مهدی خاکساری است.

اعتراض مجری برنامه یورو 2016 شبکه سه؛

چرا فردوسی پور اجازه دارد 
ما نداریم؟

بازیگران فیلم » ایستاده در غبار «
 به شبکه سه می آیند

خبرتلویزیون

 امیر نوری جزو آن دس��ته از بازیگران بود که از نوجوانی وارد کار بازیگری ش��د 
 و به دلیل شکل و ش��مایل و فیزیک خاصش تداعی کننده کاراکترهای طنز بود 

و تا مدت ها هم در قالب چنین تیپی در آثار تلویزیونی بازی می کرد. 
 حاال این بازیگر در روزهای اخیر به واس��طه انتش��ار ش��ایعاتی درباره حضورش 

در فلوجه در کانون توجه قرار گرفته است.
 نخس��تین خبر حضور امیر نوری در فلوجه زمانی منتش��ر ش��د که او تصویری 
از خودش را در صفحه اینستاگرامش قرار داد و در حالی که در کنار پلی ایستاده 
بود نقل کرد که این پل تا چند روز قبل تحت تسلط نیروهای داعش بوده و اما حاال 

آزاد شده و به محل ماهیگیری بچه های مسلمان مدافع حرم راهی شده است.
همین مسئله هم باعث شد که بسیاری گمان کنند نوری باز هم شوخی اش گرفته 

و احتماال این تصویر، حضور او در پشت صحنه یکی از آثارش در فلوجه است.
همین گمانه زنی بود که باعث ش��د نوری چند روز بعد مج��ددا متنی اجتماعی 
منتش��ر کرده و بنویس��د: » من نه به خاطر عراق، نه س��وریه، نه پول، نه عکس، 
 نه کار، ن��ه مطرح ک��ردن خودم، نه برای سیاس��ت، ن��ه تبلیغات، ن��ه یخچال، 
نه کولر نه... فقط فقط به خاطر ایران و مردمم آمدم، آم��دم که از طرف مردم به 
مدافعان خسته نباشید بگم و دستش��ونو ببوس��م. « امیر نوری اخیرا یک فایل 
تصویری از حضور خودش در کنار ادوات زرهی مدافعان حرم را هم منتشر کرده 
است و باز هم با لحنی که شوخی و جدی اش مش��خص نیست نوشته: » درسته 
مدافع خوبی نب��ودم، اما هافبک خوبی هس��تم. امروز یه ت��وپ زدم ده کیلومتر 
اونورتر. همین االن از رئال مادرید پیش��نهاد دارم. « همین لحن ش��وخ طبعانه 
این بازیگر بود که باز موجب ش��د دوباره این شایعه ش��کل بگیرد که او در حال 
 امتداد دادن ب��ه یک بازی خبری و ش��وخی با مخاطبانش اس��ت. آیا امیر نوری 
 به مدافعان حرم پیوس��ته اس��ت؟پیگیری ها حکایت از آن دارد که امیر نوری نه 
 در پش��ت صحنه یک فیلم اس��ت و نه برای بازی در اثر س��ینمایی یا مس��تند 
به فلوجه رفته اس��ت. او صرفا در این منطقه حضور پیدا ک��رده تا با حال و هوای 

زندگی رزمندگان مدافع حرم آشنا شود.

آیا واقعا امیر نوری در فلوجه است؟!



مدیرکل بنیاد شهید استان:

گلزارهای شهدا در چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شود
فریبرز نجفی مدیرکل بنیاد شهید استان چهارمحال 
و بختیاری گفت:  281 گلزار ش��هدا در استان وجود 
دارد که از این مجموع 119 گلزار س��اماندهی شده 
و 13 گل��زار نیز تا پایان امس��ال مرمت و بازس��ازی 

می شوند.
وی با بی��ان اینکه س��اماندهی گلزار ش��هدا یکی از 
مهم تری��ن و ش��اخص ترین خواس��ته های خانواده  
شهداس��ت، افزود: گلزارهایی که تاکنون ساماندهی 

نشده اند زیر 10 مزار و تک شهیدی هستند.
مدی��رکل بنی��اد ش��هید و امورایثارگ��ران اس��تان 

چهارمحال و بختیاری با اش��اره به س��اخت مجتمع 
فرهنگ��ی ایثار بیان کرد: س��الن ورزش��ی و س��الن 
اجتماعات مجتمع فرهنگی، ورزش��ی و توانبخشی 
ایثار به بهره برداری رس��یده و 90 درصد از اس��تخر 

مجتمع نیز تکمیل شده است.
نجفی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته بیش از 500 
تابلوی فلزی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح 
اس��تان نصب شده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: از این 
مجم��وع 52 تابلو در مناط��ق ش��هری، 78 تابلو در 
مناطق روس��تایی و بیش از 400 تابلو تک شهید در 

سطح استان نصب شده است.
وی تصریح کرد: بیش��تر تابلوهای نصب شده نیاز به 
مرمت دارند و 22 شهر و 129 روستا نیز نیاز به نصب 

تابلوی تمثال شهدا دارند.
مدی��رکل بنی��اد ش��هید و امورایثارگ��ران اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به لزوم مش��ارکت 
دس��تگاه های اجرایی در زمینه ترویج فرهنگ ایثار 
و ش��هادت گفت: 20 درص��د از اعتب��ارات فرهنگی 
دستگاه ها باید به ترویج و گس��ترش فرهنگ ایثار و 

شهادت اختصاص یابد.
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اخبار اخبار

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان چهارمحال وبختیاری گفت: 
طرح جنگل کاری اقتصادی در دامنه های پرش��یب برای نخس��تین بار 
 در 500 هکتار دامنه های پر ش��یب کوهس��تانی با زمین ه��ای بایر اجرا 
شده است.علی محمدی مقدم، با اشاره به تهیه و کاشت 90 هزار اصله نهال 
مثمر در این اراضی، اظهار کرد: مهم ترین این نهال ها از نوع مثمر جنگلی 
مانند داق داقان، زال زالک، انار، انجیر کوهی و بنه انتخاب و به صورت دیم 
کاشت شده اند . وی به ظرفیت تولید س��االنه 500 تن انواع میوه جنگلی 
در طرح جن��گل کاری اقتص��ادی در چهارمحال وبختیاری اش��اره کرد و 
گفت: با فراهم شدن مقدمات اجرای این طرح با هزینه سه میلیارد و 200 
میلیون ریال از اعتبارات استانی و ملی، دو هزار نفر از ساکنان روستاهای 

کوهستانی مشغول به کار شدند .
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری از توسعه این 
طرح در دو هزار هکتار اراضی فقیر منابع گیاهی استان خبر داد و تصریح 
کرد: حفظ گونه های جنگلی نادر، جلوگیری از فرس��ایش خاک و حفظ 
ذخایر آبی زیر زمینی از اهداف اجرای این طرح است که توانسته از بیابانی 

شدن اراضی مستعد فقر منابع گیاهی جلوگیری کند .
محمدی مقدم خاطرنش��ان کرد: این طرح پس از طی مراحل آزمایشی و 

پژوهشی، در 14 استان مناطق کوهستانی کشور اجرا می شود.

حفاظ��ت  مدی��رکل 
محیط زیس��ت اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: امس��ال ب��رای 
نخس��تین ب��ار در فصل 
بهار 40 قطعه فالمینگو 
بزرگ ب��ه ت��االب های 
چغاخ��ور و گندم��ان 

مهاجرت کردند.
ش��هرام احمدی با اعالم 

این خبر، اظهار کرد: این پرندگان از س��یبری، ترکیه و استان های 
شمالی به این تاالب مهاجرت کردند.

وی افزود: امسال 30هزار پرنده مهاجر و بومی در تاالب های گندمان 
 و چغاخ��ور النه گزین��ی کردند.احمدی خاطرنش��ان ک��رد: تاالب

 بین المللی چغاخور با مس��احت افزون بر دو ه��زار هکتار و تاالب 
گندمان با وس��عت 980 هکتار، در شهرس��تان بروجن، مهم ترین 

زیستگاه پرندگان مهاجر در استان چهارمحال و بختیاری هستند.

اجرا ی طرح جنگل کاری اقتصادی 
در دامنه های پرشیب 

مهاجرت فالمینگوها  به تاالب های 
بین المللی چهارمحال و بختیاری

 بهره برداری از ۲۱۰۰ واحد مسکن 
 در چهارمحال و بختیاری

توسعه کشاورزی 
از راه های پیشرفت اقتصادی است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
ش��هرکرد با تأکید بر جدی گرفتن مس��ایل فرهنگی 
در جامع��ه، گف��ت: بزرگداش��ت های انق��الب و انواع 
مناسبت های انقالبی باید جدی گرفته شوند و فعاالن 

فرهنگی و جوانان انقالبی تقویت گردند.
 حجت االسالم محمدعلی نکونام در نشست هم اندیشی 
شورای اداری اس��تان، اظهار کرد: امروزه باید مسایل 

فرهنگی را جدی گرفت و آن را اولویت اول قرار داد.
وی تصریح کرد: یکی از کارهای فرهنگی آراستن ظاهر 
جامعه با رنگ و جالی دین اس��ت و باید در همه جای 
جامعه اعم از ادارات، پارک ها، گردشگاه ها، کارخانه ها و 

بیمارستان ها خود را نشان دهد.
نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری با تاکید 
بر لزوم تولید محصوالت فرهنگی، خاطرنش��ان کرد: 
محصوالت فرهنگی مانند فیلم، کت��اب و عکس باید 

سالم باش��ند و محتوای فرهنگ ناب اسالمی را داشته 
باشند.حجت االس��الم نکونام گفت: جلوگیری از نفوذ 
فرهنگ مبتذل که سوغات غرب است و کمک جدی به 
تقویت زیرساخت های فرهنگی مانند حوزه و دانشگاه و 
کمک به تجهیزات مدرن آن ها الزمه انجام امور فرهنگی 
هس��تند. وی اظهار کرد: نگاه به گس��ترش حوزه های 
علمیه که متولی اصلی فرهنگ در جامعه هس��تند و 

در استان مظلوم واقع شده اند، باید جدی گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری تصریح 
کرد: افراد نباید فریب دش��من را بخورند که می گوید 
بگذارید فضا باشد تا هر کس هر کاری خواست بکند و 

باید نسبت به این موضوع حساس بود.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه مذاکرات هسته ای 
خودبه خود خطراتی برای کشور دارد، افزود: راه یافتن 
بخشی نگری به مذاکرات یک خطر است و ممکن است 

منافع کشور را تهدید کند.
حجت االسالم نکونام با بیان این که مذاکرات با دو هدف 
گره گشایی و آشکار ش��دن چهره خبیث دشمن انجام 
ش��د، گفت: رابطه با آمریکا به دلیل اینکه نور اس��الم 
و ظلمت اس��تکبار هرگز با یکدیگر جمع نمی ش��وند، 

محال است.
وی اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان باید هم به تقویت 
باورها و هم تمسک جدی و عملی به دین و ارزش های 
دینی پرداخت.نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: اگر کارهای بزرگی انجام ش��ود 
ولی رنگ و بوی معنوی نداشته باشد، بی خاصیت است. 
امام جمعه شهرکرد در پایان با اشاره به اینکه دستاورد 
ماه رمضان، محبت و عطوفت است، گفت: هرگز نباید 
واجبات دینی فراموش شوند و همه باید نسبت به این 

موضوع حساس باشند.

قاسم سلیمانی، استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری جشنواره ملی 
خیران یکی از اقدامات مؤثری بود که در اس��تان انجام گرفت؛ چرا که در این 
جشنواره 100 مدرس��ه و 2 هزار و 100 واحد مس��کن به بهره برداری رسید. 
وی با اشاره به پروژه راه آهن اس��تان افزود: پروژه راه  آهن شهرکرد � اصفهان 
� خوزستان یکی از پروژه های اولویت دار دولت یازدهم بوده که در دستور کار 
قرار داده شد. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرمایه گذاری کره در 
این پروژه بیان کرد: در سفر رییس جمهور کره جنوبی به کشور، سرمایه گذاری 
برای راه آهن به تصویب و تأیید رسید و مراحل تکمیلی توسط رییس جمهور 
کره و شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در دست 
اجراست.سلیمانی خاطرنش��ان کرد: عالوه بر ایستگاه راه آهن در سفیددشت 
یک ایستگاه دیگر در فرخ شهر ایجاد می ش��ود که پیش بینی می شود تا 6 ماه 
آینده مراحل اجرایی آن شروع شود. وی با اشاره به پروژه انتقال آب بن � بروجن 
گفت: در دو سال گذشته 40 میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافت 
که در راستای خرید لوله و تجهیزات 70 میلیارد تومان دیگر به پروژه تزریق 
شد و امسال پیش بینی می ش��ود 60 میلیارد تومان اعتبار دیگر به این پروژه 
اختصاص یابد؛ چرا که اجرای این پروژه آب شرب، صنایع و کمبود آب صنعت 

را تأمین می کند.

نماینده مردم شهرستان  بروجن در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه 
اقتصاد در دنیا ارتباط نزدیکی با سیاست دارد، گفت: یکی از راه های پیشرفت 
اقتصادی در استان توسعه کشاورزی است که محور تولید و رمز خودکفایی در 
کشور است. خدیجه ربیعی فرادنبه در نشست هم اندیشی شورای اداری استان، 
اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری تابه حال نقش پررنگی در تدوین برنامه های 
چند ساله توسعه نداشته است و با تأثیرگذاری در این امر می توان شاهد توسعه 
استان بود. وی تصریح کرد: با نگاه به استان های توسعه یافته می توان اتحاد، 

همدلی و همکاری را بین مسئوالن رده باالی این استان ها دید.
ربیعی فرادنبه افزود: یکی از موانع پیشرفت استان های کمتر توسعه یافته، عدم 

همدلی بین مسئوالن رده باالی استان است.
وی خاطرنشان کرد: امید است در چهارمحال و بختیاری همدلی وجود داشته 
باشد و یک تیم مش��ورتی قوی برای تنظیم طرح های کارآمد و قابل دفاع در 
همکاری با سایر استان های توسعه نیافته در مجلس شورای اسالمی تدوین و 
ارایه شود. وی با اشاره به اینکه اقتصاد در دنیا ارتباط نزدیکی با سیاست دارد، 
گفت: یکی از راه های پیشرفت اقتصادی در استان توسعه کشاورزی است که 

محور تولید و رمز خودکفایی در کشور است.
ربیعی فرادنبه اظهار کرد: توسعه صنعت می تواند موجب پیشرفت تولید و رفع 
معضل بیکاری شود. وی خاطرنش��ان کرد: چهارمحال و بختیاری منطقه ای 

گردشگری است و باید به این استعداد توجه ویژه ای داشت.

احضار متهم 
3/622  آقای احمد جعفری در پرونده کالسه 950027 به اتهام ورود به عنف، 
تهدید و افترا تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به 

موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود. 
م الف 8825  شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )78 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم 

3/624  آقایان منصور هویدی و حسین سلطانی در پرونده شماره 942003 
به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود. 
م الف 8824  شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو  دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )76 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/623 شماره صادره: 1395/43/236758 نظر به اینکه خانم خدیجه صادقی 
علویجه با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
پالک ش��ماره 26/3201 باقیمانده واقع در بخ��ش 14 اصفهان گردیده که در 
صفحه 224 دفتر 329 به ش��ماره ثبت 9206 به نام وی ثبت و س��ند صادر و 
مفقود شده است و درخواست صدور سند المثنی نموده  لذا طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیی��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس 
مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده  نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت نزد خود  باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد شود.  اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. م الف: 8856 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

3/625  نظ��ر به اینک��ه خان��م فاطمه س��ادات بنی هاش��می طبائ��ی زواره 
فرزند س��ید یداله به اته��ام صدور چک بالمحل حس��ب ش��کایت بانک ملت 
از ط��رف ای��ن دادس��را در پرون��ده کالس��ه 950406 د / 29 تح��ت تعقیب 
اس��ت و ابالغ احضاریه ب��ه واس��طه معلوم نب��ودن محل اقام��ت او ممکن 
نگردی��ده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انق��الب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده اب��الغ تا ظرف 
یک م��اه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اته��ام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم 
 حضور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانون��ی معمول خواهد 

شد. 
م الف 8781  ش��عبه 29  دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان )119 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/626  ش��ماره درخواس��ت: 9510460364900016 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364901020 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941051 آگه��ی اب��الغ 
به آقای محم��د تقی و مهدی لرس��تان پور فرزن��د مهران به اته��ام تهدید و 
توهی��ن از ط��رف ای��ن دادس��را در پرون��ده کالس��ه 941051 د 30 تحت 
تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه به واس��طه معل��وم نبودن مح��ل اقامت او 
ممکن نگردیده اس��ت بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عموم��ی و انق��الب  در امر کیف��ری مراتب به نامب��رده ابالغ تا 
ظرف یک م��اه از تاریخ انتش��ار آگه��ی در ش��عبه 30  دادیاری دادس��رای 
عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پ��س از یک م��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول 
 خواهد ش��د.  در ضم��ن هزینه نش��ر آگهی از ط��رف دادگس��تری پرداخت

 می گردد. م الف 8782  شعبه 30  دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان )134 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ
3/627  ش��ماره درخواس��ت: 9510460365800003 ش��ماره پرون��ده: 
9509980365800266 شماره بایگانی شعبه: 950271 نظر به اینکه آقای علی 
قریش��ی فرزند کمال  به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمد حسب شکایت آقای 
اکبر پور حسین فرزند حسین  از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950271 

د / 39 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف 8789  ش��عبه 39  دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان )129 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ 

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350502628 ش��ماره پرون��ده:  /628
9309980350500475 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 930511  خواهان/ شاکی 
پرویز ش��یروانی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم ملیحه شیروانی و 
ناصر شیروانی و خس��رو ش��یروانی به خواس��ته الزام به انتقال سند ملک 
تقدیم دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی 
به ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان- 
خیابان چهار ب��اغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت- س��اختمان دادگس��تری 
کل اس��تان اصفه��ان- طبقه ی��ک  ات��اق ش��ماره 105  ارجاع و به کالس��ه 
9309980350500475 ثب��ت گردی��ده ک��ه به عل��ت مجهول الم��کان بودن 
خواندگان 1- ملیحه ش��یروانی و خسرو ش��یروانی  و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
 ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق مالحظه نظریه کارشناس��ی حاضر

 گردد. 
م الف:8838 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان)173 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

3  ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350202591 ش��ماره پرون��ده:  /629
9309980350200040 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 930043 در خص��وص 
تجدیدنظرخواهی حمید امینی تهرانی به طرفیت مرتضی مغیث و پری ظریفان 
نسبت به دادنامه 9509970350200281 شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 به علت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظر خوانده و درخواس��ت تجدید نظرخواه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود چنانچه پاس��خی دارند به دادگاه تحویل نمایند در غیر این 
صورت پرونده با همین وضعیت به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. م الف 

8836  شعبه 2  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

3/630  ش��ماره درخواس��ت: 9510460365600010 ش��ماره پرون��ده: 
9509980365600525 شماره بایگانی شعبه: 950530 پیشنویس آگهی ابالغ 
اکبر ترکی باغبادرانی به اتهام ضرب و جرح عمدی و ... از طرف این دادس��را 
در پرونده کالسه 950530 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدینوس��یله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرس��ی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  
م الف 8822  شعبه 37  دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/631  ش��ماره درخواس��ت: 9510460365600009 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365600724 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940724 پیشنویس آگهی 
ابالغ خیر محمد حسنی به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو و ... از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 940724 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرس��ی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  
م الف 8823  شعبه 37  دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/633  احترامًا بازگشت به نامه ش��ماره 1763/94/ اول مورخ 95/3/17 در 
خصوص درخواس��ت خواهان آقای عباس نجفی پور مطل��ق جهت ارزیابی 
 ملک به ش��ماره ثبتی 1038 فرعی از 1 اصلی، بخش 9 اصفهان به استحضار 
می رساند: در تاریخ 95/3/17 س��اعت 12 به اتفاق خواهان به ملک فوق واقع 
در اصفهان خیابان آتش��گاه بعد از کوچه 87 و 89 )روش��ن و ستاره( جنب 
یک قطعه زمی��ن مراجعه نموده ک��ه در آن زمان کس��ی در آن پالک حضور 
نداشته و ضمن در دس��ت نداش��تن هیچگونه مدرکی از ملک فوق مشاهدات 
به ش��رح زیر انجام گرفته اس��ت: ملک ف��وق دارای 340 متر مرب��ع حدوداً 
زمین دارد. شامل س��اختمان ش��مالی )درب به حیاط( که نمای داخلی حیاط 
آجرنما می باش��د و دارای یکباب س��اختمان در حد س��فتکاری ضلع جنوب 
س��اختمان جنب خیابان آتش��گاه حدود 30 مت��ر مربع امتیازات آن ش��امل 
آب و ب��رق و گاز و تلفن می باش��د که عمر س��اختمان حدوداً 30 س��ال می 
باش��د. با توجه به عمر ساختمان و نداش��تن هیچگونه مدرکی از ملک فوق و 
امتیازات در نظر گرفته ش��ده فقط مقدار عرصه )زمی��ن( ملک مورد ارزیابی 
قرار می گیرد که با توجه به ارزش ملک از قرار ه��ر متر مربع 45/000/000 
ری��ال اعالم و کل مل��ک به مبل��غ ) پانزده میلیارد و س��یصد میلی��ون ریال( 
15/300/000/000= 45/000/000 × 340 ب��رآورد و اعالم می گردد. ضمنًا 
 هزینه کارشناس��ی به مبلغ نوزده میلیون ری��ال ) 19/000/000 ریال( اعالم 
می گردد. به علت اینکه خواهان س��ه دانگ از شش��دانگ را پیگیر می باش��ند 
و موضوع شکایت اس��ت مبلغ فوق نصف می گردد. س��هم عباس نجفی پور 
مطلق 2/64 حبه = س��هم هر حب��ه 212/500/000=36 ÷ 7/650/000/000= 

7/650/000/000 = 2 ÷ 15/300/000/000 از سه دانگ می باشد.  
م الف 8720  اجرای احکام حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان)286 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ 

3 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836702175 ش��ماره پرون��ده:  /634
9509986836700071 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 950076  خواهان مولود 
پیکامی طادی  دادخواستی به طرفیت  خوانده کورش بهرامی  به خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی )خ میر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 2- اتاق 205 ارجاع 
و به کالس��ه9509986836700071   ثبت گردیده که به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف یک 
هفته جهت معرفی یک نفر به عنوان داور از اقارب متاهل خود را که حداقل سی 
 سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد حاضر

 گردد. م الف:8786 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان)178 کلمه، 
2 کادر(

احضار متهم 
3/635  آقای احمد بهرامی زاده فرزند محمد در پرونده ش��ماره 940891 این 
شعبه  به اتهام تهدید و قدرت نمایی با قداره و شمشیر تحت تعقیب قرار دارید. 
 به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری به شما ابالغ 
می ش��ود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این ش��عبه حاضر شوید، در 
 غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر 

می شود. 
م الف 8790  شعبه 36 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )85 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3/636  نظ��ر ب��ه اینکه مته��م منصور دانش��ور از ط��رف این دادس��را در 
پرون��ده کالس��ه 950095 ب 22 به اتهام مش��ارکت در س��وء اس��تفاده از 
س��فید امضاء حس��ب ش��کایت احمد مظاهری ارزنانی  تحت تعقیب اس��ت 
و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او ممک��ن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای م��اده 174 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در ام��ور کیفری مرات��ب به نامب��رده ابالغ ت��ا ظرف ی��ک ماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 22 بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب 

اصفهان جهت پاس��خگویی به اته��ام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم 
 حضور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانون��ی معمول خواهد

 شد. 
م الف 8792  شعبه 22  بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان )118 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ

3  ش��ماره نام��ه: 9510110351400364 ش��ماره پرون��ده:  /637
 9409980351400720 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940790 بدینوسیله اعالم 
می گردد امید کشاورز جهت ابالغ نظریه کارشناسی ظرف یک هفته به شعبه 
مراجعه نمایند و یک نسخه از آگهی منتشره را جهت انضمام به پرونده به این 
شعبه ارسال نمایید. م الف 8802  شعبه 14  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )54 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

 3/615  چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه ش��ماره 408 فرعی از 88 
صلی به مس��احت922/87 متر مربع )نهصد و بیس��ت و دو متر و هش��تاد و 
هفت صدم متر مربع(  واقع  درالی بید جزء بخ��ش ثبتی میمه که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای ارش توکلی فرزند محمدعلی شناسنامه شماره 831 میمه و 
کد ملی6229765111در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی یا 
متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم درروز 
یکشنبه مورخه 1395/04/20ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد . لذا به موج��ب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( 
روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم 

دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: شنبه 1395/03/29

مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی

3/616 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 303/07 
)سیصد و سه متر و هفت صدم متر مربع(شماره 5015 فرعی از 35 اصلی واقع 
در روستای ازان جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مسعود 
ارشاری فرزند محمدعلی شناسنامه شماره 7 میمه و کد ملی 6229917637 
در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامب��رده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکش��نبه  مورخ��ه 1395/04/20 
ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواس��ت رااخ��ذ و به این اداره 

تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: شنبه 1395/03/29

مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

اعالم مفقودی 
اینجانب مظاه��ر قنبری کوجانی مالک خ��ودرو پژو 206 
SD مدل 1391 به رنگ خاکس��تری به ش��ماره شاس��ی 
NAAP61MEOCJ418896 شماره موتور 13890005761 
ش��ماره پالک ایران 13- 816 و 18 به علت فقدان اس��ناد 
فروش )سند کمپانی( برگ س��بز- کارت خودرو تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

مناسبت های
 انقالبی 

جدی گرفته شود

نماینده ولی فقیه 
در چهارمحال و بختیاری:



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1887 | شنبه 29 خرداد 1395 | 12 رمضان  1437  8

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1887 |  June18.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mazaheri.zayanderoud@gmail.com

ما تنها در مورد بخش کوچکی از ماده در جهان می دانیم. 
بقیه کائن��ات را تنها یک ماده مرموز تش��کیل داده که با 

عنوان ماده تاریک شناخته می شود.
اگر یک موجود فراجهانی با استفاده از یک واقعیت موازی 
موفق به دیدار از جهان ما شود، به احتمال زیاد آنها حتی 
پی نخواهند ب��رد ما در این جهان وج��ود داریم. به بیانی 
واضح تر، جهان بسیار بزرگ است و سیاره ما مانند نقطه 
آبی کمرنگ بسیار کوچکی به شمار می رود. اما نکته بدتر 
از این هم وجود دارد؛ این ک��ه فراجهانی ها حتی ممکن 
است متوجه هیچ یک از ستاره ها و سیاراتی که پیرامون 
آن ها در گردش هستند، نشوند. آنها حتی احتمال دارد، 
به وجود ابرهای وسیعی از گرد و غبار که از طریق فضا در 
کیهان شناور هس��تند نیز پی نبرند. همه این پدیده های 
آش��نا در واقع تنها کس��ری از ماده موج��ود در جهان ما 
 را ش��امل می ش��ود. بقیه جهان از چیز دیگری س��اخته

 شده اس��ت. ماده ای که هیچ کس روی سیاره زمین تا به 
حال آن را ندیده است.

اگر بخواهیم از یک نام بهتر استفاده کنیم، باید اشاره کنیم 
که فیزیکدانان این پدیده را »ماده تاریک« نامیده اند. اگر 
آن ماده در کل کیهان وجود نداشته باشد، در آن صورت 
کهکشان ها از هم گسسته شده و هر کدام به سویی پرتاب 

خواهند شد.
در حال حاضر هیچ ک��س نمی داند که ماهیت آن به طور 
دقیق چگونه اس��ت، اما فیزیکدانان به ش��دت به دنبال 
یافتن آن هستند. هر چیزی در اطراف خود می بینید، از 
بدنتان تا سیاره زمینی که رویش ایستاده اید؛ تا ستارگان 
آسمان، همه و همه از اتم ساخته شده اند. اتم نیز به نوبه 
خود از ذرات کوچکتری مانند پروتون ، نوترون والکترون 
ساخته شده که بسیاری از آن ذرات هم می توانند به ذرات 
و اجزای کوچکتر و بیش��تری تجزیه ش��وند. اوایل قرن 
بیس��تم، زمانی که فیزیکدانان رفته رفته فرآیند درک و 
شناخت آرایش اتم ها را آغاز کرده بودند، به نظر می رسید 
که ما در آستانه درک اس��اس کل مواد موجود در جهان 

خواهیم بود.
 ام��ا در ۱۹۳۳، ی��ک ستاره ش��ناس سوییس��ی ب��ه نام 
 فریت��ز زوئیکی ب��رای نخس��تین ب��ار این اس��تدالل را

مطرح کرد ک��ه بخش زی��ادی از جه��ان، از پدیده ای به 
طور کامال متفاوت با آن چه که می پنداش��ته ایم، ساخته 
شده اس��ت. زوئیکی تمامی موادی را که می توانست در 
خوشه های کهکشانی مش��اهده کند، مورد محاسبه قرار 
داد. او متوجه شد که مقدار ماده کافی برای نیروی گرانش 

به منظور نگه داشتن آنها کنار هم وجود ندارد.
ریچارد مس��ی )Richard Massey( از دانشگاه دورهام 
انگلستان معتقد است کهکشان هایی که زوئیکی مشاهده 
کرده بود، خودش��ان نیز در حال چرخ��ش بودند؛ چنان 

چرخش سریعی که آنها باید از مکان خودپرتاب شده و به 
تمام گوشه و کنار جهان پراکنده می شدند. هر کهکشان 
همانند یک چرخ وفلک در حال چرخش با س��رعت بیش 
از حد زیاد است. هر موجودی که س��وار این چرخ وفلک 
می شود به سمتی پرتاب خواهد شد. زوئیکی متوجه شد 
که باید ماده دیگری نیز وجود داشته باشد؛ ماده ای که به 
طور مستقیم نمی توان آن را مشاهده کرد اما یک کشش 
گرانشی ایجاد می کند که برای نگه داشتن همه کائنات در 
کنار هم به اندازه کافی قوی است. وی این فرم ناشناخته 

از ماده را »تاریک« نامید.
در آن زم��ان اظه��ارات او غیرع��ادی به نظ��ر می آمد و 
تئوری های او از سوی دانشمندان جدی گرفته نمی شد. 
مس��ی در مورد او چنین می گوید: وی ی��ک نظریه پرداز 
دیوانه بود، کس��ی که نمی توانس��ت برآین��د نیروها را با 
همدیگر به دست آورد، در نتیجه یک فرم کامال جدید از 

ماده را در ذهن خود اختراع کرد.
کار زوئیک��ی تقریب��ا ت��ا ده��ه ۱۹۷۰ ب��ه فراموش��ی 
 س��پرده ش��د. ت��ا ای��ن ک��ه ورا رابی��ن ستاره ش��ناس 
کش��ف کرد که کهکش��ان های نزدیک به ه��م، در روند 
درس��تی نمی چرخند. در منظومه شمس��ی، یک قانون 
ساده اعمال می شود. بر پایه این قانون هر قدر یک سیاره 
دورتر از خورشید باشد، گرانش الزم برای نگه داشتن آن 
نیز کمتر خواهد بود. در نتیجه، این سیاره کندتر حرکت 
خواهد کرد و به زمان بیش��تری برای تکمی��ل مدار نیاز 
خواهد داشت. عاملی باید در آن دوردست ها برای حفظ 

ستاره ها از پرواز به سوی بیرون مدار وجود داشته باشد.
همین منطق را باید در مورد  ستاره هایی که به دور مرکز 
کهکشان در گردشند نیز اعمال کنیم. ستاره هایی که در 
دورترین فاصله از مرکز قرار دارند باید با کمترین سرعت 
حرکت کنن��د، چ��ون در آن مناطق میزان اث��ر گرانش 

تضعیف می شود.
بر خالف گفته اخیر، رابین پی برد که ستارگان دورتر نیز 
با همان سرعت س��تاره های نزدیک تر حرکت می کنند. 
عاملی باید در آن دوردست ها برای حفظ ستاره ها از پرواز 

به سوی بیرون مدار وجود داشته باشد.
در واقع پس از مدت ها مش��خص شد که زوئیکی درست 
می پنداشته است. اخترشناس��ان هم اکنون معتقدند که 
ماده تاری��ک به عنوان یک ماده اساس��ی در ایجاد جهان 
هس��تی با آن ویژگی هایی که در حال حاضر از آن سراغ 

داریم، حضور داشته است.
تقریب��ا ۱۴ میلیارد س��ال پیش، لحظات پ��س از انفجار 
بزرگ، انبس��اط جهان با س��رعت فزاینده ای آغاز شد و 
خوشه های کهکشانی نیز شروع به شکل گیری کردند. با 
این حال، گسترش جهان آن چنان هم سریع نبود که در 
پی این گسترش، تمام کهکشان ها به گوشه های دوردست 
پرتاب شوند. دلیل اصلی آن هم این است که ماده تاریک 
با وجود نامرئی بودن، باعث نگه داشته شدن همه چیز در 

کنار هم می شود. 
دیجیاتو نوش��ت ؛حاال الکس��اندر کاشلینکسکی، یکی از 
 Goddard ستاره ش��ناس های مرکز پروازه��ای فضایی

متعلق به ناسا در مریلند است که اخیرا اظهار داشته این 
ماده کیهانی مرموز از س��یاه چاله هایی تشکیل شده که 
اندکی بعد از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ ش��کل گرفته اند. 
امواج گرانش��ی که انیش��تین درباره آن سخن می گفت، 
نخس��تین بار در سپتامبر س��ال گذش��ته و با استفاده از 
رصدخانه تداخل س��نج لیزری امواج گرانش��ی مس��تقر 
روی زمین موس��وم به LIGO مش��اهده گردیدند که به 
باور دانشمندان از برخورد دو س��یاه چاله ایجاد شده اند. 
 ام��ا ستاره شناس��ی دیگر، اندک��ی بعد به ای��ن حقیقت

 پی برد که امواج موجود در فضا-زمان به مراتب نس��بت 
به آن چه از س��یاه چاله های بالغ انتظار می رفت، کوتاه تر 
هستند و این فرضیه را مطرح نمود که این ام�واج از ادغام 
سیاه چاله های بسیار کهنی موسوم به PBH )نوع خاصی 
از س��یاه چاله که تصور می ش��ود نه از برخورد گرانش��ی 
ستاره های بزرگ تر بلکه به خاطر تراکم باالی ماده موجود 
در دوران اولیه شکل گیری هستی، ایجاد گردیده است( 
اندکی بعد از انفجار عظیم یا همان بیگ بنگ در هس��تی 

شکل گرفته اند.
کاشلینکس��کی اما این ایده را یک گام فرات��ر برده و در 
مقاله ای که اخیرا منتش��ر کرد اظهار داشت؛ ماده تاریک 
)که پیشتر تعریفی برایش وجود نداشته( احتماال از خود 

PBHها تشکیل شده است.
این فرضیه هم راستا با مش��اهدات قبلی این دانشمندان 
در مورد تابش ش��دید پرتوی مادون قرمز از هس��تی در 
س��ال 2۰۰5 و همچنین نم��ود پرتوی ایک��س در عالم 
که در س��ال 2۰۱۳ میالدی رصد ش��ده بود،می باش��د. 
 در هر حال، اگر حق با او باش��د، احتم��اال کلیه مدل های
  تعریف ش��ده ب��رای اصل و سرچش��مه هس��تی تغییر

 خواهند یافت. سایت Space.com آورده است که ماده 
تاریک در 5۰۰ میلیون سال نخست از آغاز شکل گیری اش 
در داخل سیاه چاله هایی انباشت یافته که امواج گرانشی 
را شکل داده اند و امکانی را فراهم نموده اند که این ماده در 

داخل ستاره ها و کهکشان ها تجمع پیدا کند.
این تعریف می تواند تابش مادون قرمز را که چند س��ال 
پیش کاشلینکس��کی به آن اش��اره نم��ود، توجیه کند و 
براساس آن، سیاه چاله های قدیمی که به ماده تاریک بدل 
می ش��وند هم علت وجود پرتوهای ایکس هستند. حال، 
گام بزرگ بعدی تایید این نکت��ه خواهد بود که آیا امواج 
گرانش��ی اندازه گیری شده با LIGO از س��یاه چاله هایی 
ایجاد شده  که در دوران کهن با یکدیگر ادغام شده  بودندیا 
خیر. البته روش��ن نمودن این مس��ئله ب��ه آنتن فضایی 
تداخل س��نج لیزری محول می گردد، نوع��ی رصد خانه 
که برای اندازه گیری امواج گرانشی در فضا طراحی شده 
و نس��بت به LIGO که روی زمین استقرار یافته، تداخل 

عملکردی کمتری دارد.

