
با حضور رییس بنیاد مسکن 
انقاب اســامی در استان 
اصفهان، استاندار اصفهان، نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شورای اسامی، مدیرکل بنیاد 
مسکن انقاب اســامی اســتان اصفهان و جمع 
دیگری از مســئوالن، چندین پروژه بنیاد مسکن 
در شهرســتان های مبارکه و دهاقان بهره برداری 

و کلنگ زنی شد.
 علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی 
کشــور، در آیین کلنگ زنی و واگذاری در گلشــن 
شهرستان دهاقان با بیان اینکه زمین این واحدها 
از طرف بنیاد مسکن و وام آن از محل منابع مسکن 
مهر تامین شده اســت، اظهار داشت: بنیاد مسکن 
به گونه ای عمل کــرده که متقاضیــان بتوانند به 

صورت اقساطی هزینه را بپردازند.
 وی در ادامه بــا بیان اینکه بنیاد مســکن انقاب 
اسامی ســاخت خانه های یک طبقه و ویایی را 
مدنظر دارد، ابراز داشت: تاکنون در این راستا گام 

برداشته و موفق عمل کرده ایم.
 رییس بنیاد مسکن انقاب اســامی با بیان اینکه 
در حال حاضر 270 هزار واحد مسکن توسط بنیاد 
مسکن انقاب اسامی کلنگ زنی شده است، تصریح 
کرد: باتوجه بــه برنامه ریزی های صــورت گرفته، 
50درصد از این ساختمان ها در بازه زمانی یک ساله 
و مابقی نیز در بازه زمانی یک ســال و شش ماهه 

تحویل متقاضیان خواهد شد.

 وی در ادامه با اشــاره به اینکه در این برنامه حدود 
240 واحد مربوط به خیرین مسکن ساز را در استان 
اصفهان افتتاح کردیم، گفت: به همین اندازه نیز در 
شهرهای مختلف کار را شروع کرده ایم، در همین 
راستا امید زیادی به خیرین مسکن ساز داریم و در 
حال حاضر نیز 30 هزار واحد در کشــور و 2 هزار 
و 500 واحد در اســتان اصفهان در دست ساخت 

خیرین مسکن ساز داریم.
 تابش با تاکید بر اینکه تقویت خیرین مسکن ساز را 
در آینده در دستور کار قرار داده ایم و امیدوار هستیم 
که نمایندگان مجلس شواری اسامی همراهی الزم 
را داشته باشند، تصریح کرد: در این راستا بندی را 
در برنامه ششم توســعه آورده ایم  تا برای خیرین 
مسکن ساز معافیت هایی در بخش آب، برق و غیره 
در نظر بگیریم؛ این مدل خیرین مسکن ســاز یک 
مدل مشــارکتی بســیار خوبی بوده که خوب هم 

جواب داده است.
   افتتاح خط تولید شــرکت آجر ماشینی 

شهید شالباف
 وی در ادامه بــه افتتاح خط تولید شــرکت آجر 
ماشینی شهید شالباف اشــاره کرد و گفت: بدون 
اخذ وام و تسهیات، منابع را از بنیاد مسکن هزینه 
کردیم؛ در همین راستا 10 میلیارد تومان، هزینه و 
تا 20 میلیارد تومان نیز اعتبار پیش بینی کرده ایم.

 رییس بنیاد مسکن انقاب اســامی با بیان اینکه 
تبدیل خط و استفاده از کوره تونلی در این کارخانه 

به جهت کاهش مصرف سوخت بوده است، افزود: 
در همین راستا 70 درصد در سوخت صرفه جویی 

شده و همه تجهیزات نیز تولید داخل بوده است.
 وی همچنین به مشکات فعلی کشور درخصوص 
معضات زیســت محیطی اشاره داشــت و افزود: 
متاســفانه شــاید موضوع آالیندگــی، در آینده 

کشورمان جرایم بین المللی نیز به بار آورد.
تابش با بیان اینکه در برنامه هایمان تمام این موارد 
را رعایت کرده ایم، ابراز داشــت: به عنوان پایلوت 
و برای نخســتین بار در کشــور، مزرعه های یک 
روستایی را در اســتان اصفهان خورشیدی کردیم 
و براســاس قراردادی که با وزارت نیرو داشتیم، در 
حال حاضر برق تولید کرده و به شبکه می فرستیم و 

درآمد دریافت می کنیم.
 وی ادامه داد: در صورتی کــه تامین منابع صورت 
گیرد، امیدوار هستیم که بتوانیم در بقیه روستاها 
نیز این موضوع را پیاده و درآمد آن را صرف هزینه 
خود روســتاها کنیم؛ در همین راستا قراردادی با 
وزارت نیرو داریم تا در سراسر کشور این کار را انجام 
دهیم، در حوزه انرژی نیز اصول را در ساختمان های 

روستایی رعایت کرده ایم.
  مجوز ساخت 200 هزار واحد مسکونی در 

کشور دریافت شد
 رییس بنیاد مســکن انقاب اســامی با اشاره به 
اینکه در روستاهای کشــور نیز خوشبختانه مجوز 
200هزار واحد مســکونی را با اعتبــار چهار هزار 
میلیارد تومان تسهیات گرفته ایم، گفت: در همین 
راستا شورای پول و اعتبار نیز این موضوع را تصویب 
و بانک مرکزی نیز سهم بانک های عامل را مشخص 

کرده است.
 وی با بیان اینکه روســتاییان تا سقف 18میلیون 
تومان می توانند تســهیات دریافــت کنند و دو 
میلیون تومان نیز برای افرادی در نظر گرفته ایم که 
در انرژی، صرفه جویی و در حقیقت مقررات انرژی 
را رعایت کنند، افزود: همچنین برای خانواده های 
دارای بیش از دو معلول نیــز تفاهم نامه ای با بنیاد 
مســتضعفان و ســتاد اجرایی، منعقــد و یک کار 

مشترک را شروع کرده ایم.
   ساخت هشــت هزار واحد مسکونی برای 
خانواده های دارای بیش از دو معلول آغاز شد

تابش با بیان اینکه یکی از کارهای مشــترک مان با 
بنیاد مستضعفان و بهزیستی و در راستای خانه دار 
کردن خانواده های دارای بیش از دو معلول است، 
ابراز داشت: بالغ بر هشت هزار واحد مسکونی را در 
شهر و روســتا برای این خانواده ها شروع کرده ایم 
که تســهیات باعوض آن را بنیاد مسکن و بنیاد 
مستضعفان تامین خواهد کرد و مجری آن نیز بنیاد 

مسکن است.

 وی با اشــاره به ارزیابی جایگاه اصفهان در مسکن 
روستایی در کشور گفت: بدون شک استان اصفهان 

جزو برترین های کشوری در این راستاست.
   310 کوره آجرپــزی آالینده همچنان در 

اصفهان فعال است
 اما رسول زرگرپور، اســتاندار اصفهان نیز در آیین 
افتتاح شرکت آجر ماشینی شهید شالباف وابسته 
به بنیاد مســکن، با بیــان اینکه در گذشــته علم 
کیمیاگری وجود داشــته که سبب تبدیل مس به 
طا می شده اســت، اظهار داشت: متاسفانه امروزه 
در شهر خودمان واحدهای بسیار سنتی داریم که با 
علم کیمیاگری، طا را به خشت تبدیل می کنند، 
خاک رس را تبدیل به آجر می کنیم و خیلی هم از 

این امر خوشحال می شویم.
وی افــزود: این منطقــه  اصفهان کــه کوره های 
قدیمی آجرپزی دارد، در برخی از روزهای ســال 
یکــی از آلوده ترین مناطق کشــور اســت و ما با 
طرح جامع کاهــش آلودگی هــوای اصفهان که 
جزو موفق ترین های کشــوری هم بود، تا حدودی 

توانستیم وضعیت بهتری ایجاد کنیم.
 استاندار اصفهان با بیان اینکه هوای سالم )نه پاک( 

اصفهان نسبت به سال 92 چهار برابر شده اما بازهم 
کافی نیست، تصریح کرد: متاسفانه 30درصد خاک 
اســتان کویری بوده و این کویری بودن به منطقه 
اصفهان چسبیده و خســارت های زیادی به همراه 
داشته است. وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
360 کوره آجرپزی داریم که 50 کوره آن تعطیل 
شــده و بقیه نیز در رده های مختلف آلودگی قرار 
دارند، افزود: در طرح کاهش آلودگی هوای اصفهان 
بر ســاماندهی کوره های آجرپــزی تاکید ویژه ای 

شده است.
زرگرپور با بیان اینکه تعدادی از این کوره ها مدرن 
هستند و باید 2 ویژگی داشته باشند، بیان کرد:  باید 
تمام ضوابط زیست محیطی را داشته باشند و صرفا 
از »شیل« استفاده کنند؛ چون حق استفاده از خاک 

رس را ندارند.
وی با اشــاره به اینکه محدوده زیســت محیطی 
اصفهان همانند تهران 50 کیلومتر اســت، افزود: 
با هماهنگــی اتحادیه کــوره داران باید یک ارزش 
افزوده ای برای این کــوره داران در نظر بگیرند تا 
بتوانند تغییر کوره و معدن بدهند، این کار دستوری 
و زوری نیست بلکه باید با هماهنگی صورت پذیرد. 

اســتاندار اصفهان تصریــح کــرد: آلودگی هوای 
اصفهان تا 3 نسل اثرگذاری مخربی خواهد داشت، 
اگر به ســامت، اهمیت و آن را به اقتصاد ترجیح 
می دهیم، باید دســت در دســت هم داده و طرح 

کاهش آلودگی هوا را اجرا کنیم.
گفتنی است که در این برنامه شرکت آجر ماشینی 
شهید شــالباف به بهره برداری رسید و همچنین 
آیین افتتاح و واگذاری 44 واحدی انجمن خیرین 
مسکن ساز شهرستان مبارکه در روستای حسن آباد 

تنگ بیدکان برگزار شد.
افتتاح نمادین پروژه 100 واحدی انجمن خیرین 
مسکن ساز شهرستان کاشان و  پروژه 72 واحدی 
انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان تیران و کرون 
و پروژه 44 واحدی مبارکــه نیز از دیگر پروژه های 
بهره بــرداری شــده در این روز بــود. همچنین با 
حضور رییس بنیاد مســکن انقاب اسامی، آیین 
کلنگ زنــی پــروژه 130 واحدی ویایی گلشــن 
شهرســتان دهاقان و واگذاری پــروژه 96واحدی 
ویایی در همین شــهر انجام شد؛ ضمن اینکه 50 
واحد مســکونی و پروژه 22 واحد تجاری گرگاب 

شهرستان شاهین شهر و میمه نیز کلنگ زنی شد.

با حضور رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی؛

خط تولید شرکت آجر ماشینی شهید شالباف افتتاح شد
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روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهــان در اطاعیه شــماره 5 مرکــز هماهنگی و 
اطاع رســانی آلودگی هوا اعام کرد: به اطاع عموم 
شــهروندان گرامی در اصفهان می رساند که با توجه 
به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان درخصوص 

شرایط خاص جوی مبنی بر استمرار پایداری هوا و با 
در نظرگرفتن اینکه کیفیت هوا بــا میانگین 131 در 
شرایط ناســالم برای گروه های حساس و در وضعیت 
هشدار قراردارد، به شــهروندان اصفهان و شهرهای 

اقماری توصیه می شود در این شرایط...

وضعیت هوای اصفهان
بحرانی اعالم شد

15

15

پل های تاریخی اصفهان برای 
گردشگران ایمن می شوند

3

وقتی صنعتی ترین استان ایران، حال خوبی ندارد؛

ضرورت تشکیل یک نهاد مالی
در اصفهان

11

خادمان اصفهانی به مناطق 
عملیاتی جنوب اعزام شدند

3

کشف 800 میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در استان اصفهان

7

امام جمعه شهرکرد اظهار داشت:

ملت ایران در پای دفاع از 
ارزش ها خسته نخواهد شد   

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا از آماری تاسف بار خبر می دهد:

سرانه مطالعه در استان اصفهان؛ فقط39 دقیقه

سرلشکر سید حســن فیروزآبادی مشــاور عالی مقام معظم 
رهبری و رییس سابق ســتادکل نیروهای مسلح چندی پیش 
در خبرگزاری تسنیم حضور یافت و ضمن بازدید از بخش های 

مختلف خبرگزاری و دیدار با مدیرعامل، با خبرنگاران...

اســتاندار اصفهان در جلســه ای که با تعدادی از معتمدین و 
کشــاورزان قهدریجان و فاورجان برگزار شد، اظهار داشت: 
تصمیماتی که برای حوضه آبریز زاینده رود گرفته می شــود 

کل حوضه را در بر می گیرد و تنها یک منطقه را شامل...

سرلشکر فیروزآبادی:

از حضور در سوریه
انگیزه انقالبی داریم

استاندار اصفهان:

حقابه کشاورزان روستا به روستا 
مشخص می شود

2

15

15

زاینده 
رود
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پیشنهاد سردبیر:
حداد عادل باز هم سودای ریاست  جمهوری دارد؟

عکس روزیادداشت

یادداشت

خبر

برجامواکنشپارلماندیدگاه

محسن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
طی یادداشــتی در اینســتاگرام خود نوشت: در طول 
بازنویســی و مذاکــره برجام جدید که ممکن اســت 
سال ها طول بکشد ما چرخه سوخت و غنی سازی خود 
را کامل می کنیم و همچنیــن از نتایج توافقات فعلی با 

دیگر کشورها بهره خواهیم برد. 
وی ادامه داد: البته اگر ترامپ ســعی کند از اجراشدن 
تعهــدات آمریکا و جهــان جلوگیری کنــد بی تردید 
جمهوری اســالمی ایران برنامه تالفی جویانه خود را 

عملیاتی خواهد کرد.
رضایــی گفت: اگــر ترامپ بــرای بازنویســی برجام 
تالش کنــد، آمریکا زیان زیادی خواهــد دید؛ چرا که 
ایران نقاط اشــتباه برجام را اصالح خواهد کرد و این 
آمریکاست که باید با کشورهای دیگر وارد چالش شود.

گفتنی اســت؛ دونالد ترامــپ در ماه هــای آغازین 
تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود برجام را پاره خواهد 
کرد. وی بعد از مدتی از لزوم بازنگری در برجام سخن 
گفت. این درحالی اســت که رهبر معظــم انقالب در 
واکنش به این اظهارات فرمودند کــه اگر آنها برجام را 

پاره کنند ما آن را آتش خواهیم زد.  

 محمدباقر قالیباف شهردار تهران در صفحه اینستاگرام 
خود از عدم اجرای مصوبه شورای شــهر برای برگزاری 
نمایشگاه ها در شــهر آفتاب انتقاد کرد: »نقش رسانه ها 
در آگاهي بخشي و پیشرفت جامعه انکار ناپذیره. خیلي 
عالقه داشتم که بین اهالي رسانه و در جشن ساالنه شون 
در نمایشگاه مطبوعات و رســانه ها شرکت مي کردم؛ اما 
به رغم میل باطني به دلیــل پایبندي به قواعد و مقررات 
شهر که ضامن سالمت، پاکیزگي و آرامشه، از حضور در 
جمع این عزیزان محروم شــدم. با احداث مجموعه شهر 
آفتاب و مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران مقرر شد همه 
نمایشگاه هاي پربازدید در این مکان برگزار بشه. رعایت 
این مصوبه و مقررات، مشــابه اونه  که در کاهش ترافیك 
و آلودگي شــهرمون موثره. اي کاش دولت محترم هم به 
قانون احترام مي گذاشت و این نمایشگاه  و نمایشگاه هاي 
مشابه، که پربازدید هســتند را در شهر برگزار نمي کرد. 
عالوه بــر اون مصلي کار ویــژه خــودش رو داره و جاي 
برگزاري نمایشــگاه ها و فعالیت هاي اقتصادي نیســت. 
وقتي ما متولیان امر و مســئوالن به قانون و حقوق مردم 
 احتــرام نگذاریم چه توقعــي از شــهروندان مي توانیم 

داشته باشیم؟«

محسن رضایی:

آمریکا از بازنویسی برجام 
زیان زیادی خواهد دید

قالیباف:

کاش دولت هم به قانون 
احترام می گذاشت

نماینده میاندوآب اظهار کرد: 

فراکسیون کرد زبان ها در 
مجلس تشکیل می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

اگر عهد بشکنند، سانتریفیوژهای
پیشرفته روی کار می آید

همایون هاشــمی  نماینده مردم میاندوآب گفت: ریشه 
زبان کردی به هزاران ســال پیش باز می گردد و کردها 
اصیل ترین قوم ایرانی هستند. وی ضمن اشاره به اینکه 
فرهنگ، ادبیات و علمای کرد در کشــور جایگاه واالیی 
دارند، افزود: کردستان همیشه در تاریخ جایگاه ویژه ای 
داشــته و در بحث فرهنگ حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت: نخبگان 
کرد و اهل اقلم باید برای توســعه کردســتان وارد عمل 
شــوند چون برای توســعه و آبادی منطقه نیاز به حضور 
نخبگان در عرصه اســت. وی با عنوان اینکه قرار است در 
مجلس، فراکســیون کردزبان ها تشکیل شود، بیان کرد: 
ما نمایندگان در مجلس خواستار تشکیل این فراکسیون 
شــده ایم تا حقوقی که متعلق به دیگر زبان هاست برای 

کردها هم لحاظ شود.
وی در پایان یادآور شد: اگر در جامعه ای اقتصاد رشد کند 
اما فرهنگ آن نه، آن اقتصاد نیز به تدریج ضعیف خواهد 
شد؛ بر این اساس باید همه از جمله رسانه ها برای حفظ 

فرهنگ و زبان تالش کنیم.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با بیان اینکــه برجام یك قرارداد و توافق پذیرفته شــده 
بین المللی اســت که مبنای حقوقــی دارد، گفت: هیچ 

دولتی نمی تواند برجام را برهم بزند.
برومندی با بیان اینکه احتمال برهم زدن یا تغییر برجام 
از ســوی رییس جمهور جدید آمریکا مطرح شده است 
گفت : جمهوری اســالمی ایران و به ویژه مجلس شورای 
اسالمی در مورد اقدامات متقابل و متناظر با عدم اجرای 
برجام مصوباتــی دارد و در صورتی کــه تعهدات برجام 
عملیاتی نشــود ما نیز اقداماتــی در این راســتا انجام 
می دهیم . برومندی خاطرنشــان کــرد: در این صورت 
ما به شــرایط قبل از توافق برگشــته و این توان را داریم 
در کمتر از 24 ســاعت در نطنز و فردو به شرایط قبل از 
توافق برگردیم. عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
خاطرنشان کرد: اگر آمریکایی ها عهدشکنی کنند ما به 
سمت غنی سازی باالی سه درصد رفته و این بار دیگر از 
سانتریفیوژهای نسل )آی.آر. وان( استفاده نکرده، بلکه از 

سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده می کنیم.

ترامپ
انکار شگفت انگیز نخبه های سیاسی

با شکایت حسین فریدون؛

امروز، زاکانی به دادگاه می رود

دیدارهای رییس مجلس ملی 
مجارستان در ایران

کارزار انتخاباتی آمریکا به ایســتگاه پایانی خود 
رسید و دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین 
رییس جمهور آمریکا کلید کاخ سفید را از باراک 
اوباما در میان بهت و حیرت تحلیلگران گرفت. تا بیســت و چهار 
ساعت قبل از شــمارش نهایی آرا، تمام نظرسنجی ها حکایت از 
برتری هرچند خفیف هیالری کلینتون نسبت به ترامپ داشتند. 
حتی تا نیمه های شب شمارش آرا این هیالری بود که با اختالف 
پیش بود و اما با شمارش آرای ایالت های کلیدی از جمله فلوریدا 
موجی از ناباوری بر ستاد کلینتون ســایه انداخت و هرچه ایالت 
های بیشتری شمارش شــدند ترامپ به کاخ سفید نزدیك تر شد 
و در نهایت نیز پیروز بزرگ لقب گرفت. مســئله قابل توجه اینکه 
هردو رقیب توانستند حدود چهل و هشــت درصد آرای مردمی 
را کســب کنند ولی آنچه پیروزی ترامپ را رقم زد آرای الکترال 
بود و توانســت به حد نصاب 270 رای الکترال دســت یابد و پا به 
کاخ سفید بگذارد. ترامپ هفتاد ســاله فردی است که در دوران 
رونق بازار مســکن یك برج در دل نیویورک ســاخت و نام خود 
را بر آن حك کرد و با گســترش ســاخت و ســازهایش به عنوان 
ســلطان نیویورک شــناخته شــد. او در طول تجارت پر رونقش 
چهار بار ورشکسته شد؛ اما هربار توانست سر بلند کند و به عنوان 
یك بیزینس من، موفق شناخته شــود. زندگی شخصی و به ویژه 
ازدواج و طــالق هایش همواره توجه رســانه های دســت چندم 
آمریکایی را به خود جلب کــرده بود؛ اما زمانــی نامش به گوش 

مردم دنیا خورد که پا به عرصه سیاست گذاشت.
او که تا پیش از این هیچگونه ســابقه اجرایی و سیاســی نداشته 
 بود در قالب نامزد حــزب جمهوری خواه قد علم کرد و توانســت 
پله پله باال بیاید و رقبای سرسختش در حزب را پشت سربگذارد 
و در نهایت نیز بــه عنوان کاندیدای اول حزب پــا به رقابت اصلی 
گذاشت. کمتر کســی از جمله نزدیکان خود او فکر می کردند که 
او روزی به عنوان پر طمطراق ریاســت جمهوری آمریکا برســد. 
انتخاب او فقط داســتان یك شــگفتی نیســت! او با پیروزی اش 
توانســت رییس جمهــور فعلی، بانــوی اول ســابق و کل حزب 
دموکرات را شکســت دهد. او را حتی در طــی رقابت های درون 
حزبی با خانواده بوش که از آنها به عنوان یك سلســله سیاســی 
جمهوری خواه نام می برند سرشاخ شــد و توانست با قدرت بوش 
را از عرصه رقابت کنار بزند. او حتی بــا اظهار نظرهای بی قاعده و 
رســوایی های متعددش در حزبی که از طرف آن نامزد شــد نیز 
مخالفان سرسختی داشت و بســیاری از چهره های شاخص این 

حزب نیز از او اعالم برائت کردند.
انتخاب او جامعه بین المللی را با این پرسش سخت رو به رو کرده 
است که او چه سیاســت هایی را در پیش خواهد گرفت؟ اگر قرار 
باشد به وعده هایی که داده اســت عمل کند برای بسیاری گران 
تمام خواهد شــد. خیلی ها بر این باورند که حرف هایش را عملی 
نخواهد کرد و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است. ناظران سیاسی 
بر این باورند که او خواهان تغییر شعارهایش نیست؛ اما مجبور به 
چنین کاری خواهد شد و سیستم سیاســی آمریکا جلوی اجرای 

طرح های احتمال هنجارشکنانه اورا خواهد گرفت.
شاید نخستین نشانه این مدعا ســخنرانی پیروزی دونالد ترامپ 
باشد جایی که پس از نهایی شدن پیروزی اش در بین هوادارانش 
حاضر شــد. از رقیب انتخاباتیش که در طول کمپین ها بارها اورا 
مورد تمســخر قرار داده بود با احترام یاد کرد. او گفت که هیالری 
با او تماس گرفته و به او تبریك گفته اســت؛ هیالری کلینتونی را 
که او بارها با دســتگیری در صورت پیــروزی در انتخابات تهدید 
کرده بود و یکی از وعده های انتخاباتیــش این بود که در صورتی 
که پیروز شــود هیالری را بــه دادگاه ویژه برای بررســی پرونده 
ایمیل هایش خواهد فرســتاد. بســیاری این تغییــر لحن ترامپ 
در شــب پیروزیش را مقدمه ای بــرای تغییرات بعــدی در آرا و 
تصمیماتش قلمداد کــرده اند.کمتر از دوماه دیگــر او کلید کاخ 
سفید را از اوباما خواهد گرفت و به طور رســمی کار اجراییش را 
آغاز خواهد کرد و سیاســت هایی را اتخاذ می کنــد. باید منتظر 
ماند؛ چراکه آن زمان اســت که می توان درســت تر راجع به او و 

برنامه هایش قضاوت کرد.

 علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان 
انقالب اسالمی امروز یکشــنبه با شکایت دولت و حسین فریدون 

به دادگاه می رود.
وزارت اطالعات، معاونت حقوقی ریاســت جمهوری و حســین 
فریدون و رسول دانیال زاده شــاکیان زاکانی هستند.پیش از این 
زاکانی درباره اوج گیری فعالیت شبکه داللی در فضای پسابرجام 
هشدار داده و برخی پرونده های فســاد را نیز مطرح کرده بود که 
به نظر می رسد، این  شــکایت ها مربوط به سلسله افشاگری های 
او در این باره باشد. دادگاه رســیدگی به شکایات از زاکانی، امروز 
یکشنبه ساعت ۹ صبح در دادگاه کیفری 2 تهران واقع در مجتمع 

قضایی کارکنان دولت برگزار می شود.

صبح دیــروز) شــنبه 22 آبــان( رییس ملــی مجارســتان با 
 رییس جمهــور و دکتر علــی الریجانی رییس مجلــس  دیدار و 

گفت وگو کرد.

بین الملل

»دونالد ترامــپ« رییس جمهــوری منتخــب آمریکا در 
گفت وگو با روزنامه »وال اســتریت ژورنــال« اعالم کرد که 
پیامی »فوق العــاده« از »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری 
روسیه دریافت کرده و به زودی با پوتین تماس تلفنی برقرار 
خواهد کرد. ترامپ درخصوص موضعش درقبال سوریه نیز 
گفت: »من دیدگاه متفاوتی نسبت به بسیاری درقبال اوضاع 
سوریه دارم؛ سوریه با داعش می جنگد و ما خواهان رهایی از 

داعش هستیم. 
روســیه در حال حاضر متحد نزدیك سوریه است. ایران نیز 
است که به فضل ما )!( قدرتش زیاد شده و هم پیمان سوریه 
است... االن از شورشیان علیه سوریه حمایت می کنیم بدون 
اینکه بفهمیم آنها چه کسانی هســتند؟! اگر ایاالت متحده 
به )نظام( اســد حمله کند ایــن امر به درگیری با روســیه 
می انجامد.« پیش از این نیز روزنامه انگلیســی »گاردین« 
نوشت: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا امیدهای معارضان سوری به پیروزی در جنگ داخلی 

علیه نظام سوریه را بر باد داد. 

در واکنش به تالش هــای رییس کمیســیون اروپا برای 
پیشبرد طرح ارتش مشــترک اروپا در پی پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات آمریکا ، وزیر دفاع اتریش مشارکت در 
ارتش مشترک اروپا را مغایر با بی طرفی این کشور دانست 

و آن را رد کرد.
به گزارش ایرنــا از خبرگزاری آپــا )APA( اتریش ، هانس 
پیتر داســکوزیل روز جمعه گفت: بی طرفی اتریش نباید 
مورد تردید قرار گیرد ؛ البته ما از همکاری بیشتر استقبال 
می کنیم اما ارتش اتحادیه اروپا را مــردود می دانم. وزیر 
دفاع تاکید کرد که وضعیت ویژه سیاســت دفاعی اتریش 
بر اساس بی طرفی این کشــور باید لحاظ شود و اتریش در 
هیچ جنگی مشــارکت نمی کند و هیچ نیروی خارجی را 
در خاک خود مســتقر نخواهد کرد. این درحالی است که 
»یان کلود یونکر« رییس کمیسیون اروپا گفته است که با 
انتخاب دونالد ترامپ با سیاســت انزواگرایانه و تعهدش به 
کاهش هزینه های ناتو به عنــوان رییس جمهوری جدید 
آمریکا ، اروپا چاره ای جز تقویت ســاختارهای مشــترک 
دفاعی و امنیتی خود نــدارد. فدریکا موگرینی مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته که اروپا در واکنش 
به پیروزی ترامپ به عنوان رییس جمهوری چهل و پنجم 

آمریکا باید خود را از لحاظ نظامی تقویت کند.

ترامپ:

با داعش می جنگم نه با اسد

واکنش وزیردفاع اتریش به 
پیشنهاد تشکیل ارتش اروپایی 

کافه سیاست

در روزهایی که هیچ یك از چهره های شاخص اصولگرایی هنوز برای رقابت با حسن 
روحانی اعالم آمادگی نکرده اند، حدادعادل، یکی از نام های بالقوه برای کاندیدای 

مورد نظر اصولگرا در سال آینده است.
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشــت: در شــهریور وقتی دربرابر این پرسش قرار گرفت 
که »آیا در انتخابات ۹6، کاندیدای ریاســت جمهوری می شــوید؟« فقط به این 
پاســخ بســنده کرد که بگوید: »اصولگرایان هنوز هیچ تصمیمی برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ۹6 نگرفته انــد.« او درحالی ترجیح داد که فعــال جواب رد به 
چنین وسوســه ای ندهد که بسیاری از چهر ه های شــاخص اصولگرایی، مدت ها 
پیش یك به یك از قطار رقابت بــرای انتخابات ۹6، پیدا شــده بودند. محمدرضا 
باهنر، محســن رضایی و احمد توکلی ازجمله چهره های بالقوه اصولگرایی بودند 
که می توانستند گزینه اصولگرایان برای انتخابات باشند و خودشان کنار کشیدند. 
علی الریجانی هم کرسی ریاست مجلس را به رقابت با حسن روحانی ترجیح داده 

است و در چنین شرایطی، حدادعادل بعید نیست که بار دیگر راهی رقابت ها شود.

پیشنهاد رحیم پور ازغدی 
برای شالق زدن در نمازجمعه

حدادعادل باز هم سودای 
ریاست جمهوری دارد؟

این دیدار نزدیك به 6 ســاعت به طــول انجامید و حدود 3 
ســاعت آن به گفت وگویی مفصل و خواندنی درباره مباحث 
مختلف گذشت  که روز گذشته تسنیم آن را منتشر کرد. در 

ادامه گزیده ای از این گفت و گوی خواندنی را می خوانید؛ 
  اگر در اصولگرایان آدم انقالبی باشــد خوب است؛ اگر در 
اصالح طلبان هم آدم انقالبی باشــد برایمان خوب است؛ ما 
با انقالبیون هســتیم و انقالبیون انقالب را حفظ می کنند. 
آقای پزشکیان هم اصالح طلب است، اما به لحاظ ذاتی انسان 
انقالبی اســت و در جامعه پزشــکی هم آدم انقالبی بوده و 

هیچگاه از خطوط انقالبی خارج نشده است.
  ســاعت 11:30 شــب گفتند»هواپیمای ریگی ساعت 
12:15 وارد آسمان ایران می شود، باید به زمین بنشانید.«، 
در ضمــن نگفتند هم که از کــدام مرز وارد آســمان ایران 
می شــود. بالفاصله پس از این اعالم، من دیگر فرصت اجازه 
گرفتن و تنظیم آن را نداشــتم، به هرحال شــرایط، شرایط 
اضطراری بود و در شــرایط اضطرار فرمانده اختیار دارد فورا 
عمل کند. چون فرصت بســیار کم بود، بالفاصله به فرمانده 
ارتش دســتور دادم که همه پایگاه های پدافنــد هوایی در 

دورتادور مرزها را آماده باش داده و منتظر دســتور من باشد 
تا بگویم از کدام مرز به ســمت هواپیماهــای ریگی بروند.

این را هم نگفتم که »خودم این پیام را مســتقیما به شــما 
ابالغ می کنم«، گفتم: مختصات ابــالغ را به فردی می دهم 
که حضورا برای شما بیاورد. ایشــان هم آماده باش دادند و 
فرماندهان پای کار آمدند و بعد از اینکه پیك به ما رســید، 
ما بالفاصله آن را به فرمانده ارتش رساندیم. مرز بندرعباس 
برای فرمانده ارتش مشخص و قرار شد که هواپیمایی را که از 
آنجا عبور می کند، بگیرند. هواپیما 12:20 وارد خاک ایران 

شد و بالفاصله جنگنده ها را به سمت آن هواپیما رساندیم. 
  مــا نمی دانیم کــه فرمانــده هواپیما، می دانســت و یا 
نمی دانســت. خلبان در صحبت های اولیه گفت: »من فرود 
نمی آیم و مســیرم جای دیگری اســت.« چون من دستور 
قطعی داده بودم که این هواپیما باید بنشــیند، ارتش هم بر 
این اساس برنامه ریزی کرده بود و گفته بود :»اگر فرود نیایی 

ما با شما برخورد می کنیم.«
  شلیك هم به سمت آن هواپیما شــد؛ نه به خودش بلکه 
به هر دو طــرف هواپیما، تا خلبان مطمئن شــود که ارتش 

شــوخی ندارد و او باالخره قبول کرد که بیاید و بنشــیند. 
این عملیات زیبایی های خاصی داشــت و مــن آن را لطف 
خداوند می دانم. اوال دستور را که دادم می دانستم که اگر آن 
هواپیما را می زدند، فردای همان روز من را به دادگاه نظامی 
می فرستادند و می گفتند »به چه حساب هواپیما را زدی؟ و 
به چه حقی مردم بی گناه را کشتی؟ و چرا این قدر بی آبرویی 
در دنیا برای کشور درست کردی؟« ولی من دستور را دادم 
و تلفن را قطع کردم. ارتش هم باید دســتور را اجرا می کرد. 
به هرحال هواپیما نشســت و ریگی دســتگیر شد و مردم از 

هواپیما بیرون آمدند.
  موشك چیز ساده ای نیســت، یك گلوله کالشینکف هم 
اشــتباهی برود احتماال به کبوتری و یا لوله بخاری چیزی 
می خورد؛ اما یك موشك اگر اشتباه برود بخشی از یك شهر 

را ممکن است ویران کند.
  هیچ توافق نامه امنیتی بین ایران و ســوریه وجود ندارد. 
حافظ اسد آدمی بود روشــن بین و موضع ایران را درک و از 
آن حمایت می کرد، ولی هیچ قرارداد و تعهدی بین دو کشور 
وجود ندارد. نه در گذشته و نه جدیدا چنین موافقت نامه ای 
وجود نداشته است. همین االن هم ما خودمان برای دفاع از 
حرمین به سوریه و عراق رفتیم و این را یك تکلیف برای خود 
فرض کردیم. وقتی می بینیم حــزب ا... مورد حمله و هجمه 
تروریست ها و اسراییل قرار گرفته دفاع از این خط مقاومت را 

برای خود تکلیف انقالبی می دانیم.
  برای حضورمــان، از ســوریه و عراق دعوت داشــتیم و 
همین جوری نرفته ایم، یعنی مــا انگیزه انقالبی برای کمك 
داشــتیم و آنها هم دعوت کردند و رفتیم. پیمان ما با قرآن و 

تکالیف الهی است و هیچ پیمان دیگری وجود ندارد.
  یکی از مســائل سیاسی که در همین شــهر تهران انجام 
شــد و جوســازی ســنگینی هم روی آن صــورت گرفت 
همین ساختمان سازی ساختمان بســیج اقشار در منطقه 
عشرت آباد بود. به یك باره ما دیدیم شهردار تهران و دادستان 
کشور درباره آن شروع به اظهار نظر کردند، هرجا می رسیدند 
مصاحبه می کردند، مراسم افطاری، مراسم ختم، مراسم های 
مختلف درباره این مســئله مصاحبه می کردند، خالصه جو 
سنگینی صورت گرفت، بعد هم اســم ما را آوردند که من از 
اختیارات خودم استفاده کنم و مانع بشوم. من نزد رییس قوه 
قضاییه رفتم، گفتم: »آقای رییس قوه قضاییه؛ ما در نیروهای 
مســلح اجازه داریم ســاختمانی را که متعلق به خودمان 
است، ارتقا بدهیم، ساختمان ســازی کنیم چون مربوط به 
بخش دفاع اســت و ممنوعیتی ندارد مگر آنکه بر و کف آن 
 ساختمان به خیابان شهر تماس پیدا کند که در آن صورت 
شــهرداری فرصت دو ماهه دارد کــه آن را تایید کند و من 
هم مســتندات را به مراجع قضایی فرستاده ام«، آقای آملی 
گفتند »به من چنین چیزی نگفتند اما شما یك نسخه هم 
 برای من بفرستید« که به ایشــان هم یك نسخه از گردش

 کار دادیم.
  نیروهای مســلح و قوای امنیتی و دفاعی جزو اسرار نظام 

هستند و کسی نباید از درون آن باخبر بشود. 

هیچ توافقنامه 
امنیتی بین 

ایران و سوریه 
وجود ندارد. 

حافظ اسد آدمی 
بود روشن بین 
و موضع ایران 

را درک و از آن 
حمایت می کرد، 

ولی هیچ قرارداد 
و تعهدی بین 

دو کشور وجود 
ندارد

سرلشکر سید حسن فیروزآبادی مشاور عالی مقام معظم رهبری و رییس سابق ستادکل نیروهای مسلح چندی پیش 
در خبرگزاری تسنیم حضور یافت و ضمن بازدید از بخش های مختلف خبرگزاری و دیدار با مدیرعامل، با خبرنگاران 

خبرگزاری به گفت وگو نشست.

سرلشکر فیروزآبادی :

از حضور در سوریه، انگیزه انقالبی داریم

حسن رحیم پور ازغدی در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قم 
گفت: نهی از منکری واجب اســت که جلوی منکر را در سطح حکومت و 
جامعه بگیرد، نماز جمعه های شهرهای بزرگ از جمله قم باید به گونه ای 
باشد که صاحبان قدرت و ثروت از نقد شــدن در این نماز جمعه ها نگران 
باشند و مســتضعفان هم امیدشان این باشــد که در این نماز جمعه ها از 
 حقوق آنها صحبــت می شــود. رحیم پورازغدی با اشــاره بــه برخورد

 امام علــی)ع( بــا دزدان بیت المال گفت: ایشــان دســتور دادند دزدان 
بیت المال را در نماز جمعه جلوی مردم شــالق بزننــد. وی ادامه داد: این 
افرادی که حقوق های میلیونی گرفتند و اختالس های میلیاردی کردند را 
باید در نماز جمعه شــهرهایی همچون تهران و قم شالق زد، باید به سیره 
امام علی)ع( عمل کرد، اگــر مدیری دروغ می گوید بایــد در نماز جمعه 
آبروی او را ببریم، غارتگر بیت المال هرکسی که باشد، باید آبرویش در نماز 

جمعه برده شود.

ستاره 
کهتری
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
در هفت ماه نخست امسال صورت گرفت؛هیچ محصولی توان رقابت با پرايد را ندارد!

کشف 800 میلیارد ريال کاالی قاچاق 
در استان اصفهان

 رسول زرگرپور در کمیســیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت 
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان اظهار داشــت: اگر مردم از 
خرید کاالها و اجناس قاچاق امتناع کنند، باعث رونق اقتصادی 

و افزایش اشتغال در کشور خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس گــزارش عملکرد ارائه شــده 
دستگاه های کاشف و ضابط، در هفت ماهه امسال ۲ هزار و ۸۰۰ 
پرونده در رابطه با کاالهای قاچاق تشــکیل شــده است، افزود: 
حجم کاالهای کشــف شــده قاچاق در این مدت ۸۰۰ میلیارد 
ریال اســت و در این رابطه تاکنون ۳ هزار نفر دستگیر و ۷ باند 
مهم قاچاق کاال متالشــی شــده و ۱۴۳ میلیــارد ریال حکم 
صادر شده است. اســتاندار اصفهان بیان داشت: طی برگزاری 
بیش از ۴جلســه با نمایندگان دســتگاه های ذی ربط، بیش از 
۱۷۰تن کاالی قاچاق منهدم شده که در جلوگیری از روند ورود 
کاالی قاچاق به کشــور بسیار موثر بوده اســت. وی یادآور شد: 
اگر مــردم از خرید کاالها و اجناس قاچــاق امتناع کنند، باعث 
رونق اقتصادی و افزایش اشــتغال و ایجاد وضعیت مناسب تری 
در کشور خواهند شــد. زرگرپور با بیان اینکه با خرید هر کاالی 
قاچاق، بیکاری یک جوان رقم خواهد خورد، اضافه کرد: حمایت 
از تولید ملی به معنای افزایش اشتغال، درآمد و رفاه برای عموم 

مردم است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

با روی کارآمدن دونالــد ترامپ در آمريــکا، يکی از 
اولین و مهم ترين ســواالت ايرانی ها اين بود که حاال 
اين انتخاب، چه تاثیری بر اقتصاد ايران دارد. شــوک 
ناگهانی که به بازار وارد شــد، خیلی ها را نگران کرد؛ با 
اين حال، اقتصاددانان و اهالی اقتصاد در ايران می گويند 
اين شوک، ناشــی از يک جو روانی مقطعی بوده و تاثیر 
چندانی بر آينده اقتصاد ايــران و حتی دنیا ندارد. با هم 

نگاهی به برخی از نظرات در اين باره می اندازيم:

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با بیان اینکه 
هیچ خودرویی توان رقابت با خودروی پراید را از نظر 
قیمت و کیفیت ندارد، گفت: اگر یک کشور خودرویی 
با قیمت و کیفیت پراید تولید کند، ما از این محصول 
برای عرضه به بازار داخل استقبال می کنیم. »مهدی 
جمالی«، ســواری تیبا را جایگزین خوبی برای پراید 
دانست و افزود: با این حال، پراید اکنون باالترین تقاضا 
را در کشــور دارد، اما تیبا نیز خودروی مناسبی برای 

جایگزینی آن است.

یک مقام مســئول گفت: هم اکنون حجم دارایی های 
صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان اســت.  نیما محســنی، مدیر ســرمایه گذاری 
و توســعه بازار موسســه صندوق ذخیره فرهنگیان، 
درخصوص دارایی های فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان 
و حوزه هــای فعالیتی شــرکت های زیرمجموعه این 
صندوق گفت: هم اکنون صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
۲۷ شرکت را به طور مستقیم تحت مالکیت خود دارد. 
همچنین در ۳۰ شرکت دیگر نیز یا سهامدار هستیم و 
یا صندلی مدیریتی داریم. مجموعه این موارد، ســبد 
سرمایه گذاری صندوق را تشکیل می دهد که از صنایع 

مختلف تشکیل می شود.

معاون رگوالتوری حوزه ارتباطات گفت: درآمد دیتای 
موبایل با رشد ۱۸برابری، از حدود هزار میلیارد تومان در 
پایان سال ۹۴ به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در پایان 
سال ۹۹ می رسد. صادق عباسی شــاهکوه در دومین 
همایش اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اشاره به اینکه 
بخش دیتا در پایان سال ۹۹ حدود ۲۷ درصد از درآمد 
حوزه ارتباطات را به خــود اختصاص خواهد داد، اظهار 
کرد: این رقم تا پایان سال ۹۴ حدود 5 درصد بوده است. 
وی گفت: درآمد حاصل از ارتباطات کشــور به حدود 
۷۰هزار میلیارد تومان در پایان ســال ۹۹ می رسد که 

بخش اعظم این درآمد به دیتا اختصاص دارد.

مديرعامل سايپا:

هیچ محصولی
توان رقابت با پرايد را ندارد!

دارايی صندوق ذخیره 
فرهنگیان چقدر است؟

ثبت رکورد درآمد ۱8هزار 
میلیارد تومانی اينترنت موبايل 

اخبار

استان اصفهان از دیرباز به عنوان یکی از قطب های اصلی تعالی 
تمدن ایران اسالمی مطرح بوده و به گفته مقام معظم رهبری، 
»اصفهان در مقطعی، مرکز نورافشــانی علمی در کشور و در 
دنیای اسالم بوده است و علما، دانشــمندان و هنرمندان این 
خطه، باید دستیابی به این جایگاه را افق فعالیت های خود قرار 
دهند.«  اما این روند صعودی و تعالی بخشــی طی چند دهه، 
به تدریج روند نزولی گرفته و اصفهان پیشتازی در بسیاری از 

عرصه ها را از یاد برده است.
این روزها که جنگ اصلی جمهوری اسالمی در عرصه اقتصاد 
است، وضعیت اقتصاد استان اصفهان چندان مناسب نیست و 

اغلب شاخص های اقتصادی آن به وضعیت وخامت رسیده اند.
از نظر تحلیلگران اقتصــادی، معضالت اقتصادی اســتان را 
نمی توان به طور کامل به تحریم ها یا رکود یا شرایط محیطی 
و برون زا نســبت داد؛ بلکــه این معضالت، در رفتــار مدیران 
اقتصادی در بلند مدت و همچنین شکل گرفتن ساختار غلط 

ریشه دارد.
سیاست گذاران اســتان در برهه ای طوالنی صرفا با تمرکز بر 
توسعه صنعتی، از تقویت سایر ساختارهای اقتصادی استان از 
جمله ساختار پولی و مالی آن غافل شده اند که نتیجه آن بروز 
شدید تنگنای مالی در استان و خروج سرمایه هاست و حال که 
چرخ اقتصاد در تنگنای رکود به دام افتاده، بیشترین ضربه را 

اصفهان صنعتی متحمل شــده و ابزار کارآمدی برای رفع این 
معضالت در استان وجود ندارد.

