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آیــت ا... العظمــی مظاهــری در نوشــتاری بــا 
موضــوع آثــار و بــرکات عــزاداری بــرای امــام 
گرفتــن  سرمشــق  علیه الســام،   حســین  
از درس های اخاقی عاشــورا امری الزم دانســته و 
تصریح کرده اند: ثــواب عــزاداری  و زیارت حضرت 

ابی عبدا...  الحســین  علیه الســام مانند آن است که 
خدای ســبحان را در عرش زیارت کند. بر این اساس، 
ثواب زیارت امام حسین  علیه السام، از دور یا نزدیک، 
مانند آن است که اگر می توانســتید خدا را در عرش 

زیارت کنید ...

آیت ا... مظاهری مطرح کردند؛

عاقبت به خیری انسان 
در جلسات عزاداری
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فرارسیدن سالروز تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد
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پیشنهاد سردبیر: 
آمریکایی ها بر اساس »نفرت« رای می دهند!

ویژهیادداشت

محمدرضا حسین زاده-
مدیر عامل بانک ملی

بهرام  قاسمی- 
سخنگوی وزارت

 امور خارجه

محسن مهرعلیزاده -عضو
 شورای عالی سیاست گذاری 

اصالح طلبان

بعد از اجرای برجــام، هنوز 
محدودیت هایی در مبادالت 
دالر داریم؛ اما گشایش هایی 
هم هســت از جملــه اینکه 
شعبات خارج از کشور فعال 
شــدند. با بانک های خیلی از 
کشــورهای اروپایی از جمله 
آلمــان، اســپانیا، اتریش و 
ایتالیــا قــرارداد همــکاری 
بسته ایم.قبال حتی یک دالر 
هم نمی توانســتیم جابه جا 
کنیم؛ امــا االن می توانیم از 

طریق سیستم بانکی پول حواله کنیم و حتی صادرکنندگان ما از طریق 
نظام بانکی می توانند کاالی خود را صــادر کنند و پول صادرات خود را از 
طریق مثال شــعبه بانک ملی هامبورگ به داخل انتقال بدهند و  به نرخ 

روز دالر را به بانک ملی بفروشند.

تصویــب ســند راهبــردی 
اروپایی  اتحادیه  »استراتژی 
قبال جمهوری اســالمی  در 
توافــق  از  پــس  ایــران 
هســته ای«در کمیته روابط 
اروپــا  پارلمــان  خارجــی 
دارای برخی نــکات مثبت و 
بخش هایی از آن غیرواقعی و 
متاثر از تبلیغات سوء محافل 
ضد ایرانی اســت؛ لــذا الزم 

است نمایندگان پارلمان اروپا در قبال مسائل ایران واقع بین باشند؛ چرا 
که قرار است گفت وگوهای حقوق بشــری ایران و اتحادیه اروپا در آینده 
نزدیک برگزار شود. این موضع گیری ها، سوال  برانگیز و غیرسازنده بوده و 
هیچ کمکی به ارتقای گفتمان حقوق بشری نمی کند و به شائبه دخالت 

در امور داخلی کشورمان دامن می زند .

در مــورد انتخابات ریاســت 
وضعیــت   96 جمهــوری 
روحانــی از دوره قبــل بهتر 
اســت؛ امــا فکــر می کنم 
اصولگرایان گزینــه ای غیر از 
روحانــی را انتخاب می کنند. 
اگرچــه اصولگرایان ســنتی 
ممکــن اســت حمایــت از 
روحانــی را در دســتور کار 
داشته باشند ولی آن طور که 

می بینیم جلیلی در حد دوره قبل برای این انتخابات خود را آماده می کند. 
قالیباف هم در این عرصه معموال آمادگی دارد. حتی شنیده ام قبل از منع 
احمدی نژاد در محافل دوستانه خود اعالم آمادگی کرده بود. آقای فتاح هم 

به عنوان یک گزینه جدی این روز های اصولگرایان مطرح است.

بین الملل

 بر اســاس جدیدترین نظرســنجی انجام شده از 
ســوی موسســه گالوپ، اصلی تریــن دلیل برای 
رای دهنــدگان آمریکایی در انتخابات ریاســت 
جمهوری سال 2016 این کشــور برای رای دادن 
به یک نامزد، بی میلی و تنفر نسبت به نامزد دیگر 
است.بر این اساس، این نظرســنجی که در فاصله 
روزهای 14 تا 18 ســپتامبر انجام شــده اســت 
نشــان می دهد 28 درصد رای دهندگان از جمله 
نسبت های برابری از حامیان نامزد حزب دموکرات 
هیالری کلینتــون و رقیــب او از حزب جمهوری 
خواه یعنی دونالد ترامپ می گویند آنها نامزد مورد 
نظر خود را به علت تنفر و بی میلی نسبت به نامزد 
دیگر که آنها او را غیرصادق، ناشایســت یا ضعیف 
می دانند انتخاب کرده اند.نتایج یک نظرســنجی 
دیگر در آمریکا نشــان می دهد اکثــر مردم این 
کشور معتقدند شــرایط بدی که لفاظی های رایج 
حاکم بر مبارزات انتخاباتی امســال در آمریکا به 
وجــود آورده در تاریــخ انتخابات آمریکا ســابقه 

نداشته است.

سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا اعالم کرد 
که این کشــور در حمایت هایــش از ائتالف تحت 
امر عربســتان در یمن بازنگری می کند.به نقل از 
خبرگزاری رویترز، ند پرایس، ســخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریــکا اعالم کرد که این کشــور به 
شکل فوری در حمایت هایش از ائتالف عربی پس 
از حمله هوایی  اخیر به یک مراسم ختم در صنعاء 
که در پی آن دســت کم  صدها تن کشته شدند، 
بازنگری می کند.وی اعالم کرد: ما از کشته شدن 
صدها تن در یمن بســیار نگران شدیم. همکاری 
امنیتی آمریکا با عربســتان چک ســفید امضا به 
ریاض نیست.پرایس در ادامه تاکید کرد: به دنبال 
این حادثه و دیگر حوادثی که اخیــرا اتفاق افتاد 
ما تصمیم گرفتیم که فــورا در حمایت هایمان از 
عربستان که به شکل چشــمگیری کاهش یافته 
بازنگری کنیــم تا این ائتــالف بتواند بــا اصول، 
ارزش ها و منافع آمریکا از جملــه پایان فوری و با 

دوام درگیری های غم بار در یمن اقدام کند.

آمریکایی ها بر اساس 
»نفرت« رای می دهند!

 واشنگتن در حمایت از 
ائتالف عربی بازنگری می کند

همیشــه ســخنان آن پیر فرزانه را چراغی بــرای راه خود 
می دانیم و راه امید بــرای آینده این مرز بــوم قطعا همان 
خط امام)ره( خواهد بود.« این مانیفست بچه هایی است که 
سابقا »پیرو خط امام )ره(« بودند و تاکید می کنند »هنوز 
هم هســتند« و »تغییر نام« راه آنها را کــه همان پیروی از 
ســخنان و اندیشــه ها و راه بنیان گذار جمهوری اسالمی 

است، خدشه دار نمی کند . 
 »پیرو امــام«ی هــای ســابق و »راه امید«ی هــا فعلی،

 ســه روز قبل ، تغییر نام انجمن خود را رسما اعالم کردند 
آن هم با صدور بیانیه ای که همه چیز در آن بود؛ از انتقادات 
شدید از دولت قبل که به زعم اعضای این انجمن امید را از 
آنها گرفته بود تا تاکید بر شعار »امید بذر هویت ماست« ... 

در نهایت اینکه؛ انجمن اســالمی دانشــجویان پیرو خط 
امام )ره( دانشــگاه اصفهان از این پس با عنوان »راه امید« 
معرفی می شــود. اتفاقی که پس از 3 سال از تاسیس کانون 
راه امید رخ داد تا دانشــجویانی که ســابقا خود را به عنوان 
 پیروان خط امــام )ره( معرفی می کردند، از حــاال به بعد، 
»راه امیــد«ی نامیده شــوند و البته به تعبیــر خبرگزاری 
»تســنیم« از این پس »خطر حــذف نام و اندیشــه های 
امام )ره( در فضای فرهنگی دانشــگاه ها بیش از گذشــته 
احساس شود.« این تغییر نام به مذاق »تسنیم«ی ها خوش 
نیامده و باعث شــد تا این خبرگزاری استانی، به مسئوالن 

امر هشدار بدهد که در انتظار اتفاقات تلخ تری باشند. 

در همین زمینه »تســنیم« به نقل از»امیر ارســالن ُحر«، 
مســئول انجمن اسالمی دانشــجویان نوشــت: »انجمن 
ما به دنبال اتفاقات چند ســال پیش تعلیق و در ســال 92 
بازگشایی مجدد شــد، این انجمن تغییر نام داده اما همان 
انجمن اسالمی است و در خط مشی آن تغییری ایجاد نشده 
است.به دلیل تشکیل اتحادیه دانشــجویان پیرو خط امام 
)ره( ما تصمیم به تغییر نام انجمــن گرفتیم و برای آگاهی 
از شــرح مفصل دالیل و موضع گیری انجمــن در این باره 
به بیانیه ای که توســط این انجمن تدوین شــده می توانید 

مراجعه کنید.«
بیانیه چه می گوید؟

امــا در بیانیــه انجمن اســالمی دانشــجویان »راه امید« 
دانشــگاه اصفهان که »حر«، خبرنگار تسنیم را به خواندن 
آن ارجــاع می دهد، آمده اســت: »...در این زیســت فعال 
هفتاد ســاله  جنبش دانشــجویی، دوره های دشواری نیز 
تجربه شــده اســت؛ تاریخ فراموش نخواهد کرد آســیبی 
را کــه دولــت مهرورز در طول هشــت ســال بــر فضای 
دانشــگاه ها وارد کرد. هنوز آثــار آن دوران تاریک نه تنها 
 در دانشــگاه اصفهان بلکه در تمامی دانشــگاه های کشور 
مشهود است. امروز دانشجویان در دانشــکده ها و راهروها 
و ســالن هایی قدم می زنند که روزی صحنه شــدیدترین 
فشــارها، محدودیت ها و قانون گریزی های مسئوالن وقت 
بوده است؛ اما بدنه  جنبش دانشــجویی در مقابل این جو، 

ســینه ســپر کرد و باز از خاکستر آن برخواســت تا نقش 
تاثیر گــذار خــود را در بزنگاه های مهم تاریخــی ایفا کند. 
انجمن اســالمی دانشــگاه اصفهان از اولین تشــکل هایی 
بود که این فضای اقتدارطلبانــه گریبانش را گرفت و حکم 
تعلیق بر پیشــانی آن نقش بست تا دانشــگاه اصفهان جزو 
اولین دانشــگاه هایی باشــد که وارد فضای رخوت، رکود و 
سیاست زدگی دانشجویان بشــود.کانون راه امید که ثمره  
ماه ها تــالش و پیگیری بازگشــایی انجمن اســالمی بود 
برخالف میل باطنی مســئوالن وقت و کارشــکنی دائمی 
آنها تاسیس شــد؛ اما با وزیدن نسیم امید، که ثمره  حماسه  
انتخاباتی خرداد 92 بود تشــکل های منحل و معلق شــده 
از گوشه گوشــه دانشــگاه های کشور از خاکســتر دوران 
مهرورزی ســر بر آوردند و دانشــگاه اصفهان هــم از این 
قاعده مستثنی نبود. نام انجمن اسالمی دانشجویان توسط 
جریان های وابسته به نهادهای قدرت استحاله شده بود و با 
وجود مخالفت مســئوالن با نام انجمن اسالمی دانشجویان 
راه امید، فعاالن در قالب انجمن اســالمی دانشجویان پیرو 
خط امام)ره( فعالیت خود را آغــاز کردند قطعا بر هیچ کس 
پوشیده نیست که اعضای انجمن اسالمی همواره دنباله رو  
حرکت انقالب اســالمی و آرمان ها و خط امــام راحل )ره( 
بوده اند. در شرایط کنونی که هرکس در گوشه ای از جریان 
سیاســی کشــور ادعای پیروی و تفســیر از خط امام)ره( 
را دارد، این تغییر نام نه تنها راه ما یعنــی خط امام )ره( را 
خدشــه دار نمی کند بلکه عزم ما برای قدم گذاشتن در این 

مسیر را راسخ تر می نماید.« 
قانونی است؟

حجت االســالم میثــم شــریف ، مســئول دفتــر نهــاد 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه اصفهان هم در گفت وگو با 
تسنیم پیرامون روند قانونی این تغییر نام گفته: »تغییر نام 
تشکل های دانشــجویی نیازمند مجوز اســت که البته این 
انجمن مسیر قانونی خود را طی کرده است، هیئت نظارت 
بر فعالیت تشــکل ها نیز در خود دانشــگاه این تغییر نام را 

بررسی کرده و منع قانونی ندارد.«
اتحادیه جعلی؟!

و در نهایت »محمدمهدی النچری« دبیر انجمن اســالمی 
مستقل دانشگاه اصفهان در توضیحات کامل تری پیرامون 
این تغییر نام به خبرنگار تســنیم گفت: انجمن اســالمی 
دانشــجویان پیرو خط امام )ره( در ســال 93 با اخذ مجوز 
شــروع به فعالیت کرد کــه در همان زمــان در برنامه ها و 
گفتمان خود یک سری تعارضاتی با سیاست های کلی نظام 

ایجاد کردند. 
این گروه از دانشجویان به دنبال این بودند تا به اتحادیه ای 
جعلی تحت همیــن عنوان تبدیل شــوند، ایــن اتحادیه 
متشــکل از 14 انجمن اســالمی دانشــجویان پیرو خط 
امام )ره( سراسر کشــور بود که اکثرا گرایش اصالح طلبی 
داشــتند.این اتحادیه بدون مجوز از طریــق وزارت علوم با 
چراغ سبز مسئوالن خاص شــروع به صدور برخی بیانیه ها 

کرد که به مرور بین خود به اختالفاتی برخوردند. 

تغییر نام 
تشکل های 
دانشجویی 

نیازمند مجوز 
است که البته 

این انجمن مسیر 
قانونی خود را 
طی کرده است

»قطعا بر هیچ کس پوشیده نیست که اعضای انجمن اسالمی همواره دنباله رو حرکت انقالب  زاینده رود
اسالمی و آرمان ها و خط امام راحل )ره( بوده اند. در شرایط کنونی که هرکس در گوشه ای از 
جریان سیاسی کشور ادعای پیروی و تفسیر از خط امام)ره( را دارد، این تغییرنام نه تنها راه ما یعنی خط امام )ره( 

را خدشه دار نمی کند بلکه عزم ما برای قدم گذاشتن در این مسیر را راسخ تر می نماید.

دیدگاه

محمد مهدی زاهــدی  از بررســی علل دعــوت محکومان 
امنیتــی به برخــی دانشــگاه ها در کمیســیون متبوع خود 
خبــر داد. رییس کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس 
گفت:  در نشســت مشــترک کمیســیون آموزش مجلس با 
شماری از تشــکل های دانشجویی توافق شــد که گزارشی 
درباره اتفاقــات اخیر به مجلس ارائه شــود. وی افــزود: قرار 
اســت موارد دعوت محکومان امنیتی به برخی دانشــگاه ها 
 را از طریق وزارت علوم، شــورای عالی انقالب فرهنگی و نهاد 
مقام معظــم رهبری در دانشــگاه ها پیگیــری کنیم. رییس 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
قرار داریــم، وزیر علوم، معاونین وی و رؤســای دانشــگاه ها 
می بایست با دقت بیشتری حضور افراد، جریانات و گروه ها را 
رصد کنند. زاهدی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط منطقه 
طوری است که فضای دانشگاه ها و کشور باید آرام باشد، تاکید 
کرد:  هرگونه حرکت ناشایســت و به دور از شأن دانشجویان 
و اســاتید در دانشــگاه ها تالطم ایجاد می کند که این مسئله 
به ضرر دولت یازدهم  و شــخص وزیر علوم اســت.به گزارش 
تســنیم، در روزهای اخیر شــماری از محکومــان امنیتی از 
جمله عمادالدین باقی و محسن آرمین توسط یکی از تشکل 
های ساختار شکن و مسئوالن دانشــگاه های شریف و عالمه 
طباطبایی به این دانشگاه ها دعوت شدند که به دلیل اعتراض 

دانشجویان این برنامه ها لغو شد.

جبار کوچکی نــژاد نماینــده مردم رشــت در مجلس 
شورای اســالمی اعالم کرد که طرح تحقیق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار جلسات علنی 
هفته آینــده پارلمان قرار می گیرد تــا وکالی ملت این 
تقاضا را مورد بحث و بررســی قرار دهنــد.وی که یکی 
از امضاکننــدگان طــرح تحقیق و تفحــص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان اســت، گفت: این تقاضا در کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی به تصویب 
اعضای این کمیســیون رســید، این طرح پس از ارائه 
توضیحاتی از ســوی یکی از متقاضیان، به رأی وکالی 
ملت گذاشته می شــود و اگر نمایندگان موافقت کنند و 
رأی دهنــد، انجام تحقیق و تفحــص از صندوق ذخیره 
فرهنگیــان در مجلس به جریان می افتد. سیداحســان 
قاضی زاده هاشــمی نماینده مردم فریمــان در مجلس 
و یکی از امضاکنندگان طرح اســتیضاح وزیر آموزش و 
پرورش با اشــاره به موارد طرح استیضاح فانی، گفت: در 
کنار مسائل و مشکالت استانی و شهرستانی، موضوعاتی 
مانند صندوق ذخیــره فرهنگیان هــم در طرح مذکور 
وجود دارد که بازداشــت های جدیدی هم در این زمینه 
انجام و راجع به مدیرعامل این صندوق نیز خواسته هایی 
از سوی استیضاح کنندگان مطرح شده است؛ همچنین 
آنان خواســتار اصالح رویه صندوق ذخیــره فرهنگیان 

شده اند.

رییس کمیسیون آموزش مجلس خبر داد:

بررسی علل دعوت محکومان 
امنیتی به دانشگاه ها

نماینده مجلس خبر داد:

تفحص از صندوق
 ذخیره فرهنگیان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

قاچاق سوخت
 افزایش خواهد یافت

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه :

وحدت نیروهای انقالب 
در حال شکل گیری است

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلس درباره حذف کارت هوشــمند سوخت توسط 
دولت گفت: هنــوز برای بنده دلیل ایــن اقدام دولت 
مشــخص نیســت. بنده صددرصد با اقدام دولت در 
حذف کارت سوخت مخالفم. در طرح کارت سوخت، 
هزینه  های زیــاد نرم  افــزاری و ســخت  افزاری برای 
جلوگیری از قاچــاق، کنترل و نظارت  بــر جزییات 
مصرف سوخت شــد. درست اســت که اکنون میزان 
قاچاق به دلیل افت قیمت نفت کاهش داشته، ولی هر 
زمان که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند، قاچاق 
سوخت هم به عنوان یکی از اصلی  ترین موارد قاچاق 
دوباره شــدت خواهد گرفت. نماینده مــردم کرمان 
گفت: مهم ترین ویژگی کارت سوخت، در اختیار دادن 
اطالعات برای برنامه ریزی در بخش  های مختلف بود. 
حذف کارت ســوخت، هیچ دلیلی نداشت.وی درباره 
دلیل دولت مبنی بر »فســادزا بــودن و ایجاد رانت« 
گفت: اتفاقا حذف کارت سوخت فسادآور است. چون 
حتی اگر کسی کارت سوخت خود را به دیگری بدهد 
و بنزین فروشــی کند، با وجود کارت سوخت می  توان 
فهمید چه کســی چه میزان ســهمیه اش را در کدام 
پمپ بنزین فروخته؟ همه این سواالت با وجود کارت 
سوخت قابل پاسخگویی اســت. در واقع، نبود کارت 

سوخت باعث فساد می شود نه وجودش.

حمیدرضــا ترقی عضو شــورای مرکزی حــزب موتلفه 
اسالمی  گفت: زمینه های وحدت اصولگرایان و نیروهای 
انقالبی بــرای انتخابات ســال 96 در حال شــکل گیری 
است. اعتقاد به وحدت و انســجام در بین نیروهای مومن 
به انقالب یکی از مهم ترین موضوعاتی اســت که در حال 
حاضر مطرح اســت. این بحث یک موضوع اجتناب ناپذیر 
و ضرورتی حتمی اســت. وی تصریح کــرد: برای وحدت 
حداکثری در بین اصولگرایان باید جمعــی از افراد قابل 
قبول، مرکز ثقل ایــن جریان را تشــکیل دهند که این 
کار در حال انجام اســت. این جمع می تواند نقش بسیار 
موثری را در وحدت و انســجام بین آنها داشته باشد.عضو 
شــورای مرکزی حزب موتلفه افزود: بایــد برای تحقق 
وحدت فراگیر بین اصولگرایــان، محوریتی مد نظر قرار 
گیرد که مورد قبــول و باور همه این جریان باشــد و اگر 
اختالفی هم به وجــود آمد این اختــالف در مرجع خود 
که جامعه روحانیت مبارز اســت، مطرح و رفع شود.این 
فعال سیاســی اصولگرا با اشــاره به تجربه موفق وحدت 
اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم، خاطرنشان کرد: با 
توجه به بررسی های انجام شده درباره نقاط ضعف و قوت 
حرکت اصولگرایان در انتخابات های گذشته، زمینه های 
شــکل گیری وحدت اصولگرایان و نیروهای انقالبی برای 
انتخابات 96 در حال انجام اســت و امید می رود این روند 

در انتخابات 96 تحقق 100 درصدی داشته باشد.

کافه سیاست

عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان، در یک 
گفت وگوی تفصیلی به بیان دیدگاه های خود درباره مسائل 

مختلف کشور پرداخته است.گزیده آن در ادامه می آید:
 هنــوز در رابطه بــا انتخابات گذشــته، افــرادی مراجعه 
می کنند و مدارک و مســتندات خود را ارائــه می دهند یا 
وضعیت صالحیت خود را از ما جویا می شوند. تاکنون حدود 
120 نفر مراجعه و کار شناســان ما با آنهــا صحبت کرده و 
توضیحات آنها را هم شنیده اند یا توضیحاتی به آنها داده اند. 
مستندات الزم نیز به آنها ارائه شده است. ما به کسی غیر از 
خود داوطلبان این مدارک و توضیحات را نمی دهیم. برخی 
گفته بودند نمی دانند به چه دلیلی رد صالحیت شدند برخی 
از این افراد که تعدادشان به 120 نفر می رسد، به ما مراجعه 
کردند و نظراتشــان شنیده شــده و توضیحاتی به آنها داده 

شده است.
 ما از اینکه یک نفر هم رد صالحیت شــود، از نظر شخصی 
نه تنها خوشــحال نمی شــویم، بلکه ناراحت هم می شویم. 
مایل نیســتیم حتی یک نفر رد صالحیت شــود؛ بنابراین 
از جهت شــخصی تمایلی به ایــن کار نداریم امــا از جهت 
تکلیفی که قانون گذار برای ما تعیین کرده، ناچار هســتیم 
در چارچوبی که قانون گذار برای ما تعیین کرده است، عمل 

کنیم.
 هیچگاه در شــورای نگهبان نیامده ایم عالمتی بزنیم که 
چه کســی اصالح طلب است و چه کســی اصولگراست. چه 
کسی چپ اســت و چه کسی راســت. تنها چیزی که ما در 
قانون انتخابات داریم، وابستگی به احزاب، گروه های منحله 

و غیرقانونی است. 

 یک زمانی فردی از من خواست به عملکرد شورای نگهبان 
نمره بدهم و من نمره 1۷ را به شــورای نگهبــان دادم. اگر 
درصد نمرات را در نظر بگیریم، این نمره بسیار خوب است، 
طبیعتا هر دســتگاهی اشــکاالتی دارد که بخشــی از این 

اشکاالت ساختاری است.
 در انتخابات 92 خود بنده به حدود هشت نفر این موضوع 
را اعالم کردم کــه رد صالحیت شــده اند و اگر می خواهند، 
انصراف دهند. همه این افراد هم از چهره های شناخته شده 

بودند.
 به سیدحســن خمینی قبل از اعالم رســمی گفته شــد

 رد صالحیت شــده است. آن زمان مســئولیت نداشتم؛ اما 
طبق آنچه ســوال کرده ام به بنده گفته شــده که به ایشان 
اطالع داده شــده بود و از طرف اعضای شــورای نگهبان به 
آنها گفته شده و هم اداره انتخابات شورای نگهبان از طریق 
تماس تلفنی و پیامک به ایشــان اعالم کرده، اما از جزییات 

خبری ندارم.
 خیلی از رؤسای قوای ما سخنرانی شــان از آیت ا...جنتی 

تند تر است. ایشان واقعا ســخنرانی جناحی به آن مفهومی 
که شما می گویید نداشته است

 شــورای نگهبان بحثی درباره احمدی نژاد نداشــت و اگر 
قرار بود بحثی باشــد، موقع انتخابات مطرح می شد؛ من هم 
نمی توانم از االن پیش بینی کنم که اگر ایشان وارد انتخابات 

می شد، چه وضعیتی پیدا می کرد. 

انجمن اسالمی »پیروان راه امام)ره(« دانشگاه اصفهان، به »راه امید« تغییر نام داد؛

چالش »یک راه« 

با مسئوالن

 حمالت جنگنده های سعودی
 به یک مراسم عزا در صنعا

در پی حمالت جنگنده های ســعودی به یک مراســم عزا در صنعا 
پایتخت این کشور ، دست کم 213 نفر شهید و ۵2۷ زخمی شدند.

دریادار علی شمخانی-
دبیر شورای عالی

 امنیت ملی

اقدام ارتش یمن در حمله به 
ناو اماراتی، دفاع از حاکمیت   
یمن علیه یک تجاوزگر بوده 
است؛ اما اقدام عربستان در 
بمباران مراســم سوگواری 
در یمن، با سالح  آمریکا که 
در اختیار ارتــش تجاوزگر 
عربســتان قــرار داشــته، 
صورت گرفته است که یک 

جنایت جنگی است و آمریکا در این جنایت سهیم است و باید پاسخگو 
باشد.افکار عمومی غرب باید بدانند که دولت هایشان چه نقشی در  این 
جنگ دارند و با فروش تسلیحات به عربســتان و امارات، نقش محوری 
در تجاوز نظامی به یمن و کشتار مردم بی گناه یمن را دارند که این کار 

باید از سوی غرب متوقف شود.

سخنگوی شورای نگهبان: 

سخنرانی برخی از رؤسای قوا، از سخنان آیت ا...جنتی تند تر است
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نگاه روزيادداشت
پیشنهاد سردبیر:

زمانی برای کنار گذاشتن ترکیه ای ها

بازار مســکن به دلیل اهمیت فراوان آن، همــواره موردتوجه 
بوده و هســت؛ بازاری که تقریبا همه مــردم پیگیر اخبار داغ 
آن هســتند تا از آخرین وضعیت آن آگاهی پیدا کنند. با این 
اوضاع، باید توجه داشــت در حال حاضر نیز بازار مســکن در 
رکود به سر می برد و ســردی بازار همچنان ادامه دارد؛ البته 
برخی کارشناســان معتقدند که آینده خوبی در انتظار بازار 
مســکن اســت. در همین ارتباط، حامد مظاهریــان، معاون 
وزیر راه و شهرســازی می گوید: درصورتی که بخش مسکن با 
شرایط کنونی )افزایش حجم معامالت و قیمت( حرکت کند 
و شــاهد تحول خاصی در صحنه سیاسی و اقتصادی نباشیم، 

دوره رونق به زودی آغاز می شود. وی ادامه می دهد: بر اساس 
آمار منتشرشده، میزان درآمد خانوارها طی ماه های گذشته 
افزایش یافته و این در حالی است که قیمت واقعی مسکن ثابت 
مانده و همین موضوع، به بهبود شــرایط بازار مسکن کمک 

می کند.
مسکن امسال از رکود خارج نمی شود

اما »کامیار بیات ماکو«،  کارشــناس اقتصادی مســکن، در 
ارتباط با وضعیــت بازار عنوان می کند: به دلیــل رکود بازار و 
ثبات قیمت ها، بهترین زمان خرید مسکن، زمان فعلی است 
و نباید متقاضیان مسکن منتظر رفتار دیگران بمانند. شرایط 

بازار مســکن در حال حاضر به گونه ای شده است که برخی از 
متقاضیان با توجه به رفتار ســایر متقاضیــان، زمانی که آنها 
خرید نمی کنند، با وجود توانایی مالی، از خرید منصرف شده 
و از آن سر باز می زنند. این کارشناس اضافه می کند: به هرحال 
پیش بینی بنده این اســت که بازار مسکن از 3ماهه دوم سال 
آینده و بعد از انتخابات ریاســت جمهوری، از این رکود خارج 

خواهد شد.
بهترين زمان برای خريد مسکن همین روزهاست

با این تفاســیر رســول جهانگیــری، رییس اتحادیــه دفاتر 
مشــاوران امالک اصفهان، درخصوص بــازار خریدوفروش 
مسکن می گوید: این بازار طی چند ماه گذشته تغییر چندانی 
نداشــته؛ ولی با توجه به بســته های تشویقی شــهرداری، 
امیدواریم شــاهد ایجاد جنب وجوش در بازار باشیم. رییس 

اتحادیه دفاتر مشــاوران امالک اصفهان می افزاید: باید بگویم 
بهترین زمان برای خرید مســکن همین روزهاســت؛ چون 
فاصله میان عرضــه و تقاضا کاهش نیافتــه و رکود همچنان 
پابرجاســت. وی تاکید می کنــد: علت ایجاد رکــود در بازار 
مسکن، عدم نیاز به مســکن نیست. درحقیقت نیاز به مسکن 
در بازار وجــود دارد؛ اما بــه دلیل رکود که در تمــام اقتصاد 
کشور نفوذ کرده، بازار مســکن نیز از این موضوع متاثر شده 
است. جهانگیری می گوید: مردم در شرایط کنونی می توانند 
خرید خوبی داشته باشــند؛ چون درصورتی که بازار مسکن از 
رکود خارج شــود، به دلیل نیاز، متقاضیان زیادی به بازار وارد 
خواهند شــد. وی یکی از دالیل ایجاد آرامش در بازار مسکن 
را رکود موجود می دانــد و اضافه می کند: ایــن رکود، باعث 

پایداری بازار رهن و اجاره  شده است.

بررسی و پیش بینی وضعیت مسکن؛

نشانه های رونق در بازار مسکن اصفهان

با مسئوالن

قاب اقتصاد

زمانی برای 
کنار گذاشتن ترکیه ای ها

ساخت غم انگیزترين خودروی دنیا!

حدود یکســال پیش بود که دولت ترکیه ناگهــان تصمیم گرفت با 
اعتراضی رسمی به بحث دریافت مابه التفاوت نرخ سوخت در ایران، 
مرزهای دو کشور را با التهابی جدی روبه رو کند. به دنبال این تصمیم 
یک جانبه، مرز بازرگان برای چند روز وارد شرایطی غیرعادی شد تا 
برای عبور از آن، ترافیکی چند روزه ایجاد شود. با وجود این تصمیم 
اما ایران با برنامه ریزی درخصوص حفظ رابطه خود با همســایگان، 
نسبت به تداوم مذاکرات با ترکیه اقدام کرد تا سرانجام این اختالف 
حل شــود. پس از اختالفات ترانزیتی، نوبت به ناامنی سیاســی در 
خاک ترکیه رســید که باعث شــد مرز برای مدتی، بسته و شرایط 
ملتهب شود. در این ایام، حمله گروه های ناشناس به چند خودروی 
ایرانی در خاک ترکیه نیز مزید بر علت شــد تا تصمیم گیری درباره 
آینده ترانزیتی ایران و ترکیه با دشــواری هایی همراه شود. چند ماه 
پس از این اتفاقات و در شرایطی که به نظر می رسید اوضاع به سمت 
عادی شدن حرکت می کند، این بار خبرهای جدید، از طوالنی شدن 
صف ورود کامیون ها از ترکیه به ســمت ایران حکایت دارد. هرچند 
بخش زیادی از این کامیون ها ترکیه ای هســتند، امــا قرار گرفتن 
کامیون های ایرانی در صف طوالنی بازگشــت به ایران مشکل ساز 
شده؛ بخصوص در جایی که خبرها حکایت از آن دارد که مسئوالن 
ترک در صف، اخــالل به وجود می آورند و با نگه داشــتن رانندگان 
ایرانی، خودروهای خودشان را ترخیص می کنند. هرچند ایران هنوز 
در این رابطه موضع گیری رســمی نکرده، اما درخواست های مکرر 
برای افزایش زیرســاخت های گمرک ترکیه با مخالفت آنها همراه 
شــده و این موضوع می تواند آخرین ضربه را بر تداوم همکاری ها با 
همسایه غربی کشور وارد کند؛ بخصوص پس از آنکه ایران توانست 
چند هفته قبل بــا مذاکراتی جدی، طرح کریــدور خلیج فارس تا 
دریای سیاه را به توافق ابتدایی برساند و از این پس امکان آن وجود 
دارد که با همکاری چند کشــور منطقه، کاالهای ترانزیتی از طریق 

شمال به اروپای غربی برسد.

بدترین خبری که  کارگران یک کارخانه خودروســازی شنیده اند، 
این بود که قرار است آخرین خودرو را تولید کنند و کارخانه آنها در 
روز جمعه تعطیل شــود. کارگران کارخانه  که می دانستند در حال  
ساخت آخرین خودرو هستند، به آن، لقب »غم انگیزترین خودرو« 
را دادند. به دنبال تصمیم شــرکت خودروســازی فورد در استرالیا، 
قرار است خط تولید استرالیا تعطیل شــود که طی آن، تقریبا 600 
کارگر بیکار خواهند شد.گفتنی است که شرکت های تویوتا و هولدن 
هم تصمیم دارند خط  های تولید خود در استرالیا را فوریه سال بعد 
تعطیل کنند که این مســئله نیز باعث بیکار شــدن 1500 کارگر 

خواهد شد.

در حالی که رییــس انجمن جایگاه داران ســوخت 
سراسر کشور، از احتمال افزایش قیمت هر لیتر بنزین 
به لیتری 1۲00تومان و گازوئیل بــه 500 تومان تا 
پایان ســال خبر داده بود، وزارت نفت با تکذیب این 
 صحبت، اعالم کرد که دولت برنامــه ای برای گرانی

بنزین ندارد.
آخر هفته گذشــته، بیژن حــاج محمدرضا، رییس 
انجمن جایگاه داران ســوخت سراســر کشــور، در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به تغییرات جدید قیمت 
فرآورده های نفتی، تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه 
ســال ۹5، دولت تا پیش از به پایان رســیدن سال، 
قیمت فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل را 

افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه امسال قطعا شــاهد افزایش قیمت 
بنزین و گازوئیل در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: 
بر این اساس، افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی 
از 1000تومــان فعلی بــه لیتــری 1۲00تومان و 
بهای هر لیتر بنزین ســوپر، از 1۲00تومان فعلی به 

1500تومان، محتمل به نظر می رسد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت هر لیتــر گازوئیل هم به 
500 تومان افزایش می یابد، اظهار داشــت: بر اساس 
مصوبات ابالغ شــده قانون بودجه، دست دولت برای 

افزایش قیمت ها باز است.
در واکنش به این صحبت، ســازمان برنامه و بودجه 
کشور با ارســال توضیحاتی، هرگونه افزایش قیمت 
بنزین و گازوئیل در ادامه ســال ۹5 را تکذیب کرد و 
گفت: اخبار مهم کشــور که بازتاب گســترده ای در 
جامعه دارد، به قطع یقین توســط مراجع رســمی 

مربوطه به اطالع عموم می رسد.
همچنین معاون وزیر نفت در امــور پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی گفت: قیمت حامل های سوخت 

بنزین و گازوئیل در سال 13۹5 تغییر نمی کند.
عباس کاظمی، با تکذیب خبر افزایش قیمت بنزین تا 
پایان امسال اعالم کرد: دولت، امسال برنامه ای برای 
افزایش قیمت سوخت )بنزین و گازوییل( ندارد. وی 
ادامه داد: بنزین و گازوئیل تا پایان سال، بدون تغییر 

قیمت در جایگاه های عرضه سوخت توزیع می شود.
با توجه به نزدیک شــدن قیمت بنزین به قیمت فوب 
خلیج فارس، مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، بارهــا اعالم کرده اند که به 

افزایش قیمت نیازی نیست.

با وجود اعالم خبر افزايش نرخ بنزين، 

دولت تکذيب کرد؛

بنزين گران نمی شود

ويژه

بازارهای مالی شــهر در هفته جدید رونــق چندانی از خود 
بروز ندادند که دلیل آن عمدتا رکــود مقطعی ایام عزاداری 
و تعطیلی آخر هفته به مدت 4 روز عنوان شــد. این در حالی 
بود که رســانه های اقتصادی، روز پرکاری را سپری کردند و 
مهم ترین تیتر اخبار، به ســازوکار جدید وزارت خزانه داری 
آمریکا در رابطه با رفع تحریم هــای دالری و مبادالت پولی 
ایران و طرف های غیر آمریکایی خود در تجارت، احتمال دو 
رقمی شــدن مجدد تورم و ورود زغال ســنگ به بورس کاال، 
افزایش قیمت نفت و ســفر طیب نیا به آمریــکا، اختصاص 
داشت. در پایان معامالت، بورس منفی شد، دالر بر سر جای 

خود باقی ماند و ریزش قیمت طال ادامه یافت.
کاهش محسوس حجم در بازار بورس

بازار سرمایه پس از سپری کردن هفته ای هیجانی و پرحجم، 
معامالت هفته جدید خود را با رکود نســبی و کاهش حضور 
معامله گران در بــازار آغاز کرد. در معامالت روز شــنبه بازار 
ســرمایه، تقاضا بر خالف هفته گذشــته در گروه خودرویی 
زیاد نبود و بر خالف روند مثبت معامالت این گروه در هفته 
قبل، دیروز اغلب نمادهای خودرویی بــه درصدهای منفی 
بازگشــتند. بیشــترین حجم معامالت در نماد ســایپا ثبت 
شــد؛ اما این حجم، نصف حجم معامالت روز چهارشنبه بود 

و در سایر نمادها نیز به همین نســبت، شاهد کاهش حجم 
معامالت بودیم که برآیند آن، ارزش معامالت 161میلیاردی 
در بورس و ۹4میلیــاردی در فرابورس بود. فــوالد مبارکه 
نیز با خبر کاهش 5۲درصدی صادرات در شــهریور امسال 
نسبت به شهریور سال گذشــته نتوانست از 1۲0تومان عبور 
کند و قیمــت آن به 118تومان تقلیل یافت. بر اســاس آمار 
اعالمی گمرک جمهوری اســالمی، همچنان روند صادرات 
محصوالت معدنی صعودی اســت و بیشترین میزان رشد در 
این بخش، در مس و روی ثبت شده است. یکی از کارگزاران 
حاضــر در تاالر اصفهــان، در گفت و گو با خبرنــگار فارس، 
درخصوص معامالت این هفته اظهار داشت: با رسیدن به ایام 
ماه محرم، هر ساله رکود در بازار مشاهده می شد و امسال به 
دلیل تجمیع تعطیلی در پایان هفته، این رکود عمیق تر شده 
است. وی در ادامه افزود: با این حال روند کلی بورس، مثبت 
ارزیابی شــده و انتظار داریم رونق بورس مجددا از هفته آتی 

شروع شود.
مقاومت دالر در برابر ورود به کانال جديد

معامالت بازار ارز همانند ســایر بازارها با رکود در معامالت و 
کاهش حجم همراه بود و دالری را که با نزدیک شدن به مرز 
روانی 3 هزار و 600 تومانی دچار تزلزل در رشــد شده نیز با 
تردید خریداران ســپری کرد. بر همین اساس در معامالت 
بازار اصفهان، قیمــت دالر روی 3 هــزار و 5۹5 تومان باقی 
ماند. این در حالی بود که افزایش خفیف قیمت نرخ رســمی 
ارز ادامه یافت و بانک مرکــزی 4 تومان دیگر این ارز را گران 
کرد. قیمت یورو در بازار اصفهان 4هزار و 4تومان اعالم شد و 

پوند در 4 هزار و 535 تومان باقی ماند.
تداوم ارزانی سکه

اتفاقات مهــم در حوزه بازارهای جهانــی و اظهار نظر برخی 
مسئوالن فدرال رزرو، مبنی بر لزوم افزایش نرخ بهره آمریکا 
در واکنش به تورم ۲درصدی در این کشــور، موجب تزلزل 
در بازار جهانی طال شــده و کاهش قیمت ایــن فلز گران بها، 
موجب کاهش 6 هزار تومانی ســکه نقــدی در بازار اصفهان 
شده اســت. در معامالت، قیمت سکه نقدی به یک میلیون و 
83 هزار تومان رسید و ربع سکه و نیم سکه به ترتیب ۲85 و 
548 هزار تومان معامله شدند. قیمت هر گرم طالی ۲4عیار 

نیز 147هزار و 400 تومان معامله شد.

اســتاندار اصفهان گفــت: در برنامه اقتصــاد مقاومتی باید 
صادرات استان 50 درصد افزایش یابد و برای رسیدن به این 

هدف باید برنامه ریزی و راهکارهایی ارائه شود.
رســول زرگرپور در جلسه کارگروه توســعه صادرات استان 
افزود: تحقق برنامه هــای اقتصاد مقاومتــی نیازمند تالش 
بیشتر اســت و باید بر محورهای اصلی تشــکیل کارگروه و 

ایجاد مشــوق ها تمرکز کرد. وی اظهار کــرد: در پنج ماهه 
نخست ســال ۹5، اصفهان رتبه هشتم کشــور را در بخش 
صادرات به خــود اختصــاص داد. وی صادرات اســتان در 
این مدت را 51۹ میلیــون دالر کاال به وزن یــک میلیون و 
534هزار تن اعــالم کرد. زرگرپور گفت: کشــورهای هدف 
صادرات استان، کشــورهای عراق، افغانســتان، پاکستان، 
امارات، مراکش، ترکمنســتان، چیــن، اردن، ترکیه و عمان 
هســتند. زرگرپور گفت: صادرات 35 تن فرش به ارزش سه 
میلیون دالر به 15 کشــور و ۲66 کیلوگــرم طال و هفت تن 
صنایع دســتی به ارزش 113هــزار دالر، از جمله صادرات 

استان بوده است. وی خواستار تشــکیل کارگروه ویژه برای 
صادرات طال و ایجاد شهرک طال در استان شد و تاکید کرد: 
این امر در افزایش صادرات، موثر و برای استان اصفهان بسیار 
مهم و اثربخش اســت. اســتاندار اصفهان با اشاره به گزارش 
صندوق ضمانت صادرات افزود: آســیب شناســی در استان 
و همچنین فعالیــت کارگزاری در حــوزه بازاریابی خدمات 
صندوق، از جمله فعالیت های صندوق ضمانت صادرات است 
و در این باره، ارائه آموزش بســیار مهم است. زرگرپور گفت: 
اگر معتقد به افزایش صادرات هســتیم، باید از ظرفیت این 

صندوق استفاده کنیم و ابزار صادرات نیز فراهم شود.

سکه به يک میلیون و83 هزارتومان رسید؛

ریزش بی سابقه طال در بازار اصفهان

بازار سرمايه پس 
از سپری کردن 

هفته ای هیجانی و 
پرحجم، معامالت 
هفته جديد خود 
را با رکود نسبی 
و کاهش حضور 
معامله گران در 

بازار آغاز کرد

اتفاقات مهم در حوزه بازارهای جهانــی، موجب تزلزل در بازار جهانی طال شــده و کاهش قیمت اين فلز 
گران بها، موجب کاهش 6 هزار تومانی سکه نقدی در بازار اصفهان شده است.

رسول زرگرپور:

صادرات اصفهان 
بايد 50درصد افزايش يابد

دادگاه تجدیدنظری در آمریکا، روز جمعه با اعالم برتری 
اپل در نبردی قضایی با سامسونگ، از ضرورت پرداخت 
غرامت 11۹/6میلیون دالری به سازنده آیفون خبر داد. 
بر اساس این حکم، سامســونگ به نقض حقوق مالکیت 
معنوی اپل و تقلید و کپی بــرداری از آیفون در جریان 
ساخت گوشــی های هوشــمند خود متهم شده است. 
هیئت منصفه این دادگاه با صدور 8 رای موافق در برابر 
3 رای مخالــف، حکم صادره خود در ایــن زمینه در ماه 
فوریه را تایید کرده اســت. اپل در جریان شکایت خود 
مدعی شده بود که سامسونگ بدون کسب اجازه، برخی 
اختراعات ثبت شــده اپــل و از جمله حرکت کشــویی 
گوشی برای باز کردن قفل آن و تصحیح خودکار مطالب 
تایپ شده را در گوشــی های هوشمندش مورد استفاده 
قرار داده است. سامسونگ در جریان آخرین رسیدگی به 
این پرونده نتوانست شــواهدی برای رد کردن ادعاهای 
اپل ارائه کند. دو شــرکت سامســونگ و اپل، نزدیک به 
هشت سال است که ده ها شــکایت را بر ضد یکدیگر در 
دادگاه های مختلفی در جهان مطــرح کرده و هر یک، 
طرف مقابل را به نقض حقوق مالکیت معنوی یا استفاده 

بدون مجوز از اختراعات یکدیگر متهم کرده اند.

طــرح افزایــش برداشــت از خودپرداز ها تا ســقف 
500هزار تومــان، مراحل تصویب خــود را در بانک 
مرکزی می گذرانــد و در انتظار تاییــد رییس بانک 
مرکزی اســت. کامران نــدری طی گفــت وگویی، 
درخصوص پیشــنهاد افزایش ســقف برداشــت از 
خودپرداز ها تا 500 هزار تومان اظهار داشــت: حجم 
معامالتی که افراد طی روز انجــام می دهند و اینکه 
میزان آن هر روز رو به رشد اســت، ایجاب می کند تا 
افراد نقدینگی بیشتری در جیب خود داشته باشند.

وی ادامه داد: امکان افزایش برداشت روزانه تا سقف 
500 هــزار تومان، باعــث ســهولت در فعالیت های 
اقتصادی مردم خواهد شــد؛ اما تاثیر آنچنانی در کل 
اقتصاد کشور نخواهد داشــت. مدیر گروه بانکداری 
اســالمی پژوهشــکده پولی و بانکی بانــک مرکزی 
خاطرنشــان کرد: افزایش ســقف برداشــت  موجب 
می شود مراجعات مردم به خودپرداز ها کمتر شده و 
دیگر در زمان های پیک و شلوغی، فشارهای گذشته 
و مشــکل در تراکنش ها را کمتر شاهد باشیم. ندری 
تصریح کرد: البته این موضوع بر رکود و تورم تاثیری 

نخواهد داشت.