طرح یک فرضیه جدید از سوی منجمان:

خاستگاه ماده تاریک، سیاه چاله ها هستند؟

مرس��دس بنز به عنوان یکی از پیشکسوتان خودروهای 
هوش��مند در حال توس��عه و بهره گیری از علم یادگیری 

ماشین در خودرو های آینده است.
زومیت نوشت؛ ممکن اس��ت خودروی هوشمند شما در 
آینده کم ح��رف به نظر بیاید، اما کم و بیش فکر ش��ما را 
می خواند. خودروی ش��ما همچنین مکان��ی  را که در آن 

بودید  نیز در خاطر خود نگه می دارد.
همچنین ب��ا توجه به تاریخچه مکان یابی ش��ما می تواند 
مکان هایی که قصد رفتن به آن ه��ا را دارید، حدس بزند؛ 
حدسی که بر اس��اس اطالعات و بررس��ی های مبتنی بر 

الگوریتم انجام می گیرد.
این گونه حدس زدن تنها مثالی از مقوله ای اس��ت که در 
علوم کامپیوتر به آن یادگیری ماش��ینی گفته می ش��ود. 
به این صورت که با آمار از پیش ارائه ش��ده و اس��تفاده از 
الگوریتم های از پیش تعیین شده، می تواند اتفاقاتی را در 

آینده پیش بینی کند.
اکنون شرکت های خودروسازی قصد دارند این فناوری را 

در خودروهای آینده خود تعبیه کنند.
به عنوان مثال می توان برنامه موبایل ش��رکت مرسدس 
بنز، موسوم به همراه )Companion( را در نظر گرفت. 

برنامه ای ک��ه یک س��ال اس��ت در App Store اپل در 
دسترس است.

بعد از نصب این برنامه روی گوشی آیفون، تنها کافی است 
که مقصد خود را معین کنید.

حال ای�ن برنام�ه ب�ا استفاده از مسی�ر ی�اب گوش��ی، شما 
را ابت�دا به خودروت�ان راهنمای�ی می کن�د و هم�زم�ان 
بارگذاری ادامه مسیر روی سیست�م مسیری�اب خ�ودرو 

را نیز انجام می دهد.
بعد از رسیدن به مقصد، بار دیگر ادامه مسیر روی گوشی 
آیفون نمایش داده می ش��ود تا برای پیاده روی مش��کلی 

پیش نیاید.
عالوه ب��ر این، در م���وارد خ�اص همانند وقت پزش��ک، 
دستگاه هوش بیشتری به خرج می دهد و به شما هشدار 
می دهد که به قرار خ�ود نخواهی�د رسید و سعی می کند 
با انتخاب مسیر کوتاه ت�ر و با ترافیک کمتر شما را به  موقع 

به مقصد برساند.
اما توانایی های یادگیری ماش��ینی تعبیه شده در برنامه 
 ماش��ین مرس��دس بنز، در وقای��ع تکرارش��ونده خود را

 نشان می دهد. مانند تمرین هفتگی تنیس یا رانندگی هر 
روز صبح به محل کار.

 به م��رور زمان که یک مس��یر در مح��دوده زمانی خاص 
تکرار شود، خودرو سعی می کند تا آن را فراگیرد و الگویی 

برای خود ترسیم کند.
این کار کم��ک می کند که خودرو همیش��ه بداند که چه 

زمانی چه کار خاصی را انجام خواهید داد.
همانن��د قبل، اگ��ر در مس��یر ترافی��ک باش��د، خودرو 
با توج��ه ب��ه محدودی��ت زمانی ک��ه با کم��ک گرفتن 
 از الگوه��ای ب��ه دس��ت آم��ده در حافظ��ه دارد،

 س��عی می کند تا با اصالح مس��یر، برنامه همیشگی شما 
را حفظ کند.

کاربر همیش��ه این توانایی را دارد که این ویژگی را برای 
مسیر های خاص غیر فعال کند و به عبارت دیگر از خودرو 

بخواهد که هر چه دیده است فراموش کند.
همیش��ه مس��یرهایی وجود دارد که نمی خواهید حتی 

خودرو شما آن ها را به خاطر بسپارد.
 S و C این اپلیکیش��ن هم اکنون ب��ا خودروهای س��ری
مرس��دس بنز کار می کن�د و با تولید خودروهای جدی�د 
این ش��رک�ت، نس��خه ه�ای�ی با طراح�ی جدی�د از ای�ن 
اپلیکیشن نی�ز ارائ�ه خواهد ش�د تا به خوب�ی با خ�ودروها 

هماهنگ باشند.

روز گذشته یک موش��ک فالکون ۹ شرکت اس��پیس ایکس موفق به 
 پرتاب دو ماهواره به مدار زمین ش��د اما مهندس��ان این ش��رک�ت در 
فرود آوردن فالکون ۹ روی ایس��تگاه شناور در س��ط�ح دری�ا این بار 
شکس�ت خوردند و پس از چندین فرود موفقیت آمیز، حاال یک موشک 

دیگ�ر از بین رفت.
از آن جای��ی ک�ه موش��ک در مداری بس��ی�ار باال س��فر م��ی ک�رد، 
بازگرداندن آن کار بسیار س��خت�ی ب�ود ک�ه شرک�ت اسپی�س ایکس 
هم ساعات�ی قبل به آن اش��اره ک�رده بود و بیان شد که ف�رود سختی 

پی�ش رویشان است.
 فرس��تادن موش��ک به این مدار )GTO( انرژی و س��وخت بس��یاری

 می طلبید، در نتیجه س��وخت کم���ی ب�رای کنترل موش��ک حین 
بازگشت و فرود باقی می ماند.

موشک های فالکون ۹ برای فرود نیازمند مقادیری سوخت هستند تا 
در خالف جهت حرکت به سوی زمین انرژی وارد کنند و از سرعت خود 
بکاهند. در این حالت، سرعت موشک به حداقل میزان ممکن می رسد 

و قابل کنترل می شود.
اما این موشک س��وخت زیادی برای کنترل سرعت خود نداشت و در 
نتیجه با شدت باالیی به کف ایستگاه واقع روی سطح دریا برخورد کرد 

و سبب از کار افتادن دوربین قرار گرفته در ایستگاه شد.
در تصاویر ضبط شده توس��ط دوربین مذکور، پیش از این که دوربین 
 به س��بب ش��دت ضربه از کار افتد، نش��انه هایی از انفجار و آتش را به 

ثبت می رساند.
پس از ای��ن واقع��ه بالفاصله مهندس��ان اس��پیس ایکس و همچنین 

مدیرعامل این شرکت، ایالن ماسک، انفجار را تایید کردند.
چند ساعت بعد، ایالن ماسک علت سقوط و انفجار را نیروی رانشی کم 
یکی از سه موتور اصلی دانس��ت. برای یک فرود موفقیت آمیز، هر سه 

موتور باید با تمام قوا کار کنند.
او در ادامه گفت: مش��غول س��اخت آپگریدی برای فالکون ۹ هستند 
 تا بتواند در چنین موقعیت هایی که س��وخت برای فرود سالم موشک 

کم است، موفق عمل کند.

یکی از مواردی که اپل در جریان کنفرانس ساالنه توسعه دهندگانش 
 اش��اره چندانی به آن نک��رد، ویژگی ه��ای دوربی��ن و امکانات جدید 

اضافه شده به iOS 10 در زمینه تصویربرداری بود.
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده کاربران قادر خواهند بود ت��ا در زمان 
عکسبرداری، تصاویر مورد نظر خود را به صورت RAW از طریق فرمت 

DNG ذخیره کنند.
هنوز مش��خص نیس��ت که آیا چنین امکان��ی از طریق اپلیکیش��ن 
پیش ف��رض دوربین آیف��ون در اختی��ار کاربران خواهد ب��ود یا خیر، 
اما موضوعی که مش��خص اس��ت، امکان دسترس��ی به ای��ن ویژگی 
 ب��رای توس��عه دهندگان ب��ه منظ��ور اس��تفاده در اپلیکیش��ن های

 غیر پیش فرض است.
هرچند اس��تفاده از تصاویر RAW در دوربین  گوش��ی های هوشمند 
چندان مرسوم نیست، اما شماری از کاربران اعتقاد دارند که می توانند 
در نهایت تصویر بس��یار بهتری را با ویرایش آن در مقایسه با پردازش 

دوربین ایجاد کنند.
پس در نهایت باید به این موضوع اش��اره کرد که به طور حتم ش��اهد 
 RAW اپلیکیش��ن هایی خواهیم بود که می توانند تصاوی��ر را با فرمت
ذخیره کنند. اپل دیروز اعالم کرد که کاربران می توانند اپلیکیشن های 
غیر پیش فرض  را از سیستم عامل iOS حذف کنند، در مورد دوربین 
نیز باید به این موضوع اش��اره کرد که اپلیکیشن های غیر پیش فرض 

می توانند از ویژگی هایی چون Live Photos استفاده کنند.

موشک فالکون 9 این بار نتوانست فرود بیاید؛

یک شکست پس از چند پیروزی

عالقه مندان به تصویربرداری RAW؛

iOS اپل در نسخه به روز شده
تصویر خام می دهد

معرفی

مرسدس بنز قصد دارد برای خودروها کالس بگذارد؛

خودروهای آینده یاد می گیرند

ایسوس در فکر فروش بیشتر است؛

زنفون اقتصادی شد
سامسونگ در حال آماده سازی کهکشان یادداشت هفتم خود است؛

شاید در مرداد ماه 

چند هفته قبل ایسوس از محصوالت جدید سری 
زنفون ۳ رونمایی کرد. زنفون ۳، زنفون ۳ دلوکس 
 و زنف��ون ۳ اولترا گوش��ی های هوش��مند جدید 
معرفی شده ایسوس هستند و حاال یک عضو جدید 

هم به این خانواده اضافه شده است.
زنفون Pegasus 3 یک گوشی هوشمند اقتصادی 
اس��ت که ویژگی های مناس��بی را ب��ا قیمتی کم 
ارائه می دهد. ای��ن محصول در چی��ن 2۰۰ دالر 
قیمت گذاری شده و در واقع چین اولین کشوری 
است که این گوش��ی در آن جا عرضه خواهد شد. 
برای مقایس��ه، نس��خه اس��تاندارد زنف��ون ۳ که 
ارزان ترین دس��تگاه ای��ن خان��واده از محصوالت 

ایسوس است 2۴۹/۹۹دالر قیمت دارد.
یکی از ویژگی ه��ای Pegasus 3 در مقایس��ه با 
زنفون ۳ بدنه کامال فلزی این دس��تگاه اس��ت. به 
نقل از زومیت، در دل ای��ن محصول یک پردازنده 
چهارهسته ای۱/۳ گیگاهرتزی قرار گرفته که نام 

سازنده آن فعال مشخص نیست. از نظر حافظه دو 
مدل از Pegasus 3 وج��ود دارد. یک مدل با دو 
گیگابای��ت رم پردازش��ی و ۱۶ گیگابایت حافظه 
داخلی ذخیره سازی همراه اس��ت و مدل دوم با ۳ 
گیگابای��ت رم پردازش��ی و ۳2 گیگابایت حافظه 

داخلی عرضه می شود.
از نظر نرم اف��زاری نیز محصول جدی��د مقرون به 
صرفه ایسوس از اندروید۶ مارش��ملو بهره می برد 
که البته رابط کاربری انحص��اری ZenUI 3 روی 
آن قرار گرفته اس��ت. این محصول از یک دوربین 
اصلی ۱۳ مگاپیکس��لی و دوربین 5 مگاپیکسلی 
سلفی بهره می برد که نسبت به زنفون ۳ معمولی 
 ی��ک عقبگ��رد محس��وب می ش��ود چرا ک��ه در

 زنفون ۳ ش��اهد دو دوربین ۱۶ و ۸ مگاپیکس��لی 
به ترتیب در پشت و جلوی این محصول بودیم. از 
جمله دیگر مشخصات محصول مورد اشاره می توان 
به سنسور اثر انگشت اشاره کرد که در بخش پشتی 

Pega�دستگاه جای گرفته است. گوشی هوشمند 
sus 3 از دو سیمکارت همزمان پشتیبانی می کند 
و باتری آن نیز ظرفیت ۴۱۰۰ میلی آمپر در ساعت 
دارد که در نتیجه به احتمال زیاد می توانید مدت 

زیادی را با هربار شارژ کامل با آن کار کنید.

با نزدیک شدن به اواسط تابستان که زمان معرفی 
گلکسی نوت ۷ سامسونگ اس��ت، هر روز اخبار و 
ش��ایعات متعددی در مورد این گوشی هوشمند 
منتشر می شود. آخرین اخبار منتشر شده حکایت 
از این دارد که سامسونگ تولید انبوه گلکسی نوت 
۷ را از ۶ جوالی ی��ا ۱۶ تیرماه آغ��از خواهد کرد. 
 به نقل از زومیت، براس��اس اخب��اری که تاکنون

منتش��ر ش��ده، سامس��ونگ در نظر دارد تا نسل 
جدید فبلت خود را با نام گلکس��ی نوت ۷ در اوت 
س��ال جاری میالدی راهی بازار کند. ش��نیده ها 
حکایت از این دارد که این ش��رکت مراسم مربوط 
به رونمایی از این گوشی هوشمند را برای روز دوم 
اوت یا ۱2 مرداد ماه تابستان پیش رو، برنامه ریزی 
کرده است. به نظر می رس��د سامسونگ به فروش 
باالی این گوش��ی هوشمند بس��یار امیدوار است، 
چرا که براس��اس اطالعات ارائه ش��ده در گزارش 
ET News، این گوشی هوش��مند از دوم جوالی 

وارد فاز تولید انبوه می شود. شنیده ها حاکی از آن 
اس��ت که کره ای ها برای تولید بیش از 5 میلیون 
دستگاه گلکسی نوت 5 در دو ماه اول برنامه ریزی 
کرده اند، به طوری که 2/5میلیون دستگاه تا پایان 
ماه ج��والی و 2/5میلیون دس��تگاه باق��ی مانده 
تا پایان اوت تولید خواهند ش��د. س��ال گذش��ته 
سامس��ونگ پنج میلیون دس��تگاه گلکسی نوت 
5 را در طول س��ه ماه تولید ک��رد، از این رو به نظر 
 می رس��د کره ای ها انتظار دارند تا فروش خوبی را

 تجربه کنند. با توجه به ش��نیده ها به نظر می رسد 
گلکسی نوت ۷ با بهره گیری از نمایشگر خمیده راهی 
بازار خواهد ش��د و از این رو خبری از نمایشگر تخت 
در این گوشی هوشمند نیست. از جمله مشخصات 
فنی این گوش��ی هوش��مند باید به نمایش��گر 5/۸ 
اینچی ب��ا رزولوش��ن 25۶۰ در ۱۴۴۰ پیکس��ل از 
نوع Super AMOLED، تراشه اسنپدراگون ۸2۳، 
ش��ش گیگابایت حافظ��ه رم، درگاه USB نوع C و 

باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر س��اعتی اشاره کرد. به طور 
حتم این گوشی هوشمند در زمان عرضه با اندروید 
مارشملو همراه خواهد شد، حال آن که پس از انتشار 
اندروید N، سامسونگ به روزرسانی مورد نظر را برای 

این گوشی ارائه خواهد کرد.
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اخباراخبار کوتاه

نماینده مردم اردس��تان در مجلس ش��ورای اس��امی در جلس��ه شورای 
 اداری شهرستان اردس��تان گفت: باید انقابی و بس��یجی گونه، خودمان را 
در میدان جنگ ببینیم و با تصمیم گیری درست از فرصت موجود در کمترین 
زمان بهترین استفاده را کرده تا در واقع بتوان بهترین تصمیم را در کمترین 
 فرصت گرفت. حجت االس��ام س��ید صادق طباطبایی نژاد با تاکید بر اینکه 
در شهرس��تان باید همه همسو و هم جهت باش��ند تا پیشرفت حاصل شود، 
افزود: نگاه ما در شهر اجرایی اس��ت و تعامل با مسئوالن داریم چرا که موقع 
فرصت سوزی نیست و زمان اندک است؛ بنابراین در این حین اگر احساس 
کنیم تغییر در جاهایی الزم است آن را برای پیشرفت کار انجام خواهیم داد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اس��امی با بیان اینکه اگر در این 
راستا مسئولی احساس کند که توانایی مدیریت ندارد می تواند خود پیشنهاد 
 کناره گیری دهد، افزود: مس��ئولیت در جمهوری اس��امی ایران به نش��انه 
اعمال قدرت نیس��ت و باید بدانیم که اگر نمی توانیم گره از مشکات مردم 

برداریم حداقل سنگ هم جلوی پای آن ها نیندازیم.
وی با اشاره به اینکه طبق بررسی های انجام ش��ده اولویت اصلی شهرستان 
 بحث اش��تغال اس��ت، عنوان کرد: تنها راه بیرون رفتن از وضعیت بیکاری 
این است که به بخش خصوصی متوسل شویم و در این راستا باید کمیته ای 

به نام استقبال سرمایه گذاران در شهرستان تشکیل شود.

 مدیرعامل موسس��ه هم اندیش��ی کانون های فرهنگی شهرس��تان کاشان 
از افزایش س��طح کمی و کیفی برنامه های این موسسه در تابستان امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
علی اصغ��ر صالحی در رابطه ب��ا تبلیغات محدود برنامه های این موسس��ه 
در سطح ش��هر اظهار داش��ت: از آنجا که جهت تبلیغات در سطح شهر، به 
هماهنگی با نهادهای گوناگون احتیاج است، به همین خاطر نصب گسترده  
 بنرهای تبلیغاتی با تاخیر مواجه شده اس��ت و اال بنرهای ما آماده هستند 
 و منتظ��ر اخ��ذ مج��وز هس��تیم و امیدواری��م ک��ه نهاده��ای مس��ئول 

کمال مساعدت و تعامل را با ما داشته باشند.
صالحی در ادامه گفت: برنامه های متنوع موسس��ه هم اندیشی در تابستان 
امس��ال با ش��عار » زندگی به رنگ خدا « با همکاری بی��ش از۱۶۰ کانون 
فرهنگی مساجد و پایگاه های مقاومت بس��یج، در سطح شهرستان برگزار 
می شود. مدیر موسسه هم اندیش��ی کانون های فرهنگی شهرستان کاشان 
در تش��ریح اهداف این موسس��ه بیان کرد: موسس��ه هم اندیش��ی که قبا 
 تحت عنوان اتحادیه کانون های فرهنگی کاش��ان ش��ناخته می شد، از بعد 
از انقاب اسامی شروع به فعالیت کرده و رسالت اصلی خود را ترویج اسام 

ناب و سبک زندگی اسامی بر اساس آموزه های قرآن و عترت دانسته 
و تحقق مسجد طراز از جمله دغدغه های مهم این موسسه است.

وی ارتباط موسسه را با کانون های فرهنگی شهرس��تان اعم از کانون های 
مساجد و کانون های پایگاه های بسیج، خوب توصیف کرده و در ادامه افزود: 
حدود۱۶۰ کانون فرهنگی در سطح شهرستان کاشان، در طول سال فعال 

هستند که در همایشی که چند هفته قبل برگزار شد، همکاری خود را 
با مجمع عمومی ما اعام کردند.

علی اصغر صالحی گفت: منابع مالی موسس��ه از طریق خیرین و به صورت 
مردمی تامین می شود و به بودجه های دولتی اتصال ندارد. 

از آنجا ک��ه وضعیت اقتصادی در حال حاضر مناس��ب نیس��ت، کمی به ما 
سخت خواهد گذشت، اما ان شاا... سعی ما بر این است تا از کانو ن های فعال 

شهرستان حمایت کنیم.
وی افزود: برنامه های موسسه در قالب ۵ ستاد پیگیری می شود که عبارتند 
 از: س��تاد قرآن، س��تاد عترت، ستاد ورزش، س��تاد فرهنگی و س��تاد ایثار 
و شهادت. صالحی در رابطه با برنامه های ستاد ورزش گفت: مدرسه  فوتبال 
 ما که تحت پوش��ش باش��گاه اس��تقال تهران اس��ت، فعالیت خود را آغاز 
 کرده است.  تعداد ۷ سالن سرپوش��یده جهت پوشش فعالیت های ورزشی 
در نظر گرفته ش��ده و همچنین با س��ازمان فرهنگی ورزش��ی شهرداری 
مذاکراتی صورت گرفته ت��ا در زمینه  ورزش همگانی، دوچرخه س��واری و 

والیبال بانوان همکاری داشته باشیم.
مدیر موسسه هم اندیشی بر این نکته تاکید کرد که با تاش و همت جهادی 
کارها را روبه جلو می برند و در ادامه گفت: از سایر ارگان ها و مراکز تقاضای 
 همکاری و مس��اعدت را داش��ته و ما نیز به نوبه  خود، اتحاد و تعامل خود را 

با سایر نهادها حفظ می کنیم.

مدیر پایگاه تاریخی نوش آباد از تبدیل ش��دن سیس��تم آبرس��انی شهر 
زیرزمینی نوش آباد به موزه آب خبر داد. شهر زیرزمینی نوش آباد با بیش 
از۱۵۰۰ سال قدمت، اثری منحصر به فرد اس��ت که در عمق حدود ۱4 
متری زیر زمین واقع شده و تا ۱8 متر هم ادامه دارد. این شهر مخفی که به 
اویی نیز معروف است یکی از مهم ترین مراکز گردشگری نوش آباد است.

 زهرا ساروخانی مدیر پایگاه تاریخی نوش آباد با بیان اینکه از سال گذشته 
فعالیت های اداری و مطالعاتی برای تبدیل شهر زیرزمینی به سایت موزه 
فراهم شده است، گفت: سال گذشته طرح تبدیل شهر زیرزمینی نوش آباد 
به سایت موزه به تصویب رسید و بخشی از اعتبارات پایگاه نیز به مطالعه 
و طراحی مجموعه شهرزیرزمینی به س��ایت موزه اختصاص پیدا کرد و 
 سه ورودی مربوط به شهرزیرزمینی نوش آباد توسط مشاور مورد طراحی 
و احیا قرار گرف��ت. مدیر پای��گاه تاریخی نوش آباد ب��ه مجموعه پیاباب 
های کشف شده در سال 93 اش��اره کرد و افزود: در کاوش های باستان 
 شناسی سال 93 مجموعه پایاب هایی به دست آمد که امسال یکی از آنها 
 مورد مرمت و احی��ا قرار گرفت، اما ب��ه جهت تعدد پای��اب های منطقه 
نوش آباد و همچنین مسیر قنات هایی که از دل شهر زیرزمینی نوش آباد 
می گذرد، در تاش هستیم که در آینده نزدیک سیستم آبرسانی زیر شهر 

تاریخی نوش آباد تبدیل به سایت موزه آب شود.

نماینده مردم فاورجان در مجلس ش��ورای اس��امی گفت: دو سال متوالی 
مقداری آب به کشاورزان منطقه ش��رق وغرب داده شد ولی با توجه به ادامه 
خشکسالی وعدم بارندگی قابل توجه، امسال به کشاورزان آبی داده نمی شود.

سیدناصر موسوی الرگانی با اشاره به خشکس��الی، کمبود آب و رفع مشکل 
کشاورزان اظهار داش��ت: برای حفظ باغات که می تواند در اولویت باشد، 2۵ 
میلیون متر مکعب آب در نظر گرفته شده که در اختیار باغداران قرار می گیرد.

وی افزود: به واسطه صحبت های انجام شده در گذش��ته و تنظیم و تصویب 
صورت جلسه ای توسط دولت، مقداری از خس��ارت های ناشی از فروش آب 
کش��اورزان به صنایع، توس��ط دولت و مقدار دیگری توس��ط صنایعی نظیر 
 مجتمع ف��والد مبارکه، ذوب آه��ن و صنایع ب��زرگ دیگر اس��تان اصفهان 

پرداخته می شود.
نماینده فاورجان در مجلس شورای اسامی با اشاره به تصمیم گیری نهایی 
درباره کش��اورزان بیان کرد: با توجه به تغییر مجلس و شروع به کار مجلس 
 جدید، در نخستین فرصت و در طی جلس��اتی با وزارت نیرو، تصمیم  جدی 

و نهایی درباره کشاورزان گرفته می شود.
وی با اشاره به وضعیت معیشت کش��اورزان اصفهان ادامه داد: در شهرستان 
فاورجان بیش از۷۰ درصد کش��اورزان راه امرارمعاشی به غیر از کشاورزی 
ندارند، به همین منظور درصدد آن هس��تیم که برای ای��ن گونه افراد درآمد 

جزیی را در نظر بگیریم.

لزوم تشکیل کمیته استقبال از 
سرمایه گذاران در شهرستان اردستان

مدیر موسسه هم اندیشی کانون های فرهنگی کاشان:

» زندگی به رنگ خدا « 
شعار  برنامه های تابستان 

سیستم آبرسانی نوش آباد
 به موزه آب تبدیل می شود

نماینده مردم فالورجان در مجلس مطرح کرد:

25 میلیون متر مکعب آب 
در اختیار باغداران قرار می گیرد

 فرماندار شهرس��تان لنج��ان گفت: فرهن��گ ایثار 
و شهادت برای نسل جدید باید به یک ارزش تبدیل 

شود.
 س��ید محسن س��جاد در نشست ش��ورای مشورتی 
امور ایثارگران شهرس��تان لنجان با اشاره به جایگاه 
فرهنگ ایثار و ش��هادت در نظام مقدس جمهوری 
اسامی، اظهار کرد: پس از پیروزی انقاب اسامی 
 و تش��کیل نظام مق��دس جمهوری اس��امی ایران 
به واژه ش��هید و ش��هادت که برگرفته از آموزه های 
دینی و مس��ئله قیام امام حس��ین ) ع ( اس��ت نگاه 
 ویژه ای ش��کل گرفت و ام��روز ش��اهدیم این مهم 

در فرهنگ ایران اسامی ریشه عمیقی دارد.
 وی اف��زود: فرهن��گ ایث��ار و ش��هادت برگرفت��ه 
 از آزادگی و اس��تقامت ملت ایران در برابر طاغوت ها 
و ابرقدرت هایی است که در هشت سال دفاع مقدس 
از رژی��م ص��دام حمایت کردن��د تابتوانن��د انقاب 
اسامی ایران را تحت سلطه خود قرار دهند، اما ملت 
 غیور و همیش��ه در صحنه ایران با رهب��ری داهیانه 
ام��ام خمین��ی ) ره ( توانس��تند در براب��ر همه این 

قدرت ها بایستند.
فرماندار شهرس��تان لنجان تصریح کرد: با توجه به 
حضور م��ردم در جبهه های حق علی��ه باطل مردم 
شهرستان لنجان نیز با تمام توان در جنگ تحمیلی 
حضور پی��دا کردند و ب��ا اهدا۷۵۰ ش��هید،22۰۰ 
جانب��از،۱3۰ آزاده و ۱2هزار خان��واده ایثارگر برگ 

زرینی را در دفتر تاریخ به ثبت رساندند.
وی ادامه داد: باید توجه داش��ت که در تمام جوامع 
بش��ری، ارزش هایی وج��ود دارد که بنی��ان اصلی 
 فرهن��گ آن جامعه را ش��کل می دهن��د و اه�میت 
و جایگاه این ارزش ها به گونه ای است که ه�ر ملتی، 
ه�ویت و حیات اجتماعی و سیاسی خ�ود را در پای 
بندی و احترام به آنها و انتقال کامل آن به نسل های 

آینده می داند.
سجاد اضافه کرد: سرزمین ایران نیز بیش از هر جای 
دیگر، مفتخر به داشتن ارزش های واال و اصیلی است 
 که نمون��ه آن را در کمتر جایی می ت��وان پیدا کرد 
 و فرهنگ ایثار و ش��هادت یکی از ارزش هایی است 
 که هم زم��ان با تاریخ این س��رزمین ش��کل گرفته 

و همیشه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.
وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس عالی ترین 
تجلی��ات رخ داد، عنوان ک��رد: صدام ب��ا4۰۰ هزار 
س��رباز و تجهیزات مدرن با حمایت همه قدرت ها و 
مجامع بین المللی به صحنه آمد و تمام دستگاه های 
تبلیغاتی جهان پش��تیبان صدام بودند و از س��وی 
کشورهای منطقه نیز صدام را همراهی می کردند، اما 
در این سو ملتی از جان گذشته بیرون آمده از انقاب، 
ملتی ک��ه در برابر تم��ام این تجهی��زات و تبلیغات 
ایس��تادگی کرد در براب��ر تمام متج��اوزان با قدرت 

ایمان، مقاومت کرد و به پیروزی رسید از این رو باید 
به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نگاهی ویژه داشت.