تشکیل يک نهاد مالی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
صرف نظر از تعدد مشــکالت موجود در اقتصاد اســتان، اهم 
معضالت فعلی استان، در مواردی همچون آب، محیط زیست، 
نبود نهادهای مشاوره مالی، فقدان تخصص مدیریت سرمایه 
در استان، عدم اســتفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و انفعال 
نهادهای مربوطه، عدم تخصیص بودجه های مناســب برای 
تکمیل پروژه های اســتانی و نبود زیرســاخت های الزم برای 
تامین مالی این پروژه ها از منابع داخل اســتانی، سیاست های 
غلط مالیاتی و فشار بیش از حد به تولید به جای گسترش پایه 
مالیاتی و جلوگیری از فرارهای معمول در ســایر بخش های 
اقتصاد، رفتار متناقض بانک ها در تعامــل با فعاالن اقتصادی 
استان و خروج منابع داخلی استان از طریق سپرده های بانکی 

به سایر استان ها، ریشه دارد.
وجود موارد مذکور نشــان می دهد خــروج از بحران کنونی 
برای اصفهان، با اتکا بــه منابع خارجی و ایجــاد انتظار برای 
اخذ حمایت دولت، چندان میســر نیســت و حصول اجماع 
در بین فعاالن اقتصادی اســتان و ایجاد هــم افزایی از طریق 
تشکیل هلدینگ های سرمایه گذاری توسعه استانی، تجمیع 
سرمایه ها، استفاده از مزایای بازار سرمایه و کاهش ریسک های 

سیستماتیک، می تواند رافع بسیاری از مشکالت مذکور باشد.
راهگشــای مشکالت  ناچیز دولتی،  اعتبارات 

اصفهان نیست
حمیدرضا فوالدگر نیز در ایــن رابطه گفت: وضعیت اعتبارات 
ملی و استانی برای اســتان اصفهان عادالنه و مناسب نیست، 
حتی اعداد ناچیز اعالمی نیز امــکان تحقق ندارند و این باعث 
شده تا اغلب پروژه های مهم شهر از جمله جاده های مواصالتی، 
راه آهن، مصال، مترو، ورزشگاه ها، پروژه های آب رسانی و مراکز 

عمومی دولتی،  سال ها نیمه کاره بمانند.
وی در ادامه افزود: به نظر هم نمی رسد این پرداخت اعتبارات 
تغییری پیدا کند و زمانی که شرایط را برای مسئوالن دولتی 
شرح می دهیم، اعالم می کنند که از اصفهان انتظار بیشتری 

می رود که نیازمند اعتبارات دولتی نباشد.
نماینده مردم اصفهــان با انتقاد از این نگــرش دولت افزود: با 
این حال شــرایط اینچنین اســت و از همین رو برای توسعه 
استان الزامی است که خودمان با اتکا به منابع داخلی و اجماع 
ســرمایه گذاران مقیم و غیر مقیم اصفهانــی این نقص را رفع 
کنیم. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی همچنین 
تصریح کرد: نبود نهادهای مالی، یکی از موانع توسعه در استان 
است و در همین رابطه با بررسی های صورت گرفته تالش شده 
تا یک نهاد مالی با استفاده از ظرفیت های داخلی استان تاسیس 
شود تا از این طریق، با تجمیع سرمایه های خرد و کالن، مشکل 
فعالیت های اقتصادی با حمایت نهادهای دولتی و دستگاه های 
مربوطه رفع شــود. فوالدگر همچنین اظهار داشت: بر همین 
اســاس در پی مطالعاتی که صورت گرفت و جلســاتی که با 
فعاالن اقتصادی استان برگزار کردیم، مقرر شد این نهاد مالی 
در قالب شرکت ســرمایه گذاری مادر )هلدینگ( در اصفهان 
تاسیس شود تا بخش های مختلف از جمله گردشگری، فناوری 

اطالعات، عمران، مالی و...  سرمایه گذاری کنند.

نهادهای مالی در همه اقتصادها یک نقش مشترک دارند که در 
ادبیات اقتصادی به واسطه گری مالی شناخته شده و معنای آن 
تســهیل ارتباط وام دهنده و وام گیرنده در سطح کلی اقتصاد 
است. نهادهای مالی بســته به وظایفی که دارند عامل تجمیع 
پس اندازهای خــرد و تبدیل آنها به منابــع ارزان قیمت برای 

سرمایه گذاری هستند. 
با این حال واســطه گری تنها کاربرد نهادهای مالی نیست و 
در وضعیتی که محدودیت منابع وجــود دارد، ایجاد نهادهای 
مالی دیگر از جمله شــرکت های اعتبارســنجی و مشــاوره 
ســرمایه گذاری )در ذیــل هلدینگ های ســرمایه گذاری(، 
 فرآینــد تخصیــص منابــع بــه فعالیت هــای کارآمــد را 

تسهیل می کند.
به هر روی، در کنار آنچه به عنــوان حمایت از تولید ملی برای 
نیل به اقتصاد مقاومتی توصیه می شود، توجه به ایجاد نهادهای 
کارای مالی نیز اثرگذاری مناســبی در تحقق این هدف دارد و 
ایجاد شرکت سرمایه گذاری توســعه استان را می توان گامی 

مثبت در این زمینه ارزیابی کرد.

وقتی صنعتی ترين استان ايران، حال خوبی ندارد؛

ضرورت تشکیل یک نهاد مالی در اصفهان

وجود موارد مذکور 
نشان می دهد خروج 

از بحران کنونی 
برای اصفهان، با اتکا 

به منابع خارجی و 
ايجاد انتظار برای 

اخذ حمايت دولت، 
چندان میسر نیست

انتخاب ترامپ، تاثیری بر مسیر اقتصاد 
ايران ندارد

پیروزی ترامپ، تاثیری کوتاه مدت بر قیمت 
نفت دارد

افت قیمت طال پس از فروکش کردن تب 
انتخابات آمريکا

برای قضاوت زود است

پــدرام ســلطانی، نایب 
رییــس اتــاق بازرگانی 
گفت: به طور کلی چون 
ارتبــاط اقتصــاد ایران 
در ۱۰ ســال گذشته با 
اقتصاد جهانی به حداقل 
رسیده است و اکنون در 
مســیری قرار گرفته که 
در حال ترمیم ارتباطات 
انتخاب  اســت،  خــود 

رییس جمهور آمریکا حتی با رویکرد تندی که نســبت به برجام 
نشان داده است، نمی تواند اثر جدی بر مسیری داشته باشد که ما 

در حال طی کردن آن هستیم.

غالمرضــا منوچهــری، 
معــاون وزیر نفــت، در 
رابطه با پیــروزی ترامپ 
در انتخابــات آمریــکا و 
تاثیر آن بــر قیمت نفت 
گفت: قیمــت نفت تابع 
عمده تری  شاخص های 
اســت. پیــروزی ترامپ 
می تواند قیمــت نفت را 
دچار نوسانات کوتاه مدت 

کند؛ اما در بلندمدت نمی تواند به تنهایی تاثیر زیادی داشته باشد.

کشــتی آرای،  محمــد 
رییس اتحادیه سازندگان 
و فروشــندگان طــال و 
جواهــر گفت: بــا اعالم 
اقتصادی  شــاخص های 
آمریــکا، مجــددا ارزش 
سهام ســقوط کرده در 
این کشــور بــاال رفته و 
شاخص بورس نیز افزایش 
یافتــه اســت. در حالی 

که بالفاصله پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
ارزش سهام این کشور کاهش یافت و شاخص بورس آنها نیز منفی 

شد، چرا که بازار اقتصادی این کشور با بی ثباتی همراه شده بود.

مرتضی افقه، اقتصاددان 
ایرانی گفت: هنوز خیلی 
زود است که قضاوت کنیم 
و ببینیم ترامپ در اقتصاد 
ایران چه تاثیری خواهد 
گذاشت. ولی باید به این 
نکتــه هم توجــه کنیم 
که طبیعتا اگــر ترامپ 
شعارهای  مانند  بخواهد 
قبل از انتخابات خود عمل 
کند، برای ایــران و دنیا 

مطلوب نخواهد بود. این فقط ایران نیســت که اگر ترامپ بخواهد 
به شــعارهایش عمل کند متضرر خواهد شــد، بلکه اروپا و حتی 

هم حزبی های شخص ترامپ نیز دچار مشکل خواهند شد.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی، 
با اشــاره به اقدامات صورت گرفته درخصــوص صندوق فرهنگیان 
در مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: تحقیق و تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان با مشخص شــدن هیئت مدیره، کار خود را از این 
هفته شروع خواهد کرد. وی از معوقات فرهنگیان در صندوق ذخیره 
فرهنگیان گفت و بیان کــرد: پرداخت معوقــات فرهنگیان از این 
صندوق بعــد از تحقیق و تفحص کامل از صنــدوق، اجرایی و انجام 
خواهد شــد. وی درباره بیانات دولت برای تبدیــل عنوان اختالس 
صندوق ذخیره فرهنگیان به تخلف و اختالف مالی یا وام عنوان کرد: 
این یک بازی با الفاظ است که سرمنشأ سیاسی دارد و در حقوق های 
نجومی هم همین موضوع را مطرح کردند تا به نوعی سرپوشــی بر 

مسائل بگذارند.

رییس شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان اصفهان 
در چهل و دومین جلسه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان، به ســفر معاون اول رییس جمهــور به همراه جمعــی از وزرا 
و معاونین رییس جمهور به اصفهان اشــاره کرد و گفت: در این ســفر 
مســایل و مشــکالت اســتان به خوبی به کابینه دولت  منتقل و مقرر 
شد مسائل اســتان به صورت ویژه در کابینه دولت مطرح شود. رسول 
زرگرپور افزود: در این ســفر بــا پیگیری هایی که قبل از ســفر صورت 
گرفته بود و همچنین در جلســات خوبی که در این ســفر برگزار شد، 
مصوبات آبی خوبی انجام گرفت و به طور کلی نتایج سفر در خصوص آب 
و محیط زیست اصفهان بسیار خوب بود. استاندار اصفهان اظهار داشت: 
طرح توسعه فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان، یکی از طرح های مهمی 

است که با جدیت در حال پیگیری است.

حذف کلمه »اختالس« 
بازی سیاسی است

ضرورت اجرای طرح های 
توسعه  فرودگاه اصفهان

ديدگاه
در کنار آنچه به عنوان حمايت از تولید ملی برای نیل به اقتصاد مقاومتی توصیه می شود، توجه به ايجاد نهادهای 

کارای مالی نیز اثرگذاری مناسبی در تحقق اين هدف دارد.

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ضمــن تاکید بر اینکه 
بیمه تکمیلی کارگران قطع نخواهد شد، گفت: بدون نظر 
شــرکای اجتماعی کار هیچ تصمیمی اتخاذ نمی کنیم. 
علی ربیعی در دیدار با تشــکل های کارگری اظهار کرد: 
همچنین در حوزه خیــر جمعی شــاید در هیچ دورانی 
مانند امروز مشارکت مردم در این حوزه را شاهد نبودیم و 
در این زمینه متاسفانه حسابداری زیادی انجام نداده ایم 
اما قطعا مشــارکت مردم در این حوزه بیــش از ۲۰ هزار 
میلیارد تومــان و اندکی از این رقم مربــوط به نهادهای 

دولتی بوده است.
وی افزود: امروز در شورای عالی کار کشور هیچ تصمیمی 
بدون نظر شرکای اجتماعی قانون کار یعنی کارفرمایان 
و کارگران اخذ نمی کنیم اما در این زمینه مشــکلی که 
وجود دارد، تعدد تشکل های کارگری و کارفرمایی است. 
ربیعی با بیان اینکــه در هیئت امنــای تامین اجتماعی 
کشــور، نماینده کانــون کارفرمایان نیز حضــور دارد، 
خاطرنشــان کرد: جامعه ای که در آن صداهای مردم و 
مستضعفین شنیده نشود، ســقوط می کند. صدای افراد 
ضعیف جامعه کمتر به گوش می رسد و این افراد صدای 
بلندی ندارند؛ بنابراین ما وظیفه داریم که گوش هایمان 

را برای مستضعفین تیزتر کنیم.

یک مقــام مســئول کارگــری می گوید: اگــر دولت 
می خواهد اقتصاد ایران را به رشد 5 درصد برساند، باید 
سرمایه گذاران خارجی را به ایران آورده، کیفیت تولید 
را باال ببرد، قدرت خرید مــردم را تقویت کند و تحرکی 

در بازار کار به وجود آورد.
علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: تا وقتی 
که تحریم ها به طور کامل برداشته نشده و سرمایه های 
خارجی به کشــور نیاید، سخت است از رشد 5 درصدی 
سخن بگوییم. وی ادامه داد: با شــرایط فعلی و رکودی 
که گریبانگیر اقتصاد و تولید شــده، دســتیابی به رشد 
5 درصدی ممکن نیســت مگر آنکــه از تحریم ها عبور 
کنیم و گشایشــی در وضعیت ارز و ال ســی ها به وجود 
آید تا ســرمایه گذاران خارجی، تشــویق بــه حضور و 
ســرمایه گذاری در کشــور شــوند. عضو کانون عالی 
شوراهای اســالمی کار ادامه داد: برای ایجاد یک شغل 
در کشور، دســت کم به ۳۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز 
اســت و با توجه به منابع محدودی که دولت در اختیار 
دارد ســرمایه گذاری خارجــی گزینــه ای تاثیرگــذار 
است. اصالنی گفت: بســیاری از کارخانه ها در معرض 
ورشکستگی هستند و شــهرک های صنعتی با کمترین 

توان خود فعالیت می کنند.

در آشــفته بــازار واردات خــودرو که برخــالف برخی از 
ابهامات قانونــی، اتفاقاتی همچــون واردات خودروهای 
ساخته شده در آمریکا در آن رخ داده است، دو شرکت نیز 
به طور همزمان مدعی اخــذ نمایندگی فروش خودروهای 

اسپانیایی سئات در ایران شده اند.
به گزارش ایســنا، ســئات یکی از برندهای زیرمجموعه 
شرکت فولکس واگن اســت که محصوالت آن در اسپانیا 
تولید می شود. در این زمینه دو شــرکت داخلی، همزمان 
مدعی اخــذ نمایندگی فــروش محصوالت این شــرکت 
در ایران شــده اند. نکته قابل توجه این است که در سایت 
مربوطه در ایران، اســم یکی از این شــرکت ها و در سایت 
جهانی شرکت سئات، اسم شرکت دیگر به عنوان نماینده 

در ایران قید شده است!
نگاهی به ســایت جهانی شــرکت سئات اســپانیا نشان 
می دهد که »معین موتور«، نماینده رسمی این شرکت در 
ایران است اما در ســایت ایرانیان اصناف که سایت رسمی 
دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور 
بوده و نام تمــام نمایندگی های شــرکت های خارجی در 
ایران در آن قید می شود )در ســایت ایرانیان اصناف آمده 

اســت که هیئت عالی 
بر  نظــارت 

سازمان های کشور به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تشکیل جلســه می دهد و دبیرخانه آن در این وزارتخانه 
مستقر است. بنابراین این ســایت به نوعی زیر نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و مورد تائید این وزارتخانه است(، 
اگر نام برند سئات جست وجو شــود، نام شرکت »کیهان 
موتور آرین« به عنوان نماینده شــرکت ســئات در ایران 
دیده می شــود. در این زمینه در این ســایت آمده است: 
»نمایندگی شــرکت کیهان موتور آرین )به شــماره ملی: 
 Iberia Auto ۱۰۳۲۰۸۹۷۷۱۶( از شــرکت خارجــی
LLC کشور گرجستان با برند Seat از تاریخ صدور گواهی 
مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰5تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ معتبر است.« 
بنابراین اگر سایت جهانی شــرکت سئات اسپانیا مبنا قرار 
گیرد، یک شــرکت و اگر ســایت ایرانی مورد تائید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنا واقع شــود، شرکت دیگری 
نماینده سئات در ایران اســت! این وضعیت در حالی است 
که هر دو ســایت یاد شده )ســایت جهانی سئات و سایت 
ایرانیــان اصناف( معتبر و رســمی بــوده و به طور بدیهی 
می توان و باید مطالب درج شده در هر دوی آنها را رسمی 

و معتبر تلقی کرد.
در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توضیح 
دهد که چــرا فرآینــد واردات خودرو به ایــران در چنان 
 آشفتگی به سر می برد که همزمان دو شرکت مدعی کسب 
نمایندگی یک خودروســاز خارجی در ایران می شــوند و 
بدتر از آن، اسناد موجود در این زمینه نیز هر دو شرکت را 
محق نشان می دهد، در حالی که به طور منطقی و قانونی، 
تنها یکی از این شــرکت ها می تواند نماینده 
رســمی و انحصاری سئات در ایران 

باشد.

وزير کار:

بدون نظر شرکای اجتماعی کار 
هیچ تصمیمی نمی گیريم

مقام مسئول کارگری اعالم کرد:

هزينه ايجاد هر شغل
 300 میلیون تومان!

در آشفته  بازار واردات خودرو چه می گذرد؟

سئات؛ يک خودرو، دو 
مدعی!

کارگریخبر خودرو
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

با اين تست از سالمت قلبتان باخبر شويد

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: شروع ام اس 
در خانم ها ســه برابر آقایان اســت ولی این باعث نمی شود که عوارض 
این بیماری در آقایان را نادیده بگیریم. دکتر محمدحسین حریرچیان با 
اشاره به اهمیت و مشکالت بیماری ام اس در آقایان گفت: سیر بیماری 
ام اس در  آقایان نســبت به خانم ها متفاوت اســت و باید توجه ویژه ای 
به درمان این بیماری در آقایان داشــت. این نورولوژیســت ادامه داد: با 
توجه به اینکه ممکن اســت اختالالت و بیماری های دیگری همزمان با 
ام اس متوجه بیماران شــود، از همین رو بیماری ام اس را در آقایان باید 
بیشــتر مورد توجه قرار داد. حریرچیان با اعالم اینکه بیش از یک سوم 
آقایان مبتال به ام اس دچار فشــار خون باال هســتند، افزود: فشار خون، 
دیابت، بیماری های گوارشی و روانپزشــکی که در آقایان بیشتر شایع 
اســت، می تواند همراه با بیماری ام اس مشکالت بیشتری را برای آقایان 
به وجود بیاورد. عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، در 
ادامه به موضوع بــارداری در زنان مبتال به ام اس اشــاره کرد و گفت: در 
دوران بارداری به غیر از  یک قلم دارو، سایر داروهای ام اس نباید مصرف 
شود. حریرچیان با اعالم اینکه بارداری باعث می شود بیمار از بروز یک 
حمله مجدد محافظت شود، تاکید کرد: در دوران بارداری زنان مبتال به 
ام اس، خیلی نگران عود بیماری نیستیم. وی دلیل این ویژگی بارداری را 
تغییرات هورمونی عنوان کرد و گفــت: در دوران بارداری معموال نیاز به 
دارو وجود ندارد. حریرچیان در ادامه اظهار داشت: البته متخصصین به 
هر بیمار مبتال به ام اس اجازه بارداری نمی دهند و باید قبل از بارداری با 

پزشک مربوطه مشورت کنند.

 نایب رییس انجمن علمی ســرطان ایران اظهار کرد: ریسک فاکتورهای 
ابتال به ســرطان پانکراس به دو گروه ارثی و غیرارثی تقسیم می شوند و 
حدود ۵ تا ۱۰ درصد از مبتالیان به ســرطان پانکراس، سابقه خانوادگی 
این بیماری را دارند. دکتر عبدا... فضل علیزاده با بیان اینکه فعالیت های 
فیزیکی و افزایش وزن نیز با ســرطان پانکراس مرتبط اســت، افزود: در 
رابطه با رژیم غذایی، مطالبی ذکر شــده است مانند اینکه کمبود سلنیوم 
و لیکوپن و مصرف غذاهای حاوی چربی اشــباع و گوشــت های دودی و 
فرآوری شده، احتمال ابتال به سرطان پانکراس را افزایش می دهد که هیچ 
کدام از این موارد قطعی نیســت و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه 
است. همچنین در مورد تاثیر مصرف قهوه و الکل نیز مطالب ضد و نقیضی 
وجود دارد. فضل علیــزاده ادامه داد: التهاب مزمن پانکراس با مکانیســم 
ناشناخته ای نیز به عنوان ریسک فاکتور این ســرطان مطرح است. وی 
گفت: ارتباط بین دیابت و سرطان پانکراس به دو صورت بیان شده است: 
برخی از مطالعات، دیابت را به سرطان پانکراس مرتبط می دانند و به همین 
دلیل بروز دیابت تازه تشخیص داده شــده در افراد مسن و الغر با اهمیت 
است. برخی از مطالعات نیز نشان داده اند که مقاومت به انسولین )دیابت 
نوع ۲( با کاهش نوعی هورمون در ایجاد سرطان پانکراس نقش دارد. فضل 
علیزاده اظهار کرد: عالیم این بیماری طیف وسیعی دارد و غیراختصاصی 
است و به طور کلی شــامل زردی، بروز دیابت در ســن باال و کاهش وزن 
غیرقابل توجیه اســت که می توانند برای پزشــک عالیم مهمی باشند. 
وی خاطرنشان کرد: ســرطان پانکراس چنانچه در مراحل اول تشخیص 
داده شود و امکان جراحی کامل وجود داشــته باشد، پیش آگهی بهتری 
دارد ولی چنانچه جراحی به تنهایی انجام شــود، احتمال عود یا متاستاز 
آن باالســت؛ بنابراین برای کنترل هرچه بهتر بیماری، از شیمی درمانی 
و رادیوتراپی نیز اســتفاده می شــود. فضل علیزاده گفت: پانکراس از سه 
قسمت سر، تنه و دم تشکیل شده است؛ سرطان های سر پانکراس با فشار 
روی مجاری صفراوی به دلیل بروز زردی، زود تشخیص داده می شوند اما 

سرطان های تنه و دم معموال در مراحل پیشرفته تر شناسایی می شوند.

 به گفته یک متخصص طب ورزشی، پشت درد و کمردرد مشکلی شایع 
است اما در اکثر موارد بدون عمل جراحی قابل درمان خواهد بود.

۸۰ درصد افراد در طول زندگی دچار کمردرد می شوند که درد آن بیش 
از ۳ روز به طول می انجامد. به گفته دکتر گریگوری بیلی، متخصص طب 
فیزیکی از پنســیلوانیا، اولین گام در درمان پشت درد، تشخیص درست 
آن اســت. وی در ادامه عنوان می کند: »آگاهی پزشک از سابقه بیماری 
و محل دقیق درد و انجام تســت فیزیکی می تواند به تشخیص علت درد 
کمک کند. در مواقعی هم اسکن MRI کمک می کند اما محدودیت هایی 
دارد.« به گفته بیلی، »از آنجایی که قســمت پشــت بدن با افزایش سن 
تغییر می کند، MRI بســیاری از افراد مســن، آســیب های متعددی 
را نشــان می دهد اما آسیب مشخص شــده در تصویر ممکن است علت 
فعلی درد نباشــد.« در مورد اکثر کمردردها، درمان شــامل استفاده از 
مسکن هایی نظیر ایبوپروفن، یا به کارگیری یخ به منظور توقف اسپاسم 
و گرما برای تســکین درد اســت. ادامه فعالیت های روزمره عادی هم تا 
حدامکان مهم اســت؛ چرا که سپری کردن زمان بیشــتر در رختخواب 
می تواند منجر به سفت شدگی ستون فقرات و عضالت شود. در صورت 
عدم تاثیر ایــن راهکارها، ســایر گزینه های درمانــی غیرعمل جراحی 
عبارتند از: ورزش درمانی و ورزش تحت نظارت؛ داروهای تجویزی نظیر 
ضدالتهاب هــا، ریلکس کننده های عضالنی، اســتروئیدهای خوراکی و 
تسکین دهنده های درد موضعی و استروئیدهای تزریقی در محیط اطراف 

ستون فقرات.

 یک فوق تخصص گوارش و کبد گفت: در صورتی که عالئم ســوزش 
معده بیش از یک بار در هفته بروز دهد، خطرناک اســت و باید برای 
درمان آن اقــدام کرد. دکتر پیمــان ادیبی در شــانزدهمین کنگره 
گوارش و کبد ایران، درباره علل سوزش سرمعده اظهار داشت: سوزش 
معده، سوزش پشــت جناق، ترش کردن و بد مزه شدن دهان، همه 
نشانه هایی از بیماری بازگشت ترشــحات معده به مری )ریفالکس( 
اســت. وی گفت: آن چیزی که بیماری را از حالت گذرا به ریفالکس 
می برد، میزان آزاردهندگی یا تکرار ریفالکس و عوارض آن در طول 
زمان اســت. این فوق تخصص گوارش و کبد ادامه داد: این نشانه ها با 
خوردن یک غذای ســنگین یا چرب در هر فردی، برای مدتی کوتاه 
ایجاد می شود. ادیبی افزود: اگر عوارض سوزش معده به طور متوالی 
تشدید شده و به همراه اســتفراغ و درد آزاردهنده و هفته ای بیش از 

یک بار رخ دهد، آنگاه این سوزش، بیماری محسوب می شود.

يک نورولوژيست:

بارداری، از حمله ام اس 
پیشگیری می کند

نايب ريیس انجمن علمی سرطان هشدار داد:

سرطان پانکراس 
در کمین سیگاری ها

متخصصان می گويند:

جراحی، راهکار مناسبی برای اکثر 
کمردردها  نیست

يک فوق تخصص گوارش:

سوزش معده بیش از يک بار 
در هفته خطرناک است

قلــب عضو حیاتــي بدن بــوده و مــرگ و زندک انســان به  
عملکرد درست آن بســتگي دارد. ما به شما یک تست ساده و 
شگفت انگیز  معرفي مي کنیم که کمتر از یک دقیقه وقت شما 
را می گیرد و شما می توانید با انجام این روش ساده در خانه از 
سالمت قلب خود آگاه شــوید. متخصصان قلب و فیزیولوژي 

گردش خون، درستي روش زیر را ثابت کرده اند.
این تست ساده از ســالمت قلبتان خبر مي دهد. در این روش 
روي زمین نشســته و پاهایتان را دراز کنید، حاال سعي کنید 
نوک انگشتان دست را به انگشــت هاي پاهاي خود برسانید، 
اگر موفق شدید آنها را لمس کنید یعني قلب شما سالم است و 

مثل ساعت کار مي کند.
محققان اظهار داشتند: اگر می خواهید مطمئن شوید که آیا 
شــما از یک عارضه قلبی رنج مي برید یا خیــر، قطعا باید این 

روش های شگفت انگیز را امتحان کنید.

طبق یک مطالعه جدیــد، تعطیالت تابســتان موجب اضافه 
وزن ناخواسته در کودکان می شــود. محققان دانشگاه تکزاس 
با پیگیــری وضعیت بیش از ۱۸ هزار کــودک از ابتدای حضور 
در مهدکودک تا پایــان مقطع دوم دریافتند نــرخ اضافه وزن 
کودکان در طول مدت تعطیالت تابســتان، از ۲۳ تا ۲۹ درصد 
افزایش یافت. محققان همچنین مشــاهده کردند نرخ چاقی از 
۹ تا ۱۱/۵درصد افزایش داشته اســت. به گفته محققان، تمام 
این میزان افزایــش در طول دو دوره تعطیالت تابســتان طی 
مطالعه اتفاق افتاده بود و در طول ســال تحصیلی این افزایش 
وجود نداشته اســت. پل  وون هیپل، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »معلمان همواره نگران این مســئله بوده اند 
که تعطیالت تابســتان منجر به از بین رفتــن دانش تحصیلی 
دانش آموزان شــود، اما اکنون می دانیم که ایــن مدت زمان با 

اضافه وزن بیشتر برای دانش آموزان نیز همراه است.«

تعطیالت تابستان؛ عامل بروز
 چاقی در کودکان

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

شیر سرد 
بهتر است يا 

شیر گرم؟!

مزاج شیر، سرد بوده و در جهت استحکام و تقویت اعضای بدن بسیار 
مفید است. دکتر نیســتانی متخصص تغذیه گفت: شــیر سرشار از 
امالح و ویتامین های مختلفی اســت که به خاطر وجود مواد تشکیل 
دهنده  و کلســیم باالی موجود در آن، یک نوشــیدنی بسیار سالم و 
مقوی در جهت تقویت و اســتحکام اســتخوان های بدن و همچنین 
دندان های فــرد مصرف کننده به شــمار می رود. وی بیــان کرد: با 
مصرف روزانه و منظم شــیر، می توان از ابتال به بیماری هایی همچون 
دیابت نوع دوم، ســکته مغزی و بیماری های قلبی عروقی و کلسترول 

بد خون جلوگیری کرد. این متخصص با بیان اینکه مزاج شــیر سرد 
است، افزود: شیر به خاطر امالحش، برای از بین بردن چین و چروک 
پوست و جوان ماندن پوست صورت و همچنین برای الغری و تناسب 
اندام بسیار مفید و ســودمند اســت؛ به طوری که این ماده غذایی را 
همچنین به منظور رهایی از چاقی، می توان جایگزین وعده شام کرد.

نیســتانی ادامه داد: مصرف مداوم و با برنامه شــیر، آرام بخش بوده و 
ســبب کشــش عضالت، استخوان ســازی و مقاومت لثه می شود. 
همچنین برای داشــتن موهایی با ریشــه قوی و ناخن های ســالم و 

غیرشکننده، مصرف شیر را باید سرلوحه کار خود قرار داد. شیر باعث 
سم کشی میکروب های روده بزرگ، معده و سیستم گوارشی بدن نیز 
می شود. وی در پایان گفت: شــیر حاوی ویتامین هایی چون امگا۳ و 
کلسیم اســت و به عنوان یک نوشــیدنی در وعده صبحانه به تقویت 
حافظه و انرژی بدن کمک شایانی می کند. وی در پایان افزود: افرادی 
که از مشکالت گوارشی رنج می برند، بهتر است شیر را به صورت ولرم 
در وعده صبحانه مصرف کنند و با توجه به اینکه مزاج ســردی دارد، 

بهتر است آن را ابتدا گرم کرده و سپس میل کرد.

با اين تست از سالمت قلبتان
 باخبر شويد

ورزش های مطلوب
پیاده روی: پیــاده روی، نه فقط مطلوب اســت بلکه 
توصیه هم می شود؛ چرا که یکی از بهترین ورزش ها در هوای 
آزاد اســت که می توانید آهنگ و مدت آن را بر حسب وضع و 
حال خود انتخاب کنید. پیاده روی را می توان در تمام فصول 
ســال ادامه داد. مکان آن بهتر اســت در زمین های ناهموار 
نباشد، نباید آن را با کوهنوردی اشــتباه گرفت. همچنین از 
پیاده روی در هوای بســیار سرد و بســیار گرم و یا در جهت 
مخالف باد اجتناب کنید. فراموش نکنید که در محاســبات 
خود فاصله هــا را در دو ضــرب کنید، چــون همان طور که 

می دانید باید به فکر برگشتن هم باشید.
ژيمناستیک: حــرکات روی بارفیکس و حلقه را باید   
کنار بگذارید. اما حرکت های موزون و نرمش های مالیم این 
ورزش، نه فقط مجاز بلکه بسیار هم مطلوب شمرده می شود. 
سعی کنید این حرکت ها را طی دوره های زمانی کوتاه مدت و 
در صورت امکان، صبح ها انجام دهید و از تالش های سنگین 

و درازمدت بپرهیزید.
شــنا: ورزش مناســبی اســت، مشــروط به آنکه از 
زیــاده روی اجتناب کنید. شــیرجه رفتن از ارتفــاع زیاد یا 
۸۰۰متر شنای کرال در آب بسیار ســرد، چیزی نیست که 
مناسب حال یک فرد رها یافته از سکته قلبی باشد. هر چند 
حتی قبل از سکته هم چنین زیاده روی هایی مناسب نیست. 

بهتر است در فصل مناســب، در آب مناســب و به اندازه و با 
آهنگ مناسب شــنا کنید و به تدریج وارد آب شوید تا دچار 

»گرفتگی« ماهیچه ها نشوید.
حتی المقدور شــنای قورباغه را به شنای کرال ترجیح دهید. 
هر چند دقیقه یک بــار بدون خجالت اندکی کنار اســتخر 
استراحت کرده و از شــنای انفرادی درازمدت و دور از ساحل 
نیز خــودداری کنید. شــنا در آب رودخانــه و دریاچه های 
کوهستانی نیز توصیه نمی شــود، زیرا آب آنها معموال بسیار 
سرد است. توجه داشته باشید که بالفاصله پس از صرف غذا، 

به شنا مبادرت نکنید و بگذارید حداقل ۲ ساعت از آن بگذرد.

در این مبحث، راهکارهایی را برای افزایش عالقه کودکان 
به نوشیدن شیر بیان می کنیم:

مصرف شیر ولرم: کودکان تمایلی به مصرف شیر 
بسیار گرم یا شیر سرد نشــان نمی دهند. بنابراین ضروری 
اســت که ابتدا شــیر مدتی در دمای محیط باقی بماند تا 
 درجــه ولرمــی پیــدا کنــد و ســپس توســط کودک 

نوشیده شود.
شیرهای طعم دار: در مــورد برخی کودکان که به 
شدت نســبت به مصرف شیر بی میلی نشــان می دهند، 
مصرف شــیرهای طعم دار مانند شیر موز، شــیر خرما یا 
شیرهای با طعم  میوه، می توانند کودک را به مصرف شیر 

راغب کنند.
شیرهای با چربی متوسط: شــیرهای کم چرب و 
پرچرب به یک نسبت می توانند عدم تمایل به مصرف شیر 
را در کودک ایجاد نمایند. به همین دلیل شــاید بهترین 
راهکار برای کودکــی که تمایل به مصرف شــیر ندارد، با 
توجه به ذائقه او، استفاده از شــیرهای با چربی متوسط به 

جای شیرهای بسیار کم چرب یا پرچرب باشد.
مصرف شیر، همراه با يک ماده غذايی:

توقع اینکه برخی از کــودکان بتوانند شــیر را به تنهایی 
اســتفاده کنند، چندان منطقی نیســت. در مــورد این 
کودکان توصیه می شــود در کنار یک لیوان شیر، ۱ عدد 

بیســکویت یا یک تکه نان و پنیر قرار گیرد. به عالوه اینکه 
مصرف شیر در وعده های اصلی غذایی برای کودکان سالم، 

تمایل آنها را به مصرف شیر افزایش می دهد.
مصرف شیر شکالت و شــیر کاکائو همگام با 
شیر ساده: با وجود اینکه مصرف همیشگی شیر شکالت و 
شــیرکاکائو به دلیل جذب کمتر کلســیم در بدن توصیه 
نمی شود، اما در مورد کودکان سالمی که عالقه به مصرف 
شــیر ندارند، مصرف شیر کاکائو و شیر شــکالت در کنار 
مصرف شیر ساده در روز، می تواند به عنوان یک محرک در 

مصرف بیشتر شیر در رژیم غذایی او به شمار رود.

علل عدم تمايل کودکان به نوشیدن شیر )2( انواع ورزش ها برای بیماران قلبی)2(

توصیه پزشکی

جسم، مرکب روح است و اقتضای سفرهای عاشقانه نیز این 
است که این مرکب، همراه و راهوار باشد. لذا در شور سفری 
چون پیاده روی اربعین نیــز چاره ای از تیمــار این مرکب 

نیست تا در خدمت روح مشتاق باشد و نه مانع طریق او.
سوءهاضمه، نفخ، ترش کردن

۱- اگر دچار مشکل گوارشی هستید، قبل از سفر نسبت به 
درمان آن اقدام کنید.

۲-  تا گرسنه نشده اید سراغ خوردن نروید.
۳-   گفتن بســم ا... در ابتــدای غذا و شــکر در پایان آن را 

فراموش نکنید.
4- در ابتدا و انتهای غذا کمی نمک مزه کنید.

۵-  غذا را خوب بجوید.
6-  از درهم خوری و پرخوری پرهیز کنید.

7-  از خوردن آب، دوغ، نوشابه، ماست، ترشی، ساالد و سایر 
مخلفات به همراه غذا خودداری کنید.

۸- بعد از غذا و تا سبک شــدن معده، از خوردن چیزهایی 
مانند چای و میوه بپرهیزید.

۹- با دیدن غذاهای خوشــمزه در هر موکبی به ســراغ آنها 
نروید. سعی کنید تا حد امکان همان عادت سه وعده غذایی 
را رعایت کنید و در صورت گرســنگی و ضعــف در فواصل 

وعده ها، از تنقالت خام، عسل، خرما و... استفاده کنید.
۱۰- از خوردن برخی غذاهای بسیارچرب یا بسیار تند عراقی 
بپرهیزید. فالفل، حمص، کوبیده و خورش های عراقی حاوی 

نخود و لوبیا و شلغم، احتماال شما را اذیت خواهند کرد.
۱۱- کمی زیره، تخم کرفس، تخم رازیانه، انیسون، سیاهدانه، 
زنیان، نعناع خشک، شوید خشک یا گلپر و... به همراه داشته 
باشــید و بعد از صرف غذا یک قاشــق چایخوری از آنها را به 
آهستگی بجوید. اگر خیلی گرم مزاج هســتید می توانید از 

سماق به همراه ادویه فوق استفاده کنید.
۱۲-   خوردن یک قاشــق مرباخوری عسل بعد از وعده های 

غذایی بسیار کمک کننده است.
۱۳-   سعی کنید بعد از صرف غذا تا ســبک شدن معده از 
پیاده روی خودداری کنید. در صورتی کــه این کار مقدور 
نیست، یک ســاعت نخســت بعد از غذا را آهســته تر گام 

بردارید.
۱4-   غذاهای ایرانــی با ذائقه ما ایرانی ها ســازگارترند. در 

صورت امکان در موکب های ایرانی مسیر، غذا میل کنید.
پیشگیری از تهوع، استفراغ و مسمومیت های 

غذايی
۱- موارد بند فوق را رعایت کنید.

۲- سعی کنید همراه غذا، از پیازی که میزبان می آورد)پیاز 
همان منطقه( استفاده کنید.

نکات بهداشتی برای 
زوار اربعین )4(

از دیگر دالیل دست های لرزان می توان به موارد زیر اشاره 
کرد:

شــرایطی از قبیل پــرکاری تیروئید، اختــالالت مخچه و 
بیماری هانتینگتون، عوارض جانبی دارو به طور ویژه، برخی 
داروهای آســم و ضد افســردگی، لیتیوم و برخی داروهای 
آرامبخش که درصورت توقف ناگهانــی مصرف می توانند 
به لرزش دست ها منجر شــوند، مصرف بیش از حد کافئین 
که می تواند سیســتم عصبی را تحت تاثیر قرار دهد و قند 
خون پایین که مــی تواند لرزش را موجب شــود؛ زیرا طی 
آن، اعصاب و عضالت خالی از سوخت شــده اند. قند خون 
پایین می تواند پس از ورزش ســنگین نیز رخ دهد، برخی 
از کمبودهای تغذیه ای مشــخص، اســترس، اضطراب و 
عصبانیت نیز که لرزش دســت ها را کلید می زنند. اگرچه 
لرزش دست ها مشــکلی نیســت که زندگی فرد را تهدید 
کند، اما می تواند انجام وظایف روزانه را دشــوار سازد. اگر 
مشکل شدیدتر شود، فرد در نگه داشتن لیوان بدون ریختن 
نوشیدنی موجود در آن، غذا خوردن به صورت عادی، اصالح 

کردن و نوشتن با دست خط خوانا نیز دچار مشکل می شود. 
مشکل لرزش دست ها باید جدی گرفته شود؛ زیرا می تواند 
نشانه هشدار اولیه برخی از بیماری های عصبی و انحطاطی 
باشــد. پیــش از انتخــاب روش درمان، تشــخیص دلیل 
دســت های لرزان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که 
اگر این مشکل به واسطه یک بیماری زمینه ای شکل گرفته 
باشــد، درمان آن بیماری می تواند میزان لرزش را کاهش 
داده یا به طور کامل برطرف ســازد. برخی از تغییرات ساده 
در سبک زندگی و درمان های خانگی نیز می تواند به بهبود 
نشــانه ها کمک کند. در ادامه با برخی از روش های درمان 

دست های لرزان بیشتر آشنا می شویم:
کنترل سطح استرس

استرس یکی از عوامل اصلی یا منجر شونده به شکل گیری 
دســت های لرزان است. در حقیقت اســترس، اضطراب و 
عصبانیت می توانند زمینه ســاز دست های لرزان باشند. از 
این رو، شــما باید تا حد امکان برای کسب آرامش و کاهش 
اســترس و تنش در زندگی خود تالش کنید. مدیتیشــن، 

یکــی از بهتریــن گزینه ها برای کاهش اســترس اســت 
که باید مد نظــر قرار گیرد؛ چرا که شــفافیت را به ذهن باز 
می گرداند و اعصــاب را آرام می کند. تنفــس عمیق، یکی 
دیگر از تکنیک های خوب برای مبارزه با استرس است. تنها 
۱۰ دقیقه تنفس عمیق از طریــق دیافراگم می تواند تا حد 

زیادی به نفع سیستم عصبی و القای آرامش تمام شود.
نوشیدن چای بابونه يا استفاده از روغن بابونه

بابونه گیاهــی دارویی بــا ویژگی های تســکین دهنده و 
آرامبخش است که می تواند سیســتم عصبی را آرام کرده 
و اســترس و اضطراب را از بین ببرد. بابونــه یک گیاه ضد 
اسپاسم موثر است که به رفع اسپاســم های عضالنی )که 
می توانند موجب لرزش دســت ها شــوند( کمک می کند. 
روزانه دو تا ســه فنجان چای بابونه بنوشید. برای تهیه آن، 
یک چای بابونه کیسه ای یا یک قاشق غذا خوری گل بابونه 
را در یک فنجان ریخته و سپس آب داغ به آن اضافه کنید و 
اجازه دهید پنج تا ۱۰ دقیقه دم بکشــد. چای را صاف کرده 
و در شرایطی که همچنان گرم اســت، بنوشید. همچنین، 
شــما می توانید چند قطره روغن بابونه را به آب وان حمام 
اضافه کنید تا به آرامش اعصاب شما کمک کند. افرادی که 
داروهای دیابت مصرف می کنند باید در اســتفاده از بابونه 
حد اعتــدال را رعایت کــرده و این کار را زیر نظر پزشــک 

انجام دهند.
انجام تمرينات مربوط به دست

تمرینات مربوط به دســت می تواند موجــب تقویت این 
اندام ها شود و از شدت لرزش ها کاســته یا به طور کامل از 
آنها جلوگیری کند. یک توپ مخصوص کاهش اســترس را 
کف دست خود قرار داده و تا آنجا که می توانید محکم فشار 
دهید. این وضعیــت را برای حدود پنــج ثانیه حفظ کرده، 
ســپس به آرامی از فشــار کم کنید. این کار را ۱۰ بار تکرار 
کنید. این تمرین را چند بار در روز انجــام دهید و همراه با 
تمرین آن، از یوگا نیز بهره ببرید؛ چرا که در کاهش استرس 
موثر است و به خواب بهتر کمک می کند. استرس و خواب 
کم دو عامل کلیدی در لرزش دست ها هستند. بنابراین بین 
۱۰ تا ۱۵دقیقه در روز به انجام یوگا بپردازید تا ایجاد تفاوت 

در سالمت خود را شاهد باشید.
نوشــیدن چای اســطوخودوس يا استفاده از 

روغن آن
اسطوخودوس یک درمان طبیعی موثر برای مدیریت لرزش 
دست هاســت. این گیاه دارویی برای سیستم عصبی بسیار 
خوب است که نقشــی کلیدی را در درمان این مشکل ایفا 
می کند. افزون بر این، اســطوخودوس به افــراد در غلبه بر 
اضطراب و استرس کمک می کند که به طور معمول موجب 
لرزش دست ها می شوند. رایحه آرامبخش اسطوخودوس 
سطوح اسید گاما آمینوبوتیریک مغز را افزایش می دهد که 
یک انتقال دهنده عصبی موثر در مبارزه با اســترس است.

بدون در نظر گرفتن اینکه چه میزان عصبی یا دچار استرس 
هستید، اثر آرامبخش اسطوخودوس می تواند خلق و خوی 

شما را بهتر سازد.

لرزش دست ها يکی از مشکالت بسیار شايع اســت که افراد بزرگسال را تحت تاثیر قرار می دهد. شايع ترين 
دلیل دست های لرزان شــرايطی است که به نام لرزش اساســی )Essential Tremor( شناخته می شود و 

به واسطه اختالل در عملکرد طبیعی مخچه رخ می دهد.

مشکل لرزش 
دست ها 

بايد جدی 
گرفته شود؛ 

زيرا می تواند 
نشانه هشدار 

اولیه برخی 
از بیماری های 

عصبی و 
انحطاطی باشد

لرزش دست ها و چگونگی مقابله با آن
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پیشنهاد سردبیر: 
ارسال پول از طریق صوت ممکن شد

معرفی نرم افزارمعما

ورزش کردن یکی از ملزومات زندگی ســالم و پرنشاط است.
 امروز قصد داریم اپلیکیشــنی را به شــما معرفــی کنیم که 
 بــا اســتفاده از آن و انجــام تمرینــات مختلف، مــی توانید 

به تناسب اندام مورد نظر خود برسید.
 Home Workouts محصــول اســتودیوی خــوش ذوق

LeoSites در شاخه سالمت و تناســب اندام به شما راه های 
متفاوتی را برای داشتن بدنی خوش فرم و زیبا معرفی می کند. 
،Workoutsبا نصب و اجرای این اپلیکیشن با 4 بخش کلی 

Exercises ، Warm up و Stretching مواجــه خواهید 
 شد. پیش از هر چیزی بهتر اســت برای ثبت رکوردهای تان 
از طریق حســاب کاربــری گوگل یا فیســبوک خــود وارد 
اپلیکیشن شــوید. با ورود به بخش Workouts در مجموع 9 
دوره مختلف به شما پیشنهاد می شود. در صورت تمایل قادر 
خواهید بود هر یک از این دوره ها را شــروع کرده و تمرینات 
خود را در بخــش My Worckout کنترل کنید. الزم به ذکر 

است که این تمرینات، توســط متخصصان و مربیان بدنسازی 
ارایه شده و بهترین نتیجه را برای شما خواهند داشت. 

دیگر بخش های اپلیکیشــن مانند Warm up نیز به شــما 
کمک می کنند، پیش از شــروع یــک دوره یــا تمرین بدن 
Scretch�خود را گــرم و آماده کنید. آخرین بخش نیــز که 

 ing نام دارد مجموعه ای از حرکات کششــی را در اختیارتان 
 می گذارد. عالوه بر ایــن در صورت تمایل قــادر خواهید بود 

در بخش تقویم تمرینات روزهای مختلف را ثبت کنید. 
اگر فراموش کار هستید و به صورت مرتب زمان انجام تمرینات 
بدنسازی را یادتان می رود، می توانید با کمک گرفتن از بخش 

آالرم نیز زمان انجام تمرینات را به خود یادآوری کنید.
 در آخر نیز بد نیســت بدانید که با ورود به هــر دوره یا تمرین 
 با کلیک روی هر حرکــت، قادر هســتید توضیحات مربوط 
 به آن را بخوانید و انیمیشنی کوتاه از نحوه صحیح انجام حرکت 
 مورد نظر را مشــاهده کنیــد. Home Workouts ســعی 
داشته اســت با طبقه بندی دوره ها و تمرینات مختلف، رفته 
رفته حرکات سنگین تری را به شــما ارایه کند و بدین وسیله 
چالش های گوناگونی را مقابل تان قرار دهد. شــما می توانید 

برای گرفتن این اپ به goo.gl/1ra9av مراجعه کنید.

معمای  2005
عدد50 را بر 1/2 ) یک دوم ( تقسیم کرده و عدد 3 را 

به آن اضافه کنید.
حاصل چند می شود؟

جواب معمای 2004
 برای رســیدن به بــزرگ ترین عــدد با اســتفاده 
 از ســه عدد 2 کافیســت 2 را به توان 22 برســانیم 

تا به عدد 4194304 برسیم.

