
میانبر سپاهان برای بازگشت به اوج
چگونه زردها با »قلعه نویی« مدعی شدند؛

10

نصب 150 آبگرمکن خورشیدی در اصفهان
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان خبر داد:

8

قیمت موبایل متعادل می شود
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان:

3

استاندار اصفهان:

 شهدا و ایثارگران
ستون اصلی نظام و انقالب هستند

 استاندار اصفهان تاکید کرد: امروز بر همه مردم و مسئوالن واجب است
با پیروی از آرمان ها و اهداف بلند شهیدان، تالش کنند کشور را از وابستگی  

در عرصه های مختلف رها کرده و به سوی توسعه و پیشرفت رهنمون کنند. 
»مهرعلیزاده« با بیان اینکه شــهیدان در دوران دفاع مقدس تشخیص دادند 
که باید با حضور فیزیکی مقابل دشــمن بایســتند، افزود: خانواده شــهدا و 
 ایثارگران باید در شرایط امروز، فراتر از یک انســان عادی مسیر شهدا را ادامه 
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کلینیک پیوند مو
مـوتـاس

اگر از ظاهر موهای خود راضی نیستید
اگر از کاشت طبیعی ناامید هستید

ما به شما پیوند مو را معرفی می کنیم

اولین مرکز تخصصی پیوند مو در اصفهان

برای تضمین کاردر صورت رضایت و بعد از انجام پیوند، هزینه دریافت می گردد

خیابان بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت-ابتدای هشت 
بهشت غربی - ساختمان فردوس-طبقه اول-واحد 2

09120172920  /  091201728 20/  09136060729
32669596 30 در صد تخفیف به مدت 10 روز

8

 جانشین فرمانده نیروی انتظامی
 در اصفهان:

روز خبرنگار؛
 امروز برای احترام به خبرنگاران، 

 مجله و روزنامه بخونیم؛ همچنین می تونیم
  به یه خبرنگار ایمیل تبریک بفرستیم

 ایراِن 97
 امن تر از سال 96 است

 کنسرت 
» ایرج خواجه امیری«

سالن رودکی
25 مردادماه

 دهمین نمایشگاه بین المللی 
فوالد و متالورژی

16 تا 19 مردادماه
نمایشگاه  بین المللی پل شهرستان

 »فوتون« نام مجله ای علمی اســت که قرار است 
هرشب در زمان کوتاه 15 دقیقه ای از شبکه چهار 
سیما پخش شود. پرسش در محافل علمی، روایت و 
گزارش از رویدادهای علمی و هنری، بیان مهم ترین 
و جدیدترین اخبار و تازه های علمی و فناوری و ... از 

بخش های مختلف این برنامه به شمار می آید.

فوتون
هر روز  ساعت 19:45

ماموریت ممکن!
3

آیا آب های ژرف می تواند اصفهان را از خشکسالی نجات دهد؟

خط قرمزهای مدیریتی!
به  بهانه »روز خبرنگار« یک مطلب کمی بی ربط بخوانید؛

صفحه 11
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علیرضا کریمیان

»همه پرسی« کلید واژه ای است که رؤسای جمهور 
ایران برای بــرون رفت از بحران های سیاســی و 
اقتصادی و حتی اجتماعــی در برهه های مختلف 
زمانی پس از انقــاب آن را مطرح کــرده اند. این 
روند مترقی سیاسی که در قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران پیش بینی شده است به خصوص در 
زمان »محمود احمدی نژاد« و حاال توسط »حسن 
روحانی« در واکنش به نارضایتی ها از برنامه دولت 
در زمینه های مختلف سیاســی و اقتصادی مطرح 
شده و البته بازتاب های مختلفی نیز داشته است. در 
شرایط کنونی کشور که انتقادهای جدی نسبت به 
عملکرد روحانی و تیم دولت مطرح است، بیان واژه 
همه پرسی چرا و چطور مطرح شده و هدف رییس 
جمهور از طرح آن چه بوده است؟ رییس جمهوری 
در بخشــی از گفت وگوی تلویزیونی اخیر خود در 
پاســخ به پرسشــی درباره اینکه برخی به دنبال 
تغییر نظام هستند، توضیح داد:» نظامی که مردم 
می توانند از طریق صندوق رای مســئوالن خود را 
انتخاب کنند، ثابت است«. وی همچنین تاکید کرد: 
می توان اصل 59 قانون اساسی را که به همه پرسی 