 فرماندار شهرس��تان لنج��ان خانواده معظم ش��هدا 
را سرمایه های ارزشمند اجتماعی برای جامعه دانست 
و بیان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری امروز 
به فضل همین شهادت ها و به برکت خون شهدا ملت 
 ما، ملت س��ربلند و آبرومندی اس��ت و ملت ها آبرو 
و عزت را ای��ن گونه باید پیدا کنن��د چراکه  فرهنگ 
 دفاع مق��دس درس آزادی و آزادگی ب��ا الهام گیری 
از اس��ام ناب و اندیش��ه ه��ای رهبر کبی��ر انقاب 
اسامی برای جهانیان به ارمغان آورده است بنابراین 
 تکریم خانواده شهدا، تجلیل از انسانیت و ایثار است 
چرا که آنان کسانی هس��تند که در برابر نامایمات 
و س��ختی ها، صبر و مقاومت کرده اند و همگان باید 

احترام خانواده شهدا را حفظ کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه سرکش��ی ۶3۶ خانواده ش��هید 
شهرستان لنجان در سال گذشته، اذعان کرد: تکریم 
از خانواده ش��هدای انقاب اسامی تشکر از زحمات 
آنها در راس��تای حفظ اس��ام و انقاب و سرمایه ای 
است که سبب گس��ترش فرهنگ ش��هادت طلبی 
می ش��ود و کش��ور را در مقابل تهدی��دات احتمالی 
دشمنان بیمه می کند، شهیدان و خانواده های آنها 
باعث افتخار و عزت کش��ور هس��تند و ما نیز بر سر 
 سفره آنها نشسته ایم و رشد و بالندگی ایران اسامی 

از برکت ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان است.
فرمان��دار شهرس��تان لنجان یادآور ش��د: ش��ورای 
مش��ورتی امور ایثارگران شهرس��تان لنجان ضمن 

بررسی مشکات و مسائل جامعه ایثارگری شهرستان 
لنجان، همواره به دنبال ترویج و تقویت فرهنگ ایثار 
و شهادت در جامعه بوده اس��ت چرا که ما معتقدیم 
 اش��اعه و گس��ترش فرهنگ ارزش��ی ایث��ار، جهاد 
و ش��هادت در کنار نقش کلیدی جوان��ان در دوران 
پرافتخار دفاع مقدس باید در زمره مهم ترین وظیفه 

و کارکرد نهادهای فرهنگی شهرستان قرار گیرد.
در ادامه این نشس��ت ابراهیم یزدی مشاور استاندار 
 اصفهان در ام��ور ایثارگران، تکریم خانواده ش��هدا 
و ایثارگران را یکی از سنت های حسنه رییس  جمهور 
دانس��ت و اظهار کرد: تکریم ایثارگ��ران  و خانواده 
ش��هدا و ایثارگران از جمل��ه طرح هایی اس��ت که 
 طی س��ال های اخیر توسط مس��ئوالن بنیاد شهید 
و امور ایثارگران برای تش��ویق مس��ئوالن مختلف 
 و چه��ره ه��ای لش��کری و کش��وری ب��رای حضور 
در منازل خان��واده ش��هدا، ایثارگ��ران، جانبازان و 
آزادگان عملیاتی شده اس��ت و دولت یازدهم یه این 

مهم توجهی ویژه دارد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اس��تاندار اصفه��ان نیز 
 به این سنت حسنه نگاهی ویژه دارد، افزود: با توجه 
به رویکرد دولیت یازدهم و نگاه ویژه استاندار اصفهان 
به س��رکش از خانواده ش��هدا و ایثارگ��ران همواره 
رون��د فعالیت ه��ای فرمانداری ه��ا در این خصوص 
رصد می ش��ود و یکی از مهم ترین و بارزترین نکات 
فرماندارشهرس��تان لنجان را می توان تعداد باالی 
بازدیدهای وی از خان��واده های ش��هدا و جانبازان 

دانست.

فرماندار شهرستان لنجان:

فرهنگ ایثار و شهادت با تاریخ 
مردمان این سرزمین گره خورده است 

 ریی��س اداره جه��اد کش��اورزی دهاقان با اش��اره ب��ه اینکه 
این شهرستان در توسعه سطح گلخانه ای رتبه نخست استان 
اصفهان را به خود اختصاص داده است، گفت:2۵۰ میلیارد ریال 
تسهیات در بخش کشاورزی در یک سال گذشته جذب شد.

امیر صفرپور در نشست خبری با اش��اره به بحران خشکسالی 
 در ای��ن شهرس��تان اظه��ار داش��ت: روی آوردن ب��ه آبیاری 
تحت فش��ار در راس��تای مصرف بهینه آب موضوعی بس��یار 
مه��م و حیاتی محس��وب می ش��ود ک��ه کم��ک و همکاری 
 کش��اورزان دهاقانی را می طلب��د و همچنان در ای��ن زمینه 

به فرهنگ سازی و اطاع رسانی دقیق نیازمند است.
وی با اش��اره به اجرای طرح آبیاری تحت فشار در۱4۰ هکتار 
از اراضی کش��اورزی دهاق��ان اف��زود: اجرای ط��رح آبیاری 
تحت فش��ار از محل اعتب��ارات باعوض ملی و با اس��تفاده از 
 تسهیات بانکی به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب در زراعت 

و کشاورزی و مدیریت خشکسالی صورت گرفته است.
رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان از خشک شدن 
۵ رشته از قنوات این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تعداد 
زیادی از قنوات شهرستان به مرور زمان در حال خشک شدن 

هستند که نگرانی کشاورزان دهاقانی را به همراه دارد.
وی گف��ت: بس��یاری از ای��ن قن��وات نیازمن��د مرم��ت و 
 بازس��اری مج��دد بوده ان��د که 2 رش��ته قن��ات ب��ا اعتباری

 بالغ بر۶۰۰  میلیون ریال بازسازی و مرمت شد.
 صفرپور از اج��رای طرح مب��ارزه با » س��ن « و آف��ات غات 
در۱4۰ هکتار از اراضی شهرس��تان یک س��ال گذش��ته خبر 
 داد و خاطرنش��ان کرد: اجرای ش��بکه فرعی 3 و 4 انتقال آب 

و2۰ هکتار مدیریت تلفیقی آفات نباتی از جمله فعالیت های 
صورت گرفته در سال گذشته توسط جهاد کشاورزی دهاقان 

به شمار می رود.
وی با اش��اره به کش��ت 48 تن بذر اصاح ش��ده، بی��ان کرد: 
اجرای 2۵ هکتار » س��ورگوم « و » ارزن « به منظور استفاده 
 بهین��ه از آب در زم��ان ک��م آبی ص��ورت گرفت زیرا کش��ت 
» س��ورگوم « که جایگزین ذرت قلمداد می ش��ود کاهش4۰ 

درصدی مصرف آب را به دنبال دارد. 
 ریی��س اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان دهاقان با اش��اره 
به اینکه دهاقان در توس��عه س��طح گلخانه ای رتبه نخس��ت 
اس��تان را به خ��ود اختصاص داده اس��ت، افزود: شهرس��تان 
دهاقان 3۱/۷2 هکتار س��طح گلخان��ه ای دارد که همچنین 
 اح��داث 2 واح��د تولید نش��اء با ظرفی��ت 3۵ میلیون نش��اء 
از اهمیت خاصی در زم��ان فعلی کم آبی برخوردار اس��ت که 
با مصرف ک��م  آب، توجیه فن��ی و اقتصادی باالی��ی نیز دارد، 
همچنین بیشتر صیفی جات دهاقان به جنوب کشور فرستاده 

می شود. 
وی از2۵۰ میلیارد ریال جذب تس��هیات در همه بخش های 
 کشاورزی شهرس��تان دهاقان در یک س��ال گذشته خبر داد 

و خاطرنشان کرد: توزیع یارانه شیر با اعتبار ی بالغ بر 4 هزار 
و۵2۰ میلیون ریال بین 33۶ نفر از تولید کنندگان شیر، خرید 
۱۵ دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی از محل تسهیات خط 
اعتباری با هزینه ای بالغ بر4۰۰ میلیون تومان و ثبت 2۰۵ نفر 
 در لیست فرصت های ش��غلی از جمله اقدامات صورت گرفته 

در سال گذشته به شمار می رود.

آن سوی خبر
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3 هزار و 500 هکتار از اراضی گلپایگان زیر کشت گندم رفت

 مدیر جهاد کش��اورزی گلپایگان به مناسبت هفته جهاد کش��اورزی، اظهار داشت: 
 از3۰ هزار هکتار اراضی قابل کش��ت شهرس��تان گلپای��گان تنها 2۱ ه��زار هکتار 
از اراضی زیر کش��ت قرار دارد که به دلیل کم آبی 9 هزار هکتار از اراضی با استفاده 
مانده است. حیدر علی گل محمدی با بیان اینکه در س��طح 3 هزار و۵۰۰  از اراضی 
کشاورزی شهرستان گلپایگان به کش��ت محصول گندم اختصاص پیدا کرده است، 
تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال ۱2 هزار و3۰۰ تن گندم برداشت شود. مدیر 
جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: محصول جو در سطح 4 هزار و۵۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی شهرستان کشت شده که 4 هزار و۵۰ هکتار از اراضی زیر کشت محصول 

جو قابل برداشت است؛ امسال ۱4 هزار و 98۵ تن محصول جو برداشت می شود. 

وی با بیان اینکه برداشت جو از مزارع زیر کشت شهرس��تان آغاز شده است، افزود: 
 تا کنون92۰ ت��ن محصول جو از س��طح2۵۰ هکتار اراضی زیر کش��ت برداش��ت 
 شده اس��ت. مدیر جهاد کش��اورزی گلپایگان بیان کرد: امس��ال انواع صیفی جات 
در سطح۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کشت شده است؛ کشت هندوانه 
 در سطح ۷۵ هکتار، خربزه در س��طح22۰ هکتار، طالبی در سطح ۱۵ هکتار، خیار 
در سطح۱۰۰ هکتار، کدو در سطح8۰ هکتار، گوجه فرنگی در سطح ۱۵ هکتار، سیر 
در سطح 2۵ هکتار، فلفل دلمه ای در سطح ۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان 

کشت شده است.
گل محمدی با اشاره به اینکه در سطح یک هزار و۱۵۰ هکتار محصوالت باغی کشت 
 شده است، تصریح کرد: در س��ال گذش��ته 4 هزار و2۰۰ تن انواع محصوالت باغی 

از قبیل انگور، بادام، گردو، آلو، سیب، به، هلو و شلیل برداشت شده است.
وی اظهار داش��ت: محصوالت گلخانه ای در س��طح  3/۵ هکتار از اراضی کشاورزی 

شهرستان کشت شده که در  ۱/۵ هکتار سبزیجات و صیفی جات ) خیار و فلفل 
رنگی (، ۰/۷ هکتار گیاه آلوورا، یک هکتار گل رز شاخه ای و ۰/3 هکتار گل و گیاهان 

زینتی محصول گلخانه ای کشت شده است.
مدیر جهاد کش��اورزی گلپای��گان گفت: ح��دود ۱۵۰ هکتار از اراضی کش��اورزی 
شهرستان از طریق سیستم آبیاری تحت فشار شامل قطره ای، بارانی و کم فشار آبیاری 
می شود. گل محمدی ادامه داد: امسال ۱499 نفر روز دوره آموزشی ترویجی، 93 نفر 

روز دوره مهارتی زنبور عسل، 2۷۱ نفر روز دوره اقتصاد مقاومتی برگزار شده است.

 مواد مخدر در کنار بحران فقر و تهدیدات هسته ای قرار گرفته است

فرماندار مبارکه در جلسه امروز ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
تصریح کرد: ام��روزه مواد مخدر در کنار س��ه بحران اساس��ی فق��ر، نابودی محیط 
 زیست وتهدیدات هس��ته ای قرار گرفته اس��ت. علی اصغر ذاکری گفت: مواد مخدر 
و روانگردان ها به عنوان بزرگ ترین منکر هزاره س��وم مطرح شده است و خانواده ها 
 را تهدید می کند. وی به آمار مصرف مواد در بین افراد در جهان اش��اره کرد و افزود: 
بر اساس آمارهای موجود نزدیک به24۰ میلیون نفر از جمعیت جهان یک بار نسبت 
به مصرف مواد مخدر اقدام کرده اند و۱۰میلیون نفر نیز به عنوان مافیای مواد مخدر 

سالیانه۵۰۰ تا۶۰۰  میلیارد دالر از فروش مواد مخدر سود می برنند.
فرمان��دار مبارکه تصریح ک��رد: افزای��ش تولید مواد مخ��در در افغانس��تان، تغییر 
 الگ��وی مص��رف از تریاک ب��ه شیش��ه، ایج��اد باورهای غل��ط در گرای��ش جوانان 

به مواد مخدر به صورت یک بحران جامعه را در برگرفته است. 
وی با اش��اره به پیامدهای بهداش��تی، اقتصادی و اجتماعی مصرف مواد در جامعه، 
گفت: در حوزه بهداشتی مواد مخدر در کنار تصادف، سکته قلبی و سوختگی یکی از 
 عواملی است که باعث مرگ می ش��ود. ذاکری با اشاره به مشکات اقتصادی مصرف 
مواد مخدر، افزود: بر اس��اس شاخص سال 93 س��الیانه۱۰هزار میلیارد تومان برای 
مقابله با مواد مخدر هزینه می شود . وی به بحران ها و آسیب های اجتماعی ناشی از 
بلیه شوم اعتیاد اشاره و تصریح کرد: طاق، همسر آزاری و کودک آزاری، قتل عمد و 
خشونت و نزاع و … از جمله آسیب های اجتماعی است که ناشی از اعتیاد و مصرف 
 مواد مخدر می شود. فرماندار مبارکه گفت: بروز رفتار های تنوع طلبی و لذت طلبی 

 در بین افراد، ضعف اعتقادات دین��ی، پایین بودن نظارت و کنترل ب��ر افراد، رهایی 
از استرس و اضطراب و … از جمله عواملی اس��ت که زمینه ای برای گرایش جوانان 
به مواد مخدر ایجاد کرده است که انتظار می رود با همت و جدیت  با این پدیده شوم 
مقابله ش��ود. وی  با بیان اینکه هفته مبارزه با مصرف مواد مخدر از تاریخ 28 خرداد 
لغایت 4 تیرماه اس��ت، افزود: برگزاری همایش، اجرای سرود، اجرای تئاتر خیابانی، 
استفاده از بیلبوردها و تلوزیون های شهری و توزیع بروشورهای آموزشی به منظور 
 اطاع رس��انی به مردم، اس��تفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماع��ات و…. از جمله 
برنامه های این هفته است که انتظار می رود کلیه دستگاه ها همکاری الزم را با شورای 

مبارزه با مواد مخدر در اجرای برنامه ها داشته باشند.

رییس جهاد کشاورزی دهاقان عنوان کرد:

اختصاص رتبه نخست توسعه گلخانه ای استان اصفهان
 به دهاقان
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خبرخبر

 محققین کانادایی با به کارگیری س��لول های بنیادی موفق به درمان بیماری
 ام. اس شدند.  بر اساس برآوردهای انجام گرفته، ساالنه در حدود 2،3 میلیون 
نفر در سرتاسر جهان مبتال به بیماری ام. اس می شوند که علت آن هدف قرار 

گرفتن سیستم عصبی بدن از سوی سیستم ایمنی به طور اشتباه است.
این بیماری با عالئمی نظیر خستگی و تار ش��دن دید و به فلج جزیی تا کامل 

منجر می شود.
محققین دانشگاه Ottawa کانادا با انجام آزمایشات بالینی متوجه شدند که 

باز تقویت سیستم ایمنی بدن، منجر به درمان ام. اس می شود.  
در شیوه درمانی موسوم به IAHSCT ابتدا محققین کانادایی سیستم ایمنی 
بدنی که بیمار ش��ده بود را با به کارگیری دوز باالی داروهای ش��یمی درمانی 

هدف قرار داده و  آن را از بین بردند.  
سپس با استفاده از س��لول های بنیادی Hematopoietic که قبال از خون 

بیمار تهیه شده بود دوباره آن را به بدن فرد مبتال به ام. اس پیوند زدند.
نتیجه آن منجر به ش��کل گیری سیس��تم ایمنی جدید برای بدن به وس��یله 
این سلول های بنیادی ش��د که حافظه ای برای حمله به سیستم عصبی بدن 
نداشتند. با به کارگیری این تکنیک 2۴ بیمار که از ام. اس شدید رنج می بردند، 
درمان شدند. همچنین در فرآیند بعد از درمان نیز گزارشی از بازگشت ام. اس 
ثبت نشد و در 32۷ اسکن انجام گرفته از بیماران ام اس در دوره بعد از درمان، 
نشانه ای از ضایعه مغزی مشاهده نش��د ضمن اینکه دیگر نیازی به استفاده از 

داروهای خاص ام. اس برای جلوگیری از پیشرفت بیماری نبود.
بیماری ام. اس یک بیماری ناتوان کننده اس��ت که مغز و نخ��اع را تحت تاثیر 
ق��رارداده و باعث از دس��ت دادن کنترل، دی��د، تعادل و حواس )بی حس��ی( 
می ش��ود. در بیماری ام. اس اعصاب مغز و نخاع توس��ط سیس��تم ایمنی بدن 
آسیب می بینند، که به این اختالل بیماری خودایمنی می گویند. بیماری های 
خودایمنی بیماری هایی هستند که در آن ها سیستم ایمنی بدن که وظیفه شان 
حفاظت از بدن و نابودکردن آسیب رسان های خارجی همچون باکتری هاست، 
اشتباها شروع به حمله به بافت های بدن می نمایند. در بیماری ام. اس، سیستم 
ایمنی بدن به مغ��ز و نخاع حمله کرده و باعث فلج ش��دن و از کارافتادگی آنها 

می شود.)مغز و نخاع سیستم مرکزی اعصاب را کنترل می کنند.(

به گفته محققان، خوردن سه وعده غالت کامل در روز موجب کاهش ریسک 
مرگ زودهنگام می شود.

طبق یافته های محققان دانشگاه هاروارد، افرادی که روزی سه وعده یا بیشتر 
غالت کامل می خورند، در مقایسه با سایر افراد 2۰ درصد کمتر در معرض خطر 

مرگ زودهنگام در طول مدت مطالعه قرار داشتند.
دکتر کی سان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »هرچقدر مصرف 
غالت کامل بیشتر باش��د، نرخ مرگ و میر، به خصوص مرگ ناشی از بیماری 

قلبی-عروقی کمتر خواهد بود.«
غالت کامل شامل آرد گندم کامل با سبوس، آرد جودوسر، برنج قهوه ای و آرد 

ذرت کامل است.
زمانی که دانه غالت تصفیه می شود، آسیاب شده و در پی این فرآیند، سبوس 
و همچنین فیبر، آهن و بسیاری از ویتامین های B آن از بین می روند. طبق 
اعالم وزارت کشاورزی آمریکا، نان سفید، برنج سفید و آرد گندم سفید همگی 

غالت تصفیه شده هستند.
س��ان و همکارانش یافته های مربوط به ۱2 مطالعه منتشرشده را که شامل 
حدود ۸۰۰ هزار زن و مرد بود مورد بررسی قرار دادند. جمعیت موردمطالعه 
از کشورهای آمریکا، بریتانیا و اسکاندیناوی بودند. مطالعات از سال ۱۹۷۱ تا 
2۰۱۰ انجام شده و در طول مدت مطالعه، حدود ۹۸ هزار مورد مرگ گزارش 
شده بود. بررسی ها نشان داد ریس��ک مرگ زودهنگام ناشی از بیماری قلبی 
 و س��کته در بین افرادی که س��ه وعده یا بیش��تر در روز غالت کامل مصرف

 می کردند )در مجموع ۴۸ گرم( در مقایسه با کس��انی که کمتر از این مقدار 
مصرف می کردند، تا حدود تقریبی 2۵ درص��د کاهش یافته بود. خطر مرگ 

ناشی از سرطان هم تا حدود ۱۵ درصد کاهش یافته بود.
س��ان در مورد نتیجه این تحقیقات اینگونه توضیح م��ی دهد: »غالت کامل 
سرش��ار از فیبر هس��تند، از این رو به تنظیم قند خون کمک کرده و س��طح 
کلسترول خون را بهبود می بخشند، که همین مسئله به کاهش ریسک بیماری 
قلبی و دیابت کمک م��ی کند. همچنین فیبر موجب می ش��ود فرد به مدت 
طوالنی تری احساس س��یری کند، از این رو کالری کمتری مصرف می کند، 
وزن سالمش حفظ می شود و در نتیجه ریسک بیماری قلبی کاهش می یابد.«

بیمـاری » ام. اس«
درمان شد

 کاهش خطر مرگ زودهنگام
 با خوردن غالت کامل

نکته ها

محققان دانشگاه هاروارد براساس نتایج یک مطالعه بزرگ اعالم کردند 
که مصرف غذاهایی حاوی غالت همچون حلیم که از آب و یا شیر و در 
برخی موارد گوشت نیز در آنها اس��تفاده می شود، خطر مرگ ناشی از 

ابتال به سرطان و بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد.
این مطالعه یک مرور سیستماتیک روی ۱2 مطالعه قبلی درباره غالت 
س��بوس دار اس��ت که در مجموع روی ۷۸6 هزار و ۷6 نفر انجام شده 

است.
به گزارش پایگاه اینترنتی ایندیپندنت، این بررسی نشان داد که مصرف 
۷۰ گرم غالت سبوس دار در روز خطر مرگ ناشی از هر علتی را تا 22 
درصد کاهش می دهد و به طور خاص مرگ ناشی از ابتال به سرطان و 

بیماری های قلبی - عروقی را تا 2۰ درصد کاهش می دهد.
دکتر کی سان، استادیار بهداش��ت عمومی در دانشگاه هاروارد گفت: 
 بر اس��اس مدارک محکم ناش��ی از ای��ن متاآنالیز تصور م��ی کنم که 
دست اندرکاران مراقبت های بهداشتی، باید مصرف غالت سبوس دار 
را به عموم مردم و نیز بیماران مبتال به برخی بیماری ها، برای کمک به 

ارتقای سالمت و احتماال کاهش مرگ و میرها، توصیه کنند.
خوراکی های سرش��ار از غالت سبوس دار شامل س��بوس و جو دوسر 
هس��تند و مواد مغذی فراوانی همچون پروتئین، فیبر، آهن و اس��ید 

فولیک دارند.

پزشکان معتقدند مصرف 
تمش��ک قرم��ز می تواند 
خطر ابتال به آلزایمر را در 

افراد کاهش دهد.
پزش��کان  گفت��ه  ب��ه 
آمریکایی میوه تمش��ک 
قرمز سرشار از مواد مغذی 
است که نه تنها می تواند 
خطر بیماری های کشنده 
قلبی–عروق��ی، دیابت و 
بیماری کبد را کاهش دهد بلکه فاکتور پیشگیرانه موثری برای حفاظت 

از افراد در برابر آلزایمر است.
بررس��ی انجام ش��ده حاکی از آن اس��ت که تمش��ک قرمز سرشار از 
فاکتورهای ضدالتهابی و آنتی اکسیداتیو اس��ت. در واقع این میوه هم 
برای سالمت قلب و هم مغز مفید است و به فرد کمک می کند عملکرد 

سالم مغزی خود را از دست ندهد. 
یکی از محققان این مطالعه از موسس��ه فناوری ایلی نوی آمریکا گفت: 
اگرچه مطالعات انجام شده در مورد تأثیر تمشک قرمز بر کاهش بیماری 
آلزایمر کامال محدود است ولی شواهد چشمگیری وجود دارد که نشان 
می دهد ترکیب های پلی فنول تمشک قرمز، استرس اکسیداتیو و التهاب 
را کاهش داده است که در پیشگیری از ابتال به آلزایمر و حتی کند کردن 

روند پیری مغز نقش دارد.

 با مصرف این غذاها 
طوالنی تر زندگی کنید

پیشگیری از آلزایمر با تمشک قرمز

دریچه

شواهد بسیاری وجود دارد که خوراکی های حاوی فیبر بخش 
عمده ای از اشتها را کاهش می دهند.

1- از مواد غذایی حاوی فیبرها بیشتر استفاده کنید
می توان با افزایش مصرف میوه ها، س��بزیجات، غالت کامل و 
حبوبات که منابع اصلی حاوی فیبر هس��تند اشتهای خود را 
کاهش دهید.همچنین چون این مواد حاوی آب می باشند باعث 

می شود که شما احساس خوبی داشته باشید.
2-کاهش اشتها با سوپ یا پیش غذا

خوردن یک سوپ)گرم یا س��رد(در ابتدای غذا و قبل از وعده 
اصلی باعث می شود غذای کمتری میل کنید.در نتیجه کالری 
کمتری جذب بدنتان خواهد شد.البته در نظر داشته باشید که 
نوع سوپ و پیش غذا باید به گونه ای انتخاب شود که پر چرب و 
پر کالری نباشد. بهتر است از سوپ ها و دسرهای کم کالری که از 

موادی با فیبر باال تهیه شده است، استفاده کنید.
3- اشتهای خود را با خوردن یک ساالد بزرگ به چالش 

بکشید
یک مطالعه نشان داده است زمانی که افراد 3 پیمانه )فنجان( 
کم کالری س��االد)۱۰۰ کالری( قبل از وعده اصلی غذا بخورند 
۱2درصد کال��ری کمتری در ط��ول غذا مصرف م��ی کنند و 
هنگامی که یک ساالد کوچک تر حدود ۱/۵ پیمانه)فنجان( کم 
کالری)۵۰ کالری( بخورند،۷درصد کالری کمتری در طول غذا 

مصرف می کنند. ساالد مورد مطالعه، ترکیبی از کاهو ،هویج، 
گوجه فرنگی ،کرفس ، خیار به همراه س��س کم چرب یا بدون 
چربی بوده است. دقت داشته باشید که خوردن ساالد پرچرب 
و با کالری باال حت��ی به مقدار کم می تواند ش��ما را به خوردن 
 غذاهایی با کالری بیش��تر، حتی نس��بت به زمانی که س��االد

 نخورده اید تشویق کند!
4- به رژیم خود وفادار باشید

کمی تنوع در وعده های غذایی بسیار خوب و حتی الزم است، اما 
داشتن چندین برنامه در یک وعده غذایی شما را به مسیر اشتباه 
هدایت می کند.اضافه کردن یک دوره اضافی در وعده غذاییتان، 
حتی به مقدار کم، معموال کل کالری مصرفی در آن وعده غذایی 

را افزایش می دهد.)مگر اینکه ساالد یا سوپ کم کالری باشد(
5- خوردن یک پرتقال یا گریپ فروت

تحقیقات نش��ان م��ی دهد که غذاه��ای گیاهی، ک��م کالری 
 و سرش��اراز فیبر محلول هس��تند. در ای��ن می��ان  پرتقال یا 
گریپ فروت باعث می شود فرد سریع تر احساس سیری کند و 
همچنین به ثابت نگه داشتن قند خون نیز کمک می کند.بهتر 

است بگوییم که این دو میوه به کاهش اشتها کمک می کند.از 
میان 2۰ میوه و س��بزیجات پر طرفدار در میان مردم پرتقال و 

گریپ فروت دارای باالترین میزان فیبر می باشند.
6- مصرف شیر

افزایش میزان مصرف غذاهای لبنی کم چرب یک راه عالی برای 
 دریافت دو پرتئینی اس��ت که تصور می شود اشتها را سرکوب 
می کند.این دو پروتئین آب پنیر و کازئین است که اصلی ترین 
راه دریافت این دو، نوشیدن شیراست.تحقیقات اخیر نشان داده 
است که آب پنیر)بخش مایع پنیر( تأثیرش در کاهش اشتها به 

مراتب باالتر از کازئین می باشد.
7- استفاده بعضی چربی ها با غالت ؛ نه به مقدار زیاد

هنگامی که غذای چرب می خوری��م هورمونی به نام لپتین در 
بدن ترشح می گردد.این چیز خوبی است البته تا زمانی که ما به 
مقدار الزم اس��تفاده می کنیم. مطالعات اخیر نشان داده است 
 که کمبود لپتین)با توجه به یک رژیم غذایی بسیارکم چرب(

 می تواند اشتهای فرد را زیاد کند.بدیهی است که هدف ما عکس 
این عمل است و البته این بدین معنی نیس��ت که یک رژیم با 

چربی باال انتخاب کنیم.
8- استفاده از سویا

سویا ،پروتئین و چربی همراه با کربوهیدرات ها یا غالت است.
تحقیقات نشان داده که مصرف سویا به تنهایی برای فرد رضایت 
بخش است و به احتمال زیاد اشتهای فرد را به نسبت غذاهای 
دیگر، بسیار کاهش می دهد، اما مطالعات اخیر روی موش ها 
نشان داده است که فقط یک جزء خاص در دانه های سویا دارای 

کیفیت و ویژگی سرکوب قطعی اشتهاست.
9- آجیل

 آجیل به دلیل داش��تن پروتئین و فیبر در آن به ش��ما کمک 
می کند که احساس رضایت داشته باشید.تعداد انگشت شماری 
ویتامین و مواد معدنی غنی شده موجود در آن به شما این امکان 
را می دهد که در بین وعده های غذایی بتوانید بیشتر خودتان 

را نگه دارید.
10- سرعت غذا خوردنتان را پایین آورید

حداق��ل 2۰ دقیقه طول می کش��د که برای مغز ش��ما پیامی 
فرستاده ش��ود مبنی بر اینکه دیگر معده ش��ما پر شده است 
و خوردن را متوقف س��ازید.زمانی که ش��ما به آرامی غذا میل 
می کنید مغز ای��ن فرصت را پیدا می کند که با معده س��ازگار 
ش��ودو این عمل باعث کاهش میزان غذای شما نسبت به قبل 

خواهد شد.

زبان خوراکی ها

 B۱2 با باال رفتن سن، قابلیت بدن شما برای جذب ویتامین
از غذا، کند و کندتر می ش��ود تا آنجا که بدن دچار کمبود 
ویتامین  B۱2 م��ی گردد.عدم مصرف گوش��ت، مصرف 
برخی داروهای خاص مانند متفورمی��ن )که اغلب برای 
افرادی تجویز می شود که دیابت نوع 2 یا سندرم تخمدان 
پلی کیستیک دارند( یا بعضی داروهای مخصوص سوزش 
معده و حتی انجام جراحی برای کاهش وزن، همه و همه 

می توانند احتمال بروز این کمبود را افزایش دهد.
به سختی می توانید بیدار بمانید؟

خستگی یکی از نخس��تین عالیم کمبود ویتامین 
B۱2 است؛ خس��تگی به معنای اینکه باوجود 

خواب کافی یا حتی بی��ش از حد نیاز، باز 
هم دوست دارید بخوابید و نمی توانید 

بیدار بمانید. علتش آن است که بدن 
شما برای تولید گلبول های قرمز 

متکی به این ویتامین اس��ت؛ 
همان طور که می دانید گلبول 
قرمز اکسیژن را به اندام های 
بدن می رساند و بدون وجود 
اکس��یژن کافی در سلول ها 
احساس خس��تگی خواهید 
داش��ت و مه��م نیس��ت که 
چقدر طول بکشد تا بخوابید. 

خستگی می تواند نشانه خیلی 
چیزها باش��د، بنابراین اگر تنها 

نشانه ای که در خود می بینید، حس 
خواب آلودگی است، نمی توانید چنین 
بپندارید که دچار کمبود B۱2  هستید.

کسل و ضعیف هستید؟
اگر عضالت تان اکس��یژن کافی از گلبول های قرمز 

دریافت نکنند، بیش��تر حالت نرم خواهند داش��ت. دکتر 
چانتال موس��س در این باره می گوید: ش��غل من بسیار 
طاقت فرسا و پرزحمت است، بنابراین مدام به این مسئله 
فکر می کردم که شاید بدنم دچار خس��تگی شده، شاید 
به خوبی غذا نمی خورم، اما 6ماه قبل فهمیدم که ضعف و 

تنبلی من به خاطر کمبود ویتامین B  ۱2 است.
احساسات عجیبی را تجربه می کنید؟

خانم مالنی کارمازیان ۴۴ س��اله که پزش��کان تشخیص 
دادند دچار کمب��ود ویتامین  B  ۱2 اس��ت درباره تجربه 
خود می گوید: انگار که از فرق س��ر تا ن��وک پایم جریان 

الکتریسیته رد می شد.
 سایر افرادی که دچار چنین حالتی بودند احساس کرختی 
و حس سوزن سوزن شدن در بدن ش��ان  را تجربه کردند. 

این دردهای عجیب همه ناش��ی از آس��یب وارد شدن به 
عصب هاس��ت که در نتیج��ه کمبود میزان اکس��یژن در 
سلول ها رخ می دهد. کمبود اکس��یژن هم خود، از نتایج 

کمبود ویتامین B  ۱2 است.
کلیدهای تان را در یخچال می گذارید؟

کلید خود را در یخچال جا می گذارید؟ یا آنکه به سختی 
اسم برادرزاده یا خواهرزاده تان را به یاد می آورید؟ شاید با 

خود فکر کنید که این عالیم زوال عقل است، اما در برخی 
مواقع علتش کمبود ویتامین  B۱2 است. پائولین اسمیت 
۵6 ساله که دچار کمبود ویتامین B۱2 بود، درباره تجربه 
خود می گوید: »یک آن نتوانستم به یاد بیاورم که چطور 
باید چک بنویسم. من این حالت را در بیماران سالخورده ای 

که دچار آلزایمر می شوند، دیده ام.
 اما زمانی که شما آزمایش خون می دهید و در آن کمبود 
B۱2 مشخص می شود، شروع می کنید به مصرف مکمل ها 
و عالیم این حالت ها هم کمرنگ می شود.« پس شما هم 

می توانید با یک تست خون این موضوع را بررسی کنید.
احساس لرزش یا سردرگمی دارید؟

از دیگر عالیم شایع کمبود ویتامین B۱2 عدم تعادل است. 
در این زمینه، محققان میزان ویتامین  B۱2  بیمارانی را که 
به خاطر س��رگیجه تحت درمان قرار گرفتند با داوطلبان 

صددرصد سالم مقایسه کردند.
نتایج نش��ان داد بیمارانی که دچار سرگیجه بودند نسبت 
 B۱2 به افراد داوطل��ب حدود ۴۰درصد کمت��ر ویتامین

مصرف می کردند.
غذاها برای تان بی مزه هستند؟

 B۱2 حدود نیم��ی از مردمی که کمبود ش��دید ویتامین
دارند معموال زبان ش��ان خصوصا در کناره های آن 
برجس��تگی های ریز و درشت ندارد. اغلب این 
افراد از احساس س��وزش یا دردناکی زبان 
می نالند، خصوصا در انتهای زبان و از 
آنجا که اکثر این برجستگی های ریز 
و درشت حاوی پرزهای چشایی 
هستند، اگر بس��یاری از آنها از 
بین برود حتی خوشمزه ترین 
غذاها هم برایتان طعم خوبی 
نخواه��د داش��ت. در واق��ع 
خانم هایی ک��ه دچار کمبود 
B۱2 هس��تند  ویتامی��ن 
به خاطر آنکه زیاد از طعم غذا 
ل��ذت نمی برند، اغل��ب دچار 

کاهش وزن می شوند.
اشک تان دم مشک تان 

است؟
کمب��ود ویتامین B۱2 باع��ث تغییر 
خلق و خوی شما شده و اغلب به افسردگی 

یا تشویش می انجامد.
 پزشکان هنوز مطمئن نیستند که چرا این مسئله 
خطر افسردگی شما را افزایش می دهد، اما برخی تحقیقات 
نشان می دهد که ویتامین B۱2 در سنتز ترکیبات مغزی 
مانند سروتونین و دوپامین که به تنظیم خلق و خوی بدن 
 کمک می کند، دخیل است. بنابراین اگر کمبود ویتامین

B ۱2 داشته باشید با هر موضوع کوچک به شدت ناراحت 
شده و اشک می ریزید.