کســانی که پاســخ صحیح معمــای 2004 را 
داده اند:

- محمد امین مینایی.
 لطفا جــواب معماهــای طرح شــده را بــه همراه 
 نام و شــهر محــل زندگــی خود بــه نشــانی زیر

 بفرستید:
mazaheri.zayanderoud@gmail.com

تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

معرفی اپ Home Workouts؛ 

معلم حرکات ورزشی 
برای رسیدن به تناسب اندام 

تشخیص 30 دقیقه ای 
اچ.آی.وی با استفاده از»یواس بی«
 تیــم تحقیقاتــی از دانشــگاه امپریال کالــج لندن 
و شرکت دی ان ای الکترونیکس نوعی فلش یواس بی 
 ســاخته اند که از یک قطــره خون بــرای آزمایش 
» اچ .آی.وی « اســتفاده می کند. این دستگاه سپس 
یک ســیگنال الکتریکی ایجاد می کند که هر رایانه 
یا دســتگاه دســتی می تواند آن را خوانده و نتیجه 
 را نشــان دهد. بر اســاس این تحقیق کــه در مجله

 Scientific Reports منتشر شده، آزمایش یکبار 
مصرف مذکور در تشــخیص میزان ویروس موجود 
 در جریان خون فرد بســیار دقیق بــوده و می تواند 
 در کمتر از30 دقیقه نتایج را نشــان دهــد. با توجه 
به رایــج بودن فلش هــای یواس بی، می تــوان از آن 
 برای بیماران مبتال به اچ .آی.وی بــه منظور نظارت 
بر بیماری شان استفاده کرد و همچنین نتایج را برای 
مدیریت موثرتر مبتالیان به ایــن بیماری در مناطق 

دورافتاده به کار برد.
 فرآیندهای کنونی برای تشــخیص میــزان ویروس 
اچ .آی.وی در خــون فــرد حداقــل ســه روز طول 
می کشد؛ زیرا نمونه ها باید برای تحلیل به آزمایشگاه 
ارسال شــوند. عالوه بر آن، آزمایشــات کنونی برای 
تشــخیص وجود ویــروس و نه میــزان آن طراحی 
 شــده اند. تشــخیص تعــداد ویروس هــا می تواند 
به نمایش عملکرد درمان ضد رتروویروسی بپردازد.

به گفته سازمان بهداشت جهانی، حداقل دو میلیون 
نفر تا ســال 2015 به برنامه های درمــان ضد رترو 
ویروسی پیوسته اند. این تعداد به میانگین 46 درصد 
 بیماران گیرنده ایــن درمان در همان ســال افزوده 

شده است.
رویکرد جدید از یک تراشــه تلفن همراه اســتفاده 
می کند و تنهــا به میزان بســیار کمی خــون برای 
آزمایش نیاز دارد. این نمونه خــون بر روی نقطه ای 
از دستگاه قرار داده شــده و در صورت وجود ویروس 
اچ.آی.وی، اســیدیته آن تغییر می کنــد. این تغییر 
سپس به یک سیگنال الکتریکی تبدیل و به دستگاه 
ارسال می شود که در نهایت توسط یک برنامه بر روی 

یارانه یا دستگاه دستی قابل خوانش خواهد بود.
محققان بــرای این تحقیــق، 991 نمونــه خون را 
آزمایش کرده و به نرخ دقت 95 درصد دســت پیدا 
 کردنــد. میانگین زمان مــورد نیاز برای دســتیابی 

به پاسخ در این دستگاه، 20/8 دقیقه بود.
 آنها در حال بررســی برای اســتفاده از این دستگاه 
به منظور تشخیص ویروس های دیگر مانند هپاتیت 

هستند.

 همواره یکی از ســواالت کاربــران در مورد باتری لــپ تاپ این 
بوده است که چه موقع باید باتری را شارژ کرد یا استفاده همزمان 

از باتری و برق شهری چه عواقبی دارد و … 
در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.

جدا کردن باتری از لپ تاپ  هنگامی که به برق شهر 
وصل است

مزایا: جلوگیری از اســتفاده شــدن چرخه های شــارژ - 
نگهداری باتری در شرایط خنک تر ) هنگامی که لپ تاپ به برق 

وصل است گرم می شود ( و کند کردن فرآیند کاهش عمر آن.

معایب: عدم اســتفاده از باتری به عنوان پشتیبان در هنگام 
افت ولتاژ یا قطع برق - از دســت دادن اطالعات ذخیره نشــده 
هنگام قطع برق - نیاز به اســتفاده از UPS در صورت نیاز به برق 
پشــتیبان هر وقت شــارژ باتری به حدود 25 درصد یا20 درصد 
 رســید، بــرق را به لپ تــاپ متصــل کنید تــا باتری را شــارژ 

کند. 
 پس از اتمام شــارژ باتری، اگر شــارژر را از لپ تــاپ جدا نکنید، 
لپ تاپ از برق، برای روشن ماندن استفاده می کند و از باتری شما 

استفاده نمی کند.

چند نکته
 باتری را در دمای بین10 تا30 درجه سانتیگراد شارژ کنید. 
 شــارژ باتــری در دمــای پایین تــر زمان بیشــتری بــه طول 
خواهد انجامید و همچنین موجب کاهــش راندمان و در نهایت 

تقلیل طول عمر باتری می شود.
 از قرار دادن باتــری در دمای باالتر از60 درجه ســانتیگراد 

خودداری کنید.
 در زمان اســتفاده یا شــارژ، احتماال باتری گرم می شــود، 

این مسئله عادی بوده و دلیل بر خرابی باتری نیست.
 از دستکاری و باز کردن باتری جدا » خودداری کرده و هرگز 

به آن ضربه وارد نکنید.
 اگر برای مدت طوالنی قصد استفاده از دســتگاه را ندارید، 
 باتری را از دســتگاه جدا کرده و هر چند وقت یک بار آن را شارژ 

و تخلیه کنید تا قابلیت شارژ پذیری خود را حفظ کند.
 جهت صرفه جویی در اســتفاده باتری، همواره پس از اتمام 

کار با لپ تاپ ) نوت بوک ( آن را SHUT DOWN کنید. 
 STAND BY دقت داشــته باشــید که لپ تاپ در حالت هــای 

و SLEEP همچنان از باتری استفاده می کند.
 در باتری های جدید نیازی به تخلیه کامل شــارژ باقیمانده 

در آن پیش از شارژ مجدد نیست. 
لیکن خودداری از شارژهای مکرر موجب افزایش طول عمر باتری 
خواهد شد. از این رو تا رســیدن به حداقل میزان شارژ و گرفتن 

اخطار از شارژ مجدد آن خودداری کنید.
 در صورت نیاز به استفاده از برق شــهری، ابتدا آداپتور آن را

به پریز برق و پس از آن به لپ تاپ ) نوت بوک ( وصل کنید.
 باتری لپ تاپ شما چه از آن اســتفاده کنید و چه استفاده نکنید 
 به مــرور زمــان از بین خواهــد رفــت و عمر آن کم می شــود 
 و این کاهش عمر از زمانی که باتری ســاخته می شــود شــروع 
می شود و تا زمانی که باتری از کار بیفتد ادامه دارد. عناصر داخل 
باتری تازمانی که دیگر قادر به تامین برق لپ تاپ نباشند به کندی 
با هم واکنش می دهند. عالوه بر این باتــری ها بین300 تا800 

شارژ و دشارژ دوام می آورند.

آیا هنگام استفاده از برق برای کار با لپ تاپ باتری باید خارج شود؟
اخبار علمی

پس از اتمام 
شارژ باتری، 
اگر شارژر را 

از لپ تاپ 
 جدا نکنید، 

لپ تاپ از برق، 
برای روشن ماندن 

استفاده می کند 
و از باتری شما 

استفاده نمی کند

تمامی نرم افزار های گوشی شــما بدون اجازه به اینترنت متصل هستند که حجم 
دیتای شما را مصرف می کند، سرعت اینترنت را کند می کند و حافظه گوشی شما 
را هم کاهش می دهد. با استفاده از یک راه حل سریع می توانید دسترسی خودکار 

برخی از نرم افزار ها را به اینترنت مسدود کنید.
بسیاری از نرم افزار های پیش فرض و نصب شده توسط کاربر به اینترنت دسترسی 
مستقیم دارند که از طرفی حجم بســته و سرعت اینترنت شما کاهش پیدا می کند 
و از طرفی دیگر حافظه گوشی شما پر شده و در نتیجه سرعت عکس العمل گوشی 
شما نسبت به گذشته کمتر می شود و می توان گفت در مصرف باتری هم بی تاثیر 
نیست. اگر شما می خواهید دسترســی خودکار برخی از نرم افزار ها را به اینترنت 

محدود کنید کافیست با چند کلیک این مشکل را برطرف کنید.
به تنظیمات گوشی بروید و گزینه Data usage را انتخاب کنید.

در این قســمت نرم افزار هایی که می خواهید دسترســی آن ها بــه طور خودکار 
 به اینترنت قطع شــوند را انتخاب کرده ســپس به انتهای صفحــه بروید و گزینه

Restrict background data را فعال کنید.

سامسونگ به ثبت پتنت های عجیب و غریب مشهور است. در تازه ترین نمونه این 
شرکت ایده موبایل تاشــونده جالبی را به ثبت رســانده که در عین حال می تواند 
خیلی هم کاربردی باشــد. این موبایل در حالت عادی همانند یک تلفن هوشمند 
معمولی است، اما در عین حال می تواند مانند موبایل های تاشوی کالسیک از وسط 
 روی خود تا شــود. به نظر می آید این موبایل عالوه بر یک نمایشــگر انعطاف پذیر، 
یک نمایشــگر ثانویه نیز در بدنه پشــتی خود دارد که تنها هنگام بسته بودن بدنه 

روشن می شود و برخی اطالعات ضروری را به نمایش می گذارد. 
شرکت کره ای چند سالی هست که روی نمایشــگرهای انعطاف پذیر کار می کند 
و همگان انتظار دارند که در ســال آینده اولین محصول مجهز به چنین نمایشگری 
از راه برســد. حال این که اولین موبایل از این سری نمونه تشریح شده در این پتنت 
جدید باشد یا نه، باید منتظر ماند. مدت ها قبل پتنتی دیگر از سامسونگ نیز منتشر 
شده بود که اشاره به یک تلفن هوشمند مجهز به نمایشگر انعطاف پذیر و قابل تبدیل 
به یک تبلت داشت، اما ممکن است با کاسته شدن از محبوبیت تبلت ها، سامسونگ 

تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ کند.

تقریبا یک ماه پیش، کمپانی بلک بری از دو اســمارت فون جدید خود به نام های 
DETK50 و DETK60 رونمایــی و این دو محصول را به عنوان امن ترین گوشــی 
های اندرویدی جهان روانه بازار کرد. اما جان چن، مدیرعامل بلک بری، در مصاحبه 
 ای با وب ســایت بلومبرگ اعالم کرد که مهندســان این شــرکت در حال ساخت 
اســمارت فونی دیگر در قالب یک گوشــی کیبوردی هســتند که برای طرفداران 

متعصب این فرم از گوشی های قدیمی تولید خواهد شد.
وی در مصاحبه ای با خانم امیلی چانگ عنوان کرد:

همان طور که قول داده بودم، ما یک گوشی کیبوردی جدید را عرضه خواهیم کرد 
که البته زمان چندانی به رونمایی آن باقی نمانده است.

البته چندی پیش نیز، مشخصات اسمارت فونی با اسم رمز Mercury در بنچمارک 
گیک بنچ رویت شده بود که به نظر می رسد همان گوشی هوشمند کیبوردی باشد 

که جان چن نوید معرفی آن را به عالقه مندان داده بود.
 از جمله مشــخصات احتمالی کــه برای این محصول درج شــده اســت می توان 

به مواردی همچون رم 3 گیگابایتی و سیستم عامل اندروید 7 نوقا اشاره کرد.

این ترفند مصرف اینترنت شما را در تلگرام 
بهینه می کند

 پتنت سامسونگ برای یک موبایل تاشونده 
با نمایشگر انعطاف پذیر

مدیرعامل بلک بری: 

گوشی کیبوردی جدید در راه است

به دنبال رشد حجم باتری برای گوشی های هوشمند، سریع شارژ شدن 
آن باعث توسعه فناوری موسوم به کوئیک شارژ یا شارژ سریع شده است.

کوآلکوم آمریکا با رونمایی از فناوری نســخه 4 شــارژ ســریع ادعا کرد 
می توان 28 وات انرژی برای پشــتیبانی از گوشی های هوشمند تعریف 
کرد. در حال حاضر کوئیک شارژ نســخه 3/0 در باالترین سطح می تواند 
18 وات انرژی را پشتیبانی کند که سوپرشــارژ هوآوی با تریک توانسته 
آن را 22/5 وات برساند یا اوپوی VOOC تا20 وات روی نسخه 3 جواب 
می دهد. از سوی دیگر گوگل اعالم کرده اســت که سازندگان گوشی را 
تحت فشــار قرار می دهد تا به سوی شارژ گوشــی با یو اس بی تایپ سی 
بروند. ازلحاظ تئوری با یو اس بی تایپ ســی می توان تا100 وات انرژی 
منتقل کرد، اما در عمل فعال 18 وات بیشتر جواب نمی دهد.کوئیک شارژ 
نســخه 4/0 هم با 5 وات و هم 9 وات جواب می دهد و شــارژ با ولتاژ باال 
هرچند طبیعی است، اما باتری های لیتیومی محدودیت پذیرش به دلیل 
گرم شدن دارند ) تریک اشتباهی که مهندســان سامسونگ در نوت 7 
 زدند که به عنوان یکی از دالیل آتش گرفتن این گوشی مطرح شده است (

هوآوی و اوپو هر دو در فناوری جدید خود از ولتاژ V5و آمپر 5 اســتفاده 
 می کنند. آنچه در نســخه 4/0 شــارژ ســریع کوآلکوم موردتوجه قرار

گرفته است فناوری موســوم به INOV اســت که بهترین ولتاژ را برای 
باتری در نظر گرفته و انرژی منتقل می کند.

چنــد هفته پیــش در خبرهــا داشــتیم که بــه نظر قابلیــت پخش 
 زنــده ویدیویــی بــه اپلیکیشــن اینســتاگرام افــزوده خواهد شــد 
 و اسکرین شــات هایی نیز در همین رابطه منتشــر شــده بود که در آن 
 به تســت این قابلیت با برخی کاربران روســی این اپلیکیشــن اشــاره 
 شــده بود. برای آن دســته از عالقه مندانی که به دنبال پاســخی موثق 
در خصوص اضافه شدن یا نشــدن این قابلیت در اپلیکیشن اینستاگرام 
 هســتند، باید گفت که کویــن سیســتروم، مدیرعامل این شــرکت 
 در مصاحبه ای با وب سایت فایننشــال تایمز عنوان کرد که مهندسان 

این کمپانی در حال کار بر روی این ویژگی جدید هستند. 
 البته اطالعات ارایه شــده توســط سیســتروم چندان هــم کامل نبود 
و وی هیچ اشاره ای به زمان دقیق عرضه و همچنین ویژگی هایی جدیدی 
که به این قابلیت اضافه خواهد شــد، نکرد. مدیرعامل اینستاگرام افزود: 
قابلیت پخش زنده ویدیویی برای ما بســیار هیجان انگیز است و من فکر 
می کنم که می تواند منجر به بهبود کارهایی که انجام می دهیم، شــود. 
به عنوان مثال، اگر من به دنبال تقویت رابطه خود با آن هایی که دوست 
شــان دارم، هســتم می توانم با پخش زنده ویدیویی به آن ها نزدیک تر 

شوم.

 اپ پی پال روی موبایل مجهز به دســتیار صوتی ســیری اپل شــد 
تا کاربران از طریق صوت دست به انتقال پول بزنند.

بدین ترتیب دارندگان آیفون و آی پد می توانند با آی او اس10 روی 
اپلیکیشن پی پال ســخن گفته و این جمله را به عنوان مثال بگویید: 

Hey Siri, send George $50 using PayPal
این ویژگی در30 کشور جهان از جمله استرالیا، کانادا ) هم انگلیسی 
زبان و هم فرانســه زبــان (، چین، آلمــان، ایتالیا، ژاپــن، مکزیک، 
روســیه، تایلند، انگلیس و امارات فعال شــده اســت. درواقع توافق 
میان بزرگ ترین پلتفرم پرداخت اینترنتــی یعنی پی پال و پربحث 
 ترین دستیار صوتی دیجیتال یعنی ســیری اپل صورت گرفته است 

و ساده ترین دستورات صوتی برای این نقل وانتقال تعریف شده است.

 پیکســل که نام اولین پرچمــدار اختصاصی گوگل اســت در کمتر 
از60 ثانیه توســط یــک گروه چینی هک شــده اســت. در جریان 
مســابقه هک PwnFest در کره جنوبی، تیمی از هکرهای ســفید 
با نام Qihoo نشــان دادند که بــا حفره ای امنیتی که در پیکســل 
موجود اســت می توان کنترل گوشی را در دســت گرفت. در کمتر 
از60 ثانیه این گروه به حفره  امنیتی روز صفر که در پرچمدار گوگل 
وجود دارد، دســت پیدا کردند. این حفره می تواند باعث هک شدن 
این گوشی شــود. با اســتفاده از این حفره  امنیتی، تیم مذکور ابتدا 
 پلی اســتور گوگل و ســپس مرورگر کروم را اجرا کرده و سپس پیام

 Pwned by 360 Alpha Team را به نمایش گذاشتند.
تیم Qihoo360 با کشــف این حفره امنیتی120 هزار دالر جایزه 
گرفت و حاال مســئولیت برطرف کردن این مشــکل برعهده گوگل 

است.
 البته این گــروه در انتهــای روز عالوه بــر حفره  امنیتــی موجود 
در پیکسل، حفره هایی را در مرورگر اج مایکروسافت و همچنین باگ 
امنیتی10 ساله ای در فلش ادوبی نیز به نمایش گذاشتند تا520 هزار 

دالر جایزه را به جیب بزنند.

 رونمایی از فناوری شارژ سریع 
نسخه 4 کوآلکوم

 تایید اضافه شدن قابلیتی جدید 
به اینستاگرام

ارسال پول از طریق صوت ممکن شد

گوشی پیکسل گوگل 
در ۶0 ثانیه هک شد

 بــا ســام. MAC Address چیســت و کاربــرد آن 
در کامپیوتر چیست؟

Arobot****@yahoo.com
همان طور که می دانید آی پی به طور خالصه آدرســی است که 
عموما در شــبکه های رایانه ای به هر کامپیوتــر اختصاص پیدا 
می کند. این آدرس الزامی اســت برای آن کــه کامپیوترها در 
شبکه های مختلف یکدیگر را پیدا کنند. اما در کنار آن آدرسی 
هم وجود دارد که سخت افزارهای موجود در هر شبکه با استفاده 

از آن یکدیگر را شناسایی می کنند. 
این آدرس همان MAC Address است. 

 این آدرس کــه عمومــا در فرم هگــز نمایش داده می شــود، 
در سخت افزارها نوشته می شــوند و بر خالف آی پی یا غیر قابل 

تغییر هستند یا تغییر آن ها بسیار سخت و تخصصی است. 
 این آدرس هــا باید منحصــر به فرد باشــند تا ســخت افزارها 

در هر شبکه بتوانند یکدیگر را تمیز دهند. 
این آدرس در شبکه قابل افشا اســت و نیازی نیست نگران آن 
باشــید؛ چون تمام مسائل و قوانین آن توســط تولیدکنندگان 

سخت افزار کنترل و رسیدگی می شود. 
ضمنا ایــن آدرس ها در کارت های شــبکه و ســخت افزارهای 
 شــبکه قرار می گیرند و در سیســتم عامل ها عموما این آدرس 
از ســخت افزارهای برقرارکننده ارتباطات در شــبکه ها خوانده 

شده و با آن کار می شود.

پرسش و پاسخ

اخبارفناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

آیا استفاده از یک  شارژر برای دستگاهای الکترونیکی مختلف کار 
درستی است؟

بیشتر تلفن های هوشمند با سیســتم عامل های مختلف از قبیل 
اندروید و ویندوز فون از شــارژر های اســتاندارد میکرو یو.اس.بی 
استفاده می کنند، فرقی نمی کند دستگاه هوشمند شما ساخت 
کدام شرکت اســت، اتحادیه اروپا چند سالی اســت که برند ها را 
 موظف به رعایت این استاندارد کرده است، اســتفاده از شارژر ها 
بــا ســوکت » micro USB « و حتــی اپــل برای اجــرای این 
دســتورالعمل، آداپتــور مخصوصــی را ارایه کرده کــه کانکتور 

مخصوص اپل را به میکرویو.اس.بی تبدیل می کند. 
امری که می تواند در نهایت به آسایش کاربرها برای شارژر سریع 

تلفن خود کمک کند، اما در حقیقت این گونه نیست. 
مصطفی عســگری که خود تعمیرگاه تلفن همــراه دارد از حجم 
وســیع تلفن های همراه ایراد پیدا کرده به دلیــل رعایت نکردن 
 همین اصل ســاده به ما گفت، تلفن های میلیونــی که خاموش 
می شــوند و کاربر دیگر نمی تواند آنها را روشــن کند، دلیل این 
موضوع استفاده از شارژر با آمپر باالتر و شارژر های غیر اصل است.

گوشی چند میلیونی خود را به خطر نندازید، یک شارژر غیر اصل 

 می توانــد باعث باد کردن باتری تلفن شــما شــود، گاهی اوقات 
 نه تنها شــارژر های تقلبی بلکه اســتفاده از شــارژر تبلت برای 

تلفن های هوشمند هم باعث این موضوع می شود.
در هنگام خرید شارژر باید حتما به این نکته توجه شود که شارژر 
 خریداری شده حتما مطابق استاندارد UL باشــد، این استاندارد 
به این معنا است که آزمایشــات الزم برای جلوگیری از گرم شدن 
زیاد از حد آنها انجام شده، در هنگام استفاده از شارژر نکته مهمی 
که باید به آن توجه شود آمپری است که شارژر تولید می کند. هر 
چه مقدار آمپر بیشتر باشد برق بیشتری تولید می شود، برای مثال 
شارژر یک تبلت اندرویدی ممکن اســت توانایی تولید دو آمپر را 

داشته باشد، اما شارژر یک تلفن هوشمند  یک آمپر تولید می کند.

عواقب خطرناک استفاده از یک شارژر برای چند گوشی
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پیشنهاد سر دبیر: 
لطفا کمی گریه کنید

کافه سینما

اینستاگردی

برنامه شــام ایرانی با حضور در منزل بهنــوش بختیاری کلید 
می خورد.بهنوش بختیاری با انتشــار عکسی از خانه اش خبر از 
حضور در مجموعه شام ایرانی داد.بهنوش بختیاری در مجموعه 

جدید »شام ایرانی« حضور دارد.
بهنوش بختیاری با انتشار عکسی از خود و خانه اش نوشت: شام 
منزل ما... شام ایرانی در شبکه رســانه خانگی توزیع می شود... 

کارگردان: سروش صحت .تهیه کننده: محمد شایسته.

خانه اعیانی و زندگی تجمالتی 
بهنوش بختیاری 

درشهر

نشست بررسی آثار مرتضی بصراوی، در سالن مجموعه 
فرهنگی هنری سوره برگزار شد.

خانه تجســمی حوزه هنری اســتان اصفهان در ادامه 
برگزاری مجموعه نمایشگاه های بررسی نقاشی اصفهان 
این بار نوزدهمین نمایشــگاه خود را بــه آثار مرتضی 
بصراوی اختصاص داد.  در این جلسه که با حضور قابل 
قبول عالقه منــدان و  هنرمندان اصفهــان همراه بود، 
علیرضا ارواحی در ابتدای جلســه با اشــاره به نظریات 
هنری پیرامون بدن و ذهن گفــت: مباحث موجود در 
تاریخ هنر همواره بر جدایی بدن و ذهن از یکدیگر تاکید 
داشــته اند، در این نظریات ذهن به عنوان عامل درک 
مورد توجه بوده است و بدن و یا حتی به طور مشخص تر 
تَن، صرفا به عنوان بعد فیزیکی مورد توجه کمتری بوده 
است. اما با ظهور نگرش های جدید و گذر از این دوران، 
افرادی همچون مرلو پونتی، در صدد ایجاد پیوستاری بر 

این دو سویگی بودند.
وی اضافه کرد: وقتی با این پیــش فرض با آثار مرتضی 
بصراوی مواجه شویم، باید این سوال را نیز پیش بکشیم 
که نقش خود هنرمند )نقاش( در مواجهه با جهان چگونه 
اســت؟ و باز هم به آراء مرلو پونتی رجــوع کنیم که در 
چنین وضعیتی نقاش در حال ایجاد جهان شــخصی 
خودش اســت و لزومی بر تاثیر بر جهان ندارد. به نظر 
می رسد، بصراوی با پیشرفت در چنین شرایطی مرز بین 
خط و رنگ را هم کنار می گذارد. گویی او به جای ایجاد 
خط فرضی بین سیاه و سفید طیفی از رنگ خاکستری 
متصور می شود. بصراوی در پایان و در پاسخ به پرسشی 
در رابطه با جایگاه اصفهان و تاثیر آن در آثارش این طور 
پاســخ داد: نمایشــگاهی در اصفهان به عنوان 9نقاش 
نوگرای اصفهان برپا شــده بود و آثار مــن در بین این 
نقاشان دیده می شد. داوران و کارشناسانی که در برنامه 
بررسی نمایشگاه حضور داشتند از تهران آمده بودند. آنها 
همگی می گفتند، ما اصفهان را در آثار شما نمی بینیم. 
من در آنجا این طور پاسخ دادم: در محله ای که ما زندگی 
می کنیم، مردم وقتی شــب ها آشغال هایشان را بیرون 
می گذارند، رِد شیرابه آشــغال ها، روی آسفالت کوچه 
طرح هایی ایجاد می کند که من از آنها اســتفاده کردم 
و حتی مجموعه سایه ها )مجســمه( تصویری از همان 
رد شیرابه هاســت که به صورت ایســتاده و حجم دار 
درآمده است. آیا این اصفهان نیســت؟ خیلی از اوقات 
 دید ما، دیدی صرفا توریستی است و واقعیات ضمنی را 

 نمی بینیم.

در نوزدهمین نشست بررسی نقاشی اصفهان عنوان شد؛

رد اصفهان
بر شیرابه زباله ها!

در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس؛

داوران بخش رقابتی سریال های 
شبکه نمایش خانگی معرفی شدند

گفتوگو

نمایشگاهاکران

احمد عربانی گفت: یک کاریکاتوریســت بایــد از معلومات 
قوی برخوردار باشــد و بداند زیر پوســت سیاست چه خبر 

است و شرایط جامعه خود را بشناسد.
موزه هنرهــای معاصر با همکاری خانــه کاریکاتور اصفهان 
نشست تخصصی تصویر سازی و کاریکاتور را با حضور احمد 
عربانی کاریکاتوریســت مجله گل آقــا روز جمعه 21 آبان 
ماه در موزه هنرهای معاصر برگزار کرد. عربانی با اشــاره به 
مجله توفیق اظهار کرد: مجله توفیق در سال 1300 توسط 
حسین توفیق تاســیس شد و 30 ســال ابتدای کار خود را 
به مجموع شــعرای آن زمان اختصاص داد و نود درصد آنها 
شعرهایشان  را در آن چاپ می کردند و تا کودتای 28 مرداد 
این روند ادامه داشــت بعد از آن حســن توفیق و برادرانش 
این مجله را تا ســال 50 به صورت تصویــری هدایت کردند 
و من از ســال 46 با این مجله همکاری کردم. وی با اشــاره 
به اینکه کاریکاتور می تواند درونیات یــک فرد را بیان کند، 
گفت: نقاشــی و کاریکاتور از یکدیگر جدا نیستند و مبنای 
آنها یکی اســت و از هم جدا نخواهند بود، اما باید اســتعداد 
کاریکاتور درون آدم باشــد. جوانان امروز مــا از نظر تفکر و 
ســوژه اهمال کردند. ما در گذشــته کالس هایــی با عنوان 

کالس ســوژه داشــتیم که در آن قدرت تخیل ما ورز داده 
می شــد اما جوانان از این قضیه که ســوژه و اجــرا در کنار 
هم حرکت می کنند، غافل شده اند.کاریکاتوریســت مجله 
گل آقا با بیــان اینکه کشــیدن تصویرهای افراد سیاســی 
تا به حال تاثیر منفی برای او نداشــته اســت، گفت: من این 
شانس را داشتم که از اســتادان خوبی نظیر حسن توفیق و 
کیومرث صابری فومنی برخــوردار بودم. آقــای صابری با 
اینکه یک کاریکاتوریســت نبودند اما راه و روش های خوبی 
را به ما گوشــزد می کردند. عربانی افزود: جوانان ما به دلیل 
نداشتن اســتاد، گاف های فراوانی داده اند و به یاد دارید که 
نشــریه های متعددی به خاطر بی تجربگی از میان رفتند. با 
زبان طنز می توان بّرنده ترین حرف ها را زد ، ولی همیشــه 
باید راه دررو هم برای خــود قرار دهید.عربانــی ادامه داد: 
یک کاریکاتوریســت باید از معلومات قوی برخوردار باشد، 
نشــریات در حال حاضر دســت جوانان اســت این موضوع 
 اصال بد نیســت اما متاســفانه آنها نمی خواهند از تجربیات 
با تجربه ها بهــره ببرند و می توان گفت مجــالت ما در حال 
حاضر ضعیف تر از گذشــته اســت و بعد از گل آقا مجله ای 

نیامده که طنز را سیراب کند.

کاریکاتوریست مجله »گل آقا« در اصفهان مطرح کرد:

بعد از گل آقا، مجله ای نیامد که طنز را سیراب کند

بــرد پیت در حالــی روی اولیــن فرش قرمــز پس از 
جدایی اش از آنجلینا جولی رفت کــه همزمان پرونده 
بررســی احتمــال ســوءرفتار وی با فرزندش بســته 
شــد.برد پیت هفته شــلوغی را هم از نظر کاری و هم 
از نظر شــخصی پشت ســر گذاشــت. بازیگر مطرح 
هالیوود با حضور بر فرش قرمز فیلــم »متحد«، اولین 
حضور عمومی اش را پس از جدایــی از آنجلینا جولی 
تجربــه کرد.پیت برابــر طرفدارانش توقــف کرد و به 
برخی سوال های آنها پاســخ گفت و با چند کلمه فیلم 
جدیدش را مورد تحســین قرار داد و عکس های تکی 
خودش را بــرای طرفدارانش امضا کــرد و از حمایت 
آنها در هفته های اخیر تشکر کرد. ساعتی پیش از این 
برنامه شبانه، تایید و رســما اعالم شد شواهدی مبنی 
بر ســوء رفتار این بازیگر با فرزندش مشــاهده نشده و 
پرونده ای که برای بررسی این موضوع گشوده شده بود 
بسته شــد.آنجلینا جولی پس از جر و بحث برد پیت با 
پسر بزرگشان مداکس، درخواست جدایی از پیت را به 

دادگاه ارائه کرده بود .

نگارش فیلمنامــه »خانه چوبی شــب تاب« در خانه 
فیلمنامه کودک و نوجوان وابســته به سازمان اوج به 
پایان رســید. محمدصادق رحمانی پور مســئول خانه 
فیلمنامــه کودک و نوجوان وابســته به ســازمان اوج 
گفت: نــگارش فیلمنامه مینی ســریال »خانه چوبی 
شب تاب« توسط محمدجواد اســالمی به پایان رسید 
که این فیلمنامه در بردارنده یک مجموعه 6 قســمتی 
)مینی سریال( است.رحمانی پور اظهار کرد: شخصیت 
اصلی فیلم یک نوجوان افغانســتانی به نام قاسم است 
که پدرش در ســوریه به شــهادت می رسد. سرنوشت 
قاسم پس از پدر و مســئولیت وی در برابر خانواده، او 
را در شرایطی قرار می دهد که داستان فیلمنامه را رقم 
می زند.مدیــر خانه فیلمنامه کــودک و نوجوان گفت: 
این فیلمنامه با هــدف معرفی و تاکیــد بر مظلومیت 
خانواده های شهدای افغانی مدافع حرم در گردان های 
فاطمیون و...  تدوین شده اســت که ان شاءا... با تولید 
چنین آثاری نســبت به حمایت های مادی و معنوی 

این خانواده ها تسریع به عمل آید..

نخستین حضور بردپیت
پس از جدایی از همسرش

مینی سریال به یاد شهدای 
مدافع حرم تیپ فاطمیون

تلویزیونهالیوود

عبید زاکانی ، ایرج میرزا و در این اواخر  جمال زاده یا دهخدا 
از جمله بزرگانی هســتند که قلمی استوار برای نوشتن  این 
مطالب داشته اند. در دربار پادشاهان هم همواره بذله گویانی 
حضور داشــته اند که وظیفه آنها پاشــیدن خنده به چهره  
عبوس درباریان بوده است. کار طنز صرفا خنداندن مخاطب 
 نیســت ،بلکه زشــتی ها و معایــب جامعه را هم به شــکل 
غیر رســمی به منصه ظهور در می آورد. به هر روی، سخن 
فکاهی در  رگ و خون اکثر مردم باقی ماند و بعد از گذشــت 
قرن ها با ســخره گرفتن و دســت انداختن دیگران در یک 
مســیر قرار گرفت .مردم بذله گوی ما در هر باب و موضوعی 
شیرین سخن شــدند و هنرهای نهفته خود را آشکار کردند. 
هر چند گویند خنده بر هر دردی دواســت اما عده ای پا را از 
حد معقول و معمــول فراتر نهاده و هر موضوعی را اســباب 
ســخنان خود کردند. ابتدا با ظهور لطیفه هــای مربوط به 
اقوام مختلف ایران حس شیرین ســخنی برخی گل کرد و 
اسباب خنده  عده ای دیگر برپا گشت.لطیفه های گوناگون 

که آداب و اقوام ایرانی  را هدف  گرفتنــد و مثل نقل و نبات 
در دهان مردم چرخید و باب مجالس گشــت. امروزه محال 
اســت در مجلســی پای بگذارید و یا صفحه ای اجتماعی را 
بازکنید و با جمله ای بی محتــوا در باب قومی از مردم ایران 
روبه رو نشوید.به این می گویند تیشه به ریشه زدن و با دست 
خود کشور را چند پاره کردن.اگر باور ندارید می توانید مثال 
دیدگاه مردم فالن شــهر را درباره مردم شهر اصفهان جویا 
شوید. بذله گویی و شیرین ســخنی به همین جا ختم نشد 

اشــخاص بزرگ ایران هم از این جمالت نشاط آور در امان 
نماندند و وســیله شــادی مردم خوش ذوق ما شدند .تقلید 
 از ســخنان  بزرگان کشــور و مواردی اینچنین مایه خنده 
چند لحظه ای مردم گشــت.   امــا بذله گویی هــا به اینجا 
ختم نشد و ســخنوران پر هنر با رخ دادن وقایعی موضوعات 
جدیدتری بــرای بذله گویی خــود یافتند.پــس از فاجعه 
فرودگاه جده  داســتان ها و ســخنان بی محتــوا و به ظاهر 
خنده دار و البتــه درد آوری با موضوع ســفر به خانه خدا در 
فضای مجازی گسترش یافت که متاســفانه شأن و عظمت 
سفر به خانه حق را خدشــه دار کرد. حتی برخی از حاجیان 

که بــه زیــارت خانــه معبود 
مشرف شــده بودند این لطف 
الهی را نســبت به خــود زیر 
ســوال بردند. هنوز این بذله 
گویی ها بــه پایان نرســیده 
بود که خارج نشــینان تاریخ 
مصــرف گذشــته حرمــت و 
آبروی یک قــاری  ایــران  را 
نشانه رفتند . کسانی که خود 
در مهد همجنس بازی زندگی 
می کنند حاال داد ســخن سر 
داده و از وقایــع  و فجایعــی 
ســخن گفتند کــه البته هیچ 
کدام به اثبات نرســیده است. 
اثبــات جرم وظیفه دســتگاه 
قضاســت و خداونــد بهترین 

قاضی اســت. اینکه حرمت مومن از حرمت کعبه هم باالتر 
اســت امری مســلم اســت . درون یک خانه ممکن اســت 
اختالفات و مشــکالتی پیش بیاید اما در نهایت شــخصی 
برنده اســت که اســرار خانه را  نزد همســایه های به ظاهر 

مهربان فاش نسازد.

دبیر چهارمین جشنواره بین المللی فیلم یاس در احکامی داوران 
بخش رقابتی سریال نمایش خانگی را معرفی کرد.

مسعود فروتن
مسعود فروتن نویسنده، کارگردان ســینما و تلویزیون است. وی 
جزو اولین نسل فارغ التحصیالن کارگردانی تلویزیون، از »مدرسه 
عالی تلویزیون و سینما« در سال 1347 است. فروتن بیش از چهار 
دهه است که به فعالیت ســینمایی و تلویزیونی مشغول است و در 
کارنامه هنری اش، بیش از 150 تله تئاتر و چندین فیلم و سریال 

دیده می شود.
مهدی فرجی

مهدی فرجی متولد تهران است. وی از سال 1363 فعالیت خود را 

در تلویزیون آغاز کرد و تهیه کننده و ناظر کیفی سریال های متعدد 
تلویزیونی طی سال های اخیر، داوری چندین دوره جشنواره های 
مختلف سینمایی کشــور از جمله جشــنواره مقاومت، جشنواره 
فیلم های کوتــاه، فیلم رویش، جشــنواره فیلم هــای ویدیویی و 

جشنواره فیلم امام رضا)ع( را بر عهده داشته است.
ایرج محمدی

ایرج محمدی متولد آبادان اســت. وی تهیه کننــده آثار متعدد 
تلویزیونی از جمله قصه های تا به تا، هتل، متهم گریخت، ترش و 
شیرین، بزنگاه، نرگس، طلسم شدگان، دردسرهای عظیم، خوش 
نشین ها و تهیه کننده فیلم هایی ویدیویی همچون داستان های 

باورنکردنی، نسیم شمال باد جنوب و گمشده است.
محمد مهدی جعفری

از فعاالن عرصه تولید و عرضه محصــوالت ویدیویی دارای مجوز، 
موســس و مدیر عامل موسســه فرهنگــی هنری »قــرن 21«، 
توزیع کننده بسیاری از آثار سینمای ایران و جهان در شبکه نمایش 

خانگی کشــور، دریافت کننده لوح تقدیر از بیســت و هشتمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر به عنوان مدیر برترموسسه فعال 
ویدیو رسانه، دریافت دیپلم افتخار از سوی هیئت داوران نخستین 
جشنواره بین المللی فیلم های ویدئویی به عنوان برترین موسسه 

است
سیروس مقدم

سیروس مقدم متولد آبادان و از کارگردانان مطرح تلویزیون است. 
از فعالیتهای ســینمایی وی می توان به کارگردانی فیلمهای شیخ 
مفید، شکوه بازگشــت و گرگهای گرســنه و همکاری در ساخت 
فیلمهای سیرک بزرگ )نویسنده( افسانه آه ، گروهبان ، شاخه های 
بید )مدیر تولید( و ... اشــاره کرد. مقدم همچنین در سریال »امام 
علی« دســتیار داوود میرباقری نیز بود و با سریال »پلیس جوان« 

به شهرت رسید.
 از دیگر سریال های موّفق او می توان از اغماء، نرگس، روز حسرت، 

تا ثریا ، چاردیواری و پایتخت اشاره کرد.

وقتی به بهانه شوخی، حرمت ها را زیرپا می گذاریم؛

لطفا کمی گریه کنید

 امروزه محال است 
در مجلسی پای 

بگذارید و یا صفحه 
ای اجتماعی را 

بازکنید و با جمله 
ای بی محتوا در باب 
قومی از مردم ایران 

روبه رو نشوید

اگر به صفحات تاریخ نگاهی بیندازیم 
در می یابیم که ایرانیان در امر نوشته 
طنز و بذله گویی ســابقه ای بس طوالنی  دارند.گاه 
شــاعری یا نویســنده ای در قالب متنی یا شعری 
پادشاهی را به سخره گرفته است و یا مردم کوچه و 
بازار با کنایه ها و جمالت کوتاه خود در باب امری به 
طنز روی آورده اند .گاه  سردار شکست خورده ای 
ســخنان نیش دار را به جان خریده و گاهی حاکمی 

فاتح ،مغلوبان را با ریشخند آزرده است.

سعید 
نریمانی

دو شغل دیگر نگار جواهریان عالوه بر 
بازیگری

مژده لواسانی: نذر کرده ام سالی یک بار 
بازیگری کنم 

اعتراض شبنم قلی خانی به جراحی های 
زیبایی

بهنوش طباطبایی در »زیر سقف دودی«

نگار جواهریــان، بازیگر 
ایـــرانی  سرشــــناس 
بجــز بازیگــری در دو 
زمینــه کاری دیگر هم 
فعالیت می کنــد. نگار 
بازیگر جوان  جواهریان، 
و با استعداد این روزهای 
ســینمای ایران، سابقه 
دارد. هم  روزنامه نگاری 

او مدتــی در مجلــه ای 
درباره تحلیل بازیگری مطلب می نوشــته اســت. دختر »طال و 
مس« مترجمی هم می کند. نمایشــنامه »خیانت« و »تینوش 
نظم جو«را نشــر نی در قالب مجموعه دور تا دور دنیا به ترجمه 

او منتشر کرده است.

لواســانی، مجری  مژده 
و گوینــده تلویزیون که 
اکنــون اجــرای برنامه 
»رو بــه راه« را روی آنتن 
دارد، گفــت: در زمــان 
اربعین هم برنامه دیگری 
را روی آنتــن دارم کــه 
در ارتبــاط بــا اربعین 
برنامه ریــزی  و  اســت 
بــرای برنامه های بعدی 

که قرار است روی آنتن شــبکه دو برود در حال انجام است. او با 
اشاره به اینکه تعلق خاطری به شبکه دو سیما دارد، درباره دیگر 
فعالیت هایش گفت: ســالی یک تئاتر مذهبی نذر دارم که بازی 
کنم و ســال آینده هم کتابی از من در نشر نیستان چاپ می شود 
که مجموعه نوشــته هایم در تمام این سالهاســت شامل شعر، 

دل نوشته و...

شبنم قلی خانی بازیگر 
و  تلویزیــون  عرصــه 
 سینما گفت: من مخالف 
صــد درصــد عمل های 
زیبایــی هســتم و این 
موضــوع از چهره خودم 
نیز کامال مشخص است.

وی ادامــه داد: تصــور 
مــی کنم نمی تــوان به 
کســی که بینــی اش را 

عمل کرده، زیبا گفت چرا که یک فرد زمانی زیباست که به طور 
خدادادی اجزای صورتش درســت باشــد.بازیگر سریال»هشت 
و نیم دقیقه« تصریح کرد: بنده به شــخصه بــا عمل های زیبایی 
مخالف هستم البته شــاید هم من اشــتباه می کنم.قلی خانی 
 در ادامه صحبــت های خود اظهار کرد: بنــده اعتقاد دارم که هر

 چهره ای شــخصیت مخصوص به خود را دارد و وقتی عمل های 
جراحی صورت می گیرد، چهره ها شــبیه به یکدیگر می شود و 

شخصیت اصلی چهره از بین می رود.

طباطبایــی  بهنــوش 
کریمی  نیکی  جایگزین 
در پــروژه »زیر ســقف 
جــــدیدترین  دودی« 
پــوران  اجتماعی  اثــر 
درخشــنده بــا موضوع 
طــالق عاطفــی شــد. 
بهنــوش طباطبایی بعد 
از انجام تســت گریمی 
متفاوت به جــای نیکی 
کریمی به جمع بازیگران 

فیلم سینمایی»زیر سقف دودی« به نویسندگی، تهیه کنندگی 
و کارگردانی پوران درخشنده پیوســت و با چهره ای متفاوت، در 
نقش رعنا در کنار فرهاد اصالنی در این پروژه سینمایی به ایفای 
نقش پرداخت.فیلم ســینمایی »زیر ســقف دودی« به موضوع 

طالق عاطفی میان زوج ها می پردازد .

فیلم ســینمایی »متولد 65« که به تازگی در ســینماهای کشــور 
اکران شده، در سینما فلســطین اصفهان به روی پرده رفت. »متولد 
65« نخستین فیلم بلند مجید توکلی اســت که با همراهی سیدرضا 
میرکریمی به عنوان مشــاور و محمــد مهدی عســگرپور به عنوان 
تهیه کننده ساخته شده اســت. »متولد 65« در بخش نگاه  نودر سی 
 و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرده و مورد توجه بسیاری 
از جوانان و فیلم دوستان واقع شــده بود که در هر دو بخش بهترین 
فیلم و بهتریــن کارگردانی جشــنواره، کاندیدای دریافت ســیمرغ 
بلورین شد. »متولد 65« همچنین در بخش جایزه خالقیت و استعداد 
درخشان )ویژه فیلمسازان اول جوان( دهمین جشن انجمن منتقدان 
و نویسندگان ســینمای ایران کاندیدای دریافت جایزه بود. این فیلم 
از دیروز در اصفهان به نمایش در آمــد و عالقه مندان می توانند برای 

دیدن آن به سینما فلسطین مراجعه نمایند.

 معاون امــور مطبوعاتی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: 
عقب نشینی به نفع بخش خصوصی، از رویکردهای عمومی و اصلی 
دولت یازدهم در 3 سال گذشــته بوده است.حســین انتظامی در 
آیین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
در شبســتان مصالی امام خمینی)ره( اظهارکرد: بیست و دومین 
نمایشگاه مطبوعات در سطح و اندازه رسانه ها برگزار شد.وی افزود:  
امید است در سال بعد این پوسته ظاهری و تعامل دولت در برگزاری 
نمایشــگاه کامال به صنوف واگذار  شــود.معاون امــور مطبوعاتی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی ادامه داد: امســال هم 80 درصد 
سیاست گذاری های نمایشگاه بر عهده صنوف بود.وی از فعالیت های 
علی جنتی )وزیر سابق ارشاد( و سیاســت گذاری های وی در طول 
سه سال گذشته تقدیر کرد.پیش از سخنرانی غالمعلی حداد عادل، 

بیانیه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرائت شد.