پیروزی ۱۲0میلیون 
دالری اپل بر سامسونگ

 طرح افزايش برداشت
از خودپرداز ها

خبرصادراتموبایل

اهالی کدام کشورها 
آدامس ايرانی می جوند؟

دولت پول چای کاران
را نداد

آمار گمرک ایران نشان می دهد در شش ماه نخست سال 
جاری، ایران نزدیک به 1000 تن آدامس به کشورهای 
افغانســتان، عراق و چین صادر کــرده و حجم صادرات 
آدامس ایرانی 131 تن معــادل 13 درصد افزایش یافته 
است. در شش ماهه نخست سال جاری، از ایران ۹۹8تن 
آدامس به ارزش 15میلیــارد و760میلیون تومان صادر 
شده اســت. عمده ترین مشــتری آدامس ایرانی، کشور 
افغانستان اســت. آمارهای گمرک ایران نشان می دهد 
که از فروردین تا شهریور ســال جاری، نزدیک به نیمی 
از آدامس های ایرانی )461 تــن( به ارزش پنج میلیارد و 
۲18 تن به کشور افغانستان صادر شده است. یکی دیگر 
از مشتریان پر و پاقرص آدامس ایرانی، کشور عراق است 
که در شش ماه نخست سال جاری، هشت میلیارد تومان 

آدامس به این کشور صادر شده  است. 
از میان کشــورهای اروپایی، ایران به ایتالیا نیز آدامس 
صادر کرده کــه حجم این صــادرات، دو تــن به ارزش 
34میلیون تومان بوده اســت. دیگر مشــتریان خارجی 
آدامس ایرانی عبارتنــد از ایتالیا، قطر، مالــزی، کنیا و 

ترکمنستان.

 
رییس اتحادیه چای کاران، از پایان برداشت برگ سبز چای 
در کشور خبر داد و گفت: مطالبات چای کاران هنوز پرداخت 
نشده و آنها برای پرداخت دستمزد کارگرانشان تحت فشار 
هستند. ایرج هوسمی طی گفت وگو با مهر، از پایان برداشت 
چای در ســال جاری خبر داد و اظهارداشت: درحال حاضر 
تعداد بسیار محدودی از باغات در برخی محالت باقی مانده 
که محصول مختصری دارند؛ اما به طور کلی می توان گفت 
که برداشت برگ سبزچای در سال ۹5 به اتمام رسید. وی با 
بیان اینکه تولید برگ سبز چای در سال جاری بیش از سال 
گذشته بود، در پاسخ به این پرسش که میزان تولید در سال 
۹5 دقیقا چقدر بوده است، گفت: هنوز آمار مشخصی در این 
زمینه ندارم؛ اما می دانم که تولید امســال، بهتر و بیشتر از 
سال گذشته بوده است. رییس اتحادیه چای کاران با اشاره به 
اینکه مطالبات چای کاران هنوز پرداخت نشده است، افزود: 
در منطقه ما )شرق گیالن( تنها یک سوم مطالبات پرداخت 
شده و دو سوم آن باقی مانده است. هوســمی ادامه داد: در 
نقاط دیگر نیــز فکر نمی کنم وضعیــت پرداخت مطالبات 
بهتر از این بوده باشــد. پرداخت مطالبات چــای کاران در 

سال جاری با تاخیر زیادی همراه بوده  است.

دیدگاه

کارلوس تاوارس؛ مديرعامل پژو- سیتروئن

ولی ا... سیف؛ ريیس

بانک مرکزی

اگــر تقاضا وجود داشــته 
باشــد، می توان مدل های 
پایین تــر خودروهای پژو 
را در ایــران تولید و در بازار 
عرضه کــرد.  هــم اکنون 
مدل هایــی که قرار اســت 
ایــران و در شــرکت  در 
ایکاپ تولید شــود، بر پایه 
خودروهای  روز  تکنولوژی 
پژو اســت که همگی آنها 
در حــال حاضــر در اروپا 
تولید می شــوند؛ ولی اگر 
تقاضــا بــرای خودروهای 
ارزان قیمــت باشــد، می 
توان از مدل هــای قدیمی 

تر خودروهای پژو استفاده کنیم که همگی کیفیت باالیی نیز دارند.

مالزی از کشورهای پیشرو 
اســالمی  بانکــداری  در 
اســت و نظام بانکی آن در 
پیشــرفت های  حوزه  این 
و  داشــته  محسوســی 
موفق به تهیــه ابزار جدید 
مطابــق با مبانی اســالمی 
امید است  شــده اســت. 
بــا بهره گیــری از تجارب، 
همکاری میان دو کشــور 
گســترش یابد. امیدواریم 
با ســفر رییــس جمهوری 

به ایــن کشــور و مالقات با 
مقامات مالزی، فصلی جدید و نقطه عطفی در آینده روابط دو کشور 
آغاز شود. کشور مالزی در گذشته روابط بسیار خوبی با ایران داشته؛ 
اما متاســفانه به واسطه شرایط ایجاد شــده در دوران تحریم ها، این 

روابط با وقفه ای چندساله روبه رو شد.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1979 | October 10 ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1979  |  دوشنبه 19  مهر 1395 | 8  محرم 1438

اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

کودکان، هوش را از مادر به ارث می برند يا پدر؟

یک متخصص بیماری های پوســت و مو با اشــاره به اینکه در فصل پاییز 
اگزمای پوستی شیوع بیشتری دارد، تاکید کرد: آب گرم با درجه باال چربی 

پوست را از بین می برد و باعث تشدید خشکی،  خارش و اگزما می شود.
پروین منصوری، معاون پژوهشــی مرکز تحقیقات پوســت و سلول های 
بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشــاره به اینکه در فصل پاییز و بهار 
 آلرژی های پوستی و تنفســی بیشتر می شــود، بیان کرد: سرد شدن هوا، 
 وزش باد و پراکنده شــدن گرده های مختلف گل باعث خشــکی پوســت 
و تشدید آن می شــود. منصوری تصریح کرد: به دلیل سرد شدن هوا برخی 
از افراد ترجیح می دهند دوش گرم بگیرند، امــا آب گرم با درجه باال چربی 

پوست را ازبین می برد و باعث تشدید خشکی،  خارش و اگزما می شود.
 این استاد دانشگاه علوم پزشکی ضمن تاکید بر اجتناب از استحمام روزانه 
 در پاییز، بیــان کرد: اما دوش گرفتن بدون اســتفاده از مــواد پاک کننده 
با آب ولرم و چرب کردن با لوســیون های بدن یا روغن هایی که مخصوص 

چرب کردن پوست های خشک است، می تواند به این افراد کمک کند.

انسان ها در زمان خســتگی و بی حوصلگی خمیازه می کشند و اکنون یک 
پژوهش جدید نشــان داده که ارتباطی بین خمیازه کشیدن و هوش وجود 
دارد. محققان دانشــگاه ایالتی نیویورک فیلم های 29 پستاندار را در زمان 
خمیازه کشیدن بررســی کردند تا میانگین مدت آن را اندازه گیری کنند. 

وزن مغز حیوانات مورد بررسی، در یک پژوهش قبلی اندازه گیری شده بود.
 آن ها با بررسی اعداد متوجه شــدند که وزن مغز و تعداد نورون های موجود 
در الیه خارجی مغز موســوم به مخ می تواند به طور قابــل اعتمادی طول 
خمیــازه را پیش بینی کند. بــرای مثــال گوریل ها، اســب ها، گرازهای 
دریایــی و فیل های آفریقایی ممکن اســت دارای جثه بزرگی باشــند، اما 
خمیازه های کوتاه تری نسبت به انسان دارند زیرا مغز آن ها کوچک تر است.

یافته های جدید نشــان می دهد طول خمیازه با اندازه بدن ارتباطی ندارد 
بلکه با اندازه مغز مرتبط اســت. تحقیقات پیشین نشــان داده که در میان 
گونه های مختلف، مغزهای نســبتا بزرگ با مهارت های شناختی پیچیده 
و استراتژی های اجتماعی بیشــتر مرتبط است. اما دانشــمندان در زمان 
گمانه زنی در مورد توانایی های شناختی، حجم مغز را نسبت به اندازه بدن 

حیوان در نظر می گیرند.
 یافته های تحقیق جدید همچنین نشــان داد که حیوانات دارای مغز بزرگ 
از طول های متفاوتی در خمیازه کشــیدن برخوردارنــد. به گفته محققان، 
ممکن اســت حیوانــات باهوش تر در واکنــش به محرک هــای متفاوتی 
خمیازه های با طول متفاوت بکشند، اما حیوانات با هوش کمتر تنها یک نوع 
خمیازه دارند. خمیازه انســان ها معموال حدود 6/5 ثانیه طول می کشد که 

طوالنی ترین میزان در قلمرو موجودات است.

در روزهایی که ســرتان خیلی شــلوغ است، ممکن اســت احساس کنید 
مغزتان اطالعات قدیمی را بیرون می کند تا برای اطالعات جدید جا باز کند. 
اما در واقع این طور نیست. مغز ما یک سیســتم خارق العاده دارد که کمک 
می کند هر روز بانک های داده بیشتر و بیشــتری اضافه شود، بدون اینکه 

داده های قبلی از دست برود.
حاال دانشمندان فهمیده اند که مغز ما چگونه بدون از دست دادن خاطرات 

قدیمی، خاطرات جدیدی ایجاد می کند.
محققان دانشگاه کلمبیا یک مدل ریاضی طراحی کرده اند که نشان می دهد 
خوشــه های مولکولی مختلف چطور با هم هماهنگ کار می کنند تا به یک 

ظرفیت عظیم برای ذخیره اطالعات و خاطرات دست پیدا کنند.
» استفانو فاسی « از دانشگاه کلمبیا می گوید: » مدل ما توضیح می دهد که 
چرا بیولوژی و شیمی خاطره این قدر پیچیده هستند و اینکه این پیچیدگی 

چگونه توانایی مغز برای به خاطر سپردن را افزایش می دهد. «
دانشــمندان فکر می کنند هنگام ورود داده های جدید، تغییراتی در قدرت 
 ســیناپس ها، ) نقطه اتصال بیــن نورون ها یا همان ســلول های عصبی ( 
در ذخیره خاطــرات نقش دارنــد. برای اینکــه نحوه عملیــات این مدل 
 را بفهمیم، می توانیــم آن را مثل مجموعه ای از بشــرها در نظر بگیریم که 
با لوله هایی به هم متصل شــده اند. وقتی مایع وارد این بشرها شده یا از آنها 
خارج می شود، لوله ها حجم همه بشرها را یکسان می کنند و خاطرات جدید 

در حافظه دراز مدت مغز تشکیل می شوند. 
طبق گفته محققان، ایــن فرآیند توضیــح می دهد که چرا بــا یادگیری 

مهارت های جدید و دریافت خاطرات جدید، فضای مغز ما تمام نمی شود. 
به طور متوسط، هر مغز ۸6 میلیارد نورون دارد و برآورد شده که مغز حدود 
یک پتابایت داده ذخیره می کند، اما صحبت دربــاره آن به زبان کامپیوتر، 

چندان منصفانه نیست چون مغزهای ما بسیار پیچیده تر از آن هستند.

طبق پژوهش های انجام شــده، یک جهش ژنتیکی جدید در درصد بسیار 
کمی از افراد، آنها را به غذاهای چرب عالقه مند می کند.

در این تحقیق، تاثیــر جهش در ژن MC4R بر ترجیحات انســان در رژیم 
غذایی بررســی شــد. ژن MC4R  در عصب های مغز وجود دارد و بر غذای 

مورد عالقه و اینکه چقدر می خوریم، تاثیر دارد.
 در یک تــا پنج درصد افــراد چاق، نقص هایــی در این ژن پیدا می شــود. 

در نتیجه این نقص ها، این افراد از سنین کم به چاقی مفرط دچار می شوند.
پژوهش های قبلی در موش ها نشــان داده که ایجاد اختالل در این گیرنده 
 باعث می شــود موش ها بیشــتر بخورند و به طور خــاص غذاهای چرب را 

به غذاهای شیرین ترجیح دهند.
 محققان در پژوهش شــان بوفه ای شــامل غذاهای کم، متوسط و پرچرب 

در اختیار گروهی متشکل از ۱۴ نفر قرار دادند. 
 در بیــن این افــراد هم عــده ای الغــر و عده ای دیگــر هم چــاق بودند. 

بعضی ها هم واریته ژنتیکی ژن MC4R را داشتند.
محققان از آنها خواســتند که همه غذاها را امتحان کنند و بر اساس میزان 

عالقه شان به آن غذا امتیاز دهند. 
سپس به آنها گفتند که از هر غذا هر چقدر که می خواهند می توانند بخورند.

 محققان متوجه شــدند افرادی کــه ژن MC4R معیوب داشــتند، تقریبا 
 دو برابر افــراد الغر غذاهای چــرب خوردند و 65 درصد هــم از افراد چاق 

بدون ژن معیوب، بیشتر غذای چرب خوردند.
 این مطالعه نشــان می دهد که میل بــه خوردن صرفا به خویشــتن داری 
 و کنترل مربوط نمی شود. پروفسور ســالیس از دانشگاه سیدنی می گوید: 
» این مطالعه واقعا ارزشمند اســت چون به ما نشان می دهد افرادی که نوع 
خاصی از جهش ژنتیکی را دارنــد، غذاهای پرچرب و پرکالری را بیشــتر 

ترجیح می دهند. «
پروفسور سالیس می گوید MC4R بخشی از سیستمی بود که تکامل پیدا 

کرد تا به ما کمک کند در طول قحطی زنده بمانیم.
 چون این واریته ژنتیکی ما را وامی دارد تا غذاهای پرچرب را جویا شــویم. 

این غذاها انرژی بیشتری را در بدن ما ذخیره می کنند.

اگزمای پوستی 
در فصل پايیز شايع می شود

خمیازه طوالنی 
نشانه هوش بیشتر است

چرا اطالعات قديمی مغز ما 
پاک نمی شود؟

عالقه به غذای چرب
به ژن های شما مربوط است

گاهی اوقات، محرک ها در قالب یک آلرژی زا مانند گرده یا موی 
حیوان خانگی ظاهر می شــوند. این موجب می شــود سیستم 
ایمنی بدن شما مواد شــیمیایی به نام هیســتامین ها را ایجاد 
کند که به آلرژی زاها واکنش نشــان می دهند. اگر دچار ســرفه 
ای هســتید که در یک محیط یا فصلی خاص بالفاصله بروز می 
کند، ممکن اســت دارای یک آلرژی باشــید. دلیل دیگر شکل 
 گیری سرفه یک عفونت ویروسی یا باکتریایی است. این نشانه ها 
می تواند با موارد زیر همراه شــوند: گرفتگی بینی، تب، ناراحتی 
معده، آبریزیش بینی. این نشــانه ها به طور معمول کوتاه مدت 
بوده و تنها یک یا دو هفته طول می کشــند. هنگامی که آلرژی 
 دارید، چنین نشــانه هایی طی فصــل آلرژی یا هــر زمانی که 
در معرض مواد آلرژی زا قــرار می گیرید، ادامــه پیدا می کنند.

گاهی اوقات بروز ســرفه به واســطه چیزی مرتبط بــا ریه های 
 شــما رخ نمی دهــد و بیماری ریفالکــس معده نیز مــی تواند 

به شکل گیری سرفه منجر شود.
ســرفه های ناشــی از ســرماخوردگی، آلرژی ها و عفونت های 
ســینوس را با تعدادی از داروهای رایج می توانید درمان کنید. 
عفونت های باکتریایی نیازمند مصرف آنتی بیوتیک ها هستند. 
اما برای افرادی که تمایل چندانی به اســتفاده از مواد شیمیایی 
 ندارند، ما در ادامــه برخی از درمان های خانگــی که می توانند 

به بهبود سرفه کمک کنند را فهرست کرده ایم.
عسل

 عســل دیر زمانی اســت که برای درمان گلو درد مورد استفاده 
 قرار می گیــرد. بنابــر نتایج یک مطالعــه، این مــاده می تواند 
ســرفه را موثرتــر از برخــی داروهــای رایــج - کــه حــاوی 

دکسترومتورفان، یک مهارکننده سرفه هستند - تسکین دهد.
شــما می توانید با ترکیب دو قاشــق چایخوری عســل با چای 
گیاهی یا آب گــرم و لیمو درمــان خانگی خود برای ســرفه را 

داشته باشــید. عسل آرام بخش است، در شــرایطی که آب لیمو 
 می تواند به از بین بــردن گرفتگی کمک کند. همچنین، شــما 
می توانید یک قاشــق مرباخوری عسل را به تنهایی مصرف کرده 

یا آن را به همراه نان در قالب یک میان وعده بخورید.
پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها میکروارگانیزم هایی میزبان فواید سالمت مختلف 
هستند. 

در شرایطی که آنها به طور مستقیم سرفه را تسکین نمی دهند، 
اما به ایجاد تعــادل در باکتری های ســاکن دســتگاه گوارش 
 کمک می کنند. این مســئله می تواند از عملکرد سیستم ایمنی 
 در سراسر بدن پشــتیبانی کند. همچنین، شواهد نشان داده اند

که الکتوباســیلوس، یــک باکتری موجــود در فــرآورده های 
 لبنی، می تواند احتمال ســرماخوردگی یا آنفلوآنزا و حساسیت 
به برخی آلرژی زاها مانند گرده را کاهش دهد. شــیر غنی شده 
منبعی فوق العاده از الکتوباســیلوس اســت. البتــه باید به این 
 نکته توجه داشته باشــید که فرآورده های لبنی خلط را غلیظ تر 
می ســازند. امروزه مکمل های پروبیوتیک در دسترس هستند 
 و همچنیــن پروبیوتیک ها به برخی انواع ماســت نیــز افزوده 
می شوند و در سوپ میسو و نان های خمیر ترش نیز وجود دارند.

بروملین
احتماال آناناس را به عنوان درمانی برای سرفه در نظر نمی گیرید 
که شــاید به خاطر ناآشنایی شــما با بروملین باشــد. شواهدی 
 وجود دارند که نشــان می دهنــد بروملین - آنزیمــی که تنها 
در ساقه و میوه آناناس پیدا می شود - می تواند به تسکین سرفه 
و همچنین شــل کردن مخاط گلو کمک کند. برای بهره مندی 
 حداکثــری از فوایــد آناناس و بروملیــن باید یک تکــه آناناس 
یا 3/5 اونس ) 99 گرم ( آب آناناس تازه را ســه بار در روز مصرف 
کنید. همچنیــن ادعا می شــود بروملین می تواند به تســکین 
 سینوزیت و موضوعات سینوســی مبتنی بر آلرژی که می توانند 

به شکل گیری سرفه و خلط منجر شوند، کمک کند.
با این وجود، شــواهد کافی برای پشــتیبانی از این مسئله وجود 
 ندارد. همچنین گاهی اوقــات از بروملین بــرای درمان التهاب 
و تورم نیز استفاده شده اســت. مکمل های بروملین نباید توسط 
کودکان و بزرگســاالنی که داروهای رقیــق کننده خون مصرف 
می کنند، خورده شــود. همچنیــن، اگر آنتــی بیوتیک هایی 
 مانند آموکسی ســیلین مصرف می کنید باید نسبت به استفاده 
از بروملین محتاط باشــید زیرا می تواند جــذب آنتی بیوتیک 
 را افزایش دهــد. پیش از مصــرف مکمل های جدید یا ناآشــنا 

با پزشک خود مشورت کنید.
نعناع

 برگ هــای نعنــاع بــه واســطه ویژگی هــای درمانــی خود 
 شــناخته شــده اند. منتول موجود در نعناع گلــو را آرام کرده 
و به عنوان یک ضد گرفتگی عمل می کند و به تجزیه خلط کمک 
 می کند. با نوشــیدن چای نعناع یا تنفس بخور نعناع می توانید 

از فواید آن بهره مند شوید. 
برای تهیه بخور نعناع می توانید سه یا چهار قطره روغن نعناع را 
به۱50 میلی لیتر آب داغ اضافه کنید. یک حوله روی ســر خود 

انداخته و درست باالی آب نفس های عمیق بکشید.

 به طور کلی، سرفه عملی کامال طبیعی است. ســرفه می تواند به باز و تمیز نگه داشــتن گلوی شما از خلط 
 و محرک های ديگر کمــک کند. با اين وجود، ســرفه مداوم می تواند نشــانه ای از ابتال به بیماری باشــد. 
محرک ها موادی موجود در هوا هستند که موجب تحريک گلو يا مسیرهای هوايی بینی می شوند و می توانند 

زمینه ساز بروز سرفه شوند. سرفه روشی است که بدن برای دفع آن محرک استفاده می کند.

زيبايی

 ســرم مو را نباید بر روی موهاي ســالم اســتفاده کرد 
زیرا باعث ایجاد ظاهری کثیف و چرب می شود.

 زهرا حالجی متخصص پوســت و مو درباره اســتفاده 
از سرم مو اظهار کرد: معموال سرم های مو برای موهایی 
 مورد اســتفاده قرار می گیرد که در اثــر عوامل ژنتیکی 
و عوامل محیطی مانند آلودگی هوا، گردوغبار یا کمبود 
نور خورشید زیبایی و درخشندگی خود را از دست داده 

و خشک می شود.
وی تصریح کرد: این ســرم ها معموال اثر مقطعی داشته 
 و مدتی پــس از قطع مصرف وضعیت موهای خشــک 

به حالت قبلی باز می گردد.
این متخصص پوســت و مو بیان کرد: عــالوه بر عوامل 
ذکر شــده شست وشــوی بیــش از حد مو، اســتفاده 
 مداوم از سشــوار، اتو مــو، مش یا فر کردن موی ســر 

می تواند موجب خشک شدن ریشه و ساقه مو شود.
حالجی درباره افرادی که اســتفاده از ســرم مو برای 
 آنها توصیه می شــود، گفت: افرادی که بنــا به دالیل 
 گفته شــده با مشــکل خشــکی مو مواجه  هســتند، 
 بهتر اســت از ســرم مو و آن هم در قســمت انتهایی 
 و میانی مو اســتفاده کنند و از تماس مســتقیم سرم 

بر روی پوست سر اجتناب کنند.
این متخصص پوســت و مو اظهار داشــت: ســرم مو 
 را نباید بر روی موهاي ســالم اســتفاده کرد زیرا باعث 

ایجاد ظاهری کثیف و چرب می شود.
 وی توصیه کــرد: بهتر اســت خانم ها قبل از سشــوار 

یا اتو کشیدن موی سر از سرم مو استفاده کنند.
حالجی در این زمینه افزود: اســتفاده از برخی روغن ها 
که حاوی مواد مغذی هستند می توانند در کنار سرم مو 

طراوت و شادابی را به موهای آسیب دیده باز گردانند.
این متخصص پوســت و مو یادآور شــد: بهترین زمان 
برای استفاده از ســرم مو بعد از خروج از حمام و زمانی 

که موها هنوز خیس و نم دار است، می باشد.

 سرم مو برای چه کسانی 
مفید  است؟

شواهدی وجود 
 دارند که نشان 

 می دهند 
بروملین -آنزيمی 

 که تنها در ساقه 
و میوه آناناس 

 پیدا می شود- 
 می تواند 

به تسکین سرفه 
 و همچنین 
 شل کردن 
 مخاط گلو 
کمک کند

بهترین درمان های طبیعی برای سرفه

 طبــق یافته محققان، مصــرف انگور قرمز مــی تواند به کاهش 
بیماری های التهابی نظیر آســم، بیماری های مزمن انسداد ریه 

و عفونت گوش میانی کمک کند.
 یافته ها نشــان می دهــد ترکیــب طبیعی موجــود در برخی 
مواد خوراکی نظیر انگور موسوم به رســوراترول موجب کاهش 
تورم در بیماری مجــاری هوا شــده و التهاب ناشــی از پاتوژن 

باکتریایی را کنترل می کند.
نتایج نشــان می دهد این ترکیب می تواند فواید سالمت زیادی 
داشته باشد و به عنوان یک عامل درمان ضدالتهاب جدید و موثر 

استفاده شود.
محققان دریافتند رســوراترول موجب توقف پاتوژن باکتریایی 
اصلی عامل عفونت گوش میانی و بیماری های مزمن انسداد ریه 
 از طریق تنظیم یا افزایش تولید تنظیم کننده منفی موســوم به

 MyD ۸۸ می شود.

یک متخصص رادیولوژی فک و صورت گفت: کشیدن دندان عقل 
ضرورت نداشته و بستگی به نظر دندانپزشک دارد.  ابراهیم صادقی 
اظهار کرد: دندان عقل معموال چهار عدد بوده که قســمت انتهایی 

لثه می روید و به مرور آشکار می شود. 
 وی افــزود: در صورتی که دنــدان عقل جای کافی بــرای رویش 
داشته باشد، کشیدن این نوع دندان عقل ضرورتی ندارد و می تواند 
 مانند ســایر دندان ها عمل کرده و به مراقبت نیــاز دارد. صادقی 
با اشــاره به تخریب زود هنگام دندان عقل، تصریح کرد: دسترسی 
به دندان عقل برای مسواک زدن، دشــوار است و مورفولوژی آن ها 
تغییرات فاحشی نســبت به ســایر دندان ها دارد. به همین دلیل 

سریع تر از از سایر دندان ها دچار پوسیدگی و تخریب می شود.
این متخصص رادیولوژی فک و صورت اظهار کرد: چنانچه کشیدن 
 دنــدان در زمان ویژه ای الزم باشــد، تاخیر در کشــیدن می تواند 

باعث عفونت، آبسه، سلوسیت و تخریب دندان مجاور شود.

طعم و مــزه لذیذ و پر از طراوت جعفری باعث شــده اســت 
که این ســبزی به عنوان یکی از ســبزی های محبوب مردم 
 شــمرده شــود. اما با اینکه این سبزی، بســیار مغذی است 
و برای سالمتی بســیار مفید اســت، خیلی از مردم آن گونه 
 که باید دربــاره خــواص آن آگاه نیســتند و از آن بیشــتر 

برای تزئین غذاهای مختلف استفاده می کنند.
جعفری برای قلب سالم

جعفری یک خواص ســبزیجات - خواص میوه ها سبزیجات 
 و ســالمت - خوب اســید فولیــک، یکــی از مهــم ترین 
ویتامیــن های گروه B ، اســت. ایــن ویتامیــن نقش های 

متعددی را در بدن به عهده دارد.
یکی از حیاتی ترین نقش های آن در ارتباط با ســالمت قلب 
و عروق اســت. به این ترتیب که برای تبدیل هموسیستئین 
به مولکــول های بــی خطر ضــروری اســت. اگــر مقدار 
هموسیســتئین در بدن باال رود، به ســالمت رگ ها آسیب 
می رساند. استفاده از مواد غذایی غنی از اسید فولیک مانند 
جعفری هم برای افراد مبتال به بیماری های قلبی و دیابت و 
هم برای افرادی که می خواهند از این بیماری ها پیشگیری 

کنند، بسیار خوب است.
 در ضمن اســید فولیک، مــاده مغذی مهمی برای تقســیم 
 به موقع و مناســب سلول هاســت. از این رو برای پیشگیری 
 از سرطان ها مخصوصا سرطان روده و ســرطان دهانه رحم 

در زنان بسیار مفید است.
حفاظت در برابر آرتريت روماتوئید

برخــالف اینکه در یــک مطالعه نشــان داده شــد که دوز 
 باالی مکمل ویتامین C موجب بدتر شــدن اســتئوآرتریت 
) یک نوع بیمــاری تحلیل برنده مفاصل که با افزایش ســن 
اتفاق می افتد ( می شود، در مطالعه ای دیگر در همین زمینه 
نشان داده شــد که غذاهای غنی از ویتامین C مانند جعفری 
 و نه مکمل آن، موجــب حفاظت افــراد در برابــر التهابات 
 پلی آرتریــت ) نوعــی از آرتریــت کــه در آن، دو یا بیش 

از دو مفصل درگیر می شوند ( می گردند.

 7- اثــر بامیــه در کاهش کلســترول خــون: یکی 
از خصوصیات بســیار مفید این ســبزی اســت، زیــرا مانند 
داروهای کاهنده کلســترول اثرات جانبی ندارد. اسیدفولیک 

باعث کاهش هموسیستئین خون می شود. 
افزایش این ماده از طریق انســداد رگ هــای خونی، یکی از 
عوامل خطرســاز ابتال به بیماری های قلبی- عروقی اســت. 

همچنین می تواند در خون سازی موثر باشد. 
ویتامیــن C نیز یکی از آنتی اکســیدان های مهم اســت که 
کمبود آن می تواند باعث اختالل در جذب اسیدفولیک شود.

در مجموع به علت دارا بودن این مــواد مغذی و نیز فیبرهای 
محلول و امالح باعث پیشگیری از بیماری های قلبی می شود.

8- دفع سموم: این سبزی دارای ماده لزجی است که کمک 
فوق العاده ای به دفع مواد زائد و ســموم در سیستم گوارشی 

می کند.
  9- پیشــگیری از يبوســت: یکی از عوارض رژیم های 
کاهش وزن، ابتال به یبوست اســت که مصرف بامیه هم مانع 
یبوســت می شــود و هم به روند کاهش وزن کمک می کند.

بسیاری از متخصصان معتقدند که بیشــتر بیماری ها از روده 
آغاز می شوند. فیبر موجود در بامیه با جذب آب کافی، از بروز 
یبوست جلوگیری کرده و ابتال به بیماری هایی از قبیل بواسیر 

و دیورتیکولیت را به شدت کاهش می دهد.
 10- مفید برای فشــار خون باال: مصــرف بامیه به جهت 

 داشتن پتاســیم و منیزیم در بیماران مبتال به فشارخون باال 
می تواند اثر کمک کننده داشته باشد. 

 همچنیــن می توانــد برای پیشــگیری از فشــارخون باالی 
دوره بــارداری ) پره اکالمپســی و اکالمپســی ( و گرفتگی 

عضالت طی دوران بارداری مفید باشد.
 11- پوکی استخوان: کلســیم موجود در بامیه نیز می تواند 

برای جلوگیری از پوکی استخوان موثر باشد.
فیبر موجود در بامیه بر باکتری های مفید روده موثر اســت.

 اســتفاده از بامیه به علت داشتن پتاســیم باال به افراد مبتال 
به بیماری های کلیه توصیه نمی شود.

بامیه ) 2 ( جعفری ) 2 (

 کشیدن دندان عقل 
ضرورتی ندارد

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 کودکان، هوش را 
 از مادر به ارث 
می برند يا پدر؟

دانشمندان - مادر را مســئول به ارث رســیدن هوش و ذکاوت 
فرزندان می دانند.تحقیقات اخیر دانشــمندان نشــان می دهد 
که کودکان هوش خود را از مادرشــان به ارث می برند. بر اساس 
گزارش ایندیپندنت، به گفته این دانشــمندان پــدر در به ارث 

رسیدن میزان هوش و ذکاوت به کودکان هیچ دخالتی ندارد.
تحقیقات دانشــمندان نشــان می دهد که زنان به خاطر داشتن 
 دو کرومــوزوم X احتمال بیشــتری بــرای انتقــال ژن هوش 
 به فرزندان شــان دارنــد. این در حالی اســت که مــردان فقط 

یک کروموزوم X دارند و عالوه بر این دانشــمندان اکنون بر این 
 باورند که ژن حامل عملکردهای شــناختی پیشــرفته که از پدر 

به ارث می رسد، ممکن است به طور خودکار غیرفعال شوند.
مطالعات آزمایشــگاهی با اســتفاده از موش های اصالح ژنتیک 
 شــده نشــان داد که کســانی که با یک دوز اضافــی از ژن مادر 
 به دنیــا آمده  اند مغزی بــزرگ و جســمی کوچک دارنــد، اما 
 این موضوع در مورد کســانی که این دوز اضافی را از پدران شان 
 به ارث برده اند بلعکس اســت یعنی مغزی بــا حجم کوچک تر 

و جسمی بزرگ تر دارند. 
این موضوع یک پیونــد قوی میان کودک و مــادر ایجاد می کند 
و تصور می شــود احســاس امنیتی که به این واسطه در کودکان 
ایجاد می شــود به آنها اجازه می دهد تا به کشف جهان بپردازند 
و در حل مشــکالت اعتماد به نفس داشته باشــند. عالوه بر این، 
به گفته محققان مــادران تمایل دارند به کودکان شــان در حل 
 مشــکالت کمک می کنند به جای اینکه آنهــا را راهنمایی کنند 
تا با استفاده از پتانسیل بلقوه خود به رفع مشکالت شان بپردازند.

 مصرف انگور قرمز ريسک ابتال 
به آسم را کم می کند
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محققان کشــور موفق بــه ســنتز نانوذرات 
مغناطیســی نانوکامپوزیتــی با اســتفاده از 
پوست ســبز گردو شــده اند.این نانوذرات در 
صنایع برق و الکترونیک، فرآیندهای زیســتی 
و تجهیزات مغناطیســی و نوری کاربرد دارد. 
نانوفنــاوری امــروزه شــاهد پیشــرفت های 
چشــمگیری در زمینــه  ســاخت نانومواد و 
اســتفاده از روش ها و مواد جدید بوده است. با 
توســعه  مواد یا روش های جدید نگرانی برای 
آلودگــی زیســت محیطی توســط نانوذرات 
تولید شــده از روش های شــیمیایی و تولید 
محصوالت جانبی خطرناک دوچندان شــده 
اســت. بنابراین نیاز به روش هــای مبتنی بر 
شــیمی ســبز که تمیز، غیرســمی و سازگار 
با محیط زیســت هســتند، وجود دارد. سنتز 
نانوذرات با اســتفاده از روش های شیمی سبز 
از سال ۱۹۹۰ مورد توجه واقع شد.استفاده از 
گیاهان سبز برای تهیه  زیستی نانوذرات، یک 
امکان هیجان انگیز و تا حد زیادی ناشــناخته 
اســت. امروزه اســتفاده از اصول شیمی سبز 
جایگاه ویژه ای در پژوهش ها پیدا کرده اســت. 
مجید قشــنگ، مجــری طرح، با بیــان اینکه 
درخت گردو به عنوان یک گزینه مناسب برای 
سنتز سبز نانوذرات است، گفت: با توجه به این 
مطلب که درخــت گردو یکــی از فراوان ترین 
درختان موجود در ایران است، ازاین رو در این 
طرح سعی شده اســت با بهره گیری از عصاره  
پوست ســبز گردو نانوذرات نانوکامپوزیتی با 

خاصیت مغناطیســی سنتز شــود. وی افزود: 
 در طــرح حاضــر از یــک روش کم هزینــه و 
دوست دار محیط زیســت با به کارگیری مواد 
زائد باغی برای تولید نانوذرات مغناطیســی با 
خواص بهینه استفاده شــده است. وی عنوان 
کرد: نانوذرات مغناطیســی تولید شده در این 
طرح به دلیل دارا بودن ابعاد کوچک تر نسبت 
به نمونه های مشــابه از کارآیی مغناطیســی 
باالیــی برخوردار اســت. در واقع اســتفاده از 
عصاره  پوســت گــردو، دلیل دســت یابی به 
مورفولــوژی و انــدازه  یکنواخــت نانوذرات 
بوده اســت. این محقــق بیان کــرد: در این 
پژوهش، نانــوذرات نانوکامپوزیتی با خاصیت 
مغناطیســی NiFe۲O۴// CeO۲ ســنتز 
شــده اســت. بدین منظور از کلریــد نیکل و 
آهن و همچنین نیترات ســدیم با نسبت مولی 
معین اســتفاده شــد، ســپس عصاره  پوست 
ســبز گردو همراه با آمینواتانول با نسبت های 
 معین به صــورت قطره قطره اضافه شــد. وی 
ادامه داد: اثر نســبت های مختلــف عصاره بر 
انــدازه، مورفولــوژی و خواص مغناطیســی 
نانوذرات بــه کمک روش های پــراش پرتوی 
ایکس، میکروسکوپ الکترونی و EDX بررسی 
شد. وی گفت: بر اساس تصاویر میکروسکوپی 
به دســت آمده، اندازه  نانــوذرات در حدود ۲۷ 
تا ۵۱ نانومتر بوده اســت که با افزایش غلظت 
عصاره  پوست گردو، نانوذرات کوچک تر شده و 

خواص مغناطیسی بهبود یافته است.

در پی اجرایی شــدن توافق یــک اپراتور ایرانی 
با شــرکت آمریکایی ای تی اند تی، از این پس 
گوشی های دارای سیم کارت آمریکایی در ایران 

زنگ می خورند.
گوشــی های موبایل با ســیم کارت آمریکایی 
هیچ گاه در ایران قابل استفاده نبوده اند و حتی 
پس از توافق هســته ای، بسیاری از تحریم های 
همچنان پابرجای آمریکا علیه ایران موجب شده 
تا بسیاری از شــرکت های خارجی عالقه مند به 

ورود به بازار ایران از این موضوع ناامید شوند.
بنابراین وقتی غضنفری، وکیل و تاجر ســاکن 
آمریکا که برای دیدن مادربزرگش به ایران آمده 
بود، در خانــه مادربزرگ صــدای زنگ خوردن 
گوشی تلفن همراهش را شــنید برایش بسیار 

تعجب آور بود.
ابتدا فکر کرد که صدای زنگ ســاعت گوشــی 
است. اما وقتی گوشــی را برداشت متوجه شد 
که تماســی از سانفرانسیســکو دارد و یکی از 
همکارانش می خواهــد در یک زمینه کاری با او 
مشورت کند. تا همین اواخر، گوشی های تلفن 
همراه آمریکایی در ایران هیچ گونه ســیگنالی 
 دریافت نمی کردند، اما اکنــون وضعیت تغییر 
کــرده اســت. همین هفته گذشــته بــود که 
ســخنگوی شــرکت مخابراتی ای تی اند تی، 
تایید کرد که این شــرکت در حال ارائه خدمات 
صدا و دیتا در ایران به مشــتریانی اســت که از  
طریق خدمات شــرکت رایتل از گوشــی های 
آمریکایی اســتفاده می کنند. یکی از کارکنان 

 شــرکت دولتی رایتل نیز این همکاری را تایید 
کرده است.

در حالی که اعالم اعطای مجــوز دولت آمریکا 
به شــرکت های ایرباس و بویینگ برای فروش 
هواپیما به ایران در ماه گذشته توجه بسیاری از 
رسانه ها را به خود جلب کرد، توافقی که شرکت 
آمریکایی ای تی اند تی، در ماه مارس منعقد کرد 
و به تنها سرویس دهنده آمریکایی ارائه دهنده 
خدمات مخابراتی در ایران تبدیل شــد، بازتاب 

چندانی در رسانه ها نداشت.
مسعود دانشمند، یک مقام اتاق بازرگانی ایران 
در مورد همکاری شرکت ای تی اند تی و رایتل 
گفت:»این گامی است در مســیر درست... این 
واقعیت که گوشــی های تلفن همراه در ایران و 
آمریکا کار می کنند نشــانه ای از حسن نیت دو 

طرف است.«

سیمکارتهایآمریکاییدرایرانکارمیکنند سنتزنانوذراتمغناطیسیباپوستگردو

پیشنهادسردبیر:
سنتزنانوذراتمغناطیسیباپوستگردو

درمانهمزمانسرطانکبدو
هپاتیتبانانودارویایرانی

خبر
ناسا، روبات جدیدی را طراحی کرده که شبیه به گوی است و می توان در 

سیارات مختلف از آن استفاده کرد.
به گزارش مهر به نقل از »تک اینســایدر«، این روبات به شکل یک گوی 
بزرگ اســت و می تواند بر روی اجرام آســمانی حرکت کرده و به جمع 

آوری اطالعات بپردازد.  
این روبات دارای وزن بسیار کمی است و می توان تعداد زیادی از آنها را با 
فضاپیما حمل کرد تا در قسمت های مختلف فضا برای کاوش رها  شوند.  
 از ویژگی منحصر به فرد روبات کروی شکل، قدرت باالی مانور آن است.

در حال حاضر، ناسا مراحل آزمایش آن را پشت سر می گذارد.
محققــان کشــور موفــق بــه ســاخت نانــو داروی 
»فیتولیپوزومی« هوشمند حاوی دو ترکیب گیاهی ضد 

سرطان کبد و ضد هپاتیت شدند.
محمد مهــدی اوجــی، دکتــرای نانــو بیوتکنولوژی و 
مجری طــرح »نانــو داروی فیتولیپوزومی هوشــمند 
 حــاوی دو ترکیــب گیاهــی ضد ســرطان کبــد« در 
گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: در 
 ایــن طــرح، موفق شــدیم کــه ســامانه هوشــمند و

 زیست تخریب پذیر حاوی دو داروی ضد سرطان گیاهی 
را بسازیم.

وی بــا بیان اینکــه نانو ســامانه فیتولیپوزومــی پگیله 
حامــل دارو، دارای انــدازه ذرات ۴۰ تــا ۶۰ نانومتــر 
اســت، افــزود: هدفمندســازی ایــن نانوســامانه بــا 
اســتفاده از نوعی آنتی بادی بــا عنــوان »مونوکلونال  
 HAb۱۸ ضد مارکر آنتی ژن « ســلول ســرطانی کبد

 انجام می گیرد.
اوجی با بیان اینکه کارآیی سامانه هدفمند حاوی دو دارو 
در نابودی سلول های ســرطانی کبد حدود ۳ و نیم برابر 
بیشتر از ســامانه غیر هدفمند حاوی دو دارو و ۳۵ برابر 
بیشــتر از دو ترکیب دارویی به صورت آزاد است، گفت: 
این طرح، عالوه بر داخل کشــور در آمریــکا نیز به ثبت 

رسیده است.
وی در خصوص مزایای این طرح اظهار داشــت: رسانش 
هدفمنــد داروهای ضــد هپاتیت و ضد ســرطان برای 
پیشــگیری و بهبود همزمــان هپاتیت و ســرطان کبد، 
هدفمند و هوشمند کردن سامانه دارویی، ضد ویروسی و 
ضد باکتریایی برای درمان بیماری ها از جمله مزایای این 

طرح به شمار  می روند.
به گفته وی، ترکیب دارویی در این نانوســامانه خاصیت 
ضد سرطانی و ضد هپاتیتی دارد؛ ویروس هپاتیت یکی از 
عوامل ایجاد سرطان است به همین دلیل یک نانوداروی 

هوشمند را برای درمان این دو بیماری طراحی کرده ایم.
این محقق با تاکید بر اینکه می تــوان از دانش فنی این 
طرح در سامانه های تشــخیص بیماری های سرطانی و 
عفونی استفاده کرد، اظهار داشت: افزایش ماندگاری دو 
داروی ضد سرطان و ضد هپاتیت در بدن و رسانش دقیق 
و افزایش اثرگــذاری این داروها در پیشــگیری و درمان 
همزمان و هدفمند ســلول های بیمار و سرطانی کبد از 

ویژگی های بارز این طرح محسوب می شود.
 ایــن محقق بــا اشــاره به هــدف اجــرای ایــن طرح 
عنوان کرد: ایــن طرح در رابطــه با ســامانه های نوین 
دارورســانی هوشــمند بوده و هدف آن کپسوله کردن 
همزمان دو ترکیب داروی گیاهی در داخل نانو لیپوزوم و 
با اتصال آنتی بادی مونوکلونال است تا به درمان سرطان 

منجر شود.
اوجی با بیان اینکه این نانوســامانه هوشــمند اســت، 
گفت: با اســتفاده از ایــن داروی گیاهی، ســلول های 
ســرطانی از بین می رونــد به طوری که به ســلول های 
سالم بدن فرد بیمار آســیب نرســد. همچنین این نانو 
 ســامانه می توانــد ســلول هایی را که دچــار هپاتیت 
 شــده انــد و در آســتانه ســرطانی شــدن هســتند

 کنترل کند.
 وی با بیــان اینکه اگر فــردی زمینه بیمــاری هپاتیت 
داشته باشــد، قبل از اینکه به ســرطان کبد مبتال شود 
می توانــد از این ترکیب دارویی اســتفاده کنــد، تاکید 
داشــت: برای اولین بار است چنین ســامانه هوشمندی 
که عالوه بر ضد هپاتیت بودن، ضد ســرطان نیز هســت 

ساخته می شود.
وی با بیــان اینکه این طــرح در حال اخــذ مجوزهای 
الزم برای تولید است، افزود: تســت ها و آزمایشات این 
طرح انجام شــده اســت؛ امیدواریم این ســامانه های 
 دارویی به مرحلــه تجاری برســد و ما بتوانیــم دارنده 

دانش فنی آن باشیم.

یک شــرکت چینی تا نه روز دیگر از ۶ محصول جدید خود رونمایی می 
کند.

به گزارش مهر به نقل از »ورج«، قرار است شرکت فناوری LeEco چین 
در نوزدهم اکتبر ماه جاری میالدی یعنی نه روز دیگر از محصوالت جدید 

خود رونمایی کند.  
در همین حال وب سایت اندروید پلیس اعالم کرد، این محصوالت جدید 

شامل دو گوشی هوشمند و چهار دستگاه تلویزیون خواهد بود.  
گوشی های این شــرکت با نام های Le Max۲ و  Le S۳ که محصوالت 

میان رده ای هستند، عرضه می شوند.  
قرار است گوشــی Le Max۲ با قیمت ۲۸۶ دالر و  Le S۳ هم با قیمت 

۱۶۹ دالر عرضه شوند.  
 X43 pro, همچنین چهار تلویزیون جدید این شرکت چینی با نام های

aX55 , and a X65 و uMaz85 روانه بازار مصرف خواهندشد.

 8K یک شرکت ژاپنی از جدیدترین مانیتور خود با فناوری وضوح تصویر
رونمایی کرد.

به گزارش مهر به نقل از »پی سی گیمر«، شــرکت ژاپنی »شارپ«، در 
نمایشگاه CEATEC این کشور از پیشــرفته ترین مانیتور خود با قدرت 
وضوح تصویر ۷۶۸۰ در ۴۳۲۰ پیکسل رونمایی کرد که در عمل ۴ برابر 

نسبت به وضوح تصویر مدل 4K شفافیت دارد.
این محصول جدیــد دارای یک صفحه ۲۷ اینچ اســت کــه در دنیای 

مانیتورها بسیار بزرگ محسوب می شود.
همچنین در این مانیتور، فناوری اچ دی آر ) تصاویر با روشنایی چند برابر 
و کیفیت بیشــتر(،  IGZO )وضوح تصویر و شفافیت بسیار باال،  مصرف 
انرژی بسیار کم و عملکرد بســیار باال در پاسخ به لمس پنل(  به کار رفته 

ضمن اینکه قدرت آن ۱۲۰ هرتز است.  
وضوح تصویر این مانیتور بزرگ در هر اینچ، ۳۲۶ پیکسل است.

در حال حاضر شــرکت »شــارپ« در مــورد قیمت یا زمــان توزیع آن 
اطالعاتی را منتشر نکرده است.

محققان موفق شدند با تکنیکی جدید، سرعت ترمیم استخوان را افزایش 
دهند که برای جراحی ها کاربردی است.