رنگ تان مثل گچ دیوار است؟
اگر رنگ قرمز پوس��ت تان تقریب��ا رو ب��ه زردی می زند، 
کمبود ویتامی��ن B۱2 می تواند عامل آن باش��د. با وجود 
این کمبود، سلول های قرمز خون شما بسیار آسیب پذیر 
بوده و به راحتی تخریب می ش��وند و این به انتشار رنگدانه 
بیلیروبین منتهی می شود که به پوست، رنگ و روی زرد 

می دهد.

از آغاز ماه رمضان، خرما به س��رعت تبدیل به پرمصرف ترین میوه کش��ورهای 
مسلمان می شود و پایش را به سفره تک تک خانواده ها باز می کند.

بر اساس آمار، س��االنه بیش از هفت  میلیون تن خرما در جهان تولید می شود 
که ایران با تولید یک میلیون تن پس از کشور مصر، رتبه دوم تولید را دارد و ۱۴ 

درصد خرمای جهان را به خود اختصاص داده است.
در ایران ۱۸۰نوع خرما شناس��ایی و ثبت ش��ده که ۹۸درصد تولید آن مربوط 
است به اس��تان های هرمزگان، کرمان، خوزستان، بوش��هر، فارس و سیستان و 

بلوچستان.
رس��ول محمودی یکی از خرمافروش��ان و نخلداران حاجی آبادی است که این 

حرفه از پدرانش به او ارث رسیده است. نسل در نسل خرما فروش بوده اند.
می گوید: ۱۵۰ نوع خرما فقط توی هرمزگان داریم. ظاهرش��ان کمی با هم فرق 
دارد، این فرق را بچه ه��ای جنوبی می فهمند. پی��ارم معروف ترین و گران ترین 
خرمای هرمزگان است که صادراتی است؛ درجه2 آن می رود پاکستان و درجه۱ 

سمت اروپا و مخصوصا آلمان.
سطح زیرکشت نخلستان های کشور 2۵۰ هزار هکتار است که بر اساس نوع خرما 
کشت آن، آداب و رسوم خاصی دارد. محمودی می گوید: نخلستان، زمستان ها 
هر ۱۵روز و تابس��تان ها هر ۱۰روز یک بار آب اساس��ی می خواهد. نخل، مرگ 

تدریجی دارد که مهم ترین عامل آن تشنگی است. 
اول از ثمر می افتد، بعد مثل کهنس��االن چین و چروک ساقه هایش زیاد شده و 

الغر و الغرتر می شود.
خرما محص��ول ماه های گرم س��ال اس��ت و از تیر و م��رداد با عن��وان ماه های 

خرماپزان ی��اد می کنیم، اما ب��رای باروری 
نخل، باید چندماهی به عقب برگردیم. 

محمودی می گوید: نخل با توجه به 
منطقه ای که در آن قرار 

دارد، باید از بهمن و 
اسفند یا فروردین 

بارور ش��ود. در 
حاج��ی آباد 
بارور کردن 

خرما معموال با آغاز س��ال یکی اس��ت؛ گرده خرمای نر را می��ان خرمای ماده 
می گذارند و می بندند.

وی ادامه می دهد: رش��د خرما هم در چند مرحله صورت می گیرد تا به خارک 
می رسد؛ خرمای کال و نارس که بافتی سفت دارد و رنگ آن زرد مایل به نارنجی 
است، خیلی هم گس اس��ت. خارک مدتی که در گرما بماند، می رسد و تبدیل 

می شود به رطب.
محصول نخل ه��ا هم ارتباط مس��تقیمی با ن��وع خرم��ا دارد. وی می گوید: هر 
نخل تیارم بین ۴۰ تا ۵۰ کیلو محصول می دهد. نخلی که بیش��ترین محصول 
را می دهد، خاصویی و زاهدی اس��ت ک��ه تا 2۰۰ کیلو ه��م محصول می دهند. 
خاصویی پرمصرف ترین خرماس��ت که ش��یره دار اس��ت و زاهدی هم خرمای 

خشکی است که به خاطر قیمتش فروش خوبی دارد.
این نخلدار و فروش��نده خرما درباره خرماهایی که آن قدر پوس��ت صافی دارند 
که انگار ت��ازه از درخت چیده ش��ده اند، می گوید: هر خوش��ه خرمای مضافتی 
س��ه- چهار کیلو خرما می دهد، این خرما به محض اینک��ه از خارک تبدیل به 
رطب می ش��ود آن را با خوش��ه می چینند و می گذارند توی س��ردخانه. دمای 
 منفی ۱۷درج��ه باعث می ش��ود خرما چی��ن نخ��ورد و قیافه اش همیش��ه نو 
باشد.بعد به شرایط نگهداری خرما اش��اره می کند: خرما را بعد از شستن برای 
مدت طوالنی نگه ندارید، چون ترش می ش��ود، بهتر هم این اس��ت که رطب را 

داخل یخچال نگه دارید تا ماندگاری اش بیشتر شود. 
خرماهای خش��ک هم معموال در کارخانه شس��ته ش��ده و به روش های نوین 

ضدعفونی می شوند، به خاطر همین نیازی نیست این خرماها را بشویید.

پرمصرف ترین میوه ماه رمضان

نشانه های کمبود ویتامین B  12 ؛

ویتامینی که نباید از آن غافل شد

ترفندهایی عالی برای کاهش اشتها!
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گردشگری

قلعه لیسار مربوط به دوره سلجوقیان است و در شهرستان تالش، روستای لیسار 
واقع شده؛ این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۸۷۸۰ به عنوان یکی 

از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قلعه صلصال )سلس��ال( در ارتفاع ۸۰ متری از زمین و روی تپه ای س��نگی در 
۱۵کیلومتری شهر هش��تپر )مرکز شهرس��تان تالش( و مرکز دهستان لیسار 

واقع شده است.
 صلصال ب��ا ام��ای »ص« در لغت ب��ه معنای گل خش��کیده و آم��اده جهت 
کوزه گری و س��فالگری اس��ت که با توجه به طبیعت ای��ن منطقه، خاک های 
رسی قرمز و زرد رنگ حاصل از فرس��ایش دامنه های کوهستانی تالش را دارد 
و برخی دیگر معتقدند که نام اصلی این قلعه با امای سلس��ال است و سلسال 
در لغت به معنای آب خنک و خوش��گوار است و در خصوص قلعه نیز آب بسیار 
 اهمیت دارد و یکی از لوازم بس��یار مهم در یک قلعه داش��تن آب انبار اس��ت و

  نظری��ه ای در خص��وص حمل آب بس��یار خن��ک و خوش��گوار ای��ن قلعه از 
زمان های دور از طریق سوله های سفالین )تنبوش��ه( از ییاق سوباتان آورده 
و سرازیر می شده و به آب انبار می رسیده و نظریه دیگر در خصوص حمل آب 

باران از سقف و از طریق تنبوشه ها به آب انبار است.
 قلعه لیسار از دو قسمت تشکیل شده است، نخست بخش خارجی که محوطه 
نسبتا وس��یعی را در بر می گرفته و توسط دیوار س��تبری از زمین های اطراف 

جدا شده است.
از این دیوار خارجی که از س��نگ رودخانه ای قرمز و تقریبا یک دست ساخته 
ش��ده بود اکنون چیزی به جای نمانده و تنها بقایای سنگ های به کار رفته در 

حصار خارجی در گوشه و کنار آن به صورت توده های انبوه مشاهده می شود.
بخش داخلی قلعه که روی صخره سنگی قرار دارد دومین قسمت آن را تشکیل 

می دهد و اکنون نیز بقایای آن بر جای مانده است.
ساختمان قلعه طوری اس��ت که در تمام جهات اصلی و فرعی به اطراف اشراف 
داشته و ساکنان قلعه از باالی آن می توانستند کلیه تحرکات را در شعاع خارج 

قلعه زیر نظر داشته باشند.
»ارگ قلعه« در باالی تپه قرار دارد و امروزه فق��ط دیوارهای آن بر جای مانده 
است، ظاهرا ارگ در طبقات مختلفی بنا ش��ده که طبقات زیرین آن به دنبال 
ریزش طبقات باال پر شده اس��ت.مدخل ارگ نیز دارای طاقی با هال شکسته 
بوده که امروزه این دو از بین رفته اند مصالح ساختمانی ارگ نیز آجر و ساروج 
است.»آب انبار قلعه« خارج از ارگ و داخل بارویی اصلی است و در شمال شرقی 
بنای قلعه بنا ش��ده، طول آن حدود پنج متر و عرض آن سه متر و ارتفاع از کف 

موجود چهار متر است.

قلعه صلصال ) لیسار تالش( 

برگی از تاریخ

رحلت فقیه برجسته و عالم مجاهد 
آيت  اهلل »سید احمد خسروشاهي« 

آیت  اهلل سید احمد حسیني خسروشاهي در سال ۱۲9۱ ش در تبریز به دنیا آمد. 
پس از آن که دروس مقدماتي علوم اسامي را در زادگاه خود فراگرفت، در سال 
۱۳۱4 ش، پدرش به علت مخالفت با ماجراي کشف حجاب و دیگر اقدامات ضد 
دیني رضاخان پهلوي، به اتف��اق عده اي از روحانیون مبارز تبریز، به س��منان و 
سپس به مشهد تبعید شد. سید احمد نیز به مش��هد رفت و از محضر استاداني 
چون حضرات آیات: حاج آقا حسین قمي، میرزا ابوالحسن انگجي و میرزا محمد 
آیت اهلل زاده خراساني استفاده کرد. بعد از اقامتي دو ساله در تبریز، راهي قم شد 
و در درس شیخ عبدالکریم حائري یزدي و اس��تادان دیگر حوزه حضور مستمر 
یافت. وي پس از سالیاني به مدارج عالي علم و کمال و فقاهت دست یافت و خود 

نیز سال ها به تدریس فقه و اصول و کام و اخاق پرداخت. 
آیت اهلل خسروشاهي س��پس به دعوت پدر به تبریز مراجعت نمود و تا آخر عمر، 

رسالت خود را در آن جا ادامه داد. 
این فقیه بزرگوار در آغاز قیام امام خمیني)ره( در سال ۱۳4۲ ش، از جمله علماي 
مبارزي بود که در تبریز به طرفداري از جنبش اسامي امام پرداخت و در این راه، 

بارها توسط عمال پهلوي در تبریز، دستگیر، زنداني و تبعید شد.
 آیت اهلل سید احمد خسروشاهي س��رانجام در ۲۸ خرداد ۱۳۵6 ش برابر با ۳۰ 
جمادي الثاني ۱۳9۷ ق در 6۵ سالگي دارفاني را وداع گفت و برحسب وصیت در 

صحن مطهر امام رضا)ع( دفن گردید. 

کاش��ف ماجراجوی قطب جنوب یک فرد نروژی بود که موفق شد خود را به مرکز 
قطب جنوب برساند. رونالد آموندسن، نخستین انسانی بود که پا به سردترین نقطه 

روی زمین گذاشت و آنجا را کشف کرد. 
»رونالد انگل برگت گراونینگ آموندس��ن« در ۱6 جوالی سال ۱۸۷۲ میادی در 
بورگ، منطقه ای میان شهرهای »فرد ریکس��تاد« و »سارپسبرگ« در مرز نروژ و 
سوئد چشم به جهان گشود. پدرش جنر آموندس��ن ناخدای کشتی بود و مادرش 
امیلی آموندسن در یک مدرس��ه به تدریس کودکان می پرداخت و آرزو داشت هر 

چهار پسرش وارد حرفه پزشکی شوند. 
رونالد چهارمین فرزند خانواده بود و تحت تعلیمات مادر قرار گرفت تا برای آینده 
ای درخش��ان آماده باش��د، اما رونالد عاقه زیادی به ماجراجویی و سفر روی آب 
 های یخی داشت. او می خواس��ت مانند پدرش سوار بر کشتی ش��ود و به جنگ با 
یخچال های شناور روی آب های سرد نروژ بپردازد. رونالد با نمرات عالی دیپلمش 
را گرفت و آماده ورود به دانشگاه در رشته پزشکی ش��د تا به آرزوی مادرش جامه 
عمل بپوشاند، اما در سن ۲۱ سالگی مادر جوانش را از دست داد و همین موضوع او 
را بسیار افسرده کرد، ابتدا دانشگاه را ترک کرد و برای فراموشی غم از دست دادن 
مادر زندگی روی دریا را برگزید. او به کتاب های ماجراجویان قطب شمال و زندگی 
پرهیجان دریانوردان عاقه داش��ت و خود را در جای قهرمان این گونه داستان ها 

تصور می کرد. در س��ال ۱۸9۷ تا ۱۸99 عضو یک گروه ماجراجویی بلژیکی شد و 
با آنها روی آب های یخ زده دریای گروئنلند به ش��کار حیوان��ات قطبی و دریایی 

پرداخت. او در این سفرها توانست تجربیات زیادی کسب کند. 
در سال ۱9۰۳ قدم به آب های ش��مالی اقیانوس اطلس گذاشت و هدایت کشتی 
باری اجناس عتیق��ه را به عهده گرفت و از این راه پول خوبی به دس��ت آورد. البته 
خرید و فروش پوست و گوشت حیوانات شکار شده قطبی از جمله خرس قطبی و 
سیل قطبی حرفه اصلی او محسوب می شد، اما کم کم از این کار دلزده شد و تصمیم 

گرفت دست به کار مهیج تری بزند. 
رونالد موفق شده بود با کشتی از گذرگاه شمال غرب میان اقیانوس اطلس و آالسکا 
عبور کند. او می خواست قطب شمال را فتح کند، اما در این راه ناخدای دیگری بر 
او پیشی گرفت و این ماجراجوی نروژی ناامید نش��د.او در سال ۱9۱۱ با یک گروه 

اکتشافی انگلیسی با هدف کشف قطب جنوب مسابقه جالبی را آغاز کرد. 
سرپرست گروه انگلیسی یک افسر انگلیس��ی به نام رابرت فالکون اسکات بود. در 
این مسابقه رونالد در روز ۱4 دسامبر سال ۱9۱۱ به قطب جنوب رسید و از رقیب 
انگلیسی خود جلو زد. رونالد آموندس پایگاه اصلی خود را در خلیج بالن در ساحل 
قطب جنوب به همراه چهار مرد و ۵۲ سگ لورتمد انتخاب کرد، او موفق شد با یک 
برنامه ریزی حساب ش��ده و انتخاب مس��یر صحیح زودتر از اسکات به مرکز قطب 

جنوب برسد و آنجا را فتح کند. او در آنجا پرچم نروژ را نصب کرد و یک نامه خطاب 
به اسکات رقیب شکست خورده خود نوشت. 

رابرت فالکون اسکات یک ماه بعد به مرکز قطب جنوب رسید، اما به دلیل تمام شدن 
آذوقه و خستگی نتوانست از آنجا بازگردد و اجس��اد او و همراهانش یک سال بعد 
همراه با یادداشت های وی کشف شد.البته رونالد با شنیدن خبر مرگ رقیبش بسیار 

ناراحت شد و برای وی مراسم عزاداری گرفت.
آموندسن این بار مصمم شد با یک هواپیما بر فراز مناطق یخ زده قطب جنوب پرواز 
کند. او بعد از دو هفته به وطن خود بازگش��ت درحالی که همه تصور می کردند، او 

سقوط کرده است.
آموندسن در ۱۸ ژوئن ۱9۲۸ بار دیگر سوار هواپیما ش��د و بر فراز قطب شمال به 
پرواز درآمد، اما هواپیمایش سقوط کرد و جس��د وی هیچگاه پیدا نشد. به همین 
دلیل دولت نروژ روز ۱۸ ژوئن ۱9۲۸ را روز م��رگ وی و تعطیل اعام کرد. به این 
 ترتیب پرونده این کاشف و ماجراجوی مشهور نروژی نیز بسته شد.  یاد و نام او برای 
نروژی ها همیشه زنده اس��ت و چندین مکان از جمله ایستگاهی در قطب جنوب، 
دریایی در ساحل نروژ، خلیجی در اقیانوس اطلس، جزیره ای در کانادا و مدرسه ای 
در ایلینویز شیکاگو را به نام این کاش��ف ماجراجو کرده اند.در روز تولد وی مراسم 
باشکوهی در نروژ برگزار می شود تا همگان به یاد این کاشف متهور و بی باک باشند.

 مرگ »آغامحمدخان قاجار«
 اولین پادشاه قاجاريه 

آغامحمدخان قاجار فرزند بزرگ محمدحسن خان قاجار قوانلو از اهالي استرآباد 
 ب��ود. وي در کودکي پس از جنگ��ي که بین قبیل��ه اش با خان افش��ار روي داد

 مقطوع النس��ل گردید و پس از دربدري فراوان با اکرام کریم خان زند، به مدت 
شانزده سال زندگي خوش��ي داش��ت. آغامحمدخان به محض اطاع از بیماري 
شدید وکیل الرعایا زند، از شیراز گریخت و براي تشکیل حکومت و کسب قدرت، 
وارد عرصه جنگ و مبارزه شد. وي نیرومندترین رقیب خود یعني لطفعلي خان 
زند را به زحمت شکس��ت داد و س��رزمین هاي قلمرو ایران را که به علت ضعف 
حکومت مرکزي، توسط حاکمان محلي، اعام اس��تقال کرده بودند به تصرف 
خود درآورد. وي در صدد ایجاد حکومت مرکزي مقتدر، از هیچ جنایتي فروگذار 
نکرد و حتي برادرانش را نیز به قتل رس��اند. آغامحمدخان قاجار در طول هفده 
سال، تمام مدعیان سیاس��ي خود را از میان برداش��ت و با قساوتي تمام، منظور 

خود را عملي ساخت. 
آغامحمدخان پس از گذشت سال ها از کسب قدرت، در سال ۱۱۷4 ش به طور 
رسمي در تهران تاجگذاري کرد و با اعام تأسیس سلسله پادشاهي قاجار خود را 
پادش��اه ایران نامید، ولي هنوز مدتي از سلطنت رسمي وي نگذشته بود که طي 
لشکرکشي جدیدي که به قفقاز و گرجستان داشت توسط دو تن از خدمتکارانش 
به قتل رسید. آغامحمدخان قاجار در طي سال هاي حکومت خود، قسمت اعظم 

خاک ایران را تحت انقیاد و اطاعت خود درآورد. 

 خروج مسلمانان از مدينه
 جهت شرکت در غزوه بدر 

هنگامي که رسول خدا )ص( از ش��دت آزار و اذیت اهالي مکه، ناچار گردید که به 
مدینه هجرت نماید و پس از هجرت، نخس��تین نظام حکومتي اسامي را در این 
شهر برپا نماید، دشمني اهالي مکه، به ویژه قریش و سران قبایل و طوایف این شهر 
نسبت به آن حضرت و مسلمانان مدینه فزوني یافت و سرانجام تصمیم به یورش 
نظامي به سوي مدینه گرفتند. پیامبر اکرم)ص( در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 
سال دوم هجري قمري با تعدادي از یارانش به سوي کاروان قریش به سرپرستي 
ابوسفیان، رهسپار شد و در میان راه از تصمیم قریش مبني بر هجوم آنان به سوي 
مدینه باخبر گردید و زودتر از قریش به سرزمین بدر و چاه هاي آن رسید و چاه ها را 
به تصرف خویش درآورد. از آن سو، سپاه قریش نیز به بدر رسیده و در برابر سپاهیان 
اسام قرار گرفتند. تعداد مسلمانان، حدود یک سوم سپاهیان کفر و شرک بود. در 
آغاز، نبرد انفرادي و س��پس درگیري گروهي به وقوع پیوست و سپاهیان اسام با 
رهبري خردمندانه پیامبر )ص(، مش��رکان و کافران را با شکستي سخت روبه رو 
کرده و بزرگان و فرماندهان آنان را کشتند، عده اي را زخمي و عده  دیگري را اسیر و 
مابقي، به سوي مکه عقب نشیني کردند. در این نبرد، دالوري هاي حضرت علي )ع( 
و حمزه سیدالشهداء به همراه سایر فرماندهان بسیار چشم گیر بود. تعداد کشته هاي 
مشرکان در این واقعه، هفتاد و چهار نفر بود. اسیران آنان نیز بیش از هفتاد تن بودند. 
تاریخ وقوع این واقعه در روز هفدهم و به روایتي روز نوزدهم و به روایتي دیگر روز 

دهم ماه مبارک رمضان بوده است.

داستان

پیرمرد ظريف

معجونی برای سپاهیان

روزی شاه عباس صفوی با سردار با لیاقت خود اهلل وردی خان در اطراف 
اصفهان به تفریح وقدم زدن مش��غول بود پیرمردی را دید که در حال 

کاشتن چندین نهال درخت است .
گفت: ای پیرمرد تو که عمرت به س��ر آمده ودیگری وقتی برای س��ود 
بردن از محصول این درخت ها نخواهی داشت پس زحمت بیخود برای 

چیست؟
پیر مرد گفت :جانم به فدایت آنهایی که رفته اند کاشته اند ما خورده ایم 

ما نیز باید بکاریم تا بخورند .
شاه از این س��خن پربار پیرمرد بسیار خشنود ش��د وهدیه ای ارزنده به 

وی بخشید.
 هنوز چند قدمی فاصله نگرفته بودند  که پیرمرد گفت: شما که گفتید 

نمی توانم بخورم هنوز نکاشته خوردم.
 ش��اه هدیه ای دیگر به پیرمرد داد و به س��ردار گفت: بیا از اینجا برویم 
 که اگر اندکی دیگ��ر بمانیم تاج وتخت را نیز بایس��تی ب��ه این پیرمرد 

ببخشیم.

 روزی ش��اه عباس صفوی نشس��ته بود و به پیروزی ه��ای بزرگ خود 
 مانن��د شکس��ت و بی��رون ران��دن پرتغالی ه��ا وعثمانی ه��ا فک��ر 

می کرد.
به ی��ادآورد که در آن روزهای جنگ و س��ختی و آن لشکرکش��ی های 
طوالنی، هیچ خ��وراک مقوی، س��الم و کم حجمی برای س��پاهیانش 

نداشت.
پس شیخ بهایی را به حضور طلبید و تهیه چنین غذایی را به او تکلیف 

کرد. 
شیخ بهایی روزها غرق تحقیق و جس��ت وجو در کتب و رساله ها شد و 
سرانجام معجونی به نام حلوا ارده ساخت که از کنجدآسیاب شده و شیره 

کشمش تهیه می شد.

ندرقلی بیگ )نادر(، در ۲۸ محرم س��ال ۱۱۱۰ قمری در 
میان طایفه افشار دیده به جهان گشود. افشاریان طایفه ای 
از ترکمانان بودند که از آذربایجان کوچ داده و در خراسان 
و مازندران مستقر شدند. ابیورد خاستگاه اصلی افشارهای 
ساکن خراسان بود و کش��اورزی و دامداری، طریق معاش 
آنان. زندگی در دش��ت و کوه و جدال م��داوم با ازبک ها و 
ترکمانان ش��مالی از نادر جنگجویی ماهر ساخت. خدمت 
در دربار باباعلی بیگ کوس��ه احمدلو، حاکم ابیورد سبب 
ش��د که نادر پله های ترقی را به س��رعت طی کند و خیلی 
زود توانست مقام اشییک آقاسی گری دربار صفوی و مقام 
افسر بلند پایه را به دست آورد. با مرگ حاکم ابیورد در سال 

۱۱۳6 قمری زمام امور را در دست گرفت. 
شروع اهمیت نادر مقارن با حکومت ملک محمود سیستانی 
بر خراسان بود و در این زمان نادر پیشنهاد وی برای اتحاد 

را پذیرفت.
شاه طهماسب دوم صفوی که سرداران خود را برای سرکوب 
ملک محمود فرستاده بود، از آوازه نادر آگاه شد و این آغازی 
بود بر رابطه نادر و پادش��اه صفوی . در این زم��ان نادر نام 
طهماس��ب قلی خان را بر خود نهاد. با حمایت و پشتیبانی 
نادر از سپاه شاه  طهماسب، سرانجام در سال ۱۱۳9 قمری 
ملک  محمود پس از یک نبرد طوالنی، تاج و تخت را واگذار 
کرد. این عملیات و پیروزی در آن بر شهرت نادر در مشهد 
افزود. نادر پس از س��رکوب این رقیب دیرینه، به سرکوبی 
افاغنه ابدالی که خراسان را میدان تاخت و تاز خود قرار داده 
بودند، پرداخت. در زمانی که نادر با ای��ن گروه از افغان ها 
درگیر بود، گروه دیگر یعن��ی افاغنه غلجایی که اصفهان را 
در تصرف داشتند، به سمت مشهد حرکت کردند تا شاید 
بتوانند از غفل��ت و درگیری این فرمانده اس��تفاده کرده و 
مشهد را نیز تصاحب کنند، اما نادر که از جریان آگاه شده 
بود به س��مت س��پاه آنان حرکت کرده و در کنار رودخانه 
مهماندوس��ت دامغان با یکدیگر برخورد کردند که در این 
میان نادر موفق شد در شش��م ربیع االول سال ۱۱4۲ این 
فتنه را نیز دفع کند. افاغنه عقب نشینی کردند و در جنگ و 
گریز مجددا در جلگه مورچه خورت از سردار افشار شکست 

خوردند.
نادر در ادامه به نبردهای خود در نق��اط مختلف ادامه داد 
و سعی داشت تا فتنه اش��رار و متعرضان را از کشور خنثی 
کند. این اقدامات، شاه صفوی را نگران ساخت و این اندیشه 
را در ذهن وی قوت بخشید که این سردار کار کشته قصد 
تصاحب تاج و تخت صفوی را دارد. از این رو بدون مشورت 
با نادر برای دفع خطر عثمانی به نقاط شمالی کشور تاخت 
و شکست وی در این نبرد باعث شد که وی ملزم به انعقاد 
ق��راردادی ۸۰ ماده ای ش��ده و به موجب همی��ن قرارداد 
جنوب ارس را به عثمانی واگذار کرد. اقدام مذکور، خش��م 
ن��ادر را برانگیخت و او را ب��رای بر کناری پادش��اه صفوی 
مصمم ساخت. در ربیع االول سال ۱۱4۸ بزرگان کشور را 
مجاب به این کار کرد و با عزل او، پسرش شاه عباس سوم 
به تخت صفوی تکیه زد و نادر که هنوز خود را آماده برای 

پذیرش این مهم نمی دانست، به عنوان نایب  سلطنت خود 
را معرفی ک��رد. پس از این ماجرا نادر به لشکرکش��ی های 
خود در کرمانش��اه برای دفع عثمانی ها ادام��ه داد و پس 
از پیروزی با خبر ش��د که نیروهای عصیانگر داخلی مانند 
محمدخان بلوچ ش��ورش کرده اند که نادر ب��ا توجه به آن 
ش��خصیت نظامی برجسته ای که داش��ت، توانست بر این 

غائله نیز فائق آید.
اکنون زمان آن بود که وی زمام امور را به دست گیرد. از این 
رو بزرگان، اعیان و رجال را جم��ع و اعام کرد: »من آنچه 
حق کوش��ش بود بجا آوردم و مملک��ت را از تجاوز روس و 
عثمانی نجات دادم و متجاسران افغان را نیز به جای خود 
نشاندم، اکنون نیاز به استراحت دارم و از شما می خواهم که 
طهماسب یا فرزندش عباس را که هر دو زنده اند یا هر کس 
دیگری را که مایلید به سلطنت انتخاب کنید.« این سخنان 
مخالفت بزرگان را برانگیخت و آنان بر پذیرش سلطنت از 
سوی نادر اصرار ورزیدند و سرانجام نادر سلطنت را پذیرفت 

و به طور رسمی در سال ۱۱4۸ سلطنت افشاریه جایگزین 
حکومت متزلزل صفوی شد.

نادر شاه افشار جنگ و پیروزی های بسیاری را در کارنامه 
خود ثبت کرده اس��ت اما آنچه باعث شهرت بیشتر او شد، 

فتح هند بود. 
در زمانی که نادر سعی داشت تا ش��ورش شهرهایی مانند 
قندهار را از بی��ن ببرد، درب��ار هند با حمای��ت از فراریان 
غلیجایی، روابط ۲ کش��ور را تا مرز نابودی پیش برد. نادر 
برای بر طرف ش��دن این غائله علیمردان خان از سرداران 
بنام خود را عازم دهلی کرد تا علت تعلل دربار هند از انجام 
خواسته وی )عدم حمایت از فراریان غلجایی( را جویا شود، 
اما محمد شاه )پادش��اه هند( جوابی قانع کننده نداد. این 
تعلل، نادر را بر تصمیم خود اس��توارتر ساخت و حرکت به 
سمت هند را آغاز کرد و در بین راه مناطق مختلف از جمله 

کابل، جال آباد و ... را فتح کرد.
پیشاور پایگاهی بود که نادر برای رسیدن به پایتخت هند  

باید از آن عبور می کرد؛ پس از دستیابی به این شهر مدتی 
دستور توقف صادر کرد تا از اطراف آذوقه و علیق جمع آوری 
و در پیشاور یک مرکز تدارکاتی تشکیل دهند، در این شهر 
خبر تأس��فبار مرگ ابراهیم خان ظهیرالدوله، برادر نادر به 
وی رس��ید. اخباری از این دست س��ردار فاتح ایران را نه  
تنها دلسرد نکرد، بلکه وی را در رسیدن به هدف استوارتر 
ساخت. وی در ادامه از پیشاور به جانب الهور عزیمت کرد. 
در ادامه نادر موفق به تصاحب الهور نیز شد. اخباری از این 
دست، عاوه بر هراساندن محمدشاه و دربار هند، موجب 
شد تا س��پاه هند به مقابله س��پاه نادر بروند و با قوایی در 
حدود ۳۰۰ هزار نفر و ۲ ه��زار فیل جنگی و ۵۰۰ توپ، در 
جلگه )کرنال( واقع در ۱۳۵ کیلومتری ش��مال دهلی و در 
محلی بین رودشاه فیض و جنگل تنکی اردو زند. سپاه نادر 
در این جنگ تنها ۸۰ هزار نفر بود، اما در عوض قوای نادر 
شاه از حیث سلحشوری و جنگاوری و روحیه و انضباط بر 
دشمن برتری داشت و فرماندهی آن با سرکردگانی بود که 
همه نسبت به نادرشاه صمیمی و فداکار بودند و از فرامین 
پادشاه اطاعت می کردند. در صورتی که سرکردگان قوای 
هند با یکدیگر اختاف داش��تند و همی��ن موضوع باعث 

سستی و تزلزل روحیه هندی ها می شد. 
نادر برای پیروزی بر دشمنی که از چند برابر نیرو بهره مند 
بود، نیاز داش��ت تا از تدابیر و تکنیک های نظامی استفاده 

کند بدین صورت که:
۱�  چون از سس��تی و اختاف بین سرکردگان محمدشاه 
آگاه بود، شبانه فرماندهان خود را فرا  خواند و با بیان ضعف 
دشمن اعام داشت به واس��طه کینه ای که قبایل مختلف 
هندی در طول مسیر از ما دارند. اگر شکست حاصل شود 
امیدی نیست که بتوانیم به سامت به ایران باز گردیم و در 

بین راه کشته خواهیم شد.
۲-  طرح مانوری بر اساس اصل غافلگیری، سرعت و ضربت 

قوی بر نقطه ضعف دشمن در دستور کار نادر قرار گرفت.
در ۱۵ ذیقعده سال ۱۱۵۱ بین دو سپاه، در منطقه کرنال 
نبرد آغاز ش��د. محمدشاه و س��پاه هندیان آغازگران نبرد 
بودند و با س��پاهیان فیل به سمت نادرش��اه حمله آورند و 
نادر شترانی را آماده و بر پشت آنان بته های چوب قرارداد، 
س��پس آن را آتش زده و در میان فیان فرستاد و ناگهان 
فیل های هندی رم کردند و نادر با اس��تفاده از این فرصت، 
فورا با سوارنظام خود، سپاه درهم ریخته هند رامورد هجوم 
قرار می دهند. بر اثر این حادثه ناگهانی، سپاه هندی طوری 
غافلگیر  شد که از هر طرف رو به فرار گذاشت و محمدشاه 
در این نبرد زخمی ش��د. تمام توپخانه و فیل های جنگی و 

اسلحه و اثاثیه هندیان به تصرف قوای ایران در آمد. 
نادر روز ۱۸ ذیقعده به ش��کرانه این فتح بزرگ، جش��ن با 
ش��کوهی در اردوگاه ایران برپا کرد. س��رانجام محمدشاه، 
تس��لیم نادر ش��د و روز اول ذیحجه به همراه یکدیگر وارد 
دهلی شدند.به گفته س��رجان ملکم غنیمت حاصله از این 
نبرد، متجاوز از ۷۰میلیون لیره بود که ش��امل الماس کوه 

نور و تخت طاووس نیز می باشد.