»متولد 65« به سینما 
فلسطین رسید

نقش پررنگ صنوف در 
نمایشگاه  مطبوعات

قابرسانه
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اخبار کوتاه

پیشنهاد سردبیر: 
دو محیط بان با شلیک شکارچیان زخمی شدند

محمد صادق خانجانی مدیر جهاد کشاورزی لردگان گفت: 
شهرســتان لردگان دارای 3 هزار و 900 هکتار باغ اســت 
که 80 هکتار آن به باغات پسته اختصاص دارد. وی افزود: 
هم اکنون 20 هکتار از باغات پســته این شهرســتان بارور 
می باشد که پیش بینی می شــود محصول آن با میانگین 

برداشت 500 کیلوگرم از هر هکتار، به 10 تن برسد. 
 خانجانی ادامه داد: ارقام پســته این شهرســتان شــامل

 کله قوچــی، احمد آقایی و فندقی و بیشــتر مصرف آن در 
استان است.حمیدرضا دانش معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری هم گفت: هم اکنون 
کشت پسته در اســتان به صورت آزمایشی انجام می شود 
که با توجه به وجود آفات و بیماری های مشترک بین پسته 
تجاری و پســته کوهیـ  که در جنگل هــای چهارمحال و 
بختیاری به وفور یافت می شــودـ  توسعه این محصول در 
سطوح جنگلی ممنوع است و قبل از هر گونه کشت باید با 
مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه هماهنگی الزم 
به عمل آید. لردگان با بیش از 190 هــزار نفر جمعیت، از 
شهرســتان های 9 گانه چهارمحال و بختیاری است که در 

فاصله 160 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از گشایش 
نمایشگاه آســیب های اجتماعی و مبارزه با مواد اعتیاد آور 
در شــهرکرد خبر داد.بهروز امیدی گفت: این نمایشــگاه به 
مناسبت هفته مبارزه با اعتیاد و آســیب های اجتماعی و با 
به نمایش گذاشتن پوســترها، بنرها و بسته های آموزشی و 
دستاوردهای نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری و مبارزه با 
اعتیاد در هنرستان دخترانه شهید حقیقی شهرکرد گشایش 
یافــت. وی افزود: هــدف از برپایی این نمایشــگاه تقویت و 
گســترش فرهنگ پیشــگیری از آســیب های اجتماعی و 
اعتیاد در بین دانش آموزان می باشــد. امیــدی اضافه کرد: 
عالقه مندان می توانند تا پایان هفته جاری از ساعت 8 تا 12 

هر روز از این نمایشگاه دیدن کنند. 
22 تــا 28 آبان ماه بــه عنوان هفتــه »مبارزه بــا اعتیاد و 

آسیب های اجتماعی« نامگذاری شده است.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از  کشــف 
اشــیای تاریخی در این استان خبر داد و گفت: اشــیای تاریخی  به دست 
آمده شامل دو کوزه سفالی و یک دیگچه مسی است. محمد چگنی افزود: 
یک شهروند با پیدا کردن اشــیای تاریخی بالفاصله به کارشناسان میراث 
فرهنگی خبر داد و طبق بررســی های انجام شده مشــخص شد اشیای 
کشف شده متعلق به دوران قاجاریه و پهلوی است. به گفته وی این اشیا به 
گنجینه میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری منتقل شدند. فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری چهارمحال و بختیاری افزود: 
همچنین دو حفارغیر مجاز اشیای تاریخی در شهرستان لردگان دستگیر و 
از آنها یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.به گفته وی قاچاقچیان اشیای 
تاریخی پس از تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی داده شدند. فرمانده 
یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
از مردم خواست در صورت مشاهد هر گونه حفاری و معامله اشیای تاریخی 

با شماره 33335158 تماس بگیرند.

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان ازپیشرفت 
80درصدی عملیات ومرمت حمام تاریخی روستای بارده با اعتباری بالغ 
بر190میلیون ریال در شهرستان بن خبر داد واظهار داشت: این عملیات 
با هدف تعمیر ومرمت طاق ها وتویزه ها،پشــت بام سازی ،خاکبرداری 
واستحکام بخشی در حال اجرا می باشــد. بهمن عسگری سوادجانی با 
بیان اینکه قدمت تاریخی بنای یاد شــده متعلق بــه دوران پهلوی اول 
می باشد گفت: این بنا در سال 1386 به شماره 19475 در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت رسیده است. عسگری سوادجانی افزود: روستای بارده 
در فاصله 60کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال وبختیاری واقع 

شده و دارای جاذبه های طبیعی وآثار تاریخی فراوانی می باشد. 

 رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه چهارمحــال وبختیــاری گفــت: 
6 هزار و 44 متقاضی آزمون اســتخدامی متمرکز دســتگاه های اجرایی 
در دانشــگاه شــهرکرد رقابت کردند. حبیب ا... وفایی افزود: از این تعداد 
داوطلب 282 نفر برای استخدام در دســتگاه های اجرایی استان پذیرش 
 می شــوند.وی گفت: 98 نفر در آموزش و پرورش، 186 نفر در دانشــگاه 
علوم پزشکی،هشت نفردر ســازمان قضایی نیروهای مســلح ، اداره کل 

زندان ها و تعزیرات حکومتی استخدام می شوند.

دو نفر از محیط بانان اســتان چهارمحال 
 و بختیاری با شلیک اســلحه 3 شکارچی 
غیــر مجــاز در منطقــه حفاظت شــده 

سبزکوه زخمی شدند.
مدیــرکل حفاظــت از محیط زیســت 
چهارمحــال و بختیاری گفت:  شــلیک 
مستقیم اسلحه شکاری 3 نفر از متخلفان 
محیــط زیســت در محــدوده ســرپیر 
شهرســتان لــردگان در منطقه حفاظت 
شده سبزکوه، دو نفر از محیط بانان استان 

را زخمی کرد.
 شــهرام احمدی افزود: این دو محیط بان 
به نام های سعید رییســی و محمدامین 
عالی در حال گشــت و کنترل منطقه، از 
ناحیه پا مورد اصابت ساچمه شکارچیان 
غیر مجــاز  قــرار گرفتنــد و بالفاصله به 
بیمارستان شهدای لردگان منتقل شدند. 

وی با با بیان اینکه حــال عمومی این دو 
محیط بان رو به بهبود است، از شناسایی 
خودروی شــکارچیان متخلــف خبر داد 
و اضافه کرد: دســتگیری این متخلفان از 
ســوی مقامات قضایی و نیروی انتظامی 
اســتان در حال پیگیری اســت. منطقه 
حفاظت شده سبز کوه با وسعت 56 هزار 
و 308 هکتار در شهرستان های بروجن، 
لردگان و کیار و در فاصله 150 کیلومتری 
شــهرکرد مرکــز اســتان چهارمحال و 
بختیاری واقع شده اســت. این منطقه به 
دلیل دارا بودن پتانسیل های غنی گیاهی، 
جانوری و توپوگرافی ویژه از ســال 65 به 
عنوان منطقه شکار ممنوع تحت حفاظت 
قرار گرفت و در سال 69 به صورت منطقه 
حفاظت شــده به تصویب شــورای عالی 

حفاظت محیط زیست رسید. 

مدیــر مســکن و ســاختمان  اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان  از کمبود 233 هزار مسکن 
در استان خبر داد. محســن حیدری اظهار کرد: 
از سال 91 تا کنون نرخ مالکیت در استان کاهش 
و به تبع آن اجاره نشینی و قیمت اجاره باال رفته 
اســت که این عامل موجب آســیب رسیدن به 
قشــرهای کم درآمد شده اســت. وی با اشاره به 
کمبود 233 هزار مسکن در استان، تصریح کرد: 
از این تعداد 18 هزار و 900 مسکن شهری است 
که پیش بینی می شود این کمبود در برنامه ششم 
توسعه تامین شــود.حیدری افزود: در سال های 
اخیر توان پذیری افراد به منظور تامین مسکن در 
حد معمول، 10 سال است که پیش بینی می شود 
پس از اجرای برنامه ششم توسعه توان پذیری به 
شش ســال کاهش یابد و افراد پس از شش سال 
پس انداز صاحب مســکن شــوند. مدیر مسکن 
و ســاختمان  اداره کل راه و شهرسازی استان از 

ســیر نزولی صدور پروانه های ســاختمانی طی 
سال های 93 تا 95 خبر داد و گفت: به علت نرخ 
و سود باالی تسهیالت مســکن و کمبود منابع، 
خرید مســکن از توان مردم در ســال های اخیر 
خارج شده اســت. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
از سال 88 تا 89 نیز به دلیل ساخت مسکن های 
مهر، صدور پروانه های ســاختمانی در اســتان 
روند صعودی داشــت.حیدری با اشاره به وجود 
سکونتگاه های غیررسمی در استان، تصریح کرد: 
در استان تنها 56 واحد ساختمانی در زمینی به 
مساحت 14 هکتار در شهر هفشجان به صورت 
غیر رســمی هستند.مدیر مســکن و ساختمان  
اداره کل راه و شهرسازی استان از وجود 16 هزار 
و 100 واحد بافت فرســوده در استان خبر داد و 
گفت: هیچ مورد حاشیه نشینی در استان وجود 
ندارد و با حمایت های بانکی، بافت های فرسوده 

نیز بازسازی می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی لردگان خبر داد:

 برداشت پسته 
در شهرستان لردگان

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

گشایش نمایشگاه مبارزه
با مواد اعتیاد آور

کشف اشیای تاریخی در استان

 پیشرفت 80درصدی عملیات
 مرمت حمام تاریخی روستای بارده

 برگزاری آزمون استخدامی 
دستگاه های اجرایی استان کمبود 233 هزار مسکن در استاندو محیط بان با شلیک شکارچیان زخمی شدند

اتفاقات روز

نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری بــا 
تاکید بــر اینکــه ملت ایــران هیچــگاه درپــای دفاع 
از ارزش هــای اســالمی خســته نخواهد شــد، گفت: 
وقتــی شــهدایی را می بینیــد کــه از همه چیــز خود 
می گذرنــد و بعــد از شــهادت ســه ماه بــه اقتــدای 
 موالیشــان، پیکرشــان حکیمانه روی زمیــن می ماند، 

نه تنها احساس خستگی نمی کنید بلکه امید در شما چند 
برابر می شود.  حجت االسالم  محمدعلی  نکونام در مراسم 
استقبال از پیکر مطهر شــهید مدافع حرم محمدحسن 
قاسمی اشکفتکی، گفت: بر دســتان پدر قهرمان و مقاوم 
 شهید قاسمی بوسه می زنم و بر این بوسه افتخار می کنم.

 امام جمعه شــهرکرد باتجلیل از مقاومت و صبر بی بدیل 

 پــدر و مــادر و خانــواده  شهیدقاســمی، تصریح کرد: 
یا اباعبــدا...)ع( در دســتگاهت چه تربیت کــرده ای و 
چــه انســان هایی پــرورش داده ای و چــه ایثارگران و 
از خودگذشــتگانی تحویــل دادی که این پدر شــهید 
اینگونــه بــه عزیز دلــش می بالــد. نماینــده ولی فقیه 
در اســتان تاکیدکــرد: مــا نیز هم به شــهید قاســمی 
می بالیــم و هم به ایــن پدر و مــادر مقــاوم و خانواده و 
 بازماندگانشــان افتخــار می کنیــم که اینگونــه مقاوم 
هســتند.  امــام جمعــه شــهرکرد خطاب به شــهید 
محمدحسن قاســمی گفت: با شما شــهید عزیز دوباره 
پیمان می ببندیم که همانند شــما قوی تر، بــا اراده تر و 
مصمم تر در این میدان باشــیم و نگذاریم این پرچمی که 
برافراشته شده است یک لحظه متزلزل شود بلکه  هر روز 
برافراشته تر شــده و امام این پرچم، رهبری پرنشاط تر و 
 امیدوارتر و این راه پر رهروتر و مقاومت قوی و پرقدرت تر

 خواهد بود. نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری 
در پایان گفت: شــهید محمدحسن قاسمی رفتی و درپی 
خود هزاران محمدحسن آماده کردی »َهنیئالََک« خوشا 

به حالت و گوارای وجودت باد.
شهید مدافع حرم محمد حسن قاسمي در مرداد ماه سال 
جاري به دست نیروهاي تکفیري و ســلفي در سوریه به 

فیض شهادت رسید.

با شما شهید 
عزیز دوباره 

پیمان می ببندیم 
که همانند شما 

قوی تر، با اراده تر 
و مصمم تر در این 

میدان باشیم و 
نگذاریم

امام جمعه شهرکرد اظهار داشت:

ملت ایران در پای دفاع از ارزش ها خسته نخواهد شد    

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
8/457 شــماره آگهــی: 139503902004000226 شــماره پرونــده: 
139404001013002911 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9402115 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شرق طبقه اول به مساحت 102/20 
متر مربع که مقدار 4/12 متر مربع آن تراس مسقف است شماره 21725 فرعی 
از 5000 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 2524 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش 5 ثبت ا صفهان به انضمام ششــدانگ یک واحد پارکینگ غیر 
مسقف شماره 5 به مساحت 12 متر مربع واقع در شمال شرقی حیاط که در 
منهای شصت مستقر است و ششدانگ یک باب انباری شماره 4 به مساحت 
4/05 متر مربع واقع در شرق انباری شماره 3 مستقر در طبقه زیرزمین منهای 
شصت با قدرالســهم از عرصه مشاعی و مشاعات ومشــترکات به آدرس: 
اصفهان خیابان سجاد شرقی خیابان فرهانی کوچه ولی عصر پالک 10 طبقه 
اول کدپســتی 8149637911 که ســند مالکیت آن در صفحه 65 دفتر 1277 
امالک ذیل ثبت شماره 236665 و با شــماره چاپی 0163540 ثبت و صادر 
شده است با حدود آپارتمان: شــمااًل اول در دو قسمت که قسمت دوم غربی 
است دیوار و پنجره است به نورگیر مشاعی دوم دیواریست به فضای قطعه 
32 تفکیکی ســابق شرقًا اول و سوم دیواریســت به فضای قطعه 42 تفکیکی 
سابق دوم در سه قســمت که قسمت اول جنوبی اســت و سوم شمالی است 
دیواریست به داکت مشــاعی جنوبًا در چهار قســمت که قسمت اول مورب 
شرقی و سوم شــرقی درب اســت دیوار و پنجره و دیوار کوتاه تراس است 
به فضای حیاط غربًا اول و ســوم دیواریست مشــترک با آپارتمان مجاور 
دوم در 5 قسمت که قسمتهای اول و ســوم شمالی و پنجم جنوبی است درب 
و دیواریست به دستگاه راه پله و آسانسور، حدود انباری: شمااًل دیواریست 
به دیوار قطعه 32 تفکیکی سابق شــرقًا دیواریست مشترک با انباری شماره 
5 جنوبًا درب و دیواریست به محوطه مشــاعی غربًا دیواریست مشترک با 
انباری شماره 3. حدود پارکینگ شمااًل خط مفروض است به محوطه مشاعی 
پارکینگ شرقًا خط مفروض است به فضای حیاط جنوبًا خط مفروض است 
 به فضای حیاط غربًا خط مفروض اســت بفضای حیاط و محوطه مشــاعی

 پارکینگ که طبق نظر کارشــناس رســمی پالک فوق آپارتمانی دو خوابه با 
مســاحت 102/2 متر مربع و قدمت حدود 10 ســال درضلع شرق طبقه اول 
یک مجموعه مسکونی شمالی ) در به حیاط( واقع و دارای انباری و پارکینگ 
میباشد ســاختمان دارای اسکلت بتنی و ســقف تیرچه و بلوک، آسانسور و 
دارای انشــعاب گاز، برق و آب و فاضالب می باشــد نمای ساختمان آجری 
و سنگی اســت در ورودی اصلی فلزی و دارای دربازکن برقی می باشد کف 
حیاط سنگ، دیوار حیاط آجر و ســنگ پله سنگ گرانیت، داخل آپارتمان کف 
سنگ، کابینت ام دی اف، سرمایش کولرآبی، گرمایش پکیج، در داخلی چوبی 
پنجره  آلومینیم می باشــد ملکی خانم رویا کاله دوزان که طبق ســند رهنی 
شــماره 30724-93/3/17 دفترخانه 258 تهران در رهن شرکت بهمن دیزل 
واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 95/9/13 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و چهارصد 
میلیون ریال ) 3/400/000/000 ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مــورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی هــای مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
 صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 95/08/23 درج و منتشــر مــی گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در 
جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید.
  م الف:25149 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)705 کلمه، 7 کادر(

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
8/468 شــماره آگهــی: 139503902122000005 شــماره پرونــده: 
139404002122000037 به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ششدانگ 
یک باب ســاختمان تحت پالک ثبتی 9/1734 واقع در بخش 3 ثبت خوانسار 
مفروز و مجزی شــده از 459 اصلی ذیل صفحه 526 دفتر جلد 24 به شماره 
ثبت 5266 به نام آقای ســید حسن میر شــفیعی صادر و تسلیم شده و طبق 
ســند رهنی شــماره 61249 مورخ 1385/7/24 دفترخانه 12 خوانســار و 
41974 مــورخ 1391/5/3 دفتر 5 خوانســار در قبال مبلــغ 630/000/000 
ریال و 500/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته و طبق نظر 
کارشناس رســمی به مبلغ 3/020/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق 
دارای 260 متر مربع اعیانــی در یک طبقه با قدمت حدوداً 35 ســال و دارای 
انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف آقای سید 
حسن میر شفیعی می باشد، پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
1395/9/13  در اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار واقع در بلوار معلم از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 3/020/000/000 ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گــردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  م الف:249 اداره اجرای اسناد رسمی 

خوانسار)298 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/467  آقای امیر زمانی دوســت دارای شــماره شناســنامه 694  به شرح 
دادخواست به کالسه 654/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احسان اله زمانی دوست فرزند رضا 
به شــماره شناســنامه 16938 در تاریخ 95/02/23 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- امیر زمانی دوست 
فرزند احســان اله، ش.ش 694 صادره از خوانسار 2- مژگان زمانی دوست 
فرزند احسان اله، ش.ش 1320020230 صادره از خوانسار 3- مریم فصیحی 
فرزند محمد علی، ش.ش 198 صادره از خوانسار 4- پروانه عرب فرزند محمد 
علی، ش.ش 352 صادره از خوانسار. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 250 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 167 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/471  شــماره ابالغیــه: 9510100369704049 شــماره پرونــده: 
9309980365300719 شماره بایگانی شعبه: 940640 تجدید نظرخواه آقای 
احمد بهرامی دیزیچه با وکالت آقای غالمرضا دانشمند تجدید نظرخواهی از 
دادنامه 1537-تاریخ 1393/10/20 شعبه 104 جزایی اصفهان تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
15 دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خیابان چهار باغ 
باال- چهار راه نظر- مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به 
کالسه 9309980365300719 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/11 
و ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر 
خوانده آقای علیرضا مودت 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 تجدید نظر خوانده 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: 24898  شــعبه 15 دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان

) 175 کلمه، 2 کادر( 

 ابالغ وقت رسیدگی
8/472  شــماره ابالغیــه: 9510100369704048 شــماره پرونــده: 
9309980365300719 شماره بایگانی شعبه: 940640 تجدید نظرخواه آقای 
احمد بهرامی دیزیچه با وکالت آقای غالمرضا دانشمند تجدید نظرخواهی از 
دادنامه 1537-تاریخ 1393/10/20 شعبه 104 جزایی اصفهان تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
15 دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خیابان چهار باغ 
باال- چهار راه نظر- مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به 
کالسه 9309980365300719 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/11 
و ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر 
خوانده آقای علیرضا ابوطالبیان الیادرانی و بــه 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 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: 24899  شــعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان) 175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغیــه: 9510100350408770 شــماره پرونــده:  /473
9509980350400357 شــماره بایگانی شــعبه: 950391  خواهان/ شاکی 
حمیدرضا برنامنش دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سید حسین ایوبی 
به خواسته مطالبه خسارت دادرســی و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالب خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  
ارجاع و به کالســه 9509980350400357 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن  1395/11/13 و ساعت 8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 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 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:24983 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 188 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغیــه: 9510100361707051 شــماره پرونــده:  /475
9509980361700605 شــماره بایگانی شــعبه: 950712  خواهان/ شاکی 
فرید منتظرالظهور دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم شــهناز نوربخش 
و آرزو نوربخش و هشــمت اله وکیلــی و قوام الدین نوربخش و اســماعیل 
کیانی هرچگانی و علی نقی امین آبادی و غدیر رســتم نژاد و رســول بابایی 
و هانیه نوربخش و عرفــان نوربخش و جهانگیر ابراهیــم زاده و زهره میر 
رمضانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهار باغ باال - خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  
ارجاع و به کالسه 9509980361700605 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/11/04 و ساعت 9/15 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 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 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:24965 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 215 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغیــه: 9510100350408709 شــماره پرونــده:  /476
9409980351001078 شــماره بایگانی شــعبه: 941317  خواهان/ شاکی 
مهین دانشور و حســین علنقیان الیادرانی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ 
متهم شرکت توسعه و تجارت الماس پایتخت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 306552 و ابوالفضل دانشــور و بیــژن میری و بابک توســلی و بانک 
پاسارگاد شعبه 30 متری نیروی هوایی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و دستور موقت و ابطال سند ) موضوع سند مالی است( و ابطال سند) موضوع 
سند مالی است( و ابطال سند) موضوع سند مالی اســت(  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 4 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  
ارجاع و به کالســه 9409980351001078 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن  1395/11/13 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:24984 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 226 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/477 شــماره ابالغنامــه: 9510106837005556 شــماره پرونــده: 
9509986837000768 شــماره بایگانی شــعبه: 950822  خواهان/ شاکی 
مهران محمد علی پور دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم زهرا الوندی به 
خواسته صدور گواهی عدم امکان ســازش به درخواست زوج تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه 
خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهار باغ باال - خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 203  
ارجاع و به کالسه 9509986837000768 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/10/29 و ساعت 8/30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 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 

رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:24964 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان) 176 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/478 شــماره ابالغیــه: 9510100350107081 شــماره پرونــده: 
9509980350100602 شــماره بایگانی شــعبه: 950713  خواهان/ شاکی 
مهدی محسنی دهنوی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سعید شاه طالبی 
حسین آبادی به خواسته استرداد سند )غیرمالی(  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهار باغ باال - خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333  
ارجاع و به کالسه 9509980350100602 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/10/28 و ساعت 8/30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 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 

رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:24989 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 175 کلمه، 

2 کادر(
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مفاد آراء
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 سوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه 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 33637-1394/05/24 هیأت دوم اقای حســن مارانی   به 
شناسنامه شــماره  66  کدملي  1290111359  صادره  خمینی شهر  فرزند  
محمد  ششدانگ ساختمان  به مســاحت   410/20   مترمربع از پالک شماره   
765  فرعــی از  16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه  400 دفتر 545  امالک
2-رای شــماره 33638-1394/05/24 هیــأت دوم اقای حســن مارانی   به 
شناسنامه شــماره  66  کدملي  1290111359  صادره  خمینی شهر  فرزند  
محمد  ششــدانگ مغازه به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی ان  به مســاحت   69/96   
مترمربع از پالک شــماره   853  فرعی از  16   اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه  435 دفتر 765  امالک
3- رای شــماره 33639-1394/05/24 هیأت دوم اقای حســن مارانی   به 
شناسنامه شــماره  66  کدملي  1290111359  صادره  خمینی شهر  فرزند  
محمد  ششــدانگ مغازه به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی ان  به مســاحت   31/96   
مترمربع از پالک شــماره   853  فرعی از  16   اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه  435 دفتر 765  امالک
4- رای شــماره 37569-1394/07/13 هیأت دوم اقای حســن مارانی   به 
شناسنامه شــماره  66  کدملي  1290111359   صادره  خمینی شهر  فرزند  
محمد  ششدانگ ساختمان   به مساحت  35/57   مترمربع از پالک شماره  747 
فرعی از16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 435 دفتر 765 امالک
5- رای شماره 52367-1394/11/30 هیأت چهارم  آقاي مجید نصرآزادانی  
به شناسنامه شماره  27  کدملي 1290221197 صادره اصفهان فرزند  اکبر  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  211/97  مترمربع از پالک 
شــماره 106 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سندثبت شده در صفحه 494 دفتر 191 از مالک رسمی نقی صفی 

زاده
6- رای شــماره 52314-1394/11/29 هیأت ســوم آقاي محمد صفری  به 
شناسنامه شــماره  416  کدملي 6219414985 صادره فریدن فرزند  حیدر  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  175/60  مترمربع از پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی رجبعلی قانعیان
7- رای شــماره 54751-1394/12/26 هیأت ســوم خانم زینب هاشمی  به 
شناسنامه شماره  1276212259 کدملي 1276212259 صادره فریدن فرزند  
حجت اله  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
184  مترمربع از پالک شماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از مالک رسمی سیدجالل حسینی عاشق 

آبادی در صفحه 218 دفتر 1033 مالک می باشد
8- رای شــماره 54748-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي حجت اله هاشمی  
به شناسنامه شــماره  24  کدملي 6219789547 صادره فریدن فرزند  علی 
حسین  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  184  
مترمربع از پالک شماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که مع الواسطه از مالک رسمی سیدجالل حسینی عاشق آبادی 

در صفحه 218 دفتر 1033 مالک می باشد
9- رای شــماره 1709-1395/01/30 هیــأت ســوم آقاي علــی جعفری به 
شناســنامه شــماره 1 کدملي 1290384029 صادره اصفهان فرزند فتح اله 
نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 195/10 مترمربع از پالک 
شماره234 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 303 دفتر 587
10- رای شــماره 3557-1395/02/20 و رای اصالحی شــماره 18801-

1395/07/12 هیأت دوم خانم زهرا جانثاري الداني به شناسنامه شماره 1212 
کدملي 1285861302 صادره اصفهان فرزند محمدعلي ششدانگ ساختمان 
به مساحت 93/67 مترمربع پالک شــماره397و398 فرعي از25 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت ورثه مرحوم 

محمد باقر واعظ شوشتری ازموردثبت صفحه 30الی 42 دفتر 579 امالک
11- رای شــماره 5235-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي سیدعلی بحق به 
شناســنامه شــماره 4111 کدملي 1285073258 صــادره اصفهان فرزند 
سیدعباس نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
500/34 مترمربع از پالک شماره368 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند ثبت شده در صفحه 17 و 20 دفتر 

790 و صفحه 526 دفتر 63
12- رای شــماره 5236-1395/02/31 هیأت ســوم خانم پروانه وفائی به 
شناسنامه شماره 970 کدملي 1285541359 صادره اصفهان فرزند هاشم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 500/34 
مترمربع از پالک شماره368فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از ســند ثبت شــده در صفحه 17 و 20 دفتر 790 و 

صفحه 526 دفتر 63
13- رای شــماره 7369-1395/03/29 هیــأت اول خانــم ملیحــه صادقی 
نژاداصفهانی  به شناســنامه شــماره 2576 کدملي 1816767840 صادره 
آبادان فرزند حســین ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 295/18 مترمربع از 
پالک شــماره 753  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازسند 10313-32/6/19 دفتر 61 اصفهان
14- رای شــماره 7420-1395/03/30 هیأت اول خانم شیوا نصراصفهانی  
به شناســنامه شــماره 476  کدملي 1285135571  صادره اصفهان  فرزند 
علی نسبت به 9 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  89/80 
مترمربع از پالک شــماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 588 دفتر 732 امالک
15- رای شماره 7421-1395/03/30 هیأت اول خانم شیرین نصراصفهانی  
به شناسنامه شــماره 3628  کدملي 1290718563  صادره اصفهان  فرزند 
علی نسبت به 9 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  89/80 
مترمربع از پالک شــماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 591 دفتر 732 امالک
16- رای شماره 7422-1395/03/30 هیأت اول اقای حسین نصراصفهانی  
به شناسنامه شماره 69  کدملي 1284782077  صادره اصفهان  فرزند علی 
نسبت به 18 حبه مشــاع از72 حبه  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  89/80 
مترمربع از پالک شــماره  328  فرعی از  5  اصلي واقــع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 377 دفتر 309 امالک
17- رای شماره 7423-1395/03/30 هیأت اول اقای شهرام نصراصفهانی  
به شناسنامه شــماره 4501  کدملي 1291976167  صادره اصفهان  فرزند 
علی نسبت به 18 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  89/80 
مترمربع از پالک شــماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 585 دفتر 732 امالک
18- رای شماره 7419-1395/03/30 هیأت اول خانم لیال نصری نصرابادی  
به شناسنامه شــماره 35  کدملي 1290676259  صادره خمینی شهر  فرزند 
علی نسبت به 18 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  89/80 
مترمربع از پالک شــماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 45 دفتر 720 امالک
19- رای شــماره 6452-1395/03/13 هیــأت دوم اقــای حیدرســیدقلعه 
جوزدانی  به شناسنامه شماره 90599  کدملي  2290904236  صادره شیراز  
فرزند حسین  ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 214/70  مترمربع از پالک 
شــماره 326  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدباقر سیدقلعه
20- رای شماره 7236-1395/03/29 هیأت دوم خانم مریم جانثاری الدانی  
به شناسنامه شــماره 91 کدملي 1290680604  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمدعلی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 88/02  
مترمربع از پالک شماره 288  فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین ترک الدانی ازموردثبت 

صفحه 521 دفتر 22 امالک

21- رای شــماره 7235-1395/03/29 هیأت دوم اقای حمیدرضا محمدی 
الدانی  به شناسنامه شماره 6 کدملي 1290310882  صادره اصفهان  فرزند 
رحیم  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت 88/02  
مترمربع از پالک شماره 288  فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین ترک الدانی ازموردثبت 

صفحه 521 دفتر 22 امالک
22- رای شماره 7242-1395/03/29 هیأت دوم اقای سیدعلی جعفری درچه  
به شناســنامه شــماره 414 کدملي 1291023666  صادره اصفهان  فرزند 
سیدعبدالرسول  نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 
124  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن جاللی
23- رای شــماره 7243-1395/03/29 هیــأت دوم خانــم شــهال عزیزی 
دشتبانی  به شناسنامه شماره 704 کدملي 1283554909  صادره اصفهان  
فرزند حسین  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 124  
مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن جاللی
24- رای شــماره 7217-1395/03/29 هیأت دوم اقای قــدرت اله محمدی 
پالرتی به شناسنامه شــماره 338 کدملي 1110514018  صادره فالورجان  
فرزند عباس ششدانگ ساختمان به مساحت 57  مترمربع از پالک شماره 61 
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 570 دفتر 559 امالک
25- رای شــماره 7221-1395/03/29 هیأت دوم اقای میــرزا قلی بهرامی 
به شناســنامه شــماره 594 کدملي 4170941055  صادره الیگودرز فرزند 
رضاقلی نسبت به بیست وپنج حبه وپنج-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 140  مترمربع از پالک شــماره 34  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس مانیان

26- رای شــماره 7220-1395/03/29 هیــأت دوم خانم بتــول مانیان به 
شناسنامه شــماره 26 کدملي 1290181306  صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به چهل وشش حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان 
به مساحت 140  مترمربع از پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس مانیان
27- رای شــماره 8611-1395/04/20 هیأت دوم اقای باقر ترک الدانی  به 
شناسنامه شــماره 63 کدملي 1289822050  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت 230/65  مترمربع از پالک شماره 365 
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 172و172 دفتر 307و313  امالک
28- رای شــماره 12441-1395/05/24 هیأت ســوم آقاي محمد سهرابي 
رناني به شناسنامه شماره 277 کدملي 1289999260 صادره اصفهان  فرزند 
غالمعلي ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 97/95 مترمربع  پالک شماره 
3282و 3283  فرعی از18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از طرف مالک رسمی محمود قدیری صفحه 288 دفتر 2 فرعی 

و صفحه 327 دفتر 67
29- رای شماره 11715-1395/05/19 هیأت ســوم آقاي صفر جهانگیري 
به شناسنامه شماره 9 کدملي 6219772830 صادره داران فرزند رضاقلي 
در ششدانگ یکباب مغازه و مسکونی فوق به مساحت 63/15 مترمربع پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

طرف مالک رسمی عزت سلطانزاده مورد ثبت ص 93 دفتر 48
30- رای شــماره 12256-1395/05/23 و رای اصالحی شــماره 19843-

1395/07/25 هیأت سوم آقاي رضا رضائي به شناسنامه شماره 42 کدملي 
1289891176 صادره اصفهان فرزند محمدحسین درششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 65/35 مترمربع پالک شــماره فرعي 759/1 از اصلي16 واقع 
در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی 

احمدصادقی برزانی
31- رای شــماره 11189-1395/05/16 هیأت سوم آقاي  حیدر اسحاقي به 
شناسنامه شــماره 33 کدملي 6229846845 صادره میمه فرزند امراله در 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 109/50 مترمربع پالک شماره فرعي از68 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

رمضانعلی زارع بهرام آبادی مورد ثبت ص 84 دفتر 208
32- رای شماره 12083-1395/05/23 هیأت دوم خانم مریم محتشمی فرد   
به شناسنامه شماره  46709  کدملي  1282390341  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  نســبت به ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان  
به مساحت  286  مترمربع از پالک شــماره 131  فرعی از 31  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 89/2/21-17090 

دفترخانه 337 اصفهان
33- رای شــماره 12084-1395/05/23 هیأت دوم خانم ســپیده محتشمی 
فرد   به شناسنامه شــماره  1270201166  کدملي  1270201166  صادره 
اصفهان  فرزند محمد  نســبت به ده حبــه ودو-هفتم حبه مشــاع از72 حبه 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  286  مترمربع از پالک شماره 131  فرعی 
از 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

17090-89/2/21 دفترخانه 337 اصفهان
34- رای شماره 12085-1395/05/23 هیأت دوم خانم سحر محتشمی فرد   
به شناسنامه شــماره  8849  کدملي  1292798221  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  نســبت به ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان  
به مساحت  286  مترمربع از پالک شــماره 131  فرعی از 31  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 89/2/21-17090 

دفترخانه 337 اصفهان
35- رای شماره 12086-1395/05/23 هیأت دوم خانم مژده محتشمی فرد   
به شناسنامه شماره  54734  کدملي  1280436778  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  نســبت به ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان  
به مساحت  286  مترمربع از پالک شــماره 131  فرعی از 31  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 89/2/21-17090 

دفترخانه 337 اصفهان
36- رای شماره 12087-1395/05/23 هیأت دوم خانم مرجان محتشمی فرد   
به شناسنامه شماره  10357  کدملي  1282888315  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  نســبت به ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان  
به مساحت  286  مترمربع از پالک شــماره 131  فرعی از 31  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 89/2/21-17090 

دفترخانه 337 اصفهان
37- رای شماره 12081-1395/05/23 هیأت دوم اقای محمدرضا محتشمی 
فرد   به شناسنامه شــماره  1270643436  کدملي  1270643436  صادره 
اصفهان  فرزند محمد  نسبت به بیست حبه وچهار-هفتم حبه مشاع از72 حبه 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  286  مترمربع از پالک شماره 131  فرعی 
از 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

17090-89/2/21 دفترخانه 337 اصفهان
38- رای شــماره 12088-1395/05/23 هیأت دوم خانم توران پورقدیری   
به شناسنامه شــماره  1020  کدملي  1283604663  صادره اصفهان  فرزند 
ابراهیم  ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  99/27  مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اکبرگلشیرازی
39- رای شماره 15650-1395/06/15 هیأت ســوم آقاي علی باباجعفری   
به شناسنامه شــماره 5 کدملي 1159783446  صادره فریدن  فرزند مسیب  
ششدانگ یک باب خانه با مغازه متصله به مساحت 230/5 مترمربع از پالک 
شماره  966    فرعی از   26   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  طوبی شیرانی
40- رای شــماره 15656-1395/06/15 هیأت ســوم آقاي  سعید موسوی  
به شناســنامه شــماره2586  کدملــي 1091376530  صــادره نجف آباد  
فرزندحیدرقلی ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 348/17  مترمربع از پالک 
شماره  307    فرعی از   40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی غالمرضا کیقبادی ازموردثبت صفحات 141 و 

414    دفاتر 173 و 215    امالک
41- رای شــماره 15653-1395/06/15 هیأت سوم خانم ایران سی منی  به 
شناسنامه شــماره 82 کدملي 1290158797  صادره اصفهان  فرزند کریم  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 279/75 مترمربع از پالک شماره  629    
فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رســمی فوق     ازسندشــماره 39131 مورخ 77/7/22  دفترخانه 17 

اصفهان
42- رای شــماره 15528-1395/06/14 هیــأت ســوم آقــاي ناصر نصر 
اصفهانی  به شناسنامه شــماره 67 کدملي 1290138494 صادره اصفهان  
فرزند حســین  ششدانگ یک باب ســاختمان تجاری مســکونی  به مساحت 

173/89  مترمربع از پالک شماره    159  فرعی از 5     اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه  396 دفتر 416 

امالک و صفحه 226 دفتر 399 امالک
43- رای شماره 15525-1395/06/14 هیأت سوم خانم لیلی واعظ کرونی 
به شناسنامه شــماره 160 کدملي 5499397023  صادره نجف آباد  فرزند 
اسکندر  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 293/40 مترمربع از پالک شماره  
677    فرعی از  16    اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  ازسندشماره  7212 مورخ 88/7/2 دفترخانه  160 اصفهان
44- رای شــماره 15520-1395/06/14 هیأت ســوم خانم محترم عزیزی 
لمجیری به شناســنامه شــماره 10 کدملي 1289976589  صادره اصفهان 
فرزند رمضان ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 134/45  مترمربع   از پالک 
شــماره  80    فرعی از   40   اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازسندشماره 3297 مورخ 47/6/28  دفترخانه 91 اصفهان
45- رای شــماره 15555-1395/06/15 هیــأت ســوم آقــاي مرتضــی 
نصراصفهانی  به شناســنامه شــماره 61 کدملــي 1290205086  صادره 
اصفهان  فرزند مصطفی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/65  مترمربع 
از پالک شــماره   441   فرعی از  13    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 510 دفتر 537 امالک
46- رای شماره 15560-1395/06/15 هیأت سوم آقاي مرتضی خراسانی 
به شناسنامه شماره 3  کدملي 1290090671  صادره اصفهان  فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 127/84 مترمربع از پالک شماره   180   
فرعی از   16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه  307 دفتر 877 امالک
47- رای شماره 15522-1395/06/14 هیأت ســوم آقاي  احمد خاکساری  
به شناســنامه شــماره 43 کدملي1290396469 صادره  اصفهــان  فرزند 
رمضانعلی  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 51/50  مترمربع از پالک 
شماره    180  فرعی از  36    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه  381 دفتر 424 امالک
48- رای شماره 15527-1395/06/14 هیأت سوم آقاي سید یداله هاشمی 
دمنه  به شناسنامه شماره1940  کدملي 1159393664  صادره فریدن  فرزند 
سید هاشم  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 154/96 مترمربع از پالک 
شــماره  68   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  تقی سلیمانی دهنوی
49- رای شماره 15530-1395/06/14 هیأت سوم آقاي مهدی عباسی ولدانی  
به شناسنامه شماره1271397986  کدملي 1271397986 صادره اصفهان  
فرزند عباسعلی  ششدانگ یک باب مغازه  و فوقانی اداری به مساحت 87/11 
مترمربع از پالک شــماره 258    فرعی از  36   اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 575 دفتر 1123 امالک

50- رای شــماره 15526-1395/06/14 هیأت ســوم خانم مریم انصاری  
به شناســنامه شــماره970  کدملي 1818444623 صادره آبــادان  فرزند 
محمدحسن  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 86/28 مترمربع از پالک 
شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حاج محمد بیات ولد مرحوم حسین
51- رای شماره 15243-1395/06/13 هیأت سوم آقاي ناصر علي خاصي 
حبیب آبادي به شناســنامه شــماره 6163 کدملــي 6609392633 صادره 
اصفهان  فرزند حیدرعلي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176 مترمربع 
پالک شــماره 31 اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب 

اصفهان به نام حاج احمد سلیمی بابوکانی
52- رای شماره 15179-1395/06/13 هیأت سوم  آقاي احمد نصرآزاداني 
به شناسنامه شماره 4204 کدملي 1285027450 صادره اصفهان فرزند اکبر 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 159/20 مترمربع پالک شماره 49 فرعي از 

8 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
53- رای شــماره 15150-1395/06/13 هیأت ســوم آقاي حســن نصري 
نصرآبادي به شناسنامه شماره 1994 کدملي 1283492326 صادره اصفهان 
فرزند کاظم درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 136/80 مترمربع پالک 
شماره 770فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حسن نصری
54- رای شماره 15327-1395/06/13 هیأت ســوم آقاي محمدرضا شاه 
ســنائي گنیراني به شناسنامه شــماره 36 کدملي 1290169438 صادره از 
اصفهان فرزند کریم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/02 مترمربع 
پالک شماره338 فرعي از21 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی کریم شاه سنائی گنیرانی
55- رای شــماره 16551-1395/06/21 هیأت چهارم خانم  بتول شــفیعی 
قهدریجانی   به شناســنامه شــماره 1431 کدملــي 1287719104  صادره 
اصفهان  فرزند  محمود   دو دانگ از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 170  
مترمربع از پالک شماره   337   فرعی از  6    اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 429      دفتر   734     امالک
56- رای شــماره 16550-1395/06/21 هیأت چهارم آقاي مرتضی موذنی 
قهدریجانی    به شناســنامه شــماره 168  کدملــي 1110977840  صادره 
قهدریجان  فرزند حسن   چهار دانگ از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 170  
مترمربع از پالک شماره   337   فرعی از   6   اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه435       دفتر  734       امالک
57- رای شــماره 15337-1395/06/13 هیأت چهارم آقاي حســن رفیعی 
کرکوندی به شناسنامه شماره 206 کدملي 1287855105 صادره اصفهان  
فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/01 مترمربع از پالک 
شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رجبعلی عصرزادگان فرزند حسین
58- رای شماره 14614-1395/06/08 هیأت چهارم آقاي مهدي حاج محمدي 
به شناسنامه شماره 449 کدملي 0044680351 صادره تهران فرزند محمد 
در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166 مترمربع پالک شماره فرعي از67 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

محمدحسین خانی و صدیقه شرکت قناد
59- رای شــماره 14596-1395/06/08 هیأت چهــارم آقاي رحیم جعفري 
ولداني به شناسنامه شماره 42 کدملي 1289842248 صادره اصفهان فرزند 
رمضان در ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 162/90 مترمربع پالک 
شماره 428 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت ص 273 دفتر 463
60- رای شــماره 10464-1395/05/11 هیأت اول اقای عــزت اله آرام به 
شناسنامه شماره 10  کدملي  4849739741  صادره الیگودرز  فرزند ذبیح 
اله  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  148/60  مترمربع از پالک شماره  67   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدعلی محمدسلیمانی
61- رای شــماره 10484-1395/05/11 هیأت اول خانــم زینت جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 7  کدملي  1290231540  صادره اصفهان  فرزند 
حسن  ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  104/80  مترمربع از پالک شماره  
254/1  فرعی از 13   اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی اکبرزواره زادگان ازموردثبــت صفحه 539 دفتر 

1093 امالک
اقــای  اول  هیــأت   1395 /05 /11-10506 شــماره  رای   -62 
هوشنگ کریمی به شناســنامه شــماره 87  کدملي  1091841497  صادره 
نجف اباد  فرزند عباسعلی ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  206  مترمربع 
از پالک شــماره  68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی حسن زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 87و98 

دفتر 48 امالک
1395 هیــأت اول اقــای حســن  /05  63- رای شــماره 27-12955/
شاه سنائی   به شناسنامه شماره 16  کدملي 1290036764  صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین  ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 201  مترمربع از پالک 
شــماره 197 فرعی از 35  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد خانی ازموردثبت صفحه 551 دفتر 198 

امالک
64- رای شماره 12533-1395/05/25 هیأت اول  اقای اکبرجعفری رنانی  به 
شناسنامه شماره 112  کدملي 1290302952  صادره اصفهان  فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 103/60  مترمربع 
از پالک شماره 832  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رمضان جمشیدی ازموردثبت صفحه 351 

دفتر 176 امالک
65- رای شماره 12534-1395/05/25 هیأت اول خانم اعظم جعفری رنانی  
به شناسنامه شماره 521  کدملي 1290441243  صادره خمینی شهر  فرزند 
مهدی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 103/60  

مترمربع از پالک شماره 832  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رمضان جمشیدی ازموردثبت 

صفحه 351 دفتر 176 امالک
66- رای شــماره 12543-1395/05/25 هیأت اول  اقــای علیرضا دهقانی 
ناژوانی  به شناسنامه شماره 41904  کدملي 1280307773  صادره اصفهان  
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121  
مترمربع از پالک شماره 180و610  فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان کــه ازپالک 610 فرعی ازموردثبت صفحه 
241 دفتر 456 امالک وازپالک 180 فرعی ازموردثبت صفحه 316 دفتر456 

امالک
67- رای شماره 12544-1395/05/25 هیأت اول خانم شیرین مساح کیانی  
به شناسنامه شــماره 1472  کدملي 1284732258  صادره اصفهان  فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 121  
مترمربع از پالک شماره 180و610  فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که ازمالک رسمی علیرضادهقانی ناژوانی 
ازپالک 610 فرعی ازموردثبت صفحه 241 دفتــر 456 امالک وازپالک 180 

فرعی ازموردثبت صفحه 316 دفتر456 امالک
68- رای شــماره 12547-1395/05/25 هیأت اول اقای اسداله سبزعلی  به 
شناســنامه شــماره 408  کدملي 1159433623  صادره فریدن  فرزند اکبر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج محمد 

حسین ریاضیات
69- رای شماره 16535-1395/06/21 هیأت اول خانم صدیقه تقی یار رنانی  
به شناسنامه شماره 43  کدملي  1290129886  صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 266/06  مترمربع از پالک شماره 198 
فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی غالمعلی ومحمد تقی یار رنانی ازموردثبت صفحه 287 دفتر 

83 امالک
70- رای شماره 16509-1395/06/21 هیأت اول اقای علی حبیبی جونی  به 
شناسنامه شماره 53  کدملي  1290098352  صادره اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 124/60  
مترمربع از پالک شــماره 444 فرعی از 36  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازســند 62699-71/12/2 دفترخانه 10 

اصفهان
71- رای شماره 16488-1395/06/21 هیأت اول خانم بتول جعفری ولدانی  
به شناسنامه شماره 35457  کدملي  1282281984  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
124/60  مترمربع از پالک شــماره 444 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 62699-71/12/2 دفترخانه 

10 اصفهان
72- رای شماره 16501-1395/06/21 هیأت اول اقای محمودرضا قنبریان  
به شناســنامه شــماره 149  کدملي  1293570958  صادره اصفهان فرزند 
مجتبی نسبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
79/50  مترمربع از پالک شــماره 249 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبــت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین نصر 

نصرابادی ازموردثبت صفحه 463 دفتر 365 امالک
73- رای شماره 16472-1395/06/21 هیأت اول خانم فاطمه صدری کرمی  
به شناسنامه شماره 174  کدملي  1283363232  صادره اصفهان فرزند سیف 
اله نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 79/50  
مترمربع از پالک شــماره 249 فرعی از 22  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین نصر نصرابادی 

ازموردثبت صفحه 463 دفتر 365 امالک
74- رای شماره 16489-1395/06/21 هیأت اول خانم هاجیه خانم صادقی 
رنانی  به شناســنامه شــماره 134  کدملي  1290201420  صادره اصفهان  
فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 164  مترمربع از پالک شماره 
681 فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی مصطفی شریفی رنانی
 75- رای شــماره 16536-1395/06/21 هیــأت اول  اقــای غالمحســن

 سلیمی  به شناســنامه شــماره 407 کدملي 1159433615  صادره فریدن  
فرزند قربانعلی ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 132/55 مترمربع از پالک 
شــماره 762  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا رنجبرلمجیری ازموردثبت صفحه 473 

دفتر 928 امالک
76- رای شــماره 16529-1395/06/21 هیأت اول اقــای امین اله زمانی  به 
شناسنامه شماره 220 کدملي 1091931232  صادره نجف اباد  فرزند اسداله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/50 مترمربع از پالک شماره 31  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج 