تکنولوژی های متنوعی برای اســتفاده از ســلول های تشکیل دهنده 
اســتخوان رشــد یافته در آزمایشــگاه برای نقص های اســتخوانی و 
پیشــبرد ترمیم آنها به وجود آمده اســت. با این حال، این تکنولوژی ها، 
محدودیت های بسیاری دارند که موجب می شود شرایط سلول و محیط 
پیرامونش دقیقا مشابه آنچه در بدن وجود دارد نباشد و در نتیجه تشکیل 

استخوان به خوبی پیش نرود.
از این رو، مطالعه ای به وســیله محققان دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی 
توکیو)TMDU( صورت گرفته است. آنها توانسته اند بر محدودیت ها و 

موانع موجود در این تکنیک ها فائق آیند.
در این تکنیک، آنها ســازه های ســلولی دو الیه ای را تولید کرده اند که 
می توانند به نواقص استخوانی پیوند شــوند. این تکنیک سرعت ترمیم 
استخوان را افزایش می دهد و انعطاف پذیری و دوام سازه ها، آنها را برای 

کاربردهای جراحی بسیار ایده آل می سازد.
در حال حاضر، سلول هایی با عملکردهای متنوع می توانند در آزمایشگاه 
کشت داده شوند و سپس برای درمان مشــکالت پزشکی مختلف مورد 
استفاده قرار گیرند. با این حال، به عنوان سلول منفرد آن ممکن است از 
جایگاه آسیب دور شوند و در نتیجه قرار دادن آنها درون یک داربست در 

زمان پیوند می تواند تا حد زیادی از این رخداد جلوگیری کند.
این امر، مهندسی بافت را به عنوان گزینه درمانی ایده آل معرفی می کند. 
در این مطالعه نیز، محققان بعد از تثبیت یــک تکنولوژی دو الیه انتقال 
سلولی، آن را با ترکیبات مختلف ســلولی به منظور تشکیل استخوان به 

نقص های استخوانی ایجاد شده در جمجمه موش ها پیوند کردند.
آنها دریافتند که استفاده از استئوبالست ها به همراه سلول های بنیادی 
مشــتق از لیگامنت حمایت کننده دندان در این ســازه هــای دو الیه 
در مقایسه با داربســت های تک الیه، اثر موثرتری روی پیشبرد ترمیم 

استخوان دارند.
این سازه های ســلولی دو الیه از نظر دوام و انعطاف نیز تست و مشاهده 
شدند  و دوام این ســازه ها به نحوی اســت که آنها را برای کاربرد برای 

جراحی مناسب می سازد.

این احتمال وجود دارد که سامسونگ برای بار دوم مجبور به جمع آوری 
گوشی های نوت ۷ خود به علت انفجار باتری شود.

کمیسیون امنیت محصوالت مصرفی آمریکا به دنبال تحقیقات در مورد 
میزان ایمنی این گوشی هاست زیرا حتی تعویض باتری های نوت ۷ هم 

مشکل این گوشی خطرناک را حل نکرده است.
هفته گذشته گزارشی در مورد آتش گرفتن باتری یک گوشی نوت ۷ در 

جریان یک پرواز از لوییس ویل به بالتیمور منتشر شد.
مالک این گوشی تصریح کرده  بعد از فراخوان سامسونگ، گوشی خود را 

عوض کرده بود، اما باز هم دچار حادثه شده است.
در ماه های گذشــته بیش از ۵۰ گزارش در آمریکا در مورد آتش گرفتن 
باتری گوشــی های نوت ۷ منتشر شــد. تداوم این مشــکل در ایاالت 
متحده و دیگر کشورها باعث شد سامســونگ فراخوانی سراسری برای 
تعویض باتری های ۲/۵ میلیون واحد گوشی نوت ۷ منتشر کند. اما بعد 
 از این فراخوان هم کاربران از داغ کردن بیــش از حد باتری های نوت ۷ 
خبر می دهند. علیرغم همه این مشکالت سامسونگ از سود عملیاتی ۷ 
میلیارد دالری در سه ماهه سوم سال جاری میالدی و فروش ۴۴ میلیارد 
دالری محصوالتش خبر داده که البته این میزان فروش نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش یافته است.

روباتجدیدناسابرایکاوش
دراجرامآسمانی

رونماییاز۲گوشیو۴تلویزیون
جدیدچینی

مانیتوربافناوری8Kرونماییشد

بازسازیاستخوانیباتکنیک
مهندسیبافتدوالیهسلولی

سامسونگبازهممجبور
بهجمعآورینوت۷میشود

دنیایفناوری

معرفینرمافزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

تمام نرم افزارهای ویرایش عکس برای ویرایش حرفه ای طراحی 
نشده اند. نمونه هایی هم هستند که عامه مردم را هدف قرار داده و 
در کنار ویرایش تصاویر قصد سرگرم کردن مخاطب را هم دارند. 
اگر با Photofunia کار کرده باشــید، خوب می دانید که از چه 

جنس اپلیکیشن هایی صحبت می کنیم. 
اپلیکیشــن Photo Lab هــم یکــی از رقبــای قدرتمنــد 
فوتوفانیاســت؛ ویرایشــگر عکس آماتــوری که هــم کاربران 
معمولی و هــم حرفه ای ها می توانند از دگرگــون کردن تصاویر 
با آن لذت ببرند.Photo Lab به جــای آنکه رابط کاربری اش را 
با انواع ابزار و گزینه ها شــلوغ کند، تصمیم گرفته تا تمرکز خود 
را روی ارائه افکت هــای آماده بگذارد. به همیــن خاطر بیش از 
۵۰۰ فیلتر و افکت خالقانه را در دســته بندی  های جداگانه ارائه 
کرده که می توانید با یک لمس ســاده تصاویرتان را به آنها مزین 
کنید. Photo Lab یک اپلیکیشــن کامال اینترنتی است. این 
موضوع از یک جهت نقطه ضعــف و از جهت دیگر نقطه قوت آن 
محسوب می شود. از یک طرف در نبود اینترنت نمی توانید با آن 

کار کنید، اما نکته خوب، آنکه اپلیکیشن منابع الزم برای ساخت 
خروجی های باکیفیــت را در حافظه گجت ذخیــره نمی  کند. 
بنابراین هم حافظه اشغال نشده و هم افکت ها سریع تر بارگذاری 
می شــوند. افکت ها و قالب های آماده این نرم افزار آن قدر زیاد و 
متنوع هســتند که نمی توانیم تک تک آنها را شرح دهیم. فقط 
به ذکر دســته بندی های مهم آن اکتفا می کنیــم که کالژهای 
تصویری، فیلترهای گرافیکی، افکت های مونتاژ چهره، فریم های 
آماده و فیلترهای رئال )به سبک و سیاق پریسما( هستند. البته 
دو موردی که Photo Lab بیشتر رویشان مانور داده، افکت های 
ترکیب چهره آدم ها بــا حیوانات و فیلترهای رئال هســتند که 
 اتفاقا عملکرد بهتری از ســایر مــوارد از خود نشــان می دهند.

Photo Lab  برای آنکه از قافله اپلیکیشــن هایی چون پریسما 
و وینچی عقب نماند فیلترهایی شــبیه به آنها را در نسخه جدید 
خود گنجانده تا بتوانید روی آن به عنوان یک ویرایشــگر عکس 
همه کاره حســاب باز کنید. Photo Lab بســیاری از امکانات 
خود را رایگان ارائه می دهد اما برای دسترسی به بعضی افکت ها 
و فیلترهــای خالقانه باید مبلغ اندکی بپردازید. این ویرایشــگر 
عکس جــذاب را می توانید در iOS و اندرویــد تجربه کنید. این 

برنامه را از goo.gl/HkriT1 دریافت کنید.

معمای19۷9
جای عالمت سوال چه عددی باید قرار بگیرد؟

۸  ۶  ۲  ۸
۶  ۹  ۳  ۰
۵  ۷  ۲  ۴
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جوابمعمای19۷8
جواب ۳۴ است. خیلی ســاده از چپ به راست عدد 
اول را در عدد ســوم ضرب و به عالوه عدد دوم کنید، 

حاصل به دست می آید.

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

 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  
بفرســتید تا نام شــما در همین صفحه آورده شود. شما 
می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در رابطه 

با این صفحه از طریق همین ایمیل با ما درمیان بگذارید.

آمادهدگرگونکردنتصاویرشوید؛

چهرهخودرادرببرببینید!

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تولید ۳۴۰ محصول 
دارویی در شــرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه های علوم 

پزشکی به منظور تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی خبر داد.
دکتر رضا ملک زاده با حضور در نشست روسا و معاونان تحقیقات 
و فناوری کالن منطقه ۶ آمایش دانشــگاه های علوم پزشکی در 
دانشگاه علوم پزشــکی زنجان، با اعالم این خبر، تغییر آیین نامه 
ارتقای اعضای هیئت علمی و لحاظ کردن مقوله فناوری در ارتقای 
اعضای هیئت علمی را از دیگر اقدامات حــوزه تحقیقات وزارت 

بهداشت عنوان کرد. 
وی افزود: حمایت از تاسیس ۶۰۷ شــرکت دانش بنیان در حوزه 
سالمت، تاسیس ۷۴ مرکز رشد مستقر در دانشگاه ها )هر دانشگاه 
حداقل یک مرکز رشد( و تاســیس ۹ اتاق تمیز در دانشگاه های 
علوم پزشــکی به منظور تولید محصوالت با تکنولــوژی  باال  از 

اقدامات حوزه تحقیقات وزارت بهداشت است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، به رشد کمی و کیفی 
تولید علم و فناوری کشور در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و 
گفت: در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید جمهوری اسالمی ایران 
در حوزه های اقتصــادی، اجتماعی، علمــی و فرهنگی رتبه اول 
منطقه را احراز کند. وی افزود: ایران در ســال ۲۰۱۵ میالدی با 
انتشار ۴۰۵۳۲ مقاله در بانک اطالعاتی scopus رتبه ۱۶ جهانی 
و اول منطقه را کســب کرده اســت. ملک زاده، وضعیت انتشار 

 Scopus مقاالت کشور طی ۱۵ سال گذشته در بانک اطالعاتی
را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ایران با انتشار ۳۳۷۱۰ مقاله علمی 
در بانک اطالعاتی ISI، رتبه ۲۱ جهانی و رتبه دوم منطقه ای پس 

از ترکیه را کسب کرده است. 
وی گفت: برای ارتقای شاخص های کمی و کیفی پژوهش و 
اقدام به تغییر نظام ارزشیابی مراکز  فناوری، وزارت بهداشت 
کرده،  بین المللی  شاخص های  با  آن  تطبیق  و  تحقیقاتی 
علمی  اعضای هیئت  ارتقای  فرآیند  به  را  کیفی  شاخص های 
افزوده و توجه به انتشار در مجالت معتبر علمی و بین المللی سازی 
پژوهشی را مدنظر قرار داده است. معاون تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت افزود: مقاالت علوم پزشکی کشور حدود ۳۲ 
این درحالی  و  تشکیل می دهند  را  مقاالت کشور  درصد کل 
است که تنها ۱۲ درصد بودجه پژوهشی کشور در اختیار وزارت 
بهداشت بوده و تنها ۱۸ درصد عضو هیئت علمی کشور در این 
وزارتخانه مشغول به کار هستند. وی نمای تولید علم دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان را نیز مثبت برشمرد و خواستار تالش بیشتر 
در حوزه تحقیقات و فناوری شد.ملک زاده، در تشریح اقدامات 
و برنامه های وزارت بهداشت، به برنامه دستیار پژوهش و پزشک 
محقق برای حفظ نیروی انسانی جوان دانشمند اشاره کرد و گفت: 
باید با ایجاد روحیه اعتماد به نفس از مهاجرت آنها جلوگیری 
شود. وی به برگزاری دوره های پسادکتری اشاره کرد و افزود: یکی 

از مشکالت ما، فارغ التحصیالن جوان هستند که در مراکز علمی 
جذب نمی شوند و نیاز دارند که روزمه قوی تری داشته باشند که 
با حمایت وزارت بهداشت، به صورت دوره های پسادکتری جذب 
می شوند که ضمن جذب این گروه، شتاب عملی مراکز تحقیقاتی 
نیز بیشتر می شود. معاون وزیر بهداشت با اعالم حمایت ویژه 
برای شکوفایی  استخدام  اول  در ۵ سال  استادیاران جوان  از 
در امر پژوهش و حمایت ویژه از نخبگان پژوهش )افرادی که 
مرجعیت علمی ایران رابطه مستقیم با تعداد آنان دارد(، گفت: 
در طول ۳سال گذشته تعداد دانشمندان یک درصد علوم پزشکی 

)براساس گزارش ESI( از ۸ نفر به ۳۶ نفر رسیده است.
وی دیگر برنامه وزارت بهداشــت را ایجاد زیرساخت های بزرگ 
پژوهشــی برای افزایش کمیــت و به ویژه کیفیت پژوهشــی در 
ایران، با راه اندازی ۱۰ آزمایشــگاه جامــع تحقیقاتی، مطالعات 
بزرگ هم گروهی در سراســر کشــور و برنامه ثبــت بیماری ها 
برشمرد که عالوه بر بروندادهای پژوهشی در آینده نزدیک در امر 

سیاست گذاری های درمانی و بهداشتی نیز با اهمیت است.
ملک زاده، تاسیس مرکز ملی توســعه تحقیقات علوم پزشکی در 
سال ۱۳۹۳ و پذیرش، بررســی و حمایت از طرح های پژوهشی با 
کیفیت از کلیه محققان علوم پزشکی با تخصیص بودجه و اعتبار 
کافی را اقدامی بســیار موثر در توســعه مرزهای دانش در علوم 

پزشکی کشور و از جمله اقدامات وزارت بهداشت عنوان کرد. 
وی افزود: برنامه ریزی و تامین بودجه و نیروی انسانی برای اجرای 
طرح های بسیار مهم و زیرســاختی در حوزه سالمت طی ۳ سال 

گذشته نیز جزئی از برنامه های وزارت بهداشت است.
معاون وزیر بهداشــت با اشــاره به آینده پژوهی )گذر از پزشکی 
امروزی به پزشــکی فوق دقیق( در حوزه سالمت، گفت: دانش و 
حرفه پزشکی در آســتانه تحولی عظیم و باورنکردنی در دو دهه 
آینده اســت که این تحول، نتیجه تحقیق در پژوهش ها در علوم 

پزشکی و سایر علوم در ۳۰ سال گذشته است. 
وی گفت: دانشگاه های علوم پزشکی در ایران باید در این پیشرفت 
ایفای نقش کرده و تالش  کنند تا مردم ایران بخصوص بیماران از 

مزایای بی شمار آن بهره مند شوند.
ملــک زاده در ادامه، اهداف اصلــی وزارت بهداشــت را در حوزه 
پژوهش برشمرد و گفت: ایجاد زیرساخت پژوهشی بلندمدت در 
کشور، تبدیل پژوهش های ســطحی به پژوهش هایی برای رفع 
مشکالت کشور، ارتقای کیفیت پژوهش در کشور، ایجاد ارتباط 
علمی با دانشــگاه های داخل و خارج از کشــور و انتقال دانش از 

جمله این اهداف است.
وی دســتاوردهای نظام ســالمت بعد از انقالب اسالمی را شامل 
کاهش روند مرگ و میر کودکان زیر ۵ ســال، کاهش روند مرگ 
و میر زنان ۱۵ تا ۶۰ سال و کنترل بیماری های عفونی و همچنین 
 افزایــش روند نرخ بــاروری و افزایش میزان باســوادی جمعیت 

۶ ساله و بیشتر عنوان  کرد.

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشت؛

تولید۳۴۰محصولداروییدرشرکتهایدانشبنیان

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
حسین)ع( وجدان تمامی ادیان است

نویســنده کتاب »آن بیست و ســه نفر« از پیشــنهاد سردار ســلیمانی به ابراهیم 
حاتمی کیا برای تولید این فیلم ســینمایی خبر داد. احمد یوســف زاده، نویســنده 
کتاب »آن بیست و سه نفر«، با اشاره به فراهم شــدن مقدمات کار برای تولید فیلم 
سینمایی یا ســریال با الهام از این اثر گفت: بعد از انتشار کتاب و بازخوردهای خوبی 
که میان مردم داشــت، چندبار با من درباره تولید فیلم سینمایی از این اثر گفت وگو 
شد. اخیرا نیز یکی از کارگردانان جوان کشــور، تلفنی این موضوع را با من در میان 
گذاشت و چند ساعتی در این  رابطه صحبت کردیم. وی ادامه داد: برای تولید سریال 
یا فیلم سینمایی از کتاب »آن بیست و ســه نفر«، من تصمیم گیرنده اصلی نیستم؛ 
اما امیدوارم اگر کاری در کشور برای این امر صورت می گیرد، به بهترین نحو باشد تا 
این حماســه از بین نرود و دالوری هایی که مردم به واسطه این اثر با آن آشنا شدند، 
تحت الشعاع قرار نگیرد. نویسنده کتاب »آن بیست و ســه نفر« با بیان اینکه برخی 
از فعاالن این حوزه در صدد فراهم کردن مقدمات کار هســتند، گفت: خبر دارم که 
سردار سلیمانی، نامه ای به ابراهیم حاتمی کیا نوشته  و پیشنهاد داده اند که براساس 

این کتاب، فیلم نامه این کار، نوشته و یک فیلم سینمایی تولید شود.

روابط عمومی مجموعه تلویزیونی »دورهمی«، از پخــش این برنامه با حضور 
معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیســت ایران، در سری جدید 

این مجموعه خبر داد.
در پی انتشــار خبری مبنی بر پخش نشــدن برنامه مربوط به حضور معصومه 
ابتکار و حذف صحبت های وی در برنامه تلویزیونــی »دورهمی« در برخی از 
رســانه ها، مدیر روابط عمومی این مجموعه، ضمن نادرست خواندن این خبر، 

اعالم کرد: برنامه مذکور در سری جدید پخش می شود.
در ادامه ایــن توضیح آمده اســت: به دلیل حضــور مهران مدیــری در فیلم 
ســینمایی »ســاعت پنج عصر«، گروه تولید مجموعــه »دورهمی« چندین 
قســمت را ضبط کرده اند تا در صورت بــه طول انجامیدن پروژه ســینمایی 
مدیری، قســمت هــای ضبط شــده روی آنتن بــرود. یکی از قســمت های 
ضبط شــده دورهمی نیز مربوط به حضور معصومه ابتکار اســت که برخالف 
 اعــالم برخــی از خبرگــزاری ها، بعــد از ایــام عــزاداری امام حســین)ع(

پخش می شود.

رابرت دنیرو، هنرپیشه مشهور هالیوود، در ویدیویی که برای کارزار تشویق به 
رای دادن در آمریکا ضبط شده است، به دونالد ترامپ حمله کرده و گفته »دلم 

می خواهد با مشت توی صورتش بکوبم«.
ویدیویی که روز جمعه از رابرت دنیرو به بیرون درز کرده، بخشــی از تصاویری 

است که برای این کارزار ضبط شده است.
در این ویدیو که کمتر از یک دقیقه است، رابرت دنیرو درباره ترامپ می گوید: 

»او به طرز مشهودی احمق است«.
دنیرو، ترامپ را »آشغال، سگ، خوک و یک انســان فریبکار« توصیف کرده و 
گفته او »آرتیست ابلهی« اســت که »نمی فهمد از چه حرف می زند، کارش را 
درست انجام نمی دهد و هیچ چیز برایش اهمیت ندارد. او فکر می کند جامعه را 

به بازی گرفته و مالیاتش را نمی پردازد.«
این هنرپیشــه ۷۳ ســاله ســینما در ادامه می گوید:»چنین آدمی می خواهد 
رییس جمهور شــود؟ من فکر نمی کنم. چیزی که برای من مهم است، آینده 

این کشور است.«

دلم می خواهد با مشت توی صورتش بکوبم!»دورهمی« چرا برنامه ابتکار را پخش نکرد؟پیشنهاد سردار سلیمانی به حاتمی کیا 

اکران

اخبار فرهنگی

مســعود اطیابی درباره آخریــن وضعیت جدیدترین ســاخته 
سینمایی خود خبر داد.

مســعود اطیابی، کارگــردان و تهیه کننده ســینما، درخصوص 
آخرین وضعیت »ماه گرفتگی«گفت: تدوین این اثر توسط خودم 

به نیمه رسیده است.
وی درباره ساخت موســیقی و صداگذاری این فیلم عنوان کرد: 
صداگذاری و موسیقی آن را آغاز نکردیم؛ البته صحبت هایی انجام 
شده، اما به قطعیت نرسیده و ترجیح می دهم اشاره به جزئیات آن 

را به زمان دیگری موکول کنم. 
این کارگــردان درباره مــدت زمان »ماه گرفتگــی« و حضور در 
جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: این فیلم حدود 95 دقیقه است و 

آن را برای سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده خواهیم کرد.

برنامه رادیویی »حماسه اشــک« در گفت وگو با مداحان جوان، 
عزای حسین)ع( را برپا می دارد.

علیرضا محمدنیا، تهیه کننده برنامه هــای رادیویی، درخصوص 
ویژه برنامه »حماســه اشک« گفت: سال گذشــته با  ویژه برنامه 
»ماه به روایت آه« به گفت وگو با پیرغالمان اهل بیت نشســتیم و 
امسال باتوجه به رویکرد و شناسنامه شبکه رادیویی جوان،  چنین 

گفت وگویی با مادحین جوان داریم.
وی ادامه داد: »حماســه اشــک« در قالب برنامــه ای گفت وگو 
محور، با ذاکران جوان دهه شــصت که به طــور حرفه ای مرثیه 
اباعبدا... الحســین)ع( را می خواننــد، در مباحثی کارشناســی 
صحبت می کند.  تهیه کننده »سینما، هویت، سلطه« درخصوص 
میهمان های ویژه برنامه »حماسه اشــک« در شب های تاسوعا و 
عاشورا عنوان کرد: سید حسین میرعمادی و مهدی رحیمی، به 
عنوان ذاکرین جوان اهل بیت)ع( در برنامه حضور خواهند داشت. 
محمدنیا خاطرنشــان کرد: این ویژه برنامه بــه گویندگی مجید 
عسگری، از ســاعت 20 تا 20:۳0 با پخش مداحی و گفت وگو با 

مادحین جوان، به روی آنتن شبکه رادیویی جوان می رود.

»هم صدا با حلق اســماعیل« هر شــب به صورت زنده با اجرای 
مسعود فروتن روی آنتن می رود.

»هم صدا با حلق اســماعیل« نام برنامه ای اســت کــه به یاد اثر 
عاشورایی زنده یاد دکتر سید حسن حسینی نامگذاری شده است.

این برنامه هر شــب با اجرای مســعود فروتن به صورت زنده در 
شبکه چهار سیما، به مروری بر رمان های عاشورایی می پردازد.

»هم صدا بــا حلق اســماعیل« به تهیه کنندگی امیر قمیشــی، 
هرشــب بعد از اذان مغرب تا نیمه های شــب در فواصل ســایر 

برنامه های شبکه چهار پخش می شود.

پخش مجموعه پویانمایی »قدمگاه خورشید« از شبکه امید سیما 
آغاز شد.

مجموعه موشن  کمیک عاشــورایی »قدمگاه خورشید« با صدای 
بازیگر سینما و تلویزیون، حسین یاری، میهمان این روزهای شبکه 

امید است تا نوجوانان را با حماسه حسینی در کربال آشناتر کند.
مجموعه پویانمایی »قدمگاه خورشید« براساس کتاب »داستان 
عاشورا« آفریده شده اســت. این کتاب اقتباسی داستانی از مقتل 
معتبر اللهوف توسط حجت االسالم محمدسعید بهمن پور است و 

استاد پرویز اقبالی، تصویرگری آن را برعهده داشته است. 
»قدمگاه خورشید« در 5 قسمت 12 دقیقه ای در مرکز اوج کودک 
و نوجوان به تولید رسیده و کارگردانی آن برعهده میثم حسینی و 

تهیه کنندگی آن به دوش محمدمهدی مشکوری بوده است. 

اکران عمومی »به دنیا آمدن« ســاخته محســن عبدالوهاب، به 
تهیه کنندگی محمد احمدی پس از دهه اول محرم منتفی شد.

فیلم سینمایی »به دنیا آمدن« پیش از این قرار بود پس از دهه اول 
محرم در گروه ســینمایی ماندانا، اکران عمومی شود؛ اما شورای 
صنفی نمایش فقط برای دو هفته زمان قرارداد این فیلم را در گروه 
ماندانا ثبت کرده بود. عوامل تولید فیلم هم به دلیل زمان کمی که 
برای اکران داشــتند، تصمیم گرفتند از نمایش عمومی »به دنیا 

آمدن« در تاریخ فوق انصراف دهند.  
احمدی، تهیه کننده این فیلم، با گلــه از حمایت نکردن از اکران 
آثار فرهنگی گفت:»به دنیا آمدن« باید توســط مســئولین در 
اکران مورد حمایت قرار گیــرد و این صحبت ها نباید فقط در حد 
شعار باشد و هرگز عملی نشوند. متاســفانه زمانی که برای اکران 
فیلم درنظر گرفته بودند، به انــدازه ای کم بود که ترجیح دادیم از 

نمایش فیلم انصراف دهیم.

تاریخ دقیق اکران فیلم حسین تبریزی هنوز مشخص نیست؛ اما 
به احتمال زیاد پس از محرم و صفر اکران خواهد شد.

حسین تبریزی، نویسنده و کارگردان سینما، درخصوص آخرین 
وضعیت اکران »افسونگر« گفت: منتظریم تاریخ دقیق اکران این 
فیلم را به ما بگویند؛ اما فکر می کنم پــس از محرم و صفر اکران 

خواهد شد. 
»افســونگر« بــه نویســندگی و کارگردانی حســین تبریزی و 
تهیه کنندگی مســعود اطیابی اســت که بازیگرانی چون پژمان 
بازغی، لیال اوتادی، نیلوفر شهیدی، نگار فروزنده، داوود شیرعلی، 
مرجان علوی، شقایق فراهانی، تیرداد کیانی، سیاوش طهمورث، 
سعید داخ، نعیمه نظام دوســت و امیر نوری در آن حضور دارند. 
در تعریف این فیلم چنین آمده: روایت انســان و انسان- اعمال و 
کردار- رویارویی خویش با خویشــتن- یافتن خود از بی خودی و 

گذشتن از ناحق به حق بودن برای زیستن- زیستن برای عشق. 
پیش از این، شرکت پخش راه عرفان با دست اندرکاران این فیلم 

جهت پخش به نتیجه رسیده بود.

تدوین »ماه گرفتگی« به نیمه رسید

رادیو جوان
میزبان مادحین جوان می شود

ویژه برنامه محرمی مسعود فروتن 
در شبکه چهار سیما

 مجموعه »قدمگاه خورشید«
به شبکه امید آمد

اکران »به دنیا آمدن« منتفی شد

 اکران فیلم پژمان بازغی
پس از محرم و صفر

گفتوگو

درحاشیه

احمد زیکساری، برخالف تجربیات سال ها فعالیت در تئاتر 
و تحصیالت تا مقطع دکترا در رشــته فلسفه هنر، با ایفای 
کاراکتر »اســتاد کهنمویی« در »خندوانه« نزد مخاطبان 

عام شناخته شد.
محمد زیکســاری که از جایی به بعــد در خندوانه مجبور 
شــد به تبلیغ دمنوش بپردازد، ضمن گالیه از بدحسابی 
عوامل خندوانه که به لحاظ مالی او را ســاپورت نکرده اند، 
از اشتباهش به خاطر تبلیغ دمنوش سخن گفت. بخشی از 

این گفت وگو را در این باره می خوانید:
من به عنوان اســتاد کهنمویی، در اســتودیو کار خودم را 
انجام می دادم و بابت این کار خوشــحال بــودم؛ تا اینکه 
قضیه دم نــوش ها پیش آمــد. واقعا و قلبــا راضی به این 
کار نبودم؛ اما به ســه دلیل این کار را پذیرفتم: اول اینکه 
بارها به رامبد جوان »نه« گفته بودم و احســاس کردم بد 

می شود که هر کار از من می خواهند، نه بگویم.
دلیل دوم این بود که گفتند رویکرد تبلیغاتی ندارد و قرار 
نیســت اســمی از برند خاصی ببرید؛ فقط اسم دمنوش 
به صورت زیرنویس با یک ســامانه پیامکی اعالم می شود. 
دلیل آخر هم این بود کــه گفتند به لحــاظ مالی، من را 
تامین خواهند کرد؛ البته من هیچ قــراردادی با خندوانه 
نداشتم. از یک جایی به بعد دیدم بازخورد مردم خیلی بد 
است؛ اصال دوست نداشــتند و مدام می پرسیدند چرا این 

کار را پذیرفتی؟
 بعد از اینکه نزدیک به پانزده قســمت ضبط شــده بود، با 
تهیه کننده صحبت کردم و گفتــم من پولی نمی خواهم؛ 
اما دیگر نمی آیم. 10 روز کار متوقف شــد؛ اما بعد از آن، 
گفتند نمی شود و شــبکه بودجه این کار را نمی پذیرد و 

باید بیایــی و کار را تمام کنی. من هم گفتــم با اینکه آدم 
پولکی نیســتم، اما یک رقمی برای من در نظر بگیرید و به 
حســاب من بریزید تا حداقل یک دلخوشی برای این کار 
داشــته باشــم. مگر آدم چقدر می تواند در مورد دمنوش 
حرف بزند؛ آن هــم درحالی کــه مردم اینقــدر ناراضی 
هســتند. آنها هم قبول کردنــد؛ اما پــس از مدتی دیدم 
برخالف توافق با تهیه کننده، مبلغ بسیار ناچیزی ریختند 
و من هم دیگر نرفتم. کار به اینجا که رســید، رامبد به من 
زنگ زد و گفت بروم و برنامه را تمــام کنم و من به احترام 
رامبد رفتم و برنامه را تمام کردم؛ اما بعد از آن، پولی به من 

پرداخت نشد.

ژیال صادقی با اجــرای برنامه ای جدید بعــد از ماه محرم 
و صفر، به شبکه ســه باز می گردد. شــبکه سه در تدارک 
برنامه جدیدی است و قرار است ژیال صادقی اجرای آن را 

بر عهده بگیرد.
مجــری برنامــه »خانــه فیــروزه ای« در گفت وگــو با 
»خبرآنالیــن« درباره جزئیــات این برنامــه گفت: »این 
برنامه به تهیه کنندگی محمد هاشــمی اصل قرار است به 
روی آنتن برود و در حال حاضر، ایشان در حال رایزنی ها و 

تدارکات این برنامه هستند.«
صادقــی همچنین افــزود: »با توجــه به اینکــه در ایام 
محرم و صفر قــرار داریــم و برنامه نیز هنوز به انســجام 
کاملی نرســیده اســت، پیش بینی می کنم زمان به روی 
آنتن رفتــن این برنامه، بعــد از ماه محرم و صفر باشــد و 
 امیدوارم همه برنامه ریزی هایمان تا آن زمان به درســتی

پیش برود.«
صادقی درباره ســاختار و محتوای ایــن برنامه نیز گفت: 
»باتوجــه به اینکــه هنوز همــه جزئیات قطعی نشــده ، 
نمی توانــم درباره جزئیــات برنامه ای که قرار اســت اجرا 
کنم، توضیح خاصی بدهم و اجازه بدهید اطالعات بیشتر 
را زمانی در اختیارتان قرار دهم کــه به جمع بندی نهایی 

درباره همه چیز رسیده باشیم.«
این مجری با ســابقه تلویزیون، همچنین درباره شــائبه 
ممنوع التصویری اش در چند ســالی که در تلویزیون اجرا 
نداشــته، به »خبرآنالیــن« توضیــح داد: »نمی دانم این 
شــایعه از کجا و توســط چه کسی شــکل گرفته. من در 
این 15ســال هیچ حکمی مبنی بر ممنوع الکاری یا تلفنی 
مبتنی بر محدودیت اجرا و این ماجراها نداشــتم. در هیچ 

جلســه ای حضوری یا غیرحضوری هم توجیه و توضیحی 
دال بر ممنوع الفعالیــت بودنم به من ابالغ نشــد و واقعا 

نمی دانم این شایعات از کجا نشأت گرفتند؟!«
صادقی در ادامه همچنین افزود: »آن ســه ســالی که در 
تلویزیــون اجرا نکردم، ایــران نبودم و اصــال ممنوع الکار 

نبودم.«
این مجری در پایــان خاطرنشــان کرد: »بــه نظرم این 
شــایعات را مردم نمی ســازند؛ این حرف و حدیث ها ابتدا 
از رسانه آغاز می شود و بعدها ممکن است بین مردم دهان 
به دهان بچرخد؛ اما مسئله ممنوع الکاری درباره من، هیچ 

وقت صحت نداشته است.«

ماجرای تبلیغ دمنوش استاد کهنمویی در »خندوانه«؛

اشتباه کردم
پاسخ خانم مجری تلویزیون به شایعات ممنوع الکاری اش:

تکذیب می کنم

بارا، درخصوص شــخصیت امام حســین)ع( گفت وگویی با مهر 
داشته که در ادامه، گزیده ای از آن را می خوانید:

   کدام بعد شخصیتی امام حسین)ع( شما را جذب کرده 
که ســال ها از عمر خود را برای تحقیق درخصوص این 

شخصیت وحرکت تاریخ ساز او صرف نموده اید؟
تمامی جنبه هــا و ابعاد شــخصیتی امام حســین)ع( از زمان 
مبارزه اش تا آن هنگام که به سرزمین کربال قدم نهاد، مرا شیفته 
خود ســاخت؛ در واقع جنبه شخصیتی مشــخصی را نمی توان 
مدنظر قرار داد؛ چراکه شخصیتی مثل شخصیت امام حسین)ع( 
جنبه های مختلفــی دارد و کنکاش درباره چنین شــخصیتی، 
همانند جســت وجو و یافتن سوزنی اســت در فراخنایی بسیار 
عمیق و ژرف؛ زیرا شخصیت امام حسین)ع( دریای بیکرانی است 
که می توان با سیر و کنکاش در آن، عبرت ها و درس های بسیار 
گرفت و آموخــت. پس حق طلبی و پایبندی به اصول، ســرخط 
اصلی شخصیت امام حسین)ع( اســت و اگر چنین نبود، چنان 

جانفشانی هایی نمی کرد.
   ما در تحقیقــات خود پیرامون شــخصیت و حرکت 
کاروان حســینی، به این باور رسیده ایم که اگر حرکت و 
شهادت امام حســین)ع( نبود، راه سعادت تا ابد به روی 
بشر بسته می ماند. با توجه به تحقیقاتی که جناب عالی به 
انجام رسانده اید، آیا چنین برآیندی از حرکت امام را شما 

هم دریافت کرده اید؟       
با شما هم نظر هستم؛ همچنین بیان داشتم که اگر جنبش امام 
حســین)ع( نمی بود، تاریخ نگاران برای نگارش تاریخ اســالم 

به عنوان یک اعتقاد دینــی، چیزی نمی یافتنــد و اگر این قیام 
خونین حســین)ع( نمی بود، تاریخ، توان نــگارش چنین برگ 
سفید و درخشانی را برای نسل های آینده نداشت. افراد بسیاری 
از من انتقاد کردند که چرا گفته ام آغاز اســالم محمدی است و 
ادامه یافتن آن، حسینی اســت و اینکه انقالب و قیام حسین)ع( 

حسینی است و ادامه یافتن آن، زینبی.
   خداوند تمامی انبیاء الهــی)ع( را به گونه های مختلف 
به کربال آورده و پیرامون حرکت امام حسین)ع( آنان را 
آگاه نموده است؛ به نظر شما این رفتار الهی چه هدفی را 
دنبال می کرده؟ نقل است که حضرت مسیح )ع( زمانی 
که با حواریون خود از کربال گذر مــی کرد، زمانی درنگ 
کرد و مشتی از خاک کربال را بر گرفت و بویید و بر مصیبت 
حسین بن علی)ع( گریست. به نظر شما خداوند چه هدف 

و برنامه ای از این رفتار داشته است؟
برای اینکه حماسه عاشــورا پایان تمامی جانفشانی ها در تاریخ 
ادیان است. اگر در قرآن بنگریم، در آن، کلمه »ادیان« ذکر نشده 
و تنها کلمه »دین« به کار رفته اســت؛ همانند آیه »دین شــما 
برای خودتان و دین من بــرای خودم«. قرآن یک دین کلی واحد 

را بیان کرده است.
 بنابرایــن آن دین واحد از ســوی خدا به واســطه ســه پیامبر 
آمده اســت. در واقع، حادثه کربــال پایان تمام جانفشــانی ها و 
ازخودگذشــتگی هایی بود که پیامبران، پیش از این آغاز نموده 
بودند. این موضوع که حضرت عیسی)ع( حادثه کربال را دیده اند، 
درست بوده و در ســندهای تاریخی ذکر شده اســت. من نیز به 

طور مشــروح و مفصل به آن پرداخته ام. تمامی این مســائل بر 
اساس حکمت الهی صورت پذیرفته است؛ حکمت و قدرت الهی 
قادر اســت چنین معجزه ای را خلق کند. من نیز بــر این باورم 
که حضرت عیسی)ع( درســرزمین کربال حضور یافتند؛ چرا که 
حسین)ع( همانند مســیح)ع( از جنس شــهید و شهادت بود و 
اگر چه حســین)ع( پیامبر نبود، با جانفشــانی ها و شهادتش به 
مقام عیسی)ع( نزدیک شــد و این نگرش، برگرفته از ادبیات ما 

مسیحیان است.
امام حسین)ع( می دانست که با ۷0 نفر نمی تواند در برابر ارتش 
۳0هزار نفری یزید پیروز شــود؛ با این حال بــا رضایت درونی و 
طیب خاطر بــه این مــرگ و شــهادت روی آورد و این حکمت 
خداوند بود که این شــهادت در تاریخ جاودانه بماند. حکمت در 
این نهفته اســت که وقتی کسانی از امام حســین)ع( خواستند 
که زنان و دختران را با خــود همراه نکند، ایشــان  نپذیرفتند و 
اصرار داشتند که در این سفر حضور داشته باشند تا بدین طریق، 

شاهدان قابل اعتمادی برای روایت واقعه باقی بماند.
   شــما در جایی گفته اید که حضرت مســیح)ع( به 
بنی اسراییل فرمود: هر کس امام حسین)ع( را درمی یابد، 

به  بشــتابد.  او  یــاری  به 
فرد  امروز یک  نظر شــما، 
مســیحی به طــور خاص و 
جهان مسیحیت به طور عام، 
چگونه می تواند یاری دهنده 
امام حسین )ع( باشد؟                                                                       
بله، حضرت عیسی)ع( فرمودند 
هر شــخصی کــه در روزگار او 
بود و ایــن بدین معناســت که 
در ابتدا، به همه بنی اســرائیل  
گفتــه می شــد؛ زیــرا حضرت 
عیســی)ع( از ســوی خدا برای 
هدایــت بنی اســرائیل برگزیده 
شد و عیسی)ع( از مردم خواست 
که با او در مبارزه همراه باشــند. 
منظــور از مبــارزه، مبــارزه با 
شمشیر و ســرنیزه نبود و هدف 
عیســی)ع( این بود که مردم و 
یارانش همانند او، با پند و اندرز 
و پایبندی به اصول اعتقادی، در 

این صحنه حضور یابنــد؛ اصولی که اعتقــادات را  از انحراف باز 
می دارد.

خبر واقعه عاشــورا در انجیل ذکر شــده اســت. در عهد قدیم 
می خوانیم که کشــتاری در کنــار رود فــرات رخ خواهد داد و 
همان طور که می دانیم، واقعه عاشــورا در کنار رود فرات به وقوع 
پیوســت.  بله، حضرت عیســی)ع( از حادثه کربال آگاه بوده و از 
آن خبر داده است. وقتی عیسی)ع( به ســرزمین کربال آمد، می 
دانســت که بر اساس حکمت خداوند، شــهیدی در مرحله سوم 
رسالت خواهد آمد و با جانفشانی های خود، مرحله سوم رسالت 
را به پایان خواهد رساند و چنان جانفشــانی ای از خود بروز داد 

که شــهرتش آفاق را در نوردید. از جمله مسائل شگفت انگیز در 
شهادت امام حسین)ع( و حضرت عیسی)ع(، صحنه به شهادت 
رسیدن آنهاست که بســیار دردآور و غم انگیز بوده است؛ چراکه 
بر سر لباس و جامه آن دو نیز درگیری رخ داد؛ مثال بر سر پیراهن 
و تن پوش عیســی)ع( درگیری به وجود آمد و امام حســین)ع( 
نیز مورد اهانت قرار گرفتند  و در حالی که زیر ســم اســب ها و 
ضربات سهمگین شمشیر و نیزه بود، سپاهیان حتی از تکه شلوار 
و انگشتر امام)ع( نگذشتند و انگشــت مبارکش را بریدند و این 
موارد، پیش از بریده شدن سر مبارکشــان به دست شمر ملعون 
انجام شد. در واقعه عاشــورا دو گروه حضور داشتند: گروهی که 
امام را یاری نمودنــد؛ همانند حر بن یزیــد ریاحی و گروهی که 

دست از یاری اش برداشتند.
   شــما در کتاب خود گفته اید اگر حسین بن علی)ع( 
از آن مــا بود، به نــام او در هــر کوی و بــرزن بیرقی 
برمی افراشتیم و جهانیان را به نام او به سوی مسیحیت فرا 
می خواندیم. به نظر شما مسلمانان و شیعیان درخصوص 
امام حســین)ع( چه باید می کردند کــه نکردند و چه 

قصوری از جانب آنان، شما را به بیان این جمله واداشت؟
عالوه بر این عبارت، بنده جمله دیگــری را در همین مورد و در 
مصاحبه دیگری به کار بردم و بیان داشــتم که: شــما مسلمانان 
شــأن و منزلت امام حســین)ع( را خوب نمی شناســید و پاس 
نمی دارید؛ چرا؟ پرســش این است که شــیعه چه وظیفه ای در 
قبال حســین)ع( دارد؟ بنده در کتابم بیان داشتم که نباید زنده 
نگاه داشتن حماسه عاشــورا، تنها به آئین های مذهبی محدود 

شود.
 البته این موارد خوب اســت؛ مثل سینه زدن و ســوگواری؛ اما 
هر انسان مسلمان و غیر مســلمان می بایست دستورالعمل ها و 
رفتارهای حســین )ع( را در زندگی خویــش و خانواده و جامعه 
و حتی جهان به کار گیرد؛ چــرا؟ تا اینکه حــق و حقانیت، برپا 
و بســاط ظلم برچیده شــود. من قیــام حســین)ع( را نبرد در 
نظر نمی گیــرم؛ بلکــه آن را حماســه ای انســانی و اعتقادی 
مــی دانم. تفــاوت آن بــا دیگر حماســه هــا، مثل شــاهنامه 
فردوســی و... در این اســت که این حماسه ها ســاخته خیال 
نویســنده اســت که عقل وخرد، شــاید آن را بپذیرد و شــاید 
 نه و مــی تواند جنبه ســرگرمی داشــته باشــد؛ امــا خواندن

 این حماســه ها، به غیر از لذت هنری، نتیجــه دیگری نخواهد 
داشت.

 اما حماســه حســین)ع( مختص تمامی دوران هاست و در هر 
زمانی، کاربرد  و درس های فراونی به همراه دارد. اینجاســت که 
انسان در بوته آزمایش قرار می گیرد؛ در اینکه بتواند این درس ها 
را بفهمد و به کار گیرد، نگاهی ســطحی به حماســه حسین)ع( 
نداشته باشد و تنها به زنده نگاه داشتن ســاالنه حماسه عاشورا 
اکتفا نکند؛ برای نمونه، انســان در تالش اســت کــه از جایگاه 
اجتماعی و دســت آوردهای مــادی خویش حفاظــت کند؛ اما 
حســین)ع( این گونه نبود و تمامی این موارد را نادیده گرفت  و 
قیام کرد. اگرچه در نبرد شکســت خورد؛ اما با این قیام، اسالم، 
نبردهای بعدی خود را با پیروزی پشــت ســر گذاشته و خواهد 

گذاشت که این، همان فلسفه حماسه کربالست.