عملیـات جنگی نـادر در ایران و هنـد

»رونالد آموندسن« دريانورد نروژي و کاشف قطب جنوب 



اخبارخبر

از جمله ملزومات رشد و توس��عه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی و 
کالبدی مناسب برای استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات 
عمومی، به منظور تحرک و جابه جایی بهتر و دسترس��ی آس��ان تر 
در سطح شهر اس��ت.  با توجه به اهمیت مس��ئله، مراکز تفریحی به 
خصوص پارک ها، فضاهای س��بز و باغ های شهری، باید به گونه ای 
طراحی و احداث شوند که معلوالن جس��می- حرکتی نیز  قادر  به 

استفاده از  این گونه اماکن باشند.
 در این رابطه مشاور مناسب سازی شهرداری اصفهان گفت: بر اساس 
گزارش های ستاد مناسب سازی اس��تانداری که از سوی اداره کل 
مناسب سازی کشور منتشر شده، شهرداری اصفهان در بین تمامی 
سازمان ها و ارگان هایی که در امر مناسب سازی ها وظایفی بر عهده 

دارند، بهترین عملکرد را در سطح کشور داشته است.
 علیرضا ابراهیمیان افزود: به دس��ت آوردن چنین جایگاهی گویای 
این است که شهرداری اصفهان در زمینه مناسب سازی، فعالیت های 
خوبی انجام داده اس��ت. وی تاکید کرد: پروژه هایی را به عنوان الگو 
در شهر تعریف کردیم تا در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان اجرا 
و به عنوان تجربه موفق از آن یاد ش��ود، از این رو بر اس��اس اهمیت 
این پروژه ها بودجه امسال را تعیین و در مناطق 15 گانه شهرداری 
اصفهان اولویت های مناس��ب سازی را مش��خص کردیم که شامل 
مناسب سازی معابر، بوستان ها و ساختمان های در اختیار شهرداری 
می شود.ابراهیمیان خاطرنشان کرد: سند راهبردی مناسب سازی 
برای تبیین نقش��ه راه 10 ساله، به سفارش س��تاد مناسب سازی و 
معاونت شهرسازی و معماری در معاونت پژوهش در حال انجام است 
که این سند برای اولین بار در کش��ور آماده می شود. وی ادامه داد: 
در حال حاضر مشاور آن انتخاب شده و اولین جلسه کمیته نظارت 
و راهبری پروژه نیز هفته گذش��ته برگزار شد ضمن آن که  در صدد 

هستیم تا پایان سال این سند آماده شود.
مشاور مناسب س��ازی ش��هرداری اصفهان، گریزی هم به آمارهای 
اعالم شده از روند مناسب سازی ها در ش��هر زد و گفت: در این باره 
درصدهای مختلفی ارائه می ش��ود، اما من فق��ط در مورد فضاهای 
در اختیار شهرداری می توانم بگویم  که تاکنون مناسب سازی 35 
درصد فضاهای شهری انجام ش��ده و بر آنیم در برنامه 10 ساله، این 
عدد را به ش��اخص باالی 90 درصد برس��انیم. وی تاکید کرد: قطعا 

مناسب سازی ها در ابعاد مختلف پیگیری می شود.
 ابراهیمیان اف��زود: به منظور پاس��خگویی به ارگان ها و س��ازمان 
های ذیصالح، نماینده ش��هرداری در جلسات مناسب سازی حضور 
 مستمر دارد.  وی با اشاره به در دس��تور کار قرار گرفتن طرح جامع 
پیاده روسازی، گفت: در پیاده روس��ازی های جدید و پیاده روهای 
ترمیم شده، مس��یرهای عبور نابینایان در نظر گرفته شده و ضوابط 

مناسب سازی هم در آنها رعایت می شود.

هرساله با فرارس��یدن میالد مبارک امام حس��ن مجتبی )ع( در ماه مبارک 
رمضان طرح زیبایی با عنوان »س��فره کرم امام حسن مجتبی )ع(« برگزار 
می ش��ود.این عمل طبق سنت حس��نه اهل بیت )ع( برای اطعام نیازمندان 

انجام می گیرد.
رییس اتحادیه نانوایان اصفهان اظهار کرد: س��ال گذش��ته بیش از دویست 

واحد نانوایی در شهر اصفهان این طرح را اجرایی کردند.
عباس صابری میرآب��ادی در خصوص اجرای این ط��رح گفت: برای اجرای 
سفره کرم امام حسن مجتبی )ع( در برخی از موارد ،خیران با پرداخت هزینه 
دستمزد و درآمد یک روز نانوا، از وی درخواس��ت می کنند تا در آن روز نان 
رایگان در اختیار عموم مردم قرار دهد.وی ادامه داد: البته تعدادی از نانوایان 

نیز خودشان داوطلبانه بانی انجام این کار می شوند.
رییس اتحادیه نانوایان اصفهان بابیان اینکه در حال حاضر آمار رس��می از 
اجراکنندگان این طرح برای ماه مبارک رمضان امس��ال در دس��ت نداریم، 
 گفت: با توجه ب��ه اینکه اجراکنندگان این طرح هرس��اله ب��ا افزایش روبرو

 بوده است، امسال نیز قطعا بیش از سال گذشته خواهد بود.
شایان ذکر اس��ت با مش��ارکت مردم خیر اصفهانی، می توان این طرح را به 

صورت گسترده تر برای ترویج فرهنگ احسان اجرا کرد.

مدیر عامل ش��رکت مترو اصفهان گفت: س��اعات کاری مترو در ماه 
مبارک رمضان طبق روال گذشته از 7 صبح تا 15 عصر است.

علیرضا فاتحی اظهارکرد: فاز اول خط یک مترو در ماه مبارک رمضان 
نیز از 7 صبح تا 15 عصر به شهروندان سرویس دهی می کند.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان اکنون بهای 
بلیت با استفاده از کارت حمل و نقل 500 تومان است.

 فاز اول خ��ط یک مت��رو حدفاصل ایس��تگاه پاس��داران در خیابان
 امام خمینی)ره( تا میدان شهدا سال گذشته به بهره برداری رسید و 

قرار است در فصل تابستان این خط به ایستگاه تختی برسد.

بر اساس اعالم اداره کل مناسب سازی کشور؛

نهضت مناسب سازی در اصفهان 
چشم کشور را خیره کرد

رییس اتحادیه نانوایان اصفهان:

سفره کرم امام حسن مجتبی )ع( 
امسال در اصفهان گسترده تر می شود

ساعات کاری مترو در ماه رمضان 
تغییر نکرده است

کارخان��ه تاریخی ریس��باف تنه��ا بازمان��ده مجموعه 
 کارخانه ه��ای ریس��ندگی و بافندگ��ی اصفه��ان

 محس��وب می ش��ود، کارخانه ای که در انتظار تبدیل 
شدن به »موزه«  است. ریسباف تنها اثر ماندگار معماری 
صنعتی اصفهان است که در دوران پهلوی اول در سال 
131۲ شمسی تاسیس و در تاریخ هشتم مردادماه سال 

13۸1 به شماره ۶01۸ در فهرست آثار ملی ثبت شد.
در رابطه با حف��ظ کارخانه تاریخی ریس��باف اصفهان 
تفاهم نامه ای در اردیبهش��ت ماه 93 با نظ��ر وزیر راه و 
شهرسازی و معاونان وی پیش نویس شد و جرقه حفظ 
این کارخانه، آذرماه سال 9۲ توسط یکی از رسانه های 
اصفهانی با این مضمون که بانک ملی در نظر دارد ملک 
مازاد خود را واقع در اصفه��ان، چهارباغ )محل کارخانه 
ریسباف( از طریق مذاکره مس��تقیم به فروش برساند 

زده شد. 
تبدیل کارخانه ریس��باف، نخس��تین کارخانه نساجی 
اصفهان ب��ه موزه ب��زرگ ،خب��ری بود که پ��س از آن 
جریان سازی، در محافل نقل شد؛ خبری که شنیدن  آن  
برای اهالی و دوستداران میراث فرهنگی خوشایند بود. 
این ملک بزرگ برای تغییر کاربری در مسیر اما و اگرها 
راه هفت خان را س��پری ک��رد  و در آخرین تصمیمات، 
زمین مربوط��ه از تملک بانک ملی خارج و توس��ط راه 
و شهرسازی اصفهان خریداری ش��د و تبدیل این بنای 
 تاریخی به موزه در مس��یر دس��ت اندازهای خاص خود

  قرار گرف��ت. اما هن��وز هی��چ اقدامی ب��رای آن انجام 
نش��ده اگرچ��ه معاون اس��تاندار و ش��خص اس��تاندار 
قول های��ی در این  ب��اره داده اند تا گ��ره  کالف آخرین 
بازمان��ده کارخانه های صنعتی – تاریخ��ی اصفهان در 
مسیر اما و اگرها، باز ش��ود و این مکان هر چه زودتر به 
موزه تبدیل ش��ود. توقف آخرین بازمانده کارخانه های 
صنعتی تاریخی اصفهان وقتی به مرحله  اجرا رسید که 
یک امضای درخش��ان روی آن مهر و موم شد، استاندار 
اصفهان س��رانجام ، تفاهم نامه ای را  که بدون امضا رها 

شده بود، امضا کرد.
اس��تاندار اصفهان بازدی��دی هم از کارخانه ریس��باف 
داشت و در حاشیه این بازدید اعالم کرد تبدیل کارخانه 
ریسباف به موزه ملی، فرصتی بس گران بهاست که باید  
آن را مغتنم به ش��مار آورد. رس��ول زرگرپور در تبیین 
جزییات تغییر کاربری ریس��باف افزود: پس از مدت ها 
رایزنی توانستیم صورت جلسه تحویل زمین را از بانک 
ملی به وزارت راه و شهرس��ازی بگیریم و سرانجام این 
زمین واگذار ش��د، البته در قراردادی که منعقدش��ده، 
قرار بر این است که 15 درصد نقد و ۸5 درصد مستقالت 

کشوری به بانک ملی واگذار شود.
ف�روش کارخان�ه ریس�باف توس�ط راه و 

شهرسازی شایعه است
اما با وجود همان امضایی که مهر و موم ش��د هنوز 
خبری از اجرایی شدن این موزه شنیده نمی شود  و 

این در حالی اس��ت که معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان تاکید کرد: این کارخانه از سالها 
قبل طب��ق مصوبه کمیس��یون ماده 5 ک��ه مراحل 
تصویب را گذراند ق��رار بود به موزه ش��هر اصفهان 
تبدیل شود اما به دلیل اینکه مالکیت آن در اختیار 
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی بود این موضوع به 

تعویق افتاد.
س��ید جمال الدین صمصام ش��ریعت اظهارکرد: از 
طرفی ساختمان هایی که کارخانه از دوره پهلوی اول 
دارد و ثبت ملی شده بود، رو به خرابی می رفت و از 
سویی دیگر اهمیتی به این بناها داده نمی شد و ابزار 
 تملک آن هم به دلیل قیمت باالی��ی که بانک ادعا 
می کرد وجود نداش��ت، در نهایت با تعامالتی که با 
بانک ملی انجام شد، اداره کل راه و شهرسازی نسبت 
به خریداری این کارخانه اقدام کرد و بخشی از آن را 
به صورت نقدی و بخشی را به صورت معوض ملکی 
در اختیار بانک قرار داد و مراحل تملک آن طی شد.

وی افزود: قرار است کارخانه ریسباف به موزه شهر 
اصفهان تبدیل ش��ود و در این مس��یر ش��هرداری 
اصفهان کمک های نرم افزاری در ای��ن باره را ارائه 
داد و نی��ز از نظر هم��کاری در تصوی��ب کاربری ، 
اعالم آمادگی ب��رای صدور پروان��ه و همراهی الزم 
 در جهت تحق��ق این کاربری نهای��ت تالش خود را

 مبذول داشت تا با توجه به اینکه اصفهان فاقد موزه 
خوب اس��ت، این کارخانه تبدیل به موزه ای شود تا 

کلیه اش��یای عتیقه و تاریخی که در طی دوره های 
مختلف کش��ف ش��ده، در معرض دید عموم مردم 

گذاشته شود.
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری اصفهان 
ادامه داد: اینکه گاهی اعالم می ش��ود اداره کل راه 
و شهرس��ازی کارخانه را خریده و قصد فروش دارد 
صحیح نیس��ت، برنامه به این گونه اس��ت که راه و 
شهرسازی، س��اختمان کارخانه را در اختیار میراث 
فرهنگی قرار می دهد تا با همکاری میراث فرهنگی، 

موزه شهر اصفهان تحقق پیدا کند.
وی یادآور شد: زمان راه اندازی آن بستگی به مراحل 
پس از خرید، تجهیز، مبلم��ان و تعمیر ابنیه ای که 
در طول دهه گذشته با بی توجهی دچار فرسودگی 

شده و نیازمند مرمت است، دارد.
 وجود 15هزار شی ء ارزشمند قابل نمایش 

در اصفهان
فریدون الهیاری با بیان اینکه در حال حاضر 15هزار 
شی ء ارزشمند قابل نمایش در اصفهان وجود دارد، 
تصریح کرد: کل ظرفیت موزه ه��ای اصفهان ۸00 
شی ء است و ما نیازمند توسعه مکانی برای  نگهداری 
و نمایش  این اشیا هستیم، البته چندین مجموعه و 
موزه خصوصی نیز در اصفهان داریم اما ما به دنبال 
حفظ آثار، مکان نمایش و امنیت این آثار هستیم که 
با احداث این موزه بزرگ امید داریم بخش��ی از این 

دغدغه ها رفع شود.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

پیشنهاد ارشاد به شهرداری برای تجهیز 1۴ سالن 
تئاتر در اصفهان

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان:

ورود سنگ های تقلبی به صنعت فیروزه کوبی در 
دست بررسی است

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی نور راسخون:

تولید  نخستین
نرم افزار جامع قاریان جهان اسالم در اصفهان 

مدیرکل ارشاد اس��المی اصفهان گفت: باتوجه به 
قول شهردار، اداره ارشاد اسالمی، پیشنهادی مبنی 
بر اختصاص فضا و یا تجهیز سالن های راکد در 1۴ 

نقطه شهر را به این ارگان ارائه کرده است.
حجت االس��الم حبیب رض��ا ارزان��ی ب��ا توجه به 
پیگیری ه��ای مختل��ف این رس��انه از ش��هرداری 
اصفهان و قول  شهردار در ارتباط با تجهیز سالن های 
راکد پایتخ��ت فرهنگی جهان اظهار داش��ت: پس 
از اعالم و انتش��ار قول ش��هردار اصفهان در ارتباط 
با کمک به تجهیز س��الن های س��طح شهر، ضمن 
ابراز تشکر از این حس��ن توجه پیشنهاد کردیم که 
سالن های تئاتر در 1۴ نقطه از شهر اصفهان تجهیز 
ش��ود. وی افزود: البته ظرفیت س��الن های ش��هر 
اصفهان بسیار بیشتر از این تعداد است اما امیدواریم 
با این اقدام حداقل در هر ک��دام از مناطق 1۴ گانه 
اصفهان یک سالن تئاتر مجهز در اختیار هنرمندان 

عرصه نمایش قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان تاکید کرد: 
بنا بر پیشنهاد اداره ارشاد اصفهان شهرداری می تواند 

س��النی برای اجرای نمایش در  تمامی نقاط سطح 
ش��هر در  اختیار ما بگذارد و یا در نقاط فاقد س��الن 
،مکانی را به ش��کل اجاره ای به اداره ارشاد اصفهان 
تفویض کند تا با اختصاص مبلغی و با مدیریت انجمن 
هنرهای نمایشی در اختیار انجمن های تئاتر سطح 
ش��هر قرار گیرد. وی با بیان اینکه همچنین امکان 
ارائه فضا برای اجرای تئاتر در فرهنگسراهای متعدد 
شهرداری وجود دارد، ادامه داد: این پیشنهادات در 
قالب یک نامه در حدود ی��ک هفته پیش در اختیار 
شهرداری اصفهان قرار گرفته است که منتظر اعالم 

نظر و پاسخ شهردار محترم هستیم.

رییس اتحادی��ه صنایع دس��تی اس��تان اصفهان 
 در ارتباط ب��ا ورود س��نگ های تقلب��ی به صنعت

 فیروزه کوبی اصفهان اظهار داش��ت: در ابتدا باید 
بگویم که فیروزه کوبی یکی از صنایع دستی اصیل 
اصفهان است که قدمت آن در این شهر به حدود ۴0 

سال قبل می رسد. 
عباس ش��یردل با اش��اره به تفاوت فیروزه کوبی در 
اصفهان با برخی از دیگر ش��هرها افزود: در اصفهان 
فیروزه کوبی عالوه بر جواهراتی مانند دس��تبند و 
گوشواره در ظروفی مانند بشقاب، لیوان، گل آبپاش 

و غیره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه سنگ استفاده شده در این صنعت فیروزه 
اصل نیشابوری اس��ت، ابراز داشت: سنگ ریزه های 
حاصل از ش��کل دادن س��نگ فیروزه برای انگشتر 
در صنعت فیروزه کوبی اس��تفاده می شود و به طور 
معمول هنرمندان ، ابزار کار فیروزه کوبی را به شکل 
مجموعه ریگ خریداری می کنن��د. وی در ارتباط 
با اس��تفاده از فیروزه های تقلبی در ساخت ظروف 

فیروزه کوبی که مورد اعتراض برخی هنرمندان بوده 
است، تاکید کرد: به طور معمول زمانی که هنری به 
اوج می رسد شایعاتی  علیه آن رواج پیدا می کند و بر 
این اساس اعتقاد دارم که  احتماال موضوع استفاده 
از سنگ های فیروزه تقلبی صحیح نباشد اما  امکان 
درست بودن این مطلب را نیز رد نمی کنم. شیردل 
افزود: بدین منظور و برای بررس��ی بیش��تر مسئله 
کمیسیون فنی متشکل از س��ه نفر در هفته جاری 
برای نظارت بر  این امر برگزار می شود و در صورت 
صحیح بودن این مس��ئله، برخورد ج��دی با فرد یا 

افراد متخلف انجام خواهد شد.

مدیرعامل مؤسس��ه فرهنگی نور راس��خون گفت: 
نخستین نرم افزار جامع قاریان جهان اسالم شامل 
هزاران ساعت تالوت قرآن کریم از ۴5 قاری مصری 

و ۶5 قاری ایرانی عرضه شد.
سید احمد سجادی اظهار کرد: تالوت قرآن کریم، 
هم مقدمه  ای برای فهم و تدبر در آیات الهی است و 
هم راهی برای جلب رحمت واسعه خداوند متعال، 
زیرا قرآن نور است و هر کس این کتاب آسمانی را 
تالوت کند، نورانیت قرآن را از چشم به زبان و سپس 
بر دل خود منتقل کرده و اگ��ر با صوتی زیبا تالوت 
کند نورانیت این کتاب آس��مانی را به گوش و دل 
مردم رسانده است. وی افزود: نرم  افزار »قاریان« که 
تولیدی فاخر در زمینه قرآن کریم و حاصل تالش 
همکاران در مؤسس��ه فرهنگی هنری نور راسخون 
است می کوشد  تا واسطه هم نشینی مردم مسلمان 
ایران با قرآن، این کالم وحی، باشد. وی توضیح داد: 
این نرم افزار امکان اس��تفاده از بانک قاریان جهان 
اسالم را در رشته های تالوت مجلسی، استودیویی، 

ترتیل، تحقیق، تحدیر و ... به کاربر می دهد.

به گفته س��جادی، امکان فیلتر و نمایش لیس��ت 
فایل ها به تفکیک 30 جزء و سوره های قرآن کریم، 
ذخی��ره فایل های دانلود ش��ده، پخ��ش به صورت 
آفالین و یا آنالین، کس��ب امتیاز هدیه از س��ایت 
راس��خون و بهره مندی از مزایای آن  که بر اساس 
آخرین فن��اوری اندروی��د طراحی ش��ده  از جمله 
ویژگی های نرم افزار »قاریان« است. وی با بیان این 
که این نرم افزار از س��ایت های راسخون و کافه بازار 
قابل دریافت است  یادآور شد: این تالش خالصانه به 
روح بلند و ملکوتی شهیدان مدافع حرم و شهدای 

قاری قرآن تقدیم می شود.

معاون فرهنگ��ی اداره کل ارش��اد اصفهان گفت: 
فراخوان جشنواره مطبوعات اصفهان امسال پس 
ازتایید طرح ارائه شده از سوی اداره ارشاد اصفهان 
به پایتخت منتشر و جشنواره در دی یا بهمن ماه  

برگزار می شود.
حجت االس��الم امیررضا ارزانی اظهار داش��ت: در 
اواخر س��ال 9۴ معاون مطبوعاتی وزارت ارش��اد 
آیین نامه ای برای برگزاری جش��نواره مطبوعات 
 اس��تانی به م��ا ارائه ک��رد ک��ه در اوایل امس��ال 
تغییر یافت. وی اف��زود: بر این اس��اس آیین نامه 
جدی��د جش��نواره مطبوعات ت��ا حد زی��ادی با 
س��ال های گذش��ته متفاوت خواهد بود و در این 
آیین نامه ب��ه موضوع محوری توجه خاص ش��ده 

است.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان بیان داشت: برای برخی بخش های 
جش��نواره مانند یادداش��ت و مقاله و س��رمقاله 
موضوعات تخصصی در نظر گرفته ش��ده است و 

خبرن��گاران باید مطابق موضوعات ارائه ش��ده به 
ارسال اثر بپردازند اما جشنواره در برخی حوزه ها 

مانند عکس ، تیتر و خبر جنبه عمومی دارد.
 داوری جشنواره مطبوعات کامال استانی 

خواهد بود
وی با بیان اینک��ه همچنین ارزیابی آثار در س��ال 
گذش��ته بیش��تر بر عهده  داوران پایتخت بوده  اما 
امسال این داوری به خود استان ها واگذار شده است، 
تصریح کرد: مطابق آیین نامه امسال تمامی داوران 
توس��ط  اصفهان تعیین و اس��امی آنها برای تایید 

صالحیت به وزارت ارشاد اعالم می شود.
مع��اون فرهنگ��ی اداره کل فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان اصفهان تاکید کرد: قرار اس��ت 
 اداره ارش��اد اصفه��ان ب��ر اس��اس پارامتره��ای 
بیان شده طرح خود را به تهران ارائه کند و بر این 
اس��اس مدلی برای برگزاری جشنواره مطبوعات 
اس��تان در س��ال 95 طراحی کرده ایم که پس از 
تایید، اطالع رسانی عمومی می شود و امکان اعالم 

فراخوان خواهیم داشت. وی اضافه کرد: پیش بینی 
ما برای زمان برگزاری جشنواره مطبوعات با توجه 
به تخصصی ب��ودن برخی عرصه ه��ای فراخوان، 
در ماه های دی و یا به احتمال ق��وی تر بهمن ماه 
اس��ت. حجت االس��الم ارزانی گف��ت: همچنین 
امسال آیین روز خبرنگار مطابق با 17 مردادماه و 
 با حضور حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و

 اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
برگزار می شود.

اس��تاندار اصفهان در نهمین جلسه ستاد راهبری 
اقتصاد مقاومتی اس��تان که پیرامون برنامه  ملی 
گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 
برگزار شد، اظهارداشت: گفتمان اقتصاد مقاومتی 
موضوعی اساس��ی و بس��یار مه��م در این بخش 
است و بستر س��از اجرای بس��یاری از برنامه های 

اقتصادمقاومتی است.
رس��ول زرگرپور افزود: ب��ا توجه ب��ه اهمیت این 
مسئله، مسئولیت ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی 
به صداوسیما سپرده شده است و این مرکز موظف 
اس��ت ، طراحی الگوی رسانه ای تشویق مشارکت 
عموم��ی در تولید ملی و اص��الح الگوی مصرف و 
اج��رای آن و همچنین طراحی و اج��رای الگوی 
رس��انه ای ترویج و تقویت رفتاره��ای اقتصادی 
بایس��ته در خانوارها و فعاالن اقتصادی را اجرایی 
نماید که این موضوعات بستر ساز اقتصاد مقاومتی 

خواهد بود.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه طراحی الگوی 

رس��انه فرات��ر از برنامه ه��ای صدا و سیماس��ت، 
 اظهارداش��ت: ص��داو س��یما بای��د ب��رای همه

 رسانه ها الگو ارائه نماید و این الگو باید برای همه  
رس��انه ها در همه  زمان ها و مکان ها قابلیت اجرا 
داشته باشد. زرگرپور با اشاره به اینکه این الگو در 
دو بس��تر صدا و س��یما نیز دارای دو فضای کامال 
 مس��تقل و مجزا س��ت، افزود: محتوای برنامه ها

  از جمله خب��ر، تبلیغ��ات، برنامه ه��ای عادی و 
گزارش های ویژه و مصاحبه ه��ا هریک وضعیت 
متمایزی دارد و باید با هر ک��دام به صورت مجزا 
برخ��ورد ش��ود و در همه  ای��ن برنامه ه��ا محور 

اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گیرد.
مدیر ارش��د اس��تان با تاکید ب��ر اینک��ه اقتصاد 
 مقاومتی در فضای آرامش، امید و تالش وکوشش
  ش��کل می گی��رد، گفت: م��ردم باید نس��بت به

 فعالیت های شکل گرفته خوش بین و امیدوار به 
شرایط پیش رو باشند و صداوسیما نقش اساسی 
در ش��کل گیری این روند خواهدداشت. استاندار 

اصفهان با بیان اینکه صدا و س��یما باید از حضور 
کارشناس��ان مختلف با دیدگاه ه��ای متفاوت در 
برنامه های خود بهره گیرد، افزود: تنوع همیش��ه 
برای مردم جذاب خواهد ب��ود و باید این موضوع 

مورد توجه قرار گیرد.
اس��تاندار اصفهان در پایان اظهارداش��ت: همه به 
این موضوع اعتقاد دارند که مش��کالت اقتصادی 
و اشتغال کشور در قالب اقتصاد مقاومتی برطرف 
خواهد شد و همه  مس��ئوالن باید تالش کنند که 

در این قالب مشکالت را حل کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

جشنواره مطبوعات استان اصفهان بهمن ماه برگزار می شود
در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان اصفهان تاکید شد؛

اقتصاد مقاومتی راه حل مشکالت اقتصادی و اشتغال کشور 

باز  شدن کالف درهم پیچیده یک کارخانه؛

ریسباف موزه می شود
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شوک عجیب دربین سرخ پوشان

اقدام جالب كادرفني سپاهان در رابطه با 
بازیکنان سرطانی

بازیکن تیم پرسپولیس در تمرینات این تیم شرکت نمی کند.
رامی��ن رضایی��ان بازیک��ن مل��ی پ��وش پرس��پولیس ک��ه یکس��ال 
 دیگ��ر ب��ا ای��ن تی��م ق��رارداد دارد در تمرین��ات سرخپوش��ان حاض��ر 

نمی شود.
 از طرف دیگر کی روش به ملی پوش��ان اع��ام کرده تا ٣١ خ��رداد نباید 
 تمرین کنند که این موضوع واکنش تند برانکو را در پی داشت و اعام کرد 

ملی پوشان را جریمه خواهد کرد.
 در حالی که چند بازیکن در تمرینات حاضر ش��ده و ب��ه صحبت با برانکو 
 بس��نده کرده اند ام��ا رامی��ن رضاییان حت��ی در تمرین هم حض��ور پیدا 

نکرده است.
  رضاییان به جاى حضور در تمرینات پرسپولیس به باشگاه صبا می رود و با 

امکانات این باشگاه تمرین می کند!
  گفته م��ی ش��ود وى از یک تی��م ترکی��ه اى پیش��نهاد دریاف��ت کرده و 

عاقمند است که پرسپولیس را ترک کند.

کادرفني تیم فوتبال سپاهان براي همراهی با حسام فتاحی موي سر خود 
را کوتاه کردند.

کادر فنی تیم فوتبال سپاهان شامل عبداهلل ویسی و دستیارانش به منظور 
همراهی با حسام فتاحی بازیکن سابق این تیم که درحال مبارزه با سرطان 
است و در تمرینات سپاهان حاضر شده موهاى سر خودشان را تراشیدند 

تا به او در این مسیر سخت و طوالنی کمک کنند.

سیری در دنیای ورزش

پس از اینکه جواد نکونام از تیم ملی فوتبال کش��ورمان خداحافظی کرد آندو تیموریان بازوبند کاپیتانی تیم ملی را 
بر بازو بست و در چند بازى هم با این بازوبند براى تیم ملی فوتبال کش��ورمان به میدان رفت. اما پس از مصدومیت 
تیموریان، کی روش بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به اش��کان دژاگه سپرد ،به 
نظر می رس��د کی روش قصد دارد دژاگه را به عنوان کاپیتان ثابت تیم ملی 
انتخاب کند و حتی در صورت بازگش��ت آندو به تیم ملی، وظیفه کاپیتانی 

همچنان بر عهده دژاگه باشد. 
کی روش اعتقاد دارد کاپیتانی تیم ملی باید بر عهده بازیکنی باشد که سال ها 
در فوتبال اروپا حضور داشته و پیش از این هم با وجود حضور علی کریمی در 
تیم ملی، کی روش از نکونام به عنوان کاپیتان استفاده می کرد. باید دید در 
بازى هاى آینده تیم ملی، چه کسی وظیفه کاپیتانی را بر عهده خواهد داشت 

و آیا در حضور تیموریان باز هم دژاگه کاپیتان تیم ملی خواهد بود یا خیر. 
با این شرایط به نظر می رسد کم کم پروژه عبور از کاپیتان آندو کلید خورده است، هرچند کاما می شود احساس کرد 

که »آندو« براى کی روش »نکونام« نیست!

تیم نفت آبادان مسیر سختی پیش رو دارد و  بازیکنان زیادى می خواهد تا تیمش تکمیل شود.
 آبادانی ه��ا پ��س از صعود ب��ه لی��گ برت��ر، هن��وز نتوانس��ته اند خری��د خوب��ی داش��ته باش��ند و تنها 

حسین ساکی بازیکن آینده دار تیم ملی جوانان را از تیم سقوط کرده 
استقال اهواز خریده اند.آبادانی ها با چند بازیکن فصل قبلشان توافق 
کرده اند تا در لیگ شانزدهم کنارشان باش��د، نام هایی چون بغانی، 
نیک نفس، عبداهلل زاده، جهانی، زلیکانی، پورمحمد وشادکام ماندنشان 
 قطعی ش��ده اس��ت و البته حس��ن هورى دروازه بان این تیم در نفت 

می ماند.
همچنین قرار است چهار بازیکن خارجی به تیم نفت بیایند تا این تیم 
با قدرت بیش ترى در مسابقات حاضر ش��ود، اما انتظار خوزستانی ها 
این است  که مربیان نفت آبادان از سرمایه هاى بومی استفاده کنند تا 

بازیکنان بومی بتوانند براى این تیم خوزستانی موثر واقع شوند. باید دید صنعت نفت که اکنون از اکثر تیم ها 
عقب افتاده است چه عملکردى در ادامه مسابقات لیگ برتر خواهد داشت.

نفت آبادان و مسیر سخت پیش روپروژه عبور از آندو كلید خورد؛ دژاگه كاپیتان جدید تیم ملی

با مثبت اعالم شدن دوپینگ وزنه بردار روس؛

 مدال برنز كیانوش رستمی به نقره 
تبدیل می شود

حاج صفی در یونان
 سه رقیب ملی پوش دارد!

 با مثبت اعام شدن آزمایش دوپینگ وزنه بردار روس، مدال برنز کیانوش 
رستمی در المپیک لندن به نقره تبدیل خواهد شد.

فدراس��یون جهانی وزنه بردارى فهرس��ت ١۰ ورزش��کار دوپینگی را در 
المپیک لندن اعام کرد که در بین آنها نام آپتی آیوکادوف وزنه بردار روس 

در دسته ۸۵ کیلوگرم دیده می شود.
بدی��ن ترتیب م��دال نق��ره ای��ن ورزش��کار پس گرفت��ه خواهد ش��د و 
 م��دال برن��ز کیان��وش رس��تمی در این دس��ته به م��دال نق��ره تبدیل 

می شود.
 خبرگزارى روس��یه در ای��ن ب��اره گ��زارش داد؛ فدراس��یون جهانی نام

 ١۰ ورزش��کار را به عنوان دوپینگی معرفی کرده اس��ت ک��ه در بین آنها 
نام ایلیا ایلین، وزنه بردار مش��هور قزاقستانی در دس��ته ۹۴ کیلوگرم نیز 
 به چش��م می آید. همه این ورزش��کاران از فعالیت هاى ورزش��ی محروم

 شده اند.

باشگاه آ.ا. ک یونان خواهان به خدمت گیرى احسان حاج صفی است و این 
خبر چند روزى است که در محافل ورزشی مخابره شده است.