اشاره دارد، اجرا کرد.
همه پرسی می تواند جوسازی رسانه ای 

علیه دولت را خنثی کند
برخی از کارشناسان ارائه طرح  همه پرسی توسط 
روحانی را به نوعی فرار رو به جلوی رییس جمهور 
در مقابل معترضــان و منتقدانش عنوان می کنند. 
غامحسین کرباســچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی درباره تاکید رییس جمهوری بر اجرای 
همه پرســی برای اعمال تغییرات مورد نظر مردم، 
می گوید: »همه پرسی می تواند مقابل جوسازی های 
رسانه ای و مجازی برای کشــور مثبت باشد«. این 
مسئله به خصوص از ســوی تیم طرفداران دولت 
مطرح می شود؛ کســانی که معتقدند دولت ناچار 
است تا شرایط را برای روزهای تحریم آماده کند و 
نوســانات و ناآرامی های اقتصادی اخیر نیز بخشی 
از برنامه حساب شده دولت برای کنترل معادالت 
اقتصادی در جهت مقابله با تحریم های گســترده 

آمریکاست.
مصداق همه پرسی مشخص نشده است

روحانی پیش از این و در ســالگرد 22 بهمن سال 
گذشته نیز وضوع همه پرســی را مطرح کرد؛ اما نه 
در سخنرانی اخیر و نه در مواقع دیگر مصداقی برای 
همه پرســی مشخص نکرده اســت که این مسئله 
می تواند بیشــتر از هر چیز نشان دهنده جو روانی 
و تبلیغاتی اســت که رییس جمهور تاش دارد با 
مطرح کردن همه پرســی از آن اســتفاده کند. در 
همین زمینه معاون سابق حقوقی رییس جمهوری 
در تحلیل سخنان حسن روحانی گفت: »نمی دانم 
آقای روحانی دقیقا چــه موضوعی را به عنوان همه 
پرســی یا رجوع به آرای عمومی مد نظــر دارند، 
چون نه در 22 بهمن و نه ســخنرانی اخیر برای آن 
مصداق تعیین نکردند؛ اما خواســتند این نکته را 
 تاکید کننــد که ما برای برون رفت از مشــکات و
 بحران ها و ایجاد انســجام در قانون اساسی راهکار 
داریم و هیچ بن بستی وجود ندارد و اگر موضوعات 
منشأ اختافات جدی باشند، الینحل نیستند«. عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: »در اصل 59 
اما یک شیوه بسیار راهگشا پیش بینی شده و ممکن 
است موضوعات مهمی در عرصه سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی پیــش آید که به دلیل اهمیت 
موضوع یا اختاف نظر جدی درباره آن امکان حل 
مسئله از طریق مجلس میسر نباشد یا برای انسجام 
بیشتر و تقویت انســجام ملی الزم باشد در چنین 
موضوعاتی مــا قانون گذاری را مســتقیما به رای 
مردم واگذار کنیم و نــه از طریق نمایندگان آنان«. 
انصاری تصریح کرد: »آقای روحانی خواســتند در 
صحبت های خود بگویند کــه این راهکار در قانون 
اساسی وجود دارد؛ اما وقتی صحبت از رفراندوم به 
میان می آید برخی جریانات سیاسی یا اشخاص از 
روی آگاهی یا ناآگاهی این مسئله را مساوی با نوعی 
تجدید نظر خواهی در برخی خطوط نظام یا ساختار 
نظام تلقی می کنند و به همین دلیل علیه آن موضع 
می گیرند. در حالی که تغییر ساختار اساسی نظام 
راهکار دیگری دارد و آن به بازنگری در قانون اساسی 

مربوط می شود«.