محقق و نویسنده مسیحی:

حسین)ع( وجدان تمامی ادیان است

حادثه کربال پایان 
تمام جانفشانی ها و از 
خودگذشتگی هایی 

بود که پیامبران، پیش 
از این آغاز نموده بودند. 
این موضوع که حضرت 

عیسی )ع( حادثه 
کربال را دیده اند، 
درست بوده و در 

سندهای تاریخی ذکر 
شده است

آنتوان بارا، محقق و نویسنده مسیحی و سوری االصل مقیم کویت است که پژوهش های فراوانی در حوزه قیام عاشورا 
مانند »حسین در اندیشه مسیحی« و »زینب فریاد فرمند« دارد. وی معتقد است شباهت های زیادی میان عیسی)ع( 

و امام حسین)ع( وجود دارد و روایت عاشورا در انجیل نقل شده است.
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ابالغ وقت رسیدگی
7/327 شــماره ابالغنامــه: 9510100350506771 شــماره پرونــده: 
9509980350500333 شماره بایگانی شــعبه: 950387  خواهان اشکان 
دهقانی دادخواستی به طرفیت  خوانده حسن باقریان سرارودی به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه خســارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه ســفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل اســتان اصفهــان- طبقه یک اتــاق شــماره 105  ارجاع و به کالســه 
9509980350500333 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/09/30 
و ساعت 8/30 تعیین شده اســت. 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 دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:21538 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/328 شماره: 157/95 به موجب رای شــماره 787 تاریخ 95/5/5 حوزه 
32 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان) به موجب رای شــماره 
9409970354201751 تاریــخ 94/11/21 شــعبه 116 دادگاه عمومــی 
حقوقی اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه نعمت اله زندوانی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 385/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناســی در حق خواهان صدیقه 
سهیلی فرد به نشانی اصفهان خ معراج 2 کوچه آزادگان پالک 35 با احتساب 
پرداخت نیم عشر دولتی،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:21466 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/329 شماره: 941472 به موجب رای شماره 262 تاریخ 95/2/19 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
صابر صالحی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد هزار ریال خسارت 
دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 94/3/30 لغایت زمان وصــول در حق محکوم له غالمعلی بلوری 
ورنوسفادرانی با وکالت خانم مسرور گیتی فر به نشانی اصفهان خ حکیم 
نظامی نرسیده به چهار راه امین )شــریعتی( جنب بانک انصار پالک 78 و 
پرداخت نیم عشر حق اجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:21485 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/330 شماره: 1644/94 به موجب رای شماره 155 تاریخ 95/3/3 حوزه 
4 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سهراب صالحی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
نفقه زوجه از تاریخ 93/10/21 لغایــت 95/2/31 و از مورخ 95/3/1 لغایت 
زمان احراز نشود زوجه ماهیانه 4/500/000 ریال در حق خواهان نسرین 
صالحی فرزند رضا به نشانی خیابان حکیم نظامی خ حسین آباد بن بست 
35 بن بســت هشــتم پالک 639.   ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:21476 شعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/331 در خصوص پرونده کالســه 564/95 خواهان علــی اکبر کریمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی نوروزی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/9/17 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شــعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 21497 شــعبه 22 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/332 در خصوص پرونده کالســه 950685 خواهان اسداله پیرمحمدی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوالفضل هاشــمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/9/17  ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21523 

شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 
کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/334 در خصــوص پرونده کالســه 1050/95 خواهــان محمد باقریان 
جبلی دادخواســتی مبنی بر مطالبــه وجه چک به طرفیت حســن جعفری 
دلیگانی- مصطفــی خدارحمی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخه 95/9/17 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
 م الف: 21478 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/335 در خصوص پرونده کالسه 1051/95 خواهان محمد باقریان جبلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت مهدی قربانی چهل خانه 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/9/17 ساعت 10/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 21477 
شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/336 در خصوص پرونده کالســه 456/95 خواهان شرکت شاهسوند 
پخش فراز دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت پیمان خسروی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای  مورخ 95/9/16 ساعت 16/30 عصر تعیین 
گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
 وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 21479 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/337 در خصوص پرونده کالســه 950921 خواهان مهدی صادق زاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 10/900/000 ریال وجه یک فقره چک  به 

طرفیت محمد کاویانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/15  
ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:21514 شعبه 33 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/338 در خصوص پرونده کالســه 95-737 خواهان 1- محســن دزک 
2- پری فروغی دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت شهین احمدی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای روز یک شــنبه مورخ 95/9/14  ساعت 
8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:21522 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 117 کلمه1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/339 در خصــوص پرونده کالســه 95-725 خواهان رســول اکبریان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت احمد هوشــمند تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 95/9/14  ساعت 9 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به 
نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 
امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21517 
شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 

کلمه1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/340 در خصوص پرونده کالسه 950654 خواهان شرکت شکوفا منش با 
وکالت آقای دشتی و آقای سروش با وکالت خانم ریحانه عباد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امید عمویی  تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مورخ 95/9/14  ســاعت 8/30  صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در شیخ صدوق 
شــمالی چهار راه وکال مجتمع شــماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف:21487 شعبه 8 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/341 در خصوص پرونده کالســه 950653 خواهان شــرکت شکوفا 
منش با وکالت آ قای دشتی و  آقای سروش و با وکالت خانم ریحانه عباد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت زهرا شاهین شمس آبادی  تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/14  ســاعت 9  صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21486 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/342 در خصوص پرونده کالســه 95-681 خواهان سید امین جابری 
دادخواســتی مبنی بر جلب ثالث  به طرفیت مرضیه اکبری گندمانی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 95/9/9  ساعت 
8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شــماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:21507 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 116 کلمه،1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/343 شــماره ابالغنامــه: 9510100351407258 شــماره پرونــده: 
9509980351400388 شماره بایگانی شعبه: 950456  خواهان/ شاکی 
پست بانک استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان  دادخواستی به 
طرفیت  خوانده/ متهم محمدرضــا کریم نژاد اصفهانی و میالد صیاحی و 
میثم کرمانشاهی اصل به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیــه و مطالبه خســارت دادرســی  تقدیم دادگاه هــای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
323  ارجاع و به کالســه 9509980351400388 ثبــت گردیده که وقت 
رســیدگی آن  1395/09/07 و ساعت 11/30 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت 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 شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:21533 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 195 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/344 شــماره ابالغنامــه: 9510100354304454 شــماره پرونــده: 
9509980366100834 شماره بایگانی شعبه: 950665 محاکم کیفری دو 

دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 950843 
در پرونده کالســه 9509980366100834 برای رحیــم کاظمی به اتهام 
ترک انفــاق تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه 
ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1395/09/06 ساعت 11/30 تعیین 
گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:21543 
شــعبه 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 117 جزایی سابق( ) 126 

کلمه،2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/345 در خصوص پرونده کالسه 950876 خواهان آقای محمد موسوی 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت حســین عبد یزدان  تقدیم 
نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/3  ســاعت 10/30  صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:21489 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/346 شــماره ابالغیــه: 9510100353704886 شــماره پرونــده: 
9409982832100102 شــماره بایگانی شــعبه: 941518   شاکی زهرا 
رحیمی  دادخواستی به طرفیت  متهم راحله اسمعیلی  به خواسته امتناع از 
استرداد طفل به اشــخاصی که قانونًا حق مطالبه دارند  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان) 111 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 343  ارجاع و به کالسه 9409982832100102 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/09/03 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن  متهم  و درخواســت  شــاکی  و به تجویز ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا  
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:21545 شعبه 111 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 111 جزایی سابق( )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/347 در خصوص پرونده کالسه 950430 خواهان تعاونی ثامن االئمه 
با وکالت حسین کبیری و شهرزاد احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه  به 
طرفیت 1- سید رضا حســین زاده 2- فاطمه صیدایی  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/2  ساعت 10  صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21526 شعبه 11 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 

کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/348 شــماره: 1395/14/283111-95/7/17 تحدید حدود ششــدانگ 
ساختمان گاوداری تحت پالک 35 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 7 ثبت 
خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام حســین محمد نقی فرزند اسداله  در 
جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مــورخ 95/08/15 راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نمایــد و در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ 
انتشار:1395/07/19  م الف:197 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)214 

کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/363 شــماره صادره : 1395/43/279960 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 16/379 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام صدیقه صادقی فرزند مهدی و شــریک در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/08/10 ســاعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: دوشنبه 1395/07/19 
م الف: 21764 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)143 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/364 شــماره صادره : 1395/43/283396 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب مغازه پالک شــماره 31/9571 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید مهدی بحق شماره 
شناســنامه 826 فرزند سید عبدالحســین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 95/08/15 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/07/19 م
 الف: 21767 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)148 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/392 شماره صادره: 1395/43/283756 نظر به اینکه طبق گواهی حصر 
وراثت شماره 5648 به تاریخ 1389/12/10 محمد صادق صادقیان رنانی 
فوت نموده و تنها ورثه وی کریم صادقیان رنانی می باشــد که با تسلیم 
یک برگ استشهاد شهود شماره 47462 به تاریخ 1395/7/15 دفترخانه 
112 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شماره 18/167 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 4476 
صفحه 19  دفتر جلد 38 امالک تحت شــماره چاپی ندارد صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند انتقال شــماره ندارد دفترخانه ندارد اصفهان به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده  است لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. 
م الف: 21863 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )238 کلمه، 

3 کادر(

بسمه تعالی
اعالم مفقودی )نوبت دوم  (

اینجانب دکتــر بهرام گــودرزی طاقانکــی، دارای پروانه 
مسئولیت فنی به شماره 12/7/8/5538/پ مورخ 1393/7/7 
اصفهان، به دلیل مفقود شــدن پروانه مذکــور، تقاضای 

صدور پروانه مسئولیت فنی جدید را دارم.

اینجانب دکتر ســعید مؤیدنیا، دارای پروانه مســئولیت 
فنی آزمایشگاه بیمارستان الزهرا)س( اصفهان به شماره 
12/7/8/9548/پ مورخ 1393/11/14 به دلیل مفقود شدن 
پروانه مذکور، تقاضای صدور پروانه مسئولیت فنی جدید 

را دارم.

بسمه تعالی
اعالم مفقودی )نوبت دوم  (
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مفاد آراء
7/362 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شــماره 5246-1395/02/31 هیــأت ســوم  آقــاي علی شــاه نظری به 
شناســنامه شــماره 7041 کدملي 1110066147 صادره فالورجان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 80 مترمربع از پالک شماره28 
 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی

 محمدصادقی
2-رای شماره 5245-1395/02/31 هیأت سوم خانم فاطمه سنماریان به شناسنامه 
شماره 17 کدملي 1142200469 صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 179 مترمربع از پالک شماره1324فرعی24 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ورثه کوکب 

سلطان ترکی آفارانی از سند ثبت شده در صفحه 646 دفتر 458
3-رای شــماره 5222-1395/02/31 و اصالحی شــماره 1395/06/27-16937 
هیأت سوم آقاي سید علی لوالکی به شناسنامه شماره 539 کدملي 1285298802 
صادره اصفهان فرزند ســیدمحمد نســبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 358/25 مترمربع از پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رحیم جمشیدی
4-رای شــماره 5221-1395/02/31 و اصالحی شــماره 1395/06/27-16936 
هیأت سوم آقاي محمدحسن مارانی به شناسنامه شماره 43 کدملي 1289934088 
صادره اصفهان فرزند عبداله نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 358/25 مترمربع از پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رحیم جمشیدی
5-رای شــماره 5116-1395/02/30 هیــأت ســوم آقاي مهــدی عبدالکریمی به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 0569879833 صادره  محالت فرزند شعبانعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 195 مترمربع از پالک 
شماره285فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی سیدرضامارانی از سندثبت شده در صفحه 571 دفتر 464
6-رای شــماره 5115-1395/02/30 هیأت ســوم خانم هما کریمی به شناسنامه 
شــماره 7 کدملــي 0569889367 صــادره محــالت فرزند علی نســبت به ســه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 195 مترمربع از پالک 
شماره285فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی سیدرضامارانی از سندثبت شده در صفحه 571 دفتر 464
7-رای شــماره 4867-1395/02/28 هیــأت ســوم  آقاي عبداله خســروی نژاد 
به شناســنامه شــماره 1409 کدملي 6219345630 صادره فریدن فرزند عباس 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 98/50 مترمربع از پالک 
شــماره2760فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی حسین کیانی رنانی از سند ثبت شده در صفحه 435 دفتر 

151
8-رای شــماره 5181-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي نیما نادری به شناسنامه 
شماره 523 کدملي 1819223272 صادره آبادان فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 146 مترمربع از پالک شماره3206فرعی18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 89 دفتر603  مالک 

1/5 سهم می باشد
9-رای شــماره 5166-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي حســین جانثاری الدانی 
به شناســنامه شــماره 907 کدملي 1283448254 صادره اصفهان فرزند نعمت 
اله نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 162/12 مترمربع از پالک 
شماره99فرعی35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که مالک 1/2  از 11 1/3  سهم از 28 سهم از 71 سهم ششدانگ می باشد
10-رای شــماره 7364-1395/03/29 هیأت اول اقای عبداله عباســی ولدانی  به 
شناسنامه شــماره 1271290456 کدملي 1271290456 صادره اصفهان فرزند 
عباس  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 184/05 مترمربع از پالک شماره 254  فرعی 
از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حاج اقا کشاورز ویالنی
11-رای شماره 7367-1395/03/29 هیأت اول آقاي  اصغر جمشیدي افاراني به 
شناسنامه شماره 1589 کدملي 1282946943 صادره اصفهان فرزند باقر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 132 مترمربع از پالک شماره 
685  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 101 دفتر 586 امالک
12-رای شــماره 7368-1395/03/29 هیأت اول خانم عزت ابراهیمی افارانی  به 
شناسنامه شــماره 21 کدملي 1290221545 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 132 مترمربع از پالک شماره 
685  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 101 دفتر 586 امالک
13-رای شماره 7384-1395/03/29 هیأت اول اقای رحمان محمدی قهفرخی  به 
شناسنامه شــماره 122 کدملي 4622444410 صادره شــهرکرد فرزند عباسقلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 264/64 مترمربع از 
پالک شماره 719 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 87659-93/1/31 دفتر 25 اصفهان
14-رای شماره 7383-1395/03/29 هیأت اول خانم صدیقه قاسمی قلعه قاسمی  
به شناسنامه شماره 393 کدملي 1170509071 صادره لنجان فرزند غالمحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 264/64 مترمربع از 
پالک شماره 719 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 80921-90/7/6 دفتر 25 اصفهان
15-رای شماره 7391-1395/03/29 هیأت اول اقای امیرحسین نساج پوراصفهانی 
به شناسنامه شــماره 68 کدملي 1286976839 صادره اصفهان فرزند عبدالغفار 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 94/65 مترمربع از پالک شماره  67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی امیرهوشنگ 

مختاری تهرانی
16-رای شــماره 7392-1395/03/29 هیــأت اول اقای علی اکبر اســماعیلی  به 
شناســنامه شــماره 679 کدملي 4569455166 صادره ســمنان فرزند ماشــاله 
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 79/80 مترمربــع از پالک شــماره  67  اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی خانم 

خاوربیات
17-رای شــماره 7399-1395/03/29 هیأت اول اقای صفر عبدالهی تخماقلوئی  
به شناســنامه شــماره 1498 کدملي 6219346599 صادره فریدن فرزند  حسن  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 189/64 مترمربع از پالک شماره  67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی محمدکاظم 

گوهریان
18-رای شماره 7402-1395/03/30 هیأت اول اقای شهرام صنعتی  به شناسنامه 
شماره 13568  کدملي 0058248749  صادره تهران  فرزند عباس   ششدانگ یکباب 
مغازه ودفترکار  به مســاحت  183/83  مترمربع از پالک شماره  122  فرعی از  9  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

126 دفتر 38 امالک
19-رای شماره 7370-1395/03/29 هیأت اول اقای سید محمد میری  به شناسنامه 
شــماره 278 کدملي 1290227179 صادره اصفهان فرزند ســیداحمد ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 225/65 مترمربع از پالک شــماره 719و720  فرعی از 18  
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان که ازپالک 719 
فرعی ازمالک رسمی اســماعیل شریفی وخدیجه شــریفی که بنامشان درجریان 
ثبت اســت وازپالک 720فرعی ازمالک رسمی فاطمه صغری شــریفی که بنامش 

درجریان ثبت است
20-رای شــماره 7577-1395/03/31 هیأت اول اقای عباسعلی اقامحمدی رنانی  
به شناسنامه شماره 212  کدملي 1289939845  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
نسبت به 2/45 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت  274/52 مترمربع 
از پالک شماره  482  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی شهربانو اقامحمدی رنانی ومحمداسماعیل اقامحمدی 

رنانی که بنامش درجریان ثبت است
21-رای شــماره 7576-1395/03/31 هیأت اول اقــای عبدالرحیم اقامحمدی  به 
شناسنامه شــماره 165  کدملي 1289909962  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
نسبت به 3/55 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  274/52 مترمربع 
از پالک شماره  482  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی شهربانو اقامحمدی رنانی ومحمداسماعیل اقامحمدی 

رنانی که بنامش درجریان ثبت است
22-رای شــماره 7409-1395/03/30 هیــأت اول اقــای عباســعلی اقامحمدی 
 رنانی  به شناسنامه شــماره 212  کدملي 1289939845  صادره اصفهان  فرزند 
محمدتقی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  238/92  مترمربع از پالک شــماره  
638  فرعی از  17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
 ازمالک رسمی شهربانو اقامحمدی رنانی ازموردثبت صفحه 230و233 دفتر 132 

امالک
23-رای شــماره 7410-1395/03/30 هیأت اول اقای عباسعلی اقامحمدی رنانی  
به شناسنامه شماره 212  کدملي 1289939845  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت  39/23  مترمربع از پالک شماره  482  فرعی 
از  18  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک 

رسمی شهربانو اقامحمدی رنانی ومحمداســماعیل اقامحمدی رنانی که بنامشان 
درجریان ثبت است

24-رای شــماره 7411-1395/03/30 هیأت اول اقــای عبدالرحیم اقامحمدی  به 
شناسنامه شــماره 165  کدملي 1289909962  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  294/88 مترمربع از پالک شماره  638  فرعی از  
17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شهربانو اقامحمدی رنانی ازموردثبت صفحه 232 دفتر 132 امالک
25-رای شــماره 7412-1395/03/30 هیأت اول اقــای عبدالرحیم اقامحمدی  به 
شناسنامه شــماره 165  کدملي 1289909962  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  210/26 مترمربع از پالک شماره  500  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شهربانو اقامحمدی رنانی که بنامش درجریان ثبت است
26-رای شــماره 7413-1395/03/30 هیأت اول اقــای عبدالرحیم اقامحمدی  به 
شناسنامه شــماره 165  کدملي 1289909962  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  39/68 مترمربع از پالک شماره  482  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 
شهربانو اقامحمدی رنانی ومحمداسماعیل اقامحمدی رنانی که بنامش درجریان 

ثبت است
27-رای شماره 7414-1395/03/30 هیأت اول خانم فاطمه عباسی  به شناسنامه 
شماره 1676  کدملي 1283513692  صادره خمینی شهر  فرزند محمد        ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 151/30 مترمربع از پالک شــماره  313  فرعی از  36  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ربابه 

فخاری زاده
28-رای شماره 7427-1395/03/30 هیأت اول خانم زهرا صباغی  به شناسنامه 
شــماره 11822  کدملي 1283227551  صادره اصفهان  فرزند حیدر نســبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  294 مترمربع از پالک شماره  
325و326  فرعــی از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان که ازپالک 325 فرعی ازمالک رســمی کربالئی ابوطالب ولدحاج حســن 
که بنامش درجریان ثبت اســت وازپالک 326 فرعی ازمالک رســمی محمدصباغ 

ازموردثبت صفحه 495 دفتر 79 امالک
29-رای شــماره 7428-1395/03/30 هیأت اول اقای علیرضــا صباغ رنانی  به 
شناسنامه شــماره 245  کدملي 1290192431  صادره خمینی شهر  فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  294 مترمربع از پالک 
شــماره  325و326  فرعی از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان که ازپالک 325 فرعی ازمالک رسمی کربالئی ابوطالب ولدحاج حسن 
که بنامش درجریان ثبت اســت وازپالک 326 فرعی ازمالک رســمی محمدصباغ 

ازموردثبت صفحه 495 دفتر 79 امالک
30-رای شماره 7430-1395/03/30 هیأت اول اقای رضا محمدشریفی رنانی   به 
شناسنامه شماره 236 کدملي  1290192340  صادره خمینی شهر  فرزند رمضان      
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  165/56  مترمربع از پالک شماره 375  فرعی از  
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان محمدشریفی ازموردثبت صفحه 237  دفتر 504  امالک
31-رای شــماره 7437-1395/03/30 هیأت اول خانم مهری احمــدی رنانی  به 
شناســنامه شــماره 361 کدملي  1290133069  صادره اصفهــان  فرزند یداله  
ششدانگ یکباب مغازه وفوقانی مسکونی  به مساحت  45  مترمربع از پالک شماره 
469  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی علی اکبراحمدی ازموردثبت صفحه 322 دفتر 43 امالک
32-رای شــماره 7438-1395/03/30 هیأت اول اقــای محمدرضا پیرنجم الدین 
کلیچه  به شناسنامه شماره 2 کدملي  1290292817  صادره اصفهان  فرزند قدمعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  182/60  مترمربع از پالک شماره 6  فرعی از  23  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 35742-

73/2/26 دفتر 91 اصفهان
33-رای شماره 7331-1395/03/29 هیأت اول خانم مهری رضائی  به شناسنامه 
شــماره 163 کدملي 1290332444 صادره اصفهــان فرزند  عبداله  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 178/60 مترمربع از پالک شــماره  577 فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 263 

دفتر 532  امالک
34-رای شــماره 7335-1395/03/29 هیــأت اول خانم زهــره جوانی جونی  به 
شناسنامه شماره 43364 کدملي 1280322381 صادره اصفهان  فرزند ید اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 207  مترمربع از پالک شماره  
296 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 81382-90/9/10 دفتر 25 اصفهان
35-رای شماره 7334-1395/03/29 هیأت اول اقای علیرضا جهانیان حسن پور  
به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290199159 صادره خمینی شهر فرزند سیف اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 207  مترمربع از پالک 
شــماره  296 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 7565-88/9/27 دفتر 60 اصفهان
36-رای شــماره 7346-1395/03/29 هیأت اول اقای محمــود خلیلیان گورتانی  
به شناسنامه شماره 73 کدملي 1290121508 صادره خمینی شهر  فرزند عبداله  
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 258/97  مترمربع از 
پالک شماره  276 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 390 دفتر 530 امالک
37-رای شماره 7347-1395/03/29 هیأت اول خانم فاطمه مهرعلیان گورتانی  به 
شناسنامه شماره 17 کدملي 1290231125 صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 258/97  مترمربع از پالک شماره  
276 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 393 دفتر 530 امالک
38-رای شماره 7362-1395/03/29 هیأت اول اقای علیرضا صانعی  به شناسنامه 
شماره 1165 کدملي 1286783755 صادره اصفهان فرزند محمدحسین  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 112/45  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم مزروعی
39-رای شــماره 6450-1395/03/13 هیــأت دوم خانم فاطمه عســگری رنانی  
به شناســنامه شــماره 361  کدملي  1290215324  صادره اصفهان  فرزند کریم  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 427  مترمربع از پالک شماره 608  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ناصر 

عابدی رنانی ازموردثبت صفحه 175 دفتر 89  امالک
40-رای شــماره 6458-1395/03/13 هیأت دوم اقای مصطفــی رئوفی نژاد  به 
شناسنامه شماره 36  کدملي  1289935483  صادره اصفهان  فرزند حیدر نسبت 
به یک دانگ ویک چهارم دانگ مشاع ازسه دانگ مشــاع از  ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 178/74  مترمربع از پالک شماره 452  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حیدر پدریان ازموردثبت 

صفحه 17و543 دفتر 115و589 امالک
41-رای شماره 6459-1395/03/13 هیأت دوم اقای محمدرضا پدریان جونی  به 
شناسنامه شــماره 6  کدملي  1290139563  صادره اصفهان  فرزند حیدر نسبت 
به یک دانگ ویک چهارم دانگ مشاع ازسه دانگ مشــاع از  ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 178/74  مترمربع از پالک شماره 452  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حیدر پدریان ازموردثبت 

صفحه 17و543 دفتر 115و589 امالک
42-رای شماره 6457-1395/03/13 هیأت دوم خانم عصمت بدریان  به شناسنامه 
شــماره 1297  کدملي  1283037165  صادره اصفهان  فرزند حیدر نسبت به نیم 
دانگ مشاع ازسه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 178/74  مترمربع 
از پالک شماره 452  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی حیدر پدریان ازموردثبت صفحــه 17و543 دفتر 

115و589 امالک
43-رای شماره 6462-1395/03/13 هیأت دوم اقای رسول رحیمی  به شناسنامه 
شماره 1130047822  کدملي  1130047822  صادره خمینی شهر  فرزند حسین  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 112/50  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی بی بی خانم 

رحیمی سبدانی
44-رای شــماره 6465-1395/03/13 هیأت دوم اقای حمیدرضا طاهری نژاد  به 
شناسنامه شــماره 406  کدملي  1285788427  صادره اصفهان  فرزند رجبعلی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 109/46  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم زارع بهرام 

ابادی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
45-رای شــماره 6435-1395/03/13 هیأت دوم اقای سعید مشکاه به شناسنامه 
شــماره 372  کدملــي  1198973056  صادره شــهرضا  فرزند علی  ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 145/55  مترمربع از پالک شــماره 306 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 370 

دفتر 868 امالک
46-رای شــماره 7241-1395/03/29 هیــأت دوم اقــای اصغرصادقیــان 
 رنانی  به شناســنامه شــماره 13606 کدملــي 1283246619  صــادره اصفهان

  فرزند جواد ششــدانگ ساختمان به مســاحت 160/37  مترمربع از پالک شماره 
795  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
 ازمالک رسمی محمدیاری رنانی ازورثه اسداله یاری رنانی که بنامش درجریان ثبت

 است
47-رای شــماره 7208-1395/03/29 هیأت دوم خانم طاهره جعفری میرابادی  
به شناسنامه شــماره 44 کدملي 1091971862  صادره نجف اباد  فرزند سهراب 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 32/48  مترمربع از پالک شــماره 252 فرعی از 
40  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازمالکین 
رسمی عبدالحســین واصغرومرتضی ومجتبی وفروغ السادات همگی میرعمادی 

ازموردثبت صفحه 109و112و115و118و121 دفتر 371 امالک
48-رای شــماره 7210-1395/03/29 هیأت دوم اقای جعفر یاری  به شناسنامه 

شــماره 338 کدملي 1290305218  صادره اصفهان  فرزند حســین ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 64/15  مترمربع از پالک شماره 141 فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حیدرعلی تقی 

یار که بنامش درجریان ثبت است
49-رای شــماره 7225-1395/03/29 هیــأت دوم اقای ســیف اله شــاهجرا به 
شناسنامه شــماره 107 کدملي 1111496625  صادره فالورجان فرزند نورعلی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 127/50  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی مهدی کریمی 

بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
50-رای شــماره 7226-1395/03/29 هیــأت دوم اقای ســیف اله شــاهجرا به 
شناسنامه شــماره 107 کدملي 1111496625  صادره فالورجان فرزند نورعلی 
ششدانگ ســاختمان به مســاحت 139  مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی غالمعلی

 ترکیان
51-رای شماره 8637-1395/04/20 هیأت دوم خانم بتول رمضانی کوجانی  به 
شناســنامه شــماره 828 کدملي 1283379872  صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
ششدانگ ســاختمان به مســاحت 315 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسن قنبری 

کوجانی
52-رای شــماره 9134-1395/04/27 هیأت اول خانم فخرالسادات عاملی رنانی  
به شناسنامه شــماره 8633 کدملي 1283195607  صادره اصفهان  فرزند جمال 
الدین ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 372  مترمربع از پالک شماره 1201  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

جمال الدین عاملی رنانی
53-رای شماره 9136-1395/04/27 هیأت اول اقای سیدمرتضی حسینی رنانی  
به شناسنامه شماره 326 کدملي 1290132712  صادره اصفهان  فرزند سیدعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 146/30  مترمربع از پالک شماره 3869  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 453 دفتر 415 امالک  
54-رای شــماره 9146-1395/04/27 هیأت اول  اقای اکبر شهبازی دستجردی 
به شناسنامه شماره 39 کدملي 1285403584  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 95/05 مترمربع از پالک شماره 1909  فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

زهرا رضائی
55-رای شماره 9149-1395/04/27 هیأت اول خانم ســکینه بهرامیان رنانی به 
شناســنامه شــماره 1679 کدملي 1285603486  صادره اصفهان  فرزند اسداله 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 177/70 مترمربع از پالک شماره 1220  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

اسداله بهرامیان رنانی ازموردثبت صفحه 355 دفتر 448 امالک
56-رای شــماره 9152-1395/04/27 هیــأت اول خانــم اکــرم رفیعــی علوی 
به شناســنامه شــماره 4148 کدملــي 1285026896  صادره اصفهــان  فرزند 
سیداحمد ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 108/50 مترمربع از پالک شماره 28  
 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

علی توکلی
57-رای شــماره 9156-1395/04/27 هیــأت اول  اقای فروتــن محمودصالحی 
به شناســنامه شــماره 2028 کدملــي 1289421838  صادره اصفهــان  فرزند 
حسینعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104 مترمربع از پالک شماره 45  اصلي 
 واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی فتح اله

 فتحی
58-رای شــماره 9167-1395/04/27 هیأت اول خانم ســادات حســینی عاشق 
ابادی به شناسنامه شــماره 3238 کدملي 1283326639  صادره اصفهان  فرزند 
سیدحسین  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 212/50 مترمربع از پالک شماره 66  
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

احمدذوالفقاری عاشق ابادی ازموردثبت صفحه 483 دفتر 149 امالک
59-رای شماره 9171-1395/04/27 هیأت اول اقای بهمن شیدان شید به شناسنامه 
شماره 17745 کدملي 1198457368  صادره شــهرضا  فرزند عبداله  ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 125 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین رفیعی ازموردثبت 

صفحه 298 دفتر 1099 امالک
60-رای شــماره 9258-1395/04/28 هیــأت اول اقــای حمیدرضا قاســمی به 
شناسنامه شماره  2104 کدملي 1285925361  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  51/53  مترمربع از پالک شماره 93/1  فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

احمدشاه سمندی ازموردثبت صفحه 337  دفتر 160 امالک
61-رای شــماره 9264-1395/04/28 هیأت اول اقای احمدکاویانی به شناسنامه 
شــماره  42 کدملــي 6219646738  صادره فریــدن  فرزند حبیب اله ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 190 مترمربع از پالک شماره 3373  فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 416 دفتر 

475 امالک
62-رای شــماره 9280-1395/04/28 هیأت اول اقای حامد نادری به شناسنامه 
شماره  8388 کدملي 1292977493  صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161 مترمربع از پالک شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان توکلی کوجانی
63-رای شــماره 9281-1395/04/28 هیــأت اول اقــای حمیدرضــا نادری به 
شناســنامه شــماره  459 کدملي 1291487093  صادره اصفهان فرزند مصطفی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161 مترمربع از 
پالک شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان توکلی کوجانی
64-رای شــماره 9282-1395/04/28 هیأت اول اقای محمدرضــا مومن پور به 
شناســنامه شــماره  862 کدملي 1284621340  صادره اصفهان فرزند حســین 
ششدانگ یک واحدتجاری به مســاحت 30/86 مترمربع از پالک شماره 34  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدرضا 

اقارضائی سودانی
65-رای شماره 12677-1395/05/25 هیأت سوم خانم زهره باقریان به شناسنامه 
شماره 271 کدملي 1290662010 صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ یکباب 
خانه به استثنای بهای سه-هشــتم اعیانی آن به مساحت 132/5 مترمربع از پالک 
شــماره 391  فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی عباس جیهانی فر
66-رای شماره 12623-1395/05/25 هیأت ســوم خانم شهناز دوازده امامي به 
شناسنامه شماره 935 کدملي 1285913647 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 193/18 
مترمربع از پالک های شــماره  1054 و 1077 فرعي از 36 اصلي واقع دربخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
67-رای شماره 12612-1395/05/25 هیأت ســوم آقاي مجید دوازده امامي به 
شناســنامه شــماره 61547 کدملي 1281042511 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 193/18 
مترمربع از پالک های شــماره  1054 و 1077 فرعي از 36 اصلي واقع دربخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
68-رای شماره 12621-1395/05/25 هیأت ســوم آقاي محمد دوازده امامي به 
شناســنامه شــماره 972 کدملي 1285350405 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 193/18 
مترمربع از پالک های شــماره  1054 و 1077 فرعي از 36 اصلي واقع دربخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
69-رای شماره 12679-1395/05/25 هیأت سوم آقاي علی اصغر اصفهان زاده 
به شناسنامه شماره 50406 کدملي 1280393394 صادره اصفهان فرزند محمود 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/10 مترمربع از پالک شماره 
28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین رضایی کوجانی
70-رای شماره 12680-1395/05/25 هیأت سوم خانم اشرف وارث به شناسنامه 
شماره 38123 کدملي 1280806842 صادره اصفهان فرزند حسین دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/10 مترمربع از پالک شماره 28  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســین 

رضایی کوجانی
71-رای شماره 12678-1395/05/25 هیأت سوم آقاي علی اکبر اصفهان زاده به 
شناسنامه شماره 54844 کدملي 1280975229 صادره اصفهان فرزند محمود دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/10 مترمربع از پالک شماره 
28  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین رضایی کوجانی
72-رای شماره 29013-1393/11/28 هیأت چهارم خانم فرنگیس کوهیان محقانی 
به شناسنامه شماره 1348 کدملي 1285717244 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/58 مترمربع از پالک شماره  154 
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محترم کیقبادی
73-رای شماره 11165-1395/05/16 هیأت سوم آقاي  رسول تیموري جروکاني 
به شناسنامه شــماره 445 کدملي 1142392430 صادره فرزند عباس ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله به مســاحت 306/80 مترمربع پالک شماره فرعي از 
44 اصلی بخــش 14 حوزه ثبت غرب اصفهان از طرف مالک رســمی تقی تیموری 

جروکانی
74-رای شــماره 11367-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي محمــود محمدي به 
شناسنامه شماره 151 کدملي 1091919186 صادره نجف آباد فرزند عباس علي 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/64 مترمربع پالک شماره 32 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی نعمت اله رحیمی 
ورثه بی بی خانم به هویت 332 دختر حاج باقر

75-رای شماره 12431-1395/05/24 هیأت سوم آقاي جعفر رضائي کوجاني به 
شناسنامه شماره 1345 کدملي 1283386151 صادره خمیني شهر فرزند علیمحمد 
ششدانگ خانه 2 طبقه به مســاحت 178/92 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی زبیده واعظی 

بموجب سند ثبت شده در صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
76-رای شماره 12428-1395/05/24 هیأت سوم خانم زهرا نادري درباغشاهي 
به شناســنامه شــماره 23 کدملي 1290818274 صادره فرزند عباس ششدانگ 
ساختمان به مساحت 172 مترمربع پالک شماره 204 فرعی از 25  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی عزت سی منی 

در صفحه 239 دفتر 270 امالک و ابراهیم عابدی در صفحه 241 دفتر 270 امالک
77-رای شماره 12456-1395/05/24 هیأت سوم  آقاي علي اکبر ارشادي گنجه 
به شناســنامه شــماره 90 کدملي 1159493332 صادره فرزند حسین ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 87/22 مترمربع پالک شــماره فرعي از68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی رضا علی 

زارع صفحات 87و96 دفتر 48
78-رای شــماره 11344-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي صادق ساقري چي به 
شناسنامه شماره 58 کدملي 1111792208 صادره فرزند اصغر سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/55 مترمربع پالک شماره فرعي از34 
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از طرف مالک 

رسمی اقدس رضایی
79-رای شماره 11345-1395/05/17 هیأت سوم خانم اعظم امیري به شناسنامه 
شــماره 1784 کدملي 1285987381 صادره فرزند مصطفي ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/55 مترمربع پالک شماره فرعي از34 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی 

اقدس رضایی
80-رای شــماره 12237-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي عباسعلي روان بخش 
انارکي به شناسنامه شماره 65 کدملي 1249871328 صادره نائین فرزند موسي 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/5 مترمربع پالک شماره 1072/1 فرعي از36 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

حسین کشاورزی ویالنی
81-رای شماره 11999-1395/05/21 هیأت سوم آقاي مرتضي بنائي عاشق ابادي 
به شناسنامه شــماره 13 کدملي 1290104077 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 236/45 مترمربع پالک شماره 69/45 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئیــد و در دفتر امالک 125 

صفحه 559 سابقه ثبت دارد
82-رای شماره 12005-1395/05/21 هیأت سوم خانم مهري صباغیان رضائي به 
شناسنامه شماره 613 کدملي 1285457641 صادره فرزند حیدر علي یکباب خانه  
به مساحت 183مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید محمد حسینی
83-رای شماره 11186-1395/05/16 هیأت سوم آقاي  منصور عمو به شناسنامه 
شماره 38103 کدملي 1282308483 صادره فرزند غالمرضا نسبت به چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 174/56 مترمربع پالک شماره فرعي 
از67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی حاج رحیم ترکان
84-رای شــماره 11187-1395/05/16 هیأت ســوم خانم اعظم فروغي ابري به 
شناسنامه شماره 58 کدملي 1291402055 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 174/56 مترمربع پالک شماره 
فرعي از67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف 

مالک رسمی حاج رحیم ترکان
85-رای شــماره 11570-1395/05/18 هیأت ســوم  آقاي حمید محمدخاني به 
شناسنامه شماره 26022 کدملي 1090258161 صادره نجف آباد فرزند حبیب اله 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 250/5 مترمربع پالک شماره 155 فرعي از 32 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف حســن و 

حسین حقیقی زاده مارچینی
86-رای شــماره 11886-1395/05/20 هیــأت ســوم آقاي مرتضــي فتحي به 
شناسنامه شماره 500 کدملي 1290272883 صادره اصفهان فرزند اکبر ششدانگ 
یکباب کارگاه  به مســاحت 60/30 مترمربع پالک شماره 1600 فرعي از 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند قطعی 52473 مورخ 

89/11/20 دفترخانه 112 اصفهان
87-رای شماره 11900-1395/05/21 هیأت ســوم آقاي طهماسب محمدي ملک 
شیري به شناسنامه شماره 1362 کدملي 4689507181 صادره اردل فرزند نوراله 
ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 166 مترمربع پالک شــماره 67 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از مهدی خراط
88-رای شــماره 11902-1395/05/21 هیأت ســوم خانم بتول عالم مرتضوي 
زواره به شناسنامه شماره 54649 کدملي 1281643440 صادره اصفهان فرزند 
ابوالفضل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169مترمربع 
پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از سید اسدا... حسینی
89-رای شــماره 11903-1395/05/21 هیأت سوم آقاي حسن خلیلي منصور به 
شناسنامه شماره 71 کدملي 1376949369 صادره تبریز فرزند محسن نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169مترمربع پالک شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید 

اسدا... حسینی
90-رای شماره 6520-1395/03/13 هیأت ســوم  آقاي حسینعلی جان نثاریون 
به شناســنامه شــماره 983 کدملي 1283449102 صادره خمینی شــهر فرزند 
نعمت اله نســبت به ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 11/50 مترمربع از پالک 
شماره435فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رســمی رمضان جان نثاری که مقدار 18/5 قفیز به نامش در جریان ثبت 

می باشد
91-رای شــماره 6549-1395/03/13 هیأت ســوم آقــاي احمداعتصامی رنانی 
به شناســنامه شــماره 362 کدملي 1290241023 صادره اصفهان فرزند مهدی 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 214/72 مترمربع از پالک 
شــماره3676فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 137 دفتر 893 از مالک رسمی احمد اعتصامی

92-رای شماره 6553-1395/03/13 هیأت سوم آقاي اکبر گلی پزوه به شناسنامه 
شــماره 2909 کدملي 1283695006 صادره اصفهان فرزند قربانعلی نســبت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 32 مترمربع از پالک شــماره462فرعی40 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

محمودکیقبادی لمجیری از سند ثبت شده در صفحه 27 دفتر 171
93-رای شــماره 6570-1395/03/13 هیأت سوم آقاي حسینعلی کروندی رنانی 
به شناســنامه شــماره 19 کدملي 1289953902 صادره اصفهــان فرزند مانده 
علی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 138/30 مترمربع از پالک 
شــماره1187فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سندثبت شده در صفحه 567 دفتر 46
94-رای شــماره 6572-1395/03/13 هیــأت ســوم آقاي حســینعلی کروندی 
رنانی به شناســنامه شــماره 19 کدملي 1289953902 صــادره اصفهان فرزند 
مانده علی نسبت به ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/60 مترمربع از پالک 
شــماره1187فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سندثبت شده در صفحه 547 دفتر 46
95-رای شــماره 6419-1395/03/13 هیــأت ســوم آقاي یداله ســلمانی رنانی 
به شناســنامه شــماره 199 کدملي 1290088179 صادره اصفهــان فرزند علی 
نســبت به ششــدانگ یک باب کارگاه بــه مســاحت 591/50 مترمربــع از پالک 
شــماره1182فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی ورثه ماه بیگم سلمانی ومحمدوعلی سلمانی رنانی از سند 

ثبت شده در صفحه298 دفتر 55
96-رای شــماره 6501-1395/03/13 هیأت سوم آقاي مجید نصری نصرآبادی 
به شناسنامه شماره 1694 کدملي 1283489112 صادره اصفهان فرزند حیدرعلی 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170 مترمربع از 
پالک شــماره 306/856 فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکین رسمی مهدی و مژگان وحســینعلی وزهره و آذر واعظم 
ومرتضی ومجید )همگی نصری نصرآبادی(از سند ثبت شده در صفحات 269 و 

272 و 275 و 278 و 281 و 287 و 284 دفتر 1123
97-رای شــماره 6502-1395/03/13 هیأت سوم خانم مرضیه تاجمیرریاحی به 
شناسنامه شماره 1729 کدملي 1284927407 صادره اصفهان فرزند ناصر نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 170 مترمربع از پالک 
شــماره 306/856 فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکین رسمی مهدی و مژگان وحسینعلی وزهره و آذر واعظم ومرتضی 
ومجید )همگی نصری نصرآبادی(از سند ثبت شده در صفحات 269 و 272 و 275 

و 278 و 281 و 287 و 284 دفتر 1123
98-رای شماره 6499-1395/03/13 هیأت سوم آقاي علی حکیمی به شناسنامه 
شــماره 16 کدملي 4723638644 صادره نجف فرزند حســن نســبت به 3 دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 105/70 مترمربع از پالک 
شماره813فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی زهره مرادی
99-رای شــماره 6500-1395/03/13 هیأت سوم خانم فاطمه قنبریان علویجه به 
شناســنامه شــماره 5398 کدملي 1090511051 صادره نجف آباد فرزند عبداله 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 105/70 مترمربع 
از پالک شماره813فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی زهره مرادی
ادامه در صفحه 9

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 1979 | October 10 ,2016 |  16Pages 



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1979|  دوشنبه 19 مهر  1395 | 8 محرم 1438

100-رای شماره 6492-1395/03/13 هیأت سوم آقاي رجبعلی نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره 1074 كدملي 1284608786 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 190/96 مترمربع از پالك 
شماره 398/1 فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی رجبعلی نصراصفهانی
101-رای شماره 6494-1395/03/13 هیأت سوم خانم صدیقه قدیری زهرانی به 
شناسنامه شماره 1918 كدملي 1284716767 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 190/96 مترمربع از پالك 
شماره 398/1 فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی رجبعلی نصراصفهانی
102-رای شــماره 6425-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي اصغرنصرآزادانی به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 1290069484 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 202/78 مترمربع از پالك شماره263فرعی7 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رضا 

نصرآزادانی
103-رای شماره 6504-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي محمود محمدحسینی  به 
شناسنامه شماره 13 كدملي 1290245509 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 248/17 مترمربع از پالك شماره551 و 
550فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 
رسمی علی محمدحسینی لمجیری از پالك 40/550 و از مالک رسمی بتول كیقبادی 

از پالك 40/551
104-رای شماره 6497-1395/03/13 هیأت سوم آقای محمودرضا بابا رحمتیان 
علیخانی به شناسنامه شماره 64 كدملي 1756458944 صادره اهواز فرزند باباخان 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 204/45 مترمربع از 
پالك شــماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حسین زارع
105-رای شماره 6496-1395/03/13 هیأت سوم خانم سکینه قصابی به شناسنامه 
شماره 1 كدملي 1756405591 صادره اهواز فرزند رجبعلی نسبت به 5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 204/45 مترمربع از پالك شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری مع الواســطه از 

مالک رسمی حسین زارع
106-رای شماره 6423-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي مجتبی زارع چاوشی به 
شناسنامه شماره 184 كدملي 1283371642 صادره اصفهان فرزند اكبر نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111/45 مترمربع از پالك شماره39 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمدعلی 

روضانیان
107-رای شــماره 6516-1395/03/13 هیــأت ســوم آقاي عباس جــان نثاری 
الدانی به شناســنامه شــماره 1300 كدملي 1283452359 صادره اصفهان فرزند 
نعمت اله نسبت به ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 15/82 مترمربع از پالك 
شماره435فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رســمی رمضان جان نثاری كه مقدار 18/5 قفیز بــه نامش در جریان ثبت 

می باشد
108-رای شــماره 12305-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي حبیــب اله عمراني به 
شناسنامه شــماره 78 كدملي 1290267162 صادره فرزند حسن ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 442/40 مترمربع پالك شــماره 549 فرعي از 40 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص 245 دفتر 182
109-رای شــماره 10017-1395/05/07 هیأت ســوم خانم مریــم ایمان خواه به 
شناسنامه شماره 888 كدملي 1283558068 صادره اصفهان فرزند مهدي ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص 93 دفتر 48
110-رای شــماره 11342-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي مجتبي نجاراصفهان 
زاده به شناسنامه شــماره 1270066870 كدملي 1270066870 صادره اصفهان 
فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/63 مترمربع 
پالك شماره 936فرعي از26 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از طرف  مالک رسمی حسین نجار اصفهان زاده مورد ثبت ص 331 دفتر 50

111-رای شــماره 11340-1395/05/17 هیأت ســوم  آقاي  محمد نجاراصفهان 
زاده به شناسنامه شــماره 1272099121 كدملي 1272099121 صادره اصفهان 
فرزند حسین  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/63 مترمربع 
پالك شماره 936فرعي از26 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از طرف  مالک رسمی حســین نجار اصفهان زاده مورد ثبت ص 331 دفتر 

502
112-رای شــماره 11553-1395/05/18 هیأت سوم خانم اشرف تاجي زادگان به 
شناسنامه شماره 1150 كدملي 1285561821 صادره اصفهان فرزند رحیم دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/63 مترمربع پالك شماره 936فرعي 
از26 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف  مالک 

رسمی حسین نجار اصفهان زاده مورد ثبت ص 331 دفتر 502
113-رای شــماره 11547-1395/05/18 هیأت ســوم آقاي  محمــود محمدي به 
شناسنامه شــماره 151 كدملي 1091919186 صادره نجف آباد فرزند عباسعلي 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/80 مترمربع پالك شماره 32 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی نعمت اله رحیمی 

ورثه بی بی خانم به هویت 332 دختر حاج باقر
114-رای شماره 11566-1395/05/18 هیأت سوم خانم فاطمه پورعابدي رناني 
به شناسنامه شماره 184 كدملي 1290437890 صادره خمیني شهر فرزند محمود 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/33 مترمربع پالك شماره 3329فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

محمدحسین نجفی مورد ثبت ص585 دفتر 69
115-رای شــماره 12505-1395/05/25 هیأت ســوم خانم زهــرا بکائي جزي به 
شناسنامه شماره 39 كدملي 1286386519 صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 138/92 مترمربع پالك شماره 492 فرعي از 40 اصلي واقع 

در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مورد ثبت ص 90 دفتر 654
116-رای شماره 12498-1395/05/25 هیأت سوم آقاي علي هادي به شناسنامه 
شماره 81 كدملي 1199803499 صادره شــهرضا فرزند شکراله ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 95/22 مترمربع پالك شــماره 455 فرعــي از 25 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقال 110842 مورخ 

79/10/4 دفترخانه 64
117-رای شماره 12445-1395/05/24 هیأت سوم آقاي یار محمد راهدان جو به 
شناسنامه شماره 729 كدملي 6329736855 صادره لردگان فرزند خداداد ششدانگ 
خانه به مساحت 152 مترمربع پالك شماره 656 فرعي از14 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام متقاضی در صفحه 280 دفتر 388 و 

در صفحه 346 دفتر 459
118-رای شماره 12309-1395/05/23 هیأت سوم خانم اكرم هاروني به شناسنامه 
شماره 52685 كدملي 1280416017 صادره فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 66/2 مترمربع پالك شماره2493 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف مالک رسمی محمدعلی حیدری رنانی در 

ص 86 دفتر 550
119-رای شماره 12290-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي علی ضامن قاسمی به 
شناسنامه شماره 3252 كدملي 4171560063 صادره الیگودرز فرزند تقی ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 168 مترمربع از پالك شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نظریه ذوالفقاری عاشق آبادی