اگر چه باشگاه یونانی ،با مدیر برنامه احسان و هم چنین باشگاه اف اس وى 
فرانکفورت وارد مذاکره  شده است اما این به منزله حضور قطعی ملی پوش 

ایرانی در یونان نیست.
واقعیت این است که باشگاه یونانی براى پس��ت دفاع چپ سه کاندیداى 
دیگر ه��م دارد. جال��ب اینکه رقباى احس��ان هم ملی پوش هس��تند؛ از 

کشورهاى سنگال، لهستان و مجارستان.
 مدافع چپ تیم ملی لهس��تان و مجارس��تان هم اکنون مشغول بازى در 

یورو 2۰١6 هستند.
باش��گاه اف اس وى فرانکفورت اعام کرده بعد از تعطیات روز یکشنبه 

تکلیف احسان مشخص خواهد شد.
 حاج صفی ب��ا اف اس فرانکفورت ق��راردادى یک فص��ل و نیمه به ارزش

 ۹۰۰ هزار یورو داشت که با توجه به س��قوط تیم به دسته سوم می تواند 
این تیم را ترک کند.

 هر چند در صورت نهایی شدن حضور احسان در تیم آ.ا.ک یونان باشگاه 
آلمانی براى دریافت رضایتنامه پول دریافت خواهدکرد.

پیش ت��ر زمزمه هایی نیز مبنی بر بازگش��ت احس��ان به تیم س��پاهان و 
استقال شنیده می شد.

برخاف آنچ��ه تصور می ش��د باش��گاه 
ذوب آهن باب مذاک��ره درباره انتقال 
قاس��م حدادى فر ب��ه اس��تقال را 
کاما نبس��ته اس��ت و ای��ن انتقال 
 شگفت آور ممکن اس��ت که واقعا رخ 

دهد.
وقتی ذوب آه��ن در واکنش به 
درخواس��ت اس��تقال مبنی 
 ب��ر در اختی��ار گرفت��ن 
قاس��م حدادى فر خواهان 
دریافت مبل��غ یک و نیم 
میلیارد بابت رضایت نامه 
این بازیکن ش��د به نظر 
می رس��ید که ب��ا این 
س��نگ بزرگ��ی ک��ه 
باشگاه اصفهانی پیش 
پاى همت��اى تهرانی 
قرار داده اس��ت پرونده 
کاپیت��ان دوم ذوب آهن 
در نقل و انتقاالت امسال 

مختومه شود.

 ای��ن انتقال به این خاط��ر منتفی به نظر می رس��ید که 
قرارداد حدادى فر با ذوب آهن رقمی بالغ بر یک میلیارد 
بوده اس��ت و این یعنی که به خدمت گرفتن این بازیکن 
سر جمع چیزى حدود 2 و نیم میلیارد )کمتر یا بیشتر( 

براى استقال آب می خورد.
عصر چهارش��نبه اما اتف��اق جدیدى افت��اد و آن اینکه 
یکی از خبرگزارى ها از قول مدیرعامل باشگاه اصفهانی 
مدعی ش��د که رضایتنامه ی��ک و نیم میلی��اردى تنها 
گزین��ه اى نبوده ک��ه ذوب آه��ن پیش پاى اس��تقال 
گذاش��ته بلکه راه ح��ل دومی نیز وجود داش��ته اس��ت 
مبنی بر اینک��ه باش��گاه پرطرفدار پایتخ��ت در عوض 
 جذب حدادى فر 2 بازیکن دیگر خود را به تیم اصفهانی 

بدهد. 
این بازیکنان فرش��ید باقرى و علی قربانی هستند که به 
تازگی جذب استقال شده اند. به عبارت دیگر، به غیر از 
پرداخت پول نقد، ذوب آهن راه معاوضه را هم پیش پاى 
همتاى تهرانی گذاشته اس��ت. باقرى و قربانی 2 بازیکن 
تازه وارد اس��تقال هس��تند که در نقل و انتقاالت اخیر 
به ترتیب از صب��ا و نفت جذب تیم پرطرف��دار پایتخت 

شده اند.
 آنچه جاى تعجب دارد این اس��ت که ذوب آهن خواهان 
معاوضه مه��ره کلیدى خود با 2 بازیکنی ش��ده اس��ت 
که اگرچ��ه جزو خریدهاى به نس��بت خوب اس��تقال 
محسوب می ش��وند اما در اعتبار به گرد پاى حدادى فر 

هم نمی رسند.

با ای��ن اوصاف، هیچ بعید نیس��ت که باش��گاه تهرانی با 
پیش��نهاد طرف اصفهانی موافقت کند و با انگیزه جذب 
یکی از بهترین بازیکنان سال هاى اخیر فوتبال ایران قید 

این 2 خرید تازه را بزند.
 اما آیا باید ب��اور کرد که واقعا ذوب آهن چنین ش��رطی 
را براى استقال گذاشته اس��ت و آیا باشگاه اصفهانی به 
همین راحتی بازیکن کلیدى خود را به نفع یکی از رقباى 

اصلی از دست خواهد داد؟
به موازات حرف و حدیث هایی که درباره انتقال حدادى فر 
به استقال به راه افتاده است سرمربی ذوب آهن نیز نظر 
خود را در این باره بی��ان کرد و با تاکید بر اینکه قاس��م 
عنصر جدانشدنی ذوب آهن است مخالفت جدى خود را 

نسبت به جدایی این بازیکن اعام نمود.
این اولین بار نیس��ت که یحیی گل محمدى به تعریف و 
تمجید از ش��اگردش می پردازد که او پیش تر نیز عاقه 
و اعتقاد خود را به کاپیت��ان دوم تیمش علنی کرده بود، 
زمانی که در ابتداى لیگ پانزدهم و در آستانه شهرآورد 
اصفهان با اش��اره به مصدومیت حدادى فر این بازیکن را 

قلب تیمش توصیف کرد.
گذشته از آنکه قاسم حدادى فر نماد ذوب آهن و بازیکن 
وفادار این تیم به حس��اب می آید آیا باید باور کرد که با 
وجود باقی ماندن یک س��ال از مدت قرارداد او با باشگاه 
اصفهانی از یک طرف و اعتقاد س��فت و سخت سرمربی 
تیم به این بازیکن از طرف دیگر، این انتقال باورنکردنی 

کم کم به واقعیت نزدیک می شود؟!
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 پرت��ره ه��اى زیب��ا و جالب��ی از اس��طوره ه��اى 
ادوار مختلف جام مل��ت هاى اروپا ب��ر در و دیوار 

خیابان هاى پاریس نقش بسته است.

اسطوره های جام ملت های اروپا 
بر در و دیوار خیابان های پاریس 

از دریچه تصویر

از سنگ بزرگ تا پیشنهاد قابل بررسی؛

قلب ذوب آهن می رود؟

جدای��ی  داس��تان  یکس��ال  گذش��ت  از   بع��د 
احس��ان حاج صفی در قالبی دیگر تکرار می ش��ود و 
ای��ن بار علی کریمی هافبک جوان این تیم با دریافت 
یک پیش��نهاد خارجی از کشور کرواسی قصد جدایی 

از تیمش را دارد.
اگر همین امروز از هواداران س��پاهان در مورد دالیل 
ناکام��ی تیمش��ان در فصل گذش��ته فوتب��ال ایران 
 س��وال شود بدون ش��ک خیلی از آنها پرونده جدایی 
احس��ان حاج صفی را باز خواهند کرد که بعد از انجام 
۵ ب��ازى در لیگ پانزدهم به ص��ورت یکطرفه قرارداد 
خ��ودش را فس��خ کرد و راه��ی تی��م فرانکفورت در 
بوندس لیگاى دس��ته دو شد.جدایی حاج صفی براى 
س��پاهان آنقدر گران تمام ش��د که این تیم بافاصله 
اف��ت کرد و کم کم در هفته هاى بعدى لیگ از صدر 
جدول لیگ هم سقوط کرد تا در نهایت حسین فرکی 

جاى خودش را  به ایگور استیماچ داد.
البته با وجود اینکه حاج صفی از س��پاهان راهی یک 
باشگاه اروپایی شد و این موضوع می توانست به اعتبار 
این باش��گاه اصفهانی اضاف��ه کند ولی در همان زمان 
هم به مهرزاد خلیلیان مدیرعامل باشگاه سپاهان این 
انتق��اد وارد بود که چرا با امضاى یک قرارداد یکطرفه 
فرصت را براى جدایی حاج صفی آن هم در ش��رایط 
حساس س��پاهان داده اس��ت. در آن روزها بندى در 
قرارداد احسان حاج صفی وجود داشت که به او اجازه 

م��ی داد با دریافت یک پیش��نهاد خارجی بنا بر میل 
خودش از سپاهان جدا شود که همین اتفاق هم افتاد.

البت��ه ح��اج صفی در کش��ور آلمان روزگار خوش��ی 
نداش��ت و تیمش هم به یک دس��ته پایین تر سقوط 
کرد ت��ا تجربه موفق��ی برایش به ثبت نرس��د و در 
 این میان تنها باش��گاه س��پاهان بود که به واسطه از 
دست دادن احسان حاج صفی ضرر و زیان بزرگی را 
از لحاظ جایگاه و اعتبار در فوتبال ایران متحمل شد.

اما بعد از گذش��ت یکس��ال داس��تان جدایی 
احس��ان ح��اج صف��ی در قالب��ی دیگر 

تکرار می ش��ود و ای��ن بار علی کریمی 
هافبک ج��وان این تیم ب��ا دریافت 

یک پیش��نهاد خارجی از کش��ور 
 کرواسی قصد جدایی از تیمش را 

دارد.
کریمی در شرایطی می خواهد 

از سپاهان جدا شود که هنوز 
با این تیم ق��رارداد دارد و 

او  که  اینجاس��ت  جالب 
احس��ان  مانند  به  هم 

در  و  ح��اج صف��ی 
مدیریت  زم��ان 

مهرزاد 
خلیلیان 

در باش��گاه س��پاهان بندى به قراردادش اضافه شده 
 که به او اجازه م��ی دهد با پرداخت مبلغی در حدود

2۵۰ هزار دالر از سپاهان جدا شود.
حاض��ر  ح��ال  در  کریم��ی  البت��ه 
میلی��ارد   ٣ از  بی��ش  پیش��نهادى 
توم��ان دارد و  اگ��ر بخواهد نزدیک 
به یک میلیاردتوم��ان از این قرارداد 

را به س��پاهان 

آنچنان ضرر   دهد 
نم��ی کن��د آن ه��م در 
ش��رایطی که سقف قرارداد 
س��پاهان  باش��گاه  امس��ال 
ب��ا حض��ور عبداهلل ویس��ی 
ب��ه مبلغی در ح��دود۷۰۰ 
میلیون تومان رسیده است 
و کریمی نم��ی تواند بابت 
آنچنان  از سپاهان  جدایی 

هم ناراضی باشد.
به هر حال امسال سپاهان 
ش��رایط بس��یار خاص��ی 

را تجرب��ه خواه��د ک��رد و بعد از جدای��ی تعدادى از 
بازیکن��ان باتجربه این تی��م تمام امید ه��واداران به 
درخش��ش بازیکنان جوان و با انگیزه س��پاهان است 
ت��ا بتوانند در لیگ موفق عم��ل کنند و در این میان 
حضور علی کریمی ب��ه عنوان یک هافبک خوب و با 
کیفیت در کن��ار بقیه بازیکنان می تواند ش��رایط را 

دهد.در حقیقت کریمی به سود تیم ویسی تغییر 
در سال گذش��ته و با 
س��پاهان  اینکه  وجود 
در  خوش��ی  روزگار 
نداش��ت   ایران  فوتبال 
 ب��ه نوع��ی بهتری��ن بازیک��ن تیم��ش هم ب��ود و 
عبداهلل ویس��ی به واسطه حساب و کتابی که بر روى 
حض��ور علی کریمی داش��ت بقیه بازیکن��ان باتجربه 
تیمش را در لیس��ت مازاد قرار داد تا بتواند از کریمی 

استفاده الزم را داشته باشد.
ام��ا در حالی که هنوز بی��ش از ۴۰ روز تا آغاز دوباره 
مس��ابقات لیگ، زم��ان باقی اس��ت س��پاهان دقیقا 
ش��رایطی به مانند سال گذشته را تجربه خواهد کرد 
و این بار هم بهترین بازیکنش به خاطر یک اش��تباه 
مدیریت��ی و دادن امتی��از بی��ش از حد ب��ه بازیکنان 
 در موقع امض��اى قرارداد به راحتی از س��پاهان جدا 
می شود و طبیعی است که تیم در این شرایط بازیکن 

جانشینی در حد و اندازه او هم نداشته باشد.

نتیجه یک مدیریت مقطعی و احساسی؛

بندهای قرارداد، ستاره های سپاهان را جدا می کند
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3/328 آگهی موضوع م��اده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و س��وم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای ش��ماره 51730-1394/11/21 هی��أت اول خانم فاطم��ه امیرامجدی  به 
شناسنامه شماره  1370  کدملي 1283037955  صادره اصفهان  فرزند  محمود 
نسبت به دودانگ مشاع از شش��دانگ  یکبابخانه  به مساحت 206/93 مترمربع از 
پالک ش��ماره 561 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 39409-74/2/5 دفترخانه 91 اصفهان 
2- رای ش��ماره 51731-1394/11/21 هیأت اول اقای مرتض��ی فتحی زاده  به 
شناسنامه شماره  26  کدملي 5499326290  صادره تیران  فرزند  ابوالقاسم نسبت 
به چهاردانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 206/93 مترمربع از پالک 
ش��ماره 561 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 39409-74/2/5 دفترخانه 91 اصفهان 
3- رای شماره 51724-1394/11/21 هیأت اول خانم کبری عظیمی  به شناسنامه 
ش��ماره  54  کدمل��ي 5409861558  ص��ادره  خوروبیابانک  فرزند  حس��ینقلی 
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 104/65 مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مهدی خراط
4- رای ش��ماره 51722-1394/11/21 هیأت اول خانم منیژه احمدی زهرانی  به 
شناسنامه شماره  44552  کدملي 1280335785  صادره  اصفهان  فرزند  محمد  
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  283/72 مترمربع از 
پالک شماره 330 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 421 دفتر 451 امالک
5- رای ش��ماره 51721-1394/11/21 هیأت اول اقای حمید رضائی زهرانی  به 
شناسنامه شماره  1014  کدملي 1283259346  صادره  خمینی شهر  فرزند  حسن  
نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  283/72 مترمربع 
از پالک شماره 330 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 418و424 دفتر 451 امالک
6- رای ش��ماره 51716-1394/11/21 هی��أت اول اقای لطفعلی دوس��تی قلعه 
اخالصی  به شناسنامه شماره  577  کدملي 6219382587  صادره  فریدن  فرزند  
عباسعلی  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  79/88 مترمربع از پالک شماره 2414 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمودشریفی ازموردثبت صفحه 41 دفتر 63 امالک
7- رای شماره 51720-1394/11/21 هیأت اول خانم صدیقه مصلحی بهارانچی  
به شناسنامه ش��ماره  10  کدملي 1290071020  صادره  اصفهان  فرزند  حسین  
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  225/70 مترمربع از 
پالک شماره 158 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 546 دفتر 569 امالک
8- رای شماره 51719-1394/11/21 هیأت اول اقای محمود قدیریان بهارانچی  
به شناسنامه شماره  8  کدملي 1290000433  صادره  اصفهان  فرزند  قاسم نسبت 
به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  225/70 مترمربع از پالک 
ش��ماره 158 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 546 دفتر 569 امالک
9- رای شماره 51717-1394/11/21 هیأت اول اقای عباس رجبی  به شناسنامه 
شماره  61  کدملي 6219883705  صادره  فریدن  فرزند  علی نسبت به سه دانگ 
مشاع از  شش��دانگ  یکبابخانه  به مس��احت  102 مترمربع از پالک شماره 2414 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمودشریفی ازموردثبت صفحه 41 دفتر 63 امالک
10- رای شماره 51718-1394/11/21 هیأت اول اقای اباذر رجبی  به شناسنامه 
شماره  547  کدملي 6219382285  صادره  فریدن  فرزند  علی نسبت به سه دانگ 
مشاع از  شش��دانگ  یکبابخانه  به مس��احت  102 مترمربع از پالک شماره 2414 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمودشریفی ازموردثبت صفحه 41 دفتر 63 امالک
11- رای ش��ماره 51715-1394/11/21 هیأت اول اقای مسعود کاظمی زهرانی  
به شناسنامه شماره  1899  کدملي 1290627241  صادره  اصفهان   فرزند  رضا  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  121 مترمربع از پالک 
ش��ماره 517 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 8و11و17و20 دفتر 908 امالک
12- رای ش��ماره 51714-1394/11/21 هیأت اول اقای مرتضی کاظمی زهرانی  
به شناسنامه شماره  18  کدملي 1290377294  صادره  خمینی شهر   فرزند  عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  121 مترمربع از پالک 
ش��ماره 517 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 8و11و17و20 دفتر 908 امالک
13- رای ش��ماره 51706-1394/11/21 هیأت اول اقای مهدی رحیمی لنجی  به 
شناسنامه ش��ماره  3821  کدملي 1292931817  صادره  اصفهان   فرزند  بهرام  
ششدانگ  یکبابخانه  به مس��احت  179/07 مترمربع از پالک ش��ماره 31  اصلي 
واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می رضا 

ابراهیمی بابوکانی
14- رای ش��ماره 51702-1394/11/21 هیأت اول اقای عبدالعلی س��جادی  به 
شناس��نامه ش��ماره  1041  کدملي 1285253388  صادره  اصفهان   فرزند  حاج 
حسین ششدانگ  یکبابخانه  به مس��احت  135/53 مترمربع از پالک شماره 635 
فرع��ی از 14  اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 253  دفتر 376 امالک
15- رای ش��ماره 51692-1394/11/21 هیأت اول اقای عل��ی خلجی بلتیجه  به 
شناس��نامه ش��ماره  309  کدملي 6219421906  صادره  فریدن   فرزند  فتحعلی  
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  100/40  مترمربع از پالک شماره 2493/1  فرعی 
از 18  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازمالک 

رسمی کاظم افقری ازموردثبت صفحه 329 دفتر 62  امالک
16- رای شماره 51693-1394/11/21 هیأت اول خانم لیال خلجی  به شناسنامه 
ش��ماره  375  کدملي 6219422546  صادره  فریدن   فرزند  فتحعلی  شش��دانگ  
یکبابخانه  به مساحت  47/55  مترمربع از پالک شماره 2493/1  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می کاظم 

افقری ازموردثبت صفحه 329 دفتر 62  امالک
17- رای ش��ماره 51860-1394/11/24 هیأت اول اقاي سیدحس��ین رفیعي   به 
شناسنامه شماره 121  کدملي  1091948135  صادره نجف آباد  فرزند سیدنوراله   
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 252  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمي سیدجعفرحسیني 

عاشق ابادي
18- رای ش��ماره 51858-1394/11/24 هیأت اول اقاي حس��ین قصابي سیني   
به شناسنامه ش��ماره 9  کدملي  129276676  صادره اصفهان  فرزند رحمت اله  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 243/81  مترمربع از پالک شماره 28 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمي قربانعلي چراغي

19- رای ش��ماره 51857-1394/11/24 هیأت اول اق��اي محمدکبیري علویجه   
به شناسنامه ش��ماره 798  کدملي  1285630475  صادره اصفهان  فرزند رضا 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 29/96  مترمربع از پالک شماره 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمي محمدزارع

20- رای ش��ماره 51856-1394/11/24 هیأت اول اق��اي محمدکبیري علویجه   
به شناسنامه ش��ماره 798  کدملي  1285630475  صادره اصفهان  فرزند رضا 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 134/47  مترمربع از پالک شماره 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمي محمدزارع

21- رای شماره 51855-1394/11/24 هیأت اول اقاي علي اکبرباقري میاندشتي   
به شناسنامه شماره 23  کدملي  6219662164  صادره فریدن  فرزند محمدحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73  مترمربع از پالک 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمي رضا رنجکش
22- رای ش��ماره 51853-1394/11/24 هیأت اول اقاي عزیزاله تیموري نامقي   
به شناسنامه ش��ماره 34  کدملي  0901826421  صادره کاشمر  فرزند سیف اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73  مترمربع از پالک 
شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمي رضا رنجکش
23- رای شماره 51841-1394/11/24 هیأت اول اقاي سگراد هاکوبیان میالگردي   
به شناسنامه شماره 2  کدملي  1129677079  صادره فریدون شهر  فرزند خاجیک 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 164  مترمربع از پالک شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��مي حیدرعلي 

کریمي بهرام ابادي
24- رای شماره 51839-1394/11/24 هیأت اول اقاي محمدرضا سهرابي رناني   
به شناس��نامه ش��ماره 577  کدملي  1290341621  صادره خمیني شهر  فرزند 
حسنعلي ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 64/68  مترمربع از پالک شماره 3635 
فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمي عباس سلماني رناني
25- رای شماره 51823-1394/11/24 هیأت اول اقاي مهدي پیمان   به شناسنامه 

ش��ماره 1390  کدملي  1287059945  صادره اصفهان  فرزند ابراهیم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 144  مترمربع از پالک ش��ماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازمالک رس��مي مه��ري الهیجانیان 

ازموردثبت صفحه 85 دفتر 378 امالک
26- رای شماره 51824-1394/11/24 هیأت اول خانم مریم علوي به شناسنامه 
شماره 1116  کدملي  1290619417  صادره اصفهان  فرزند حجت اله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 131/78  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��مي محمدوحس��ین رضائي 

کوجاني
27- رای شماره 51825-1394/11/24 هیأت اول اقاي هیبت اله عباسي ولداني   به 
شناسنامه شماره 8  کدملي  1289842582  صادره اصفهان  فرزند قنبر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 162  مترمربع از پالک شماره 425 فرعي از 36  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمي علي اسکندري

28- رای ش��ماره 51826-1394/11/24 هی��أت اول خانم پری��وش بهزادي به 
شناسنامه ش��ماره 28  کدملي  1199581992  صادره شهرضا  فرزند حبیب اله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 293/42  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��مي زبیده واعظ 

ازموردثبت صفحه 181 دفتر 199 امالک
29- رای شماره 51215-1394/11/17 هیأت دوم خانم صدیقه مزروعی سبدانی   
به شناسنامه شماره 2345  کدملي 1289006164  صادره اصفهان  فرزند محمود 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 268/32 مترمربع از پالک شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می علی مهری 

دهنوی ازموردثبت صفحه 133 دفتر 329 امالک
30- رای شماره 51216-1394/11/17 هیأت دوم خانم صدیقه مزروعی سبدانی   
به شناسنامه شماره 2345  کدملي 1289006164  صادره اصفهان  فرزند محمود 
ششدانگ مغازه  به مساحت 19/87 مترمربع از پالک ش��ماره 68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی مهری دهنوی 

ازموردثبت صفحه 133 دفتر 329 امالک
31- رای شماره 52392-1394/11/30 هیأت سوم آقای ابراهیم قانعیان سیدانی  
به شناسنامه ش��ماره 34878 کدملي 1750348561 صادره اهواز فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 403/70 مترمربع از پالک شماره 
32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

حسن حقیقی زاده مارچینی
32- رای ش��ماره 52391-1394/11/30 هیأت س��وم  آقای علیرضا قانعیان به 
شناس��نامه ش��ماره 692 کدملي 1290939667 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/30 مترمربع از پالک شماره 
32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

حسین حقیقی زاده 
33- رای ش��ماره 51221-1394/11/17 هیأت دوم اقای س��ید کریم مصطفوی 
جروکانی  به شناسنامه شماره 988  کدملي 1283057743  صادره خمینی شهر  
فرزند سید مصطفی ششدانگ ساختمان  به مساحت 200 مترمربع از پالک شماره 
44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

سیدرضا موسوی ازموردثبت صفحه 243 الی 264 دفتر 238 امالک
34- رای شماره 51225-1394/11/17 هیأت دوم خانم اعظم جان نثاری الدانی 
به شناسنامه ش��ماره 16  کدملي 1290841578  صادره خمینی شهر  فرزند علی 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 196/65 مترمربع 
از پالک شماره 761 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم خرسندی
35- رای ش��ماره 51226-1394/11/17 هی��أت دوم آق��ای محمدرضا غالمی 
کوهانستانی   به شناسنامه ش��ماره 947  کدملي 1284919552  صادره اصفهان  
فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ ساختمان  به مساحت 196/65 
مترمربع از پالک شماره 761 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم خرسندی
36- رای شماره 1574-1395/01/30 هیأت اول آقای مهدی پورنیک  به شناسنامه 
شماره  1153  کدملي 1286437288  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 233/50  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی زبیده واعظ 
37- رای ش��ماره 50551-1394/11/10 هی��أت دوم خان��م خدیج��ه بیژنی به 
شناس��نامه ش��ماره 881 کدملي 6329688923  صادره ل��ردگان  فرزند حیدر  
ششدانگ ساختمان به مس��احت  194/70  مترمربع از پالک شماره 105 فرعی از 
25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان از موردثبت 

صفحه 340و23و454 دفتر 503و586و45 امالک
38- رای شماره 50544-1394/11/10 هیأت دوم خانم میترا صبحی نجف آبادی  
به شناسنامه شماره 508 کدملي 2002507430  صادره دزفول  فرزند غالمحسین 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت  88/20  مترمربع از پالک 
ش��ماره 176  فرعی از  4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی غالمحسین صبحی نجف ابادی
39- رای شماره 50543-1394/11/10 هیأت دوم اقای بهروز صبحی نجف آبادی  
به شناسنامه شماره 448 کدملي 2002488975  صادره دزفول  فرزند غالمحسین 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت  88/20  مترمربع از 
پالک شماره 176  فرعی از  4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی غالمحسین صبحی نجف ابادی
40- رای ش��ماره 50574-1394/11/10 هیأت دوم اقای رسول زارع چاوشی به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 1290414882  صادره اصفهان  فرزند اکبر  ششدانگ 
ساختمان به مس��احت 127/04 مترمربع از پالک ش��ماره 72 فرعی از 38 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج 

محمدحسن مقاره عابد ازموردثبت صفحه 82 دفتر 157 امالک
41- رای شماره 50533-1394/11/10 هیأت دوم خانم زهره قاسمی کوهانستانی  
به شناسنامه شماره 34 کدملي 1290309779  صادره اصفهان  فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ س��اختمان  به مساحت  228/51  مترمربع از پالک 
ش��ماره 559  فرعی از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 379 دفتر 637  امالک
42- رای ش��ماره 50570-1394/11/10 هی��أت دوم اق��ای مس��عود زمانی به 
شناسنامه ش��ماره 182 کدملي 1291021345  صادره اصفهان  فرزند مصطفی  
ششدانگ ساختمان به مساحت  242 مترمربع از پالک شماره 3427 فرعی از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

372 دفتر 657 امالک
43- رای ش��ماره 50566-1394/11/10 هیأت دوم اقای محمدمهدی خاشعی به 
شناسنامه شماره 2200 کدملي 1284935051  صادره اصفهان  فرزند صفرعلی  
ششدانگ ساختمان به مس��احت  114 مترمربع از پالک شماره 881 فرعی از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 27168-

87/3/13 دفترخانه 32 اصفهان
44- رای ش��ماره 50559-1394/11/10 هی��أت دوم اق��ای مهدی قل��ع گری به 
شناس��نامه ش��ماره 9 کدملي 1290222924  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی  
ششدانگ ساختمان به مس��احت  188/27  مترمربع از پالک شماره 574 فرعی از 
25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان از موردثبت 

صفحه 233 دفتر 643 امالک
45- رای ش��ماره 50797-1394/11/11 هی��أت دوم اق��ای محم��د رضائی  به 
شناسنامه ش��ماره 1972 کدملي 1282984446  صادره اصفهان  فرزند بمانعلی 
ششدانگ ساختمان به مساحت  311  مترمربع از پالک شماره 860  فرعی از  16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می 

بمانعلی سی منی ازموردثبت صفحه 859 دفتر 1 امالک
46- رای ش��ماره 50554-1394/11/10 هیأت دوم خانم مریم اسماعیلی برزانی 
به شناسنامه شماره 1478 کدملي 1282979434  صادره اصفهان  فرزند مهدی  
ششدانگ ساختمان به مس��احت  511 مترمربع از پالک شماره 742 فرعی از 16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 50186-

27/11/13 دفترخانه 6 اصفهان
47- رای شماره 51971-1394/11/25 هیأت دوم اقای یداله جان نثاری الدانی  به 
شناسنامه ش��ماره 1192  کدملي 1283451255  صادره اصفهان  فرزند  ابراهیم 
ششدانگ  ساختمان  به مس��احت 144  مترمربع از پالک شماره 191 فرعی از 13  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

94و97 دفتر 427 امالک
48- رای ش��ماره 51969-1394/11/25 هیأت دوم خانم رضوان حاجی آبادی 
رنانی  به شناس��نامه ش��ماره 93  کدملي 1290060010  صادره اصفهان  فرزند  
محمدعلی  ششدانگ  س��اختمان  به مس��احت 216/28  مترمربع از پالک شماره 
3669 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 530و539 دفتر 727 امالک
49- رای ش��ماره 51965-1394/11/25 هیأت دوم خانم فخرالس��ادات حسینی  
به شناس��نامه ش��ماره 959  کدملي 1755345259  صادره اهواز  فرزند  ابراهیم  
ششدانگ  ساختمان  به مس��احت 176  مترمربع از پالک شماره 262 فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

151 دفتر 427 امالک
50- رای ش��ماره 51962-1394/11/25 هیأت دوم  اقای حس��ن قدمی اشنی  به 
شناسنامه ش��ماره 61  کدملي 1092062890  صادره نجف اباد  فرزند  احمدقلی  
ششدانگ  س��اختمان  به مساحت 120  مترمربع از پالک ش��ماره 28  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدقاسمی
51- رای شماره 51961-1394/11/25 هیأت دوم خانم اکرم پشوتن  به شناسنامه 
ش��ماره 777  کدملي 1286556090  صادره اصفهان  فرزند  مهدی  شش��دانگ  
ساختمان  به مساحت 221/80  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می عباس رضائی کوجانی 
ازموردثبت صفحه 298 دفتر 1099 امالک

52- رای شماره 51957-1394/11/25 هیأت دوم اقای اکبر نوری  به شناسنامه 
ش��ماره 141  کدملي 0070868182  صادره تهران  فرزند  حس��ین  شش��دانگ  
ساختمان  به مس��احت 70  مترمربع از پالک ش��ماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عبداالمیرلطفی کهریزسنگی

53- رای شماره 51956-1394/11/25 هیأت دوم اقای سیدرسول سیدفتاحی  به 
شناسنامه ش��ماره 108  کدملي 5759635190  صادره چادگان  فرزند سیدباقر 
ششدانگ  ساختمان  به مساحت 142/90  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی تقی برجی
54- رای شماره 51955-1394/11/25 هیأت دوم اقای مرتضی عباسی بهارانچی  
به شناسنامه شماره 17  کدملي 1289892202  صادره اصفهان  فرزند رمضان 
ششدانگ  ساختمان  به مساحت 194/40  مترمربع از پالک شماره 360 فرعی از 
15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 549 دفتر 991 امالک
55- رای ش��ماره 51986-1394/11/25 هیأت دوم اق��ای مصطفی زارعی زاده  
به شناسنامه ش��ماره 44  کدملي 1290413460  صادره اصفهان  فرزند  نادعلی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 163  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می خانم اغا زارع 

بهرام ابادی
56- رای شماره 51977-1394/11/25 هیأت دوم  اقای مهدی شفیعی آفارانی  به 
شناسنامه شماره 1906  کدملي 1285868234  صادره اصفهان  فرزند  فضل اله 
ششدانگ  ساختمان  به مساحت 171/30  مترمربع از پالک شماره 729 فرعی از 
16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 304 دفتر 542 امالک
57- رای شماره 51976-1394/11/25 هیأت دوم خانم فاطمه نظری  به شناسنامه 
ش��ماره 305  کدملي 1817964402  صادره آبادان  فرزند  حیدرعلی شش��دانگ  
ساختمان  به مساحت 126/41  مترمربع از پالک شماره 284 فرعی از 29  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فریدون 

امینی فیل ابادی ازموردثبت صفحه 19 دفتر 312 امالک
58- رای شماره 51975-1394/11/25 هیأت دوم اقای مرتضی عرب چادگانی  به 
شناسنامه شماره 20  کدملي 5759620487  صادره چادگان  فرزند  عبدالحسین 
ششدانگ  ساختمان  به مساحت 209/50  مترمربع از پالک شماره 31  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی زبیده ابراهیمی 

بابوکانی وحاج حسن ابراهیمی بابوکانی
59- رای ش��ماره 51990-1394/11/25 هیأت دوم اقای اصغر کوهس��تانی  به 
شناس��نامه ش��ماره 585  کدملي 1285430468  صادره اصفهان  فرزند اسداله 
نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ  ساختمان  به مساحت 399/60  مترمربع 
از پالک شماره 809  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 172 دفتر 460 امالک
60- رای شماره 51992-1394/11/25 هیأت دوم خانم ملوک نصری نصرابادی  
به شناس��نامه ش��ماره 30  کدملي 1290206619  صادره اصفهان  فرزند حبیب 
نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ  ساختمان  به مساحت 399/60  مترمربع از 
پالک شماره 809  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 172 دفتر 460 امالک
61- رای ش��ماره 49173-1394/10/28 هیأت چهارم آقای محمد رحیمی رنانی 
به شناس��نامه ش��ماره 295 کدملي 1290192936 صادره اصفهان فرزند رحیم 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مس��احت 136/20 مترمربع از پالک 
3341 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که در صفحه 184  دفتر 309 مالک چهارده و دو پنجم حبه مشاع از 72 حبه پالک 