آیا همه پرسی علیه روحانی به کار گرفته 
خواهد شد

برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند با باال گرفتن 
زمزمه ها برای ایجاد ارتباط و مذاکره مســتقیم با 
آمریکا، همه پرســی می تواند به عنــوان حربه ای 
برای هموار کردن راه دولت برای مذاکره با آمریکا 
استفاده شود؛ مسئله ای که مخالفان می گویند در 
صورت اصرار دولت بر مذاکره با آمریکا می توان از آن 
برای متوقف کردن دولت استفاده کرد؛ اما برخاف 
این نظر قاسم میرزایی نکو، نماینده مجلس و عضو 
فراکسیون امید در این رابطه معتقد است:» اکنون 
وقت همه پرســی اســت. حضور مردم در مراسم و 
راهپیمایی ها نشــان از حضور بخشی از آحاد مردم 
موافق است؛ اما نشان از تمامی مردم و اکثریت قاطع 
نیســت. ما همچون رای به جمهوری اســامی در 
مسائل مهم نیاز به مشارکت همه مردم داریم. باید 
اجازه دهیم که مخالفین یــا ممتنع ها هم اظهار و 
عنوان رای کنند به خصوص اکنون و در این شرایط 

ویژه به رای مردم نیاز داریم«.

بولتون:
  اگر ایرانی ها بیایند

 ترامپ مایل به مذاکره است
مشــاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به اظهارات 
رییس جمهور کشــورمان گفت: اگــر ایرانی ها به 
معنای واقعی خواهان گفت وگو هســتند من فکر 
می کنم که رییس جمهــور ترامپ نیز مایل به این 
کار است.وی مدعی شد: تا به امروز ما شاهد تداوم 
اعتراضات بوده ایم؛ بنابراین فکر می کنم که بازگشت 
تحریم های ما تاکنون نیز تاثیر زیادی داشته است.

مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین مدعی شد که با  
وجود این اختاف نظر میان آمریکا و اروپا بازرگانان 
بزرگ اروپایی تجارت خود بــا ایران را متوقف و در 

این میان آمریکا را انتخاب کردند.

درخواست انگلیس از مسکو 
درباره جاسوس روس

منابع امنیتی در لندن به روزنامه گاردین گفته اند 
که دستگاه های اطاعاتی انگلیس به زودی از روسیه 
می خواهند تا دو شهروند روســی را که به ادعای 
آنان مظنون به حمله با عامل اعصاب در انگلستان 
می باشند، تحویل دهد.گفته شده این درخواست از 
سوی دادستان انگلیس آماده شده و انتظار می رود 
مقامات در روسیه با این درخواست موافقت کنند.
در نیمه اسفندماه سال گذشته در پی مسمومیت 
یک جاسوس روسی دوجانبه در لندن با عامل گاز 
اعصاب، انگلیس دســتگاه های امنیتی روسیه را 
متهم به انجام این حمله کرد و این موضوع به تنش 
دیپلماتیک میان مســکو و لندن منجر شد.تنش 
دیپلماتیک میان روســیه و انگلیس طی ســه ماه 
گذشــته به اخراج تعداد قابل توجهی از ماموران و 
کارمندان دیپلماتیک دو کشــور منجر شده و در 
حال حاضر نیز این تنش در ســطح ماموریت های 
دیپلماتیک و کنســولی میان دو کشور همچنان 

ادامه دارد.