120-رای شــماره 12297-1395/05/23 هیــأت چهارم آقاي اســماعیل صالحی 
به شناســنامه شــماره 53 كدملي2411453809 صادره آبــاده فرزند محمدعلی 
ششدانگیکباب ساختمان به مســاحت 200/19 مترمربع از پالك شماره ردیف 2 از 
68اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

احمد زارع بهرام آبادی
121-رای شماره 12303-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي مصطفی صابری رنانی 
به شناسنامه شماره 9613 كدملي 1283205459 صادره خمینی شهر فرزند  رجب 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187 مترمربع از پالك شماره  3024 فرعی از18   
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی میرزا 

علی باقری
122-رای شماره 12298-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي  محمود نصراصفهاني 
به شناسنامه شــماره 56 كدملي 1290217327 صادره فرزند غالمعلي ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 167/82 مترمربع پالك شماره140و141 فرعي از37 
اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از طرف صدیقه 

نصر اصفهانی
123-رای شــماره 12313-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي مرتضی بختیاری به 
شناسنامه شــماره 9117 كدملي 1283200491 صادره از اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/04 مترمربع از پالك شماره 3551 فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

فوق ازموردثبت صفحه 237  دفتر 765  امالك
124-رای شماره 12308-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي مصطفی حیدری جونی 
به شناسنامه شــماره 62 كدملي 1290153752 صادره خمینی شهر فرزند حسین 
ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 62/26 مترمربع از پالك شماره 330  فرعی از25 
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

433 دفتر379  امالك
125-رای شــماره 11590-1395/05/19 هیــأت چهارم آقــاي قوچعلي رجبي به 
شناسنامه شماره 811 كدملي 4030490956 صادره كبودرآهنگ فرزند شعبانعلي 
ازششدانگ به مساحت 187/5 مترمربع پالك شماره 2766 فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ابراهیم صدیقی 

رنانی در صفحه 257 دفتر 69
126-رای شــماره 11707-1395/05/19 هیــأت چهارم آقاي تقــي جهانگیري به 
شناسنامه شــماره 2 كدملي 5759878417 صادره چادگان فرزند كریم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 110/20 مترمربع پالك شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی كوكب برندگی
127-رای شــماره 11708-1395/05/19 هیــأت چهارم آقاي تقــي جهانگیري به 
شناسنامه شــماره 2 كدملي 5759878417 صادره چادگان فرزند كریم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 197/86 مترمربع پالك 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی بنام رمضان توكلی كوجانی
128-رای شماره 11856-1395/05/20 هیأت چهارم خانم اعظم وفائی به شناسنامه 
شماره 53646 كدملي 1280961929 صادره اصفهان فرزند رحیم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 137/20 مترمربع از پالك شماره 67  اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندرسمی به نام عظیم رشیدی
129-رای شــماره 11302-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي احمد اســکندري به 
شناسنامه شــماره 7 كدملي 1289963207 صادره اصفهان فرزند علي ششدانگ 
یکباب كارگاه موزاییک سازی به مساحت 379/82 مترمربع پالك شماره298 فرعي 
از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند شماره 

6324 مورخ 1387/11/20 دفترخانه 160
130-رای شــماره 11299-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي  احمد اســکندري به 
شناسنامه شــماره 7 كدملي 1289963207 صادره اصفهان فرزند علي ششدانگ 
یکباب كارگاه موزاییک سازی به مساحت 353/81 مترمربع پالك شماره298 فرعي 
از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند 

رسمی 118471 مورخ 91/06/09 دفتر 98
131-رای شــماره 11196-1395/05/17 هیأت ســوم خانم مریم نصرآزاداني به 
شناسنامه شماره 20 كدملي 1290396019 صادره اصفهان فرزند عباس ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 175 مترمربع پالك شــماره417 فرعي از 15 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت ص 23 دفتر 567 و 

ص361 دفتر 332
132-رای شماره 12469-1395/05/24 هیأت سوم خانم مرضیه تیموري جروكاني 
به شناسنامه شماره 2617 كدملي 1285902173 صادره اصفهان فرزند اسداله سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 195/78 مترمربع پالك شماره 
فرعي از44 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف 

مالک رسمی رحمت علی تیموری جروكانی
133-رای شــماره 12467-1395/05/24 هیأت ســوم  آقــاي محمدعلي تیموري 
جروكاني به شناسنامه شــماره 709 كدملي 1288863233 صادره اصفهان فرزند 
عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 195/78 مترمربع پالك 
شماره فرعي از44 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

طرف مالک رسمی رحمت علی تیموری جروكانی
134-رای شــماره 11717-1395/05/19 هیأت ســوم آقاي علي پور اســماعیلي 
به شناســنامه شــماره 1304 كدملي 5759473204 صادره فریــدن فرزند محمد 
اسماعیل ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 146 مترمربع پالك شماره 45 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی فتح 

اله آقابابائی
135-رای شــماره 11704-1395/05/19 هیأت ســوم آقاي غالمرضا نگارچي به 
شناسنامه شماره 454 كدملي 2295102286 صادره فرزند محمد سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 109 مترمربع پالك شماره فرعي از67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی حاج 

كریم جاللی عاشق آبادی
136-رای شماره 11705-1395/05/19 هیأت سوم خانم مریم نریماني زمان آبادي 
به شناسنامه شــماره 354 كدملي 1288808259 صادره فرزند حسنعلي سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 109 مترمربع پالك شماره فرعي از67 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

حاج كریم جاللی عاشق آبادی
137-رای شماره 12410-1395/05/24 هیأت چهارم آقاي جمعه صفرپور بادجاني 
به شناسنامه شماره 7 كدملي 1159622418 صادره فریدن فرزند براتعلي ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 42 مترمربع پالك شماره 64 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی نقی رجبی عاشق آبادی
138-رای شــماره 12295--1395/05/23 هیأت چهارم آقــاي مهران یزدانیان به 
شناسنامه شماره 2251كدملي 6229692538 صادره ازمیمه فرزند مهدی سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/52 مترمربع از پالك شماره فرعی 
از28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسینعلی رضائی ازموردثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالك
139-رای شــماره 12293-1395/05/23 هیأت چهارم خانم شهربانو جعفری به 
شناسنامه شــماره 23كدملي 6229899639 صادره میمه فرزند خسرو سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 134/52 مترمربع از پالك شماره فرعی 
از28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسینعلی رضائی ازموردثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54
140-رای شــماره 12294-1395/05/23 هیأت چهارم  آقاي مصطفي شاه سنائي 
گنیراني به شناســنامه شــماره 107 كدملي 1290298653 صادره اصفهان فرزند 
محمد ششــدانگ مغازه به مساحت 25/45 مترمربع پالك شــماره191 فرعي از35 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان به نام نامبرده در 

صفحه 164 دفتر 263  امالك
141-رای شــماره 12287-1395/05/23 هیــأت چهــارم خانم مهنــاز ریزانه به 
شناســنامه شــماره 1123 كدملي 1285651677 صادره فرزند حسین ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 98/75 مترمربع پالك شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عبداله علی رحیمی
142-رای شماره 11779-1395/05/20 هیأت دوم اقای اصغر امیدزاد   به شناسنامه 
شــماره 878 كدملي 1283009943  صادره خمینی شهر  فرزند رجبعلی  ششدانگ 
ساختمان به مســاحت  115  مترمربع از پالك شــماره 147  فرعی از 9  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 275 دفتر 

455  امالك
143-رای شماره 11780-1395/05/20 هیأت دوم اقای رسول امیدزاد به شناسنامه 
شــماره 44576 كدملي 1280335548  صادره اصفهان  فرزند رجبعلی  ششدانگ 
ساختمان به مســاحت  115  مترمربع از پالك شــماره 147  فرعی از 9  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 275 دفتر 

455  امالك
144-رای شــماره 11783-1395/05/20 هیأت دوم خانم بتول تاجمیرریاحی   به 
شناســنامه شــماره 30 كدملي 1289948127  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی 
نسبت به دو دانگ وشانزده-نوزدهم دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت  
1237/25  مترمربع از پالك شماره 12و5و178  فرعی از 37  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحــه 374و376 دفتر 259  

امالك
145-رای شــماره 11782-1395/05/20 هیأت دوم اقــای عبدالرحیم تیموری   به 
شناســنامه شــماره 32 كدملي 1289811040  صادره اصفهان  فرزند رمضانعلی 
نسبت به ســه دانگ وسه-نوزدهم دانگ مشاع از  ششــدانگ ساختمان به مساحت  
1237/25  مترمربع از پالك شماره 12و5و178  فرعی از 37  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 146 دفتر 268  امالك
146-رای شماره 11791-1395/05/20 هیأت دوم اقای احمد زیبائی به شناسنامه 
شــماره 10574 كدملي 1283216116  صادره اصفهان  فرزند قدیرعلی ششدانگ 
ساختمان به مساحت  110  مترمربع از پالك شماره 31  فرعی از 17  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ابراهیم علیخانی 
رنانی وعصمت سهرابی رنانی ازموردثبت صفحه 241و215 دفتر 204و455  امالك

147-رای شماره 11792-1395/05/20 هیأت دوم اقای مهدی ناجنونی اصفهانی   به 
شناسنامه شماره 75 كدملي 1291009787  صادره اصفهان  فرزند صادق ششدانگ 
ساختمان به مساحت  187/20  مترمربع از پالك شماره 76  فرعی از 24  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازســند 78/4/15-146570 

دفترخانه 56 اصفهان
148-رای شماره 11793-1395/05/20 هیأت دوم اقای محمدرضا بهرامیان رنانی 
به شناسنامه شماره 1060 كدملي 1290475946  صادره خمینی شهر  فرزند جعفر 
ششدانگ ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مســاحت  163/30  مترمربع از 
پالك شماره 646  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 353 دفتر 1054 امالك
149-رای شــماره 11794-1395/05/20 هیأت دوم اقای حســین نصر اصفهانی 
به شناســنامه شــماره 15 كدملي 1290054037  صادره اصفهان  فرزند علیجان 
ششدانگ ســاختمان به مســاحت  254/15  مترمربع از پالك شماره 438/1  فرعی 
از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 198 دفتر 678 امالك
150-رای شماره 11795-1395/05/20 هیأت دوم اقای حسین امینی نجف ابادی 
به شناسنامه شــماره 1350 كدملي 1090965435  صادره نجف اباد  فرزند مهدی 
ششدانگ ساختمان به مساحت  220/30  مترمربع از پالك شماره 121/1  فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 7410-

92/12/22 دفترخانه 297 اصفهان
151-رای شماره 11796-1395/05/20 هیأت دوم خانم زهرا نادری درباغشاهی به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 1290300267  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت  156  مترمربع از پالك شماره 
732  فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی محمدامین معین ازموردثبت صفحه 409 دفتر 105 امالك
152-رای شماره 11797-1395/05/20 هیأت دوم اقای منصور بارورزكوچه قلعه 
به شناسنامه شماره 47176 كدملي 1280897341  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت  156  مترمربع از پالك 
شــماره 732  فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی محمدامین معین ازموردثبت صفحه 409 دفتر 105 امالك
153-رای شــماره 11801-1395/05/20 هیــأت دوم خانــم فاطمــه دهقانیان  به 
شناسنامه شماره 2129 كدملي 1286615615  صادره اصفهان  فرزند رمضانعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت  335/10  مترمربع از 
پالك شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خانم محترم زارع بهرام ابادی
154-رای شــماره 11800-1395/05/20 هیأت دوم اقای رســول فرشــادفرد به 
شناسنامه شماره 58689 كدملي 1281682731  صادره اصفهان  فرزند عبدالخالق 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت  335/10  مترمربع از 
پالك شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خانم محترم زارع بهرام ابادی
155-رای شماره 11804-1395/05/20 هیأت دوم اقای براتعلی مزروعی سبدانی  
به شناســنامه شــماره 76 كدملي 1290016488  صادره اصفهان  فرزند محمود 
ششدانگ ساختمان به مســاحت  199/50  مترمربع از پالك شماره 32  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه قانعیان
156-رای شــماره 12109-1395/05/23 هیأت دوم خانم بهجــت یاری رنانی  به 
شناسنامه شماره  211  كدملي  1290405931  صادره خمینی شهر  فرزند مصطفی 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مســاحت  249  مترمربع از پالك 
شــماره 553 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 119 دفتر 560 امالك
157-رای شــماره 12110-1395/05/23 هیأت دوم اقای رسول شریفی رنانی   به 
شناسنامه شماره  534  كدملي  1290307172  صادره اصفهان  فرزند براتعلی نسبت 
به چهاردانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت  249  مترمربع از پالك شماره 
553 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 119 دفتر 560 امالك
158-رای شــماره 12112-1395/05/23 هیأت دوم اقای ســیدحمید حسینی   به 
شناسنامه شماره  1204  كدملي  1290477388  صادره اصفهان فرزند سیدحسن 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  110/54  مترمربع از 
پالك شماره 246 فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 15091-87/4/2 دفترخانه 137 اصفهان
159-رای شــماره 12113-1395/05/23 هیأت دوم خانم اكــرم نصر ازادانی  به 
شناسنامه شماره  1262  كدملي  1141919117  صادره خمینی شهر فرزند مرتضی 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  110/54  مترمربع از 
پالك شماره 246 فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 15091-87/4/2 دفترخانه 137 اصفهان
160-رای شماره 12118-1395/05/23 هیأت دوم اقای احمدرضا سهرابی رنانی   
به شناسنامه شــماره  215  كدملي  1290254516  صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مســاحت  184/90  مترمربع از 
پالك شــماره 3499 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 499و508 دفتر 561 امالك بنام متقاضی ومقداری 

ازمالک رسمی حسین سهرابی ازموردثبت صفحه 342 دفتر 419 امالك
161-رای شــماره 12117-1395/05/23 هیأت دوم خانم عزت صابری رنانی   به 
شناسنامه شماره  338  كدملي  1290240787  صادره اصفهان فرزند رجب نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت  184/90  مترمربع از پالك شماره 
3499 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازموردثبت صفحه 499و508 دفتر 561 امالك بنام متقاضی ومقداری ازمالک رسمی 

حسین سهرابی ازموردثبت صفحه 342 دفتر 419 امالك
162-رای شماره 12070-1395/05/23 هیأت دوم اقای سیدمحسن هاشمی ولدانی 
به شناسنامه شماره 1635  كدملي  1283514109 صادره اصفهان فرزند سیدرضا 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 168/28 مترمربع از پالك شماره 501  فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

119 دفتر 921  امالك
163-رای شماره 12100-1395/05/23 هیأت دوم اقای عباس شمس موركانی   به 
شناسنامه شماره  264  كدملي  6209984460  صادره لنجان  فرزند قربانعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  180  مترمربع از پالك شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

خانم مهری الهیجانیان ازموردثبت صفحه 85 دفتر 378 امالك
164-رای شماره 12099-1395/05/23 هیأت دوم اقای سجاد شمسی موركانی به 
شناسنامه شماره  603  كدملي  6209721311  صادره لنجان  فرزند قربانعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  180  مترمربع از پالك شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

خانم مهری الهیجانیان ازموردثبت صفحه 85 دفتر 378 امالك
165-رای شماره 9107-1395/04/27 هیأت دوم اقای محمد كریمی به شناسنامه 
شماره 724 كدملي 1140750267  صادره خمینی شهر فرزند محمدرضا ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 94/46 مترمربع از پالك شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدحسن موسوی
166-رای شــماره 9108-1395/04/27 هیأت دوم اقای حسن رضائی كوجانی به 
شناسنامه شماره 7 كدملي 1289960021  صادره اصفهان فرزند ابراهیم ششدانگ 
ساختمان به مساحت 257 مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم رضائی كوجانی
167-رای شــماره 9109-1395/04/27 هیــأت دوم اقــای غالمرضــا بهرامی به 
شناسنامه شماره 5 كدملي 6219832019  صادره فریدن فرزند ماشاله  ششدانگ 
ساختمان به مساحت 205/30 مترمربع از پالك شــماره 3654 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدحسن 

حسن روغنی ازموردثبت صفحه 467 دفتر 75 امالك
168-رای شماره 9110-1395/04/27 هیأت دوم اقای باقر ابراهیمی به شناسنامه 
شــماره 1915 كدملــي 1285783506  صــادره اصفهان فرزند حیدر  ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 164/30 مترمربع از پالك شماره 454 فرعی از 36  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فتح اله شریفی
169-رای شــماره 9112-1395/04/27 هیأت دوم خانم زهرا موســی رضائی به 
شناســنامه شــماره 972 كدملي 1290361134  صادره اصفهــان فرزند محمود  
ششدانگ ساختمان به مســاحت 84/61 مترمربع از پالك شماره 246 فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

عباس كیقبادی
170-رای شــماره 9241-1395/04/27 هیأت دوم خانم شیدخت جوادي سبداني 
به شناســنامه شــماره 809 كدملي 1284591743 صادره اصفهان فرزند محمود 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/35 مترمربع پالك شماره  68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رضا رضائی كوجانی 

وربابه سلطان رضائی
171-رای شــماره 9242-1395/04/27 هیأت دوم خانم سوسن جوادي سبداني 
به شناسنامه شــماره 933 كدملي 4621427407 صادره شــهركرد فرزند محمود 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/40 مترمربع پالك شماره  68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رضا رضائی كوجانی 

وربابه سلطان رضائی
172-رای شــماره 10220-1395/05/10 هیأت دوم  اقای محمود زمانی علویجه   
به شناسنامه شــماره 176  كدملي  1091829691  صادره  نجف اباد  فرزند حسن  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  183/42 مترمربع از 
پالك شماره  481  فرعی از 26   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 476 دفتر 401 امالك
173-رای شــماره 10218-1395/05/10 هیــأت دوم خانم ســکینه خناســی   به 
شناسنامه شماره 557  كدملي  2295783240  صادره  شیراز  فرزند علی اكبر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  183/42 مترمربع از پالك 
شــماره  481  فرعی از 26   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 476 دفتر 401 امالك
174-رای شــماره 10237-1395/05/10 هیأت دوم اقای حســین اكبری رنانی به 
شناسنامه شماره 270  كدملي  1289999198  صادره  اصفهان  فرزند باقر ششدانگ 
ساختمان  به مساحت  172/60  مترمربع از پالك شماره  68   اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس محبی دهنوی
175-رای شماره 10240-1395/05/10 هیأت دوم اقای مصطفی شیروانی پور به 
شناسنامه شماره 1133  كدملي  1287607047  صادره  اصفهان  فرزند حسین بابا 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  126/50  مترمربع از پالك شماره  28   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسن رضائی 

ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالك
176-رای شــماره 16527-1395/06/21 هیــأت اول آقای نصرت الــه قایدی  به 
شناســنامه شــماره 1 كدملي 4172631770  صادره الیگودرز فرزند رمضانعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 141/25 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم اخوندی

177-رای شــماره 15344-1395/06/13 هیــأت ســوم  آقاي حســین صوفي به 
شناســنامه شــماره 944 كدملي 4171383048 صادره الیگودرز فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 89/05 مترمربع از پالك شماره 45 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از طرف كاظم صفری بموجب 

قانون اصالحات ارضی
178-رای شماره 17096-1395/06/28 هیأت ســوم آقاي محمد طوقي عشقي به 
شناسنامه شماره 697 كدملي 1284404706 صادره اصفهان فرزند مهدي ششدانگ 
یکباب كارگاه به مساحت 302/47 مترمربع پالك شماره 68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رضاعلی زارع ازموردثبت 

صفحه 166و169 دفتر 199 امالك
179-رای شــماره 40235-1394/08/09 هیأت اول اقای امان الــه جهانگیری  به 
شناســنامه شــماره  39  كدملي  6219773136  صــادره فریدن  فرزند  شــکراله 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  141/89 مترمربع از پالك شماره 2480  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 
اكبركاظم زاده واصغر كریم زاده ازموردثبت صفحه 127و58 دفتر 320و359 امالك

180-رای شــماره 39351-1394/07/28 هیأت چهارم خانم میمنت علی خلیلی به 
شناسنامه شماره 726 كدملي 1288612400 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 مترمربع از پالك شماره 67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سیدمحمود حسینی

181-رای شــماره 43486-1394/09/08 هیــأت دوم اقــای عبدالرضا رحیمی به 

شناسنامه شماره  3  كدملي  4172619851  صادره  الیگودرز  فرزند  رضا  ششدانگ 
ساختمان به مساحت   140  مترمربع از پالك شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسنعلی پناهی
182-رای شماره 43752-1394/09/12 هیأت اول اقای مرتضی شریفی ولدانی   به 
شناسنامه شماره 1128  كدملي 1283508265  صادره  خمینی شهر  فرزند  حسین  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  162   مترمربع از پالك شــماره  466 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

رمضان شریفی
183-رای شــماره 54410-1394/12/22 هیأت اول اقای رســول مجتبائی رنانی 
به شناسنامه شــماره 980  كدملي 1290908958  صادره خمینی شهر  فرزند  تقی  
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  20/30  مترمربع از پالك شماره 173 فرعی از 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

477 دفتر 716 امالك
184-رای شماره 54523-1394/12/24 هیأت اول اقای محمد میرزائی  به شناسنامه 
شــماره 23  كدملي  4172627821  صادره الیگودرز  فرزند حاجی آقا ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 80  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا قانعیان ازموردثبت صفحه 

406 دفتر 295 امالك
185-رای شــماره 1850-1395/01/31 هیــأت چهارم آقاي براتعلی رســاپناه به 
شناسنامه شــماره 3 كدملي 1189717141 صادره اردستان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 23 مترمربع از پالك شماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از تقی سلیمانی كه 

در صفحه 88 دفتر48مالک می باشد
186-رای شــماره 1724-1395/01/30 هیــأت چهارم خانم پروین ســلیمانی به 
شناسنامه شماره 734 كدملي 6639540320 صادره مسجدسلیمان فرزند حسین 
علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/80 مترمربع از پالك شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 

رسمی وراث حسن فهیمی) اسداله ، عباسعلی و محمدعلی(
187-رای شماره 54846-1394/12/27 هیأت سوم آقاي برزو كیانی به شناسنامه 
شــماره 25 كدملي 6339676448 صادره شــهركرد فرزند علی میرزا نســبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120/90 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی اكبریان 

تفاقی
188-رای شماره 54746-1394/12/26 هیأت سوم خانم زهرا قانعیان  به شناسنامه 
شماره  654  كدملي 0045151301 صادره تهران فرزند  رجبعلی  نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت  112  مترمربع از پالك شماره 216 فرعی 40 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت شده در صفحه 
64 الی 76 دفتر 371 از مالک رسمی عبدالحسین و اصغر و مرتضی و مجتبی و فروغ 

السادات همگی میرعمادی فرزندان مهدی
189-رای شــماره 4752-1395/02/28 هیأت دوم آقاي اكبر جان نثاري الداني به 
شناسنامه شماره 35 كدملي 1289887454 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مساحت 278/75 مترمربع پالك شماره 88/1 فرعي از13 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین جان نثاری 

الدانی ازموردثبت صفحه 234 دفتر 152 امالك
190-رای شماره 2879-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  رجبعلي موذن كوهانستاني 
به شناســنامه شــماره 369 كدملي 1283391023 صادره اصفهــان فرزند كاظم 
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 305/60 مترمربع پالك شــماره 57فرعي از14 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 

485دفتر312 امالك
191-رای شــماره 2537-1395/02/11 هیأت دوم خانــم فاطمه رضایي كوجاني 
به شناســنامه شــماره 997 كدملي 1283381532 صادره اصفهان فرزند علي در 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 272/65 مترمربع پالك28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی رضایی كوجانی
192-رای شــماره 2528-1395/02/11 هیــأت دوم آقــاي  مصطفــي بهارلو به 
شناسنامه شــماره 42 كدملي 6219843649 صادره فریدن فرزند خلیل ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 116 مترمربع پالك شــماره663 فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی صغرا خاكزاد رنانی  

و قنبرعلی خاكزاد رنانی از مورد ثبت صفحه143و153دفتر46 امالك
193-رای شــماره 4498-1395/02/26 هیأت اول آقاي علي زینلي به شناســنامه 
شماره 7 كدملي 6219842138 صادره بوئین و میاندشت فرزند ابراهیم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 105/50 مترمربع پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس رضائی كوجانی ازموردثبت 

صفحه 297 دفتر 1099 امالك
194-رای شــماره 4608-1395/02/27  هیــأت اول آقــاي رحمــان محققیان به 
شناسنامه شــماره 52 كدملي 1290417210 صادره خمینی شهر فرزند صفر علي 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه و مسکونی فوقانی آن  به مساحت 
27/65 مترمربع پالك شماره 428 فرعي از25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی جوانی جونی ازموردثبت صفحه 

215 دفتر 520 امالك
195-رای شماره 5238-1395/02/31 هیأت سوم خانم اقدس مانیان به شناسنامه 
شــماره 1132 كدملــي 1283293668 صادره اصفهان فرزند حســین نســبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 177/27 مترمربع از پالك شماره34 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ولی اله 

رضایی
196-رای شــماره 5241-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي عبدالــه قلعه زمانی به 
شناسنامه شــماره 44 كدملي 1290038880 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 24 مترمربع از پالك شماره7458فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در 

صفحه 350 دفتر 586
197-رای شــماره 5180-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي غالمرضا صادقیان به 
شناسنامه شماره 525 كدملي 1290273138 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 211/54 مترمربع از پالك شماره858فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

شهربانومیرحسینی كه در صفحه 78 دفتر 38 مالک می باشد
198-رای شــماره 7380-1395/03/29 هیأت اول اقای كاظم مالكاظمی رنانی  به 
شناسنامه شــماره 398 كدملي 1289941701 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 195 مترمربع از پالك شماره 3865و3866 فرعی از 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 60900-

59/5/2 دفتر 86 اصفهان
199-رای شماره 7382-1395/03/29 هیأت اول اقای علی جان نثاری  به شناسنامه 
شماره 41421 كدملي 1280302038 صادره اصفهان فرزند محمدحسین ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 265 مترمربع از پالك شماره 57 فرعی از 13 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی غدیرعلی غالمی 

ومحمدجان نثاری ازموردثبت صفحه 446 دفتر 21 امالك
200-رای شــماره 15602-1395/06/15 هیأت چهارم آقاي محمود مالئي رناني 
به شناسنامه شماره 413 كدملي 1289941858 صادره اصفهان فرزند حسین دو 
دانگ مشاع ششدانگ یک قطعه زمین كشاورزی به مساحت  مترمربع پالك شماره 
984فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از مالک رسمي غالم رضا مالئي  مورد ثبت در  ص 329 دفتر 80
آرای اصالحی

1-رای شماره 9070-1395/04/26 هیأت دوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
مورخه 95/4/14 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا كنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد:ششــدانگ ساختمان به مساحت 

112/20 مترمربع ازپالك 40/790 واقع دربخش 14 ثبت اصفهان صحیح است.
2-رای شــماره 9174-1395/04/27 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
مورخــه 95/4/20 و با عنایت به اینکه طبــق گزارش فوق راي هیــأت تا كنون اجرا 
نشــده لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد:ششــدانگ ساختمان به 
 مســاحت 320 مترمربع ازپالك 9 فرعی از 39 اصلی واقع دربخش 14 ثبت اصفهان

 صحیح است.
3-رای شــماره 11762-1395/05/20 هیــأت چهــارم با توجه به مفــاد گزارش 
كارشناس مورخه 95/5/10 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 234/45 مترمربع صحیح است.
4-رای شماره 11629-1395/05/19 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
مورخه 95/5/6 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا كنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد:مساحت ششدانگ موردتقاضا 203 

مترمربع صحیح می باشد.
5-رای شــماره 15904-1395/06/16 هیــأت چهــارم با توجه به مفــاد گزارش 
كارشناس به شماره24688 مورخ 94/4/22 و با عنایت به اینکه طبق گزارش مورخ 
95/6/7 و دستور ذیل ان راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح 
زیر اصالح مي گردد: ششدانگ یکباب ســاختمان از پالك 2865 فرعی از 18 اصلی 

می باشد.
6-رای شــماره 16801-1395/06/24 هیــأت چهــارم با توجه به مفــاد گزارش 
كارشناس پرونده كالســه9382 ســال 91 و با عنایت به اینکه طبق گزارش مورخ 
95/6/23 راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي 

گردد: نوع ملک و میزان مالکیت:ششدانگ یکباب خانه میباشد.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.

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

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/07/19
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/08/04

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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مزایده
7/320  اجرای احکام شــعبه 22 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در خصوص پرونده کالسه 950073 ج ح / 22 له آقای محبوب حسین 
زاده خانه سر با وکالت آقای علی اشــرف رحیمی علیه آقای ناصر کیانی 
ابری فرزند ســلطان محمود، مبنی بر فروش اقالم ذیل الذکر، به نشــانی 
اصفهان، جاده فرودگاه، روبروی کافی کوال، آمرزیدآباد، آجر مقدم یک 
)کارخانه آجرپزی(، جلسه مزایده ای در تاریخ 95/8/12 روز چهارشنبه 
ساعت 9/30 الی 10 صبح در محل اجرای احکام شعبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان واقع در ) اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از 
ساختمان مرکزی دادگستری کل اســتان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، 
مجتمع اجــرای احکام حقوقی- طبقــه دوم( برگزار نمایــد. طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مورد مزایده بــه آدرس صدرالذکر  بازدید نمایند 
و کسانی حق شــرکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی 
را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شــماره 2171290210008 
)بانک ملی( واریز نموده و فیش آن را همراه داشته باشند. مزایده از مبلغ 
کارشناسی شــروع و برنده فرد یا افرادی هســتند که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهند. اوصاف اقالم توقیف شده بر اســاس نظریه کارشناسی: 
1- خط تولید آجر شامل: بونکر و سیلو مواد خام 200 تنی، فیدر خروجی 
نواری به طول 4/5 متر و عرض 100 سانتیمتر، نوار نقاله 10 متری تغذیه 
آسیاب، آسیاب تیغه ای با موتور و پلی تســمه ای، نوار خروجی آسیاب 
با طول 10 متر و عرض 80، دســتگاه مخلوط کن دو محوره با موتور 37 
کیلو وات، دســتگاه والس یا دو الکتروموتور 37 کیلو وات، نوار نقاله 10 
متری عرض 80 سانتیمتر انتقال مواد از زیر والس به پرس، پرس اصلی 
فشــارکی با دو موتور 100 و 110 کیلووات، نوار فلزی و پرولیک انتقال 
آجر، دستگاه برش آجر، نوار نقاله فلزی انتقال آجر به طول 12 متر، تابلو 
برق و فران دســتگاه های خط تولید آجر که بخشــهایی در حال تعمیر و 
بازسازی واحد به صورت غیر فعال و ناقص ساخت شرکت تامکار حدود 
ساخت سال و دهه 60 با ظرفیت 500 به ارزش پایه مزایده برآوردی یک 
میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال معادل ) 1/320/000/000 ریال(. 
2- تعداد 20 عدد ســوخت پاش گازی مارک واحد مستعمل به ارزش پایه 
دویست و سی میلیون ریال 3- تعداد 30 عدد گاری حمل خشت، خام آجر، 
دو محور چرخ الستیکی به ارزش پایه یکصد و هشتاد میلیون ریال معادل 
) 180/000/000 ریال( 4- سه دستگاه تراکتور قدیمی کارگاهی سال 1364 
با مارک فیات به ارزش پایه نود میلیون ریال 5- پنج دســتگاه نوارد نقاله 
آجر بارکتی به طول حدود 10 متر با الستیک و نقاله منجیت دار عرض 40 
الی 60 سانتیمتر به صورت سیار که دو عدد از آنها ناقص جمعًا به ارزش 
پایه یکصد و پانزده میلیون ریال ) 115/000/000 ریال(. 6- یک دســتگاه 
 hp 100 دیزل ژنراتور مولد برق بــدون پارک با دیزل 10 تــن بنز حدود
اسب معادل 80-75 کیلووات با تابلو برق مربوطه و تانک گازوئیل 6000 
لیتری به ارزش پایه یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال ) 185/000/000 
ریال(. 7- تابلوهای اصلی توزیع برق کارخانه با کلیدهای اصلی اتوماتیک 
 400 A 250 × 2 و A ،3 × 100 A ،2 × 800 A ،1 × 630 A ،1 × 1000  A
× 1 به انضمام کلیه لوازم اندازه گیری و با یــک خازنی و اصالح ضریب 
قدرت با کلیدهای اصلی و کنتاکتورها جمعًا به ارزش پایه یکصد و بیست 
میلیون ریال ) 120/000/000 ریال(. 8- دو دستگاه دودکش مخصوص 
 کوره های آجر همراه با موتور و فن به ارزش پایه شــانزده میلیون ریال 

) 16/000/000 ریال(. جمع کل 8 ردیف فوق به مبلغ کل ارزش پایه مزایده 
2/256/000/000 ریال معادل دو میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون 
ریال. م الف: 21550 اجرای احکام شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

)616 کلمه، 6 کادر(
مزایده

7/319  اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان در نظر 
دارد جلســه مزایده ای با مشــخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 
910593/ ج ح 5، لــه آقای محمد نکوجو با وکالت آقــای جالل چنور علیه 
مریم، علیرضا، حســینعلی، زهرا، لیال، زینت، زینب، فاطمه، عباســعلی و 
احمدرضا همگی نکوجو و خانم اقدس قربانی. مورد مزایده: 1- ملک مورد 
نظر اول: به صورت یک باب منزل مسکونی واقع در سه راه صغیر و طبق 
گزارش کارشناســی مورخ 89/5/21 به موجب نقشــه هوایی و اظهارات 
مسئولین شهرســازی شــهرداری منطقه 3 اصفهان، کاربری جدید ملک 
ورزشی و ملک جمعًا حدوداً 117/20 متر مربع از پالک ثبتی شماره 191 
در طرح تعریض معابر قرار گرفته که مساحت باقیمانده حدوداً 1469/65 
متر مربع و افراز این ملک مورد تایید شــهرداری نمی باشد. کل این ملک 
دارای حد و حدود به شــرح فوق و در تصرف خواهان می باشد. 2- ملک 
مورد نظر دوم: به صورت یــک قطعه زمین واقع در ســه راه صغیر، در 
ضلع شمالی پالک مســکونی خواهان تحت پالک ثبتی 15190/2465 و با 
حد و حدود به شــرح فوق بوده که به هیچ معبر یا گذری ارتباط نداشته و 
حدوداً به مساحت 465/30 متر مربع  و در تصرف خواهان می باشد. در 
نهایت با توجه به مراتب فوق، مدارک ارائه شــده، وضع موجود، موقعیت 
امالک و ... امالک فوق با اســناد ارائه شــده تطبیق و مساحت های 2 ملک 
مورد نظر در مدارک و اسناد فوق اشاره شده و طبق گزارش کارشناسی 
مورخ 89/5/21، مدارک امالک، نقشــه ها و اظهــارات خواهان و مطلعین 
و مساحت پالکها، شــرایط پالکها و ... به شــرح فوق. 1- به موجب نامه 
مورخ 91/10/11 و 92/5/25 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال شــرق 
اصفهــان، وضعیت ثبتی پالک شــماره باقیمانــده 15190/191 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان بدین شــرح می باشــد: طبق صفحه 594 دفتر 390 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ ملک آقای اکبر نکوجو طبق صفحه 465 دفتر 
41 خروجی ســه دانگ مشاع از ششــدانگ ملک آقای اکبر نکوجو و طبق 
صفحه 508 دفتر 20 خروجی دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک خانم پری 
توالئی دارای سابقه ثبت بوده و چهار دانگ آن مورد لحاظ گردیده است، 
پــالک 15190/2465 بخش 5 ثبــت اصفهان نیز به صــورت زمین بدون 
دسترسی و راه عبور از پالک 191 بوده است. 2- ارزش ششدانگ پالک 
ثبتی 15190/191 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خیابان صغیر اصفهانی 
)منزل مســکونی( بالغ بر 23/300/000/000 ریال معادل ) بیســت و سه 
میلیارد و سیصد میلیون ریال( برآورد می گردد. ) چهار دانگ آن معادل 
15/533/333/333 ریال(. 3- ارزش ششدانگ پالک ثبتی 15190/2465 
بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خیابان صغیر اصفهانی )قطعه زمین( بالغ بر 
3/550/000/000 ریال معادل) سه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال( 
 برآورد می گردد. زمان: روز دوشــنبه 95/8/10 ساعت 10 صبح، مکان:

 )ا صفهــان، خیابــان نیکبخت، 200 متــر پایین تر از ســاختمان مرکزی 
دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجرای احکام 
حقوقی، طبقه چهارم، اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان(. طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک 

مورد نظر به آدرس صدرالذکر دیدن کرده و با سپردن 10 درصد ارزش 
ملک به حساب شماره 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان 
و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه 
شروع می شود، پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  
م الف: 21551 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )556 

کلمه، 6 کادر(
مزایده

7/321  اجرای احکام شــعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در 
خصوص کالســه پرونده اجرایی 96/94 ج خ / 9 جلسه مزایده ای مورخ 
1395/8/10 روز دوشنبه ســاعت 8 الی 9 صبح برگزار نماید. پرونده لها 
خانم مریم لهراســبیان فرزند محمد طاهر علیه آقای حمید حیدری فرزند 
علی به نشانی: خیابان رباط دوم- بلوار گل محمدی- مجتمع فرشته- واحد 
9. محکوم به عبارتست از 86 مثقال طال و 300 عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 
146/775/159 ریال بابت وجوه نقدی مهریه و مبلغ 3/000/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی. موضوع مزایده: عبارتست از فروش یک دوم سهم از 
75 سهم مشاع از یکصد هزار سهم ششدانگ ثبتی 452/268 بخش 16 ثبتی 
اصفهان که در جریان ثبت می باشــد. مالکیت آقای حمید حیدری از پالک 
ثبتی ذکر شده که حســب گزارش کالنتری مربوطه محل در اجاره آقای 
مسعود چاهیان بروجنی که با توجه به قرارداد ارائه شده مدت قرارداد از 
مورخ 1390/02/28 الی 1391/2/27 می باشــد که ظاهراً شفاهی سالیانه 
تمدید گردیده است می باشد. محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می 
باشــد: اصفهان- خیابان امام خمینی)ره(- شاهپور جدید- خیابان عطاء 
المک- فاز 7- پالک 367 بازدید و معاینه و بررســی الزم پیرامون ارزش 
عرصه و اعیان و حقوق تجاری آن به عمل آورده و نظریه کارشناســی 
به شــرح ذیل تقدیم می دارد. مغازه مورد بازدید به شــماره پالک ثبتی 
452/268 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به میزان 1/2 ســهم از 75 سهم 
مشــاع از پالک ثبتی 452/268 از یکصد هزار سهم ششــدانگ متعلق به 
آقای حمید حیدری به مســاحت 150 متر مربع و 30 متر بالکن در انتهای 
مغازه که باالی بالکن با دیوار کشی و پنجره جهت روشنایی جهت استفاده 
اســتراحت کارگران اســتفاده می گردد و راه پله در ابتدای مغازه جهت 
زیرزمین قرار گرفته، ساختمان با دیوارهای آجری باربر و سقف تیرچه 
بلوک که سطوح داخلی دیوار پای زیرزمین و ســقف آن گچ کاری شده، 
کف آن موزاییک گردیده و طبقه همکف موزاییک و سطوح داخلی دیوارها 
از کف تا ارتفاع یک متر سرامیک و بقیه ســطوح و سقف گچ و رنگ شده. 
مغازه دارای اشتراکات آب و برق و گاز و چهار خط تلفن است که فعاًل از 
یک خط آن استفاده می گردد. مغازه با تابلو خدمات تراشکاری فراصنعت 
و به مستاجر آقای مسعود چاهیان می باشد. درب و پنجره مغازه پروفیل 
فلزی شیشه خور و درب حفاظتی نرده آهنی و نمای آجری می باشد. بنا بر 
مراتب فوق و با توجه به موقعیت محل و نوع ساخت و قدمت آن، مساحت 
عرصه و اعیان و سایر عوامل تاثیرگذار، ارزش عرصه و اعیان و حقوق 
تجاری جمعًا به مبلغ 2/500/000/000 ریال ارزیابی و اعالم نظر می گردد 
که ارزش 1/2 سهم از 75 سهم مشــاع به مبلغ 1/250/000/000 ریال می 
گردد. مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده 
می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی 
را همراه داشته باشــند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده طبق 
هماهنگی با این اجــرا از محل بازدید نمایند. مزایده از ســاختمان اجرای 

احکام حقوقی دادگســتری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت- 200 
متر باالتر از ساختمان کل دادگستری اصفهان- ساختمان اجرای احکام 
حقوقی دادگستری اصفهان- طبقه دوم- واحد 4 برگزار می گردد.   م الف: 
21472 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان  )537 کلمه، 6 کادر(

فقدان سند مالکیت
خانم فرهنگ خوش احوال فرزند حســین شناسنامه شماره 58 وزوان به 
استناد یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 330 متر مربع شماره 8295 فرعی از 11 اصلی واقع 
در وزوان جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 92 دفتر 134 ذیل ثبت 20237 
به شــماره چاپی 096747 به نام رمضانعلی باصفا ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند قطعی شماره 1083-1388/04/01 به متقاضی 
فوق ) خانم فرهنگ خوش احوال( منتقل گردیده اســت و ســابقه تامین و 
بازداشــت ندارد و در قید رهــن و وثیقه نیز نمی باشــد و معامله دیگری 
انجام نشده اســت به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام 
معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن و یا وجود سند 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1395/07/19  مهدی ذکاوتمند رئیس ثبت میمه)243 کلمه، 

6 کادر(
فقدان سند مالکیت

خانم فرهنگ خوش احوال فرزند حســین شناسنامه شــماره 58 وزوان  
به اســتناد یک برگ استشــهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" 
گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت ششــدانگ یک باب خانه  
بمساحت 330 مترمربع  شماره 8295 فرعی از  11 اصلی  واقع دروزوان 
جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 83 دفتــر 134 ذیل ثبت 20234 به نام 
داراب اکرمی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی شماره 
21693-1379/03/11 تمات دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالک مذکور به 
متقاضی فوق )خانم فرهنگ خوش احوال (منتقل گردیده اســت و سابقه 
تامین و بازداشت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد و معامله دیگری 
انجام نشده اســت به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون 
درخواست سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 
120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شــود که هرکس مدعي انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شــده ( نسبت به آن ویا وجود سند 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  
نشود المثني ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار:  1395/07/19  مهدی ذکاوتمند رئیس ثبت میمه )231 کلمه، 

6 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/301 شــماره صادره : 1395/43/281189 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1123 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان  به نام سید 
محمد آتشین فرزند سید علی مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 95/08/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/07/19 م الف: 21582 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/290 شــماره صادره : 1395/43/282005 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 2077 فرعی از 27/586 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبــق رای قانون تعییــن تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب 
اصفهان  به نام طاهره سلطانی آفارانی فرزند رضا علی مفروز  و در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 95/08/13 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: 1395/07/19 م الف: 21562 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/253 شــماره صادره : 1395/43/281203 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1113 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان  به نام حسین 
مزروعی فرزند اصغر و شــریک  مفروز و در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز پنج شنبه مورخ 95/08/13 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/07/19 
م الف: 21181 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)151 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششــدانگ  یک بــاب خانه به مســاحت 372 مترمربع  
شماره 383 فرعی از شماره 110 اصلی واقع در موته جزء بخش ثبتی میمه 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای غالم رضا صفر علی زاده فرزند محمد و 
غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدیــد حدود ملک مرقوم درروز پنج 

شنبه مورخه 1395/08/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 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 شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی 
تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار دوشنبه 

1395/07/19 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی

5/419 شــماره: 1395/14/260751-95/5/23 تحدید حدود ششــدانگ 
قطعمه زمین تحت پالک 26/1192 واقع در بخش 4 ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام جعفرشریعتی در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 95/08/15 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/19  م الف:154 اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)206 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ  قطعه زمین محصور و انباری احداثی در آن 
درکوی پایین به مساحت 234/20شــماره 669 فرعی از شماره 67اصلی 
واقع در حســن رباط جزء بخش ثبتــی میمه که طبق پرونــده ثبتی به نام 
آقای عزیز اهلل اکبری فرزند ید اهلل در جریان ثبت است 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 نامبــرده یا نامبردگان تحدید حدود 
ملک مرقوم درروزشــنبه مورخه 1395/08/12 ســاعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار می شــود در روز و ســاعت مقرر در محــل 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 دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشاردوشنبه 1395/07/19 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ  قطعه زمین محصور  درکوی پشته به مساحت 
1487/60 متر مربع شــماره 668 فرعی از شماره 67اصلی واقع در حسن 
رباط جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقای عزیز اهلل اکبری 

فرزند ید اهلل در جریان ثبت است 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 درروزشنبه 
مورخه 1395/08/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدید تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشاردو شنبه 

1395/07/19 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
مزایده

6 شــماره نامــه: 9510116838100557 شــماره پرونــده:  /607
9409980351600239 شــماره بایگانی شــعبه: 950048  اجرای احکام 
شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه  
950048 اجرایی شعبه اول دادگاه خانواده له خانم صدیقه علوی نژاد فرزند 
نعمت ا... علیه ورثه مرحوم جمشــید فابری ) درنا، پانت آ و مجتبی همگی 
فابری( به خواسته مبلغ 156/731/000 ریال وجه نقد بابت اصل خواسته، 
مبلغ 3/245/000 ریال بابت هزینه دادرســی، مبلغ 1/500/000 ریال بابت 
هزینه کارشناســی و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی در حق 
محکوم له جلسه مزایده ای جهت فروش یک دستگاه خودرو سواری دوو 
سی یلو به شــرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارست از یک دستگاه 
خودرو سواری دوو سی یلو، به شماره انتظامی ایران 13- 843 ج 89، مدل 
1381 به رنگ بژ متالیک، به شــماره موتور H 12242 و شــماره شاسی 
811650578664 حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از 
اعتراض باقی مانده است اعالم گردیده وضعیت موتور در حال حاضر سالم 
می باشد، وضعیت شاسی در حال حاضر فابریک کارخانه و سالم می باشد. 
رنگ سقف فابریک می باشد. رنگ اطراف خودرو غیر فابریک و تجدید رنگ 
شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش روز خودرو 
مذکور مبلغ 80/000/000 ریال اعالم شــده است. خودرو مذکور در حال 
حاضر توقیف فیزیکی و تحویل امین اموال می باشد متقاضیان می توانند 
5 روز قبل از فــروش از خودرو مذکور واقع در اصفهــان، خانه اصفهان، 
خیابان بنفشیه شمالی، بن بست مهتاب، پالک 11 دیدن کرده و جهت شرکت 
در مزایده و خرید در تاریخ 1395/08/09 ساعت 9/30 صبح در دفتر این 
اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد 
یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود 
که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سرده دادگستری واریز نماید. م الف:19270 اجرای 

احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان)309 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/323 در خصوص پرونده کالســه 690/95 خواهان حســینعلی باقری 
سیانی دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی 
به طرفیت الهام دولتشاهی راد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/9/17 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 

8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 21518 شــعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/324 در خصوص پرونده کالســه 950679 خواهان مرتضی ساالروند 
دادخواستی مبنی بر تقاضای جلب ثالث به طرفیت عبدالخالق کاردان پور- 
شهربانو ملکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
95/9/17  ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:21521 شــعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/325 شــماره ابالغیــه: 9510106836604278 شــماره پرونــده: 
9509986836600798 شماره بایگانی شــعبه: 950958 خواهان/ شاکی 
فریبا محمدی زهرانی دادخواســتی بــه طرفیت خوانــده/ متهم علیرضا 
نصر اصفهانی به خواســته طــالق به درخواســت زوجه تقدیــم دادگاه 
های عمومــی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 
6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوسی( واقع در 
اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میــر(- حد فاصل چهارباغ بــاال و پل میر- 
مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 2- اتاق 202 ارجاع و به کالســه 
9509986836600798 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/09/21 
و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:21531 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/326 در خصــوص پرونــده کالســه 626/95 خواهــان امیــر عابدی 
دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت سید بیژن – ستار ساعدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شــنبه  مورخه 95/9/30 ساعت 3/30 
عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 21469 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
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بوی ماه محرم پیشنهاد سردبیر: 
نذر بايد باشد، اسراف را حذف كنیم

حديث يار

عکس روز

در شهر

ديدگاه

جامعه مداح را از ته دل دوست می دارم

آيت ا... سیدمحمدمهدی میرباقری -
ريیس فرهنگستان علوم اسالمی قم

 امروز برگزار می شود؛

نشست » الگوپذيري كودكان با رويکرد 
ديني « با حضور آيت ا... حائري شیرازي

مجاهدی - ريیس انجمن شعر آيینی كشور

این صدای خوش نعمت است؛ این توانایی اداره مجلس نعمت است؛ اینها 
چیزهایی است که خدا به همه نداده است، به شما داده؛ باید این نعمت ها 
را شکر بگزارید. بنابراین من جامعه مداح را از ته دل دوست می دارم. برای 
تان دعا می کنم؛ خداوند ان شاا... به شماها توفیق بدهد، به شماها کمک 
 کند، اما این را هم عرض مــی کنم که انتظارات از جامعــه مداح، امروز 

در جامعه ایرانی و در کل نگاه منطقه ای، انتظار باالیی است. 
حرفه  مداحی حرفه بســیار با شرافتی اســت؛ چرا؟ چون در طول تاریخ 
 کسانی بوند که ســتمگران را، ظالمان را، زورگویان را، مدح می گفتند 
و مدح می کردند؛ امروز هم هســتند. امروز هم در دنیا کســانی هستند 
که زبان می گشایند به مدح پلیدترین انســان های عالم. قلم های شان 
را با مزد، با مزدی کثیف و پلیــد، در این راه به کار می اندازند. شــما به 
عکس، زبان تان، نفس تــان، حنجره تان، قــدرت هنری تان در خدمت 
مدح فضیلت اســت. خاندان پیغمبر خاندان فضیلتند؛ سرتاپا فضیلت، 
مداح خورشــید، مداح خود است؛ شــما در واقع با مدح فضیلت خاندان 
 پیغمبر، مدح خودتان را هم می کنید و در واقع شرافت این شغل را نشان 

می دهید.