احمدسلیمی بابوکانی
77- رای شــماره 16357-1395/06/20 هیأت اول اقای علی محمد جعفری 
ولدانی  به شناســنامه شــماره 45 کدملي 1290329370  صادره اصفهان  
فرزند محمدعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148/60  مترمربع از پالک 
شــماره 168 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج شیخ جمال الدین نجفی اصفهانی که بنامش 

درخواست ثبت شده
78- رای شــماره 16318-1395/06/20 هیأت اول  اقــای مجتبی صادقیان 
رنانی  به شناســنامه شــماره 322 کدملي 1290407045  صادره اصفهان 
فرزند غالمعلی ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 105/14  مترمربع از پالک 
شــماره 679 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین صادقیان رنانی ازموردثبت صفحه 110 

دفتر 43 امالک
79- رای شــماره 16315-1395/06/20 هیأت اول اقــای محمود صادقیان 
رنانی  به شناسنامه شماره 10255 کدملي 1283214301  صادره اصفهان 
فرزند غالمعلی ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 237/92  مترمربع از پالک 
شــماره 679 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین صادقیان رنانی ازموردثبت صفحه 110 

دفتر 43 امالک
80- رای شــماره 16336-1395/06/20 هیأت اول  اقای حجت اله عبداللهی 
رنانی  به شناسنامه شماره 413 کدملي 1290256497  صادره اصفهان فرزند 
صادق نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 161/03  
مترمربع از پالک شماره 875 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی تقی صباغی رنانی ازموردثبت 

صفحه 627 دفتر 83 امالک
81- رای شماره 16340-0395/06/20 هیأت اول خانم اکرم صادقی رنانی  
به شناسنامه شماره 11731 کدملي 1283226642  صادره خمینی شهر فرزند 
حسن نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 161/03  
مترمربع از پالک شماره 875 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی تقی صباغی رنانی ازموردثبت 

صفحه 627 دفتر 83 امالک
82- رای شــماره 16370-1395/06/20 هیأت اول  اقای ابراهیم صدری  به 
شناسنامه شماره 630 کدملي 1283368803  صادره اصفهان فرزند رحیم  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 182/84  مترمربع از پالک شماره 94 فرعی 
از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی سیدعباس میرمعصومی که بنامش درخواست ثبت شده
83- رای شماره 16368-1395/06/20 هیأت اول خانم نسترن کیهازاده  به 
شناسنامه شماره 3242897625 کدملي 3242897625  صادره کرمانشاه  
فرزند غالمعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168  مترمربع از پالک شماره 
32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسن وحسین حقیقی زاده مارچینی
84- رای شــماره 14852-1395/06/10 هیــأت دوم اقــای محمدحســن 
جهانگیری  به شناسنامه شماره 1960  کدملي 6219352701  صادره فریدن  
فرزند محمد  ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 122/70  مترمربع از پالک 
شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  

ازمالک رسمی سیدمهدی حسینی عاشق اباد
85- رای شــماره 14876-1395/06/10 هیأت دوم خانم رضوان باقری  به 
شناسنامه شماره 1368  کدملي 1293140074  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمدرضا نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 159/97  
مترمربع از پالک شــماره 437 فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه باباصفری
ادامه در صفحه 9
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86- رای شــماره 14877-1395/06/10 هیأت دوم خانم فاطمه باباصفری  
به شناســنامه شــماره 177  كدملي 1290087954  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی نســبت به چهاردانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 
159/97  مترمربع از پالك شــماره 437 فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان  ازسند 629-81/10/5 دفترخانه 125

 اصفهان
87- رای شماره 14869-1395/06/10 هیأت دوم  اقای جلیل باقری گنیرانی  
به شناسنامه شــماره 6  كدملي 1290447837  صادره خمینی شهر  فرزند  
محمدعلی  ششدانگ ساختمان  به مساحت 267  مترمربع از پالك شماره 251 
فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رسمی حلیمه بدون سایرمشخصات سجلی ازموردثبت صفحه 364 

دفتر 73 امالك
88- رای شــماره 14854-1395/06/10 هیأت دوم خانم زهرا ترك كوهانی  
به شناسنامه شماره 7  كدملي 5499337330  صادره تیران  فرزند  غالمعلی  
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 129/30  مترمربع از پالك شماره 2956 
فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 220و77 دفتر 309و559 امالك
89- رای شــماره 16123-1395/06/18 هیأت دوم اقای اسد جهانگیری  به 
شناسنامه شماره  1751  كدملي 6219350170  صادره فریدن  فرزند عباس  
ششدانگ ساختمان به مساحت 132  مترمربع از پالك شماره 32  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی فضل اله 

رستمی
90- رای شــماره 16131-1395/06/18 هیأت دوم خانــم لیال میرزا رضی  
به شناسنامه شماره  5832  كدملي 1090575564  صادره نجف اباد  فرزند 
لطفعلی  ششدانگ ساختمان به مســاحت 145/67  مترمربع از پالك شماره 
2560 فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 274 دفتر 401 امالك
91- رای شــماره 17124-1395/06/28 هیــأت دوم خانــم بتــول موذن 
كوهانستانی به شناســنامه شــماره 1359  كدملي  1287845835  صادره 
اصفهان  فرزند رجبعلی  ششدانگ ســاختمان  به مساحت 254/20  مترمربع 
از پالك شماره 255  فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 423 دفتر 213  امالك
92- رای شماره17122-1395/06/28 هیأت دوم  خانم مرضیه جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 33  كدملي  1290231801  صادره اصفهان  فرزند 
نعمت اله  ششدانگ ساختمان  به مساحت 299  مترمربع از پالك شماره 684  
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 122 دفتر 606  امالك 
93- رای شــماره 16948-1395/06/27 هیأت دوم اقــای محمد رمضانی  
 به شناســنامه شــماره  552 كدملي  1283461900  صادره اصفهان فرزند

 رمضان ششدانگ ساختمان  به مساحت  228/50  مترمربع از پالك شماره 
782  فرعی از 40  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رســمی رمضان رمضانی لمجیری ازموردثبت صفحه 44 

دفتر 258 امالك
94- رای شماره 16945-1395/06/27 هیأت دوم  اقای سیدحامد مرتضوی 
به شناسنامه شــماره  1365 كدملي  1285045971  صادره اصفهان فرزند 
سیدمحمدتقی  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  188/55  مترمربع از پالك 
شــماره 232  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 125 دفتر 168 امالك
95- رای شــماره 17132-1395/06/28 هیأت دوم  اقای ناصر حســن پور 
چالشتری به شناسنامه شــماره 3  كدملي  1911055925  صادره رامهرمز  
فرزند حیدر ششدانگ ساختمان به مساحت 93/30  مترمربع از پالك شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی حاج رجبعلی مارانی
96- رای شــماره 19239-1395/07/17 هیأت دوم اقای محمد معروفی  به 
شناسنامه شــماره  4  كدملي  5759942336  صادره فریدن  فرزند قدرت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 150/50  مترمربع 
از پالك شــماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی حاج ابوالقاسم سلیمی بابوكانی
97- رای شــماره 19241-1395/07/17 هیأت دوم  اقای رضا معروفی  به 
شناسنامه شماره  62  كدملي  5759942913  صادره فریدن  فرزند قدرت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 150/50  مترمربع 
از پالك شــماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی حاج ابوالقاسم سلیمی بابوكانی
98- رای شــماره 19232-1395/07/17 هیــأت دوم خانــم مهنــاز نبی  به 
شناسنامه شــماره  11519  كدملي  1293008818  صادره اصفهان فرزند 
غالمرضا نسبت به بیست ونه حبه وبیست ونه-دویست وسی ونهم حبه مشاع 
از72 حبه ششدانگ ساختمان  به مســاحت 74/42  مترمربع از پالك شماره 
467  فرعی از 25  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازسند 292296-92/6/10 دفترخانه 77 اصفهان
99- رای شــماره 19235-1395/07/17 هیــأت دوم خانم فیــروزه نبی  به 
شناسنامه شــماره  1271319500  كدملي  1271319500  صادره اصفهان 
فرزند غالمرضا نسبت به بیســت ونه حبه وبیست ونه-دویست وسی ونهم 
حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان  به مساحت 74/42  مترمربع از پالك 
شــماره 467  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازسند 292296-92/6/10 دفترخانه 77 اصفهان
100- رای شماره 19234-1395/07/17 هیأت دوم  خانم یوخابه كریمی  به 
شناسنامه شماره  40  كدملي  0794145371  صادره سبزوار فرزند موسی 
نسبت به ســیزده حبه ویکصدوهشتادویك-دویست وسی ونهم حبه مشاع 
از72 حبه ششدانگ ساختمان  به مســاحت 74/42  مترمربع از پالك شماره 
467  فرعی از 25  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازسند 292296-92/6/10 دفترخانه 77 اصفهان
101- رای شــماره 19230-1395/07/17 هیأت دوم  اقــای احمد محمدی 
مورنانی  به شناسنامه شــماره  20  كدملي  1291195270  صادره اصفهان 
فرزند عباس ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 406/35  مترمربع از پالك 
شــماره 656  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازسند 7318-80/8/9 دفترخانه 105 اصفهان
102- رای شــماره 19229-1395/07/17 هیأت دوم  اقای براتعلی كاظمی 
رنانی  به شناسنامه شماره  92  كدملي  1290087105  صادره اصفهان فرزند 
اصغر ششدانگ ساختمان  به مساحت 184/15  مترمربع از پالك شماره 3671  
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 285 دفتر 404 امالك
103- رای شماره 19221-1395/07/17 هیأت دوم  اقای رجبعلی مکتوبیان 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  11  كدملي  1289920941  صادره اصفهان  
فرزند علی ششدانگ ساختمان  به مساحت 243/81  مترمربع از پالك شماره 
306  فرعی از 27  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  
 اصفهان ازمالك رســمی مجیدجیهانی ازموردثبت صفحــه 227 دفتر 191

 امالك
104- رای شــماره 19213-1395/07/17 هیأت دوم  اقای حســین رضائی 
برزانی  به شناســنامه شــماره  62  كدملي  1290055701  صادره اصفهان  
فرزند  رضا نسبت به 204/75 سهم مشاع از403/65 سهم ششدانگ ساختمان  
به مساحت 400/98  مترمربع از پالك شماره 58  فرعی از 27  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 41و44 

دفتر 120 امالك
105- رای شــماره 19214-1395/07/17 هیأت دوم  اقــای جلیل صرامی  
به شناسنامه شــماره  579  كدملي  1285457307  صادره اصفهان  فرزند  
حسن نسبت به 198/90 سهم مشاع از403/65 سهم ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 400/98  مترمربع از پالك شــماره 58  فرعی از 27  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 41و44 

دفتر 120 امالك
106- رای شــماره 19210-1395/07/17 هیأت دوم اقای امیر باقرصاد  به 
شناســنامه شــماره  5216  كدملي  1293178551  صادره اصفهان  فرزند  
عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 305/34  
مترمربع از پالك شــماره 417  فرعی از 19  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبــت صفحه 409و412 دفتر 817 

امالك
1395 هیــأت دوم  اقــای علــی  /07  107- رای شــماره 17-19212/
باقرصاد  به شناسنامه شماره  664  كدملي  1284916715  صادره اصفهان  
فرزند  عزیزاله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 
305/34  مترمربع از پالك شــماره 417  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 409و412 دفتر 
817 امالك

108- رای شماره 19202-1395/07/17 هیأت دوم اقای رسول محمد شریفی  
به شناسنامه شماره  2800  كدملي  1293154393  صادره خمینی شهر  فرزند  
علی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 147/50  
مترمربع از پالك شماره 704  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 187 دفتر45  امالك ازسند 

85894-95/7/6 دفترخانه 112 اصفهان
109- رای شماره 19203-1395/07/17 هیأت دوم  اقای محمد محمد شریفی  
به شناسنامه شماره  921  كدملي  1290520542  صادره خمینی شهر  فرزند  
علی نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 147/50  
مترمربع از پالك شماره 704  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 187 دفتر45  امالك ازسند 

85894-95/7/6 دفترخانه 112 اصفهان
110- رای شــماره 19196-1395/07/17 هیأت دوم خانم فاطمه غضنفری 
بروجنی   به شناسنامه شماره 1260  كدملي  1287650252   صادره اصفهان  
فرزند محمد ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 173/50   مترمربع از پالك 
شماره 58  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 47 دفتر 120 امالك
111- رای شماره 19192-1395/07/17 هیأت دوم  اقای محمدعلی جوانی   به 
شناسنامه شماره 858  كدملي  1284888371   صادره اصفهان  فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 157/05   مترمربع 
از پالك شماره 600  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 23 دفتر 892 امالك
اقــای دوم  هیــأت   1395 /07 /17-19191 شــماره  رای   -112 

 مجید جوانی   به شناسنامه شــماره 2183  كدملي  1292174625   صادره 
اصفهان  فرزند رضا نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان  به 
مساحت 157/05   مترمربع از پالك شماره 600  فرعی از 12  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 20 دفتر 

892 امالك
113- رای شــماره 19190-1395/07/17 هیأت دوم اقای حسین كیقبادی 
لمجیری   به شناسنامه شماره 403  كدملي  1283463466   صادره اصفهان  
فرزند اسماعیل ششدانگ مغازه  به مساحت 13   مترمربع از پالك شماره 386  
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی محمود حسین زاده لمجیری
114- رای شماره 19182-1395/07/17 هیأت دوم  اقای محمد رضا رفیعی 
دولت ابادی   به شناسنامه شماره 120  كدملي  609572046   صادره برخوار  
فرزند براتعلی ششدانگ ساختمان  به مســاحت 109/50   مترمربع از پالك 
شماره 398و398/1 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسین جمشیدی لمجیری
115- رای شــماره 19179-1395/07/17 هیأت دوم اقای حســین كوچك 
زاده اصفهانی   به شناسنامه شماره 26108  كدملي  1280259310   صادره 
اصفهان  فرزند محمد  ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 39   مترمربع از 
پالك شــماره 141  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 545 دفتر 455  امالك
116- رای شــماره 19178-1395/07/17 هیــأت دوم اقــای طاهره غالمی 
رنانی   به شناسنامه شــماره 297  كدملي  1290047332   صادره اصفهان  
فرزند محمدعلی  ششدانگ ساختمان ومغازه  به مساحت 167/15 مترمربع 
از پالك شماره 3587  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی وراث احمدانصاری ازموردثبت صفحه 

199و509 دفتر 83و4فرعی  امالك
117- رای شماره 19173-1395/07/17 هیأت دوم اقای مهدی صدری كرمی   
به شناسنامه شــماره 2644  كدملي  1285157249   صادره اصفهان  فرزند 
محمود  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 396/30   مترمربع از پالك شماره 
152  فرعی از 21  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 2و8و14 دفتر 1005  امالك
118- رای شماره 17601-1395/07/01 هیأت سوم  آقای  سید جالل فاطمی 
رنانی   به شناسنامه شــماره 424    كدملي  1290241643  صادره اصفهان  
فرزند سید مهدی   ششدانگ یك باب خانه   به مساحت 192  مترمربع از پالك 
شماره  3232   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازمالك رسمی  فاطمه بیگم اعتصامی
119- رای شــماره 17626-1395/07/01 هیأت ســوم آقای مهدی كشانی   
به شناسنامه شــماره 204   كدملي  1286596343  صادره اصفهان  فرزند 
غالمرضا   ششدانگ دو باب مغازه  به مساحت 200  مترمربع از پالك شماره  
فرعی از  68   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی  مرتضی خالدان  
 120- رای شــماره 17683-1395/07/01 هیــأت ســوم آقــاي شــکراله 
حبیبیان جونی به شناسنامه شماره 3 كدملي 1289981388 صادره اصفهان  
فرزند محمدحســین  ششدانگ یك باب خانه به مســاحت 253/22  مترمربع 
از پالك شــماره  634    فرعی از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملك غرب اصفهان   ازسندشــماره 49157 مورخ 58/7/7 دفترخانه 34 

اصفهان  
121- رای شماره 17632-1395/07/01 هیأت سوم خانم  اشرف شاه سنایی  
به شناسنامه شماره 8  كدملي 1290183821  صادره اصفهان  فرزند عباس  
ششدانگ یك باب خانه به مســاحت 307/80  مترمربع از پالك شماره  321    
فرعی از  21    اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی  حسین شاه سنایی    
122- رای شماره 17558-1395/06/31 هیأت سوم خانم زهرا ماهرانی  به 
شناسنامه شــماره 1271116881    كدملي  1271116881  صادره اصفهان  
فرزند  علی    ششدانگ یك باب خانه   به مســاحت 172/70 مترمربع از پالك 
شــماره  119   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رســمی  علی رضایی  ازموردثبت صفحه   576     دفتر  

328     امالك
123- رای شماره 18949-1395/07/14 هیأت سوم آقاي علي رضا كبیري 
به شناســنامه شــماره 709 كدملي 1290666393 صادره اصفهان فرزند 
محمدرضا در ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 386/16 متر مربع از پالك 
شــماره 3079/1و3079 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان از پالك 3079 فرعی از مالك رســمی اصغر موجود 
رنانی  در ص 430 دفتر 386 و محمد تقی اســماعیی سدهی در ص 163 دفتر 
 386 و پالك فرعی 3079/1 بنام متقاضی  بموجب ســند انتقال 62961 مورخ

91/8/25 
124- رای شماره 44988-1394/09/25 هیأت سوم آقاي محمد رشیدي پور 
به شناسنامه شماره 226 كدملي 1249263476 صادره نائین فرزند براتعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب ساختمان به مساحت 93/15 
مترمربع از پالك شــماره  694 فرعی از 16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازســند ثبت شده در صفحه 272دفتر 632

امالك
125- رای شــماره 18816-1395/07/12 هیأت ســوم خانــم مریم بیاتی 
كمیتکی به شناسنامه شــماره 19236 كدملي 1140191901صادره خمینی 
شهر فرزند محمدقلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان 
به مساحت 93/15 مترمربع از پالك شماره  694 فرعی از 16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

272دفتر 632امالك
آقــای ســوم  هیــأت   1395 /07 /06-18261 شــماره  رای   -126 

 ناصر مناجاتی زاده    به شناســنامه شــماره 496    كدملــي  1284536645  
صادره اصفهان  فرزند علی   ششــدانگ یك باب خانه  به مســاحت 151/15  
 مترمربــع از پــالك شــماره   97   فرعــی از  10   اصلی واقــع در اصفهان

 بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه  76      دفتر  320     
امالك

127- رای شــماره 18255-1395/07/06 هیأت سوم  آقای اصغر كیقبادی 
لمجیری    به شناسنامه شماره 478  كدملي  1283462648  صادره اصفهان  
فرزند غالمعلی   ششــدانگ یك باب كارگاه   به مساحت 184/02  مترمربع از 
پالك شــماره فرعی از   31  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازمالك رسمی  كریم ابراهیمی بابوكانی
128- رای شــماره 17461-1395/06/31 هیأت سوم خانم فرناز مشهدیان 
ورنوسفادرانی  به شناســنامه شــماره 326 كدملي 1440989091 صادره 
خمینی شهر فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه به 
مســاحت 204 مترمربع از پالك شــماره   1650   فرعی از    6  اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از ســند شــماره137922 

 مورخ 94/11/15   دفترخانه 5 اصفهان ازموردثبت صفحه  287 دفتر  1125  
امالك

129- رای شــماره 15639-1395/06/15 هیأت ســوم  آقــاي محمدرضا 
مافی راد   به شناسنامه شــماره 2321 كدملي 0042269822 صادره تهران 
فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت 204 
مترمربع از پالك شماره   1650   فرعی از    6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از ســند شــماره137922 مورخ 94/11/15   

دفترخانه 5 اصفهان ازموردثبت صفحه  287  دفتر   1125  امالك
130- رای شماره 17565-1395/06/31 هیأت سوم  آقاي غالمعلی اسماعیلی  
به شناســنامه شــماره 124  كدملي 1290145105 صادره اصفهان  فرزند 
حسین  ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 326/20  مترمربع  از پالك شماره   
3642   فرعی از  18    اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازمالك رسمی   وراث عزت شیخ هرندی
131- رای شــماره 17602-1395/07/01 هیأت ســوم آقاي علی اكبر تاكی   
به شناسنامه شــماره 6595  كدملي 4948865907  صادره كرند  فرزند ولی  
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 203/45  مترمربع از پالك شماره   3669   
فرعی از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  

ازموردثبت صفحه  14 و 349    دفتر    972 و 77   امالك
132- رای شماره 17620-1395/07/01 هیأت سوم آقاي محمود هادلی  به 
شناسنامه شــماره 1  كدملي 4172328547  صادره الیگودرز  فرزند حسین  
ششدانگ یك باب مغازه  به مســاحت 76/25  مترمربع از پالك شماره  403    
فرعی از  15  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  

ازموردثبت صفحه  138  دفتر  49  امالك
133- رای شماره 16648-1395/06/21 هیأت سوم آقاي  فرهاد حیدری   به 
شناسنامه شماره 15014 كدملي 1292302844  صادره اصفهان  فرزند تقی  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه به مساحت 108 مترمربع از پالك 
شــماره   620  فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان  ازموردثبت صفحه 5   دفتر 975  امالك
134- رای شماره 16645-1395/06/21 هیأت ســوم آقاي تقی حیدری  به 
شناسنامه شــماره 893 كدملي 1283033119  صادره جاوان  فرزند  یداله  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه به مساحت 108 مترمربع از پالك 
شماره    620  فرعی از    12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان  ازموردثبت صفحه  5   دفتر 975  امالك
135- رای شــماره 16652-1395/06/21 هیأت ســوم خانم ملوك عابدی 
جاوانی    به شناســنامه شــماره 29 كدملي 1290098115  صادره اصفهان  
فرزند احمد40حبه مشــاع از72 حبه  ششــدانگ یك باب خانه به مســاحت 
205/62  مترمربع از پالك شماره  3101    فرعی از   25   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسندشماره  28652 مورخ 44/11/30 

دفترخانه 34 اصفهان
136- رای شماره 16653-1395/06/21 هیأت سوم  آقاي یداله عابدی جونی   
به شناسنامه شــماره 1328 كدملي 1283037475  صادره اصفهان  فرزند 
علی اصغر 32حبه مشاع از72حبه ششدانگ به استثناي ثمینه اعیاني17حبه 
ویك-هفتم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یك باب خانه به مساحت 205/62   
مترمربع از پالك شماره   3101   فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  ازسندشــماره     28652 مورخ 44/11/30  

دفترخانه 34 اصفهان
137- رای شــماره 17502-1395/06/31 هیأت ســوم  آقاي امیر ماهراني 
برزاني به شناسنامه شــماره 1410 كدملي 1285983602 صادره اصفهان  
فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223 مترمربع پالك شماره 
 41 فرعــي از16 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبــت ملك غرب

 اصفهان
138- رای شماره 17685-1395/07/01 هیأت سوم خانم  فاطمه نصیرزاده  
به شناســنامه شــماره 3604 كدملي 0050114751 صادره تهــران  فرزند 
غالمحسین ششــدانگ یك باب خانه به مســاحت 217/11  مترمربع از پالك 
شــماره   460   فرعی از  15    اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملك غرب اصفهان  ازسندشــماره  76466 مــورخ 88/12/23 دفترخانه 25 

اصفهان  
 139- رای شــماره 30775-1394/04/31 هیــأت ســوم آقــاي اكبر امینی

 علویجه به شناســنامه شــماره 93 كدملــي 1091991261 صــادره نجف 
آباد فرزند اكبر نسبت به ششدانگ یك باب ســاختمان به مساحت 103/30 
 مترمربع از پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك

 غرب اصفهان از مالك رسمی عباس قنبری از سند ثبت در صفحه 253 دفتر 
1070

آقــای  ســوم  هیــأت   1395 /07 /03-17689 شــماره  رای   -140
غالمرضــا اســکندری   بــه شناســنامه شــماره 78833    كدملــي  
ششــدانگ  حســن    فرزنــد  شــیراز   صــادره     2290787183
پــالك  از  71  مترمربــع  /75 بــه مســاحت  بــاب مغــازه      یــك 
شــماره  193/1   فرعی از  25   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت 
 ملك غرب اصفهان از سند شــماره  25382  مورخ  88/8/11  دفترخانه 105 

 اصفهان   
141- رای شماره 17700-1395/07/03 هیأت سوم آقای احمد رضائی    به 
شناســنامه شــماره 4240    كدملي  1283618508  صادره اصفهان  فرزند  
نعمت اله   ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 95/80  مترمربع از پالك شماره  
67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان ازمالك 

رسمی  دكتر همایونی   
142- رای شماره 18271-1395/07/06 هیأت سوم آقای حسین مارانی  به 
شناسنامه شــماره  29 كدملي  1290198918 صادره اصفهان  فرزند محمد  
ششدانگ یك باب خانه   به مســاحت    149   مترمربع از پالك شماره   1083  
فرعی از   16  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی  صدیقه پدریان و شهربانو عسکری       
143- رای شماره 17624-1395/07/01 هیأت ســوم  آقاي حجت نصیری 
جزی   به شناسنامه شــماره 2228  كدملي 1288229615  صادره اصفهان  
فرزند رمضان  ششدانگ یك باب خانه به مساحت 169/20  مترمربع از پالك 
شــماره  31   اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی   رمضانعلی ابراهیمی بابوكانی
144- رای شــماره 17636-1395/07/01 هیأت سوم خانم عفت زارعان   به 
شناسنامه شماره 9699  كدملي 6609167117  صادره اصفهان  فرزند علی 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مســاحت 194/97  مترمربع از 
پالك شــماره  28   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازمالك رسمی  احمد شفیعی   
145- رای شماره 17635-1395/07/01 هیأت سوم  آقاي حمیدرضا معتمدی  
به شناسنامه شماره 104  كدملي 6609822921  صادره برخوار میمه  فرزند 
مصیب سه دانگ مشاع ازششدانگ یك باب خانه به مساحت 194/97  مترمربع 
از پالك شــماره 28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازمالك رسمی   احمد شفیعی    
146- رای شــماره 18262-1395/07/06 هیأت سوم خانم مریم بهرامی به 
شناســنامه شــماره 397  كدملي  6219557131  صادره بوئین و میاندشت  
فرزند  فرج اله   ششــدانگ  دوطبقه كارگاه و مســکونی   به مساحت 83/10  
مترمربع از پالك شماره  3209   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی  ایراندوخت موسوی جروكانی  

ازموردثبت صفحه   98   دفتر  78   امالك
147- رای شــماره 18247-1395/07/06 هیأت ســوم  آقای اكبر سهرابی 
رنانی  به شناسنامه شماره 139  كدملي  1290739315  صادره خمینی شهر  
فرزند محمد   ششدانگ یك باب خانه و مغازه   به مساحت 100/48  مترمربع 
از پالك شــماره های  3282 و 3283   فرعــی از   18  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حــوزه ثبت ملك غــرب اصفهان ازمالك رســمی  محمــود قدیری   

ازموردثبت صفحه   327  دفتر   67  امالك
148- رای شــماره 18277-1395/07/06 هیأت ســوم  آقای  علی سعیدی 
خوزانی به شناسنامه شماره  9548  كدملي  1140348779  صادره  خمینی 
شهر  فرزند  علی اكبر   ششدانگ یك باب  مغازه  به مساحت   117/13  مترمربع 
از پالك شماره  2447  فرعی از  28     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی   ازموردثبت صفحه   151  دفتر   484   

امالك
149- رای شماره 18275-1395/07/06 هیأت سوم  آقای رحمان روح الهی  
به شناســنامه شــماره  13794 كدملي  1140136674 صادره  خمینی شهر   
فرزند  محمود  ششــدانگ یك باب  خانه   به مســاحت   77   مترمربع از پالك 
شــماره  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی  اسداله شفیعی
150- رای شماره 18274-1395/07/06 هیأت سوم آقای حسن صادقی به 

شناسنامه شماره  7 كدملي 1091876401  صادره  نجف آباد   فرزند  حیدر    
ششــدانگ یك باب خانه  به مســاحت   117  مترمربع از پالك شماره  1087  
فرعی از  36    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی  فاطمه جعفری ولدانی  
151- رای شماره 18273-1395/07/06 هیأت سوم خانم فاطمه قاسمی  به 
شناسنامه شماره  23 كدملي 5759948814  صادره  فریدن  فرزند  شکرخدا  
ششدانگ یك باب خانه به مساحت  95/10   مترمربع از پالك شماره  45  اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی  فتح 

اله آقابابائی خوزانی
152- رای شماره 18265-1395/07/06 هیأت ســوم آقای عبدالعلی محمد 
بیگی   به شناسنامه شــماره 211   كدملي  1091836337  صادره نجف آباد  
فرزند حسین  ششدانگ یك باب مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت 20/63  
مترمربع از پالك شماره  68    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازمالك رسمی  هوشنگ حاجیان
153- رای شــماره 16658-1395/06/21 هیأت ســوم خانم ملوك عابدی 
جاوانی     به شناسنامه شــماره 29 كدملي 1290098115  صادره اصفهان 
فرزند احمد   ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت 303  
مترمربع از پالك شماره  320    فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملــك غرب اصفهــان  ازسندشــماره   44265 مــورخ 72/5/24 

دفترخانه 94 اصفهان
154- رای شماره 16657-1395/06/21 هیأت سوم آقاي یداله عابدی جونی 
به شناسنامه شماره 1328 كدملي 1283037475  صادره اصفهان  فرزند علی 
اصغر  سه دانگ مشاع  از ششــدانگ یك باب خانه به مساحت 303  مترمربع 
از پالك شــماره   320   فرعی از   25   اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه 
ثبت ملك غرب اصفهان ازسندشماره  44265 مورخ 72/5/24  دفترخانه 94 

اصفهان  
155- رای شــماره 17621-1395/07/01 هیأت سوم آقای باقر مستاجران 
گورتانی فرزند حســن بــه شناســنامه 40 صــادره از اصفهــان و كدملی 
1289989958 مبني بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ   یك باب خانه  
پالك شماره  514  فرعی از   14   اصلی واقع دربخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان  به مساحت 124 مترمربع
156- رای شــماره 17615-1395/07/01 هیأت سوم خانم اقدس مکتوبیان 
بهارانچی   به شناسنامه شماره 11  كدملي 1289869405  صادره اصفهان  
فرزند رحیم  ششدانگ یك باب خانه به مساحت 210 مترمربع از پالك شماره  
125    فرعی از  9   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه   163 دفتر  432  امالك
157- رای شــماره 12574-1394/04/11 هیأت دوم اقای قدرت اله اسحقی 
چالشتری به شناسنامه شماره 20  كدملي 4621878786  صادره شهركرد  
فرزند  یداله  ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت 145/73  مترمربع از پالك 
شــماره 593  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی سیدحسن مارنانی زاده اصفهانی ازموردثبت 

صفحه 18 دفتر 169  امالك
اقــای اول   هیــأت   1395 /07 /27-20076 شــماره  رای   -158 

 نصرت اله قایدی   به شناسنامه شــماره  1  كدملي  4172631770   صادره 
الیگودرز  فرزند  رمضانعلی نســبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
مغازه بــه مســاحت  54/04  مترمربع از پالك شــماره  68  اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسین زارع

 بهرام ابادی
خانــم  اول  هیــأت   1395 /07 /27-20077 شــماره  رای   -159 
شــهربانو روزبهانــی ماهوركی   بــه شناســنامه شــماره  2652  كدملي  
1285875672   صادره اصفهان  فرزند  محمدنبی نســبت به دودانگ مشاع 
ازششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت  54/04  مترمربع از پالك شماره  68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حسین زارع بهرام ابادی
160- رای شــماره 20063-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا كاظمی   به 
شناسنامه شماره  184  كدملي  1291143459   صادره اصفهان  فرزند  حسین 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  108/07  مترمربع از پالك شماره  1809  
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 223و460 دفتر 315و421 امالك
161- رای شماره 19952-1395/07/26 هیأت اول خانم ماه منیر صالحی  به 
شناسنامه شماره 109  كدملي 6219308514  صادره فریدن  فرزند ناصرقلی  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/10  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی عباس 

زارع بهرام ابادی
162- رای شــماره 20042-1395/07/27 هیــأت اول اقای محســن تركان 
رنانی  به شناسنامه شــماره  275  كدملي  1290288151   صادره اصفهان  
فرزند  حبیب اله  ششدانگ یکباخانه به مساحت  160  مترمربع از پالك شماره  
879  فرعی از 19  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  
 اصفهان ازمالك رســمی كریم باقرصاد رنانی ازموردثبت صفحه 521 دفتر 

635 امالك
163- رای شــماره 20029-1395/07/27 هیأت اول آقاي مهدي هاشمي به 
شناســنامه شــماره 19452 كدملي 1284820610 صادره اصفهان فرزند 
محمود ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 214/64 مترمربع از پالك شماره 
349 فرعــي از 12 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند 10160-91/8/1 دفتر خانه 160 اصفهان 
164- 20101-1395/07/27 هیــأت اول اقــای علی عیوضــی جمالوئی  به 
شناسنامه شــماره  194  كدملي  1140883844  صادره خمینی شهر  فرزند  
ماشاله ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  265/70  مترمربع از پالك شماره 
136/1  فرعی از  45  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی سهراب رمضانی گهروئی
165- رای شــماره 20126-1395/07/27 هیــأت اول اقای ســعید تکلو  به 
شناسنامه شــماره  971  كدملي  3932783344  صادره مالیر  فرزند  توكل  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  151/72  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی مهری 

الهیجانیان ازموردثبت صفحه 58 دفتر 378 امالك
 166- رای شــماره 19635-1395/07/24 هیــأت دوم اقــای خــداداد

 مومنی سهراب   به شناسنامه شــماره  746  كدملي 1971136522  صادره 
مسجدســلیمان  فرزند  پنجعلی  ششدانگ ســاختمان  به مساحت  187/40  
 مترمربع از پــالك شــماره 297   فرعــی از 27  اصلــي واقــع در اصفهان
  بخــش 14 حوزه ثبت ملــك غرب  اصفهــان ازمالك رســمی جعفررضائی

 برزانی
167- رای شــماره 20070-1395/07/27 هیأت اول اقای نصرت اله قایدی   
به شناســنامه شــماره  1  كدملي  4172631770   صــادره الیگودرز فرزند  
رمضانعلی  ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت  30/94  مترمربع از پالك 
شــماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی حسین زارع بهرام ابادی
168- رای شــماره 19933-1395/07/26 هیــأت اول اقــای محمدعلــی 
محمدشــریفی  به شناســنامه شــماره 142  كدملي 1290269300  صادره 
اصفهان  فرزند  حسن  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 257/31  مترمربع از 
پالك شــماره 458  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی علی شیخ بهائی ازموردثبت صفحه 277 

دفتر 82 امالك
169- رای شماره 19937-1395/07/26 هیأت اول اقای حسین صالح عاشق 
ابادی  به شناسنامه شــماره 2644  كدملي 1283322951  صادره اصفهان  
فرزند علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 242/73  مترمربع از پالك شماره 
11  فرعــی از 68  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازسند 29911-90/6/28 دفترخانه 106 اصفهان ازموردثبت صفحه 

87و96 دفتر 48 امالك  
1395 هیــأت چهــارم آقــای /07  170- رای شــماره 15-19126/

 مجید رضایی برزانی     به شناسنامه شــماره    223   كدملي   1291113711   
صادره  اصفهان   فرزند  ابوالقاســم  ششــدانگ یك باب  مغازه   به مساحت  
22/53  مترمربــع از پالك شــماره فرعــی از  68  اصلی واقــع در اصفهان 
 بخش14 حــوزه ثبت ملك غــرب اصفهان ازمالك رســمی حســین كریمی

 بهرام آبادی
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/09/09
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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ابالغ وقت رسیدگی
8/481 شــماره درخواســت: 9510460350900103 شــماره پرونــده: 
9509980350900714 شماره بایگانی شعبه: 950829  در خصوص دعوی 
خواهان پری دخت حاجی رســولیها به طرفیت خواندگان حسین حیدری و 
مرتضی امیدزاد و اکبر نیکبخت به خواســته ابطال سند رسمی دادخواستی 
را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و 
به تاریخ 1395/10/20 ســاعت 9/30 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت 
مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت 
رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان 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 جهت رسیدگی حاضر 
گردند. م الف:24968 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 

139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/482 در خصــوص پرونــده کالســه 1414/95 خواهان محمــد نجیمی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت اکبر آقا عابدی تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/10/15 ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 6 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: 24894 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/483 شــماره درخواســت: 9510460350900104 شــماره پرونــده: 
9509980350900379 شماره بایگانی شعبه: 950451  در خصوص دعوی 
خواهان غالمحســین نصری به طرفیــت خوانده محمد نصــر اصفهانی به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی 
اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/10/15 
ســاعت 11/30 دارای وقت رســیدگی می باشــد به علت مجهــول المکان 
 بودن و با توجه به درخواســت خواهان مبنی بر نشــر آگهی وقت رسیدگی

 دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی دســتور تا مراتب یک 
نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
 از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم
  دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر

 گردند. 
م الف:24967 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 134 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/484 در خصوص پرونده کالسه 950747  ش 11 خواهان حسینعلی اکبری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت یونس قنبری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/10/13  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 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:24951 شعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 112 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
8/485 در خصــوص پرونــده کالســه 95-852 خواهان رضــا عبداللهی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی هوشــمند تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 95/10/13  ســاعت 8/30 صبح 
 تعیین گردیده است 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 شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در صورت عــدم حضور وقت

 رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24906 
شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/487 در خصوص پرونده کالســه 950688  ش 11 خواهان خانم حوری 
غیبی دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت حمزه هارونی مشهدی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/12  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 منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
 وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24961 
شعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 116 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/488 در خصوص پرونده کالســه 95-646 خواهان بهــروز خالقی پور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا ملکیان دولت آبادی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/10/11  ساعت 10 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشانی 
خ هشــت بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 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 شــود. م الف:24895 شعبه 52 
مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان) 113 کلمه، 1 

کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/489 در خصــوص پرونده کالســه 95-425 خواهــان کرمعلی رضایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بیژن مهرابی- مجتبی رمضانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/10/11  ساعت 10/30 
تعیین گردیده است 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 شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در صورت عــدم حضور وقت 
رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24926 
شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 114 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ رای

8/490 شماره پرونده ها: 9309980350600480 و 9309980350600828 
شــماره دادنامه: 9509970350601147 شماره بایگانی شعبه: 930548 و 
930935 تجدید نظر خواهان: خانم مریم سیامکی فرزند رمضانعلی به نشانی 
شهرستان اصفهان کهندژ فلکه شهید بختیاری پ اول سمت راست ط دوم پ 

110، تجدید نظر خوانده: آقای سعید شریف آرا فرزند علی اصغر با وکالت 
آقای محسن محمدی جرقویه ای فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان خیابان 
نیکبخت کوچه شــهید صادقی) 16( پالک 9 طبقه دوم، تجدید نظر خواسته: 
اعتراض بــه دادنامه شــماره 878-1394/6/7 صادره از شــعبه 6 حقوقی 
اصفهان، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
تجدید نظرخواهی خانم مریم سیامکی فرزند رمضانعلی به طرفیت آقای سعید 
شریف آرا فرزند علی اصغر نسبت به دادنامه شماره 878-1394/06/07 با 
توجه به اینکه دادخواســت تجدیدنظر خواهی از جهــت  آدرس محل اقامت 
تجدید نظر خوانده دارای نقص بوده و با وصف ابالغ اخطاریه تجدیدنظرخواه 
در مهلت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام ننموده مســتنداً به تبصره 2 ذیل 
ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی 
صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.  م الف:24929 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 210 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

8/491 شــماره دادنامــه: 9509976839201018 شــماره پرونــده: 
9509986839200278 شماره بایگانی شــعبه: 950290 خواهان: شرکت 
نامدار ترابر جنــوب با وکالــت آقای علیرضــا ایزدی فرزنــد محمدرضا 
به نشــانی تهران- هفت تیــر- خ خردمند شــمالی- کوی دی- ســاختمان 
119- واحد 13 ، خوانده: آقای ســید محمد نوربخش شــورابی به نشــانی 
مجهول المکان، خواســته ها: 1- اســترداد مال) منقول( 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- تایید فســخ قرارداد)مالی(، دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و به شــرح 
ذیل مبادرت بــه صدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه:  در خصوص دعوی 
شــرکت نامدار ترابر جنوب بــا وکالت علــی رضا ایزدی به طرفیت ســید 
محمد نوربخش شورابی به خواسته تایید فســخ قرارداد مورخ 93/11/21 
در خصوص یک دســتگاه کامیون کشــنده به شــماره انتظامی 664 ع 18 
ایران 24 به جهت تحقق شــرط قــراردادی و اســترداد کامیون به شــرح 
دادخواســت تقدیمــی، دادگاه بــا عنایت بــه محتویات پرونــده و مالحظه 
دادخواســت تقدیمی و رونوشــت مصدق قــرارداد فی مابیــن که اصالت 
 آن از ناحیــه خوانده مصــون از ایراد و اعتــراض مانده که بــه موجب  آن

 فی مابین طرفین شــرط گردیده که در صورت عدم پرداخت احد از چکهای 
موضوع قرارداد که بابت ثمن معامله می باشــد قرارداد فســخ می گردد که 
رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه داللت 
بر تحقق شرط مذکور در عالم اعتبار دارد که به اعتقاد دادگاه شرط مذکور 
شرط فاسخ و از آثار فسخ استرداد ثمن و مثمن می باشد و نظر به عدم ایراد و 
دفاع از ناحیه خوانده دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
194 و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 444 قانون 
مدنی حکم بر تائید فسخ قرارداد فوق الذکر و محکومیت خوانده به استرداد 
کامیون مذکور و پرداخت کلیه خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مــی دارد. رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در این شعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی

 است. 
  م الــف:24933 شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان ) 338 کلمه، 

4 کادر( 
ابالغ رای

8/492 کالســه پرونده: 95-200 دادنامه: 558-95/8/2 مرجع رســیدگی 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن بهمن پور به نشانی 
میدان الله خ طیب اصفهانی کوی شــهید برجوبیان کوچــه پدرام پالک 27 
با وکالت ندا رواقی به نشــانی خیابان بزرگمهر نبش خیابان ســپهبد قرنی 
مجتمع میالد نــور واحد 202، خوانده: احمدرضا خیری به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه سفته به شــماره خزانه داری کل 875922 ) 

ســری/ و( به میزان پنجاه میلیون ریال بانضمام کلیه خســارات قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
 متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصــوص دادخواســت آقــای محســن بهمــن پــور فرزنــد رســول با 
وکالت خانم نــدا رواقی بــه طرفیت آقــای احمدرضا خیری به خواســته 
مطالبــه مبلــغ 50/000/000 ریــال وجــه ســفته بــه شــماره خزانــه 
داری کل 875922 )ســری/و( بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
با عنایــت به بقای اصول مســتندات در یــد خواهان که ظهور در اشــتغال 
 ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجــه خواســته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی با وصف ابالغ قانونی )نشرآگهی( 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجارت 
 و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانــده به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ریــال معادل پنــج میلیون تومان 
بابت اصــل خواســته و مبلــغ 120/000 ریال بابــت هزینه نشــر آگهی و 
مبلغ 1/460/000 بابت هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیــل طبق تعرفه 
قانونــی و در خصوص خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید ســفته 
94/11/20 تا وصول آن که محاســبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای احکام می باشــد در 
حق خواهــان صادر و اعالم مــی نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در شــعبه و ظرف بیســت روز پس از آن 
قابــل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد.  
 م الف:24903 شــعبه 51 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف اصفهان 

) 347 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

8/493 کالســه پرونــده: 708/94 شــماره دادنامــه: 47-95/1/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید هادی مدنی 
فرزند سید علی به نشــانی اصفهان خ آپادانای اول کوی آئینه کوی نیکبخت 
بن بست الله پالک 4،  خوانده: احسان رمضان پور فرزند ابراهیم  به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 1/000/000 ریال 
به شــماره 931742-88/8/15 بانک صادرات ایران، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید هادی مدنی به 
طرفیت احسان رمضان پور به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 931742-88/8/15 عهده بانک صادرات ایران به انضمام 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به استناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ یک میلیون 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشــر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.  
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای   22 شــعبه   24905  م الــف:

) 317 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/480 شــماره درخواســت: 9510460350900101 شــماره پرونــده: 
9509980350900422 شــماره بایگانــی شــعبه: 950495  در خصوص 
دعوی خواهان حمیدرضا محمدی بــه طرفیت خواندگان خدادادی و غریبی 
به خواســته اعتراض به عملیات اجرایی دادخواســتی را به شعبه 9 حقوقی 
اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/10/21 
ساعت 9 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه 
به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رســیدگی دادگاه با تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی دســتور تا مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتشار آگهی شــود تا خواندگان 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 جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف:24969 

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/486 در خصــوص پرونــده کالســه 794/95 خواهان زهــره فتح الهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید خرسان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/10/13 ســاعت 4/30 عصر 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 مدرســه 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: 24927 شعبه 20 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/479 شــماره ابالغیــه: 9510100350306545 شــماره پرونــده: 
9509980350300589 شماره بایگانی شــعبه: 950721  خواهان/ شاکی 
مجید مسیح قشقائی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم صفرعلی رحیمی 
و سید رضا حسینی خیرآبادی و محمد خبازیان اصفهانی و متین نقشینه و 
عفت قاسمی و پریوش عقیلی دهکردی و هوشنگ قادری زفره ای و سعادت 
ملکوتی و محمود صابریان بروجنی  به خواسته مطالبه خسا رت دادرسی 
و الزام به تنظیم ســند رســمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهــان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 305  ارجاع و به کالسه 
9509980350300589 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/27 و 
ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان صفرعلی 
رحیمی و محمد خبازیان اصفهانی و متین نقشینه و پریوش عقیلی دهکردی 
و هوشنگ قادری زفره ای و سعادت ملکوتی و محمود صابریان بروجنی  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
 م الف:24985 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 233 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرایی

8/274 شــماره: 30/95 به موجب رای شــماره 297 تاریخ 95/3/24 حوزه 
29 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه فرید نبهانی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 715/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشــر آگهی وقت رســیدگی و دادنامه اجرائیه و همچنین خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/1/17 لغایــت تاریخ وصول و 
همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا درحق دولت گردید در حق محکوم له 
محسن جهانگیری به نشانی اصفهان ملک شهر خ مطهری کوچه سوسن پ 
31.  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 اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:23824 شعبه 29 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 186 کلمه، 2 کادر