مذکور می باشد
62- رای ش��ماره 49179-1394/10/28 هیأت چهارم خان��م محبوبه بختیاری 
رنانی به شناسنامه شماره 11786 کدملي 1283227193 صادره اصفهان فرزند 
رحیم نسبت به 20حبه مشاع از 72حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227/82 
مترمربع از پالک شماره 4528 فرعی 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 20دفتر 821 مالک 9 حبه مش��اع از 72 حبه 

شش دانگ می باشد 
63- رای ش��ماره 49178-1394/100/28 هیأت چهارم آقای اکبر حالجی رنانی 
به شناسنامه شماره 323 کدملي 1290214948 صادره خمینی شهر فرزند علی 
محمد نسبت به 52حبه مشاع از 72حبه   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227/82 
مترمربع از پالک شماره 4528 فرعی 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 87 و 510 دفات��ر 841 و 510  مالک 24 حبه 

مشاع از 72 حبه شش دانگ می باشد
64- رای ش��ماره 52292-1394/11/29 هی��أت چهارم آقاي عل��ی ابراهیمی  به 
شناسنامه شماره  3  کدملي 1290054525 صادره اصفهان فرزند  نعمت اله  نسبت 
به ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  171  مترمربع از پالک شماره 483 
فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری 

ازمحمدعلی بهرانی آفارانی که در صفحه 526 دفتر 794 از مالکین می باشد
65- رای ش��ماره 52344-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي عباسعلی کیانی  )که 
قبال نام خانوادگی اش نصری نصرابادی بوده( به شناس��نامه شماره  3  کدملي 
1289866953 صادره اصفهان فرزند  قربانعلی  نسبت به  ششدانگ یک باب خانه  
به اس��تثناءبهای ثمیه اعیانی ان  به مس��احت  182/65 مترمربع از پالک شماره 
285 فرعی 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان که 

به موجب صفحه 232 دفتر 366مالک سه و سه پنجم حبه مشاع مالک  می باشد
66- رای شماره 52295-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي احمدرضا خانی ولدانی  
به شناسنامه شماره  8  کدملي 1290246920 صادره اصفهان فرزند  عباس  نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  269/70  مترمربع از پالک شماره 276 فرعی 
36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از 
عبدالکریم خانی ولدانی فرزند حسین که از مالکین می باشد خریداری نموده است

67- رای شماره 52288-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي مرتضی صادقی برزانی  
به شناس��نامه ش��ماره  28  کدملي 1290398607 صادره اصفهان فرزند  قاسم  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  104/70  مترمربع از پالک شماره 140 
فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که از آقای 
قاسم صادقی که در صفحه 2 دفتر 190 از مالکین می باشد را خریداری نموده است

68- رای ش��ماره 52291-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي محمدعلی س��لطانی 
به شناسنامه ش��ماره  1833  کدملي 1282949391 صادره اصفهان فرزند  باقر  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  306  مترمربع از پالک شماره 377 
فرعی 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان که مع 
الواس��طه از عصمت ابراهیمی که در صفحه 586 دفتر 376 از مالکین می باشد را 

خریداری نموده است
69- رای ش��ماره 52301-1394/11/29 هیأت چهارم آق��اي حبیب اله ابراهیمی 
بابوکانی  به شناسنامه ش��ماره  6  کدملي 1289950849 صادره اصفهان فرزند  
رضا  نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  247/40  مترمربع از پالک 
شماره 31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازپدرش 

رضاابراهیمی که مالک می باشد خریداری نموده است
70- رای ش��ماره 52300-1394/11/29 هی��أت چهارم خانم خان��م برندگی  به 
شناسنامه شماره  1610  کدملي 1282980750 صادره اصفهان فرزند  غالمعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  213/20  مترمربع از پالک شماره 712 
فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان که به 

موجب سند شماره 4346- 90/9/29 دفتر 411 اصفهان مالک می باشد
71- رای ش��ماره 52271-1394/11/29 هیأت چهارم آق��اي مصطفی رمضانی 
لمجیری  به شناسنامه شماره  572  کدملي 1283464535 صادره اصفهان فرزند  
رمضان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به استثناءبهای ثمیه اعیانی به مساحت  
274/70  مترمربع از پالک شماره 627 فرعی 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه ازحسن احمدزاده که در صفحه 258 

دفتر 170 مالک می باشد خریداری نموده است
72- رای ش��ماره 52272-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي رضا مارانی برزانی  
به شناسنامه ش��ماره  3079  کدملي 1282991434 صادره اصفهان فرزند  یداله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  296/38  مترمربع از پالک شماره 
72 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان که 
در صفحه 65 دفتر 711 به موجب سند ش��ماره 1584860 – 81.4.18 دفتر 92 از 

مالکین می باشد
73- رای ش��ماره 52297-1394/11/29 هیأت چهارم خانم زه��ره عطاری داد  
به شناس��نامه ش��ماره  40829  کدملي 1280297931 ص��ادره اصفهان فرزند  
محمدحسن  نس��بت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  200/33  مترمربع از 
پالک شماره 383 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که مع الواسطه از حس��ین عابدی که در صفحه 431 دفتر 493مالک می 

باشد راخریداری نموده است
74- رای ش��ماره 52309-1394/11/29 هی��أت چهارم خانم نص��رت مجتبایی 
رنانی  به شناسنامه ش��ماره  354  کدملي 1290240949 صادره اصفهان فرزند  
غالمعلی  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  99/40  مترمربع از پالک 
ش��ماره 4415 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که درصفحه 565 دفتر 609 مالک نیم دانگ مشاع می باشد و مابقی آن را 
از محمدعلی مجتبائی که مالک 9/81 حبه از 72 حبه در صفحه 167 دفتر 413 می 

باشد خریداری نموده است
75- رای شماره 52310-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي اصغر رضایی کوجانی 
به شناس��نامه ش��ماره  1060  کدملي 1283382164 صادره خمینی شهر فرزند  
حسین  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  199/50  مترمربع از پالک 
ش��ماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که از 

حس��ن رضایی کوجانی که در صفحه 268 الی 271 دفتر 54 از مالکین می باش��د 
خریداری نموده است

76- رای شماره 180-1394/01/16 هیأت دوم اقای امیدعلی صدری به شناسنامه 
ش��ماره  352 کدملي   1291111050  صادره اصفهان فرزند خلیل  نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت  139/49 مترمربع از پالک شماره  
144  فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 547 دفتر363 امالک
77- رای شماره 178-1394/01/16 هیأت دوم خانم مژگان رحیم زاده زیلوباف 
به شناسنامه شماره  1351 کدملي   1283012881  صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت  139/49 مترمربع از 
پالک ش��ماره  144  فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 547 دفتر363 امالک
78- رای ش��ماره 52360-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي عنایت اله عابدی  به 
شناسنامه شماره  737  کدملي 1286516617 صادره اصفهان فرزند  صفرعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  105  مترمربع از پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

رحیم ابراهیمیان
79رای ش��ماره 52357-1394/11/30 هی��أت چهارم آقای هوش��نگ کفیتی به 
شناس��نامه ش��ماره  899  کدملي 1285277147 صادره اصفهان فرزند  سیف 
اله  نس��بت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  150/23  
مترمربع از پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حسینقلی نجفی
80- رای ش��ماره 52358-1394/11/30 هیأت چهارم خان��م زینت جوزدانی  به 
شناسنامه شماره  4  کدملي 1285402863 صادره اصفهان فرزند  حسین  نسبت 
به 2دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 150/23  مترمربع از 
پالک ش��ماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسینقلی نجفی
81- رای ش��ماره 52356-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي ابراهیم جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره  27  کدملي 1290920761 صادره خمینی شهر فرزند  
کریم  نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  349/93  
مترمربع از پالک شماره 461/1 ) که به شماره 1029 تبدیل گردید(فرعی 25 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه ی 412 دفتر 

382 و 153 دفتر 648 دارای مالکیت می باشد
82- رای ش��ماره 52354-1394/11/30 هیأت چهارم خانم اکرم جان نثاری به 
شناسنامه شماره  198  کدملي 1293214329 صادره خمینی شهر فرزند  حسین  
نسبت به 2/5 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت  349/93  
مترمربع از پالک شماره 461/1 ) که به شماره 1029 تبدیل گردید(فرعی 25 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه ی 308 دفتر 

589 از مالکین می باشد
83- رای شماره 52352-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي مجید سوفسطائی  به 
شناسنامه ش��ماره  40280  کدملي 1280293438 صادره اصفهان فرزند  جواد  
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  318  مترمربع از 
پالک شماره 290 فرعی 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که در صفحه ی  521 دفتر 643 مالک 8حبه از 72 حبه ششدانگ می باشد

84- رای ش��ماره 52351-1394/11/30 هیأت چهارم خانم محبوبه مسقطیان به 
شناسنامه ش��ماره  546  کدملي 1286715059 صادره اصفهان فرزند  مرتضی  
نسبت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  318  مترمربع از 
پالک شماره 290 فرعی 1 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که در صفحه ی 524 دفتر 643 مالک 4 حبه از 72 حبه ششدانگ می باشد

85- رای ش��ماره 52350-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي مهدی جوانی جونی  
به شناس��نامه ش��ماره  78  کدملي 1290098603 صادره اصفهان فرزند  حسن  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  234/80  مترمربع از پالک شماره 
388 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از یداله نادری
86- رای ش��ماره 52348-1394/11/30 هیأت چهارم آق��ای مرتضی تیموری 
جروکانی  به شناس��نامه ش��ماره  1284  کدملي 1283060795 صادره اصفهان 
فرزند  رضا  نس��بت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  
147/09  مترمربع از پالک شماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه  از رضاتیموری جروکان��ی که از مالکین می 

باشد خریداری نموده است
87- رای ش��ماره 52349-1394/11/30 هی��أت چهارم خانم اعظ��م گل کار  به 
شناسنامه ش��ماره  1659  کدملي 1289553777 صادره اصفهان فرزند  اصغر  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  147/09  مترمربع از 
پالک شماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 
مع الواسطه از رضاتیموری جروکانی که از مالکین می باشد خریداری نموده است

88- رای ش��ماره 52347-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي علیرضا بنکدارفرد  
به شناسنامه ش��ماره  19  کدملي 1290363765 صادره اصفهان فرزند  حسین  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به استثناءبهای ربعیه  اعیانی ان به مساحت  91  
مترمربع از پالک شماره 168/1 فرعی 24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از رجبعلی ابراهیمی که از مالکین می باشد 

خریداری نموده است
89- رای شماره 52365-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي ناصر جان نثاری الدانی  
به شناسنامه شماره  1177  کدملي 1283451093 صادره اصفهان فرزند  حسین  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  180/12  مترمربع از پالک شماره 
191 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی حسین جان نثاری
90- رای شماره 52364-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي رضا بابایی رنانی  به 
شناسنامه شماره  1355  کدملي 1290478902 صادره اصفهان فرزند  صفرعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  105/22  مترمربع از پالک شماره 
3870 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی محمودصابری از سندثبت شده در صفحه 122 و 125 دفتر 607
91- رای شماره 52371-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي حسین جانثاری الدانی 
به شناسنامه شماره  907  کدملي 1283448254 صادره اصفهان فرزند  نعمت اله  
نسبت به 7 سهم مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  363/55  مترمربع از 
پالک شماره 191 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که در صفحه ی 367 دفتر 425 مالک 7 سهم مشاع از پالک مذکور می باشد

92- رای ش��ماره 52362-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي بابک هاشمی پور  به 
شناسنامه شماره  5582  کدملي 1282839047 صادره اصفهان فرزند  عباسعلی  
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت  302/50  
مترمربع از پالک ش��ماره 543 فرعی 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثت شده در صفحه ی 29 دفتر 568
93- رای ش��ماره 52361-1394/11/30 هی��أت چهارم خان��م فاطمه صایقی به 
شناسنامه شماره  4  کدملي 1290018235 صادره اصفهان فرزند  عزیزاله  نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت  302/50  مترمربع از 
پالک شماره 543 فرعی 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثت شده در صفحه ی 29 دفتر 568
94- رای شماره 52363-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي سیامک هاشمی پور  به 
شناسنامه شماره  139  کدملي 1290386072 صادره اصفهان فرزند  عباسعلی  
نسبت به 2/5 دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت  302/50  
مترمربع از پالک ش��ماره 543 فرعی 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثت شده در صفحه ی 29 دفتر 568
95- رای ش��ماره 52359-1394/11/30 هی��أت چه��ارم خانم مری��م صباغ  به 
شناسنامه ش��ماره  12653  کدملي 1283236222 صادره اصفهان فرزند  جعفر  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  77/46  مترمربع از پالک شماره 
2514 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی احمدرضاعلی جانی
96- رای ش��ماره 52366-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي حس��ین جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه ش��ماره  907  کدملي 1283448254 صادره اصفهان فرزند  
نعمت اله  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  42/20  مترمربع از پالک 
ش��ماره 191 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه ی 367 دفتر 425
97- رای شماره 52369-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي محمد سهرابی پور  به 
شناسنامه شماره  44  کدملي 1290252807 صادره اصفهان فرزند  اکبر  نسبت 
به 9 حبه مشاع از 72حبه  ششدانگ یک ساختمان به مساحت  129/38  مترمربع از 
پالک شماره 2865 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که در صفحه ی 347 دفتر 955  نه حبه مشاع به نام وی ثبت گردیده است

98- رای ش��ماره 52383-1394/11/30 هیأت چهارم آقای محس��ن جوانبخت 
خیرآبادی به شناسنامه ش��ماره 434 کدملي 6339519431 صادره کیار-ایران 
فرزند علی اکبر نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
94/90 مترمربع از پالک ش��ماره497فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از عبداله و حسینعلی سلطانی آفارانی 

که مالک می باشد راخریداری نموده است
99- رای شماره 52384-1394/11/30 هیأت چهارم خانم آزاده نصوحی دهنوی 
به شناسنامه شماره 60315 کدملي 1282434993 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/90 مترمربع از 
پالک شماره497فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان که مع الواسطه از عبداله و حسینعلی سلطانی آفارانی که مالک می باشد 

راخریداری نموده است
ادامه در صفحه 15
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100- رای ش��ماره 52382-1394/11/30 هی��أت چهارم آق��اي علی مزروعی 
سبدانی به شناسنامه شماره 2017 كدملي 1285825731 صادره اصفهان فرزند 
شعبان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 135/40 مترمربع از پالك 
ش��ماره32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان مع 

الواسطه ازصفرمانیان سبدانی
101- رای ش��ماره 52381-1394/11/30 هی��أت چهارم آقاي س��یدمحمدباقر 
اصل محمدی به شناسنامه شماره 1020 كدملي 1285525698 صادره اصفهان 
فرزند سیدجالل نسبت به  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 268 مترمربع 
از پالك ش��ماره232فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان كه به موجب سند ش��ماره 112912 – 91/11/9 دفتر 9 اصفهان از 

مالکین می باشد
102- رای ش��ماره 52378-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي بهمن روان مهر به 
شناسنامه شماره 26557 كدملي 1282192833 صادره اصفهان فرزند علی محمد 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 225/60 مترمربع از 
پالك شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از آقای نوری بادوركی
103- رای ش��ماره 52377-1394/11/30 هی��أت چهارم خانم زیب��ا ابوطالبیان 
الیادرانی به شناسنامه شماره 568 كدملي 1284589331 صادره اصفهان فرزند 
احمد نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 225/60 مترمربع 
از پالك شماره67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مع الواسطه از آقای نوری بادوركی
104- رای شماره 52375-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي قاسم سیاوشی شاه 
عنایتی به شناسنامه شماره 14 كدملي 6219858761 صادره فریدن فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/67 مترمربع از پالك شماره67 
اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از 

محمود و عباس بیات
105- رای ش��ماره 3448-1394/02/19 هیأت اول خانم مهین عباسی بهارانچی 
به شناسنامه شماره  1743 كدملي   1283262037  صادره اصفهان  فرزند كریم      
ششدانگ خانه  به مساحت  87/15  مترمربع از پالك شماره  27  فرعی از 14  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند89/11/4-23528 

دفتر 137 اصفهان
106- رای شماره 6482-1394/03/23 هیأت اول اقای علیرضا نصر اصفهانی   به 
شناسنامه شماره 44136  كدملي 1280330120  صادره  اصفهان فرزند  ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 113/01  مترمربع از پالك شماره 628  فرعی از 
5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

اشرف نصر اصفهانی ازموردثبت صفحه 293 دفتر 649 امالك
107- رای ش��ماره 52434-1394/11/30 هیأت س��وم آق��اي محمدعلی مانیان 
س��ودانی به شناس��نامه ش��ماره 1112 كدملي 1283293463 صادره اصفهان 
فرزند اكبر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 209 مترمربع از پالك 
شماره34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی بتول علی آقایی سودانی
108- رای ش��ماره 3440-1394/02/19 هی��أت اول اقای س��ید مرتضی نصر 
ازادانی به شناسنامه ش��ماره  11 كدملي   1290221030  صادره اصفهان  فرزند 
سیدابراهیم ششدانگ خانه  به مس��احت  442/10  مترمربع از پالك شماره  192  
فرع��ی از 7  اصلي واق��ع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 113 دفتر 901 امالك
109-رای ش��ماره 52435-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي حیدر بهارلوئی به 
شناس��نامه ش��ماره 9 كدملي 6219813911 صادره بوئین ومیاندش��ت فرزند 
عبدالرضا نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 81/07 مترمربع از 
پالك شماره67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی حسین حیدری عاشق آبادی
110- رای ش��ماره 52436-1394/11/30 هی��أت س��وم آق��اي رس��ول 
حیدرپورش��یرازی به شناس��نامه ش��ماره 489 كدملي 1284426963 صادره 
اصفهان فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 122/61 
مترمربع از پالك شماره552 فرعی25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 151 دفتر363
111- رای شماره 52438-1394/11/30 هیأت سوم آقاي نوروزعلی غالمی رنانی 
به شناسنامه شماره 61 كدملي 1290073716 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/10 مترمربع از پالك شماره28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می رحیم 

كریمی كوجانی
112- رای ش��ماره 52441-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي حسینعلی مالکی به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 4622429217 صادره شهركرد فرزند كریم نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 168/50 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

حسن سلطانی آفارانی
113- رای ش��ماره 52442-1394/11/30 هی��أت س��وم آقاي محمد عباس��ی 
خولنجانی به شناس��نامه ش��ماره 1466 كدملي 1285984161 صادره اصفهان 
فرزند منوچهرنسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/73 مترمربع 
از پالك ش��ماره3763فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 50 دفتر 284
114- رای ش��ماره 52443-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي علیرضا قربانیان 
آفارانی به شناسنامه شماره 1942 كدملي 1282950517 صادره اصفهان فرزند 
رحیم نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت 111 مترمربع از پالك 
ش��ماره 187/1 فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند شماره 108732 – 1379/3/1 دفترخانه 64
115- رای شماره 52328-1394/11/29 هیأت سوم آقاي مرتضی مقیمی رنانی 
به شناس��نامه ش��ماره  1708  كدملي 1283513374 صادره خمینی شهر فرزند  
رمضان  نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  149/5  مترمربع 
از پالك ش��ماره 238 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی حاج آقاكش��اورزی ویالنی كه به نامش در جریان 

ثبت می باشد
116- رای شماره 52451-1394/11/30 هیأت س��وم  خانم پری حقیقی سبدانی 
به شناسنامه شماره 34 كدملي 1239534485 صادره نطنز فرزند رحیم نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 148 مترمربع از پالك شماره28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسنعلی 

مزروعی
117- رای شماره 52427-1394/11/30 هیأت سوم خانم مهری مجتبایی رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 118 كدملي 1290087369 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 255/10 مترمربع از 
پالك شماره3257 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 290 و 293 دفتر 553
118- رای شماره 52426-1394/11/30 هیأت سوم  آقای عبداله اكبریان رنانی 
به شناسنامه شماره 232 كدملي 1289969949 صادره اصفهان فرزند رجبعلی 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 255/10 مترمربع از 
پالك شماره3257 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 290 و 293 دفتر 553
119- رای شماره 52429-1394/11/30 هیأت سوم  آقاي بهزاد سروش قهفرخی 
به شناسنامه شماره 31 كدملي 4622324512 صادره فرخ شهر فرزند میرزاعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 123 مترمربع از پالك شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

حاج كریم جاللی عاشق آبادی
120- رای ش��ماره 1616-1394/02/01 هیأت دوم  آقای محمدحس��ین رجبی 
رنانی به شناس��نامه ش��ماره  49766 كدملي   1280387841  ص��ادره اصفهان   
فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  188/23 
مترمربع از پالك شماره  3389 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 550 دفتر 776 امالك
121- رای ش��ماره 1615-1394/02/01 هیأت دوم  آقای س��عیدرجبی رنانی به 
شناسنامه ش��ماره  13189 كدملي   1283242397  صادره خمینی شهر   فرزند 
محمود نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ س��اختمان  به مساحت  188/23 
مترمربع از پالك ش��ماره  3389 فرعی از 18  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 540و425 دفتر 543و836 امالك

122- رای ش��ماره 52342-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي نعمت اله ابراهیمی 
آفارانی  به شناس��نامه ش��ماره  1727  كدملي 1282948334 ص��ادره اصفهان 
فرزند  حسن  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  120/18  مترمربع 
از پالك ش��ماره 571 فرعی 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی بانوعصمت الحاجیه قزوینی كه به نامش در جریان 

ثبت می باشد
123- رای ش��ماره 52316-1394/11/29 هیأت سوم خانم صدیقه عسگریان  به 
شناسنامه شماره  370  كدملي 1289819122 صادره اصفهان فرزند  رضا  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  155/80  مترمربع از پالك شماره 243 
فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمدعلی شریفی ولدانی 
124- رای شماره 52408-1394/11/30 هیأت س��وم  آقای براتعلی ابراهیمی به 
شناسنامه ش��ماره 275 كدملي 1141576953 صادره خمینی شهر  فرزند محمد 
نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت 128/50 
مترمربع از پالك شماره 289 فرعی 11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی براتعلی ابراهیمی
125- رای شماره 52407-1394/11/30 هیأت سوم  خانم زهره زراعتی شمس 
ابادی به شناس��نامه ش��ماره 30 كدملي 1291400028 صادره اصفهان  فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 128/50 
مترمربع از پالك شماره 289 فرعی 11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالک رسمی براتعلی ابراهیمی
126- رای شماره 52387-1394/11/30 هیأت س��وم  آقای كهزاد صفائی نیا به 
شناسنامه شماره 86 كدملي 4622294818 صادره ش��هركرد فرزند بهبودعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 199/70 مترمربع از پالك شماره 
1119 فرعی 28  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی نعمت اله مارانی 
127- رای ش��ماره 52410-1394/11/30 هیأت سوم آقاي فرهاد قنبری زاده  به 
شناسنامه ش��ماره  316  كدملي 4189104035 صادره سراب برق فرزند  رحیم  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  91/50  مترمربع از پالك شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

مهدی خراط
128- رای ش��ماره 52390-1394/11/30 هیأت سوم آقای مهدی جعفری رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 11802 كدملي 1283227355 صادره خمینی شهر فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 119/50 مترمربع از 
پالك ش��ماره 1346 فرعی 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی سکینه بیگم میرحسینی از سند ثبت شده در صفحه 

244 دفتر 273
129- رای شماره 52396-1394/11/30 هیأت سوم آقای محمدتقی درخشنده به 
شناسنامه شماره 38 كدملي 1229454251 صادره خوانسار  فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 70/05 مترمربع از پالك شماره 456 فرعی 
40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

علی كیقبادی لمجیری از سند ثبت شده در صفحه 48 و 91 و 94 و97 دفتر 444
130- رای شماره 52401-1394/11/30 هیأت سوم آقای مهدی كرمی قلعه ناظری 
به شناسنامه شماره 69 كدملي 1290265720 صادره اصفهان فرزند مسیب نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 60 مترمربع از پالك شماره 68  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج علی 

اكبر زارع بهرام ابادی
131- رای شماره 31213-1393/12/21 هیأت اول اقای رسول حاجیان سه پله 
به شناسنامه شماره  148  كدملي   1284387267  صادره اصفهان  فرزند حسین 
ششدانگ خانه به مساحت  136/56  مترمربع از پالك شماره  2561  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

406 دفتر 490 امالك
132- رای شماره 54025-1394/12/15 هیأت سوم خانم  صدیقه صادقی برزانی 
به شناسنامه شماره  8305  كدملي 1283192322 صادره اصفهان فرزند  عباس  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  248/03  مترمربع از پالك شماره 
457/2 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند شماره 19775 – 1349/11/28 دفترخانه 26 اصفهان
133- رای ش��ماره 54041-1394/12/15 هیأت س��وم آقاي محمدعلی رضائی 
برزانی به شناسنامه ش��ماره  10  كدملي 1290070458 صادره اصفهان فرزند  
بمانعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  83/56  
مترمربع از پالك شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی احمدآقاجانی رنانی
134- رای ش��ماره 54038-1394/12/15 هیأت س��وم آقاي محس��ن رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره  4478  كدملي 1285076923 صادره اصفهان فرزند  
محمدعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  83/56  
مترمربع از پالك شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی احمدآقاجانی رنانی
135- رای شماره 54035-1394/12/15 هیأت سوم آقاي حسن رفیعی آفارانی به 
شناسنامه شماره  2243  كدملي 1282953346 صادره اصفهان فرزند  غالمعلی  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  180  مترمربع از 
پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی غالمعلی رفیعی آفارانی
136- رای شماره 54034-1394/12/15 هیأت سوم خانم بتول جعفریان صدیق 
به شناسنامه شماره  1523  كدملي 1285779681 صادره اصفهان فرزند  رمضان  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  180  مترمربع از 
پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی غالمعلی رفیعی آفارانی
137- رای ش��ماره 54036-1394/12/15 هی��أت س��وم آقاي اكب��ر مارانی  به 
شناسنامه شماره  106  كدملي 1290111758 صادره اصفهان فرزند  یداله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  247/15  مترمربع از پالك شماره 688 
فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند 

ثبت شده در صفحه560 دفتر 901
138- رای شماره 52284-1394/11/29 هیأت سوم خانم زهره رجبیان آفارانی  
به شناسنامه شماره  2057  كدملي 1282951718 صادره اصفهان فرزند  اسداله  
نسبت به 21ممیز 6 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
229  مترمربع از پالك ش��ماره 440 فرعی 16 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ندثبت ش��ده در صفحات 226 و 229 و 128 

دفاتر 516 و 830
139- رای شماره 52279-1394/11/29 هیأت سوم خانم زهره رضائی آفارانی  
به شناسنامه شماره  15154  كدملي 1142366278 صادره اصفهان فرزند  اكبر  
نسبت به 7 ممیز 2 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
229  مترمربع از پالك ش��ماره 440 فرعی 16 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ندثبت ش��ده در صفحات 226 و 229 و 128 

دفاتر 516 و 830
140- رای ش��ماره 52278-1394/11/29 هیأت س��وم آقای اكب��ر جوزانی  به 
شناس��نامه ش��ماره  1843  كدملي 1282949497 صادره خمینی ش��هر فرزند  
حسن  نس��بت به 43 ممیز 2 سهم مشاع از 72 سهم شش��دانگ یک باب ساختمان 
به مساحت  229  مترمربع از پالك شماره 440 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت شده در صفحات 226 و 229 

و 128 دفاتر 516 و 830
141- رای شماره 52275-1394/11/29 هیأت سوم آقاي علیرضا رحیم زاده  به 
شناسنامه ش��ماره  246  كدملي 1290192448 صادره خمینی شهر فرزند  یداله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  169/70  مترمربع از پالك شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

محمدعلی سلطانی از سند ثبت شده در صفحه 296 دفتر 1099
142- رای شماره 52246-1394/11/29 هیأت سوم آقاي حسن فتحی دارانی  به 
شناسنامه شماره  28  كدملي 1159482901 صادره فریدن فرزند  فتح اله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  250/70  مترمربع از پالك شماره 390 
فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند 

ثبت شده در صفحه 317 دفتر 110 از مالک رسمی حاج اسماعیل نادری
143- رای شماره 54397-1394/12/22 هیأت اول خانم مهری ابراهیمی بابوكانی 
به شناسنامه شماره 681  كدملي 1282963783  صادره اصفهان  فرزند  نور اله  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  293 مترمربع از پالك 
شماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی نوروز ابراهیمی بابوكانی
144- رای ش��ماره 54396-1394/12/22 هی��أت اول خان��م طاهره س��لیمی به 
شناسنامه ش��ماره 12  كدملي 1290281191  صادره اصفهان  فرزند  سیف اله  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  293 مترمربع از پالك 
شماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی نوروز ابراهیمی بابوكانی
145- رای ش��ماره 54403-1394/12/22 هیأت اول اقای اكب��ر صادقی برزانی 
به شناسنامه ش��ماره 62  كدملي 1290041873  صادره اصفهان  فرزند  اسداله  
شش��دانگ مغازه  به مساحت  82/32 مترمربع از پالك ش��ماره 104 فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

322 دفتر 516 امالك
146- رای ش��ماره 54405-1394/12/22 هی��أت اول اقای عبدال��ه باقر پور به 
شناسنامه ش��ماره 125  كدملي 1199739790  صادره شهرضا  فرزند  حسنقلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  186/20  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدرضائی 

كوجانی
147- رای ش��ماره 54407-1394/12/22 هیأت اول اقای زین العابدین جعفری 
دستگردی به شناسنامه شماره 14  كدملي 1285340272  صادره اصفهان  فرزند  
حسینعلی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  308/10  مترمربع از پالك شماره 729 
فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی مرتضی باغ ازموردثبت صفحه 200 دفتر 67 امالك
148- رای ش��ماره 54413-1394/12/22 هیأت اول خانم نفیس��ه محمدصادقی 
به شناسنامه ش��ماره 5512  كدملي 1159004439  صادره فریدن  فرزند  حسن  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  144/03  مترمربع از پالك شماره 471  فرعی از 
16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

علی رضائی برزانی ازموردثبت صفحه 589 دفتر 61 امالك
149- رای شماره 54415-1394/12/22 هیأت اول اقای رضا باقری به شناسنامه 
شماره 4  كدملي 1290151156  صادره اصفهان  فرزند  یداله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت  170/36  مترمربع از پالك ش��ماره 295  فرعی از 21  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صفرشاه سنائی 

گنیرانی ازموردثبت صفحه 145 دفتر 76 امالك
150- رای شماره 54086-1394/12/16 هیأت چهارم آقاي مجید كیانی رنانی  به 
شناسنامه ش��ماره  10781  كدملي 1283219042 صادره اصفهان فرزند  حسن  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  124/50  مترمربع از پالك شماره 
3366 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی ربابه علی عسگری
151- رای ش��ماره 54728-1394/12/26 هیأت چهارم  آقاي مرتضی بهرامیان 
رنانی به شناسنامه ش��ماره  286  كدملي 1290075956 صادره اصفهان فرزند  

ابوالقاسم  نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  255  
مترمربع از پالك ش��ماره 808 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالک رسمی ابوالقاسم بهرامیان فرزند 

محمد حسین صفحه 510دفتر45
152- رای شماره 54725-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي صالح بهرامیان رنانی 
به شناسنامه ش��ماره  13806  كدملي 1283248001 صادره خمینی شهر فرزند  
مرتضی  نسبت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  255  
مترمربع از پالك شماره 808 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالک رسمی ابوالقاسم بهرامیان فرزند محمد 

حسین صفحه 510دفتر45
153- رای شماره 54857-1394/12/27 هیأت چهارم  آقاي محمد صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 308 كدملي 1290193061 صادره خمینی شهر  فرزند حسین  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 375/91 مترمربع پالك شماره  
79 فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 185دفتر 82
154- رای ش��ماره 540099-1394/12/16 هیأت چهارم  آقاي علی جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه ش��ماره  665  كدملي 1290517983 صادره اصفهان فرزند  
حسین  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  171/19  مترمربع از پالك 
ش��ماره 191 فرعی 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب 
اصفهان كه از آقای حس��ین جانثاری كه به موجب صفح��ه ی 367 دفتر 425 از 

مالکین می باشد راخریداری نموده
155- رای ش��ماره 54720-1394/12/26 هی��أت چهارم  آق��اي اصغر صادقی 
علویجه  به شناسنامه ش��ماره  244  كدملي 1141504340 صادره خمینی شهر 
فرزند  حیدر  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  149/40  مترمربع از 
پالك شماره 308 فرعی 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان كه مع الواسطه از مالک رسمی نصراله حسن پور خریداری نموده
156- رای ش��ماره 54718-1394/12/26 هیأت چهارم خانم فرشته لیراوی  به 
شناسنامه شماره  433  كدملي 1817421573 صادره آبادان فرزند  غالم  نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  135/70  مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع 

الواسطه از مالک رسمی حاج حسن مهری دهنوی خریداری نموده
157- رای ش��ماره 54717-1394/12/26 هیأت چهارم  آقای منصور خسروی  
به شناسنامه ش��ماره  29  كدملي 1841515566 صادره ایذه فرزند  محمد  نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  135/70  مترمربع از پالك 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع 