تصویر زیر که این روزها در شــبکه های اجتماعی دســت  به دست 
می چرخد ناب ترین لحظات عاشقی را با زبان کودکانه بیان می دارد 
و شــاید بتوان این هئیت کوچک را در عین ســادگی و بی آالیشی 
بزرگ ترین و با عظمت ترین هیئت در درگاه سیدالشهدا علیه السالم 
دانست. نیازی به توصیف بیشتر نیست که تصویر خود گویای همه 

چیز است.

درســت اســت که تحلیل 
عاشورا از دســتگاه عقلی ما 
واجب است، اما هیچ گاه این 
تحلیل جای توجه عاطفی را 
زنده نمی کند، جای عزاداری 
را نمی گیرد، مــا باید حلقه 
بزنیم و در این متن بال حضور 
پیدا کنیم تا تهذیب شــویم.

اینکه همه دور هم بنشینیم 
و ببینیم که صرفا چه اتفاقی 
افتاده، مثل این مثل اســت 

 که یک نفر از دور رسید و محکم بر صورت کســی دیگر کوبید، تا طرف 
به خودش بجنبد، او گفت که بیا بحث کنیم صدا از کف دست من بود یا 

صورت تو؟ تحلیل اینجا به چه درد می خورد؟!

شانزدهمین نشست از سلسله نشســت هاي تخصصي مادران، به همت 
کانون هاي فرهنگي خانواده مرکز احیاي اندیشه و سیره علوي با حضور 
آیت ا... حائري شیرازي برگزار مي شود. هومن هاشمي نژاد ضمن اعالم 
 این خبر گفت: نشست شــانزدهم با موضوع » اصل الگوپذیري کودکان 
با رویکرد دیني« برگزار مي شود. مدیر طرح کانون هاي فرهنگي خانواده 
گفت: در این برنامه که امروز برگزار مي شــود آیت ا... سید محي الدین 
 حائري شیرازي، اســتاد حوزه علمیه قم و کارشناس مســائل خانواده 
در این حوزه به ســخنرانی مي پردازد. وي در ادامه افزود: محل برگزاري 
 این نشســت، ســالن اجتماعات کوثر واقــع در حرم حضــرت زینب 

بنت موسي بن جعفر ) ع ( بوده و برنامه راس ساعت 15 برگزار مي شود.

 بیـــان برخـــی از اشــعار 
و مطالب موهن باعث فراهم 
آمدن خوراک مناسب برای 
فعالیــت بیشــتر وهابیــت 
 علیه شــیعه اســت، آن ها 
به دنبال چنین فرصت هایی 
 هســتند که با بهــره گیری 
از میلیاردها تومان پول نفت 
و تبلیغات رسانه ای به شیعه 
و اعتقــادات آن ضربه بزنند 
 و این ما هســتیم کــه باید 

با هوشیاری و مراقبت بیشتر، جلوی این توطئه و خواسته شوم آن ها را 
بگیریم نه این که خدای ناکرده خودمان آب به آسیاب دشمن بریزیم.

خبرگفت و گو

قاب محرم

عزاداران محرم در اصفهان، 120سال قبل

ســعید بیابانکی با اشــاره به توهین آمیز بودن شــعر برخی 
مداحی ها می گوید: بر روی شــعر مداحی ها - با وجود این که 
با احساســات و اعتقادات مردم در ارتباط است - هیچ نظارتی 

وجود ندارد.
این شاعر  در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که شعر عاشورایی 
 و آیینی به دو شــکل مکتوب و شــفاهی اســت، توضیح داد: 
 شعر مکتوب معموال شعر شاعران حرفه ای است که در کتاب 
و مجالت و نشریات چاپ می شود. شــعر شفاهی هم شعری 
اســت که توســط مداحان خوانده می شــود و این گونه دوم 
مخاطب گسترده تری دارد و در انتخاب شعر باید دقت زیادی 

انجام شود.
او در ادمه افزود: مداحان به جز تعدادی که باید آن ها را استثنا 
کنیم، بقیه اصوال شــعر را نمی شناســند و با کسی هم درباره 

انتخاب شعر مناسب مشورت نمی کنند. 
 شــعر توســط دوســتان و آشــنایان آن ها انتخاب می شود 
و اکثر این شــعرها عالوه بر ایرادهای فنی، ایرادهای تاریخی 
 هم دارند. برخی از این شــعرها درون شــان بی احترامی دارند 

و متاسفانه در تیراژهای باال پخش می شوند. 
بیابانکی با اشاره به تاثیر شــعر در جامعه اظهار کرد: این  گونه 
شــعر بر روی ذائقه عمومــی و باورهای دینی مردم اثر ســو 
 می گذارد. مجالــس عزاداری سیدالشــهدا ) ع ( را به کارناوال 
یا دورهمی تبدیــل می کننــد و صرفا یک چیــزی را تکرار 
می کنند و مردم را می گریانند. گریستن برای سیدالشهدا ) ع ( 

فضل دارد ولی نه به هر بهانه و قیمتی. 
اگر داستان امام حســین ) ع ( را همان طور که هست تعریف 
کنیم به اندازه کافی سوزناک اســت که هر انسان معتقدی  را 

متاثر کند و بگریاند.
او همچنین گفت: متاســفانه برخی از مداحــان به هر چیزی 

متوسل می شوند که فقط مردم را  بگریانند.
این شــاعر درباره ارتباط شــاعران با آثار ادبی نیز اظهار کرد: 

ارتباط مداحان با آثار ادبی کم است.
بیابانکی با تاکید بر این که  بر روی شعرهای مداحی ها نظارت 
وجود ندارد، گفت: یک مداحی با یک اثر موســیقایی تفاوتی 
ندارد. موسیقی، ملودی، شــاعر و خواننده دارد که در باالترین 

سطح باید بر تولید و توزیع آن نظارت شود. 

 در حالی که دربــاره آثاری که با اعتقادات و احساســات مردم 
و دین و آیین ما ارتباط دارند، از هیــچ کجا مجوز نمی گیرند، 
یعنی هر شعری را  که مداح بخواهد می تواند بخواند و منتشر 
کند بدون هیچ نظارت و توجهی. کسی که تریبون  در اختیار 

دارد و رسانه ای می شود باید بر کارش نظارت شود.  
این شاعر در ادامه گفت: اگر کســی به ما بی احترامی و توهین 
کرد، می توانیــم برویم شــکایت کنیم و قانــون او را مواخذه 
می کند، امــا در مورد ائمــه معصومین )ع( چنین چیـــزی 
 وجود ندارد.  توهیــن به ائمه ) ع ( از مصادیق جرم اســت، اما 
گاهی برخی مداحان شــعری را انتخاب می کنند و می خوانند 

که توهین آمیز است و  هیچ کسی کاری به کار آن ها ندارد.  
مداح به خیال خود دارد به دیــن خدمت می کند در حالی که 

دارد خیانت می کند. 
در واقع به جای مدح ائمــه ) ع ( به ذم آن ها پرداخته اســت. 
دستگاه امام حسین ) ع ( دســتگاهی مردمی است. اگر کسی 
حرف بی ربط می زند باید با او برخورد قضایی شــود. کسانی را 
که در این زمینه موفق هستند، تشــویق کنند و کسانی را که 

رعایت نمی کنند، تنبیه کنند. این بهترین کار است.
او همچنین درباره شعرهای خودش که در نوحه خوانی استفاده 
شده است، گفت: یکی غزلی است که با این بیت آغاز می شود: 
»دشت می بلعید کم کم پیکر خورشید را / بر فراز نیزه می دیدم 
ســر خورشــید را« و آهنگران آن را به خوبی اجرا کرده  است. 

همچنین شعر دیگری که بیت آخرش این است: 
» پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر 

                                          چون شیشه عطری که درش گم شده باشد «

سعید بیابانکی:

شعر برخی مداحی ها 
توهین آمیز است

آیت ا... العظمی مظاهری در نوشتاری با موضوع آثار و برکات 
 عزاداری برای امام حســین  علیه الســالم، سرمشق گرفتن 
از درس های اخالقی عاشــورا امری الزم دانســته و تصریح 
کرده اند: ثواب عزاداری  و زیارت حضرت ابی عبدا...  الحســین  
علیه الســالم مانند آن است که خدای ســبحان را در عرش 
زیارت کند. ) کامل الزیارات / 147 ( بر این اساس، ثواب زیارت 
امام حسین  علیه الســالم، از دور یا نزدیک، مانند آن است که 
اگر می توانستید خدا را در عرش زیارت کنید، از چنان ثوابی 

بهره مند می شدید.
اولین نتیجه عزاداری ، آمرزش گناهان اســت. طبق روایات، 
اگر کســی وارد جلسه عزای امام حســین  علیه السالم شود و 
عزاداری کند، گناهان او آمرزیده می شــود. ) ر.ک: تفســیر 
القمی / 2 / 292 ( چنان که از پیامبر  صلی ا...  علیه وآله وســلم 
 و ائمه طاهرین  علیهم الســالم روایاتــی در اهمیت عزاداری 
و این که گریه بر مصایب اهل بیت  علیهم السالم بهشت را واجب 
می گرداند، وارد شده است. بحمدا... همیشه جلسات عزاداری 
رونق داشته و سزاوار نیست کســی خود را از فیض آن و نتایج 

مفید آن محروم سازد.
همان طور که بیان شــد، عزاداری و گریه برای امام حســین  
 علیه الســالم یکی از اســباب آمرزش گناهان است و ثواب ها 
و پاداش های شگفت آوری نیز برای آن وضع شده است. تحلیل 
این مطلب آن اســت که عزادار امام حسین  علیه السالم باید با 
آن حضرت رابطه عاطفی برقرار کند؛ به این معنا که به اندازه 
عشق و محبتی که به ایشان و شعائر حسینی دارد، از گناهانش 
افســرده و ناراحت بوده و به پیروی از اهل بیت  علیهم السالم 
عالقه داشته باشد. به تعبیر دیگر، معنای روایت چنین می شود 
که: اگر کســی برای عزاداری امام حســین  علیه السالم وارد 
 جلسه عزا شد و توبه کرد و از گناهان خود پشیمان شد، گناه 

او هرچه بزرگ و فراوان باشد، آمرزیده می شود.
در مجالــس عــزاداری بایــد توجه شــود که امام حســین  
 علیه الســالم در روز عاشــورا، در آن بحبوحــه جنــگ، 

نماز خواندند، پس شیعه ایشان هم باید به نماز اهمیت بدهد. 
حتی در یک شــبانه روز یا یک جلسه عزا، انسان می تواند جدا 
خود را اصالح کند و با برقراری رابطه عاطفی با امام حســین  
علیه الســالم، در قیامت همراه با آن حضــرت زیر لوای حمد 
رفته، از آب کوثر بنوشد تا ســایر مردم از حساب و کتاب فارغ 

شوند، سپس با امام حسین  علیه السالم به بهشت برود.
فایده ســوم عزاداری، عاقبت به خیری است. به عبارت دیگر، 
دست عنایت امام حسین  علیه الســالم روی سر عزاداران قرار 
 می گیرد و به این واسطه، از عاقبت سو و سرنوشت بد، مصون 

و در امان خواهند ماند.

آيت ا... مظاهری مطرح كردند؛

عاقبت به خیری انسان 
در جلسات عزاداری

سمت خدا

نذر وسیله اي براي وحدت مسلمانان است، اما در سال هاي اخیر 
اســراف در نذرها و هدر رفتن آنها یا حتي نرسیدن آنها به دست 
نیازمندان مباحث مختلفي را در میان مردم مطرح کرده اســت 
که نظرات حاکي از این اســت که هزینه این نذرها در حوزه هاي 

دیگري اعمال شود.
خوردن نذري يك افتخار است

در عزاداری های محرم تمام اقشــار جامعه اعم از طبقه برخوردار 
یا قشر متوسط یا حتي برخی از ارامنه و زرتشتیان که به حضرت 
 ابوالفضل ) ع ( و اباعبدا... الحســین ) ع ( ارادت ویــژه ای دارند، 

هر ساله در این مراسم معنوی شرکت می کنند. 
بسیاري از اقشار طبقه متوسط  هر چه در توان دارند، نذر مي کنند 
 و بســیاري از آنها دیگ هاي نذري در منزل خــود برپا مي کنند 
و هرچند اندک سعي مي کنند عده اي از عزاداران حسیني یا حتي 

همسایگان خود را به فیض اطعام با غذاي نذري برسانند.
در ابعاد وسیع تر پخت غذا در هیئت هاي مذهبي صورت مي گیرد 
و به تعداد بیشــتري این غذا توزیع مي شــود. ما با نذری خوردن 
 به کســی که نذری به نام اوســت احترام می گذاریــم و چون او 
نزد خدا محترم اســت، موجب می شــود که خداونــد هم به ما 
 توجه کند. بســیاري از علما فرموده اند : غذاي این مجالس دوای 

هر دردی است ؛ چرا که نام امام حسین برآن است. 
در حرم مطهر امام رضا ) ع ( نیز، مردم خوردن غذاي حرم را یک 
 افتخار مي دانند که نصیب آنها شــده چرا که نام امــام رضا ) ع ( 

بر آن است.

 ٣0 تا ٤0  درصد افزايش مصرف اقالم اساسی در محرم
 از آنجا که در ایران دســتیابی به آمارهای دقیق دشــوار اســت 
 و اتحادیه ها رقم مشــخصی از میزان فــروش واحدهای صنفی 
در دست ندارند، اما به طور میانگین در ماه محرم خرید کاالهای 

اساسی بین٣٠ تا4٠  درصد افزایش دارد. 
 در ماه محــرم مصــرف برنــج، روغــن و حبوبات بــا افزایش 
رو به روست.  البته اگر ماه محرم با فصل گرم  سال یا نزدیک به آن 
مصادف شده باشد، مصرف شکر در جایگاه چهارم قرار می گیرد 
که امســال نیز تقریبا می توان گفت شکر نیز جزو اقالم پرمصرف 
و گران بوده اســت. در کل طبق آمارها باید گفت اگر ارزش اقالم 
پرمصرف کاالهای اساســی در ماه محرم را با هــم جمع کنیم، 
متوجه می شویم مردم ایران در ماه محرم بیشتر از  یک هزار و9٦٠  
میلیارد تومان و بــه عبارتی 2 هزار  میلیــارد تومان صرف غذای 
 نذری می  کنند. در ماه محرم اســتفاده ظروف یک  بار مصرف هم 
به ٣ برابر ماه های عادی  ســال می رســد. به عبارتی، حدود 42  
 هزار تن ) معادل 42 میلیــون کیلوگرم ( ظــرف یک بار مصرف 
 در ماه محرم اســتفاده می شــود که قیمت ریالــي این ظروف 

مصرف شده در محرم چیزي حدود 2٦4 میلیارد تومان است.
  غذاي نذري بهانه خوب با هم بودن

نذری یک بهانه خوب برای با هم بودن اســت. یکی دیگر از فواید 
 نذری این اســت که اعضای فامیل به بهانه کمــک کردن برای 
 آماده ســازی نذری دور هم جمع مــي شــوند. ادای نذر باعث 

درونی شدن ارزش ها و اعتقادات دینی است. 

در موارد بســیار نذری که افراد ادا می کنند، نذری بوده است که 
نسل های گذشــته بر ذمه خود گذاشته بودند و نذورات، به نوعي 
یاد کردن گذشتگان و پیوند با گذشته نیز هست.  نذرهای معنوی 
 نظیر روزه، ختم قرآن، ذکر صلوات نیــز می تواند در تزکیه نفس 

و ارتقای روحی عزاداران تاثیر بسیاری داشته باشد.
جلسات امام حسین ) ع ( خود خیرپرور است

در تشریح جلســات عزاداري امام حســین ) ع (، حجت السالم 
صغیرا به خبرنگار ایمنا گفت: عزاداري اگرچه مســتحب است، 
اما مســتحبي اســت که واجبات زیــادي در خــود دارد و امام 
 هم فرمودنــد: » این محرم و صفر اســت که اســالم را زنده نگه 
 داشته است. « بســیاري از خیرین ما اعم از خیرین مدرسه ساز 
یا خیران درماني همگي در این مراســمات و نذرها حضور دارند 
چرا که جلسات امام حسین خیرپرور اســت. در زمان پیامبر هم 
ایشــان وقتي مي خواســتند کفار را هدایت کنند آنها را دعوت 

مي کردند و به آنها غذایي هم در جلسات شان مي دادند.
در شفاي غذاي نذري شکي نیست

صغیرا در توضیح مسئله شــفاي غذاي نذري مي گوید: شفادهي 
غذاهاي نذري مانند پیراهن یوسف است که به چشمان حضرت 
 یوســف شــفا داد. بارها مردم از غذاهــاي نذري شــفا دیده اند 
و این مسجل است و شکي هم در شفادهي آن نیست. اولیاي خدا 
مانند شیخ رجبعلي خیاط مي گویند: حتما در جلسات عزاداري 
سور بدهید؛ منظور اینکه حتما در این جلسات، اطعام افراد باشد. 
زماني به گاندي گفتند: چگونه با استعمار انگلیس مقابله کردي 

جواب داد از امام حسین یاد گرفتم که تن به خواري ندهم.
نذر بايد باشد، تجمالت و اسراف را حذف كنیم

 متاســفانه در ســال هاي اخیر با توجه به وضعیت تورم و البته 
ریخت و پاش ها و اســراف هایي که در برخي مراسمات عزاداري 
مي شود، این نذري ها کمتر به دست نیازمندان مي رسد. بسیاري 
از مردم به این نکته اشاره مي کنند که این نذرها و هزینه هاي آن 
در حوزه هاي دیگري همچون ازدواج جوانان، بهداشت و درمان، 
آموزش و غیره انجام شود. در جواب این گفته حجت السالم صغیرا 
گفت: غذا یکي از نیازهاي زیستي انسان است و نذرهاي اطعامي را 
نباید حذف کرد چرا که این غذاها منور و مطهرند. نمي توان گفت 
حج نرویم و جاي آن جهیزیه بدهیم! کربــال نرویم و کتاب چاپ 
 کنیم! اینها هرکــدام حوزه هاي خود را دارد، مــا باید عزت مردم 
خود را در جهان حفظ کنیم و این عزت در این جلســات آموزش 
داده مي شــود. ما پراســراف ترین مردم جهان در هــر زمینه اي 
هستیم؛ چه در مورد غذا، چه در انرژي و غیره . نذر باید باشد، اما 
تجمالت و اسراف را کم کنیم. در هیئت ها علم هاي چند میلیوني 
 نباید باشد، اینها غیرضروریات اســت. مردم دین  و اخالق شان را 

از این منبرها دارند و فکرشان در این جلسات باز مي شود. 
 بهتر اســت مردم هزینه ســفرهاي خارجي را بــه کارهاي خیر 
و امور فرهنگــي اختصاص دهند نه اینکه نذرهــا را حذف کنند. 
 اســراف را از بین ببرندف نه نذر را. تمام کانال هــاي تلویزیوني 
یا موارد دیگر همه و همه هزینه دارد پس جلسات امام حسین هم 
 هزینه دارد. نباید اینها را به خاطر مســائل دیگر حذف کرد بلکه 
هر چیزي جایگاه خود را دارد. بایــد در نذري دادن ها هم یادمان 

باشد به نحوي نذر دهیم که به دست محرومان هم برسد.

 نذري دادن در بین مســلمانان در ايام مختلفی وجود دارد. آيین نذری دادن به عزاداران امام حســین ) ع (
 سنتی ديرينه در میان مسلمانان و شــیعیان دنیاست كه درشب و روز تاسوعا و عاشــورا و شب هاي قدر 

ماه رمضان به اوج خود می رسد.

 از فوايد نذری 
 اين است كه 

 اعضای فامیل 
به بهانه كمك كردن 

برای آماده سازی 
 نذری دور هم 

جمع مي شوند

» ارنست هولتزر « یکی از نمونه های نادر تاریخ عکاسی ایران به شمار می رود. 
او عکاس و مهنــدس آلمانی بود که به ایران آمد و از شــدت عالقه به کشــورمان 

تصمیم گرفت به کشور خود بازنگردد و برای همیشه در اینجا بماند. 
هولتزر که کارشــناس اداره تلگراف بریتانیا بود در ســال 1871 میالدی از سوی 

کمپانی هند شــرقی مامور شــد تا عازم ایران شــود و تلگرافخانه اصفهان را اداره 
 کند؛ در آن زمان خط تلگراف ایران در میان خط ارتباطی انگلستان به هندوستان 
قرار داشت و برای لندن بسیار حائز اهمیت بود. او که در کنار شغل خود، عکاسی را 
نیز دنبال می کرد، در سال های اقامتش در جلفای اصفهان، یکی از ارزشمندترین 

مجموعه ها - ایران عصر قاجار - را عکاسی کرد که اکنون منبع مهمی برای بررسی 
زندگی و زمانه مردم آن زمان به شــمار می رود. چند عکســی که در زیر می بینید 
مربوط به ماه محرم و عکاسی او از مکانی نامعلوم در اصفهان است که مراسم تعزیه 

و عزاداری امام حسین ) ع ( در آن برقرار بوده است.

در بررسي غذاي نذري و ابعاد اسراف در آن مطرح شد؛

نـذر بايد باشد، اسراف را حذف كنيم

 خادمیــن حـــرم حضــــرت ابوالفضــــل ) ع ( و امــامزاده 
 ابراهیـم بن موسـی بـن جعفـــر ) ع ( به مناسـبت روز جهـانی 
 حضـرت علـــی اصغـــر ) ع ( و روز کـــودک در بیمارسـتان 
امام حســین ) ع ( حضور پیــدا کردند. خادمیــن این حرمین 
 شــریفه، با حضور در بیــن کودکان بیمــار و عیــادت از آن ها 
 با اهدای لباس و نبات متبرک به احســاس همــدردی با آن ها 
 و خانواده هــای شــان پرداختنــد. در ایــن مراســم خادمین 
 پــس از عیــادت از بیماران مرکز آموزشــی درمانــی کودکان 
حضرت امام حسین ) ع ( در بخش ورودی این مرکز با عزاداری 

و سینه زنی در سوگ حضرت اباعبدا... الحسین ) ع ( نشستند.

خادمین حرم حضرت ابوالفضل ) ع ( به عیادت كودكان بیمار رفتند؛

عطر حسینی 
دل كودكان اصفهانی را شاد كرد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1979  | October 10 , 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1979 | دوشنبه  19 مهر 1395 | 8  محرم 1438

پیشنهاد  سردبیر:
محرم و نذر طبیعت

ویژه

جلوگیري از فعالیت آلوده كننده های 
محیط زیست در اصفهان

دستگیري متخلف شكار پرندگان 
وحشي در شهرستان گلپایگان

 رهاسازی یك قطعه پرنده 
از گونه حواصیل در خوانسار

نابودی ۳۰ هكتار باغ در چادگان
 با خشك شدن چهار قنات 

 طرح »هر مدرسه، یك نهالستان«
در چهارمحال و بختیاری  اجرا می شود

از فعاليت همراه با آلودگــي چهار واحد ريخته گري درشــهر اصفهان 
جلوگيري شــد. بــه گزارش»پامــا« از اداره حفاظت محيط زيســت 
شهرستان اصفهان، طي پايش هاي شبانه روزي كارشناسان اين اداره، 
با همكاري ماموران شــهرداري منطقه ۱۱، تعداد ۴ واحد ريخته  گري 
كه در محدوده داخل شــهر، فعاليت همراه با آلودگي محيط زيســت 
داشتند، پلمب شــد. گفتني اســت به نود واحد ريخته گري سنتي در 
سطح شــهر، طي دو مرحله اخطار و مهلت داده شــده تا به مكان هاي 
مجازدرشــهرك هاي صنعتي منتقل گردند و چنانچــه در پايان زمان 
تعيين شــده، اقدامي درخصوص جابه جايي انجام نگيرد، اين واحدها 

متخلف شناخته شده و از ادامه فعاليت شان جلوگيري خواهد شد.

بخشــدار چنارود چادگان گفت: با خشک شــدن چهار قنات روستای 
اورگان در اين شهرستان، ۳۰ هكتار باغ در حال خشک شدن است.

كوروش موگويی، به خشک شدن چهار قنات روســتای اورگان به نام 
های قنات كاريز، قنــات اردوبازار، قنات مازه هــا و قنات كرباليی علی 
شاه، اشاره و اظهار داشــت: قنات مازه ها با اينكه اليروبی شد، به دليل 
حفر چاه های كشاورزی در باالدســت با مجوزهای غير اصولی سازمان 
آب منطقه ای، خشک شــده و ۳۰هكتار باغ، به خاطر از بين رفتن اين 
قنات در حال خشک شدن است.  وی افزود: قنات مازه ها كه مهم ترين 
قنات روســتا و فاصله آن با رودخانه زاينده رود يــک كيلومتر بود، ۴۰ 

ليتر در ثانيه آب داشت كه هم اكنون هيچ آبی ندارد.
بخشــدار بخش چنارود چادگان همچنين به خشک شدن قنات كاريز 
اشاره كرد و گفت: اين قنات هم به دليل اليروبی نشدن توسط سازمان 
جهاد كشاورزی خشک شــد. وی افزود: قنات اردو بازار و كرباليی علی 

شاه هم به دليل خشكی سالی های متوالی و كم آبی خشک شده است.
موگويی اضافه كرد: از ۱۳۰ قنات موجود در شهرســتان چادگان، ۶۰ 

قنات خشک شده و در حال حاضر فقط ۷۰ قنات فعال است.

مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختياری، از اجرای 
طرح »هر مدرسه، يک نهالستان« برای دومين بار در استان خبر 

داد.
شــهرام احمدی اظهار كرد: طرح هر مدرســه يک نهالستان، با 
برگزاری كارگاه آموزشی كاشــت گلدانی بذر بلوط، در دو بخش 

تئوری و عملی در استان برگزار خواهد شد.
وی با اشــاره به برگــزاری طرح هر مدرســه، يک نهالســتان از 
۱5اســفند ماه امســال، تصريح كرد: اين طرح در ســال گذشته 
نيز اجرا شــده اســت. مديركل حفاظت محيط زيســت استان، 
هدف از اجرای اين طــرح را آموزش و احيــای جنگل های بلوط 
دانســت و گفت: تمرين عملی در حفاظت از جنگل های بلوط، با 
 مشــاركت آموزش و پرورش، منابع طبيعی و محيط زيست اجرا 
خواهد شــد. وی با اشــاره به اهميت اين طرح در راستای توسعه 
محيط زيســت، اضافه كرد: در راســتای اجرای طرح هر مدرسه، 
يک نهالستان، آموزش كاشت گلدانی بذر بلوط در مناطق رويشی 

بلوط ارائه می شود.
احمدی خاطرنشان كرد: مناطق رويشــی بلوط در استان، شامل 

شهرستان های اردل، كوهرنگ، لردگان و كيار است.

با مسئوالن

نگاه روز

مديركل محيط زيســت اســتان اصفهان گفــت: برنامه جامع 
مديريت زيســت بومی تاالب گاوخونی بــه زودی در چهارمين 
كارگاه بررســی حوضه زاينده رود، تدوين و به اجرا گذاشــته 
خواهد شــد. حميد ظهرابی، در همايش نكوداشت زاينده رود 
در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشــت: مشكل تاالب گاوخونی 
زمانی حل و فصل خواهد شــد كه تمامی مســئوالن ذی ربط 
ازجمله اســتانداری، محيط زيســت، آب منطقه ای، آبفا، اتاق 
بازرگانی، صنعتگران و كشــاورزان بر سر ميز مذاكره بنشينند و 
با ارائه راهكارهای عملی و اجرای آن، اين مشكل را حل و فصل 
كنند. وی با بيان اينكه تاكنون سه كارگاه در حوضه زاينده رود 
برگزار شــده اســت، ادامــه داد: در چهارميــن كارگاه حوزه 
زاينده رود، برنامه جامع مديريت زيست بومی تاالب بين المللی 
گاوخونی تدوين خواهد شــد كه با حضور نمايندگان مردمی و 
دولتی در استان های چهارمحال و بختياری و اصفهان، تشكيل 
و مراحل تصويب اســتانی و كشــوری اين برنامه، با مشــاركت 

بخش های مختلف جامعه عملياتی می شود.
 مديركل حفاظت از محيط زيســت اســتان اصفهان، با اشاره 
به طرح هايی كه از ســال ۲۰۰5 ميالدی برای احيای تاالب ها 
اجرايی شــد و ايران نيز در آنها شــركت داشــت، اظهار كرد: 
متاســفانه اصفهان در آن ســال ها در تدوين برنامه های جامع 
شركت نكرده بود و روشن نشــد كه چرا چنين مهمی رخ نداد؛ 
اما طراحی برنامه مديريتی زيســت بومی تاالب گاوخونی تهيه 
شد و در نيمه های سال ۹۴، همه ذی نفعان در تهيه برنامه برای 

احيای تاالب شــركت كردند و تدوين همزمــان، بهره برداری و 
حفاظت از زاينده رود در دستور كار قرار گرفت.

نشاط اصفهان در حال از دست رفتن است
رييس اتاق بازرگانی، معادن، كشاورزی و صنايع اصفهان نيز در 
اين همايش گفت: مردم اصفهان از دولــت می خواهند و انتظار 
دارند كــه زاينده رود را از سرچشــمه تا تــاالب گاوخونی احيا 
كنيم. عبدالوهاب ســهل آبادی اعالم كرد: استانداران اصفهان 
و چهارمحــال و بختياری، ســاعت ها با يكديگــر درخصوص 
زاينده رود و مصوبه ۹ ماده ای شــورای عالی آب جلســه داشته 
و تفاهم نامه ای در اين زمينه امضا كردند كه خبر بســيار خوبی 

است.
 رييس اتاق بازرگانی، معادن، كشاورزی و صنايع اصفهان ادامه 
داد: نيازمند يک حركت سريع برای احيای زاينده رود هستيم؛ 
زيرا زنده بــودن اصفهان به زاينــده رود اســت و اگر وضعيت 
زاينده رود به همين منــوال ادامه يابد، امكان دارد كالن شــهر 
اصفهان دچار آســيب های جدی شود. ســهل آبادی ادامه داد: 
البته پيگيری اين موضوع، توسط استاندار، امام جمعه و رييس 
حوزه علميه اصفهان در حال انجام اســت و در برنامه ششم نيز 
دولت بايد حتما بودجه  قابل توجهــی را برای احيای زاينده رود 
در نظر گيرد. وی با اشــاره به اينكه هرچه بيشــتر زمان بگذرد، 
فاجعه بزرگ تر می شود، گفت: نشــاط اصفهان درحال از دست 
رفتن است. شــهر دانشــمندان و اديبان باذوق گذشته، امروز 

روحيه خود را از دست داده است.

»قطع هرگونه بارگذاری جديد و متوقف ساختن طرح های نيمه تمام 
روی رودخانه زاينــده رود، در باالدســت رودخانــه و اجرای كامل 
مصوبات ۹ ماده ای، ضرورتی عاجل و موكد است كه متاسفانه توجه 

چندانی به آن نشده است.«
به گزارش ايسنا، همايشــی تحت عنوان نكوداشــت زاينده رود به 
مناسبت ۱8 مهرماه، روز گراميداشــت زاينده رود، توسط سمن های 
زيست محيطی اصفهان برگزار شد. بيانيه اين همايش به شرح ذيل 

است:
۱- زاينده رود بسترساز مدنيت تاريخی و شــاهرگ حياتی منطقه 
مركزی كشــور اســت و تداوم اين تاريخ و مدنيت، در گرو حيات و 

جريان دائمی زاينده رود است.
۲- رودخانــه دائمی زاينــده رود از سرچشــمه تا پاياب، زيســت 
بومی زنده، پويا و يكپارچه اســت؛ بنابراين تــاالب گاوخونی بخش 
جدايی ناپذير اين زيست بوم ارزشمند اســت و احيای زاينده رود تا 
تاالب بين المللی گاوخونی، بدون مديريت يكپارچه و به هم پيوسته 

رودخانه از سراب تا پاياب امكان پذير نيست.
۳- تاالب گاوخونی به دليل نرســيدن حقابه زيست محيطی آن كه 
براساس مصوبه هيئت محترم دولت در سال ۱۳۹۴ بعد از آب شرب 
مقدم بر ســاير مصارف آب قرار دارد، شــوربختانه در آستانه تبديل 
شدن به كانون بزرگ توليد ريزگردهای سمی حاوی فلزات سنگين 
است؛ كانون خطرناكی كه شعاع انتقال ريزگردهای آن بيش از هزار 
كيلومتر برآورد شــده است و سه مركز اســتان يعنی يزد، اصفهان و 
شهركرد در ۲۰۰ كيلومتری آن و پهنه وسيعی از استان های اصفهان، 
چهارمحال و بختياری، قم، فارس، مركزی، سمنان و تهران، در فاصله 

5۰۰ كيلومتری آن قرار دارند.
۴- قطع هرگونــه بارگذاری جديــد و متوقف ســاختن طرح های 
نيمه تمام روی رودخانه زاينده رود، در باالدســت رودخانه و اجرای 
كامل مصوبات ۹ ماده ای، ضرورتی عاجل و موكد است كه متاسفانه 

توجه چندانی به آن نشده است.
5- پيشگيری قاطع و جدی از تمامی برداشت های غيرمجاز و اضافه 
برداشــت ها و تخصيص ها از رودخانه زاينده رود و منابع زيرزمينی 
حوضه، به ويژه دشت های بحرانی، با تمامی ابزارها و امكانات قانونی 

ضروری است.

۶- بسيج همه دستگاه های اجرايی و قوای قضايی و انتظامی، به ويژه 
سازمان های مردم نهاد و تشكل های كشاورزی و تمامی دوستداران 
زاينده رود، جهت رفــع تمامی تجاوزات به حريم و بســتر رودخانه 
از سرچشــمه تا پاياب، به منظور حفظ امــوال عمومی و كيفيت آب 

رودخانه در دستور كار قرار گيرد.
۷- راهــكار احيای زاينــده رود و تــاالب بين المللــی گاوخونی و 
پيشگيری از يک فاجعه بزرگ زيست محيطی در كشور، اراده و عزم 
ملی و اجرای قانون و رعايت حقوق آب، به ويژه حقوق آب مصرح در 
مصوبات سيزدهمين جلسه »شورای عالی آب« و چهارمين »شورای 

هماهنگی مديريت به هم پيوسته زاينده رود« است.
8- ايجاد »كارگروه ملی احيای زاينده رود از ســرآب تا پاياب« برای 
تدوين و اجرای برنامه جامع احيای حوضه زاينده رود، ضرورتی عاجل 

برای برون رفت از بحران كنونی است.
۹- سرعت بخشيدن به اجرای طرح احداث سد و انتقال آب كوهرنگ 
سه و هشــت آباد به منظور تامين منابع آب برای تخصيص های داده 
شــده دولت و خاتمه يافتن تصرف حقابه های قانونــی حقابه بران و 

همچنين حقابه محيط زيست رودخانه، مورد تاكيد است.
۱۰- ضمن تشكر از همه افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی 

و غيردولتی كه تاكنون برای نجات زاينده رود، آشــكارا و نهان تالش 
كرده اند، اين مجموعه تالش ها را كافی و كارآمد ندانســته و جاری 
شدن دائمی آب در رودخانه را از سرچشــمه تا تاالب، يگانه راهبرد 
خروج از اين وضعيت می دانيم و از دولت محتــرم و همه ذی نفعان 
و برنامه ريــزان و تصميم گيران درخواســت داريم ايــن مهم را با 
راهكارهای پيش رو و عزم و اراده كافی و اقتــداری بيش از پيش در 

اجرای قوانين به انجام رسانند.
۱۱- لحاظ كردن »طرح آمايش ســرزمين در حوضــه زاينده رود« 
در تمامی فعاليت هــای اقتصادی-اجتماعــی و در نظر گرفتن توان 

اكولوژيک حوضه و متوقف ساختن طرح های مغاير با توسعه پايدار.
۱۲- در پايان، هجدهم مهر، روز نكوداشــت زاينــده رود را فرصت 
مغتنمی می دانيم برای اعالم خواســت اصلی ايــن همايش و تكرار 
شــعاری كه از ابتدای دهه هشتاد شمســی، با همفكری، همياری 
و همصدايی شــبكه های ســازمان های غيردولتی زيست محيطی 
اســتان های اصفهان و چهارمحــال و بختياری و شــبكه منطقه ای 
مركزی تشكل های زيست محيطی كشور مطرح شد: »زاينده رود را 
زنده، زاينده رود را هميشه، زاينده رود را كامل می خواهيم؛ از سراب 

تا تاالب«  مشروح اين همايش را می توانيد در صفحه ۱5 بخوانيد. 

معاون ســتاد امر به معروف و نهی از منكر ســازمان محيط 
زيست گفت: محيط زيســت در پی حفظ محيطی است كه 
انسان در آن بهتر زندگی كند و امر به معروف و نهی از منكر 

هم در پی رشد و توسعه انسانيت درجامعه است.
در اولين روز از نشســت تخصصی معاونان توسعه مديريت، 
ادارات كل محيط زيست استان ها با حضور معاون ستاد امربه 
معروف و نهــی از منكر و معاون توســعه مديريت، حقوقی و 
امور مجلس ســازمان حفاظت محيط زيست، پنل تخصصی 

امر به معروف و نهی از منكر برگزارشد.
مهدی هاشميان، معاون ســتاد امر به معروف و نهی از منكر، 
به بيان مطالبی دراين خصــوص پرداخت و دو مقوله محيط 
زيست و امر به معروف و نهی از منكر را با هم مرتبط دانست و 
گفت: محيط زيست در پی حفظ محيط و جامعه ای است كه 
انسان بهتر در آن زندگی كند و امر به معروف و نهی از منكر 
هم در پی رشد و توســعه انســانيت در جامعه است. وی در 

ادامه افزود: جامعه ای با نشــاط و طراوت است كه مردمانش 
به امر به معروف و نهی از منكر عمل می كنند و در اين راستا 
سازمان حفاظت محيط زيست و ســتاد امر به معروف و نهی 
از منكــر، تفاهم نامه ای را امضا كردند كــه چند روز پيش به 
امضای ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و دبير 

ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر رسيد.
هاشــميان ادامــه داد: بايد همــه در ايــن تفاهم نامه باهم 
همكاری و هم انديشی كنيم و كسانی كه به عنوان ياوران امر 
به معروف و نهی از منكر در وزارتخانه ها، در اين سازماندهی 

قرار می گيرند، يكی از وظايفشان حفظ محيط زيست است.
وی تصريــح كرد: قانــون می گويــد آنچه را كه ســتاد امر 
به معــروف و نهــی از منكر تصويــب كند، بــرای همه قوا 
الزم االجراســت و در تمام قوا، قانون امر به معروف و نهی از 

منكر جاری شده است. 
معاون ســتاد امر به معروف و نهی از منكر افزود: در كل بايد 
تالش كنيم فضای اداری را به فضايی دوستانه تبديل كنيم؛ 
چراكه چنين ارگانی هميشه می تواند ســازمان خود را باال 

برده و برند سازمانی خود را حفظ كند.
هاشــميان خاطرنشــان كرد: ما گزارش هــای محيط بانان 
را خوانده و ديده ايم كــه اين عزيزان هميشــه تا پای جان 
ايســتاده اند تا از محيط زيســت دفاع كنند و اين به خاطر 
تعصب ســازمانی آنهاســت و امر به معروف و نهی از منكر، 

زمينه ساز تقويت اين فرآيندهاست.

مدیركل محیط زیست استان اصفهان:

برنامه جامع مدیریت زیست بومی تاالب گاوخونی
 به زودی تدوین می شود

زاینده رود را كامل می خواهیم؛ 

از سراب تا تاالب

معاون ستاد امر به معروف و نهی از منكر سازمان محیط زیست:

»محیط زیست« و» امر به معروف و نهی از منكر«
 دو مقوله مرتبط هستند

كاربرد ظروف يكبار مصرف پالســتيكی در مناسبت های 
ملی و دينی در كشور به حدی افزايش می يابد كه نگرانی 
دوستداران محيط زيست را به همراه دارد. برخی معتقدند 
می توان بخشی از آن را نذر ســاير حوزه ها از قبيل محيط 

زيست كرد كه كمكی به حفاظت از اين عرصه خواهد بود.
كاهش اين حجم عظيم زباله، نيازمند عزم جدی و حضور 
فعال مردم در اين عرصه است كه در غير اين صورت، دود 

تخريب و آلودگی محيط زيست به چشم انسان می رود.
بر اساس آمارهای اعالم شده، ساالنه بيش از ۱۷۷هزار تن 
پالستيک در ايران توليد می شــود كه برابر با 5۰۰ تن در 
روز اســت و اگر حجم ظروف يكبار مصرف در مناسبت ها 
را نيز بــه آن اضافه كنيم، عظمت حجم اين زباله شــهری 

تصورناپذير خواهد بود.
اين فعال محيط زيســت با بيان اينكه هم اكنون برخی از 
تكايا و حســينيه ها تا حد امكان بــرای جايگزينی ظروف 
يكبار مصرف پالستيكی اقدام می كنند، خاطرنشان كرد: 
نكته قابل توجه اين است كه مكان های جمع آوری ظروف 
يكبار مصرف پالستيكی و گياهی و نيز ته مانده غذاها بايد 

جدا باشند و از مبدأ تفكيک شوند.
وی ادامه داد: همچنين چند ســالی است كه طرح حذف 
و ســاماندهی ظروف يكبار مصرف پالستيكی را در مراسم 
ملی و دينی اجرا می كنيم كــه در اين مدت نتيجه خوبی 
داشته اســت. حداقل اين اســت كه مردم با مضرات اين 
ظروف آشنا شــده اند و در حال حاضر حذف آن، نيازمند 

يک عزم جدی و ملی و حمايت دولت است.
به گفته عبيری، تالش می كنيــم برگزاركنندگان تكايا و 
حســينيه ها، به جای ظروف يكبار مصرف پالســتيكی، 
از ظروف گياهی اســتفاده كنند كه ماندگاری كمتری در 

طبيعت دارند.
حســين عبيری گلپايگانی، فعال محيط زيســت و رييس 
انجمن كوهستان ســبز نيز در گفت و گو با خبرنگار علمی 
ايرنا اظهار كرد: امســال در زمينه نذرهای محيط زيستی 
برنامه ريــزی كرديم و تــالش داريم فرهنــگ آن را جا 

بيندازيم.
درويش گفت: همچنين ســعی می كنيــم رعايت حرمت 
گياهــان و حيوانات، در تكايا و حســينيه های هر شــهر 

نهادينه شــود و با خــودداری از ايجاد صداهــای زياد و 
ديرهنگام، موجب آزار مردم و حتی حيوانات نشوند.