اجراییه
8/494 شــماره اجراییــه:9510420350400367  شــماره پرونــده: 
9409980350401112 شــماره بایگانــی شــعبه:941199 بموجــب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970350400211 محکوم علیهم 1- علیرضا دهقانی قهجاورستانی به 
نشانی اصفهان خ آبشار اول خ آبشار اول بین پل خواجو و بزرگمهر کوچه 
نصر بن بست دوم 2- احمد علی زمان ابیانه فرزند محمود به نشانی اصفهان 
خ شریعتی روبروی بیمارستان شــریعتی مجتمع فراز طبقه اول واحد 103 
کدپستی 816222222، 3- پرویز رادفر فرزند صفرعلی به نشانی اصفهان 
خ چهار باغ باال مجتمع مســکونی پارک اصفهان بلوک بنفشــه شــماره 16 
کدپستی 8163894536، 4- اصغر دهقانی قهجاورستان به نشانی اصفهان 
خ چهار باغ باال باالی مجتمع مســکونی پارک اصفهان بلوک بنفشه شماره 
16 متضامنًا محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 4/200/000/000 ریال و نیز 
پرداخــت 127/590/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 82/800/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خســارت تاخیر در تادیه بر مبنای 
 شاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران که از تاریخ سررسید چک  
) 999807-87/12/14 به مبلغ 2/000/000/000 ریال و 88/3/15-999804 
به مبلغ 2/200/000/000 ریال بانک صادرات ایران( لغایت زمان اجرای حکم 
که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له شرکت 
آهن و فوالد صنیع کاوه تهران سهامی خاص به مدیریت مرتضی صدیقیان 
به نشانی تهران کیلومتر 12 جاده ساوه جنب پایانه های حمل و نقل جمهوری 
اسالمی ایران کدپستی 16545-33169 با وکالت آرش سلیمان نژاد فرزند 
حشمت اله به نشانی تهران خ بهشتی خ مفتح شمالی نبش ک 10 پ 2 واحد 2 و 
نیز پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 24982 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 560 کلمه، 

6 کادر(
اجراییه

8/495 شــماره اجراییــه:9510420350100349  شــماره پرونــده: 
9309980350100718 شماره بایگانی شعبه:930812 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350102903 و شماره دادنامه 

غیابی مربوطه 9409970350101661 محکوم علیه  امیر رفیعیان به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 730/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از آذرماه 88 تا زمان وصول بر 
اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 760/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه نشر در حق محکوم له 
حسن مســاح کیانی به نشانی شهرســتان اصفهان خ جی خ سلمان خ مقداد 
محله گیان جنب مدرسه منزل شخصی 3- پرداخت مبلغ 36/500/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.) ضمنًا با توجه به صدور حکم اعسار 
محکوم له به محض وصول محکوم به مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به 
خزانه دولت می باشد(. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 24988 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 441 کلمه، 

5 کادر(
اجراییه

8/496 شــماره اجراییــه:9510420350100346  شــماره پرونــده: 
9409980350100558 شماره بایگانی شعبه:940661 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350102890 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970350100435 محکوم علیه  مرتضی جعفری به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 155/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/7/1 لغایت وصول 
بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 3/310/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و مبلــغ 1/050/000 ریال بابت هزینه نشــر و مبلغ 
8/020/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له مهرداد قضاوی 
فرزند محمد به نشــانی اصفهان خ نظــر غربی کوچه 28 بن بســت فتوحی 
مجتمع مســکونی ترنم طبقه همکف کدپســتی 817585543 با وکالت الهام 
مهرابی تهرانی فرزند عبداله به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب 
گالری مبل پارسا ط 2 واحد 384 کدپستی 8164813534، 3- پرداخت مبلغ 
7/750/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی 
است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 

انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

 .)1394 
م الف: 24990 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 454 کلمه، 

5 کادر(
مفاد آراء ) نوبت دوم(

8/36 آگهــی مفــاد آراء)قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رســمی (هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت 

اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رســمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف 
مستقر در ثبت جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در 
دو نوبت به فاصلــه 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی 
آگهی میشود تا شــخص یا اشــخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت 
به صدور سند مالکیت مینماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نمی باشد  .  
1- رای شماره 139560302119000102 مورخ  1395/07/11- آقای رضا 
قادری فرزند محمد به شماره ملی 1260752151 ششدانگ مفروزی یکباب 
طویله و انبار پالک شــماره 1040 فرعی  از یک  اصلــی  واقع دربخش ثبتی 

جوشقان به مساحت 363/59 متر مربع.
2- رای شماره 139560302119000103 مورخ  1395/07/11- آقای اکبر 
ابوترابی فرزند حسین  به شــماره ملی 1260858553 ششدانگ مفروزی 
یکباب خانه پالک شماره 61 فرعی  از 21  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 

به مساحت 157/86 متر مربع.
 3- رای شــماره 139560302119000111 مــورخ  1395/07/18- آقای 
حسین رحمانی فرزند احمد به شماره ملی 1262665892دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  پالک شماره 1575 فرعی  از 21  اصلی  

واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 1451/73 متر مربع. 
4- رای شــماره 139560302119000112 مــورخ  1395/07/18- آقای 
حسین رحمانی فرزند احمد به شماره ملی 1262665892دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شــماره 1532 فرعی  از 21  اصلی  
واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 1872/19 متر مربع.                                                                 
5- رای شــماره 139560302119000113 مــورخ  1395/07/18- خانم 
معصومه عبادیان فرزند محمدعلی به شماره ملی 1262624266 ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی پالک شماره 1050 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش 

ثبتی جوشقان به مساحت 734/57 متر مربع. 
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 08 / 08  /1395

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه  23  /08 /1395
 م الــف: 23208 حســین نــوروز رئیــس ثبــت اســناد و امــالک 

جوشقان       
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پیشنهاد سردبیر: 
به مناسبت سالروز تولد مشهورترین نویسنده روس؛زائران از مرز مهران تردد نکنند

خانه موزه داستایوفسکی 
کجاست؟

11 نوامبر ســالروز تولد داستایوفســکی بود؛ بی شــک فئودور 
داستایوفسکی را می توان مشهورترین نویسنده روسی در میان 

ایرانیان لقب داد. 
»شب های روشن«، »قمارباز«، »جنایت و مکافات« و »برادران 

کارامازوف« از شاخص ترین آثار او هستند.
خانه محل اقامت وی در شهر سنت پترزبورگ، که محل نوشتن 
رمان »برادران کارامازوف« نیز بوده را، با توضیحات همســر و 
نزدیک ترین دوستانش به همان شکلی بازســازی کرده اند که 
نویسنده در آن سکونت داشته است. در یکی از طبقات، موزه ای 
به فراخور شأن وی ساخته  شده تا گردشگران را با زندگی و آثار 

او آشنا سازد.
موزه که از دو سالن تشکیل شــده، عبارت است از مجموعه ای 
از تصاویر، دست نوشته ها، کتاب  ها و ســایر ملزومات متعلق به 
نویســنده که با راهنمای صوتی اطالعات فوق العــاده ای را در 
اختیار بازدیدکننــدگان می گــذارد. ورودی آپارتمان را میزی 
تزیین کرده کــه »کاله« نویســنده را در یک قاب شیشــه ای 

محافظت می کند؛ تنها یادگار واقعی از لوازم شخصی وی.
اتاق نشیمن، اتاق کار داستایوفســکی، اتاق کار همسرش، اتاق 
بچه ها)که راهنمای صوتی و نوشــته های راهنما قاطعانه بیان 
می کنند اطالعاتی از آن در دسترس نبوده و اتاق بر طبق سنت 
آن بازه زمانی چیده شده اســت( هرکدام شامل اطالعات ریز و 
جذابی است که گردشگر را گوش به زنگ و مشتاق نگه می دارد. 
عادات نویســنده، غذاهای مورد عالقه، مسیر پیاده روی و حتی 

تکیه کالم های او، نکاتی هستند که دیده و شنیده می شوند.
بقایای کاغذ دیــواری که زمان اقامت داستایوفســکی بر دیوار 
بوده، جایی در یک قاب شیشه ای قرار گرفته و نشان می دهد که 

جزییات چه نقشی در برجسته سازی درک فضا ایفا می کنند.
فئودور داستایوفســکی درخانواده ای متوسط در مسکو به دنیا 
آمد. پدرش پزشــک ارتش بود و مادرش زنــی مهربان  که یاد 

گرفته بود چگونه با صرفه جویی یک خانواده 9 نفره را بگرداند. 
زایمان های متعدد، وضعیت نامناســب تغذیه و کار زیاد سبب 
شــد او از پا درآید و به بیماری سل مبتال شــود. داستایوفسکی 
نوجوان بود که مادرش را از دســت داد. پدر فئودور پسرش را به 
مدرسه نظام در ســنت پترز بورگ فرستاد تا در آنجا به تحصیل 

در رشته مهندسی بپردازند.
پدر در ســال 1839 به دلیل نامعلومی توســط مستخدمش به 
قتل رسید و داستایوفسکی تنهاتر شد. تا سال 1843 در مدرسه 
مهندسی نظام ماند و تحصیل کرد. پس از فارغ التحصیل شدن 

تصمیم گرفت به مطالعه کتب روانشناسی و فلسفه بپردازد.
او توجه خاصی به عقاید زیگموند فروید داشــت. همچنین زبان 
فرانسه را آموخت و به ترجمه رمان اوژنی گرانده، نوشته بالزاک 

پرداخت. 
با چاپ اولین ترجمه اش شور و شوقی در وجودش به وجود آمد 
و تصمیم به نوشتن گرفت. مدتی بعد برای کسب درآمد زندگی 
خــود و خواهر و برادرانش، نویســنده مجله ســنت پترزبورگ 
ژورنال شد. در ســال 1846 اولین رمانش را با نام مردم فقیر به 

چاپ رساند.
این نویســنده 23 ســاله از همان ابتدا تراژدی جامعه روسیه را 
البه الی داســتان هایش بیان می کرد. در سال 1849 به دلیل 
شــرکت در محافل انقالبــی و فعالیت علیه تــزار نیکالی اول 
دســتگیر و زندانی شد. ســپس به سیبری فرســتاده شد تا به 

بیگاری و کارهای سخت در شرایط بد آب و هوایی وادار شود.
داستایوفســکی خاطراتش را به عنوان یک زندانــی در کتابی 
 به نام خانــه مــرگ، در ســال 1862 پــس از آزادی از زندان 

نوشت. 
او در زندان به مطالعه تــورات و انجیل پرداخت و تاثیر زیادی بر 
روحیه اش گذاشت. در سال 1854 از کمپ زندانیان آزاد شد و 
در سال 1859 توانست به ســنت پترزبورگ بیاید و نوشتن را از 

سر بگیرد .
 او سپس با ماریا دمیتو یوناکانسنت ازدواج کرد اما همسرش در 
15 آوریل 1864 در گذشت. در همان سال، کتاب معروف خود 
جنایات و مکافات و مکارباز را نوشــت. وی با آنکه در فقر به سر 
می برد، یک منشی و تند نویس 30 ساله به اسم آنا را استخدام 
کرد که بعدها این دختر شیفته وی شد و در 15 فوریه 1867 با 

فئودور که 46 ساله بود ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد .
آنا سر و سامانی در زندگی داستایوفسکی داد و با چاپ کتاب ها 

وضعیت مالی آنان بهتر شد.
 از سال 1873 تا 1881 برای چندین مجله داستان های کوتاه 
و دنباله دار می نوشــت تا بتواند خرج خانــواده را در بیاورد. در 
 آن دوران کتاب یادداشــت هایــی از زیر زمین را نوشــت و با 
سر و سامان گرفتن زندگیشان، به همراه همسرش به اروپا رفت 

و رمان ابله را نوشت. 
پس از دو ســال به روسیه بازگشت و نوشــتن را ادامه داد. سال 
1877 خاطرات یک نویسنده را بر اساس تجربیات و دیدگاهش 
نسبت به جامعه نوشت. در سال 1880 رمان برادران کارامازوف 

را نوشت.
در آن ســال در ســخنرانی پوشکین، در مسکو شــرکت کرد و 
مقاالتی نوشت و در جهان به شهرت رسید. آنا همسرش نیز در 
سختی ها و دشواری ها همراهیش می کرد. داستایوفسکی همه 
موفقیتش را مدیون آنا بود. فئودور داستایوفسکی در 28 ژانویه 
سال 1881 در سن 60 سالگی در خانه اش در سنت پترزبورگ 

چشم از جهان فرو بست. 
وی پس از مرگش به شهرت رسید و آوازه اش در ادبیات جهان 
همه گیر شــد . از کتاب های معروف داستایوفســکی می توان 
به مردم فقیر، اشــعار پترزبورگ، دهکده استفان چکوف، خواب 
عمو جان، زخم ها و توهین ها، خانه مــرگ، جنایات و مکافات، 

قمار باز، جوانی، ابله، شیطان و برادران کارامازوف اشاره کرد.
کنار قدم های جابر... 

ســخنگوی ســتاد اربعین ضمن تاکید بر اهمیت بیمه شدن زائران حســینی، از مردم 
خواســت برای ورود به خاک عراق به دلیل ازدحام در مرز مهران، از مرزهای شــلمچه و 

چزابه استفاده کنند.
»حمیدرضا گودرزی« با بیان اینکه ســال گذشــته 61 درصد از جمعیــت زائران از مرز 
مهران تردد کردند که باعث ترافیک سنگین و ناراحتی زائران شد، اظهار کرد: در شورای 
مرکزی ســتاد اربعین تصمیمات جدی برای این قضیه گرفته شــده و زوار اســتان های 
مختلف بین ســه مرز مهران، شــلمچه و چزابه تقســیم شــده اند، تاکید کــرد: زائران 
حتی المقدور به سمت مرز مهران نروند و به مرزهای شــلمچه و چذابه بروند. آنجا تردد 
بسیار آسان است، اما در مهران با مشــکل مواجه می شوند.گودرزی افزود: حتی اگر روی 
روادید زائران، مهر مهران خورده باشــد، بازهم برای عبور از مرز شلمچه و چزابه مشکلی 
ندارند. به عالوه بهتر است زائران سعی کنند بعد از زیارت بالفاصله بازگردند و بازگشتشان 
را بــه روز اربعین موکول نکنند، چون بــا ازدحام جمعیت و ترافیک روبه رو و با مشــکل 
مواجه خواهند شد. او ادامه داد: مشــتاقان اباعبدا...)ع( از حدود 10 روز پیش پیاده روی 
خود را شــروع کرده اند، منتها بســیاری عالقه مندند که حتما در پنج روز قبل و پنج روز 
بعد از اربعین در این مراسم شــرکت کنند. چون 10 روز قبل از اربعین ازدحام جمعیت 
 افزایش پیدا می کند و دو ســه روز بعد از اربعین هم جمعیت زیادی به ســمت کشــور

 برمی گردند و ازدحام و تراکم جمعیت بسیار زیاد است.
وی جــدی گرفتن بحــث بیمه  زائران را مســئله ای ضروری دانســت و گفــت: بیمه از 
الزمه های این ســفر اســت، چون اگر مشــکلی برای زائران عزیر به وجود بیاید با موانع 
جدی مواجه می شوند؛ بنابراین الزم است با پرداخت رقم حدود 25 هزار تومان که شش 
هزار تومان آن مربوط به هالل احمر  اســت و 18 هزار تومان هم مربوط به شرکت بیمه 
طرف قرارداد است، حتما خود را در این ســفر بیمه کنند.گودرزی بر حفظ و نگهداری از 
مدارک شناسایی نیز تاکید کرد و گفت: خیلی از عزیزان مدارک خود را در طول سفر گم 
می کنند که باید  در حفظ و نگهداری اسنادشــان کوشا باشــند که در عراق هم برایشان 

مشکلی پیش نیاید.

فرمانــده عملیات فــرات میانی 
عراق از مشارکت 30هزار نیروی 
امنیتی در طرح محافظت از زوار 
در مراسم اربعین امام حسین )ع( 

خبر داد.
قیــس خلــف رحیمــه فرمانده 
عملیــات فرات میانــی گفت که 
30 هزار نیــروی امنیتی در طرح 
محافظت از زوار کربال در مراسم 
اربعین امام حســین علیه السالم 
شــرکت دارند. وی در نشســتی 
خبری در کربال با اعالم آماده باش 
امنیتی گفت: دستگاه های امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی در طرح امنیتی 

اربعین مشارکت دارند و امنیت منطقه غرب کربال برقرار شده است.
فرماندهی »عملیات بغداد« از آغــاز طرح امنیتی ویژه اربعیــن برای برقراری 
امنیت این مراسم و حفظ جان زوار خبر داده بود.مراسم اربعین امام حسین)ع( 
یکی از مهم ترین مناســبت های دینی شــیعیان به شــمار می رود و ســاالنه 
میلیون ها نفر از عراق و خارج از این کشور، برای بزرگداشت مراسم اربعین با پای 

پیاده عازم کربال می شوند.
 هزاران موکــب و هیئت برای خدمت رســانی بــه زوار در راه هــای منتهی به  
کربال مستقر هســتند.دولت عراق همه ساله در مناســبت های ماه محرم و صفر 
 طرح های امنیتی ویژ ه ای را به منظور حفظ جان زوار اجرا می کند.حرکت زائران 
 حضرت اباعبدا... الحســین علیه الســالم برای شــرکت در مراســم اربعین در

 کربالی معلی، از هفته گذشــته از نقاط مختلف عراق و از کشورهای دیگر آغاز 
شده است.

زائران حســینی همزمان با ایــام اربعین این امــکان را خواهند داشــت که از 
طریق دســتگاه های خودپرداز یکی از بانک های ایرانی با هرنوع کارت شــتاب 
 ایرانی و کارت های اعتباری متصل به شــبکه شــتاب، دینار عــراق را در کربال 

دریافت کنند.
طبق اعالم بانک شهر، همه پیشخوان های شهرنت این بانک در طول مسیر و در 
مرز مهران به صورت شــبانه روزی فعال خواهد بود و دو دستگاه پیشخوان سیار 

نیز در منطقه به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها با اشــاره به بازار سیاهی که در 
بازار بلیت پروازهــای نجف و کربال در ایــام اربعین به وجود 
می آید، گفت: ممکن اســت در زمان های پیک پرواز حرف و 
حدیثی به وجود آید؛ اما سازمان هواپیمایی کشوری نظارت 

کامل بر این موضوع دارد تا مشکلی از این بابت پیش نیاید.
به گزارش خبرگــزاری ایمنــا رحمت ا...مهابادی با اشــاره 
به پروازهای کربال و نجف برای ایام اربعین حســینی اظهار 
کرد: همه فرودگاه ها برای انجــام پروازهای اربعین آماده اند 
و مجوزها هــم برای پروازهــای مختلف اعــم از برنامه ای و 
فوق العاده اخذ شــده اســت. امیدواریم برخالف سال قبل 

هیچ مشــکلی به وجود نیاید. وی با بیان اینکه پرواز مستقیم 
از شهرهای مختلف به ســمت نجف وجود دارد، تاکید کرد: 
بیشــتر زائران ســه یا چهار روز قبل از اربعیــن راهی عراق 
می شــوند و فردای اربعین می خواهند به ایران برگردند. این 
زمان ها، پیک پرواز است؛ لذا ممکن است حرف و حدیثی به 
وجود آید اما ســازمان هواپیمایی کشوری بر شرایط پروازها 
نظارت کامل دارد تا بازار ســیاه راه نیفتد. مدیرعامل شرکت 
فرودگاه هــا همچنین در رابطه بــا امنیــت پروازها، گفت: 
آسمان کشور ما شــرایط امنی دارد و مشــکلی از این بابت 

وجود ندارد.

نگاه روز

اربعین

قاب  روز  ) خروج زائران حسینی از مرز چزابه – خوزستان(

سخنگوی ستاد اربعین:

زائران از مرز مهران تردد نکنند
طرح امنیتی ویژه اربعین

با مشارکت ۳۰هزار نیروی امنیتی
دریافت دینار عراق

 با کارت های شتاب ایرانی در کربال 

آمادگی تمام فرودگاه ها برای انجام پروازهای نجف و کربال در ایام اربعین

23 زائر که شامل پنج خانواده از استان زنجان بودند، به امید شرکت 
در پیاده روی اربعین راهی مرز مهران شــدند. خــروج از ایران بدون 
مشکل بود، اما در خاک عراق ویزای آنها »جعلی« شناخته شد و پس 
از هشت ساعت معطلی به کشور بازگردانده شدند.این اتفاق درحالی 
رخ داده که ماه ها پیش از فرارســیدن اربعین، هشــدارهای زیادی 
درباره ساماندهی ویزای عراق داده شده بود تا دست کم از تکرار وقایع 
سال گذشته جلوگیری شود، اما با وجود همه تدابیری که در این باره 
اندیشیده شده، همچنان مشــکالت زیادی برای زائران کشورمان به 

وجود آمده است.
خبرنگار ایســنا در ایالم برای پیگیری وضعیــت زائرانی که به خاطر 
ویزای جعلی از خاک عراق بازگردانده شــدند به مــرز مهران رفت و 
با آنها گفت وگو کــرد. »حیدری« به نمایندگی از ایــن زائران ماجرا 
را برای ایسنا این طور شــرح داد: ما پنج خانواده هســتیم که برای 
پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردیم. برای گرفتن ویزای 

عراق هم از طریق یک آژانس زیارتی مجاز اقدام کردیم. ویزای ما هم 
یک هفته بعد از ارائه گذرنامه ها، از طریق ســفارت عراق صادر شــد. 
برنامه سفرمان هم طبق زمان بندی ســازمان حج و زیارت آغاز شد. 
بدون هیچ مشــکلی از مرز مهران عبور کردیم، اما در گیت بازرســی 
خاک عراق، وقتی ویزاها را با اشعه UV چک کردند، گفتند که جعلی 
است. وی ادامه داد: ما هشت ساعت در بدترین شرایط در نقطه صفر 
مرزی خاک عراق معطل شــدیم. نه ما و نه مرزبان ها، زبان همدیگر 
را متوجه نمی شــدیم، بعد از اینکه موضوع را به آژانس اطالع دادیم 
پیگیری کردند که به ایران برگردیم تا وضعیت ویزا را مشخص کنند.

این زائر گفت: برای ما پنج خانواده شرایط خوبی نبود، چون احتمال 
داشت به خاطر جعلی بودن ویزا دستگیر شــویم، بدون اینکه مقصر 
باشیم.حیدری ادامه داد: آژانس، نماینده ای را برای پیگیری وضعیت 
ما به مرز مهران فرستاد و با کمک ســازمان حج و مقامات کشورمان 

صدور دوباره ویزا از طریق کنسولگری عراق در مهران پیگیری شد.

در یک هفته اخیر این دومین بار است چنین اتفاقی برای زائرانی رخ 
می دهد که ثبت نامشان از طریق سامانه سماح انجام شده و ویزایشان 

هم از نمایندگی های رسمی دولت عراق صادر شده است.
هفت زائر اصفهانی دیگر نیز به خاطر داشــتن ویزای جعلی عراق از 
مرز شلمچه بازگردانده شدند و نپذیرفتن مســئولیت این موضوع از 
سوی نماینده دولت عراق در ایران باعث شد آنها از پیاده روی اربعین 

بازبمانند.
یک مقام مرتبط با موضوع با تایید اینکــه گزارش هایی درباره صدور 
ویزاهای جعلی دریافت شده اســت، به ایســنا گفت: متاسفانه این 
ویزاها از »مبادی رســمی« درحال صدور اســت و شکل ظاهری آن 
قابل تشخیص نیســت. به نظر می رسد این اســتیکرهای تقبلی در 

میان ویزاهای سالم و اصلی در حال صدور است!
وزارت اطالعــات کشــورمان در چند هفتــه اخیر از انهــدام برخی 
شــبکه های جعــل ویزای عــراق در کشــور خبــر داده، امــا گویا 
برخی شــواهد نشــان می دهد رد پای سوءاســتفاده گران به داخل 
نمایندگی های رســمی دولت عراق در ایران کشــیده شده و برخی 
با انگیزه های مالی، به دنبال صدور ویزای جعلــی عراق برای زائرانی 
هستند که مشــتاقانه به قصد زیارت راهی آن کشــور شده اند. با این 
حال، سفیر عراق که روز پنجشــنبه برای بازدید به مرز مهران رفته 
بود، تاکید کرد: زائران حتما باید با ویزا به کشــور عراق ســفر کنند 
و هیچ کســی حق ندارد به صورت غیررســمی و بدون ویزا به عراق 

سفر کند.
»راجح صابر عبود الموســوی« گفته که تاکنون یک میلیون و 500 
هزار ویزا صادر شــده و انتظار می رود که تا روز اربعین به سه میلیون 
ویزا برسد. با وجود آنکه سه سال است دولت ایران پیشنهاد لغو ویزا را 
مطرح کرده، اما دولت عراق همچنان اصرار دارد این ویزا برقرار باشد.

طبق توافقی که انجام شده، ویزای عراق برای اربعین امسال، 40 دالر 
قیمت گذاشته شده که در صورت برآورده شدن انتظار آنها برای سه 
میلیون زائر ایرانی، 120 میلیــون دالر درآمد در کمتر از نیمی از ماه 

عاید آنها خواهد شد.
منابع آگاه از پیگیری این جریان توســط نهادهای کشــور خبر داده 
اند، اما با افزوده شــدن شــمار جمعیت زائران در مرزهای کشور که 
یقینا کنترل را سخت تر خواهد کرد، به نظر می رسد باید در مواجهه 
با مســئله ای که حقوق مالی، جانی و شأن شــهروندان ایرانی را به 
مخاطره می اندازد، مماشات را کنار گذاشته و به پیگیری این جریان 

سرعت بیشتری داده شود.

مورد عجیب ویزای جعلی عراق !

مســئول کمیته خادمان شــهدای اســتان اصفهان 
با اشــاره به اعزام خادمان خواهر و بــرادر به مناطق 
عملیاتی غــرب و جنوب کشــور گفــت: 40 نفر از 
خادمــان اصفهانی در آبان ماه امســال بــه مناطق 

عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
کمال دمابی با اشــاره به اعزام خواهــران و برادران 
خادم از اســتان اصفهان به مناطــق عملیاتی غرب و 
جنوب کشور اظهار داشــت: 40 نفر از خادمان برادر 
در قالــب 2 دوره 10 روزه از 2 آبان لغایت 22 آبان به 
منطقه شلمچه از مناطق عملیاتی جنوب کشور برای 

خدمت رسانی به زائران دانش آموز، اعزام می شوند.
وی با اشــاره به فعالیت خادمان خواهــر در کمیته 
خادمان شهدای استان اصفهان افزود: اعزام خواهران 
خادم از اســتان اصفهان به مناطــق عملیاتی غرب 
کشور در مهر ماه امسال صورت گرفت که این اعزام ها 
برای خدمت رسانی به زائران دانش آموز شرکت کننده 
در اردوهــای راهیان نــور دانش آموزی انجام شــد. 
همچنیــن اعزام بعــدی خادمان خواهــر در آذرماه 
صورت می پذیرد.  مســئول کمیته خادمان شهدای 
اســتان اصفهان بیان کرد: 40 نفــر از دانش آموزان 
نخبه مرکز اســتان با معدل باالی 18 برای شــرکت 
در اردوی 3 روزه آموزشــی به منطقه شلمچه اعزام 
شــدند که این دوره در راســتای طرح تداوم برگزار 
می شــود که در آن دانش آموزان نخبــه، به صورت 
 ســالیانه در برنامه های آموزشــی، تفریحی و زیارتی

 شرکت می کنند.
وی گفت: عالقه مندان به عضویت در کمیته خادمان 
شــهدای اســتان اصفهان می  تواند پس از اعالم آغاز 
ثبت  نام در آذرماه، به ســایت کوله بار مراجعه کرده و 
پس از انجام مصاحبه و برگزاری دوره آموزشی، برای 
خدمت به زائران مناطق عملیاتی اعالم آمادگی کنند.

دمابی با اشاره به اجرای طرح تداوم و ارتباط با زائر و 
خادم تصریح کرد: این طرح بر اســاس دستورالعمل 
 کمیته مرکــزی خادمان شــهدا اجرا می شــود که 
بر اســاس آن جذب دانش آموزان نخبه در دســتور 
کار قــرار دارد. از ســوی دیگــر انتظــار مــی رود 
آموزش وپرورش و فرهنگیان همکاری بیشتری برای 
شــرکت دانش آموزان در اردوهای راهیان نور داشته 
باشند تا نســل جوان بیش از پیش با فرهنگ ایثار و 

شهادت آشنا شوند.

مسئول کمیته خادمان شهدای اصفهان:

خادمان اصفهانی به مناطق 
عملیاتی جنوب اعزام شدند

خبر

تاکنون یک 
میلیون و ۵۰۰ 

هزار ویزا صادر 
شده و انتظار 
می رود که تا 
روز اربعین به 

سه میلیون ویزا 
برسد

تعدادی از زائران ایرانی به خاطر ویزای جعلی به مدت دو روز در نقطه صفر مرزی ایران و عراق سرگردان شدند.
این درحالی بود که آنها از مبادی قانونی و رسمی برای سفر اربعین اقدام کرده بودند.

فهرست محل های نصب این دستگاه ها 
به این شرح است:

شارع العباس عمود 1415خودپرداز شماره 1

 شارع العباس متنزه الحسین الکبیرخودپرداز شماره2

میدان الطف موکب امام رضا علیه السالمخودپرداز شماره 3

باب البغداد شارع علقمی هتل الشرق االوسطخودپرداز شماره 4

باب البغداد شارع میثم تمار باالتر از پارکینگ هتل ابراج االشراقخودپرداز شماره 5

باب البغداد جنب درمانگاه هالل احمرخودپرداز شماره 6

 قبله الحسین کنسول گری ایرانخودپرداز شماره 7

باب الخان شارع علقمی هتل شمس الکربال الدولیخودپرداز شماره 8

 پارک حی الحسین علیه السالمخودپرداز شماره 9

شارع قبله العباس هتل آفاق کربالخودپرداز شماره 10

شارع علقمی هتل فجرالبدیعخودپرداز شماره 11
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پیشنهاد  سردبیر:
اینجا تفنگ ها هر روز شلیک می کنند  اعتراض جالب به آلوده کردن 

محیط زیست

جمع آوری 2 تن زباله از » تاق بستان «

قرار گاه زیستی
 در همدان عمومی می شود

انتشار فیلم توله ببر سرگردان 
منجر به نجات حیوان شد

مدیر کل پدافند غیر عامل اســتانداری همدان در نشست هم اندیشی 
کارشناسان و مدیران دســتگاه های اجرایی که در ســالن اجتماعات 
 اداره کل محیط زیســت اســتان همدان برگزار شــد، گفت: با توجه 
 به فعال شــدن قرارگاه زیستی استان همدان و با مســئولیت استاندار 
و شــکل گیری هشــت کارگروه تخصصی، فعالیت های ایــن قرارگاه 
 عمومی می شود. سید رسول حســینی گفت: در راستای شفاف سازی 
و اطالع رسانی از عملکرد دستگاه های اجرایی، همه تدابیر الزم جهت 
اطالع رسانی و آگاه ســازی در زمینه پدافند زیستی توسط این قرارگاه 
 صورت می پذیرد تا مردم با آمادگی کامل خــود را از خطرات احتمالی 

و مسائل زیست محیطی مصون داشته باشند.
دکتر محمدی، مدیر کل محیط زیســت اســتان گفت: بــا برگزاری 
 این نشســت های تخصصــی و اطالع رســانی و آموزش هــای الزم 
 به کارشناســان و مدیران دســتگاه هــای اجرایی همــدان به عنوان 

یک قطب زیست محیطی سالم در کشور، معرفی خواهد شد.

مدیر امور شهری شهرداری کرمانشــاه از جمع آوری حدود دو تن 
 زباله از محدوده تاق بســتان با همکاری انجمن زیســت محیطی 
» سازندگان طبیعت پاک « و ســایر دوستداران محیط زیست خبر 

داد.
 علیرضا احمدی با اشاره به برنامه پاکســازی که به همت جمعیت 
» ســازندگان طبیعت پاک « و با حمایت خدمات شهری شهرداری 
 کرمانشاه در تاق بستان اجرا شــد، اظهار کرد: در این برنامه حدود 

دو تن زباله از این محدوده جمع آوری شد.
وی ادامه داد: در این برنامه که حدود100 نفر از دوستداران طبیعت 
در آن حضور داشــتند، محدوده های دریاچه تا پارک کوهســتان، 

خود کوه تاق بستان و همچنین پارک غربی از زباله پاکسازی شد.
مدیر امور شــهری شــهرداری کرمانشــاه تاکید کرد: شهرداری 
 کرمانشاه نیز در این بین نقش حمایتی داشــت و کیسه های زباله 

و خودرو حمل زباله را در اختیار این افراد قرار دارد.
 احمدی با بیــن اینکه چنیــن برنامه هــای پاکســازی با حضور

NGO های محیط زیســتی اســتمرار پیدا می کند، خاطرنشــان 
کرد: شهرداری نیز حمایت های خود را همچنان ادامه خواهد داد.

وی گفت: هــدف از اجرای چنین برنامه هایــی فقط به جمع آوری 
زباله محدود نمی شــود، بلکه هدف اصلی دیگر آن فرهنگ سازی 
 بین مردم و ایجاد احســاس مســئولیت برای حفظ محیط زیست 

و طبیعت پیرامون است.

معاون دادستان مشــهد از انتقال توله ببر بنگال سرگردان به باغ وحش 
با دستور قضایی خبر داد.

چندی پیش با انتشار فیلمی در فضای مجازی، شایعه وجود یک قالده 
توله ببر در مشــهد قوت پیدا کرد که پس از جستجو و بی نتیجه ماندن 
آن، متولیان امر از پیدا کردن حیوان ناامید شــدند، اما با صدور دستور 
قضایی جســتجو مجددا از سر گرفته شــد و نهایتا توله ببر در روستای 

حصار شهرستان طرقبه کشف شد.
قاضی محمد بخشــی محبی در این باره گفت: بر اساس گزارش واصله 
 حیوان مذکــور در یکی از مناطق بلوار امامت مشــهد رویت شــده که 
یکی از ســاکنین منطقه که مدعی مالکیت آن را داشته، پس از اینکه 
خبردار می شــود تیم جستجو اداره محیط زیســت درحال جستجوی 
 حیوان هســتند، قصــد مخفی کردن آن را داشــت که خوشــبختانه 
با دستورهای قضایی صادره و کشــف توله ببر و گزارش آن به دادستان 
طرقبه و شــاندیز توله ببر مذکور به باغ وحش منتقل شد. وی تصریح 
کرد: بر اســاس مــاده 7 قانون شــکار و صید خرید و فــروش تکثیر و 
 پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی بوده 
و از خارج به کشور وارد شده یا از قبل در کشور پرورش پیدا کرده است 
 تنها با کســب پروانه و صدور مجوزهای الزم امکان پذیر است و تخلف 
از این قانون بر اســاس ماده 11 آن مســتوجب مجازات اســت. قاضی 
بخشی محبی گفت: نگهداری حیوانات در شرایطی غیرمعمول می تواند 
برای سالمت انسان و حتی حیوان مخاطراتی داشته باشد و در مواردی 
منجر به تلف شــدن این گونه های نادر شــده، بر این اساس دادستانی 
وظیفه خود می دانــد با این گونه مــوارد با دقت، ســرعت و قاطعیت 
برخورد کند. وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه 

مراتب را سریعا به دادستانی یا محیط زیست منعکس کنند.
سرپرســت دادسرای ناحیه ٦ مشــهد از تالش شــبانه روزی ماموران 
محیط زیســت نیز یاد کرده و افزود: بالفاصله بعــد از اطالع ازموضوع 
ماموران محیط زیست و شــخص مدیرکل آن اداره با حضور در سطح 
 شهر نســبت به شناســایی منطقه اقدام کردند و ســرعت عمل یگان 

در دستیابی به توله ببر تاثیر در خور توجهی داشت.

 )  Ségolène Royal  (  » روآیــال  ســگولن   « 
وزیر محیط زیست فرانســه اعالم کرد طرح » دونالد 
 ترامپ « برای خــروج از کنوانســیون تغییرات آب 

و هوایی سازمان ملل، » فاجعه بار « است.
وزیــر محیــط زیســت، انــرژی و دریای فرانســه 
 کــه ریاســت کنفرانــس آب و هوایــی موســوم 
 به » کــپ 22 « در مراکش را برعهــده دارد، گفت: 
تصمیم هــای ترامــپ فاجعه بــار اســت و آمریکا 
را ضعیف خواهــد کرد.  پیــروز انتخابات ریاســت 
 جمهــوری آمریکا که مســئله گرم شــدن زمین را 
 » فریب « مــی داند؛ از خــروج کشــورش از توافق 
 آب وهوایــی پاریس، بازگشــت به انرژی فســیلی 
 و حــذف همــه کمــک هــای مالــی این کشــور 
به برنامه هــای آب و هوایی ســازمان ملــل متحد، 

سخن گفته اســت. روآیال عنوان کرد: باور دارم که 
برنامه های مطرح شــده تنها وعده هــای انتخاباتی 
برای رضایــت برخــی از رای دهندگانی بــوده که 
نفهمیده انــد گرم شــدن کره زمین یــک حقیقت 
اســت. وی افزود، ترامپ بــا قرار گرفتن در مســند 
قدرت ممکن اســت از موضــع خود کــه آمریکا را 
تضعیف خواهد کرد، عقب نشــینی کند. وزیر محیط 
زیست فرانســه همچنین با اشــاره به آتش سوزی 
های کالیفرنیا، آمریکا را یکــی از قربانیان پدیده گرم 
 شــدن زمین خوانــد. روآیال در نخســتین واکنش 
 به پیــروزی دونالــد ترامــپ، گفته بــود: پیروزی 
او نمی تواند مانع اجرای توافــق آب و هوایی پاریس 
 شود. وی روز ســه شــنبه نیز در گفت و گو با رادیو 
» ار ت ال « فرانســه عنوان کرده بــود، این صاحب 

قدرت در زمینــه امالک و مســتغالت نمــی تواند 
توافق پاریس را که اجرایی شــده است، محکوم کند.

کنفرانس کشورهای عضو کنوانســیون آب و هوایی 
 ) 22 COP ( » 22 ســازمان ملــل متحــد » کــپ 
آب و هوایی در مراکــش از 7 نوامبر )17 نوامبر( آغاز 
شــده و تا 18 نوامبر ) 28 آبان ( ادامه خواهد داشت.

نخســتین توافق بین المللی برای مقابله با تغییرات 
 آب و هوایی که در 12 دسامبر گذشته )21 آذر 94( 
در پاریس پایتخت فرانســه به امضــای نمایندگان 
نزدیک به200 کشــور دنیا رســیده بــود، دو هفته 
 پیش با هدف جلوگیــری از افزایش دمای کره زمین 
به مرحله اجرا در آمد. این توافق در نتیجه چهار سال 
رایزنی میان کشــورها برای کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای و جلوگیری از گرمایش زمین، حاصل شد.

وزیر محیط زیست فرانسه: 

طرح های آب و هوایی ترامپ فاجعه بار است

قاب روز

اخبار

وب گردی

شــکار غیرمجاز تهدیدی برای مناطق زیســت محیطی 
اســتان فارس به ویژه مناطق حفاظت شده است که شمار 
بیشــتری از حیات وحش از جمله کل و قوچ و میش در آن 

زیست می کنند.
بنا بر گزارش ها، همواره درایــن مناطق پژواک تیراندازی 
 شــکارچیان غیرمجــاز کــه به قلب کــوه ها مــی خورد 
شنیده می شــود و بازتاب پیدا می کند، آمارها هم حکایت 
 از آن دارد کــه برخورد با شــکارچیان غیرمجــاز در این 
عرصه های طبیعی تمامــی ندارد و همچنان شــکارچی 
شــکار می کند، محیط بان به تعقیب و گریــز می پردازد، 
 قانون جریمه تعیین مــی کند و در نهایــت، کبک و تیهو 
و هوبره، قوچ و کل و بز و میش کباب می شــوند. آســیب 
 جدی در ایــن فرآیند وقتی اســت که موضــوع برخورد 
با شکار چیان غیر مجاز به روزمرگی بیفتد، به عبارتی دیگر 
اگر مجازات ها بازدارنده باشــد، اگر حفــاظ های مناطق 
 حفاظت شــده محکم باشــد ، اگر نیروی کافی محیط بان 
و قرق بان در این مناطق به کار گمارده شــود، اگر امکانات 
ردیابی و کنترل نا محســوس به اندازه کافــی در مناطق 
وجود داشته باشد، اگر فرهنگســازی برای آگاهی عمومی 

شــکارچیان به اندازه کافی صورت بپذیرد و اگر روزمرگی 
در این عرصه رخت بر بندد و اگرهــای دیگر اگر به میدان 
بیایند و به عینیــت و اقدام و عمل تبدیل شــوند می توان 
امید داشت که دیگر شاهد شنیدن صدای غرش تفنگ ها 

در مناطق حفاظت شده فارس نباشیم.
بر اســاس آمار اداره کل حفاظت محیط زیســت فارس، 
هشت منطقه حفاظت شــده، 12 منطقه ممنوعه، 2 پارک 
 ملی، یک پناهگاه حیات وحش و یک منطقه گردشــگری 
در طبیعت فارس شــناخته شــده اســت، هر کدام از این 
مناطق بر اســاس درجه و کیفیت حفاظتی و اهمیتی که 
در مناطق طبیعی دارد تحت مراقبت و حفاظت قرار دارد.

تنگ بستانک ) بهشت گمشده (، آبشــارمارگون، منطقه 
ارژن پریشــان، منطقه بهرام گور، زیستگاه هرمود، منطقه 
میانجنگل، زیســتگاه بصیران ومنطقه مالــه گاله ازجمله 
مناطق حفاظت شده فارس هستند که در شهرستان های 
مرودشت، ســپیدان، کازرون، نی ریز، الرستان، فسا، اقلید 
و شــیراز قرار دارند. 12 منطقه شکارممنوع نیز شامل کوه 
درا، کوه گرم، مناطق چاه نفتی، داالن، پادنا، توت ســیاه، 
دره باغ، کوهســتان، مل بلند، کوه هوا، تنگ خور، بیدبیده 

وخرمنکوه در استان فارس است.
 همچنین درفارس تاکنون 2 پارک ملی با نام های» بمو «

به وســعت 48 هزارهکتار و بختگان به وســعت1٦0 هزار 
هکتار شناسایی و حفاظت شده است. 

پارک بمو بــا گونه های گیاهی گــون و درمنه و گونه های 
علفی و دارا بودن ســاختار دشــت، تپه ماهور و کوهستان 
از جمله مناطق دارای جاذبه برای شــکارچیان غیر مجاز 

است.
منطقه حفاظت شده هرمود الرســتان که کوه سر به فلک 
کشــیده شــب نیز درآن واقع شــده و محل زندگی قوچ، 
میش وکل به شــمار می آید، عرصه ای است که از تیر رس 

شکارچیان غیر مجاز درامان نیست.
شمار محیط بانان، یک سوم نیاز فارس

در ســالیان خیلی دور که گونه های جانــوران به کم رنگی 
امروز نبود، شکار یک ســرگرمی مهیج به حساب می آمد، 
اما امروزه این کار هدفــی جز نابودی زیســتگاه ها و انواع 
گوناگون حیوانات بــه خصوص برای گونه هــای کم یاب 

دنبال نمی کند.
 مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان فــارس گفت: 
شــکار غیرمجاز به عنوان یک تهدید جــدی عرصه های 

طبیعــی فارس را مورد آســیب 
 قرار مــی دهد، ایــن تهدید هم 
 در مناطق حفاظت شــده و هم 
در خــارج از ایــن مناطق وجود 
دارد. دکتر حمزه ولــوی افزود: 
برای برخورد بازدارنده با شــکار 
غیرمجاز نیازمند تامین نیروی 
انســانی و محیط بان هستیم، 
شــمار محیط بانان دراســتان 
فارس اکنون یک سوم نیازهای 
 واقعی ما اســت، بــه عبارتی 
اگر 2 برابــر شــمار فعلی نیز 
تامین شود هنوز نمی توان ادعا 
کرد که پوشش نیروی انسانی 
محیط بــان در عرصــه های 

حفاظتی فارس کامل باشد.
وی ادامــه داد: هــم اینــک 
نیروی کافــی بــرای مناطق 
زیســت محیطی نداریــم، اما 
با افزایــش ضریــب حفاظت 
 اقدامـــات اساســـی انجـــام 
 شده اســت. مدیرکل حفاظت 

 محیــط   زیســت اســتان فــارس گفــت: بــر اســاس 
 سرشــماری های انجــام شــده جمعیت حیــات وحش 
در مناطق زیســت محیطی فارس امسال حدود 15 درصد 
افزایش داشته است، شــکار و تخریب زیست گاه هر چند 
دو عامل اصلی تهدید مناطق به شمار می آید، اما اقدامات 

حفاظتی هم افزایش پیدا کرده است.

خبر

معاون توسعه و پیش بینی ســازمان هواشناسی کشور 
ضمن ارایــه توضیحاتی درباره تعویــق راه اندازی رادار 
هواشناسی اردبیل، از تولید اولین رادار ملی هواشناسی 

تا سال آینده خبر داد.
علی عابدینــی معاون توســعه و پیش بینی ســازمان 
هواشناسی در بیســت و دومین نمایشــگاه مطبوعات 
با حضور در غرفه ایســنا با اشــاره به اینکه امسال مبالغ 
عمرانی ســازمان هواشناســی کم بود اظهار کرد: برای 
پشتیبانی رادارهای هواشناســی و خرید و تکمیل آنها 
از بودجه های عمرانی اســتفاده می کنیــم که به خاطر 
کمبود مبالغ عمرانی فعال برنامــه ای برای اضافه کردن 
رادارها نداریم و سعی داریم از رادارهای موجود، حمایت 
و پشــتیبانی کنیم. عابدینی در مورد رادار هواشناسی 
اردبیل که به خاطر کمبود بودجه از تکمیل و راه اندازی 
باز مانده اســت نیز گفــت: بیش از70 درصــد کارهای 
 فیزیکی مربوط به رادار اردبیل انجام شــده اســت ولی 
به خاطر کمبــود بودجه نتوانســتیم ایــن رادار را راه 
اندازی کنیم. هر ســاله در این باره مکاتباتی با سازمان 
 برنامه و بودجه داریم ولی متاســفانه هنوز تامین اعتبار 
نشده اســت. عالوه بر این طبیعی اســت که این کمبود 

بودجه ناشی از مشکالت اقتصادی کشور است.
معاون ســازمان هواشناســی با تاکید بــر اینکه در این 
سازمان صرفه جویی های بسیاری در مقوله های مختلف 
اتفاق می افتد، تصریح کرد: در حال حاضر برای بسیاری 
از موارد از محل صرفه  جویی ها اســتفاده می کنیم ولی 
متاسفانه این مبالغ برای پیشبرد همه امور کافی نیست. 
بسیاری از کارها در گذشته با برون سپاری انجام می شد 
ولی اخیرا ســازمان خود وارد کار شده و به جای قرارداد 
 با شــرکت های دیگر خــود کارها را پیــش می برد که 
این موضوع باعث صرفه جویی در هزینه ها شــده است.