الواسطه از مالک رسمی حاج حسن مهری دهنوی خریداری نموده
158- رای شماره 54722-1394/12/26 هیأت چهارم  آقاي محبوب ضرغامیان  
به شناسنامه ش��ماره  36  كدملي 3520376369 صادره دشتستان فرزند  جوهر  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  58/50  مترمربع از پالك شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از 

مالکین رسمی اصغر گلبان و زینب نخودیان خریداری نموده
159- رای ش��ماره 54856-1394/12/27 هیأت چهارم خانم اش��رف ماهراني 
به شناس��نامه ش��ماره 2885 كدمل��ي 1282988530 صادره اصفه��ان  فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 141/50 مترمربع پالك 
ش��ماره774 فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صغحه 282 دفتر 65
160- رای ش��ماره 54365-1394/12/22 هیأت دوم  آقای محس��ن نهاوندیان 
اصفهانی به شناسنامه ش��ماره 37466  كدملي 1280800275  صادره اصفهان  
فرزند رسول  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  164/81   
مترمربع از پالك شماره 255 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 125 دفتر 942  امالك 
161- رای شماره 54366-1394/12/22 هیأت دوم  خانم زهرا تركی كوهانستانی 
به شناسنامه شماره 1819  كدملي 1287850448  صادره اصفهان  فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  164/81   مترمربع از 
پالك شماره 255 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 179 دفتر 912  امالك
162- رای شماره 54377-1394/12/22 هیأت دوم  آقای علی محققیان گورتانی به 
شناسنامه شماره 29  كدملي 1290149631  صادره خمینی شهر  فرزند اسماعیل  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  204/70   مترمربع از پالك شماره 357  فرعی از 
15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 383و445و42و45و487و496 دفتر 245و457و492 امالك
163- رای ش��ماره 54378-1394/12/22 هی��أت دوم  خانم فاطم��ه فروغی به 
شناس��نامه ش��ماره 23  كدملي 5419356619  صادره مباركه  فرزند علی محمد  
ششدانگ مغازه  به مس��احت  23/78   مترمربع از پالك شماره 129  فرعی از 44  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا 

تیموری جروكانی ازموردثبت صفحه 282 دفتر 590 امالك
164- رای ش��ماره 54379-1394/12/22 هی��أت دوم  آقای حس��ین تركان به 
شناس��نامه ش��ماره 8245  كدملي 1283191725  صادره اصفهان  فرزند محمد  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  373 مترمربع از پالك شماره 45  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حاج جعفرعلی 

نصراصفهانی 
165- رای ش��ماره 30248-1394/04/30 هیأت اول خانم عزت سادات موسوی 
رنانی به شناسنامه شماره 10019  كدملي  1283209535  صادره اصفهان  فرزند 
سید ابوالقاسم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/30 مترمربع از پالك شماره  
3687  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 53 دفتر 678 امالك
166- رای ش��ماره 54242-1394/12/19 هیأت دوم  آقای سید نوراله موسوی 
بابوكانی  به شناس��نامه ش��ماره 637  كدملي 1282964224  ص��ادره اصفهان  
فرزند سیدمحمد ششدانگ ساختمان به مس��احت 296  مترمربع از پالك شماره 
31 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

سیدمحمدموسوی بابوكانی 
167- رای شماره 54231-1394/12/19 هیأت دوم  آقای حسن باباصفری رنانی  
به شناس��نامه ش��ماره 163  كدملي 1290074739  صادره اصفهان  فرزند علی  
ششدانگ ساختمان به مساحت 199/88  مترمربع از پالك شماره 3239 فرعی از 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

غالمرضا علی عسگری ازموردثبت صفحه 331 دفتر 68 امالك
168- رای ش��ماره 54237-1394/12/19 هیأت دوم  آقای غالمحس��ین چراغی 
سیوكی  به شناسنامه شماره 2  كدملي 6299823798  صادره بروجن  فرزند عیدی 
محمد  ششدانگ ساختمان به مساحت 131/96  مترمربع از پالك شماره 34 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسماعیل 

اسماعیلی ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193 امالك
169- رای ش��ماره 54223-1394/12/19 هی��أت دوم  آقای محم��ود جوانی  به 
شناسنامه ش��ماره 8  كدملي 1289906629  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی  
ششدانگ مغازه به مس��احت 38/36  مترمربع از پالك شماره 1286 فرعی از 16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 46217-

54/3/18 دفترخانه 5 اصفهان و6501-87/12/26 دفترخانه 160 اصفهان
170- رای ش��ماره 54224-1394/12/19 هی��أت دوم  آقای محم��ود جوانی  به 
شناسنامه ش��ماره 8  كدملي 1289906629  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی  
ششدانگ ساختمان به مس��احت 202/35  مترمربع از پالك شماره 1286 فرعی 
از 16 اصل��ي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 
 46217-54/3/18 دفترخان��ه 5 اصفه��ان و6501-87/12/26 دفترخان��ه 160

 اصفهان
171- رای ش��ماره 54239-1394/12/19 هی��أت دوم  آق��ای خیرال��ه رفیع��ی 
وردنجانی به شناسنامه ش��ماره 1115  كدملي 4620977810  صادره شهركرد  
فرزند قلی  ششدانگ س��اختمان به مس��احت 370  مترمربع از پالك شماره 907 
فرعی از 11 اصل��ي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب  اصفهان 
ازس��ند41389-61/3/8 و40484-60/6/26 و46722-64/10/30 دفترخانه 11 

اصفهان
172- رای شماره 54240-1394/12/19 هیأت دوم  آقای حسین فالحیان جاوانی  
به شناس��نامه ش��ماره 17  كدملي 1290042543  صادره اصفهان  فرزند كریم  
ششدانگ ساختمان به مساحت 247/40  مترمربع از پالك شماره 32/2 فرعی از 
25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 46761-

54/6/6 دفترخانه 5 اصفهان
173- رای ش��ماره 54234-1394/12/19 هیأت دوم  آقای حس��ینعلی مشتاقی 
خوزانی به شناس��نامه ش��ماره 65  كدملي 1141500231  صادره خمینی شهر  
فرزند نعمت اله ششدانگ ساختمان به مساحت 193/83  مترمربع از پالك شماره 
63 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حاج جعفر رضائی كه بنامش درجریان ثبت است
174- رای شماره 54241-1394/12/19 هیأت دوم خانم فرشته مزروعی سبدانی 
به شناسنامه شماره 1082  كدملي 1284594467  صادره اصفهان  فرزند محمد 
ششدانگ س��اختمان به مس��احت 208/60  مترمربع از پالك ش��ماره 32 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالکان رسمی حسن 

وحسین حقیقی زاده 
175- رای ش��ماره 54230-1394/12/19 هی��أت دوم  آقای عل��ی آقا مهاجری 
قهجاورستانی به شناسنامه ش��ماره 59  كدملي 1291696598  صادره اصفهان  
فرزند عبدالجواد ششدانگ ساختمان به مساحت 170/35  مترمربع از پالك شماره 
293/1 فرعی از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی احمدمستاجران گورتانی 
176- رای شماره 54226-1394/12/19 هیأت دوم  آقای عباسعلی آقا ابراهیمی 
به شناسنامه ش��ماره 399  كدملي 1285344677  صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ مغازه به مس��احت 36/31  مترمربع از پالك ش��ماره 822 فرعی از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می 

حسن اقا ابراهیمی ازموردثبت صفحه 277 دفتر 112 اصفهان
177- رای ش��ماره 54225-1394/12/19 هیأت دوم  آقای احمد سیدان قلعه به 
شناسنامه ش��ماره 45467  كدملي 1282375997  صادره اصفهان  فرزند مهدی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 286/21  مترمربع از پالك شماره 250 فرعی از 12 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 32801-

77/4/16 دفترخانه 41 تیران
178- رای شماره 1729-1395/01/30 هیأت چهارم  آقاي رضا صادقی برزانی 
به شناسنامه ش��ماره 2807 كدملي 1282989316 صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 مترمربع از پالك شماره 730 
فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمدعلی جمشیدی از سند ثبت شده در صفحه 121 دفتر 65
179- رای ش��ماره 54238-1394/12/19 هیأت دوم  آق��ای نجات نوری خو به 
شناس��نامه ش��ماره 42  كدملي 4609864088  صادره گرمس��ار فرزند حسین 
ششدانگ ساختمان به مساحت 155  مترمربع از پالك شماره 2846 فرعی از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می 

نرجس خاتون صباغی رنانی 
180- رای ش��ماره 54218-1394/12/19 هی��أت دوم  آق��ای حس��ین نصری 
نصرابادی  به شناسنامه شماره 92  كدملي 1290053367  صادره اصفهان فرزند 
صمد  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 245/23  مترمربع 
از پالك شماره 133/1 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 52 دفتر 129 امالك
181- رای ش��ماره 54219-1394/12/19 هی��أت دوم  خان��م فاطم��ه نص��ری 
نصرابادی  به شناسنامه شماره 28111  كدملي 1280279621  صادره اصفهان 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع ازشش��دانگ ساختمان به مساحت 245/23  
مترمربع از پالك شماره 133/1 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 52 دفتر 129 امالك
182- رای شماره 1209-1395/01/26 هیأت دوم  آقای محسن رضائی سودانی  
به شناسنامه شماره 5247  كدملي  1293178861   صادره اصفهان  فرزند علیرضا 
ششدانگ ساختمان  به مس��احت  183/20  مترمربع از پالك ش��ماره 34  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی براتعلی 

رضائی سودانی 
183- رای ش��ماره 1207-1395/01/26 هیأت دوم خانم ع��زت رضائی برزانی  
به شناسنامه ش��ماره 28  كدملي  1290055361   صادره اصفهان  فرزند مهدی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  174/16  مترمربع از پالك شماره 448   فرعی از 
16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 461و381 دفتر 929و555 امالك
184- رای ش��ماره 1196-1395/01/26 هیأت دوم خانم بت��ول رضائی برزانی  
به شناسنامه ش��ماره 21  كدملي  1290007845   صادره اصفهان  فرزند رحیم   
ششدانگ ساختمان به مساحت  143  مترمربع از پالك شماره 112/1  فرعی از 24  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازس��ند 16415-

89/11/9 دفترخانه 105 اصفهان
185- رای ش��ماره 1199-1395/01/26 هی��أت دوم اقای علیرض��ا خرازیهای 
اصفهانی  به شناسنامه ش��ماره 44699  كدملي  1280334304   صادره اصفهان  
فرزند  محمدحسن  ششدانگ ساختمان به مس��احت  135/70  مترمربع از پالك 
شماره 2430   فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 428و184 دفتر 741و434 امالك
186- رای ش��ماره 1201-1395/01/26 هی��أت دوم خان��م زه��را آقاخانی  به 
شناسنامه شماره 260  كدملي  1287010989   صادره اصفهان  فرزند  نعمت اله 
ششدانگ مغازه  به مساحت  58/38  مترمربع از پالك شماره 2353   فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

559و468 دفتر 733و717 امالك
187- رای شماره 1203-1395/01/26 هیأت دوم اقای فتح اله بختیاری رنانی  به 
شناسنامه ش��ماره 330  كدملي  1289970920   صادره اصفهان  فرزند  براتعلی 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  207/19  مترمربع از پالك شماره 3251   فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 364 دفتر 434 امالك
188- رای شماره 1204-1395/01/26 هیأت دوم اقای فتح اله بختیاری رنانی  به 
شناسنامه ش��ماره 330  كدملي  1289970920   صادره اصفهان  فرزند  براتعلی 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  259/31  مترمربع از پالك شماره 3250   فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 121 دفتر 384 امالك
189- رای ش��ماره 1542-1395/01/29 هیأت دوم آقاي  پرویز فریدون تبار به 
شناسنامه ش��ماره 698 كدملي 1288721927 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 214/67 مترمربع پالك 
شماره  28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمدعلی رضائی
190- رای ش��ماره 1543-1395/01/29 هیأت دوم خانم زهره فدائي كوهانی به 
شناسنامه شماره 204 كدملي 1285727622 صادره اصفهان فرزند مسیب نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 214/67 مترمربع پالك شماره  
28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

محمدعلی رضائی
191- رای ش��ماره 52418-1394/11/30 هی��أت س��وم خان��م مری��م نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شماره 6 كدملي 1290071421 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به دو و نیم دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
149/63 مترمربع از پالك شماره 1330 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازسند ثبت شده در صفحه 497 دفتر 54 و از مالک 

رسمی حسین قلعه رنانی
192- رای ش��ماره 52417-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي احمد قلعه رنانی به 
شناس��نامه ش��ماره 182 كدملي 1289998310 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 149/63 
مترمربع از پالك شماره 1330 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 497 دفتر 54 و از مالک رسمی 

حسین قلعه رنانی
193- رای ش��ماره 1338-1395/01/28 هیأت اول اقای احم��د صباغ رنانی   به 
شناس��نامه ش��ماره 11925  كدملي  1283228580  صادره خمینی شهر  فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت  106/75  
مترمربع از پالك شماره 760  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج جعفر صباغ ازموردثبت صفحه 157 

دفتر 81  امالك
194- رای ش��ماره 1339-1395/01/28 هی��أت اول اقای فتح ال��ه صباغ رنانی 
به شناس��نامه ش��ماره 321  كدملي  1290439265  صادره خمینی شهر  فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از  شش��دانگ یکبابخانه  به مساحت  106/75  
مترمربع از پالك شماره 760  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج جعفر صباغ ازموردثبت صفحه 157 

دفتر 81  امالك
195- رای ش��ماره 1350-1395/01/28 هی��أت اول خان��م معصوم��ه جعفری 
دستجرده   به شناس��نامه ش��ماره 479  كدملي  1284915867  صادره اصفهان  
فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه به مساحت  64/20  مترمربع از پالك شماره 478 
فرعی از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی كمین بانودفتریان ازموردثبت صفحه 401 دفتر 196 امالك
196- رای ش��ماره 1340-1395/01/28 هی��أت اول اقای اكبر صب��اغ رنانی   به 
شناس��نامه ش��ماره 390  كدملي  1289941629  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  194/90  مترمربع از پالك شماره 79  فرعی از 19   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

185و8  دفتر 82و964  امالك
197- رای شماره 1343-1395/01/28 هیأت اول اقای رجبعلی رحیمی رنانی   به 
شناسنامه ش��ماره 9758  كدملي  1283206900  صادره اصفهان  فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مساحت  206  
مترمربع از پالك شماره 778 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی شیرمحمد سلیم پور
198- رای شماره 1344-1395/01/28 هیأت اول خانم اشرف صادقیان رنانی به 
شناسنامه شماره 10434  كدملي  1283212511  صادره اصفهان  فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مساحت  206  
مترمربع از پالك شماره 778 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی شیرمحمد سلیم پور
199- رای ش��ماره 1345-1395/01/28 هیأت اول خانم مهن��از عقیلی رنانی   به 
شناسنامه شماره 465  كدملي  1819273385  صادره آبادان  فرزند سیدعلی محمد  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت  223/58  مترمربع 
از پالك ش��ماره 3490 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم ابراهیمی ازموردثبت صفحه 527 دفتر 

70 امالك
200- رای شماره 1346-1395/01/28 هیأت اول اقای سید حسین اعتصامی   به 
شناسنامه شماره 340  كدملي  1290014892  صادره اصفهان  فرزند سیدرضا  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مس��احت  223/58  مترمربع 
از پالك ش��ماره 3490 فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم ابراهیمی ازموردثبت صفحه 527 دفتر 

70 امالك
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/03/13

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/03/29
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار 
دوست دارد و قلب بى  خبر از ياد خدا، آسايش 

را دوست دارد.
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طرز تهيه املت مرغ خوشمزه

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعى

پرورش گل و گیاه

مواد الزم املت مرغ: 
تخم مرغ  ۹ عدد،گوشت مرغ۱۵۰ گرم،کالباس۱۵۰ گرم، قارچ۱۵۰ گرم 

خامه۱۵۰ گرم، فلفل و نمک به میزان الزم.
طرز پخت املت مرغ:

 برای تهیه ه��ر املت س��اده، تخم م��رغ ه��ا را در ظرفی می ش��کنیم 
و می زنیم تا کامال کف کند، کمی نمک و فلفل و سه قاشق شیر را داخل 
تخم مرغ م��ی ریزیم و به هم م��ی زنیم، بعد تابه مناس��بی را که لبه آن 
تقریبا به ارتقاع 2/۵ سانتی متر باشد، روی آتش می گذاریم و سه قاشق 
روغن را در تابه می ریزیم و می گذاریم تا روغن کامال داغ شود، بعد مایه 
 تخم مرغ و ش��یر را در تابه می ریزیم به طوری که س��طح تابه پوشیده 

شود. 
یک لحظه در تابه را می گذاریم تا املت بسته ش��ود، بعد املت را با یک 

چنگال و یک کفگیر به دقت لوله می کنیم.
با ۹ عدد تخم مرغ سه عدد املت ساده مطابق دستور فوق تهیه می کنیم 
و یک پیمانه مرغ پخته شده، خرد شده با نصف پیمانه کالباس یا ژامبون 
خرد شده و نصف پیمانه قارچ خرد شده سرخ شده را با۱۵۰ گرم خامه و 
کمی نمک و فلفل مخلوط می کنیم و این مواد را به سه قسمت مساوی 

کرده و الی هر املت یک قسمت از آن را می ریزیم و لوله می کنیم.

 ب��ا ش��روع فص��ل گرم��ا س��ر و کل��ه ان��واع حش��رات 
در خانه ها پیدا می ش��ود. در ادام��ه بهترین روش های 
 مبارزه با حش��رات و پش��ه ها و مگس را ب��رای تان بیان 
می کنیم تا بتوانید این حشرات موذی را از خانه دور کنید.

رزماری
 با کب��اب کردن رزم��اری هم عط��ر خوبی داخ��ل خانه 

می پیچد و هم حشره ها دور می شوند.
 روغن اکاليپتوس

اکالیپتوس یک ماده طبیعی ف��وق العاده موثر برای دفع 
حشرات است. یک مقدار روغن اکالیپتوس را با ۱۵ قطره  
ازهر روغن دیگری مخل��وط کرده و آن را روی پوس��ت 
بگذارید، البته یادتان نرود که این مخلوط را برای چشم و 

اطرافش استفاده نکنید.
 دارچين

اط��راف خانه پودر دارچین بریزید تا س��اس و حش��رات 

دیگر را دور کن��د. حتی می توانید از ای��ن پودر یک خط 
 اطراف ورودی ه��ای خان��ه ) در و پنجره ها ( کش��یده، 

تا در وهله اول از ورود  آنها جلوگیری کنید.
 انواع گياهان

 ای��ن ی��ک روش بلن��د م��دت اس��ت، چ��ون نی��از 
به آم��اده س��ازی دارد. گیاهان��ی مثل س��نبل هندی، 
 ریح��ان، س��یر، علف لیم��و، نعن��اع گرب��ه ای و برگ بو 

در اطراف خانه می توانند مفید باشند. 
این گیاهان عطر و بویی قوی دارند که حشرات را دور می 
کنند. عالوه بر این، هیچ چیزی مثل عطر و تازگی گیاهان 

در غذا نیست.
 لوازم بهداشتى و آرایشى بدون بو

اگر برای پی��ک نیک بیرون می روید، از لوازم بهداش��تی 
و آرایشی بدون بو اس��تفاده کنید، چون حشرات جذب 

عطرهای مختلف می شوند.

 کتاب » زمس����تان ت����رس « گزیده ای اس��ت 
از داستان های نویسنده مصری » بهاء طاهر « که 
 با ترجم��ه » رحیم فروغی « به فارسی برگردانده 

شده است.
 » بهاء طاهر « در س��ال ۱۹۳۵ در جیزه مصر دیده 
به جهان گشود. وی تحصیالتش را در رشته ادبیات 
و تاریخ و روزنامه نگاری در دانشگاه قاهره به اتمام 
رسانده و پس از آن  در ش��بکه  فرهنگ، در رایوی 
 مصر مش��غول به کار ش��د. اما پس از مدتی از کار 

بر کنار شده و به کار ترجمه پرداخت.
به��اء طاهر تاکن��ون ده رمان و مجموعه داس��تان 
 نوش��ته و چندین نمایش��نامه و کت��اب دیگر هم 

از او منتشر شده است.
 این نویس��نده همچنین آثاری را هم از انگلیس��ی 

و فرانسه به عربی ترجمه کرده است.

کتاب حاضر نیز گزیده ای اس��ت از داس��تان های 
» بهاء طاهر « که در دوره ه��ای مختلف زندگی و 

نویسندگی او نوشته شده است. 
مترجم این اث��ر» رحیم فروغی « طی یادداش��تی 
پیرامون کتاب حاضر می نویسد؛ » دنیای داستانی 
 بهاء طاهر بازتاب تجربه های پر افت و خیز زندگی 

اوست.
 این نویس��نده مصری فراخور موقعیت گوناگونی 
که در عمر تا اکنون هشتاد و یک ساله اش در آنها 
قرار گرفته اس��ت، از منظر های متفاوت به جهان 
نگریسته و با نوشتن که به گفته خودش، در جوانی 
می پنداشته جهان را تغییر می دهد ما را نیز در این 

منظرها می نشاند. «
کتاب حاضر را انتش��ارات ناهید با ترجمه » رحیم 

فروغی « چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

 حدیث جالب باالی حس��ینیه ام��ام خمینی در دی��دار حضرت آقا 
با کارگزاران امام متقین حضرت علی )ع(: از آن دشمنی بپرهیزید 
که در س��ینه ها مخفیانه نفوذ می کند و در گوش ها آهس��ته نجوا 

می کند.

بهترین روش های مبارزه
 با حشرات و پشه ها ) 2 (

زمستان ترس

نکته سنجى یک کاربر از تصاویر 
دیدار کارگزاران با رهبر انقالب

 

1- استفاده از سطل پر از آب، یکی از روش های 
آبیاری گیاهان آپارتمانی است. 

س��طل یا لگنی را پر از آب در آشپزخانه یا حمام 
روی ش��ی پایه دار با ارتفاع حدود۵۰ سانتی متر 
قرار دهید. گلدان ه��ا را دورت��ادور آن بچینید. 
 پارچ��ه ای نخی به ان��دازه ی��ک متر یا بیش��تر 
و به عرض حدود پنج سانتی متر آماده کنید و یک 
سر آن را از کنار گلدان به داخل خاک فرو کنید. 

سر دیگر را در س��طل پر از آب قرار دهید. به این 
ترتیب دس��تمال پارچه ای همواره آب را به خود 

جذب می کند و آب کم کم به داخل خاک گلدان 
منتقل می شود.

  2- اس��تفاده از ژل ه��ای نگه دارن��ده آب نی��ز 
می تواند در آبیاری گیاهان آپارتمانی مفید باشد. 
 مقداری ژل داخل ظرف بریزی��د و آب را مرحله 
به مرحله اضافه کنید تا ژل ب��ه طور کامل از آب 

اشباع شود و دیگر آب را جذب نکند.
 مق��داری از خ��اک گل��دان را برداری��د و ژل را 
دورتادور گیاه به طور یکس��ان بریزی��د و دوباره 

خاک را به گلدان برگردانید.

3- یکی دیگر از روش ه��ای آب دادن گل های 
آپارتمان��ی ق��رار دادن گیاهان در حمام اس��ت. 
پنجره های حمام را ببندید، وان یا ظرف بزرگی 
را از آب پر کنید تا رطوبت به حداکثر برسد و بعد 

تمام گیاهان را آبیاری کنید. 
رطوبت زیاد تع��رق را کاهش می دهد. بیش��تر 
گیاه��ان را می توان ت��ا 2هفته در این ش��رایط 
 ن��گاه داش��ت. تنه��ا عی��ب ای��ن روش آبیاری 
گل های آپارتمان��ی ایجاد ش��اخه ضعیف روی 
گیاهان ق��وی به دلیل نور کم اس��ت ک��ه البته 

وقتی گیاهان را به محل اصل��ی بازمی گردانید، 
 می توانی��د ش��اخه های نامطل��وب را ه����رس 

کنید.
 4- از روش های دیگر آبیاری گل های آپارتمانی 
پیچیدن گیاهان در کیسه های پالستیکی است 
که این روش نیز می تواند سیستم بسته ای ایجاد 
 کند که هیچ آبی از دس��ت ن��رود. می توان برای 
تعداد زی��ادی از گیاه��ان آپارتمانی از پوش��ش 
پالستیکی استفاده کرد. البته گیاهان زیر پوشش 

را نباید در معرض نور خورشید قرار داد.

نکاتى که بهتر است درباره آبياری گياهان آپارتمانى بدانيد

خواندنی

گرمای جهانى، فيليپي�ن را به زیر آب 
فرو مى برد

بررسی ها نشان می دهد بیش از ۱67 هزار هکتار 
از مناط��ق س��احلی فیلیپین به دلی��ل گرمای 

جهانی از بین می روند.
بررسی کارشناسان فیلیپینی حاکی از آن است 
بیش از ۱67 هزار هکتار از مناطق ساحلی یعنی 
 حدود ۰/6 درصد از مجموع مناطق این کش��ور 
به زیر آب فرو می رود که این خطر در نواحی کم 

ارتفاع جدی تر است. 
به گفته کارشناسان، کشورهای کم ارتفاع با وفور 
 خطوط س��احلی در معرض خطر جدی ناش��ی 
از افزایش سطح آب دریاها در نتیجه گرم شدن 
جهانی هس��تند. طب��ق اعالم س��ازمان جهانی 
 هواشناس��ی، س��طح آب در فیلیپین به میزانی 
در حدود سه برابر متوس��ط جهانی افزایش پیدا 

 کرده که بخش��ی از آن ناش��ی از تاثی��ر بادهای 
به سامان است. به طور میانگین سطح آب دریاها 
در سراس��ر جهان هر۱۰ س��ال ۳/۱ سانتی متر 
 باال می رود. همچنین برآورد ش��ده س��طح آب 
 در فیلیپین بی��ن 7/6 و ۱۰/2 س��انتی متر طی 

هر دهه افزایش پیدا می کند.

شکستن رکورد گينس در پرواز با هاوربرد
فرانکی زاپاتا، قهرمان س��ابق جت اس��کی از کش��ور 
فرانسه، پیش نمونه اولیه جدیدترین اختراع خود را 

در اسکله قدیمی بارسلون به نمایش گذاشت.
دس��تگاه جدید او به نام » فالی بورد ایر « هاوربردی 
است که در آن موتور جت آبی با موتورهای توربینی 

جایگزین شده است.
 او می گوید که این دستگاه می تواند با سرعت۱۵۰ 
کیلومتر در ساعت تا ارتفاع سه هزار متر پرواز کند؛ اما 
این ارقام با نمایش خیره کننده او در بارسلون فاصله 
زیادی دارد. فرانکی زاپاتا می گوید دو س��ال تمرین 
 بدنی و محاس��بات ریاضی برای س��اختن دس��تگاه 

و پرواز انجام شده است.
فرانکی زاپات��ا در توضح نح��وه پ��رواز و کنترل این 
دس��تگاه پرنده گفت: » با خم کردن ب��دن به جلو یا 
پشت، چپ یا راست جهت و تعادل آن را کنترل می 

 کنم. اگر بخواهم به چپ بروم، بدنم را به آن سمت کج 
می کنم. مرکز ثقل و مرکز بدن را تغییر می دهم. اگر 
شما پاهای خود را حرکت دهید، مرکز ثقل تان روی 
دستگاه قرار گرفته است. بنابراین تنها با حرکت دادن 

بدن، می توانید مرکز ثقل خود را تنظیم کنید. 
 آزمای��ش پی��ش نمون��ه اولیه » ف��الی ب��ورد ایر « 
) Flyboard Air ( موج��ب تعج��ب و تحس��ین 
بعضی کارشناس��ان شد. بعضی ها نس��بت به ایمنی 
 آن ابراز نگرانی کرده اند. نقص فنی موتور یا اش��کال 
در سوخت گیری می تواند موجب بروز فاجعه شود. 
بدون بال یا ملخ دوار برای فرود ایمن، کنترل دستگاه 
منحصرا ب��ه نیرویی که خود ایجاد می کند وابس��ته 
اس��ت. عالوه بر آن، این اب��زار دارای تجهیزات فنی 
بسیار زیادی است. فرانکی زاپاتا صاحب رکورد گینس 
در دورترین پرواز با هاوربورد است. او مسافتی معادل 

22۰۰ متر را با سرعت۵۰ تا6۰ کیلومتر طی کرد.

وزنه ای که از مشکالت قلبى آگاه تان مى کند
در ماه های گذشته شرکت نوکیا ) Nokia ( اعالم کرد 
 ) Withings ( قصد دارد یک شرکت به نام ویتینگز
 را بخرد. شرکت فرانس��وی ای که محصوالت دیجیتال 
در حوزه س��المت تولید می کرد. ق��رارداد خرید کمی 
زودتر از موعد و در هفته گذش��ته بس��ته ش��د و یک 
 دفتر کار که از ادغام این دو ش��رکت تش��کیل ش��ده 

در سانفرانسیسکو باز شد.
حال این شرکت یک محصول جدید که نوعی ترازوی 
دیجیتال به نام Body Cardio است به بازار عرضه 
کرده است. این ترازو می تواند وزن تان کند و همچون 
برخی ترازوهای هوش��مند BMI، آب بدن و ترکیب 
استخوانی تان را بسنجد. اما این وزنه یک ویژگی مهم 
 دیگر ه��م دارد و آن ه��م اینکه می توان��د ضربان قلب 
و س��المت قلب و عروق را از طریق سرعت موج ضربان 
قلب بررسی کند. این سیستم سرعت پمپ کردن خون 

در اعضای بدن را اندازه گیری می کند. با اینکه شاید این 
موضوع به نظرتان آنقدرها مهم نرس��د، اما باید بدانید 
 مش��کالت قلبی از اساس��ی ترین دالیل م��رگ و میر 
در سطح جهان اس��ت و دس��تگاهی که شاخص های 
سالمت مربوط به این عضو را اندازه گیری کند از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
 ای��ن وزنه قاب��ل اتصال به گوش��ی هوش��مند اس��ت 
و از طریق ادغام داده های وزنه با س��ایر داده هایی که از 
» Withings Health Mate « طریق اپلیکیشن 

در گوش����ی هوش����مندتان جم��ع آوری ش����ده 
 می توانی��د وضعی��ت س��المت تان را بهت��ر بررس��ی 

کنید.
 » Withings Body Cardio« دس�����تگاه 
در رنگ های سفید و سیاه موجود است و در حال حاضر 
در اپل استور و در سایت Withings با قیمت ۱7۹/۹۵ 

دالر به فروش می رسد.

عکس نوشت

 این پول شیش��ه ای که در Shiniuzhai ژئوپ��ارک در هونان واقع 
شده است قبال از جنس چوب ساخته شده بود و ارتباط بین دو قله کوه 

بوده است. همچنین به دلیل وحشت زیادی که گردشگران برای عبور 
از این پل دارند، به این پل، لقب ) پل قهرمان ( داده اند.

گردشگری

 در حالی که بعضی پروازها به قدری کوتاه هستند که به نظر می رسد 
هواپیما هنوز از جای خود بلند نشده بر زمین می نشیند،  پروازهایی 

هم هستند که به نظر می رسد هیچ وقت به مقصد نمی رسند! 
حتی افرادی هم که به سفرهای زیاد عادت دارند هم با  طوالنی شدن 
پرواز دوست دارند بدانند باالخره کی به زمین می نشینند. بنابراین 
 اگر بعد از س��ه س��اعت نشس��تن در هواپیما از اینکه  چرا به مقصد 
نمی رسید خسته شدید بد نیست نگاهی به طوالنی ترین پروازهای 

بدون توقف دنیا بیندازید:         
 1- تورنتو ، کانادا – هنگ کنگ، چين    

می دانید چرا ایرالین کتی پس��یفیک یکی از مش��هورترین ایرالین 
 های جهان اس��ت؟ ب��ه این دلیل ک��ه نه تنها ی��ک پ��رواز بلکه دو  

پرواز مستقیم و بدون توقف از بزرگ ترین شهر کانادا دارد که طوالنی 
 ترین آن پرواز تورنتو به هنگ کنگ است که بیش از ۱4  ساعت طول 

می کشد.           
  2- لس آنجلس، آمریکا – ملبورن، استراليا    

  خطوط هوایی کوانتاس یکی از امن ترین ایرالین های جهان است، 
بدون اینکه کوچک ترین حادثه ای را در شصت سال گذشته  تجربه 

کرده باشد. این پرواز که ۱۵ ساعت و۳۰ دقیقه طول می کشد برای 
افرادی که م��ی خواهند بدون تلف کردن وقت و ب��ا هزینه ای کمتر 
به استرالیا بروند، بسیار  مناسب اس��ت که البته در کنار آن می توان 

اطمینان از سالم به مقصد رسیدن را نیز اضافه کرد.            
 3- نيویورک – یوهانسبرگ، آفریقای جنوبى     

  این پرواز مستقیم فقط یک طرفه اس��ت و در مسیر برگشت یک بار 
در شهر داکار توقف می کند. 

قطعا کسی نمی خواهد دوبار در  یک پرواز ۱۵ ساعته باشد.   

طوالنى ترین و بلندترین پل شيشه ای جهان در چين طوالنى ترین پروازهای بدون توقف دنيا 
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