مدير كل دفتر مشــاركت های مردمی ســازمان حفاظت 
محيط زيســت گفت: از ديگر اقدامات نمايندگان سمن ها 
اين است كه برگزاركنندگان مراســم سوگواری را متقاعد 
كنند كه با رفتار صحيح، الگوی مراجعين و ساير عزاداران 

باشند.
وی ادامه داد: همچنين تالش مــی كنيم برگزاركنندگان 
تكايا و حســينيه ها، مــكان هايی را به طــور جداگانه به 

جمع آوری زباله و ته مانده غذاهای گرم اختصاص دهند.
درويش توضيح داد: يكی از مشــكالتی كه طی چند سال 
اخير به وفور ديده می شــود، اين اســت كه مــردم برای 
دريافت غذاهای نذری هم از ظروف يكبار مصرف استفاده 
می كنند؛ در حالی كه بهتر اســت برای ايــن كار، از منزل 
ظرف به همراه بياورند؛ زيرا در اين صورت، هم سالمت آنها 

و هم محيط زيست حفظ می شود.
وی افزود: نمايندگان اين ســمن ها با حضــور در تكايا و 
حســينيه ها درخواســت می كنند كه ظروف ســنتی را 

جايگزين ظروف يک بار مصرف پالستيكی كنند.
محمد درويش، مديــر كل دفتر مشــاركت های مردمی 
سازمان حفاظت محيط زيســت، روز شنبه در گفت و گو با 
خبرنگار علمی ايرنا اظهار كرد: امسال تشكل های زيست 
محيطی در ۱۰ اســتان از جمله تهران، لرســتان، فارس، 
اصفهان، زنجان، خراســان شــمالی، هرمزگان و همدان 
تالش می كنند تا فرهنگ جايگزينی ظروف يكبار مصرف 

پالستيكی را جا بيندازند.
عالوه بــر اين، معضــل كم آبی در كشــور، تشــكل های 
زيست محيطی را بر آن داشته اســت كه با حضور در تكايا 
و حســينيه ها، از برگزاركنندگان و گردانندگان مراســم 
بخواهند در پايان مراسم، برای نظافت و شست وشو، از آب 

كمتری استفاده كنند.
باتوجه به افزايش بســيار زياد اســتفاده از اين ظروف در 
ايام محرم و صفر، فعاالن محيط زيســت امسال مقوله ای 
را تحت عنوان »نذری محيط زيستی« به طور برجسته تر 
مطرح كرده اند و از برگــزار كنندگان مراســم در تكايا و 
حسينيه ها می خواهند بخشــی از هزينه غذا برای نذری 
را به نذرهای محيط زيســتی همچون تامين هزينه تهيه 

علوفه يا دانه اختصاص دهند.
در حقيقت، استفاده از ظروف يكبار مصرف پالستيكی در 
ايران، در روزهای عادی نيز زياد است؛ به طوری كه از اين 

نظر در شمار ۱۰ كشور اول جهان قرار داريم.
چند سالی است حجم زياد استفاده از ظروف يكبار مصرف 
پالستيكی در مناســبت ها، نگرانی دوســتداران محيط 
زيســت را برانگيخته اســت. در اين روزهای ســوگواری 
محرم نيز بعد از پايان يافتن مراســم سينه زنی و عزاداری، 
انبوهی از ليوان های پالستيكی كف خيابان را می پوشاند؛ 
 ظروفی كــه در نهايــت، بــه آلودگی آب و خــاك منجر 

می شوند.

محرم و نذر طبیعت

باتوجه به افزایش بســیار زیاد اســتفاده از این ظروف در ایام محرم و صفر، فعاالن محیط زیست امسال 
مقوله ای را تحت عنوان »نذری محیط زیســتی« به طور برجســته تر مطرح كرده اند و از برگزار كنندگان 
مراسم در تكایا و حســینیه ها می خواهند بخشــی از هزینه غذا برای نذری را به نذرهای محیط زیستی 

همچون تامین هزینه تهیه علوفه یا دانه اختصاص دهند.

متخلف شكار پرندگان وحشي در شهرستان گلپايگان دستگير 
شد.

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محيط زيســت گلپايگان، در 
پي اطالع رساني يک شهروند دوســتدار محيط زيست از طريق  
ســامانه تلفن ۱۱۰با همكاري ماموران نيــروي انتظامي، يگان 
حفاظت اين اداره، موفق به دســتگيري متخلف شكار غيرمجاز 

پرندگان وحشي در اطراف شهر گلپايگان گرديد.
 از متخلف، الشه چهار قطعه پرنده وحشــي، يک قبضه اسلحه 
شكاري، ابزار شــكار و خودرو كشــف و ضبط شــده و پرونده 
تخلف جهت ســير مراحل قانوني، به مقامات قضايي شهرستان 

گلپايگان تحويل گرديد.

يک قطعه پرنده از گونه حواصيل توســط يكي از روســتائيان 
دوستدار طبيعت خوانسار به محيط بانان اين شهرستان تحويل 

شد.
به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محيط زيســت خوانسار، طي 
تماس تلفني يكي از روستائيان دوســتدار طبيعت با اين اداره، 
مبني بر وجود يک قطعه پرنده آبــزي از نوع حواصيل در اطراف 
روســتاي قودجان، يگان حفاظت محيط زيســت شهرســتان 
خوانســار، بدون درنگ به محل مورد نظر اعزام شــدند و پس از 
تحويل پرنده مذكــور كه از ناحيه يكي از بال ها آســيب جزئي 
ديده بود، آن را به اداره منتقل نمــوده و پس از مداوا و اطمينان 
 از صحت كامــل پرنده، در ســد باغكل خوانســار رهاســازي 

نمودند.

اخبار

 تالش می كنیم 
برگزاركنندگان 

تكایا و 
حسینیه ها، 

به جای ظروف 
یكبار مصرف 
پالستیكی، از 
ظروف گیاهی 
استفاده كنند 
كه ماندگاری 

كمتری در 
طبیعت دارند

دریچه

يک فعال محيط زيســت گفت: بريدن درختان به منظور 
ايجاد هيزم برای ديگ هــای نذری، ريختن آشــغال در 
خيابان هــا، ريختن خون حيوان ذبح شــده و نشســتن 
بقايای خون، از معضالتی است كه متاسفانه باعث تجمع 
 حشرات در محل ذبح حيوان و آلوده شدن محيط زيست 

می شود.
مجيد حيدرزاده، كارشــناس و فعال محيط زيســت، ماه 
محرم را ماه درس گرفتن و الگو ســازی برای بهتر زندگی 
كردن در ابعاد فردی و اجتماعی دانســت و گفت: ظرفيت 
تربيت اجتماعــی، در ماه محرم بايد بيشــتر مورد توجه 
علمای دينی قرار گرفته و عزاداران به آن دقت بيشــتری 

داشته باشند.
وی با بيان اينكه عزاداری برای سيدالشــهدا، بهترين راه و 
كشتی نجات برای افراد در طول مسير زندگی است، افزود: 
نكته مهم در عزاداری ها اين اســت كــه حضور جمعی و 
صد البته رعايت نكات بهداشتی در هيئت ها بر اساس نظم 

و با دقت عمل صورت گيرد. 
اين فعال محيط زيست در ادامه، ضمن انتقاد به برخی از 
رفتارها در هيئت های عزاداری، اظهارداشت: عزاداری ها 
زمانی به بهترين صورت ممكــن تاثيرات روحی و معنوی 
بر پيكره فرد و جامعه می گذارد كه باعث آسيب رسانی به 
محيط زيست و همچنين بهداشت فردی و محيطی نشود.

حيدرزاده در توضيح اين مطلب افزود:  متاسفانه در برخی 
از هيئت ها  ديده می شــود كه ليوان های شربت يا ظرف 
غذا، بعد از مصــرف به داخل جوی آب يــا خيابان پرتاب 
می  شود! اين رفتار در خور يک عزادار شيعه حسينی نيست 
كه خيابان ها را به واســطه اين پذيرايی هــا كثيف كنند و 
كارگران شــهرداری را تا دم صبح به زحمت بيندازند؛ اين 

فرهنگ بايد تصحيح شود. 
حيدرزاده به افزايش اســتفاده از ظروف يک بار مصرف در 
ايام عزاداری تاسوعا و عاشورا اشاره كرد و گفت: اين ظروف 
به دليل تجزيه ناپذير بودن، ســال های ســال در محيط 
زيست باقی می مانند و با آلوده كردن طبيعت، آثار مخربی 
در محيط زندگی نسل حاضر و نسل های بعد بر جای می 

گذارند.
اين فعال محيط زيســت، در پايان به پويش محرم ياران 
محيط زيســت در برخی از شهرهای كشــور اشاره كرد و 
گفت: هدف اصلی اين گروه، محافظت از محيط زيست و 
حفظ سالمت آن است و الزم است كه در كالن شهرهايی 
مانند تهران نيز اين پويش ها شناخته و راه اندازی شود و 

هر شهروند، خود را به عضويت در اين پويش، ملزم بداند.

فعال محیط زیست خبر داد:

راه اندازی پویش های یاران 
محیط زیست كالن شهرها 
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پیشنهاد سردبیر: 
همیشه یک راه حل وجود دارد!

تلنگری بر روح

ســفر جف در تبدیل شدن به »مرد شــصت میلیون دالری« به 
این سادگی ها نبوده اســت. او مراحل آزمون و خطا را پشت سر 
گذاشــته و ســرد و گرم روزگار را چشیده اســت. عدم پذیرش 
مشــتریان بالقوه همواره در همه جا وجود دارد، اما جف بیدی 
نیست که از این بادها بلرزد! او اجازه نمی دهد یأس و نومیدی به 

زندگی اش راه یابد.
جــف می گویــد: » به قــول معروف، یکــی می خواهــد، یکی 
نمی خواهد... پــس بدون ناامیدی... برو به ســراغ بعدی. در این 
کار نباید چیزی را به خودت بگیری.« سایر اصول و اصطالحات 
مورد عالقــه اش عبارتند از: » کمتر ســخن بگو امــا با آدم های 
بیشتر؛ برو ســراغ نفر بعدی؛ در روز دست کم با سه نفر صحبت 
کن؛ کار نیکو کردن از پر کردن است؛ توقع پیروزی داشته باش 
و مهم نیست چه بگویی، مهم این است که چه احساسی نسبت 

به آن داشته باشی.«
یکی از رموز موفقیت جف، پشــتکار اســت. وقتــی ان.اس.ای 
مجوزهای دولتی الزم برای فروش محصوالت خود در کشوری 
را دریافت می کنــد، جف بالفاصله برای بازاریابی دســت به کار 
می شود. او مدام به سراسر جهان ســفر و به نمایندگان خود در 
بازاریابی محصوالت جوس پالس کمک می کند. ممکن اســت 
ســاعت ده صبح تلفنی با آســیا صحبت کند تا گروهش را در 
آنجا هماهنگ کنــد. بعد از ظهر، در حالی که ســاعت کاری در 
اروپا به اتمام رسیده اســت با آنها تماس می گیرد. اوایل غروب، 
به کانادایی ها و آمریکایی ها زنــگ می زند. طبق برآورد خودش، 
بیش از یک میلیون نفر در سی کشــور مختلف را  آموزش داده 
و بالغ بر سه میلیارد دالر فروش داشــته است. کمک های جف 
باعث شده صدها نفر هفت برابر درآمد عادی و هزاران نفر شش 

برابر درآمد عادی شان حقوق دریافت کنند.
به گفته گوردون هستر مدیر اجرایی جف، » فقط با کمک کردن 

به موفقیت دیگران اســت که می توان در حرفه جف به موفقیت 
دست یافت. از وقتی جف را شناخته ام، تمرکز بر برآورده کردن 

رویاهای دیگران، فلسفه اصلی او در زندگی بوده است.« 
جف می گوید:  در کتاب آســمانی آمده اســت کــه » راهی را 
برگزینید که بتوانید به جمع کثیری از مردم خدمت کنید و این 
راه به عظمت ختم خواهد شد.« من بیشــتر از درآمد خودم به 

فکر منافع زیر دستانم هستم.
در نهایــت، او از اینکه توانســته اســت زندگی تعــداد کثیری 
از مردم را تحــت تاثیر قرار دهد، احســاس رضایــت می کند، 
جف به مــردم اعتمــاد دارد، حتی گاهــی اعتماد او نســبت 
به مردم بیشــتر از اعتمادی اســت که خودشــان نســبت به 
خودشــان دارند. او به رشــد در همه حوزه هــای زندگی اش، 
اعــم از کاری، معنــوی و عاطفــی اهمیــت می دهــد. معتقد 
اســت رشــد در جهت تبدیل شــدن به رهبری کــه می تواند 
 الگــو و سرمشــق دیگــران باشــد، بســیار حائــز اهمیــت 

است.
 او مرید مربیان موفقیت از جملــه، تونی رابینز، جیم ران و زیگ 
زیگالر اســت و خیال ندارد از یادگیری دســت بکشد. زندگی 
جف، مجلل و پرزرق و برق اســت. به قول اسکات دوگارمو، ناشر 
و سردبیر ارشــد مجله ساکســس، » بعضی ها برای دستیابی به 
فرصت های احتمالی آتی، سیاســت خودنمایــی و مبالغه را در 
پیش می گیرند. اگــر چه موفقیت او در زندگــی حیرت برانگیز 

است، داستان زندگی اش موثق و معتبر است.«
بی گمان، ثروت جف در زندگی مادی او هویداســت؛ اما ثروت 
و سخاوت او در عشــق و محبتی هم که نثار خانواده اش می کند 
نمود پیدا می کنــد. او به برادرش پل کمک کــرد تا کاری برای 
خودش راه بیندازد و مخارج برادر دیگــرش جاناتان را در طول 
مدتی که برای دریافت مــدرک دکتری تحصیل می کرد، تامین 

کرد.  جف اذعان می دارد که عاشق این است که به پای مادرش 
پول بریزد. وقتی جف کوچک بود. مــادرش خودروی قراضه ای 
داشــت و جف بارها متوجه شــده بود مادرش از رانندگی با آن 
عذاب می کشــد. از این رو، وقتی جف در کارش موفق شــد، با 
کارآگاه بازی کشــف کرد که خودروی رویایی مادرش چیست و 

آن را به مناسبت کریسمس به مادرش هدیه کرد. 
جف، درخشش قطرات شبنمی که روی بدنه خودرو را پوشانده 
بــود، در طلوع بامداد کریســمس بــه خوبی به یــاد دارد. او از 
فروشنده خواسته بود روبان قرمز بزرگی روی خودرو نصب کند 
) جف بــه آن روبان کلی زنگولــه آویزان کرده بــود( و در زمان 
مناسب، جف ســوییچ را به مادرش داد. با دیدن آن هدیه، اشک 
شوق بر گونه های مادرش جاری شد و جف به یاد دارد چقدر به 
خود می بالید که توانسته اســت بخش کوچکی از زحماتی را که 

مادرش طی سال ها برای او کشیده بود، جبران کند.
جف می گوید: » یک مادر که بیشــتر ندارم؛ دوست دارم به پاس 
محبت های بی دریغی که نثارم کرده اســت، دنیــا را به پایش 
بریزم!« جف غیر از آ ن خودرو، یک دســتگاه لکســوس شاسی 
بلند جدید برای مادرش خریده، او را به مســافرت اروپا و هاوایی 

برده و در بازسازی خانه اش به وی کمک کرده است.
جف با ثروت خود دیگر چــه کارهایی می کند؟ او فردی نیکوکار 
و بشر دوست است. به ســازمان های متعددی همچون انجمن 
حمایت از بیماران فلج مغزی، مرکز حمایت از کودکان و انجمن 
حمایت از مســتمندان کمک می کند. جف، قلبــی از طال دارد 
و محبت، ســخاوت و زحمات بــی دریغش را همــواره نثار این 

سازمان های خیریه کرده است.
جف بــا خرد، بصیرت و عشــق خــود زندگی عده بســیاری را 
دستخوش تحول کرده اســت. او در زندگی خیلی ها در جامعه 
و حرفه خود تاثیر نهاده و متقابال تحت تاثیر قرار گرفته اســت. 
بدون اراده، پشــتکار و مداومت مســتمر جف، هیچ یک از اینها 
میســر نبود. به قول جف، » هر چه در توان دارید برای خدمت 
به دیگران و کمک به موفقیتشان انجام دهید تا موفقیت از در  و 

دیوار برایتان ببارد!«

وقتی هوای آلــوده راه تنفــس ما را می بنــدد وکودکان 
معصوم و بانوان باردار و سالمندانی که بیماری های ریوی 

و قلبی دارند تهدید می شوند، آیا خود را متهم دیده ایم؟
 مصرف بی رویه مواد غذایی که برخی از این مواد مانند نان 
پروسه های طویل و پر هزینه ای را طی کرده اند تا به دست 
مصرف کنندگان برسند، آیا در چنین موقعیتی خودت را 

مسئول این همه زیاده روی می دانی؟
 این من و من های دیگر اکنــون که به دنبال مقصریم کجا 
رفتند؟  تا زمانی که نقطه شــروع را پذیرش خطای خود 
ندانیــم و نبینیم، معجزه ای رخ نخواهــد داد. تا زمانی که 

صبور نباشیم و با حساسیت و شعور گام به گام برای خلق 
راهکارهای تازه برای حفظ صلح و ســالمت میان انسان و 

طبیعت قدم برنداریم، معجزه رخ نخواهد داد. 
معجزه همان حال خوب است از مرکز حال بد؛ یکی دیگر 
از آفت های عــدم اتحاد نیکان با هم عجول بودن انســان 
است. ما مشتاقیم همه چیز را هم سهل و آسان و هم سریع 

به دست آوریم.
 چون حوصله تعمق، تفکر و مشــاوره با خرد پیشه گان را 

نداریم، این شتابزدگی خالف روند طبیعت است.
 اگر روزی از خواب بیدار شــدید و احساس کردید افسرده 

هســتید و حوصله ندارید از تختخوابتان بیــرون بیایید، 
 گمان مبرید این حال یک شــبه بر شــما عارض شــده! 
اندک اندک و در طول زمان این روش نادرســت بر روح و 

روان زندگیتان عارض شده است. 
حال معکوس چنین حالی نیز به همین نسبت است؛ یعنی 
اگر می بینید انســانی سرمســت زندگی هستید، مشتاق 
خدمت به مردم و جامعــه اید، شــیفته طبیعت و حامی 
محیط زیست هســتید، رفتاری مصلحانه با همه پدیده ها 
دارید، این حــال نیز یک شــبه عارض نشــده و حاصل 

قدم های آهسته و پیوسته شما در مسیر آگاهی است. 

با نیکان متفق باش )3(

راری! )قسمت آخر( ـِ از نـداری تا ف

کسی که در مورد نیروی تمرکز فکر و قدرت حافظه اش 
احساس عدم توانایی می کند در اصل خودش این ضعف 
را در خود به وجود آورده اســت. هر انسانی باید به خود 
بقبوالند که واقعــا دارای قدرت و توانایــی تمرکز فکر 

می باشد، فقط باید آن را به کار بیندازد.
شکایت کنندگان از ضعف حافظه 

بیشتر افرادی که از ضعف حافظه خود شکایت می کنند، 
در اصل یک نوع تلقین منفی را به خود قبوالنده اند و هر 
چقدر بیشــتر این موضوع را مطرح کنند نیروی حافظه 
خویش را ضعیــف تر می نمایند.  همیــن طور تلقینات 
و القائات منفی اطرافیان نیــز در صورتی که مورد قبول 
شخص قرار بگیرد یک عامل بسیار مهم در ضعف حافظه 
او می باشــد چون انعکاس آن تلقینات در درون انسان 
باعث ایجاد ضعف اعتماد به نفس و توانایی شده و قدرت 

حافظه و تمرکز فکر را ضعیف می کند. 
خداوند انسان را قادر به هر کاری نموده است 

بیشــتر انســان ها، خواهان تمرکز فکــر و حافظه قوی 
هســتند ولی مایوس بوده و خود را شایسته نمی بینند. 
چنین افرادی باید توجه داشــته باشــند که خداوند در 
انســان اســتعدادها و نیروهای عجیب و فوق العاده ای 
قرار داده و انسان را قادر به هر کار ممکنی ساخته؛ کافی 
است خود انسان بخواهد آن وقت قادر است هر کاری را 

انجام دهد و به هر هدفی برسد.  

اعتماد به نفس

دانستنی ها

آیا می دانید مزه ســیب، پیاز و ســیب زمینی یکی اســت و به خاطر بوی 
آنهاست که طعم متفاوتی دارند.

آیا می دانید ســاالنه ۵۰۰ فیلم در آمریــکا و ۷۰۰ فیلم در هند ســاخته 
می شود.

آیا می دانیــد فیل ها قادرند روزانــه ۶۰ گالــن آب و ۲۵۰ کیلوگرم یونجه 
مصرف کنند.

آیا می دانید کانگوروها قادرند ۳ متر به باال و ۸ متر به جلو بپرند.
آیا می دانید بزرگ ترین مجسمه بودا در چین قرار دارد که بلندای آن ۴۱۶ 

و پهنای آن ۶۸ متر می باشد.
آیا می دانید عطسه یک شــخص بیمار ۵ هزار قطره ریز که حاوی ویروس 

است در فضا پخش می کند.

زیر تیغ شهرت  

حرف حساب

خطر عبور چاپلوســان :  الزم نیســت راه دور  زاینده رود
برویم و خودمان را جای هنرپیشه مشهوری تصور 
کنیم که با مشکل سبز شــدن جماعت چاپلوسان سر راهش مواجه است. 
کافی است در یک کار روزمره و دم دســتی هم به شهرت رسیده باشید تا 
بتوانید این وضع را تصور کنید. فرض کنید آشپزی شما خیلی خوب است 
و اسمتان بر ســر زبان اقوام افتاده اســت. هر جا که می نشینید، یک عدد 
وظیفه خودشان می دانند که از شما تعریف کنند؛ یعنی هر کاری که شما 
بکنید، از نظر آنها خیلی نوآورانه و جذاب اســت؛ تزیین شله زرد با هویج 
پخته یا ریختن گالب در قورمه ســبزی نه تنها خراب کاری نیست که اوج 
خالقیت است! آنها آه می کشند و افســوس می خورند که چرا این فکر به 
ذهن خودشان نرسیده اســت. حاال من نمی خواهم خیلی شما را به دنیا 
بدبین کنــم و بگویم همین آدم ها احتماال پشــت ســرتان چیز دیگری 
می گویند؛ اما تا همین جا هم آنها با این تعریف هــای الکی، رفته رفته نه 
تنها هنر شما بلکه خود شما را هم تباه می کنند. حلقه چاپلوسان و تملق 
گویان آن قدر ســر و صدا راه می اندازند که شــما نتوانید صدای نقدهای 
سازنده را بشــنوید و حتی اگر شــنیدید، نتوانید به آن توجه کنید. به هر 
حال آدم به چیزهای مختلفی معتاد می شــود که یکــی از آنها تعریف و 

تمجید است. 
لطفا جدی نگیرید!

حتما بارها این جمله را شــنیده اید که یک فرد مشــهور حاال می خواهد 
هنرمند باشید یا ورزشــکار و حتی پژوهشگر گفته اســت که من متعلق 
به همه مردم هســتم. این بنــدگان خدا با گفتن این جملــه می خواهند 
حسن نیت و مردمداری خود را نشــان دهند؛ اما اشکال کار اینجاست که 
خیلی ها این جمله را جدی مــی گیرند و فکر می کنند ایــن خانم یا آقا 
جدی جدی متعلق به آنهاســت یا قرار اســت به هر زور و ضربی که شده 
متعلق به آنها شود. رفتارهای عجیب و غریب خیلی از آدم ها که زندگی را 
برای افراد مشهور سخت می کنند و آنها را وادار می کنند تا عینک دودی 
بزنند، محافظ داشته باشند، همیشه مثل فراری ها زندگی کنند و مدام در 

حال تکذیب کردن باشند از همین جا ناشی می شود. 
خب شما بهتر از من می دانید که یک پای جنگ، جنگ روانی است. برای 
همین اســت که یک عده کارشان می شود شایعه ســاختن پچ پچ کردن 
و دســت به دســت کردن صفحات زرد روزنامه ها و در نهایت نابود کردن 
زندگی آن بیچاره. بی جهت نیســت که می گویند: ما آنهایی را که بیشتر 

دوست داریم، بیشتر آزار می دهیم. 

- اونی که همیشــه کوتاه میاد آخرش یــه روز بلند 
میشه میره. 

- همه آدم ها یک بار می میرن ولی بعضی ها سال ها 
طول می کشه تا دفن شن. 

- یــه روزی می فهمی کــه حضورت بــرای آدم ها 
ضرورت نیســت، فوقش مصلحته! از اون روز به بعد 
از قلبت فقط در حد پمپاژ خون توقع پیدا می کنی، 

نه بیشتر!
- یه قانونی هم هست بین بی شــعورها که میگه هر 

وقت چیزی رو نفهمیدی، مسخرش کن. 
- خدا بیامرز هر چی بیشــتر دلش واسه کسی تنگ 

می شد کمتر به روی خودش میاورد. 
- بهش بگین دوســتش دارین، قبــل از اینکه یکی 

دیگه بهش بگه. 

سر در الک بی نشانی )2( 

هر انسانی
 باید به خود بقبوالند که ... 
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شــهری بود که مردمش اصال فیل ندیــده بودند، از 
هند فیلی آوردند و بــه خانه تاریکــی بردند و مردم 
را به تماشــای آن دعوت کردند مردم در آن تاریکی 
نمی توانســتند فیل را با چشــم ببینند. ناچار بودند 

با دســت آن را لمس کنند. کســی که دســتش به 
 خرطوم فیل رســید گفت: فیل مانند یک لوله بزرگ 
اســت. دیگری که گوش فیل را با دست گرفت گفت: 
فیل مثل بادبزن است. یکی بر پای فیل دست کشید و 
گفت: فیل مثل ستون است و کسی دیگر پشت فیل را 
با دست لمس کرد و فکر کرد که فیل مانند تختخواب 
است. آنها وقتی نام فیل را می شنیدند هر کدام گمان 
می کردند که فیل همان است که تصور کرده اند. فهم و 
تصور آنها از فیل مختلف بود و سخنانشان نیز متفاوت 
بود. اگر در آن خانه شــمعی می بود. اختالف سخنان 
آنان از بین می رفت. ادراک حســی مانند ادراک کف 
دســت، ناقص و نارساســت. نمی توان همه چیز را با 

حس و عقل شناخت.

دهقانی در روســتایی زندگی می کرد و باید پول 
زیادی را که از یــک پیرمرد قرض گرفته بود، پس 

می داد.
دهقان دختر زیبایی داشــت که خیلی ها آرزوی 

ازدواج با او را داشتند.
 وقتــی پیرمــرد طمعــکار متوجه شــد دهقان 
نمی توانــد پــول او را پس بدهد، پیشــنهاد یک 
معامله داد و گفت اگر با دختر دهقان ازدواج کند 

قرض او را می بخشد. 
دختــر دهقــان از شــنیدن ایــن حــرف بــه 

وحشــت افتــاد و پیرمــرد کاله بــردار بــرای 
 اینکــه حســن نیــت خــود را نشــان بدهــد 
گفت: اصال یک کاری می کنیم، من یک سنگریزه 
ســفید و یک سنگریزه ســیاه در کیسه ای خالی 
می اندازم، دختر تو باید با چشــمان بســته یکی 
از این دو را بیرون بیاورد. اگر ســنگریزه ســیاه را 
بیرون آورد باید همسر من بشود و بدهی بخشیده 
می شود و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد الزم 
نیســت که با من ازدواج کند و بدهی نیز بخشیده 
می شــود، اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود 

باید پدر به زندان برود.
این گفت و گو در جلوی خانه کشــاورز انجام شد 
و زمین آنجا پر از ســنگریزه بود. در همین حین 
پیرمرد خم شــد و دو ســنگریزه برداشت. دختر 
که چشــمان تیزبینی داشــت متوجه شد او دو 
سنگریزه سیاه از زمین برداشــت و داخل کیسه 

انداخت. ولی چیزی نگفت!
سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آنها 

را از کیسه بیرون بیاورد.
دخترک دســت خود را به داخل کیسه برد و یکی 
از آن دو سنگریزه را برداشت و به سرعت و با ناشی 
بازی، بدون اینکه ســنگریزه دیده بشود، وانمود 
کرد که از دســتش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا 

کردن آن ســنگریزه در بین انبوه سنگریزه های 
دیگر غیر ممکن بود.

در همین لحظه دخترک گفت: آه چقدر من دست 
و پا چلفتی هستم! اما مهم نیست. اگر سنگریزه ای 
را که داخل کیسه است دربیاوریم معلوم می شود 
سنگریزه ای که از دســت من افتاد چه رنگی بوده 
است و چون ســنگریزه ای که در کیسه بود سیاه 
 بود، پــس باید طبق قرار، آن ســنگریزه ســفید 

باشد.
 آن پیرمــرد هم نتوانســت به حیلــه گری خود 
اعتراف کند و شــرطی را که گذاشته بود به اجبار 
پذیرفت و دختر نیز تظاهر کــرد که از این نتیجه 

حیرت کرده است.

همیشه یک راه حل وجود دارد!

سودوکو

فیل در تاریکی

فرصت های زندگی را دریابیم گربه تنبل را موش طبابت مي کند
مي گویند در زمان هاي قدیم پیرزن نخ  ریسي بود که چند سال پیش 
شوهرش مرده بود و با دو گربه اش زندگي مي کرد. اسم یکي از گربه  ها 
عروس بود و اسم یکي د یگر هم ملوس. گربه عروس خیلي زرنگ بود 
و روزي نبود که چند تا موش گنده از پشــت کنــدو و هیمه هاي پیر 
زال نگیرد و ســبیلي چرب نکند برعکس او ملوس، گربه خیلي تنبل 
و تن پروري بود و بیشــتر وقت  ها مي رفت پهلوي پیرزن و آنقدر لوس  
بازي در مي آورد تــا پیرزن از غذاي خودش یک چیــزي به او مي داد. 
موش هاي خانه پیرزن خیلي از عروس مي ترســیدند؛ اما میانه شان با 
ملوس خیلي خوب بــود به  طوري که وقتي ملــوس تنبل مي خوابید 
موش  ها از سر و کولش باال مي رفتند، بعضي از موش  ها شیطان هم زیر 
دم او ســیخونک مي زدند، خالصه وقتي موش  ها از تنبلي و بي بخاري 
ملوس خبردار شــدند قرار گذاشــتند چند تا از گردن کلفت هایشان 
بروند پیش او و میانــه آن دو را به هم بزنند تا از شــر آن یکي خالص 

شوند.
در همین گیر و دار ملوس ناخوش شــد و به ســراغ رفقایش رفت و از 
آنها کمک خواست، موش  ها هم دور او جمع شدند تا فکري به حالش 
کنند. پیرزن که از بدحالي و ناخوشــي ملوس باخبر بود به همراه زن 
همسایه وارد خانه شــد. زن همسایه همین که چشــمش به گربه و 
موش  ها افتاد رو کرد به پیرزن و گفت: »اینهــا چه مي کنن؟ این چه 
وضعیه؟« پیرزن جواب داد: »این گربه من ناخوشه، مرضش هم تنبلي 
اســت، حتما رفته پیش موش  ها به حکیمي؟« زن همسایه خنده اي 
کرد و گفت: »بله! گربه تنبل ره موش حکیمي منــه!« )گربه تنبل را 

موش طبابت مي کند!(

دلنوشتهضرب المثل

وقت طالســت و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر اســت؛ گرچه نیازهای 
آدمی بی شــمار اســت و بســیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست 
می روند، اما جسم و روح ما نیازهایی دارد که با برآوردن آنها آرامش هر 

چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.
فرصت ها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمان هایی که چه زود می گذرند: 

 فرصتی برای دعا
نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود.

  زمانی برای دوستان
داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است.

 وقتی برای کار
کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است.

 زمانی برای فکر کردن
تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است.

 وقتی برای مطالعه
دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است.

 زمانی برای گوش دادن
یک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند.

 نگاهی به عشق
عشق، اصلی ترین طعم شیرین زندگی است.

 زمانی برای رویا
سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد.

  فرصتی برای بازی
 نشــاط و شــادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی اســت که هرگز از 

یاد نمی رود.

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
کار بزرگ تیرانداز اصفهانی در ایتالیا 

فضای مجازی 

 علیرضا بیرانوند برای دومیــن بازی متوالی بــا رامین رضاییان 
به بحث پرداخت تا شــایعاتی در مورد اختالف دو ملی پوش تیم 
پرسپولیس به وجود آید. با این حال گلر تیم ملی بعد از بازی تیم 
ملی برابر ازبکســتان پستی منتشر کرد تا این شــایعه رفع شود. 
بیرانوند در اینستاگرامش نوشت:» دوستون دارم، خدایا شکرت، 

در ضمن داداشم رامین«.

بیرانوند به شایعات پایان داد؟

اگر تعداد بازی های ملــی، قدمت یا هر دو عامل به صورت 
توأمان مــالک باشــد آندرانیک تیموریان، ســیدجالل 
حسینی، مسعود شجاعی و احسان حاج صفی گزینه های 
مناســبی برای کاپیتانی تیم ملی به نظر می رســند اما با 
اضافه شــدن بازیکنی مثل اشــکان دژاگه بــه معادالت 

کاپیتانی تیم ملی ماجرا کمی پیچیده تر می شود.
 اگر تعــداد بازی های ملــی معیار اصلی بســتن بازوبند 
کاپیتانی باشد سیدجالل حســینی، آندرانیک تیموریان 
و احســان حاج صفی به ترتیب بــا 106، 100 و 81 بازی 
ملی، کاپیتان های اول تا سوم ایران هستند. با این وجود، 
معادله کاپیتانی تیم ملی به این سادگی نیست و دست کم 
از دید کارلوس کی روش معیارهای دیگری نیز در انتخاب 

کاپیتان تیم ملی دخیل است.
شجاعی؛ قدیمی ترین

در دیدار با ازبکســتان و در روز نیمکت نشــینی آندو که 
اول  حــال حاضــر تیم ملی اســت کاپیتــان 
مســعود  این 
شجاعی بود که 

رغم حضور  علی 
حسینی و حاج صفی در 

زمین پیشــاپیش سایر ملی پوشان 
در کسوت کاپیتان ایران وارد زمین شد. این در 

حالی است که شجاعی تنها 67 بازی ملی دارد.
از یک زاویه دیگر اما هیچ ایــرادی به کاپیتانی 
شــجاعی وارد نیســت زیــرا او قدیمی تریــن 

ملی پــوش حال حاضــر فوتبال 
ایران اســت و اولین بازی 

ملی خود را اواخر سال 
زمــان  در  و   2004
برانکو  ســرمربیگری 
انجــام  ایوانکویــچ 
آنــدو  اســت.  داده 

هم دیگر بازیکنی اســت که اولین بازی ملی اش به زمان 
برانکو برمی گردد با این تفاوت که کاپیتان فعلی تیم ملی 
9 ماه دیرتر از شــجاعی اولین بازی ملی خود را پشت سر 

گذاشت.
سیدجالل؛  رکورددار

حسینی اولین بازی ملی خود را در ســال 2007 و زمان 
حضور امیر قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی پشــت ســر 

گذاشت. 
جالب آنکه ســیدجالل در حالی از چند ماه پیش رسما به 
باشگاه صدتایی های تیم ملی پیوسته و در بین ملی پوشان 
فعلی بیشترین بازی ملی را دارد  که در زمان تجربه اولین 
بازی ملی خود خیلی جوان نبود و چهــار روز از تولد 25 
سالگی اش می گذشت اما این مدافع مستحکم و کم نوسان 
از آن زمان تا به امروز آنچنان مورد وثوق مربیان 
مختلف تیم ملی قرار داشــته و جایگاهش 
در جمع ملی پوشــان چنان تثبیت شده 
بوده که ظــرف کمتر از 10 ســال تعداد 
بازی های ملــی خود را ســه رقمی کرده 

است.
حاج صفی؛کاپیتان آینده

برعکس سیدجالل، حاج صفی 
اولین بــازی ملی خــود را 
زمانی پشــت سر گذاشت 
که هنــوز نوجوان بود و 

ســت  ر د
از  مــاه  ســه 

ساله شدنش  هجده 
اولین  می گذشــت. 
بازی ملی احسان در 

سرمربیگری  زمان 
علــی دایــی در 

سال  اواســط 
اتفاق   2008

از  افتــاد. 
آنجــا کــه 
بقیه مدعیان 
بازوبند  بستن 

کاپیتانــی تیم ملــی، همگی 
30 ســالگی را رد کرده اند و در 
پایانی ملی پوشی  ســال های 
خــود بــه ســر می برند 

حاج صفی 26 ســاله را بایــد کاپیتان اول ســال های نه 
چندان دور تیم ملی دانست مگر آنکه در آینده یک اتفاق 
غیرمترقبه این بازیکن را به شــکل دور از انتظاری، از تیم 

ملی دور کند.
آندو؛ کاپیتان تمام عیار

اگــر تعداد بازی هــای ملی معیــار اصلی انتخاب باشــد 
سیدجالل و اگر کســوت، مالک تصمیم گیری قرار گیرد 
شــجاعی کاپیتان اول تیم ملی ایران اســت اما اگر هر دو 
معیار با هم لحاظ شــود منصفانه ترین انتخاب همان آندو 
خواهد بود که هم عمر ملی پوشــی اش تقریبــا به اندازه 
شجاعی اســت و هم تعداد بازی های ملی اش دست کمی 

از سیدجالل ندارد.
دژاگه؛ کاپیتان ناخوانده

از دید کارلوس کی روش اما ظاهرا نه تعداد بازی های ملی 
و نه ســابقه حضور در اردوهای ملی هیچ یــک به تنهایی 
در انتخاب کاپیتان تیم ملی تعیین کننده نیســت که اگر 
اینگونه بود یکی مثل اشــکان دژاگه با تنها 35 بازی ملی 
کاپیتان دوم  نمی شــد آن هم در حالی کــه این بازیکن 

اولین بازی ملی خود را تازه در سال 2012 انجام داد. 
حتی اگر بازی در ســطح اول فوتبال اروپــا هم به جمع 
امتیازات مدعیان بســتن بازوبند کاپیتانی اضافه شــود 
دســت کم از یک نگاه بیرونی باز هم اشــکان گزینه کامال 
ایده آلی برای کاپیتانی به نظر نمی رسد زیرا او با کج کردن 
راهش به سمت کشورهای خلیج فارس خودخواسته این 

امتیــاز ویژه خــود را 
کمرنگ کرد.

قدمت، تعداد یا هیچ کدام؟

معمایکاپیتانیدرتیمکیروش

خارج از گود

»زخم کهنه دوباره ســر باز کرد«؛ ایــن بهترین مصداق 
برای شــرایط امروز ورزش ایران است. شــرایطی که به 
خاطر داســتان قدیمی اساسنامه فدراســیون ها و ورود 
جدی نهادهــای بین المللــی برای اصــالح آنها خیلی 
بحرانی تر از همیشه شده اســت و از طرفی واکنشی که 
مدیران ورزش به این شرایط داشــتند نشان از ریشه ای 

بودن اختالفات میان آنها دارد.
کیومرث هاشــمی که تا امروز اظهار نظری حتی در حد 
یک خط نسبت به آنچه کمیته ملی المپیک را با دردسر 
روبه رو کرده نداشته است، طی نامه ای به وزیر - این نامه 
هم هرگز به صورت رسمی منتشر نشد - از وی خواست 
تا زمان اصالح اساسنامه فدراســیون ها هیچ انتخاباتی 
برگزار نکند. وزارت ورزش هــم در اولین واکنش به این 
نامه انتخابات ژیمناستیک را لغو کرد و فعال هم برنامه ای 

برای انتخابات دیگر فدراسیون ها اعالم نکرده است. 
به نظر می رســید دو مدیــر اول ورزش در کمیته ملی 
المپیک و وزارت ورزش در این شــرایط بحرانی حداقل 
یک نشست مشترک داشته باشند و با بررسی همه جانبه 
موضوعات شــبهه برانگیز به یک جمع بندی واحد برای 
ورزش ایران برسند و تصمیمی اتخاذ کنند که حداقل از 
عواقب غیرقابل جبران جلوگیــری کند اما نه تنها چنین 
نشســتی برگزار نشــد بلکه اتفاقی افتاده کــه حاکی از 
اختالفات بین این دو است و اینکه در این شرایط بحرانی 
هــم وزارت ورزش منافع خود را دنبال مــی کند؛ اینکه 

وزیر ورزش با رؤسای فدراسیون ها جلسه می گذارد.
بحرانی بودن شــرایط امروز ورزش می طلبید کیومرث 
هاشــمی هم در این نشســت حضور داشــته باشد و در 
حضور وی در چالش روز ورزش مورد بررسی قرار بگیرد 
اما براساس اعالم مازیار ناظمی رییس مرکز اطالع رسانی 
وی با وجود دعوت رســمی، در این نشست حضور پیدا 
نکرد تا در غیاب وی از رؤســای فدراسیون ها نامه گرفته 
شــود مبنی بر اینکه اســتقالل مدیریتی داریم و دولت 

وزارت ورزش از ما حمایت می کنند. 
دو نهاد اول ورزش کشور که ســاختمان هایشان به هم 
چسبیده است تا این حد با هم اختالف دارند که مدیران 
آنها حاضر نیســتند فاصله دو دقیقه ای طی کردن این 
فاصله را به جــان بخرند و در بحرانی ترین شــرایط هم 
رو در روی هم بنشــینند و برای جلوگیــری از ادامه این 
روند چاره اندیشــی کنند. پس چطور باید انتظار داشت 
که ورزش ایران در ســطح بین المللی و از سوی مجامع 
جهانی کمتر با چالش و مشــکل مواجه شود به هر حال 
»یک دشمن زیاد اســت و هزار دوست کم« آن هم برای 

ورزش ایران.

شکاف عمیق میان دو ساختمان به هم چسبیده؛

زخم کهنه دوباره سر باز کرد

ســرمربی پیشــین تاتنهام که یک پرونده باز در فســاد اخیر در 
فوتبــال انگلیس دارد، یــک توصیه جدی به کاپیتــان تیم ملی 

فوتبال انگلیس داشت.
وین رونی فصل خوبی را با منچســتریونایتد ســپری نمی کند. 
می توان فصل جاری را بدترین شــروع تاریخ این بازیکن در لیگ 

جزیره دانست.
رونی که بازوبند کاپیتانی شــیاطین ســرخ و تیــم ملی فوتبال 
انگلیس را بر بازو می بندد، نتوانســته بعد از گذشــت هفت هفته 
گلی برای تیمش به ثمر برساند. انتقادها از این بازیکن باال رفته و 
حتی ژوزه مورینیو، سرمربی یونایتدها در دیدار اخیر این تیم هم 
رونی را به عنوان یــار جایگزین وارد میدان کــرد. مورینیو با این 
تصمیم نشان داد اعتماد خود به این بازیکن را از دست داده است.

هری ردنپ در واکنــش به اتفاق های اخیر در مــورد رونی اظهار 
کرد: اگر نیمکت نشینی رونی ادامه داشته باشد، او باید به صورت 
جدی بــه جدایی فکر کنــد. دوران فوتبال رونی هنــوز به پایان 
نرســیده و این بازیکن بزرگ می تواند به روزهای اوج برگردد. او 
نباید نیمکت نشینی در یونایتد را تحمل کند. به عقیده من رونی 

باید به دنبال تیمی باشد که نیاز به او داشته باشد.
ســرمربی پیشــین تاتنهام و پورتســموث ادامــه داد: رونی با 
توانایی هایی کــه دارد، می تواند در یک تیم بــزرگ لیگ جزیره 
به میدان برود. چلسی و آرسنال گزینه های خوبی برای کاپیتان 
منچستریونایتد هســتند. او می تواند در خط حمله و یا هافبک 
بازی ساز، عملکرد خوبی از خود نشــان بدهد اما هافبک دفاعی 
پستی نیست که رونی بتواند در آن بدرخشــد. رونی می تواند با 
پیوستن به چلســی و یا آرســنال به روزهای اوج برگردد و همان 

بازیکن تاثیرگذار قبل شود.

 جو هارت، دروازه بــان انگلیســی تورینو ادعا کرد بســیاری از 
منتقدانش او را بازیکنی بی مصرف می دانند.

 هارت که تابستان ســال جاری از منچسترســیتی راهی تورینو 
شــد، گفت: فوتبال، بازی دیدگاه هاست. براین اساس عده ای من 
را می ستایند و گروهی دیگر مرا بازیکنی بی مصرف می دانند. از بد 
حادثه یکی از مسئوالن تیم سابقم در زمره منتقدانم بود. بسیاری 
از مردمی که شــما با آنها بحث می کنید، دالیــل قدرتمندانه ای 
برای حمایت از دیدگاه خود و کار انجام شــده توســط خودشان 
دارند.متقاعد کردن اینگونه افراد بســیار دشــوار است و من یاد 

گرفته ام قانع کردن آنها هرگز اتفاق نمی افتد.
 او درباره ترک منچسترســیتی گفت: جدایی از سیتی آن هم با 
وجود 25 پیشنهاد ســخت نبود. حاال فرصت خوبی برای بازی و 
درخشش در سری A  و تورینو به دســت آورده ام. در آن شرایط، 

تصمیم خوبی گرفتم. 
شــاید انتخاب تورینو چندان هوشــمندانه تلقی نشود اما میزان 
آســایش خودم را در نظــر گرفتــم و می دانســتم می توانم در 
تورینو بدرخشــم و واقعا یکی از بهترین اقداماتــم را انجام دادم. 
در منچسترسیتی محدود و محصور شــده بودم و  قصد داشتم به 
تیم دیگری بروم. برای استفاده از فرصت ها وقت زیادی نداریم و 

خوشحالم که از موقعیت ها استفاده کردم.

لوکا مودریــچ، هافبک خالق و تاثیرگذار رئــال مادرید در تالش 
اســت تا برای دیدار ماه آینــده در برابر اتلتیکــو مادرید، به مرز 

آمادگی برسد. 
بعد از مصدومیت ستاره 30 ســاله و کروات رئال مادرید از ناحیه 
زانو، کهکشانی ها به شــدت افت کرده اند و 4 تســاوی متوالی، 

حاصل کار آنها در هفته های اخیر بوده است. 
در ابتدا و بعد از مصدومیت لوکا در دیدار برابر اسپانیول، تصورات 
مبنی بر دوری کوتاه مدت وی از میادین بود که این موضوع کمی 

به درازا کشید.
 تعطیلی دوباره مسابقات در اواسط ماه آبان کمک خواهد کرد تا 
احتمال حضور مودریچ در دربی حســاس برابر اتلتیکو مادرید در 
خانه حریف در انتهای آبان افزایش پیــدا کند؛ البته برخالف این 
شــرایط نیز زیدان مجبور اســت تیمش در دیدار برابر لژیا ورشو 
در لیگ قهرمانــان و بیلبائو، بتیــس، آالوز و لگانس بدون حضور 

مودریچ به میدان بفرستد. 
کهشانی ها در ســال های اخیر نتایج خوبی در ویسنته کالدرون 
نگرفته اند و بدون شــک نیاز مبرمی به حضور ستاره کروات خود 

در میانه میدان دارند.