عابدینی با تاکید بر اینکه ســاخت رادار بسیار پر هزینه 
است گفت: اخیرا با پژوهشگاه هوا فضا به منظور ساخت 
رادار ملی وارد مذاکره شده ایم و امیدواریم در سال آینده 
به نتایج مثبتی دســت پیدا کنیم و بتوانیم اولین رادار 
ملی هواشناسی را در کشور تولید کنیم و جز دارندگان 

رادار در دنیا محسوب شویم.
معاون سازمان هواشناســی اظهار کرد: کارهای مربوط 
به ســاخت رادار ملی که با همکاری پژوهشگاه هوا فضا 
به عنوان زیرمجموعــه وزارت ارتباطات و فناوری انجام 

می شود تا30 درصد پیشرفت کرده است.

معاون سازمان هواشناسی خبر داد:

تولید اولین رادار ملی 
هواشناسی تا سال آینده

تازه ها ی محیط زیست

 اســتاندار ایالم از آغاز اجرای طرح » هر زائر؛ یک درخت « در این اســتان به مناسبت 
فرا رسیدن اربعین حسینی ) ع ( خبر داد.

محمدرضا مروارید اظهار داشت: در طرح » هر زائر؛ یک درخت « هر یک از زائران مراسم 
اربعین که از مرزهــای خروجی ایالم راهی عتبات عالیات می شــوند یک درخت به نام 

خود خواهند کاشت.
وی افــزود: در این طرح با همکاری ســازمان حفاظت محیط زیســت، 15 نوع درخت 
سازگار با آب و هوای گرمسیری آماده کرده ایم و برای کاشت به زائران تقدیم می کنیم.

 مروارید، تداوم و گســترش اجرای طرح » هر زائر؛ یک درخت « در ســال های آینده را 
از جمله برنامه های استانداری ایالم عنوان کرد.

 وی خاطرنشــان کرد: ایالم دارای430 کیلومتر مرز مشترک با کشــور عراق است که 
بنا داریم سراسر این مسیر را درختکاری کنیم.

مروارید، از برنامه اســتانداری و دیگر مجموعه های مرتبط در ایــالم به منظور اجرای 
 کمربند ســبز خبر داد و گفت: در پنج ســال گذشــته حدود30 هکتــار درختکاری 
در مرزهای مهران و دهلران داشتیم که جنگل کاری هفت هکتار در سال جاری صورت 

گرفته است.
وی با بیان اینکه50 هزار هکتار از اراضی ایالم در معرض خطر بیابانی شــدن هســتند، 
گفت: این مناطق شناســایی شــده اند و امیدواریم با حمایت و همکاری دستگاه های 
مختلف از جمله سازمان جنگل ها و ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره (، طرح های 

جنگل کاری و بیابان زدایی را در این مناطق به سرعت اجرا کنیم.
اســتاندار ایالم نقش جنگل کاری و جلوگیری از گســترش بیابانزایی را در جلوگیری 
از شــکل گیری کانون های گرد و غبار بســیار موثر خواند و گفت: هرچند بخش عمده 
آلودگی ناشــی از گرد و غبار در منطقه به کانون های تشــکیل ریزگردها در کشورهای 
 عراق، عربســتان و اردن برمی گردد و ریشه کن شــدن آن نیازمند همکاری منطقه ای 

و بین المللی است ولی ما نیز به سهم خود سعی در کنترل آن داریم.

 مطالعات جدید نشــان مــی دهد 
بوی زباله هــای پالســتیکی برای 
 پرنــدگان دریایــی جذابیــت دارد 
و به همیــن دلیل، ایــن موجودات 
زباله های پالســتیکی را می بلعند.

 زبالــه هــای پالســتیکی شــناور 
در ســطح آب هــا به یــک معضل 
 محیــط زیســتی جــدی تبدیــل 
شده است. این زباله ها معموال باعث 
ایجاد زخم و عفونت و مرگ پرندگان 
و موجــودات دریایی می شــوند؛ به 
عالوه پرندگان این زباله ها را با مواد غذایی اشتباه می گیرند و آنها را می بلعند. 
در برخی از موارد نیز پرنــدگان دریایی از حیواناتی تغذیــه می کنند که درون 

معده آنان ظروف پالستیکی قرار دارد. 
 تحقیقــات جدیــد پژوهشــگران دانشــگاه کالیفرنیا نشــان می دهــد تاثیر 
 پالنکتون ها روی زباله های پالســتیکی شــناور در ســطح دریا ســبب تولید 
بویی می شود که شــبیه رایحه گیاهان دریایی پوسیده اســت و برای پرندگان 
جذابیت زیــادی دارد. حدود90 درصد پرندگان دریایی زباله های پالســتیکی 
را می بلعند و به این شکل ســالمت آنان در معرض خطر قرار دارد. نرخ آلودگی 
پالستیکی در سراســر جهان رو به افزایش است و در سال 2014 میالدی حجم 
زباله در ســطح اقیانوس ها به یک چهارم میلیارد تن رسید. بر اساس گزارشی 
که در ماه ژانویه منتشر شد، تا سال2050 میالدی میزان زباله های پالستیکی 
 موجود در حاشــیه آب ها و شــناور بر ســطح آن، بیش از ماهی ها خواهد شد 

و باید اقدام جدی در زمینه جلوگیری از نشت زباله به دریاها صورت گیرد.

مسئله آلودگی هوا در کالنشهرهای 
ایران ابعاد بســیار پیچیده ای دارد.

ســازمان حفاظت محیط  زیســت 
نمی توانــد در این زمینــه از لحاظ 

قانونی ورود کند.
هومان لیاقتی رییس پژوهشــکده 
علــوم محیطی دانشــگاه شــهید 
بهشتی در این یادداشت می نویسد: 
چون بســیاری از قوانینی که برای 
آلودگی هوا نیاز اســت، در اختیار 
 این ســازمان نیســت و بســیاری 
از عوامل تولیدکننده آلودگی هوا نیز گوش شــنوایی ندارنــد. نکته دیگر منابع 
مالی اســت؛ زمانی که عوارض آلودگــی که صنایع کشــور می پردازند به جای 
ورود به صندوق ملی محیط زیســت در اختیار ارگان هــای دیگر قرار می گیرد، 

نمی توان انتظار داشت فعالیت مناسبی در این حوزه انجام شود. 
در مسئله آلودگی هوا فاکتورهای فناوری، شهرسازی و اقتصادی نقش عمده ای 
دارند، البتــه این فاکتور ها به یکدیگر نیز وابســته اند، بــرای نمونه خودروهای 
 تک سرنشــین باید تعیین تکلیف شــوند یا حمل و نقل عمومی باید گسترش 
پیدا کند، اما این اتفاق زمانی اجرایی می شــود که منابع مالی الزم تامین شود.

افزون بر این باید برای اســتفاده از فناوری های روز نیز تــالش کرد، زیرا به این 
 شــکل می توان مصرف ســوخت را کاهش داد یا شــرایطی را فراهــم کرد که 

از آلودگی خودرو، موتور سیکلت و صنایع نیز کاسته شود. 
 این درحالی اســت که با اســتفاده از فناوری هــای جدید اقتصاد کشــور نیز 

تحت تاثیر قرار گرفته و اشتغال نیز ایجاد می شود.

پرندگان دریایی 
زباله را با غذا اشتباه می گیرند

کنترل آلودگی
 با استفاده از فناوری روز

اجرای طرح » هر زائر؛ یک درخت « 
در آستانه اربعین حسینی

تداوم شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده فارس؛

اینجا تفنگ ها هر روز شلیک می کنند

هشت منطقه 
حفاظت شده، 

12 منطقه 
ممنوعه، 

2 پارک ملی، 
یک پناهگاه 

حیات وحش و یک 
 منطقه گردشگری 
در طبیعت فارس 

شناخته
 شده است

 مناطق حفاظت شده استان فارس جزو مناطقی اســت که سودجویان با سو اســتفاده از خالءهای موجود، 
از زیر حفاظ ها می خزند، کمین می زنند و ماشه را می چکانند تا یک لحظه، لذت کاذب شکار را با بر زمین افتادن 

هیبت یک قوچ نر یا ماده میش وحشی به نظاره بنشینند.
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پیشنهاد  سرد بیر: 
مناجات گنجشک با خدا

» توضيح دهيد که چگونــه مي توان با اســتفاده از يک 
فشارسنج ارتفاع يک آسمان خراش را اندازه گرفت؟ «

ســوال باال يکي از ســواالت امتحان فيزيک در دانشگاه 
کپنهاگ بود.

يکي از دانشجويان چنين پاسخ داد: به فشار سنج يک نخ 
بلند مي بنديم. سپس فشارسنج را از باالي آسمان خراش 

طوري آويزان مي کنيم که سرش به زمين بخورد. 
ارتفاع ســاختمان مورد نظر برابر با طول طناب به اضافه  

طول فشارسنج خواهد بود.
پاسخ باال چنان مســخره به نظر مي آمد که مصحح بدون 
تامل دانشــجو را مردود اعالم کرد. ولي دانشــجو اصرار 
داشت که پاسخ او کامال درست است و درخواست تجديد 
نظر در نمره خود کرد. يکي از اســاتيد دانشگاه به عنوان 

قاضي تعيين شد و قرار شد که تصميم نهايي را او بگيرد.
نظر قاضي اين بود که پاسخ دانشجو در واقع درست است، 
ولي نشانگر هيچ گونه دانشي نسبت به اصول علم فيزيک 
نيست. سپس تصميم گرفته شد که دانشجو احضار شود و 
در طي فرصتي شش دقيقه اي پاسخي شفاهي ارايه دهد 

که نشانگر حداقل آشنايي او با اصول علم فيزيک باشد.
دانشــجو در پنج دقيقه اول ســاکت نشســته بود و فکر 

مي کرد. قاضي به او يادآوري کرد که زمان تعيين شــده 
 در حال اتمام اســت. دانشــجو گفت کــه چندين روش 
به ذهنش رسيده است ولي نمي تواند تصميم گيري کند 

که کدام يک بهترين است.
 قاضي بــه او گفت که عجله کند و دانشــجو پاســخ داد: 
روش اول اين اســت که فشارســنج را از باالي آســمان 
خراش رها کنيم و مدت زماني که طول مي کشد به زمين 

برسد را اندازه گيري کنيم. 
 ارتفاع ســاختمان را مي توان با استفاده از اين مدت زمان 

و فرمولي که روي کاغذ نوشته ام محاسبه کرد.
دانشــجو بالفاصله افزود: » ولي من اين روش را پيشنهاد 

نمي کنم، چون ممکن است فشارسنج خراب شود! «
» روش ديگر اين اســت که اگر خورشــيد مي تابد، طول 
فشارسنج را اندازه بگيريم، ســپس طول سايه فشارسنج 
را اندازه بگيريم و آنگاه طول ســايه ســاختمان را اندازه 
 بگيريم. با اســتفاده از نتايج و يک نســبت هندسي ساده 
 مي توان ارتفاع ســاختمان را اندازه گيــري کرد. رابطه 

اين روش را نيز روي کاغذ نوشته ام. «
ولي اگر بخواهيم با روشــي علمي تر ارتفاع ساختمان را 
اندازه بگيريم، مي توانيم يک ريســمان کوتاه را به انتهاي 

فشارسنج ببنديم و آن را مانند آونگ ابتدا در سطح زمين 
و سپس در پشت بام آســمان خراش به نوسان درآوريم. 
سپس ارتفاع ســاختمان را با اســتفاده از تفاضل نيروي 

گرانش دو سطح به دست آوريم. 
 من رابطه هاي مربوط به اين روش را که بســيار طوالني 

و پيچيده هستند در اين کاغذ نوشته ام.
آها! يک روش ديگر که چندان هم بد نيســت: اگر آسمان 
خراش پله اضطراري داشته باشــد، مي توانيم با استفاده 
 از فشارســنج ســطح بيروني آن را عالمت گذاري کرده 
و باال برويم و سپس با اســتفاده از تعداد نشان ها و طول 

فشارسنج ارتفاع ساختمان را به دست بياوريم.
» ولي اگر شما خيلي سرسختانه دوست داشته باشيد که 
از خواص مخصوص فشارســنج براي اندازه گيري ارتفاع 
استفاده کنيد، مي توانيد فشــار هوا در باالي ساختمان را 
اندازه گيري کنيد و ســپس فشــار هوا در سطح زمين را 
اندازه گيري کنيد، ســپس با استفاده از تفاضل فشارهاي 

حاصل ارتفاع ساختمان را به دست بياوريد. «
ولي بدون شــک بهترين راه اين است که در خانه سرايدار 
آســمان خراش را بزنيم و بــه او بگوييم که اگر دوســت 
دارد صاحب اين فشارســنج خوشگل بشــود، مي تواند 
 ارتفاع آســمان خراش را به ما بگويد تا فشارسنج را به او 

بدهيم!
دانشــجويي کــه داســتان او را خوانديد، کســی نبود 
 جــز نيلــز بــور، فيزيکــدان دانمارکــي برنــده جايزه 

فيزيک نوبل .

خيلی از اين راهکارها فقط به طور موقتی اعتمادبه نفس شما 
را باال می برند، اما باز هم باعث می شوند کارهايی انجام دهيد 
که قبال حتی فکرش را هم نمی کرديد و با انجام آنها اعتمادی 

عميق تر نسبت به خودتان در وجودتان ايجاد می کنيد.
16- با خودتان مهربان باشید

 ممکن اســت با خودتان بدرفتــاری کنيــد. درک کنيد که 
هيچ نيازی به اين کار نيســت. حتی اگر تا امروز هم اين طور 
رفتار می کرده ايد ديگر وقتش رســيده اســت که دست از آن 
برداريد. درعوض با خودتان مهربان باشيد. هيچ اشکالی ندارد. 
بدرفتاری با خودتــان هيچ دليلی نــدارد مگراينکه بخواهيد 

خودتان را ناراحت کنيد و دشمنان تان را شاد.
يک بخش مهم مهربــان بودن با خودتان اين اســت که نقاط 
قوت تان را می فهميد و آنها را رشد می دهيد. اين کار نه تنها به 
بهتر شدن مهارت های تان کمک می کند بلکه اعتمادبه نفس 
تان را هم باال می برد. يک بخــش کوچک تر، اما مهم ديگر اين 

است که تحسين های ديگران را بپذيريد. 
تشــکر کردن برای تحســين و تمجيد ديگران هيچ اشکالی 

ندارد و بعد از هر تحسين حس خوبی به خودتان پيدا کنيد.
 17- یاد بگیرید که ذهنتان چطور کار می کند

 آدم ها با هم فرق دارند، اما مســئله مهم تر اين است که نحوه 
کارکرد ذهن آنها شباهت های زيادی با هم دارد. 

چيزی که برای بقيه خــوب عمل کرده، ممکن اســت برای 
شــما هم موثر باشــد. وقتی با عملکرد ذهنتان بيشــتر آشنا 
 شــويد می فهميد که در موقعيت های مختلف چه واکنشــی 
 خواهد داشــت. وقتـــی خودتـــان را بهتـــر بشناســـيد

اعتمادبه نفس تان باالتر خواهد رفت.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آيا می دانستيد که نعناع، سکسکه و تنگی نفس را شفا می دهد؟
 آيا می دانستيد که زمين با ســرعتی معادل صدوهشتاد هزار کيلومتر 

در ساعت دور خورشيد می چرخد؟
 آيا می دانســتيد که خوردن يک سيب اول صبح، بيشــتر از قهوه باعث 

دور شدن خواب آلودگی می شود؟
آيا می دانستيد که موريانه ها قادرند تا ۲ روز زير آب زنده بمانند؟

 آيا می دانســتيد که برای جلوگيــری از جوانه زدن ســيب زمينی بايد 
درون سبد آن يک عدد سيب قرار دهيد؟

 آيا می دانســتيد که مارها ناشــنوا هســتند و احســاس آنها از محيط 
اطراف شان بر اساس ارتعاشاتی است که از زمين می گيرند؟

آيا می دانستيد که فنالند بهترين آب نوشيدنی و هندوستان بدترين آب 
نوشيدنی را دارد؟

 آيا می دانستيد که نوزاد بيش از۳۰۰ اســتخوان دارد که با رشد بعضی 
از آنها به يکديگر جوش می خورند؟

 آيا می دانســتيد که اليه بيرونی پوســت انســان هر ۲ هفتــه يک بار 
با سلول های جديد تعويض می شود ؟

 آيا می دانســتيد که کتاب رکوردهای گينس، رکورددار دزيده شــدن 
از کتابخانه های عمومی است؟

آيا می دانستيد که بدن انسان قادر است در ظرف يک ساعت دو ليتر عرق 
توليد کند؟

آيا می دانستيد که با چشم غيرمجهز به دوربين يا تلسکوپ، شش هزار 
ستاره را در آسمان می توان مشاهده کرد؟

موفقیت

هایالیت

از تمام وجوه مثبت زندگی خود لذت ببرید و آنها را نادیده 
نگیرید 

در مقابل ديگران گارد نگيريد. شــاد بودن و لبخنــد زدن در زندگی 
احتياجی بــه مهارت و وقت ندارد. کافی اســت از اين چند راه ســاده 

استفاده کنيد.
به اطرافیان، لبخند بزنید

منتظر ديگران نباشيد تا به شما لبخند بزنند. شما به آنها نشان دهيد 
چگونه اين کار را انجــام دهند. با اطرافيان خود راحت باشــيد. از آنها 
تعريف کنيد. از عکس العمل آنها نترســيد. خودتان باشــيد و به آنها 
فرصت دهيد با شما ارتباط برقرار کنند. هر چه شما بيشتر به ديگران 

لبخند بزنيد، آنها نيز بيشتر به شما لبخند خواهند زد. 
زندگی در شرايطی که همه اطرافيان تان با شما برخوردی خوب دارند 

و به شما روی خوش نشان می  دهند، بسيار لذت بخش تر است.
فرض کنید امروز یک روز بسیار عالی است

چنين فرض کنيد و مطمئن باشــيد که همين طور هم خواهد شــد. 
تحقيقات نشان می  دهند که هر چند که ما تصور می  کنيم آن طور که 
فکر می  کنيم رفتار می  کنيم، اما در اکثر موارد عکس اين موضوع صادق 

است؛ يعنی رفتار ما بر فکرمان تاثير می  گذارد. 
داشتن رفتاری خوب منجر به افکار خوب و اتفاقات خوب می  شود.

روی نکات مثبت زندگی خود تمرکز کنید
از تمام وجوه مثبــت زندگی خود لذت ببريد و آنهــا را ناديده نگيريد. 
همه افراد در زندگی خود نقاط مثبت و امتيازاتی دارند که خيلی اوقات 
نسبت به آنها بی توجه هستند. از توانايی  های شخصی خود برای انجام 

کارها استفاده کنيد هر شخصی توانايی خاص و منحصر به فردی دارد.

 - آرامش پيامد انديشــيدن نيســت، بلکه نينديشــيدن 
به گرفتاری ها و چالش هايی اســت که ارزش انديشيدن 

ندارند!
- برای پير بردن به قلب و ذهن کسی، به آرزوهای آينده او 

بنگريد، نه به دستاوردهای گذشته اش. 
- احمقی که فکر می کنی من فقط تــو رو دارم کوری که 

نمی بينی من می خوام فقط تورو داشته باشم. 
- اگر می خواين به درخواســت دوســتی يکی جواب رد 
بدين، خواهشــا محترمانه و با حفظ شان طرف مقابل اين 
کار رو انجام بدين، چون اون شــخص بعد از کلی کلنجار 

با خودش و غرورش دل به دريا زده و واقعا دوستتون داره. 
- اينکه يک نفر جوابی نمی ده، خودش يک جور جوابه.
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پادشــاهی جايزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که 
بتواند به بهترين شکل، آرامش را تصوير کند.
نقاشان بسياری آثار خود را به قصر فرستادند.

آن تابلو ها، تصاويری بودند از جنگل به هنگام غروب، 
رودهــای آرام، کودکانی که در خاک مــی دويدند، 
رنگين کمان در آسمان و قطرات شــبنم بر گلبرگ 

گل سرخ.
پادشــاه تمام تابلو ها را بررسی کرد، اما سرانجام فقط 

دو اثر را انتخاب کرد.

 اولی، تصوير درياچه آرامی بود کــه کوه های عظيم 
و آسمان آبی را در خود منعکس کرده بود.

در جای جايش می شد ابرهای کوچک و سفيد را ديد، 
و اگر دقيق نگاه می کردند، در گوشــه چپ درياچه، 
 خانه کوچکی قرار داشــت، پنجره اش بــاز بود، دود 
 از دودکــش آن بر می خواســت که نشــان می داد 

شام گرم و نرمی آماده است.
تصوير دوم هم کوه ها را نمايش می داد.

اما کوه ها ناهموار بود، قله ها تيز و دندانه ای بود.
آسمان باالی کوه ها به طور بيرحمانه ای تاريک بود، 

و ابرها آبستن آذرخش، تگرگ و باران سيل آسا بود.
اين تابلو هيــچ با تابلوهای ديگری که برای مســابقه 

فرستاده بودند، هماهنگی نداشت.
اما وقتی آدم با دقت به تابلو نگاه می کرد، در بريدگی 

صخره ای شوم، جوجه پرنده ای را می ديد.
آنجــا، در ميــان غرش وحشــيانه طوفــان، جوجه 

گنجشکی، آرام نشسته بود.
 پادشــاه درباريــان را جمع کــرد و اعــالم کرد که 

برنده جايزه بهترين تصوير آرامش، تابلو دوم است.
بعد توضيح داد:

آرامش آن چيزی نيســت که در مکانی بی سر و صدا، 
بی مشکل، بی کار سخت پيدا می شود، چيزی است 
که می گذارد در ميان شرايط سخت، آرامش در قلب 
ما حفظ شود. اين تنها معنای حقيقی آرامش است …

پسر يک شيخ عرب برای تحصيل به آلمان رفت. 
 يک ماه بعــد نامه ای به اين مضمون برای پدرش فرســتاد: 
» برلين فوق  العاده است، مردمش خوب هستند و من واقعا 
اينجا را دوست دارم ولی يک مقدار احساس شرم می کنم که 
با مرسدس طالييم به مدرسه بروم در حالی که تمام دبيرانم 

با ترن جا به جا می شوند. «
مدتی بعد نامه ای به اين شرح همراه با يک چک يک ميليون 
دالری از پدرش برايش رســيد: » بيش از اين ما را خجالت 

نده، تو هم برو و برای خودت يک ترن بگير! «

گنجشک با خدا قهر بود. روزها گذشت و گنجشگ با خدا هيچ 
 نگفت. فرشــتگان ســراغش را از خدا می گرفتند و خدا هر بار 
به فرشتگان اين گونه می گفت: می آيد؛ من تنها گوشی هستم 
که غصه هايش را می شنود و يگانه قلبی هستم که دردهايش 

را در خود نگاه می دارد ...
و سرانجام گنجشــک روی شــاخه ای از درخت دنيا نشست. 
فرشتگان چشــم به لب هايش دوختند، گنجشک هيچ نگفت 
و خدا لب به سخن گشــود: با من بگو از آن چه سنگينی سينه 

توست.

گنجشک گفت: النه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هايم بود 
و سرپناه بی کسی ام. تو همان را هم از من گرفتی. 

اين طوفان بی موقع چه بود؟ چه می خواســتی؟ النه محقرم 
کجای دنيا را گرفته بود؟ و سنگينی بغضی راه کالمش بست. 

ســکوتی در عرش طنين انداخت. فرشــتگان همه سر به زير 
 انداختند. خــدا گفت: مــاری در راه النه ات بود. بــاد را گفتم 
تا النه ات را واژگون کند. آن گاه تو از کمين مار پر گشــودی.

گنجشگ خيره در خدايی خدا مانده بود.
خدا گفت: و چه بســيار بالها که به واســطه محبتم از تو دور 
کردم و تو ندانسته به دشــمنی ام برخاستی! اشک در ديدگان 

گنجشک نشسته بود. ناگاه چيزی درونش فرو ريخت.
های های گريه هايش، ملکوت خدا را پر کرد.

مناجات گنجشک با خداپسر شیخ عربپادشاه و جایزه بزرگ

سودوکو

دانشجوی خالق

تلنگری بر روح

نمي دونم حوصله دارين اين دست نوشته رو بخونين يا نه؟ 
اصال شما آدم با حوصله اي هستين؟

يادم مياد اولين بار اين نکته قشنگ رو استادم فرمودن که:
همون طور که توي جشــن ها و مراسم شــاد، نورافشاني 
 و روشــنايي و چراغوني کردن، رکن و اســاس کاره، صبر 

و حوصله هم رکن و پايه زندگيه.
اما متاســفانه مــا غالبا به انــدازه کافي صبــور و پرتحمل 
 نيســتيم. عمدتا بدنبال نتيجه هاي فوري و سريع هستيم 

و اين يه آفت بزرگ واسه موفقيت و پيشرفته.
-هممون مي خوايم توي شغلمون موفقيت هاي کالني رو 

تجربه کنيم، اما چندان صبور نيستيم. 
 اگر تالش هــا و دوندگي هامون نتيجه فوري نده، دلســرد 
و پشــيمون مي شــيم و حتي بــه اين فکر مــي افتيم که 

شغلمون رو عوض کنيم. 
 - دلمون مي خواد زندگي گرم و شــيريني داشــته باشيم، 

اما امان از کم تحملي مون. 
 وقتــي بداخالقي هــا و رفتار نامناســب همســرمون رو 

 مي بينيــم زود از کــوره  در مي ريــم، داد و بيــداد و قهر 
مي کنيم، يه عده هم که زود مي گــن تفاهم نداريم و بريم 

توافقي جدا بشيم!
 - دوســت داريم فرزندان خوبي تربيت کنيــم، اما تحمل 
 نق زدن ها، بــاال و پايين پريــدن ها، اســتقالل طلبي ها 

و حتي لجبازي هاي طبيعي بچه هامون رو هم نداريم. 
- جالب اينجاست که ما توي طاعت و عبادت خدا هم صبور 

نيستيم و دنبال نتيجه هاي زود و زياد هستيم. 
چهــار روز نمــاز و روزه و اندک مراقبتــي در کنترل نفس 
 داريــم اون وقــت انتظــار داريــم درهاي رحمــت الهي 
و مائده هاي آســموني که خــدا قول داده بــه روي اولياي 
الهي باز کنه به روي ما هم باز و ســرازير بشــه، مستجاب 
 الدعوه بشــيم، چشــمامون به حقايق اين عالم باز بشــه 

و در صورت لزوم طي االرضي هم بکنيم!
اما دوستان صميمي؛

 همه ايــن رو بايد بدونيــم که الزمه موفقيــت هاي بزرگ 
و پيشرفت هاي عظيم صبر و تحمله. 

بايد بدونيم که هيچ نهال گردويــي با چند روز آبياري گردو 
نمي ده.

فرقي نمي کنه که شما چه موفقيتي رو مي طلبين. 
کماالت معنوي و بهشت رو مي خواين، موفقيت هاي شغلي 
و مالي رو مي خوايــن، زندگي گرم و صميمانــه و فرزندان 
خوب مي خواين يا ... اونچه که مهمــه اينه که بايد حوصله 

داشت، تحمل کرد، ايستادگي کرد و صبور بود تا موفق شد.
 ظريفي مي گفت: توي ترتيب الفباي فارســي ابتدا » ص « 

و بعد » ظ « است. ابتدا صبر و بعدش ظفر.
تصميم بگيريم و تمرين کنيم کــه صبر و تحمل و بردباري 
و حوصله مون رو بيشتر کنيم که حضرت علي عليه السالم 
 فرمودند:  کســي که بر مرکب صبر و بردباري ســوار باشد 
 به ميــدان پيــروزي خواهد رســيد و نيــز فرمــوده اند:  
 انســان صبور و شــکيبا پيــروزي را از دســت نمي دهد 
اگرچه زمان آن طوالني شــود. صبر و ظفر هر دو دوستان 

قديم اند؛ براثر صبر نوبت ظفر آيد.
موفق باشين.

آیا شما آدم با حوصله ای هستید؟!

ریش گرو گذاشتن

 اگر شخصی بخواهد پولی از کســی قرض کند و چيزی گرو بگذارد 
 و قول ســود کالنی بدهد؛ اما قصد فريب داشــته باشد، مثل فوق را 

در موردش به کار می برند.
قصه آن چنين است: روزی مردی روســتايی ناشناس در دکان يک 
حاجی می رود و از او تقاضای مقداری پول به عنوان قرض می کند. 
حاجی می گويد: » ای بابا، من که تو را نمی شناسم چطوری پولم را 

به تو بدهم؟ آخر يک گرويی، يک چيزی بايد بسپاری. «
مرد می گويد: » حاجی، ريشم را گرو می گذارم. « 

 حاجی قبول مــی کند. مرد روســتايی اطــراف را نــگاه می کند 
و در نهايت ناراحتی و با دل نگرانی دســت می برد و يک تار از موی 

ريشش را می کند و به حاجی می دهد. 
حاجی هم تار مو را با نهايــت احتياط در کاغذی می پيچد و کاغذ را 

در صندوق می گذارد و دو دستی، پول را تقديم مرد می کند.
تصادفا يک آدم کاله بردار و حقه باز در آن حوالی بود؛ همين که اين 
معامله را ديد پيش خودش فکر کرد: » عجب معامله خوبی اســت! 
چه بهتر من هم فردا صبــح پيش حاجی بيايم و بــا دادن چند تار 
 موی ريشــم پول بگيرم. مردک حقه باز فردا صبح زود با قيافه حق 
به جانب در دکان حاجی می رود و می گويد: » حاجی آقا، مقداری 
جنســم در راه اســت و احتياج به صد تومان پــول دارم. اگر لطف 
بفرماييد، فردا همين وقت ده تومــان هم رويش می گذارم و تقديم 
 می کنم. « حاجی می گويد:» آخر بابا جان، من که شما را نديده ام 
و نمی شناســم. آخر يک گرويی بايد بســپاری که من صد تومان 
 پول به تو بدهم. « مردک کاله بردار خنــده ای می کند و می گويد: 
» حاجی آقا، ريش، ريشــم را امانــت می گذارم و قــول می دهم 
 فردا صبح پول را بيــاورم تقديمت کنم. « حاجــی  فکری می کند 
و می گويد: » بســيار خوب، قبول دارم. « که يک مرتبه مردک بی 
آنکه توجهی بــه اطراف بيندازد دســت می برد و يــک چپه مو، از 

ريشش می کند و به طرف حاجی دراز می کند. 
حاجی می بيند به اندازه يک سير مو از ريشش کنده. 

 خوب نگاه مــی کند و مــی گويــد: » بابا جــان، آن يــک تار مو 
غير اين يک چپه است! «

ضرب المثل

از گره های بی شمار زندگی گله نمی کنم.
در اولين لحظه ای که به دنيا آمدم،

گره ای به نافم زدند که معنای گره را بفهمم!
همان لحظه دانستم که هميشه گره معنای بدی ندارد …

شايد حکمتی در اين گره هاست!
با خوش بينی و صبر هر گره را بــا رنگی زيبا کنار گره بعدی 
می گذارم و خدا را شــکر می کنم که توانايی مقابله با آنچه 

سرنوشت برايم رقم زده را دارم ...
شايد روزی برسد که با اين همه گره فرشی زيبا ببافم.

فرشــی که خالق هستی نقشــه اش را کشــيده و مرا برای 
بافتنش برگزيده؛

چرا که استعداد و توانايی الزم را در من ديده!
و من هر لحظه شکرگزارم ...

 شــنيده بودم قلب هر کس به اندازه مشت گره خورده اش 

است..
مشت می کنم...

و خيره می شوم به انگشت های گره خورده ام... 
دستم را می چرخانم...

دستم را می چرخانم و دورتادورش را نگاه می کنم...
چقدر کوچک و نحيف بايد باشد قلبم...

در عجبم از اين کوچک نحيف که چه به روزم آورده...

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
دروازه تیم ملی مثل انتخابات آمریکا؟

فضای مجازی

هوادار معروف ســپاهان در تمرینات گیتی پســند حضور یافت و 
در کنار ملی پوشــان این تیم عکســی به یادگار گرفت. هواداری 
که معموال بر ســر تمرینات تیم فوتبال ســپاهان دیده می شود 
آخر هفتــه پیش به تمرینات تیم فوتســال گیتی پســند رفت و 
حال و هوای ویــژه ای به آن بخشــید. محمد کشــاورز هم این 
تصویر را در صفحه شخصی خود در اینســتاگرام منتشر کرد. در 
این عکس یادگاری عالوه بر کاپیتان پیشــین تیم ملی فوتسال، 
بازیکنان نامدار و ملی پوش دیگری چــون مهران عالیقدر، احمد 
اسماعیل پور، افشین کاظمی، سپهر محمدی و مهدی جاوید نیز 

دیده می شوند.

هوادار سپاهان 
در کنار ملی پوشان نامدار 

چلسی قصد دارد برای جذب مارکو وراتی، هافبک پاری سن ژرمن، 
پیشنهاد بســیار جذابی به این تیم ارائه کند. وراتی تحت هدایت 
امری، شــرایط خوبی را در پاریس سپری نمی کند. او جایگاهش را 
از دســت داده و از حضور در پاریس خیلی خوشحال نیست. کونته 
که در تیم ملی ایتالیا با وراتی همکاری داشــته، شــناخت خوبی 
از او دارد و از همین رو به دنبال جذب اوســت. چلســی قصد دارد 
 برای به خدمت گرفتن ســتاره ایتالیایی، 50 میلیون یورو به عالوه 
سسک فابرگاس را به پاری ســن ژرمن پیشنهاد دهد که پیشنهاد 
بسیار جذابی برای پاریســی ها خواهد بود و باید دید سران باشگاه 
چه واکنشی در قبال این پیشنهاد خواهند داشت. با توجه به سابقه 
همکاری وراتی و کونته، در صورت رضایت باشــگاه پاریسی به نظر 

وراتی تمایل زیادی به این انتقال داشته باشد.

دیدیه دروگبا، مهاجم ســابق چلسی معتقد اســت که باید زمان 
کافی در اختیار مورینیو در یونایتد قرار بگیرد.

مهاجم ساحل عاجی چندین فصل تحت هدایت مورینیو بازی کرد 
و دوستی نزدیکی با آقای خاص دارد. سرمربی پرتغالی دروگبا را از 
فرانسه به چلســی آورد و این دو در کنار هم و پس از آن جام های 
بســیاری کســب کردند. حال دروگبا به حمایت از سرمربی سابق 

خود پرداخت و مدعی شد که او  به زمان نیاز دارد.
 او گفت:» فکــر می کنم چالش خیلی بزرگی پیــش روی مورینیو 
اســت. فکر می کنم کمی زمان نیاز دارد تا تیمی که می خواهد را 
بســازد.« یونایتد در حالی وارد وقفه بازی های ملی شد که در رده 
ششم جدول لیگ برتر قرار گرفته و 8 امتیاز با لیورپول صدرنشین 
فاصله دارد. آنها همچنین با رده چهــارم جدول نیز 6 امتیاز فاصله 
دارند که از فشردگی باالی جدول و کار دشــوار آقای خاص برای 

جبران این فاصله حکایت دارد.

در شــرایطی که این روزها تمــام تمرکز فوتبال ایران بــه بازی روز 
سه شنبه تیم ملی فوتبال کشــورمان در مقابل سوریه معطوف شده 
رقابت های لیگ برتر فوتســال به روزهای حســاس خودش رسید و 
نبرد تیم هــای اول و دوم جدول لیگ در ایــن هفته می تواند تکلیف 
قهرمان نیم فصل را مشخص کند. گیتی پسند 27 امتیازی در حالی 
میزبان تیم دوم جدول یعنی مس سونگون اســت که تیم حریف با 
فاصله هفت امتیازی نســبت به گیتی پســند تیم دوم جدول است. 
البته گیتی پســند در 9 بازی قبلی همه رقبا را شکست داده و شاید 
برای تیمی با این همــه بازیکن ملی پوش بردن مس ســونگون کار 
سختی نباشــد ولی به هر حال حساسیت ها و حواشــی این بازی از 
جانب سرمربی اصفهانی تیم مس که استاد جنگ روانی است ممکن 
است کار را برای شاگردان رضا لک ســخت کند. به هر حال افضل با 
گیتی پسند به عنوان قهرمانی جام باشــگاه های آسیا هم رسید ولی 
در این دو سال اخیر تقابل او با گیتی پسند همیشه جذاب و پرحاشیه 
بوده است.  مس ســونگون در هفته نهم لیگ و در یک بازی جنجالی 
که با اخراج دو بازیکن حفاری خوزستان همراه بود توانست با نتیجه 
5 بر 2 یکی از رقبای خودش را از میدان به در کند و شــاگردان علی 
افضل برای دومین هفته متوالی باید به دیدار رقیب مستقیم خودشان 
بروند. بلو و تاینان دو بازیکن خارجی مس در کنار مرتضی عزتی، بابک 
نصیری و مهرداد جابری، جزو بازیکنان تاثیرگذار مس هســتند. این 
مسابقه به نوعی تقابل علیرضا صمیمی و سپهر محمدی دو دروازه بان 
اصلی تیم ملی ایران هــم خواهد بود که در جــام جهانی کلمبیا به 
صورت متناوب در درون دروازه تیم ملی قــرار گرفتند و باید در این 
بازی نشان دهند که کدام یک شایستگی بیشــتری برای پوشیدن 
پیراهن شماره یک تیم ملی را دارند. محمد کشاورز هم همچنان به 
خاطر مصدومیتی که در جام جهانی نصیبش شد در این بازی غایب 
است. باشگاه گیتی پســند هم با صدور بیانیه ای تماشای این بازی را 
 رایگان اعالم کرد تا همه در انتظار پر شدن ســالن پیروزی در بازی 

امروز  باشند.

پیشنهاد جذاب چلسی 
برای جذب وراتی

دروگبا: 

مورینیو به زمان نیاز دارد

هفته دهم لیگ برتر فوتسال؛

تکلیف قهرمانی گیتی پسند 
در بازی با مس مشخص می شود

منهای فوتبال

فوتبال جهان
. مدعی جدید برای رفیعی از راه رسیداستقالل با منصوریان قهرمان می شود

در حالــی کــه مدتــی اســت باشــگاه های 
تراکتورسازی، پرســپولیس و استقالل تالش 
می کنند ســروش رفیعی را جــذب کنند یک 
مدعی تازه پیدا شده است که خیلی هم مدعی 
است! باشگاه فوالد خوزســتان که رفیعی عضو 
آن بــود و برای گذرانــدن دوران ســربازی به 
تراکتورسازی رفته اســت مدعی شده سروش 
رفیعــی بازیکــن این باشــگاه اســت.علیرضا 
اژدری زاده مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان 
به ســایت این باشــگاه گفت:» تاکنون باتوجه 
به احترام گذاشــتن به مرحله خدمت سربازی 
ســروش رفعیی از انجام هرگونــه اظهار نظر به 
صورت رسمی از ســوی باشگاه فوالد خودداری 

شده بود. با توجه به اتمام زمان خدمت مقدس 
ســربازی این بازیکن، باشــگاه فوالد حق خود 
می داند که رسما اعالم کند رفیعی با این باشگاه 
قرارداد دارد. بر این اســاس رفیعی در نیم فصل 
دوم لیگ برتر شانزدهم قطعا بازیکن باشگاه ما 

محسوب می شود و در اختیار فوالد است.« 

 بازیکن پیشین تیم فوتبال اســتقالل معتقد است هر کدام از هواداران 
این تیــم می توانند طرفدار هر کســی که می خواهند، باشــند. فرزاد 
مجیدی در واکنش به این ســوال که »چنددســتگی هواداران برای 
طرفداری از امیــر قلعه نویی، مرحوم ناصر حجــازی، فرهاد مجیدی و 
علیرضا منصوریان به اســتقالل ضربه نمی زنــد؟«، تصریح کرد: حق 
هوادار اســت که طرفدار هر کسی باشــد. به ما چه ارتباطی دارد؟ من 
طرفدار استقالل هســتم و از منصوریان حمایت می کنم. این استقالل 
پتانسیل قهرمانی دارد و قهرمان هم خواهد شــد. منصوریان توانایی 
جمع کردن تیم را دارد.سرپرســت موقت اســتقالل در فصل گذشته 
در پایان عنوان کرد: درگذشــت پورحیدری ضایعه بزرگی بود. حضور 
مردم ثابت کرد که او چقدر بزرگ است. جا دارد از همه پرسپولیسی ها 
و پیشکسوتان شان تشکر کنم که برای مراسم او حاضر شدند. آنها نشان 

17دادند که در این مواقع استقالل و پرسپولیس معنا ندارد.
دست فغانی از جایزه کوتاه ماند

 انتخاب علیرضا حیدری به عنوان رییس فدراسیون جهانی 
کشــتی پهلوانی ثابت کرد ایــن قهرمان نامــدار هیچگاه 
از جمع خانواده گوش شکســته ها جدا نبوده و اختالفی با 
متولیان کشتی ندارد. جمعه شــب  اتفاق مهمی در آستانه 
برگزاری رقابــت های جهانی کشــتی پهلوانی در بالروس 
افتاد و مردی از جنس کشــتی ایران بر مســند ریاســت 

فدراسیون جهانی این رشته تکیه زد.
علیرضا حیدری در حالی با تعامل و دیپلماسی فدراسیون 
کشــتی ایران با همتایان جهانی خود به این مســئولیت 
رسید که تا چندی پیش بســیاری از منتقدان و مخالفان 
فدراســیون، صحبت از قهــر و انزوای حیــدری با دنیای 
 کشتی به میان آورده و از اختالفات شدید او با رسول خادم 

می گفتند.
به هر حال دستیابی کاندیدای ایرانی به ریاست فدراسیون 
جهانی کشــتی پهلوانــی آن هم بــا همــکاری و تعامل 
فدراســیون کشــتی نشــان داد هیچ اختالف و دشمنی 

دیرینه ای بین حیدری با متولیان کشــتی وجود نداشته و 
عدم قبول پست نایب رییسی فدراسیون کشتی هم دالیل 

دیگری داشته است.
دالیلی که حیدری بارها به آن اشــاره کرد و گفت: »چون 
رسول خادم مدیر توانمندی اســت نیازی به نایب رییس 
ندارد و عدم همکاری من با خادم را با مســئله اســتعفای 
علیرضا رضایی مرتبط ندانید، چون هر کــدام از ما دالیل 

خاص خود را داریم.«
خوشبختانه حیدری با کســب این موفقیت بین المللی در 
عرصه مدیریت، توانســت به آنچه می خواهد دست یابد و 
مهر تاییدی بر گفته های قبلی خود بزنــد. اظهاراتی که با 
بیان آن معتقــد بود منتظر فرصتی اســت تــا اگر روزی 
جایگاه مناسبی برایش در این عرصه ایجاد شود، می تواند 

حضوری موثر در عرصه کشتی داشته باشد.
آنچه مســلم اســت باید حضور مجدد علیرضا حیدری در 
عرصه کشتی و آغاز همکاری رســمی و بیش از پیش او با 
فدراســیون را به فال نیک گرفت؛ چراکه ورزش اول ایران 

همچنان به این سرمایه های باتجربه و کاربلد نیاز دارد.

باشگاه استقالل قصد 
دارد برای بزرگداشت 
یاد و خاطره منصور 
پورحیــدری در دو 
بازی آینــده اش از 
پیراهن مشکی رنگ 
استفاده کند؛ البته 
این پیراهن ها طرح 
جالب و خاصی هم 
دارند که باید به تایید 
سازمان  مسئوالن 

لیگ برسد.

قاب   روز خارج از گود

طرح پیشنهادی پیراهن استقالل برای بازی صبا

افتخاراتی که علیرضا فغانی در سال 2016 به دست آورده، هرگز داور 
دیگری در سطح قاره کهن به آن نرسیده است. قضاوت در فینال های 
مهمی چون المپیک 2016، جام باشــگاه های جهان، جام ملت های 
آسیا و لیگ قهرمانان آســیا افتخارات بزرگی است که توسط علیرضا 
فغانی، محمدرضا منصوری و رضا ســخندان حاصل شــد. این رزومه 
موفق باعث شــد تا همه فوتبالدوستان خیالشــان راحت شود که در 
امر فوتبال حداقل یک جایزه فوتبال ایران تثبیت شــده اســت ولی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا در اقدامی عجیب بخش انتخاب برترین 
داور را از کنداکتور مراســم حذف کرد. AFC چندی قبل در نامه ای 
به فدراســیون فوتبال اعالم کرد فغانی بهترین داور آسیاســت و قرار 
است در مراســمی خصوصی از وی و همکارانش تقدیر به عمل آورد 
اما در کمال ناجوانمردی داور ایرانی هیچ جایگاهی در مراسم انتخاب  

عناوین برترین ها  در قاره کهن نخواهد داشت.

پس از کسب کرسی جهانی؛

پایان شائبه اختالفات با طعم ریاست

انتقادات از ضعف بازیکنان اوکراینی پرســپولیس تمامی 
ندارد. مسئله مهم البته این است که هر دو بازیکن اوکراینی 
با تایید کادر فنی پرسپولیس به این تیم پیوسته اند و همین 
باعث بروز شبهاتی شده است. رضا شاهرودی پیشکسوت 
باشگاه پرسپولیس در اظهاراتی عجیب اتهاماتی به برانکو 
وارد کرده است. اتهاماتی که می تواند بار حقوقی هم داشته 
باشد.شــاهرودی گفت: »من بارها گفته ام که کیفیت فنی 
این بازیکنان نشــان می دهد که آنها فقــط به خاطر دالل 
بازی به پرسپولیس آمده اند. واقعا نمی دانم چرا کریم باقری 
درباره مســائل صحبتی نمی کند. برانکو هم کــه آنها را از 

نظر فنی تایید کرده است فقط می گوید وضعیتشان بهتر 
می شود. شاید خود برانکو هم در این دالل بازی ها شریک 
بوده که االن چیزی در این مورد نمی گوید. بهتر است این 
بازیکنان در نیم فصل جدا شــوند تا با جذب چند بازیکن 
خوب تیم در آســیا نتیجه  بگیرد. اگر این بازیکنان بمانند 
و همین روند ادامه  داشته باشد برانکو باید مقابل هواداران 

پاسخگوی جذب این دو  بازیکن باشد.«

بر اساس اعالم رسانه های یونان تیم فوتبال مارسی فرانسه 
نیز به جمع مشــتریان کریم انصاری فرد اضافه شده است. 
کریم انصاری فرد پیشنهادی برای تمدید قرارداد از باشگاه 
پانیونیــوس دریافت نکرده اســت. به همیــن دلیل به نظر 
می رســد این بازیکن به زودی از این تیم جدا شود. تیم های 
زیادی تاکنون پیشنهاد خود را برای جذب کریم انصاری فرد 
به باشگاه پانیونیوس اعالم کردند.باشگاه فاینورد هلند بسیار 
مصمم است تا هر طور شده انصاری فرد را در ژانویه و یا پایان 
فصل به  خدمت بگیرد. این تیم هلندی در خط حمله خود 
 با مشکل مواجه شده و نیاز مبرمی به یک مهاجم گلزن دارد. 