در پی متشنج شدن روابط ریاض و اتاوا؛
 رسانه عربستان 

کانادا را تهدید کرد
رســانه دولتی عربســتان ســعودی تصویری از 
هواپیمــای ایرکانادا را در حال حرکت به ســمت 
ساختمان های بلند »تورنتو« منتشر کرد که حادثه 
تروریســتی ۱۱ ســپتامبر 2۰۰۱  را که بیشــتر 
عوامل آن سعودی بودند و چند هواپیما به برج های 
دوقلوی آمریکا و ساختمان پنتاگون حمله کردند، 
تداعی می کرد. روی این تصویــر خطاب به کانادا 
نوشته شده اســت: »در اموری که به شما مربوط 
نمی شــود، دخالت نکنید!«این درحالی است که 
رسانه عربستان ســعودی این توییت را بافاصله 
پاک کرد و یک تصویر به همان شــکل البته بدون 
 وجود هواپیمای خطوط هوایی کانادا را جایگزین آن 

کرد.

کاراکاس:
 کلمبیا مسئول اقدامات خصمانه 

آتی علیه ونزوئالست
دولت ونزوئا با انتشــار بیانیه ای اعــام کرد: در 
خصوص هرگونه اقــدام خصمانه یــا تاش برای 
تحریک علیه ونزوئا، کلمبیا را مسئول می دانیم.

در این بیانیه آمده اســت: این واقعیت که کلمبیا 
سوءقصد به جان نیکوالس مادورو، رییس جمهوری 
ونزوئــا را محکوم نکــرد، تعجب برانگیز اســت.

دولــت کاراکاس همچنیــن کلمبیا را بــه انجام 
اقدامــات خصمانــه و تحریک آمیز علیــه مردم 
و دولت ونزوئــا متهم کرد.دولــت ونزوئا تاکید 
کرد که مــردم این کشــور به مبارزه خــود علیه 
مداخله در امور داخلی توســط کلمبیایی ها ادامه 
خواهند داد.در همین حال خبرگــزاری رویترز از 
تظاهرات صدها ونزوئایــی در حمایت از مادورو 
در پایتخت این کشــور خبر داده اســت.در حالی 
که ونزوئا بارهــا »بوگوتا« را بــه مداخله در امور 
داخلی خود متهم کرده، خوآن مانوئل ســانتوس، 
 رییس جمهــوری کلمبیــا ایــن اتهامــات را رد

 می کند.

  له یا علیه رییس جمهور ؟

 »روحانی« چه زمانی 
به مجلس می آید؟

عضو هیئت رییســه مجلس از بررسی سوال از 
رییس جمهور پس از سرکشــی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه در مجلــس خبر داد.اکبر 
رنجبرزاده ، با بیان اینکه هیئت رییسه پارلمان 
در هفته جاری زمانی را برای رسیدگی به سوال 
از رییس جمهــور تعیین نکرده اســت، افزود: 
با توجه به اینکه طی هفتــه آینده نمایندگان 
برای سرکشــی به حوزه های انتخابیه خود در 
مجلس حضور ندارند؛ بنابراین زمان رسیدگی 
به ســوال از رییس جمهور به بعد از سرکشــی 
نمایندگان موکول می شــود.رنجبرزاده با بیان 
اینکه نمایندگان پس از سرکشی به حوزه های 
انتخابیه خــود 3 هفته متوالی جلســه علنی 
خواهند داشــت، تصریح کرد: هیئت رییســه 
پارلمان طــی نامه ای بــه رییس جمهور زمان 

حضور وی در صحن علنی را اعام می کند.

مجید انصاری
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در واکنش به 
نامه حسن روحانی در رابطه با طرح سوال از رییس 
جمهوری گفت: مگر ایشــان تاکنون حقایق را به 
مردم نگفته است.محمدحســین حســین زاده، 
گفت: نامه رییــس جمهوری بــه رییس مجلس 
دارای ابهامات متعددی است، از جمله اینکه تاکید 
شده طرح فوق در چارچوب قانون اساسی نیست.