توصیه مهم هری ردنپ به وین رونی

 هارت: عده ای فکر می کنند
 بی مصرف هستم 

تالش مودریچ برای رسیدن
به دربی مادرید

.
هافبک ملی پوش اســتقالل گفت: مــا تمام تمرکزمــان روی تیم 
خودمان است و به مشت های گره کرده و به رفتارهایی که بازیکنان 

کره انجام می دهند کاری نداریم.
امیــد ابراهیمــی در حاشــیه تمرین تیــم ملی فوتبــال در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: خدا را شــکر توانستیم از بازی با ازبکستان 
3 امتیاز الزم را بگیریم و خوشــبختانه شــرایط تیم از لحاظ روحی 
بســیار خوب اســت و تالش می کنیم که بهترین عملکرد را مقابل 

کره جنوبی داشته باشیم.
وی در پایان در پاسخ به این ســوال که چه پیامی در شب عاشورا به 
هنگام بازی تیم ملی بــرای مردم دارد، گفت: هواداران همیشــه از 
تیم ملی حمایت کردند و همه ما این شــب عزیــز را درک می کنیم 
و امیدوار هستیم هم نتیجه خوبی بگیریم و هم یک شب عاشورایی 

در ورزشگاه داشته باشیم.

شب عاشورایی در آزادی رقم  می خوردبه دنیا نشان می دهیم که یار امام حسین )ع( هستیماحترام عاشورا را حفظ می کنیم
مدافع تیم ملی فوتبال ایــران می گوید  که 
تیمش بازی بســیار ســختی برابر کره دارد 
چرا که این تیم از لژیونرهای خوبی بهره مند 

است.
ســیدجالل حســینی در پاســخ به سوالی 
دربــاره جوســازی کره ای ها، اظهــار کرد: 
مطمئنا ایــن کارها جایگاهی نــدارد. ما هم 

بدتر از این را می توانیم انجام دهیم. 
ما بازی حساســی با کره داریم و باید تمرکز 
خود را حفظ کنیم. هواداران در ورزشــگاه 
حاضر شــوند تا با کمک آنها پیــروز میدان 
شویم.حســینی در پایــان و در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر برگزاری بازی ایران و کره 

در روز تاسوعا، گفت : این بازی فرصت خوبی 
 است تا به مردم دنیا نشــان دهیم که ما یار

 امام حسین )ع( هســتیم. مطمئنا یک روز 
خوب را در آزادی شاهد خواهیم بود.

ســرمربی تیم فوتبال تایلند درمورد رویارویی با عراق در پاسخ به 
این سوال که قرار است در روز تاســوعا به مصاف حریف خود بروند 
و آیا از حساســیت ایرانی ها برای بازی در این روز خبر دارند، اظهار 
داشت:  عراق حریف سرسختی اســت، اما ما برای کسب نتیجه به 
ایران آمدیم و می دانیم چقدر کار دشــواری داریــم. می دانیم در 
روزی بازی می کنیم که برای مسلمانان اهمیت زیادی دارد و در آن 
شــادی نمی کنند، ما از هوادارانی که قرار است به ورزشگاه بیایند،  
درخواست کردیم بوق و وسایلی که متناســب با این روز نیست به 
ورزشــگاه نیاورند و شــرایط این روز را که برای مسلمانان اهمیت 
زیادی دارد، رعایت کنند. کیاتیسوک سناموانگ در ادامه در مورد 
اینکه آیا تیمش می تواند عراق را شکســت دهد، اظهار داشت: کار 
بسیار سختی است، ما تمام تالشــمان را می کنیم تا عملکرد خوبی 

داشته باشیم. 
04

تیرانداز ملی پوش اصفهانی در مســابقات تیراندازی فینال 
فینالیست ها دست به کار بزرگی زده و در حضور تیراندازان 

سرشناس دنیا به رتبه سومی این رقابت ها دست پیدا کرد.
مسابقات تیراندازی فینال فینالیست ها به میزبانی ایتالیا در 
حال برگزاری است و حسین باقری، تنها نماینده تیراندازی 
اســتان اصفهان و یکی از ســه نماینده کشــورمان در این 
رقابت ها حضور دارد.حســین باقری که در رشــته تفنگ 
بادی 10 متر مــردان و در مرحله مقدماتی به مرحله فینال 
راه یافت، در این بخش موفق به کسب 186.1 امتیاز شد و 
در رده سومی جای گرفت.رتبه سومی تیراندازی ملی پوش 
اصفهانی در حالی به دست آمد که چنین نتیجه ای در تاریخ 

ورزش کشور بی سابقه بوده است.
باقری طی سال های گذشــته عضو ثابت تیم ملی بوده و دو 
دوره سابقه حضور در بازی های آســیایی را دارد اما تاکنون 

نتوانسته سهمیه المپیک را به دست بیاورد.
ملی پوش تیم فوتســال گیتی پســند تصریح کرد: فوتسال 
همیشه مظلوم بوده اســت. در جام جهانی با بازیکنان هم 

قسم شــدیم تا به خاطر خانواده و مردم ایران بازی کنیم. 
از کسی انتظاری نداشــتیم و غریبانه به جام جهانی رفتیم. 
حسن زاده خاطرنشــان کرد: هیچ کس انتظار نداشت این 
نتایج را بگیریم، حاال هم نباید به گونه ای نگاه کنیم که این 
نتیجه فقط یک اتفاق بوده و بازیکنان ایران این پتانسیل را 
دارند که در دوره های بعد هم مدعی باشند. فوتسال بیش از 
مسائل مالی به توجه نیاز دارد و معتقدم فوتسال به خودی 
خود درآمدزاست. وی گفت: فوتسال ایران در جهان آنقدر 

برند بزرگی است که بتواند برای خودش درآمدزایی کند.
بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند ســومی جهان را کمتر از 
کسب مقام در المپیک ندانســت و افزود: حاال که المپیک 
و پارالمپیک تمام شده، مســئوالن می توانند از نظر مسئله 

مالی همین نگاه را به فوتسال داشته باشند.

غالم کویتی پور، عبدالرضا هاللــی و علیزاده از جدی ترین گزینه ها 
برای برگزاری مراســم عزاداری ســرور و ساالر شــهیدان )ع( در 

ورزشگاه آزادی و در عصر روز تاسوعا هستند.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 روسیه 
روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی کره جنوبی می رود 
و بر این اســاس برای انجام مراســم عزاداری در شامگاه تاسوعای 

حسینی )ع( برنامه ریزی ویژه ای به انجام رسیده است.
فدراســیون فوتبال، مذاکرات جــدی را با مداحــان و هیئت های 
مذهبی مطرح به انجام رسانده و بر این اساس احتمال حضور غالم 
کویتی پور یا عبدالرضا هاللی به عنوان مداح اصلی این مراسم بسیار 
زیاد است. همچنین علیزاده دیگر مداح اهل بیت )ع( نیز بخشی از 

اجرای مراسم عزاداری را به عهده خواهد داشت.
طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است دسته های مختلف عزاداران 
در پیش از انجام بازی با ورود به اســتادیوم و انجام مراسم عزاداری 

در پیســت دوومیدانی مجموعه آزادی، به انجام عزاداری بپردازند. 
فدراسیون فوتبال همچنین با فدراسیون کره و سفارت این کشور 
در تهران نیز هماهنگ کرده که تماشاگران کره ای بدون در دست 
داشتن ابزارهای خاص تشــویق فوتبال به استادیوم آزادی بیایند. 
مراسم عزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان )ع( در روز تاسوعا در 

ورزشگاه آزادی با اجرای یک مجری تلویزیونی همراه خواهد بود.
در بیرون از ورزشــگاه آزادی نیز قرار است بلندگوها و نمادهای روز 

تاسوعای حسینی با پخش نوحه به استقبال تماشاگران بروند.
همچنین شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی اعالم کرد: در  
روز تاسوعای حســینی که مصادف شــده با بازی ایران و کره، قرار 
بر این است از ســر در ورودی مجموعه یکصد هزار نفری مجموعه 
ورزشی آزادی  پرچم های مشکی نصب شود و همچنین 150 پرچم 
مشکی نیز در قسمت های مختلف و در داخل مجموعه نصب گردد.

به منظور حرمت گذاشــتن به این ایام، بزرگ ترین پرچم  مشکی 
که  نام امام حســین)ع( روی آن نوشــته شده اســت و همچنین 
پرچم ایران به طول 600 متر در جریان بازی ایران و کره توســط 
تماشاگران به طور مرتب باز و بسته شود. این بزرگ ترین پرچمی 
است که تاکنون دوخته شده و برای اولین بار قرار است در ورزشگاه 

آزادی توسط تماشاگران در جریان بازی به اهتزاز درآید.

تیم ملی فوتبال ولز در دیدار اخیر خود در مقدماتی جام جهانی 2018 مقابل اتریش به تساوی دو بر دو رسید.
 پیش از آغاز این دیدار به رســم همه بازی ها بازیکنان ولز در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا عکس دسته جمعی 
بیندازند اما عکس دســته جمعی آنها مانند دیگر تیم ها نبود. در این عکس برخالف معمول، 7 بازیکن تیم ولز 

ترجیح دادند در حالت 
نشسته عکس بگیرند و 
تنها 4 بازیکن، ایستاده 
بودند؛ ترکیبی که باعث 
شد بسیاری آن را یک 
شوخی از سوی بازیکنان 
ولز تصور کنند اما وقتی 
از گــرت بیل، ســتاره 
ولز، در این مورد سوال 
شد، او گفت که قصدی 
برای شوخی نداشتند و 
عکسشان کامـال جـدی 

بوده است.

قاب روز در حاشیه 

حضور مداحان مشهور در دیدار ایران و کره؛

  کویتی پور، هاللی و علیزاده
 به  آزادی می روند

عجیب ترین عکس تیمی تاریخ فوتبال! 

کار بزرگ تیرانداز اصفهانی 
در ایتالیا 

فوتبال جهان

 سومی جهان کمتر از
 مدال المپیک نیست
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پیشنهاد سردبیر: 
عزم ملی، مرهم زخم های خشک زاینده رود

با مسئوالن

سخنگوی شورای اســامی شــهر اصفهان ضمن گرامیداشت 
روز جهانی کودک اظهار کرد: ســهم کودکان از جمعیت شــهر 

اصفهان حدود 260 هزار نفر و معادل 13 درصد است.
ندا واشیانی پور با بیان اینکه در کل شــهر اصفهان11/7 هکتار 
فضای اختصاص داده شــده به کــودکان وجــود دارد، افزود: 
سرمایه گذاری بر کودکان، آینده درخشــان تری را برای کشور 
خواهد داشــت و نتیجه آن را 15 ســال بعد در ســنین جوانی 

خواهیم دید.
سخنگوی شورای اسامی شــهر اصفهان با اشاره به ردیف های 
بودجه مربوط به کودکان در سال 95 بیان کرد: »شهر کودکان و 
نوجوانان« با بودجه یک میلیارد تومان در منطقه 6  می تواند از 

پروژه های شاخص برای این قشر از شهروندان باشد.
وی اضافه کرد: »خانه کودک اســتاد همایی« در منطقه 10 با 
اعتبــار 400 میلیون تومانــی، »بازی کده ویژه کــودکان« در 
منطقــه 13 با 170 میلیــون تومان هزینــه و 3 میلیارد تومان 
 برای خرید اسباب بازی و کف پوش منطقه 15 و ناژوان تصویب 

شده است.
واشــیانی پور با بیان اینکه در شــهر اصفهان 200 سایت بازی 
با وســایل ایمن وجود دارد تصریح کرد: در بودجه ســال جاری 
2 میلیارد و 870 میلیــون تومان برای مناسب ســازی معابر و 

پارک ها برای کودکان در نظر گرفته شده است.
سخنگوی شــورای اســامی شــهر اصفهان در ادامه به لوایح 
تصویب شــده در صحن علنی شورا اشاره داشــت و عنوان کرد: 
تصویب شیوه نامه حمایت از تیم های ورزشی محات را داشتیم 
که در آن شــرایط تیم ها، نــوع حمایت، منابع مالــی، قلمروی 

مکانی و اعضای کمیته حمایت تشریح شده است.
وی ادامــه داد: همچنین الیحه حمایت از تولیدات ســینمایی 
و تلویزیونی در ســه موضوع وظایف و اختیــارات، حمایت ها و 
مشارکت ها، تامین و منابع مالی با هدف حمایت از فعالیت های 
خاق و هنرمندانه با اولویت تولید فیلم با موضوعات شــهری به 

تصویب رسید.
واشــیانی پور تثبیت بهــای ورودی باغ گل هــا را دیگر تصمیم 
نمایندگان شــهری مردم اعام کرد و توضیــح داد: بهای بلیت 
باغ گل ها در نیمه اول سال 3500 تومان بود که تصویب شد که 
این مقدار در نیمه دوم ســال هم ثابت بماند.سخنگوی شورای 
اســامی شــهر اصفهان اضافه کرد: برای تعطیــات نوروز نیز 

مصوب شد که بهای بلیت باغ گل ها 5500 تومان باشد.
واشــیانی پور در پایان با اشــاره به برنامه های »هــر هفته چند 
افتتاح« کــه به صــورت منظم و بــا هــدف محرومیت زدایی 
انجام می گیرد، گفت: 35 پروژه باالی 1 میلیــارد تومان داریم 
که طی این طــرح افتتــاح، تجهیز و یــا کلنگ زنی شــده اند 
 که کارنامه درخشــانی را برای شهرداری و شــورای شهر به جا 

خواهند گذاشت.

سخنگوی شورای اسالمی شهر: 

شهر کودکان و نوجوانان 
در اصفهان  ساخته می  شود

مدیر خانه انقاب اســامی و والیت اصفهان اظهار داشــت: خوشبختانه 
اخیرا نهضت نهج ا لباغه خوانی با هدف ترغیب فعاالن فرهنگی به خواندن 
و استفاده از این کتاب ارزشمند در اصفهان به راه افتاده و فعالیت های خوبی 
نیز در این زمینه در حال انجام است. ابراهیم عمرانی با اشاره به رویکرد های 
کلی خانه انقاب اســامی و والیت ادامه داد: خانه انقاب اسامی و والیت 
اســتان اصفهان نیز با توجه به لزوم توجه به نهج الباغه و اســتفاده از آن، 
 اقدام به برگــزاری دوره  مباحثه ای با عنوان » مــن نهج الباغه می خوانم«  
کرده اســت. وی اســتخراج مولفه های والیت از کام حضــرت علی)ع( 
را مهم ترین هدف برگــزاری این دوره عنوان کرد و افــزود: ترویج و تبیین 
فرهنگ نهج الباغــه در بین مردم و به ویژه فعــاالن فرهنگی و نیز ترویج 

فرهنگ مطالعه مفید از دیگر اهداف مهم این دوره است .

مسئول دفتر نمایندگی شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه استان اصفهان با 
اشاره به ضرورت دشمن شناسی اظهار داشــت: کل زمین کرباست و کل روزها 
عاشوراست. یزید مختص به ســرزمین کربا نبوده و در هر دوره باید یزید زمان 
را شناخت و همانند حســین بن علی )ع( هیهات مناالذله گفت. حجت االسام 
محمدرضا صالحیان به اهمیت زیارت عاشورا در تولی و تبری اشاره کرد و افزود: 
کل زیارت عاشورا تولی و تبری اســت، یعنی باید دوســتی خود را به اهل بیت 
علیهم السام اعام و از دشــمنان اهل بیت)ع( ابراز تنفر کرده و دوری خود را با 
مشت های گره کرده اعام کنیم.مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه استان اصفهان تصریح کرد: شــعارهای بعد از نماز هم همان تولی و 
تبری است که با مشت های گره کرده خود از استکبار و آمریکا و صهیونیست ها، 

انگلیس خائن و منافقان و کفار اعام برائت کرده و ابراز تنفر و دوری می کنیم.

شعارهای بعد از نماز همان تولی و تبری استطرح »من نهج البالغه می خوانم« در اصفهان اجرا می شود

رییس شــوراهای حل اختاف استان اصفهان گفت: در یک 
سال گذشته با همکاری شــوراهای حل اختاف یک هزار و 

700 زندانی جرایم غیرعمد استان اصفهان آزاد شدند.
مهدی رســتگاری افــزود: اعضای شــوراهای حل اختاف 
با رســیدگی به پرونده های افراد و ایجاد بستر برای صلح و 
ســازش زمینه آزادی این تعداد زندانی جرایم غیرعمد را در 
استان اصفهان فراهم کردند. وی افزود: ایجاد فضای مصالحه 
و همکاری بین طرفین پرونده ها، مانع صدور حکم و افزایش 
ورودی زندان ها می شــود که شوراهای حل اختاف استان 
 اصفهان عاوه بر این اقــدام زمینــه آزادی زندانیان جرایم 

غیر عمد را نیز فراهم می کنند.
رییس شوراهای حل اختاف اســتان اصفهان گفت: ماهانه 
25 هزار پرونده در شــوراهای حل اختاف استان اصفهان 

رسیدگی و بررسی می شود .
وی با اشــاره به حجم بــاالی پرونده های شــوراهای حل 
اختاف یادآوری کرد: کمترین تخلف را اعضای این شوراها 
در بررســی پرونده ها دارند و تاش آنان بر صلح و سازش و 

تسریع در کار مردم است.
رســتگاری  خاطرنشان کرد: بازگشــت درآمدهای ناشی از 
هزینه های پرداختی دادرســی از خزانه به قوه قضاییه برای 

تامین نیازهای شوراهای حل اختاف ضروری است.

فرمانــدار اصفهــان در کارگروه اجتماعی، فرهنگی ســتاد 
بازآفرینی شهری اظهار کرد: این طرح یک فرصت استثنایی 
برای شهرداری هاست که دولت با همکاری راه و شهرسازی 
فراهم کــرده و می توانــد چهره شــهر را تغییــر داده و در 

عرصه های مختلف مشارکت مردم را فراهم کند.
فضل ا...کفیل با اشاره به اینکه جز شــهر اصفهان، 13 شهر 
دیگر نیز در شهرســتان اصفهان وجود دارد، افزود: 12 شهر 
بافت روستایی داشته که اکنون به شــهر تبدیل شده است 
 اما همچنان بافت روســتایی به چشــم می خــورد و بخش 

قابل توجهی نیز بافت فرسوده دارد.
فرماندار اصفهان الزمه اجرای درســت این طرح را در ابتدا 
تعیین شــهرهای هدف و اولویت بندی آنها دانست و گفت: 
پیگیری و حساسیت شهرداران علی رغم توجه به اعتبارات 

در این اولویت بندی دخیل است.
کفیل توجه به هر محلــه، ارتقای کیفیــت زندگی مردم و 
کاهش آسیب ها را اقدام الزم دیگر ذکر کرد و یادآور شد: در 

شهر اصفهان توجه ویژه ای به زینبیه و دارک صورت گرفت.
وی با اشــاره به شناسایی دســتگاه های دخیل در این طرح 
و نهادینه کردن آن در بین مردم خاطر نشــان کرد: این کار 
باید با دقت و سرعت الزم صورت پذیرد و کار کارشناسی در 

کمیته ها انجام شود.

آزادی یک هزار و 700 زندانی 
جرایم غیرعمد استان اصفهان

طرح بازآفرینی شهری فرصت 
استثنایی برای شهرداری 

خبرشهرداریشورای حل اختالف

جریمه خودروهای فاقد معاینه 
فنی از اول آبان 

اجتماع مراکز و کانون های 
فرهنگی در روز تاسوعا

دبیر ســتاد معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان 
افزود: هیئت دولت، مصوبــه ای را در خردادماه 95 
مبنی بر اجرای طرح»کاهش« ارائه کرد که به واسطه 
آن از ابتدای آبان ماه ســال جاری، خودروهای فاقد 
معاینه فنی به صــورت مکانیــزه و اتوماتیک اعمال 
قانون می شــوند و میــزان جرایم برای هــر بار 50 

هزارتومان در نظر گرفته شده است.
جمشید جمشــیدیان یادآور شــد: البته پلیس این 
طرح را در تهران زودتر آغاز کرد تا تراکم در روزهای 
نزدیک به آبان مــاه کاهش پیدا کنــد و همان گونه 
که از رســانه ها با خبر شــدیم تعداد مراجعات برای 
 معاینه فنی خــودرو در تهران به 4 برابــر قبل از آن 
رســیده اســت. دبیر ســتاد معاینه فنی خودروی 
شــهرداری اصفهان اضافــه کرد: در شــهر اصفهان 
نیز به همین نحــو مراجعات افزایش پیــدا کرده اما 
 متاسفانه پس از مهلتی که داده شد، باز هم مراجعات 

کاهش یافت.
وی تاکید کــرد: با توجه به اینکــه از ابتدای آبان ماه 
 این طرح در اصفهان کلید می خورد، طی این مهلت 
چند روزه راننــدگان خودروهای فاقــد معاینه فنی 

فرصت دارند که به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسامی پیرامون 
هیئات مذهبی اظهار کرد: 5 هزار و 200 هیئت مذهبی در 
استان فعال هســتند که از این تعداد 146 هیئت مربوط به 
اتباع خارجــی، 460 هیئت مخصوص بانــوان، 120 هیئت 
دانش آموزی و مابقی هیئات ســنتی در مساجد و تکایاست.

حسن بابایی افزود: روز تاســوعا اجتماع مراکز و کانون های 
فرهنگی در قالب قافله هــای عــزاداری را از میدان انقاب 
خواهیم داشت و روز عاشورا نیز در میدان امام)ره( عزاداری 

متمرکز هیئات مذهبی را شاهد هستیم.
مسئول تشــکل های دینی ســازمان تبلیغات اسامی در 
خصوص اعزام مبلغان تصریح کرد: 950 نفر مبلغ به مناطق 
مختلف استان اعزام شــده اند و هزینه آنها به صورت مردمی 
پرداخت می شود. وی با اشــاره به آموزش های قبل از اعزام 
مبلغان بیان کرد: محور اصلی ســخنرانی های آنها پیرامون 
جهان اســام، جبهه مقاومت، استکبارستیزی، جهاد کبیر، 
اقتصاد مقاومتی، شیعه انگلیسی و آسیب های هیئت مذهبی 
خواهد بود.  بابایی در خصوص احتمال مزاحمت های هیئات 
مذهبی در عزاداری ها نیز خاطرنشــان کرد: بــه قافله ها در 
خصوص هماهنگی با ســازمان تبلیغات و کانتری ها تذکر 
داده شده است تا ترافیکی برای مردم به وجود نیاید و صدای 

بلندگو و طبل ها آزاردهنده نباشد.

تبلیغات اسالمی

مدیرکل دفتر روستایی استانداری اصفهان:

17 درصد جمعیت استان اصفهان را 
روستاییان تشکیل می دهند

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان عنوان کرد:

آماده باش اکیپ های ویژه 
خدماتی برای نظافت شهر

مدیرکل دفتر امور روســتایی اســتانداری اصفهان در مراســم 
بزرگداشت روز ملی روستا که در روســتای قصرچم شهرستان 
شهرضا برگزار شد، با بیان اینکه انتخاب روز 15 مهرماه به عنوان 
روز ملی روستا در تقویم رسمی کشــور از جمله خدمات دولت 
یازدهم بود، اظهار داشت: این روز، زمینه توجه بیشتر مسئوالن 

به مسائل مربوط به روستاها را گسترش داده است.
عیســی بهمنی با بیان اینکه بخش عمده ای از ســرزمین ما را 
روستاها تشکیل می دهند، افزود: شهرها با وجود آنکه جمعیت و 
امکانات بیشتری دارند، اما بخش بسیار اندکی از خاک سرزمین 
ما را به خــود اختصاص داده انــد، بنابراین بایــد به بخش های 

روستایی بیشتر توجه شود.
مدیرکل دفتر امور روستایی اســتانداری اصفهان تصریح کرد: 
امور مربوط به روســتاها تنها به ســاکنان آن یعنی روستاییان 
محدود نمی شود، روســتاها موقعیت ویژه جغرافیایی دارند که 
در آن پوشــش گیاهی، خاک، گونه های جانــوری و در مجموع 

زیست بوم متفاوتی وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیــان اینکــه در تمام کشــور ایران جمعیت روســتایی 
28 درصد مجموع جمعیت را تشــکیل می دهــد، گفت: این در 
حالی اســت که این میزان در اســتان اصفهان تنها 17 درصد 
کل جمعیت اســت که این میزان جمعیت روستایی، با توجه به 
اهمیت روســتاها در هر منطقه، بسیار اندک اســت و باید برای 

جلوگیری از افزایش آن اقداماتی انجام شود.
بهمنی تصریح کرد: البته به عقیده ما این آمار دقیق نیست و در 
آمارگیری ســال 95 این رقم به حدود 25 درصد، یعنی برابر با 
دیگر مناطق ایران رسیده است اما باز هم این درصد از جمعیت 
روستایی کم است. وی با اشاره به برگزاری سرشماری اینترنتی 
در کشــور، بیان کرد: دهیاران مناطق مختلــف باید با مراجعه 
خانه به خانه، مدارک روســتاییان را اخذ و سرشماری اینترنتی 
را برای آنان انجــام دهند زیــرا آمار و اطاعــات دقیق مبنای 
اختصاص هرگونه امکاناتی به مناطق مختلف است.                                                            
مدیرکل دفتر امور روستایی اســتانداری اصفهان گفت: افرادی 
که هم در روستا و هم در شهرها ساکن هستند اولویت سکونت 
آنها در روستاهاســت و باید در مناطق روستایی اقدام به شرکت 
در فرآیند سرشماری کنند تا به این وسیله حق این مناطق بهتر 

استیفا شود.

مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان از آماده باش 
اکیپ های ویژه خدماتی برای نظافت شهر در ایام ماه محرم بخصوص در 

روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد.
ایــام ســوگواری  بــا  اظهارکــرد: همزمــان   حمیدرضــا صبــور 
اباعبدا... الحســین)ع(، اکیپ های ویژه خدمات موتــوری برای نظافت 
شهر بخصوص در مســیرهای حرکت هیئت ها و دســته های عزاداری 
فعال هســتند. وی افزود: روزانه پاکســازی و شست وشــوی محوطه 
 های اطراف محل برگــزاری مجالس ســوگواری توســط خودروهای 
جدول شوی انجام می شود. صبور تصریح کرد: البته شهروندان نیز باید 
به حفظ نظافت شــهر در برپایی مراســم  عزاداری و نذری دادن در ایام 

محرم و صفر توجه کنند.

احیای زاینده رود نیازمند حرکتی سریع است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این مراســم با بیان اینکه 
 مردم اصفهــان از دولــت می خواهند و انتظــار دارند که 
زاینده رود را از سرچشــمه تا تاالب گاوخونی احیا کنیم، 
تاکید کرد: اســتانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
ســاعت ها با یکدیگر در خصوص زاینــده رود و مصوبه 9 
ماده ای شورای عالی آب جلسه داشته و تفاهم نامه ای در این 
زمینه امضا کردند که خبر بســیار خوبی است.عبدالوهاب 
سهل آبادی افزود: نیازمند یک حرکت سریع برای احیای 
زاینده رود هســتیم زیرا زنده بودن اصفهان به جاری بودن 
زاینده رود اســت و اگر وضعیت زاینده رود به همین منوال 
ادامه یابد امکان دارد کان شهر اصفهان دچار آسیب های 
جدی شــود. وی بیان داشــت: البته آنچــه قابل پیگیری 
است توســط اســتاندار، امام جمعه و رییس حوزه علمیه 
اصفهان در حال انجام اســت و در برنامه ششــم نیز دولت 
 باید حتما بودجــه  قابل توجه ای برای احیــای زاینده رود 

در نظرگرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه هرچه بیشتر 
زمان بگذرد فاجعه بزرگ تر می شود، گفت: نشاط اصفهان 
در حال از دســت رفتن است، امروز شــهری که روزگاری 
شهر دانشمندان و ادیبانی بوده که مدام سر ذوق می آمدند 

روحیه خود را از دست داده است.
مشکالت زاینده رود ناشــی از سوء مدیریت 

است
نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز، با اعتقاد بر اینکه آنچه 

تاکنون برای زاینده رود پیش آمده سوء مدیریت است و این 
سوء مدیریت متوجه کسانی اســت که ادعای مدیریت آب 
کشور را دارند و امروز نتوانسته اند کاری کنند، تاکید کرد: 
مسئله امروز آب، فقط مربوط به مردم اصفهان و کشاورزان 
این شهر نیست و خوشبختانه بسیاری از مسئوالن متوجه 
این مشکل شده اند و پس از آن هشــت سال، اکنون دولت 
بهترین ابزار یعنی مصوبه شــورای عالی آب را در اختیار ما 
قرار داده است. حیدرعلی عابدی با اشاره به اینکه طبق این 
مصوبه تونل اول و آب طبیعی متعلق به کشــاورزان است و 
حد و مرز افراد در این مصوبه مشــخص است، گفت: آنچه 
وزارت نیرو می تواند به عنــوان صاحب آب زاینده رود از آن 
استفاده کند تنها آوردهای این وزارتخانه است، اما متاسفانه 
بهشــت آباد بین جنگ های زرگری گیر کرده و تونل سوم 
کامل نشده اســت. وی تاکید کرد: برای اجرای مصوبات 9 
ماده ای شورای عالی آب باید نیرویی از مردم تشکیل شود 
و بر تخصیص آب طبق مصوبه اقدام کند، چون مســئوالن 
نشان دادند که در این زمینه درست عمل نمی کنند و دخل 

و تصرف در آن صورت می پذیرد.
به گفتــه وی، تاالب گاوخونی نباید خشــک شــود چون 
ســال ها فاضاب به این تاالب می رفته و رسوب کرده است 
که این رسوبات سمی اگر تبدیل به ریزگرد شود، سامتی 
مردم را به خطر می اندازد. اگر این رسوبات از کف گاوخونی 
بلند شــود مردم یزد، تهران، قم، چهارمحــال و اصفهان 
 باید منتظر اتفاقات ناگواری باشــند، ایــن ریزگردها دیگر 

عراقی نیستند.

تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومی تاالب 
گاوخونی به زودی

 مدیرکل محیط زیست استان اصفهان نیز در این همایش 
با تاکید بر اینکه برنامه جامع مدیریت زیســت بومی تاالب 
گاوخونی بــه زودی در چهارمین کارگاه بررســی حوضه 
زاینده رود تدوین و به اجرا گذاشــته خواهد شــد، گفت: 
مشــکل تاالب گاوخونی زمانی حل و فصل خواهد شــد 
که تمامی مســئوالن ذی ربط از جمله استانداری، محیط 
زیســت، آب منطقه ای، آبفا، اتاق بازرگانــی، صنعتگران 
وکشاورزان بر سر میز مذاکره بنشینند و با ارائه راهکارهای 

عملی و اجرای آن این مشکل را حل و فصل کنند.
چالش جدی اتمام آب های زیرزمینی اصفهان

مدیر حفاظت شرکت آب منطقه ای اصفهان در این مراسم 
با تاکید بر اینکه کاهش منابع آبی زیرزمینی را باید جدی  
گرفت چراکه بســیاری از دشــت های اصفهان توسط این 
منابع آبی تامین می شــد و دشــت برخوار، دشت کوشک 
و نجف آباد کــه همگی بــه زایندگی زاینــده رود کمک 

می کردنــد امروز دچار مشــکل 
آب های زیرزمینی هســتند و در 
همین شــرایط نیز 15 مترمکعب 
آب در این میان گم شــده است، 
تصریح کــرد: با توجــه به چالش 
جدی اتمام آب هــای زیرزمینی 
در اســتان اصفهان باید آســیب 
شناســی جدی صــورت گیرد.

بــه گفتــه غامرضــا نعمتــی، 
بخش قابــل توجهــی از آب های 
زیرزمینی توسط خود ما از دست 
رفته اســت. پروژه هــای مداوم 
 بهره برداری از آب و حفر چاه های 
غیر مجاز همگی از عوامل کاهش 
آب های زیرزمینــی بوده اند. وی 
افزود: 6 میلیارد مترمکعب در کل 

کشور اضافه برداشــت از آب های زیرزمینی صورت گرفته 
که 400 میلیون مترمکعب آن در استان اصفهان بوده است. 
وی ادامه داد: مطالعات و محاسبات تبادالت آبی رودخانه و 
چاه ها نشان می دهد که تعادل بخشی آب های زیرزمینی به 
هم خورده و باید با مطالعه به این نتیجه برســیم که میزان 
ورودی آب به ســفره های زیرزمینی چه میزان اســت و به 
همان طریق و به همان میزان از آب های زیرزمینی برداشت 
کنیم تا بتوانیم تعادل بخشی آب های زیرزمینی را اجرایی 
کنیم. گایه های مسئوالن اصفهان در خصوص زاینده رود 
همگی حکایت از حال بد این رودخانه دارد که باید هر چه 
سریع تر چاره ای برای آن اندیشــید چرا که عواقب بحران 
خشــکی این رودخانه دائمی نه تنها برای اصفهانی ها بلکه 
برای کل کشور خواهد بود. آنچه امروز مهم است این است 

که  احیای زاینده رود نیازمند عزمی ملی و همگانی است.

بحران بی آبی نصف جهان؛ 

عزم ملی، مرهم زخم های خشک زاینده رود

نشاط  اصفهان 
در حال از دست 

رفتن است، امروز 
شهری که روزگاری 

شهر دانشمندان 
و ادیبانی بوده 

که مدام سر ذوق 
می آمدند  روحیه 

 خود را از دست 
داده است

در ماه محرم و صفر همچون ســایر آیین هاو ســننی که با 
شور مردمی روبروســت تاکید بر بهداشــت و نظارت های 
بهداشتی تشدید می شود به طوری که مدیر مرکز بهداشت 
شماره دو اصفهان در نشســت مطبوعاتی خود با هشدار بر 
افزایش مسمومیت های ناشی از مصرف آب و غذا در این ایام 
از استقرار یک مسئول بهداشــتی در مساجد خبر داد.مدیر 
مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان در این ارتباط گفت: هر 
ساله با آغاز محرم و شروع نذری ها با افزایش مسمومیت های 
ناشی از آب و غذا مواجهیم. حمید ترکزاده اظهار داشت: به 
منظور پیشگیری از مسمومیت های ناشی از آب و غذا در این 
ایام، تمام افرادی که در نذری پــزی فعالیت می کنند باید 
اقدام به تهیه کارت بهداشــت کنند و از دستکش، روپوش و 
کاه استفاده کنند. وی بیان داشــت: غذاهای آماده و طبخ 
شده نباید بیشــتر از دو ســاعت بماند و همچنین بهترین 
حالت نگهــداری مواد غذایــی در دمایی زیــر 4 درجه و یا 
دمای باالی 60 درجه است. مدیر مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان اعام کرد: مواد بسته بندی شــده باید حتما تاریخ 
انقضا داشته باشد و ذبح دام  باید با مجوز دامپزشکی صورت 
گیرد و این موضوع به ســازمان دامپزشکی مربوط است اما 
توصیه می کنیم در محیط مســاجد و مراسم عزاداری اقدام 
به ذبح دام نکنند.  وی تصریح کرد: از لحاظ بهداشتی، محیط 
آماده سازی غذا و اقام خوراکی باید تمیز باشد و مواد اولیه 
نیز باید در محل های مورد تایید تهیه شود. ترکزاده ادامه داد: 
بهداشت فردی افرادی که اقدام به توزیع نذورات می کنند، 
بسیار مهم است و همچنین در تهیه نذورات حتما باید از آب 
لوله کشی استفاده شود. وی بیان داشت: افرادی که احساس 
سرماخوردگی می کنند، به درمراسم مذهبی شرکت نکنند 
تا شاهد شیوع بیماری نباشــیم. دستگیره ها نیز در مساجد 
و مراسم باید ضدعفونی شــود تا از شیوع بیماری های واگیر 
جلوگیری شود. مدیر مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان 
ادامــه داد: تهیه غذا باید فرآیند بهداشــتی را طی کند؛ چه 
در تهیه و پخت و چه در توزیع باید مراقب موارد بهداشــتی 
باشــیم. مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت شماره 2 
اصفهان بیان داشت: سال گذشــته به دنبال نظارت بر مواد 
خوراکی مورد مصــرف عزاداران 12 هــزار کیلوگرم رطب، 
خرما و شکر غیر بهداشــتی جمع آوری شد. مدیر بهداشت 
محیط مرکز بهداشــت شــماره 2 اصفهــان تصریح کرد: 
همچنین ســال گذشــته در این باره 144 مورد شــکایت 
دریافت و از طریق ســامانه 192پیگیری شد، از مردم تقاضا 
داریم که در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی در هیئت ها 

و مساجد با این سامانه پویا و زنده تماس داشته باشند.

تاکیدات بهداشتی در ایام محرم جدی گرفته شود؛

 هوای عزاداران حسینی 
را بیشتر داشته باشیم!

خبر

همایش نکوداشت زاینده رود همچون سال های دیگر  به همت ســازمان های مردم نهاد در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1979  | October 10  ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Mosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

دسر بادام و پسته دسر مقوی 
که آب دهان را راه می اندازد، 
می تواند قبل از پخت غذا تهیه 
شود و به صورت ســرد ، سرو 

گردد.
مواد الزم : 

کــره  75 گــرم، پــودر بادام  
200گــرم، شــکر  200 گرم، 
خامه ساده ) کم چرب ( 150 

میلی لیتر، مغز بادام خرد شده  8 عدد، پسته خرد شده 10 عدد
طرز تهیه:

کره را در یک قابلمه متوســط که ترجیحا تفلون باشــد ، به آرامــی روی حرارت آب 
نمایید. پودر بادام ، خامه و شــکر را به کره آب شــده اضافه نمایید و مرتب هم بزنید . 
حرارت را کم نموده ، مخلوط را 12 دقیقه خوب هم بزنید و مواد را از کف قابلمه جمع 

نموده و با هم مخلوط نمایید .
 حرارت را اندکی اضافــه کنید تا رنگ مواد کمــی تیره تر گردد . مخلــوط بادام را از 
قابلمه به یک ظرف کم عمق منتقل نموده و با پشــت قاشق روی آن را صاف نمایید . با 

خالل های پسته و بادام روی دسر را تزیین نمایید .
 یک ساعت به دسر استراحت دهید تا سفت گردد ســپس آن را به صورت لوزی شکل 

ببرید و سرد سرو نمایید. 

قصه های عاشورایی نوشته فریبا کلهر را انتشارات به نشر، روانه بازار کرده 
است. ویژگی این مجموعه این است که  شــخصیت های آن به جای اینکه 
با نامشــان معرفی شــوند، با ویژگی ها و صفت هایشــان به بچه ها معرفی 
می شوند. روز مبارزه  بزرگ، یاران مرد آزاد به میدان رفتند و شهید شدند. 
خانواده  مرد آزاد به میدان رفتند و شــهید شــدند. پرچمدار دید که دیگر 
یاوری برای مرد آزاد باقی نمانده است، نگاهش به طرف خیمه ها پر کشید. 
کسی از شکاف خیمه او را نگاه می کرد. پرچمدار دید که دو چشم درخشان 
از دور با او حرف می زنــد. پرچمدار جلــو رفت و دختر مــرد آزاد را دید. 
پرســید: »با من کاری داری عموجان؟« دختر گفت: »تشــنه ام عموجان 
آب می خواهم.« پر چمدار سرش را تکان داد و گفت: »برایت آب می آورم. 
همین جا منتظرم باش.« بار دیگر مشکی برداشــت، سوار بر اسبش شد و 
به طرف رود آب شیرین رفت. دشــمن دوباره جلویش را گرفت. پرچمدار 

به فرمانده  ســپاه دشــمن گفت: »تمام یاران و جوانان خانواده  مرد آزاد را 
کشته اید، فقط زن ها و کودکان باقی مانده اند که از تشنگی جگرشان آتش 
گرفته. می خواهم کمــی آب برای آنها ببرم.« فرمانــده حرفی نزد. یکی از 
دستیارانش گفت: »اگر همه  زمین پر از آب شود، حتی قطره ای از آن را به 
شما نمی دهیم.« پرچمدار نمی خواست دست خالی برگردد. نمی خواست 
نگاهش به خیمه ها بیفتد؛ به جایی که دختر مرد آزاد چشم انتظارش بود، 
در انتظار قطره ای آب. بار دیگر پرچمدار راهش را از میان سربازان باز کرد. 
به طرف رود رفت. پشت سرش سربازها می آمدند. پرچمدار ایستاد و با آنها 
جنگید. تعدادی را کشــت و خودش را به رود آب شیرین رساند. مشکش 
را از آب پر کرد. خواســت کمی آب بخورد و برگردد؛ اما در حالی که بچه ها 
 تشــنه بودند و جگر برادرش از بی آبی می ســوخت، چطور می توانســت

 آب بخورد؟ 

ويژگي هاي يك رژيم اصولي)2(دسر پسته و بادام 

قصه های عاشورايی

تخم مرغ رنگی: به نظر من  بیــن کاهــش نــرخ رشــد ندا شاه نوری
جمعیت و تخم مــرغ رنگی یک رابطه مســتقیم 
برقرار اســت. من وقتی به دنیا آمدم که نرخ رشد 

جمعیت ایران 3/91 درصد بود.
  در آن ســال ها یــادم هســت که پــدرم چند تا 
تخم مرغ معمولــی را بــا مقداری پوســت پیاز 
می جوشــاند و بعد از چنــد دقیقه که رنگشــان 
تغییر می کرد و یک چیزی بین طالیی و قهوه ای 
می شــد آنها را در می آورد و رویشــان با ماژیک 
»ســال نو مبارک!« می نوشت و در اولین صبحانه 
 بعد از ســال تحویل هم می داد با نان سنگک داغ 

بخوریم. 
 چنــد ســال بعــد مــا پســت رنــگ کــردن

 تخم مرغ ها را تحویل گرفتیم. 
 آن موقع یاد گرفته بودیم برای اینکه  تخم مرغ ها

  تا خود ســیزده عمــر کند تــه آنها را ســوراخ 
کنیم.

 زرده و ســفیده اش را می دادیــم مادرمان کوکو 
بپزد و خودمان روی پوسته اش با گواش و پولک و 

منجوق هنرنمایی می کردیم.
 خوب مگر نه اینکه تخم مرغ نماد زایش و باروری 

است؟ 
به نظر شــما پوســته تخم مرغ هم مثل خودش 
می تواند عمل کند؟ مســلم اســت که نه! این شد 
که نرخ رشد جمعیت را در همان سال ها به 2/46 

درصد رساندیم.
 چند ســال بعد که ما دیگر دل و دماغ این کارها 
را نداشــتیم دیدیم دســت نامرئی بازار خودش 
 نیازمان را پیش بینی کرده و یک ســری تخم مرغ

  ســفالی و پالســتیکی رنگ شــده آمــده که ته 
بعضی هایشان هم نوشته ساخت خارج دور! 

این ماکت های بزک دوزک شــده کــه تخم مرغ 
نیستند، یک مقدار پالستیک بازیافتی و قس علی 
هذا هســتند که بعید اســت نماد باروری باشند، 

سندش هم نرخ رشد جمعیت 1/29 درصدی!

لبخندک

فردا و پس فردا اوج عزاداری های عاشقان 
امام حســین )ع( اســت، قبول باشــد. اما زاينده رود

متاســفانه اوج رفتارهایی که نه به محرم و 
امام حسین)ع( ربط دارد و نه به دین و شریعت نیز است! 

آگهــی داده بودند که از عزاداران حســینی برای شــرکت در 
مراسم کلیشه نویسی شیشــه اتومبیل دعوت به عمل می آید! 

کلیشه نویسی از کی تبدیل به مراسم شده؟!
آرایش عزا برای شرکت در روضه با تخفیف ویژه! تا بوده کاربرد 
آرایش برای جشــن و میهمانی های شــاد بوده اما اینکه کسی 
برای روضه و عزاداری اول به فکر آرایش باشد آن هم از نوع عزا، 
البد می خواهد عمق اندوهش را نمایان کند! مثال به آرایشــگر 
می گوید چهره مرا خیلی غمگین درســت کــن؛ یا مثال کمی 

غمگین و  کمی دلسوخته!
نصب تجهیزات صوتــی به اندازه ای که صــدای هیئت تا خود 
کربال برســد! انگار عــزاداری هــدف اول نیســت و اولویت ها 
به شدت جابه جا شــده و قرار اســت امکانات، تجهیزات و دم و 
دستگاه هیئت بیشتر به چشــم بیاید! گاه متاسفانه دسته های 
عزاداری نمایشگاه آهن اســت و کارناوال طبل و سنج وارداتی 
چینی. عزاداری های جاهالنه هم که درد مضاعف اســت. به کار 
بردن اصطالحاتی نظیر ســگ درگاه حســین برای عزاداران، 
سینه خیز رفتن عزاداران و... هیچ نســبتی با امام حسین)ع( و 

اندیشه واالی ایشان و آزادگی انسان ندارد.
به یاد سروده زیبای زنده یاد حسین منزوی افتادم؛

حد تو رثا نیست عزای تو حماسه است
ای کاسته از شأن تو این معرکه گیران

محّرم با افزودنی های غیرمجاز

رژیم غذایي اصولي باید تحت نظر متخصص تغذیه گرفته شــود.این رژیم باید حاوي 
تمام گروه هاي غذایي، حتي چربي ها و کربوهیدرات ها هم باشد تا سالمتي ما به خطر 

نیفتد.
در رژیم هاي اصولي، هیچکدام از 3وعده اصلي و 2 میان  وعده غذایي حذف نمي شوند.

اگر مي خواهید ولع خوردنتان را در طول رژیم الغري کنترل کنید و ســمت تنقالت 
چرب و شــور نروید، از صیفي های کم کالري مانند خیار، هویج و گوجه فرنگي که فیبر 
فراواني دارند و حجم معده را پرمي کنند اســتفاده کنید. به این ترتیب، هم احســاس 
ســیري مي کنید، هم کالري مازاد به بدنتان نمي رســانید و هــم ویتامین ها و امالح 
فراواني دریافت خواهید کــرد.در طول رژیم هاي الغری از لبنیــات کم چرب یا حتي 
بدون چربي کمک بگیرید.براي اینکــه روند کاهش وزنتان به خوبــي پیش برود، به 
جاي غالت بر پایه آرد سفید از غالت ســبوس دار مانند برنج و ماکاروني قهوه اي یا نان 
سنگک اســتفاده کنید.هرچند که لزومي به حذف کامل قند و شــکر وجود ندارد اما 
شــما مي توانید این خوراکي هاي پرکالري را در حجم برابر، با توت خشک یا کشمش 

جایگزین کنید.
براي کاهش وزن مناسب و مطلوب، شما باید روزانه 30 دقیقه ورزش با شدت متوسط 

در کنار رژیم غذایي تان داشته باشید.
رژیم هر فرد مانند لباس تن اوست. رژیم خود را به دیگران پیشنهاد ندهید و رژیم هاي 
پیشنهادي دیگران را هم هرگز قبول نکنید. متخصصان تغذیه با توجه به شرایط بدني 
و زندگي هر فردي براي او رژیم غذایي تجویز مي کنند و بنابراین رژیم شــما مي تواند 

براي دیگري دردسرساز باشد و برعکس.

نوستالژيکاتور 

نوروز

يادداشت های 
گلبول آبی
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(: 
به خاطرشهادت حسين )ع(، حرارت و گرمايى در دل هاى مومنان است 

كه هرگز سرد و خاموش نمى شود.  
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