به همین خاطر روی کریم انصاری فــرد، مهاجم ملی پوش 
ایرانی دســت گذاشــته اســت. مهاجم تیم ملی ایــران از 
باشگاه های ترکیه ای هم پیشنهاداتی دارد که جدی ترینش 
مربوط به تیم بلدیه اسپور است. او پیش از این هم از تیم های 
مطرح یونان مثــل آ ا ک و پاناتینایکوس هم پیشــنهاداتی 
داشته اســت. با این اوضاع خیلی بعید است انصاری فرد در 

پانیونیوس ماندنی باشد! 

مشتریان اروپایی انصاری فرد؛ 

هر روز بیشتر از دیروز
اتهام شاهرودی به برانکو؛

داللی برای اوکراینی ها

تنها سه روز تا بازی حساس با ســوریه در روز پایانی دور 
رفت مقدماتی جام جهانی باقی مانده و در این مدت همه 
از این حریــف جنگ زده به عنوان رقیبی سرســخت نام 
می برند؛ در حالی که کارلوس کی روش بیشتر از سوریه 
به یک حریف سرســخت دیگر فکر می کند آن هم آب و 
هوای مالزی در روز بازی با سوریه و همچنین باران های 

سیل آسا و موسمی کشور میزبان است.
موضوعی که در روز بازی ایران بــا پاپوآگینه نو به وضوح 
دیده شــد و بازیکنان تیــم ملی زیر بارش شــدید باران 
مقابل حریف نه چندان سرشــناس خود به برتری پرگل 
8-1 رســیدند تا بلکه با این شــرایط بازی کردن آشــنا 
شــوند. نکته کلیدی در این بارش ها به شــرایط زمین 
بازی هم برمی گردد که سرمربی پرتغالی از آن به عنوان 
 بزرگ ترین دغدغه اش در آستانه رویارویی با سوریه نام 

برده است.
باران در مالزی تقریبا همیشــه به صورت طوفان همراه 
با آذرخش و صاعقه است که بیشــتر در بعدازظهر شروع 
می شود و حدود یک یا دو ســاعت ادامه می یابد. مالزی 
از لحاظ بارندگی در میان کشــورهای دیگر رتبه ششم 
را دارد و ســاکنان این کشــور همواره روزهــای بارانی 
پیش رو دارند؛ گرچه این بارندگی همیشــه به ســرعت 
تمام می شــود ولی آب و هوای گرمسیری و آفتاب شدید 
باعث باال بودن نســبی رطوبت است که میزان رطوبت را 
در حدود 97 درصــد در روز و 62 درصد در شــب باعث 

می شود. با این شرایط اگر از یک منطقه خشک به مالزی 
وارد شــوید برای هماهنگی با چنین شرایط آب و هوایی 

به مشکل برخورد خواهید کرد.
بادهای موسمی شمال شــرقی که از ماه اکتبر )مهر( تا 
مارس )اسفند( در سرتاســر دریای چین می وزد، باعث 
بارش باران های شدیدی در ســواحل شرقی مالزی می 
شود. از همین رو شهر ســرمبان به عنوان میزبان جدال 
ســوریه و ایران از این قاعده مستثنی نیســت و با وجود 
تمام پیش بینی ها از سوی سایت های معتبر هواشناسی 
دنیا به یکباره دســتخوش تغییر شــرایط جوی شده و 
باران های ســیل آســایی را تجربه می کند. نکته ای که 
کی روش در تحقیقات به عمل آمده از آن مطلع شد و به 

همین خاطر نگرانی اش از این بابت را بروز داد.
بارش باران های سیل آسا یک طرف ماجراست و کیفیت 
زمین چمن ورزشــگاه عبدالرحمان شهر سرمبان، سوی 
دیگر؛ چون در روزهای بارانی چمن این ورزشگاه کیفیت 
خود را از دســت می دهد و بازی روی ایــن زمین تاب و 

توان زیادی می طلبد. 
کی روش در روزهــای اخیــر بارها از این بــارش های 
موسمی به عنوان رقیبی سرســخت تر از سوریه نام برده 
و سعی کرده در تمرینات شــاگردانش را برای رویارویی 
با این شــرایط آماده کند که مصاف بــا پاپوآگینه نو به 
اذعان این مربی بیشتر از مسائل فنی از نظر آب و هوایی 

شاگردانش را آماده جنگ روز سه شنبه کرد.

رقابت تنگاتنگ ســه دروازه بــان حاضــر در اردوی تیم 
ملی ممکن است سه شــنبه به یک نتیجه شگفت انگیز و 
غیرمنتظره منتهی شود هرچند که رسیدن به ترکیب در 
بازی با سوریه تازه آغاز راه است.  کارلوس کی روش پیش تر 
گفته بود که در بازی تدارکاتی برابر پاپوآگینه نو بیشتر به 
بازیکنان جوان تری میدان خواهد داد کــه در دیدارهای 
رســمی کمتر فرصت بازی پیدا می کنند. بــا این وجود، 
شاید در پســت دروازه بانی قضیه تا حدودی فرق داشت و 
با توجه به تجربه ملی اندک هر ســه دروازه بان حاضر در 
اردو احتمال می رفت ســنگربانی که در این مســابقه در 
ترکیب اصلی قرار می گیرد همــان دروازه بان تیم ملی در 
دیدار برابر سوریه باشد؛ اما درستی این فرضیه هم جدای از 
سیاست مخفی کارانه کی روش به دلیل تعویض دروازه بان 
در بین دو نیمه تا حدود زیادی رنگ باخت زیرا احتماال از 
دید سرمربی تیم ملی، محک یک نیمه ای یک دروازه بان 
را چندان بــرای حضور در ترکیب اصلــی آماده نمی کند.

گذشــته از آن، نمی توان باور کرد سوشــا مکانی که در 
اردوهای اخیر تیم ملی غایب بوده است ناگهان به ترکیب 
برسد. به ویژه که غیبت مکانی در اردوها را نمی توان کامال 
به محرومیت او از سوی فدراسیون فوتبال نسبت داد زیرا 
این دروازه بان خیلی قبل تر از آنکه محروم شود هم جایگاه 
خود به عنوان یکــی از دروازه بانان ذخیــره تیم ملی را به 
نفع امثال علیرضا بیرانوند، رشــید مظاهری و محمدرضا 
اخباری از دست داده بود و بعید است که درخشش نسبتا 

کوتاهش در یک لیگ نه چندان معتبر اروپایی تغییر خیلی 
معناداری در این معادالت ایجاد کرده باشد به خصوص که 
در این فاصله رقبای نامبرده او نیز کم و بیش به درخشش 
ادامه داده اند. با این اوصاف، تنها نتیجه  نسبی که می توان 
از دیدار با پاپوآگینه نو گرفت این است که شانس اخباری 
برای بازی برابر ســوریه که تا پیش از این به دلیل حضور 
مستمرترش در اردوها حتی بیش از دو رقیب دیگرش به 
نظر می رســید تا حد زیادی کاهش یافت اول به این دلیل 
که او به عنــوان دروازه بان ذخیره در ایــن بازی به میدان 
رفت و دوم به ایــن خاطر کــه دروازه اش در همان دقایق 
ابتدایی برابر یک حریف ضعیف باز شــد. البته از آنجا که 
به خاطر مخفی کاری ویژه کی روش تصویری از گل گینه 
موجود نیســت نمی توان صرف گل خــوردن را دلیلی بر 
ضعف دروازه بان دانســت.با این وجود، به نظر می رسد که 
نه تنها فعل و انفعاالت رقم خورده در این دیدار دوســتانه 
نه چندان چالش برانگیز، لزوما تعیین کننده ترکیب اصلی 
ایران برابر سوریه نیســت بلکه برخالف برخی تحلیل ها 
مظاهری که در این مســابقه تدارکاتی بــه میدان نرفت 
حتی شانس بیشتری برای بازی در دیدار رسمی پیش رو 
دارد مگر آنکه چیزی شبیه به آنچه که اخیرا در انتخابات 
آمریکا رخ داد درون دروازه تیم ملی اتفاق بیفتد و برخالف 
همه پیش بینی ها و تصورات قبلی کلید حراست از دروازه 
تیم ملی به سنگربان جنجالی شــاغل در نروژ سپرده شود 

که کمتر کسی حتی انتظار دعوت شدنش را داشت.

مشکالت شاگردان کی روش برای جنگ با سوریه؛

باران؛ حریف شماره یک ایران در سرمبان
بازی با سوریه پایان کار نیست؛

دروازه تیم ملی مثل انتخابات آمریکا؟

با توجه به تجربه 
ملی اندک هر سه 
دروازه بان حاضر 
در اردو احتمال 
می رفت سنگربانی 
که در این مسابقه 
در ترکیب اصلی 
قرار می گیرد همان 
دروازه بان تیم ملی 
در دیدار برابر سوریه 
باشد

بارش باران های 
سیل آسا یک طرف 
ماجراست و کیفیت 
زمین چمن ورزشگاه 
عبدالرحمان  شهر 
سرمبان، سوی 
دیگر؛ چون در 
روزهای بارانی چمن 
این  ورزشگاه کیفیت 
 خود را از دست 
می دهد
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پیشنهاد سردبیر: 
سرانه مطالعه در استان اصفهان؛ فقط39 دقیقه

با مسئوالن

اســتاندار اصفهان در جلســه ای که با تعدادی از معتمدین و کشاورزان 
قهدریجان و فالورجان برگزار شــد، اظهار داشــت: تصمیماتی که برای 
حوضه آبریز زاینده رود گرفته می شود کل حوضه را در بر می گیرد و تنها 

یک منطقه را شامل نمی شود.
رســول زرگرپور با اشــاره به اینکه طی یک ماه گذشــته ۴ جلســه با 
نمایندگان کشاورزان استان داشته است، گفت: اعتقاد دارم که دیدارهای 

چهره به چهره مشکالت را بهتر حل می کند.
استاندار اصفهان خواسته های منطقی کشاورزان استان را به حق خواند 
و اظهار کرد: نباید از این خواســته ها و مطالبات ســوء استفاده شود و به 
دشــمن فرصت داد؛ اقداماتی که طی سه سال گذشــته در حوضه آبریز 
زاینده رود صورت گرفته اســت، در دو دهه گذشته کم سابقه بوده و باید 
تالش نماییم کهاین اقدامات  در آرامش کامل به نتیجه رســیده و به بار 
بنشیند. زرگرپور به تشریح این اقدامات پرداخت و توضیح داد: طی چند 
سال گذشته حقابه کشاورزان مشخص نبوده است؛ ولی با پیگیری های 
 صورت گرفته در دولت تدبیــر و امید در آینده نزدیــک، حقابه ها حتی 

روستا به روستا مشخص می شود.
وی با بیــان اینکه حوضه آبریز زاینده رود در طول ســال های گذشــته 
مدیریت یکپارچه نداشــت، افزود: در حال حاضر از ســوی وزارت نیرو 
مدیریت یکپارچه برای این حوضه آبریز مشخص شــده است. استاندار 
اصفهان با بیان اینکه ۴ اســتاندار طی نامه به وزیر محترم نیرو، خواستار 
اجرای هرچه سریع تر سد بهشت آباد شــده بودند، بیان کرد: معاون اول 
رییس جمهور بر تسریع هر چه ســریع تر عملیات اجرایی این سد تاکید 
کردند، همچنین کنترل برداشــت ها در دو استان اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری طی توافقنامه با اســتاندار چهارمحال بختیاری، به دو صنف 

کشاورزی اصفهان و چهارمحال واگذار شده است.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر ســهم ۲ اســتان از آب حوضه آبریز 
زاینده رود و همچنین سهم آب شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست 

مشخص شده است.
زرگرپور تصریح کرد: در اجرای فرآیند طرح ۹ ماده ای صندوق خسارت، 
پیش بینی شده است که در آینده نزدیک به تصویب هیئت دولت خواهد 
رسید و در صورت رها نشدن آب، خســارت نکشت پرداخت خواهد شد. 
وی به تدویــن طرح ویژه جامع کشــاورزی در حوضه آبریــز زاینده رود 
توســط وزارت جهاد کشاورزی، اشــاره و عنوان کرد: در سفر معاون اول 
رییس جمهور مقرر شده اســت که طرح ویژه کشاورزی استان اصفهان 
با روش های جدید و حداقل مصرف آب توســط وزارت جهاد کشاورزی 
تهیه شود. استاندار اصفهان خاطر نشــان کرد: معاون اول رییس جمهور 
در ســفر به اصفهان، بر اجرای کامل طرح ۹ ماده ای احیای حوضه آبریز 
زاینده رود، تاکید و برای هماهنگی اجرای مصوبات، دســتوراتی جدی 
ابالغ کرد. وی افزود: طبق توافق صورت گرفته با نظام صنفی کشاورزان، 
به شرط بارندگی برای پاییز دوم آب رها خواهد شد و در غیر این صورت 
خسارت نکشت به کشــاورزان پرداخت می شود. زرگرپور در پایان گفت: 
با تالش هایی که صورت گرفته، حوضه آبریــز زاینده رود در دوران خوبی 

است و باید با همکاری و هماهنگی، این اقدامات را به نتیجه برسانیم.

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان اظهارکرد: خیابان عالقه مندان ۲۲متر 
عرض و 700 متر طول دارد که تاکنون ۹8 درصد آزادســازی آن انجام 
شده اســت. عباســعلی نصوحی افزود: در حال حاضر تنها یک پالک در 
وســط خیابان باقی مانده که مــاده 8 آن اجرایی و نیمــی از این پالک 
تخریب شده و نیمه دیگر پالک نیز تا ۲ هفته آینده آزادسازی می شود. 
مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان ادامه داد: به پالک های کوچک باقی 
مانده در مجاورت خیابان عالقه مندان، مجــوز تجاری و برای پالک های 
مناسب، پروانه مسکونی صادر شده است. وی با اشــاره به اینکه در کنار 
این خیابان قطعه زمینی برای احداث فضای سبز پیش بینی شده است، 
خاطرنشان کرد: خیابان عالقه مندان به عنوان یکی از خیابان های مهم 
شــمالی - جنوبی منطقه 8 که محور باهنر را به خیابان شــهید فروغی 

متصل می کند، به زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث مجموعه ورزشی 
و اداری پزوه، با توجه به نیاز اهالی و ارتقای ســرانه ورزشی منطقه، در 
دســتور کار قرار گرفته اســت. رضا مختاری افزود: مجموعه ورزشی و 
اداری شــهدای پزوه درخیابان طالقانی با مساحت 1500 متر مربع در 
دست اجراست. مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این 
پروژه تاکنون ۹8 درصد پیشرفت داشته اســت، عنوان کرد: مجموعه 
ورزشــی و اداری شــهدای پزوه، با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون 
تومــان در آینده نزدیک تکمیل می شــود. مختاری با اشــاره به دیگر 
پروژه های منطقه عنوان کرد: عملیات روکش آسفالت و پیاده روسازی 
خیابان اَبر واقــع در خیابان جی غربــی به طول 5۲0 متــر و با هزینه 

5میلیارد ریال نیز تکمیل شد.

استاندار اصفهان:

حقابه کشاورزان روستا به روستا 
مشخص می شود

مدیر منطقه 8 شهرداری خبرداد:

تکمیل احداث خیابان عالقه مندان 
از فروغی تا باهنر

مدیرمنطقه 15 شهرداری خبر داد:

پیشرفت 98 درصدی احداث مجموعه 
ورزشی و اداری شهدای پزوه

رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان در ســخنرانی پیش از 
دستور جلسه شورای شهر اصفهان با عرض تسلیت فرارسیدن 
اربعین حســینی اظهار داشــت: تاکید بر عشــق و ایمان از 

ویژگی های اهل بیت)ع( است.
رضا امینی افزود: مقام معظم رهبری در راســتای پاسداشت 
اربعین حســینی فرمودنــد: »آغاز جاذبه مغناطیســی امام 
حســین)ع( روز اربعین اســت و راهپیمایی در روز اربعین از 
گذشــته مورد تاکید و تائید علما و فقها بوده اســت.« وی به 
۲5آبان، سالروز »حماسه ایثار« مردم اصفهان اشاره و تصریح 
کرد: این روز را به مناسبت تشــییع 370 شهید گلگون کفن 
در یک روز و در اصفهان نامگذاری کردند و امام خمینی)ره( 
دربــاره ایــن روز فرمودنــد: »در کجای ایران شــهری پیدا 
می کنید که در یک روز 370 شــهید را تشــییع کنند که در 

اصفهان این عمل شایسته صورت گرفت؟«
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان بیان کرد: امیدواریم 
به زودی ســالن گفتمان شــهدای اصفهان، در ضلع جنوب 
شرقی گلستان شهدای این شــهر برای ایام نوروز، احداث و 
برای  استفاده خانواده معظم شــهدا آماده شود. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود بیان کرد: برداشت غیرمنطقی از وجوه 
خزانه داری شهرداری اصفهان توسط اداره کل کتابخانه های 

کشور، باید هرچه سریع تر به شهرداری بازگردانده شود.
حضور مردم در راهپیمایی روز اربعین، نشــانگر 

اقتدار جهانی است
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، در نطق میان دستور این جلسه، به حضور میلیونی 
مردم در حرکت عظیم اربعین حســینی اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: حضور میلیونی مــردم در راهپیمایــی روز اربعین 
حسینی، نشانگر اقتدار جهانی شــیعه و مسلمانان در جهان 
اســالم اســت. اصغر آذربایجانی با بیان اینکه طی روزهای 
گذشــته شــهروندان اصفهانی شــاهد آلودگی هوا بودند، 
بیان کرد: ازاین رو از مســئوالن و متولیان امــر می خواهیم 
که اقدامات جدی در راســتای مســائل زیســت محیطی و 
اجرایی شدن طرح جامع کاهش آلودگی هوا در شهر اصفهان 
را انجام داده تا شــاهد کاهش روزهای ناســالم در این شهر 
باشیم. رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب خوانی اشــاره و 
تصریح کرد: فرهنــگ، محوری ترین مدیریــت یک جامعه 
محسوب می شــود، همچنین یکی از شــاخصه های ارزیابی 
توســعه هر شــهر و کشــور در عصر حاضر، میزان مطالعه و 
کتاب خوانی مردم آن جامعه است. وی تصریح کرد: متاسفانه 
برخالف جایــگاه و اهمیت کتاب و کتاب خوانــی و دارا بودن 
تمدن چند هزارســاله در مراکز متعدد علمی و فرهنگی و نیز 
وجود علما و دانشمندان، آمار و ارقام ارائه شده توسط مجامع 
و ســازمان های فرهنگی داخلی و خارجی مانند یونســکو، 

درخصوص سرانه مطالعه هر ایرانی امیدوارکننده نیست.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، به نتیجــه پژوهش مرکز تحقیقات صداوســیما در 
سال 13۹1 اشاره کرد و افزود: 31 شهر کشور نشان می دهند 

۲۲/۴درصد ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را به مطالعه 
کتاب اختصاص دهند و این در حالی است که 5۲ درصد آنها 
زمان فراغت خود را با تماشــای تلویزیون پر می کنند. وی با 
بیان اینکه بر اساس تحقیقی در دانشــگاه اصفهان، وضعیت 
کلی استان بر اساس تحقیقات انجام شده و در موقعیت رقابتی 
با شــبکه های اجتماعی، به هیچ وجه رضایت بخش نیســت، 
اظهار کرد: آمار ســرانه مطالعات متعــددی در این خصوص 
وجود دارد که از 18 دقیقه شــروع و تا 70 دقیقه اعالم شده 
است، اما بر اســاس تحقیقات کلی دانشــگاه اصفهان، آمار 
سرانه مطالعه در اســتان 3۹ دقیقه برآورد شده است که این 
امر شامل مطالعه کتاب های چاپی، ســایر منابع اطالعاتی و 

مطالعه از طریق رسانه های مجازی نیز می شود.
لــزوم توجه ســازمان ها به شــرکت های فعال

در اصفهان
عضو کمیسیون حمل ونقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان، با اشــاره به اینکه توجه 
سازمان ها و نهادهای اســتان اصفهان به شرکت هایی که در 
اصفهان فعالیت می کنند، الزم و ضروری اســت، گفت: قطعا 
پیشرفت این شرکت ها موجب بهبود بیشــتر صنعت IT در 

شهر و استان می شــود. ابوالفضل قربانی با بیان اینکه از سال 
گذشــته مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تاسیس 
شده و فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: در ایران، اصفهان 
نخستین شهری اســت که این مرکز را ایجاد کرده و ازاین رو 
توانســته نام خود را به  عنوان یک عضو در شــبکه شهرهای 

خالق یونسکو به ثبت برساند. 
وی بــه برنامه هــای مرکز خالقیــت و نوآوری شــهرداری 
اصفهان، اشــاره و تصریح کرد: همچنین توسعه خالقیت در 
شهر و توسعه نگاه شــهروندمحور، جذب و آفرینندگی ایده 
جهت حل مشکالت با ارتقای مســائل شهری، توسعه کیفی 
سرمایه انسانی شهر، بهره مندی از نیروی انسانی کارآمدتر و 
بهره گیری از فن آوری های نو، از دیگــر برنامه های این مرکز 
است. عضو کمیســیون حمل ونقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات شورای اســالمی شــهر اصفهان بیان کرد: ازجمله 
اقدامــات در این مرکز کــه در طول عمر کوتاه خود بســیار 
موثر و قابل تقدیر بوده اســت، باید از طریق رسانه ها به اطالع 
مسئوالن و مردم رسانده شــود؛ همچنین توسعه این حرکت 
قطعا به راهکارهای عملی جهت حل بســیاری از مشــکالت 

شهر منجر می شود.

خسارت ســاالنه کشــور از آلودگی هوا بالغ  بر 
31میلیارد دالر است

عضو کمیسیون حمل ونقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: به استناد تحقیقات، منابع 
آالینده صنعتی، خودرویی و حمــل و نقل دائما باید کنترل و 
همه ســاله طبق برنامه جامعی کاهش یابند. غالمرضا شیران 
گفت: در جهان آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ  و میر بوده 
و دود دیزل و برخــی از آالینده های دیگر سرطان زاســت و 
همچنیــن 88 درصــد از مرگ ومیرهای ناشــی از آلودگی 
هوا در کشــورهای درحال توســعه با درآمد پایین و متوسط 
رخ می دهــد. وی اظهار داشــت: در ایران بر اســاس آخرین 
گزارش های بانک جهانی در ســال فعلی، خســارات ساالنه 
کشور از آلودگی هوا، بالغ بر 31 میلیارد دالر برای 8کالن شهر 

و ۲3 استان درگیر با ریزگردها برآورد شده است.
حل مشــکل آب اصفهان؛ نقطه وفــاق تمامی 

مسئوالن استان
عضو و منشی شــورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار داشت: 
حل مشــکل آب اصفهان، نقطه وفاق تمامی مسئوالن استان 
و کارشناســان با هر گرایش و سلیقه ای اســت و همگان بر 
ضرورت و پیگیری آن تا حصول نتیجه تاکید دارند. بر اساس 
جلســه ۹ ماده ای شــورای عالی آب، مطالبــه حوضه آبریز 
زاینده رود در سال 13۹3 توســط این شورا مورد تاکید است. 
علیرضا نصر اصفهانی بیان کرد: قطعا این یک مطالبه عمومی 
و فراگیر است و انگشت اشاره افراد کوته بین و تفرقه انداز در 
هر جایگاهی که هستند، نباید به اشــتباه به سمت مسئولی 
خاص نشــانه رود و اینچنین برداشت شود که اگر شخصیتی 
در این زمینه مورد تاخت و تاز غیــر منصفانه و نامتعارف قرار 

گرفت، مسئله حل می شود. 
وی ادامه داد: همــگان در همه جا باید بداننــد که گفتمان 
مســئوالن و مردم در اســتان اصفهان در مقولــه آب، یک 
گفتمان واحد اســت که بارها و بارها به صورت های مختلف 
بیان شــده و از شــفافیت الزم هــم برخوردار بوده اســت؛ 
به گونه ای که هیچ تحلیل و تقسیری نمی تواند آن را مخدوش 

کرده و از ریلی که در آن قرار گرفته، خارج کند.
عضو و منشی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بحران آب 
 و هوا از جمله مواردی است که اگر فراگیر شود دامان همه را 
می گیرد و حزب، گروه، شهری، روستایی، غنی، فقیر، مسئول 
و غیرمسئول نمی شناســد و زندگی همه تحت تاثیر آن قرار 
خواهد گرفت. از مردم همیشــه همراه درخواست می کنیم 
بیش از گذشته در مصرف آب به ویژه کاهش سرانه مصرف آب 
تالش کرده و اهتمام کافی بورزند. موانع عمده رشــد ورزش 
از جمله نبود شغل مناســب و مشــکالت مالی، عدم وجود 
ورزشــگاه تخصصی و هزینه های گزاف در حوزه ورزش، نبود 
امکانات کافی برای بانوان و وجــود محدودیت های غیرمجاز 
برای ورزش بانوان، تجهیز اصفهان به پارک نت، حل مســائل 
ارگ جهان نمــا و کاربری زمین برای میــدان امام علی )ع( و 
مناسب سازی ایســتگاه های اتوبوس برای معلوالن، ازجمله 

تذکرات اعضا در این جلسه بود.

برخالف اهمیت 
کتابخوانی و دارا بودن 
تمدن چند هزارساله 

در مراکز متعدد 
علمی، آمار و ارقام 

ارائه شده توسط 
مجامع و سازمان های 

فرهنگی داخلی و 
خارجی درخصوص 

سرانه مطالعه هر 
ایرانی امیدوارکننده 

نیست

 یک صد و پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای شــهر اصفهان با حضور 20 نفر از اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان برگزار شد.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا از آماری تاسف بار خبر می دهد:

سرانه مطالعه دراستان اصفهان؛ فقط39 دقیقه

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
با عنایت به وجــود 5 پــل تاریخی در شــهر اصفهان، 
همه ساله میلیون ها گردشگر داخلی و همچنین هزاران 
گردشــگر خارجی از پل های تاریخی در شــهر اصفهان 

بازدید می کنند.
فریدون اللهیــاری افزود: به خاطر معمــاری خاص این 
پل های تاریخی، رهگذران از طرق مختلفی می توانستند 
از روی پل عبور کنند؛ به گونه ای که بر اســاس شــواهد 
موجود و با گزارش گردشگران خارجی همچون شوالیه 
شاردن فرانسوی، در عصر صفوی رهگذران می توانستند 
به 8 طریق مختلف از روی سی و سه پل عبور کنند. وی 
در ادامه، به بروز برخی از مشکالت در این راهروها اشاره 
کرد و گفت: متاســفانه در دوران اخیر به دلیل اینکه این 
راهروهای مســقف محل تردد گردشــگران بوده و فاقد 
هرگونه حفاظی است، شــاهد بروز خطراتی برای برخی 
از گردشــگران بوده ایم؛ با این اوصاف، با توجه به اهمیت 
پل های تاریخی اصفهان و لزوم اخــذ تدابیر الزم جهت 
حفظ امنیت گردشگران از یک ســو و لزوم حفظ حریم 
منظری پل های تاریخی اصفهان از سوی دیگر، کمیته ای 
برای اتخاذ تدابیر الزم برای نصب حفاظ هایی در راستای 

موارد ذکر شده فعالیت خود را آغاز کرده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي 
اســتان اصفهان اظهار کــرد: در پي خبــري واصله 
از پلیس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهــي انتظامي 
خراســان رضوي مبني بر اینکه یکــي از قاچاقچیان 
حرفه ای مواد مخدر در پوشش بار گوجه فرنگي اقدام 
به انتقال مواد مخدر می کند، موضوع در دســتور کار 

ماموران عملیاتي این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ ســیدتقي حســیني افزود: بالفاصله اکیپي 
از ماموران به یکي از محورهاي ورودي اســتان، اعزام 
و هنگام کنتــرل خودروهاي عبوري، یک دســتگاه 
خودروي کامیون را که حامل بار قانوني گوجه فرنگي 

بود، شناسایي کردند.
وي گفت: در این عملیات مامــوران به تعقیب خودرو 
پرداخته و در یک فرصت مناسب آن را متوقف و هر دو 

سرنشین را دستگیر کردند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي 
اســتان اصفهان ادامه داد: در بازرسي به عمل آمده، از 
داخل کامیون مقدار ۲7 کیلو و 180 گرم تریاک که به 
شکلي حرفه ای در بین بار گوجه ها جاسازي شده بود، 
کشف شده و هر دو متهم با تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.

پل های تاریخی اصفهان برای 
گردشگران ایمن می شوند

بار قانونی گوجه فرنگی
متوقف شد! 

انتظامیمحیط زیست میراث فرهنگی 

راه اندازی بیش از 500 
کتابخانه عمومی در مساجد 

وضعیت هوای اصفهان 
بحرانی اعالم شد

مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
اســتان اصفهان افزود: کتابخانه های عمومی مساجد که 
ظرفیت های خاصی از جمله بیــش از 3 هزار جلد کتاب، 
ســالن مطالعه، مخزن کتاب، کتابدار و فضای مناسب در 
مساجد داشته باشــند، از اداره کل کتابخانه های مساجد 
کشــور مجوز فعالیت دریافت می کنند. حجت االسالم و 
المســلمین رمضانعلی معتمدی افزود: بیش از 500 باب 
از کتابخانه های مساجد اســتان اصفهان، این ظرفیت را 
داشته اند و مجوز فعالیت را کسب کرده و از تجهیزاتی مانند 
میز، صندلی، قفسه و کتاب و اعتبار مالی برخوردار شده اند. 
مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
استان اصفهان افزود: هم اکنون بیش از 50 هزار نفر عضو 
کتابخانه های عمومی مساجد استان اصفهان هستند و از 
منابع کتابخانه و سالن های مطالعه استفاده می کنند. وی 
با اشاره به اینکه راه اندازی کتابخانه های عمومی مساجد 
در مناطق محروم و روستایی اســتان اصفهان از استقبال 
خوبی برخــوردار بوده اســت، تصریح کــرد: در مناطق 
روستایی و محروم که دسترسی به کتابخانه های عمومی 
محدود است، با راه اندازی کتابخانه های عمومی مساجد، 
نیاز مطالعه و دسترسی به کتاب برای مردم به ویژه جوانان 

و نوجوانان بیشتر فراهم شده است.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهــان در اطالعیه شــماره 5 مرکــز هماهنگی و 
اطالع رســانی آلودگی هوا اعالم کرد: به اطالع عموم 
شهروندان گرامی در اصفهان می رســاند که با توجه 
به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان درخصوص 
شرایط خاص جوی مبنی بر استمرار پایداری هوا و با 
در نظرگرفتن اینکه کیفیت هوا بــا میانگین 131 در 
شرایط ناســالم برای گروه های حساس و در وضعیت 
هشــدار قراردارد، به شــهروندان اصفهان و شهرهای 
اقماری توصیه می شود در این شــرایط نکات ذیل را 

رعایت کنند:
سالمندان، خردساالن، بیماران قلبی و ریوی و بانوان 
باردار، تا بهبود کیفیت هوا برای مراجعات غیر ضروری 
از منزل خارج نشــوند و توصیه های بهداشتی در این 
زمینه را که از ســوی مرکز بهداشــت استان از طریق 
رسانه ها اعالم می شود، رعایت کنند؛ عموم شهروندان 
از روشن نمودن آتش در معابر، ســوزاندن الستیک، 

قیرکاری وسایر فعالیت های عمرانی خودداری کنند.
بیماران قلبی و ریوی و مبتال به آســم در فضای باز و 
نقاط شهری، در این شــرایط فعالیت های بدنی خود 

را کاهش دهند.

کانون فرهنگی هنری مساجد

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
از خرید کتاب از ناشران استان خبر داد. پرویز طاهری در باره خرید کتاب 
امسال گفت:  ناشران استان اصفهان تا سی ام آبان ماه سال جاری فرصت 
دارند کتاب های چاپ اول خود را به همراه تصویر فرم اعالم وصول برای 

طرح در کمیته خرید کتاب، به واحد نشر اداره کل تحویل دهند.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
درباره شرایط جدید شــیوه نامه اجرایی خرید کتاب در سال ۹5 اظهار 
کرد: با توجه به شــیوه نامه اجرایی خرید کتاب ارســالی از سوی وزارت 
متبوع، کتاب هایی که ناشر آن غیر بومی اما موضوع آن مرتبط با استان 
اصفهان و یا نویسنده ساکن در استان اصفهان باشند نیز در حوزه خرید 

کتاب هیئت قرار می گیرد.

مســئول واحد قرآن و تهذیب حوزه علمیه اصفهان، در نشســت  هم اندیشــی   
معاونت تهذیب و تبلیغ  مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان با مسئولین فرهنگی  
مدارس علمیه اســتان، به طرح  در حال اجرای هادیــان  اخالقی مدارس حوزه 
علمیه اصفهان اشــاره کرد و افزود:  در این طرح، طالب مدرسه  به گروه های ۲0 
نفری تقسیم می شوند و هر گروه با یک استاد  اخالق در ارتباط هستند و اساتید  
ضمن ســر زدن به حجرات، با طالب ارتباط صمیمی برقرار کرده و با مشــاوره 
اخالقی خود سعی در برطرف کردن مشکالت آنها می کنند. حجت االسالم غزالی 
عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح  طبق سیره مقدس حوزه های علمیه، ارتباط 
صمیمی و پدرانه بین اساتید اخالق  و طالب اســت و اینکه استاد  به راحتی  در 
دسترس طلبه قرار داشته باشــد و طلبه بتواند به راحتی مشکالت خود  را با وی 

در میان بگذارد.

اجرای طرح هادیان اخالق در مدارس علمیه استان اصفهانخرید کتاب از ناشران استان اصفهان انجام می شود

معاون خدمات شهری شهرداری مطرح کرد:

 نظارت تخصصی برای حفظ 
محیط زیست

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان اعالم کرد: در سطح شهر 
اصفهان ۲۴00 هکتار فضای ســبز در اختیــار ارگان های خصوصی و 
دولتی و مابقــی آن در اختیار شــهرداری اصفهان اســت. احمدرضا 
مصور اظهارکرد: البته در هر نقطه ای از شــهر که نیاز باشــد، نظارت 
های تخصصی ما برای حفظ فضای ســبز انجام می شــود. وی با اشاره 
به اینکه در میدان اســتقالل ۲0 هزار اصله درخت کاشــته شــده که 
برای حفظ آنها با دانشــگاه صنعتی اصفهان همکاری خواهیم داشت، 
افزود: در این نقطه برای آبیاری درختان مشــکل کمبود آب با تصفیه 
پساب ها مرتفع می شــود. مصور در بخش دیگری از این گفت وگو، به 
وجود سطل های سکه ای در محور چهارباغ اشــاره کرد و بیان داشت: 
سطل های ســکه ای برای زباله های ریز در نظر گرفته شده اند، از این 
رو همه مغازه های چهارباغ بخصوص اغذیه فروشــی ها موظف شده اند 
سطل های مخصوصی را در کنار مغازه های خود برای پسماندهای تر و 

خشک قرار دهند تا به حفظ پاکیزگی چهارباغ کمک شود.

شهرداری
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم :
سیب زمینی تازه با پوســت و خوب شسته 
شــده 675گرم، شــکر قهوه ای4 قاشــق 
پرتقــال1  گــرم،آب  غذاخوری،کــره60 
 قاشق غذاخوری، گشــنیز یا جعفری تازه و 
خرد شده1 قاشق غذاخوری،نمک به میزان 
الزم، فلفل به میزان الزم،پوســت پرتقال فر 

خورده برای  تزیین مقداری
 طرز تهیه :

ســیب زمینی ها را 10 دقیقه در یک قابلمه 
آب جوش بپزید تا نرم و ترد شوند. سپس آنها را آبکش نمایید.شکر را در یک تابه بزرگ چدنی، روی 

حرارت کم آب نمایید و به آرامی هم بزنید. 
 آب پرتقال و کره را به شــکر اضافــه نمایید و در حین آب شــدن کره، مواد را مرتــب هم بزنید. 
سیب زمینی ها را به مواد داخل تابه بیفزایید و به پخت ادامه دهید.آنها را مرتب بچرخانید تا تمام 
سطحشان به کارامل آغشته شود. جعفری یا گشنیز تازه و خرد شده را روی سیب زمینی ها بپاشید 
و نمک و فلفل بزنید. سیب زمینی های کاراملی را به ظرف مخصوص پذیرایی منتقل نمایید و روی 

آن را با پوست پرتقال تزیین نموده و بالفاصله سرو نمایید.
توصیه سرآشپز :  

شــما می توانید از آب لیمو ترش به جای آب پرتقال اســتفاده کنید و در آخر نیز به جای پوست 
پرتقال  پوست لیمو  را  برای تزیین به کار برید.

رمان »اســماعیل« نوشته زنده یاد امیرحســین فردی که در آن، 
حوادث منتهی به پیروزی انقالب اســالمی در قالب داستان بازگو 

شده، توسط انتشارات سوره مهر به چاپ ششم رسیده است.
این کتاب روایت جوانی است )اسماعیل( که به طور ناگهانی وارد 
فضای انقالب اسالمی می شــود و با تحوالتی که در او رخ می دهد 

مسیری متفاوت از گذشته اش را در پیش می گیرد.
در قسمتی از کتاب این گونه آمده اســت: »لحظه  ای بعد با صدای 
خشکی شکست، همراه شاخه ســقوط کرد. با پهلو افتاد در حفره 
گور ویرانه  ای که پر از گل و برفابه بود. صدای ناله  اش را شنید و بعد 
صدای غارغار چند کالغ را. سست شد. خواب  آلود، کم  کم درون مه 

فرو می  رفت. حفره گور نرم و راحت بود؛ مثل گهواره، مثل آغوش 
مادر. به آرامش رسیده بود. گاه چشم  هایی آشنا و مهربان نگاهش 
می  کردند و کسی می  پرســید: »تو کی هستی؟« دهانش مزه برف 
می  داد. کبوترها بال  بال می  زدند. خونشان به صورت او می  پاشید؛ 
گرم، همراه کرک  های نرم. از دوردســت  ها صدایی می  آمد، صدای 
بوق قطــار. زمین می  لرزید، گــور می  لرزید، گور گودتر می  شــد، 
گور او را به درون می کشــید. صدای قطار می  آمــد. قطاری که از 

دوردست  ها به او نزدیک می  شد.«
گفتنی اســت این رمان توسط پال اســپراکمن به زبان انگلیسی 
ترجمه شده است. همچنین این کتاب به زبان روسی ترجمه و در 

کشور روسیه نیز منتشر شده است.
کتاب » گرگ سالی «  نوشته زنده یاد امیر حسین فردی نیز ادامه 

رمان » اسماعیل « است که به چاپ دوم رسیده است.

ندا شاه نوری شعله 
 باور رایج بر این اســت که فیلم شعله را دو 
دسته دیده اند و این البته باور غلطی است. یک عده نسخه مجاز 
آن را در ســینما یا پنجاه بار در تلویزیون تماشا کرده اند و دسته 
دیگر نســخه ویدیویی اش را که از راه های نهانی به دست آنها 

می رسید هزاران بار در خانه دیدند!
اولش قاســم فیلمی، فیلم را می پیچید توی کاغــذ روزنامه و با 
کش می بســت ترک موتور، می داد به بابا که می گذاشت توی 
پالستیک سیاه و می انداخت زیر صندلی کمک راننده، به خانه 
که می رسید مامان زیر لحاف سبزه ته کمد رختخوابا جا می داد 
و خوب این احتمال وجود داشت که میهمان از شهرستان برسد 

و فیلم لو برود. 
حاال این همه بگیــر و ببند و برو و بیا برای چی؟ برای تماشــای 
ســه ســاعت دعوای جبار ســینگ که نقش منفی فیلم است 
و تاکور صاحب که نقش مثبت فیلم و پلیســی اســت که جبار 
ســینگ، جفت دســت هایش را از کتف قطع و اهل و عیالش را 
 قتل عام کرده اســت. چرا؟ خوب چون دزد سر گردنه و مریض

 است!
 البته هر دو نســخه مجــاز و غیرمجــاز، دو دزد خوش صدا هم 
داشــت که تاکور صاحب آنهــا را اجیر می کرد تــا در ازای یک 

مشت دالر سوخته جبار سینگ را زنده تحویل دهند. 
تاکید می کنم زنده، چون دســته دیگری هم فیلم را دیده اند، 
آن هم بعدها بــه زبان اصلی و بــا زیرنویس عربی کــه الحمد... 
انی افهم الهندی و آنهــا خوب می دانند که هنــدی ها به زنده 

می گویند زنده! حاال فرق نسخه مجاز و غیر مجاز در چیست؟
 از پاسخ به این پرسش معذورم و تنها به نوشتن چند کلمه برای 

راهنمایی بسنده می کنم.
 خانم بســنتی، خرده شیشه، نجات معشــوق، حرکات موزون، 
صدای شــلیک.  در پایان باید اشــاره کنم یکی از آن دزدها که 
قید پول را زد و برای گرفتن انتقام رفیــق و تاکور صاحب، جبار 
سینگ را تحویل داد آمیتا باچان است که همین حرکت عیارانه 
و آن ترانه »یه دوســتی« )که در فیلم جوری می خواند که مثل 
شــعر »یار مهربان« همه از بر می شــدند( به ســلطان بالیوود 

تبدیلش کرد.

حذف قند از رژیم غذایی و اتفاقات بعد از آن)1(طرز تهیه سیب زمینی کاراملی

لبخندک

گوناگون

نوستالژیکاتور 

    سینما تلویزیون

بسیاری از مردم جهان بیش از آنکه متوجه باشند، قند مصرف می کنند. اگر دوستدار 
خوردن غذاها و نوشیدنی های شیرین هستید، باید به این نکته نیز توجه داشته باشید 

که قند بیش از اندازه برای سالمت شما چندان شیرین نخواهد بود!
 قند طبیعی موجود در میوه ها و ســبزیجات کامال خوب اســت. مشــکل زمانی آغاز 
می شــود که بیش از میزان توصیه شــده قند افزوده شــده در غذاها و نوشیدنی ها را 
مصرف می کنید. به گفته انجمن قلب آمریکا، بیشــینه مقدار قند افزوده شده که یک 

نفر در روز می تواند مصرف کند برابر است  با:
مردان: 150 کالری در روز) 9 قاشق چای خوری(

زنان: 100 کالری در روز ) 6 قاشق چای خوری(
قند افزوده شده یکی از بدترین مواد تشــکیل دهنده در رژیم غذایی مدرن است.  این 
نوع قند، کالــری خالی بدون مواد مغــذی را به ارمغان می آورد و به بروز بســیاری از 

مشکالت سالمت منجر می شود.
منابع اصلی قندهای افزوده شــده شــامل نوشــیدنی های غیر الکلی، آب نبات ها، 
کیک ها، کلوچه ها، و نوشیدنی های میوه ای پردازش شده هستند. با این وجود، مواد 

غذایی دیگری نیز وجود دارند که دارای قند افزوده شده هستند.
فواید کاهش و حذف این نوع قندها از رژیم غذایی بی شمار است. در ادامه قصد داریم 

آنچه  را که برای بدن پس از ترک قند رخ می دهد ارائه کنیم.
جلوگیری از افت انرژی

خوردن قنــد زیاد مــی تواند بــه افت انرژی منجر شــود و احســاس خســتگی و 
تحریک پذیری را در شما ایجاد کند.

ششمین چاپ با رمان »اسماعیل« زنده یاد فردی

اگر با دنیای رســانه و مطبوعات بیگانه نباشــید همواره 
شــاهد گله اصحــاب رســانه از تعویق هــا و کمبودها و 
دردسرهای کار مطبوعاتی هســتید. اما در این بحبوحه 
کمبودها و بی پولی ها، عده ای هم توانســتند با ایده های 
جدید و ناب خود حســابی پول دربیاورند تا ثابت کنند از 

کار مطبوعات هم می شود پولدار شد. 
حتی در تلفن همراهتان خبر بخوانید

با همه گیر شــدن تلفن های همراه هوشــمند، بیشــتر 
مردم به جای رصد اخبار توســط کامپیوترهای شخصی و 
لپ تاپ هایشــان تمام این کار را توسط مرورگرهای تلفن 
همراه انجام دادند. همچنین با رایج شــدن اینترنت های 
همراه نیز این موضوع قوت بیشتری پیدا کرد و کاربران در 
هرجایی با باز کردن سایت های خبری، اخبار دلخواهشان 

را می خواندند. 
در این میــان موسســه مطبوعاتی خراســان با طراحی 
اپلیکیشنی به نام »آخرین خبر«  اخبار را به طور شکیل تر 
و خالصه تر در نســخه تلفن همراه به بیرون ارائه داد و در 
زمان کوتاهی به محبوبیت رسید. اگرچه اپلیکیشن های 
زیادی نیز در این حــوزه ورود کردند اما تعداد مخاطبان و 
به روز بودن اخبار »آخرین خبر« آن باعث پیشی گرفتن 
از رقبایش شد. بعدازاین محبوبیت، آخرین خبر توانست 

با تبلیغ گرفتن درآمد زیادی کسب کند.
در اطراف شما چه می گذرد؟

بااینکه همــه روزنامه ها از تبلیغات کســب درآمد دارند 
اما تبلیغات تنها بخشــی از حجم مجله و یا رسانه شان را 

تشکیل می دهد. 
هرچند مجله »پیک برتر« صرفا باهدف تبلیغ منتشر شد 
و بجز تبلیغات محتوای دیگری ندارد. اما ایده خوب پیک 

برتری ها توانست آنها را حسابی پولدار کند. 
مجله های تبلیغاتی مثل پیک برتــر هرازچندگاه به طور 
رایگان به خانه همه شــهروندان ارســال می شد و محله 
به محله محتــوای آن متفاوت بود. پیــک برتری ها تنها 
تبلیغاتی را برای شما ارسال می کردند که به محل زندگی 

شما نزدیک باشد. 
این حجم وسیع تبلیغ ساماندهی شده سود زیادی راهی 

جیب صاحبان این نشریه کرد.
در هرزمانی خبر بخوانید

نیمه دوم سال گذشــته تلگرام ابزار تازه ای را اضافه کرد 
که توانســت دنیای اخبار و اطالعات را به یک باره زیرورو 
کند. ابزار »کانال« در این اپلیکیشن به موسسات خبری 
این امکان را داد که لینک اخبارشــان را در آن قرار دهند 
و کاربران نیز با عضو شــدن در کانال اخبار آنها را آسان تر 

دنبال کنند.
بعد ازاین اتفاق بازار تبلیغات کانالی نیز حســابی داغ شد. 
طوری که ادمین ها برای تبلیــغ هر کانال دیگر در صفحه 
خود پول های زیــادی را به جیب زدند کــه درآمد آنها را 

حتی به ماهی به بیش از 50 میلیون نیز رساند.

ایده هایی که در رسانه تبدیل 
به پول شدند)2(
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امام علی )علیه السالم(: 
خاموشى  كه براى تو سالمت در پى آورد، بهتر از گفتارى است 

كه برايت مالمت به بار نشاند.
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