وی افزود: مجلس و دولت همواره طی ســال های 
اخیر شــأن و احترام یکدیگر را حفــظ کرده اند و 
انتظار داشــتیم این بار نیز رییــس جمهوری به 
خواســت و نظر نمایندگان مردم احترام گذاشته 
و یک اقدام قانونی را غیر قانونــی نخواند.نماینده 
مردم مشــهد در خانه ملت تصریح کرد: اگر رییس 
جمهوری معتقد است طرح ســوال نمایندگان از 
رییس هیئت دولت در چارچوب قانون نیست، باید 
با ذکر مصادیق به صورت صریح و شفاف انتقاد خود 
را مطرح می کرد، نه اینکــه به صورت مبهم و کلی 
 این اقدام را خارج از چارچــوب های قانونی عنوان

 کند.

 مگر رییس جمهور
 تاکنون حقایق را نگفته است

عضو کمیسیون اقتصادی :

کافه سیاست

بهارستان

عکس  روز 

شهرداری که طال و ارز 
همسرش را فروخت!

 بازار ارز و سکه را  به ثبات می رسانیم

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: به نظر می رســد طرح سوال از رییس 
جمهور،درجهت مشغول کردن رییس دولت 
و وزرا و مسئولین از مشکات واقعی کشور 
است و کمکی به حل مشکات نخواهد کرد.

مجید انصاری اظهار کرد: صرف نظر از این که 
آیا سوال از رییس جمهور قانونی مطرح شده 
اســت یا خیر باید گفت کــه نمایندگان ما 
بسیار زمان نامناسبی را برای سوال از رییس 

جمهور انتخاب کردند.
وی ادامه داد: کشور در یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی اســت، دشمنان کشــور بیش از 
همیشه فعال هستند و رهبر انقاب فرمودند 
که ستاد جنگ علیه ایران به رهبری آمریکا 
مستقر شده اســت؛ با این حال نمایندگان 
ترجیح دادند ســوال از رییس جمهور را در 

چنین زمانی مطرح کنند. 

طرح سوال از روحانی 
مشکالت را حل نمی کند

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه:

رییس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری نســبت 
به حمایت مسئوالن و مردم برای تثبیت بازار ارز و 
سکه اصاح سیستم بانکی را مهم ترین رسالت خود 

در بانک مرکزی دانست.
همتی اجرای بســته ارزی جدیــد بانک مرکزی 
همزمــان با آغــاز تحریم هــای آمریکا را نشــان 
دهنده عزم جدی مســئوالن و مــردم در مقابله 
با حربه های شکســت خــورده دانســت و گفت 
که اصاح سیســتم بانکی را مهم ترین رســالتی 
می دانــد که انجــام آن را بر خود فــرض می داند.

وی اضافــه کرد: بــازار ارز و ســکه را بــا حمایت 
 مســئوالن و کمک مردم به ثبات خواهیم رساند. 
همتی همچنین تاکید کرد که مهار رشد نقدینگی 
باید به جد مــورد اهتمام قــرار گیرد.رییس کل 
بانک مرکزی تقویت ذخایر کشور و پول ملی را به 
منزله ناموس بانک مرکزی عنــوان کرد و در ادامه 
گفت:قطعا در بانک مرکزی تصمیم مغایر با مصالح 
کشــور و دیدگاه های علمی و تجربی خود را اتخاذ 

نمی کنم.

  بازار ارز و سکه را 
به ثبات می رسانیم

رییس کل بانک مرکزی:

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
مورد برخی از گمانه زنی ها در ارتباط با احتمال 
دیدار روحانی و ترامپ در نیویورک با اشاره به 
سیاســت های آمریکا علیه ایران  گفت: با این 
سیاست های آمریکا و ترامپ علیه کشورمان 
ظاهرا همه ایــن گونه راه ها مســدود به نظر 
می رســد. وی در خصوص نامه فرمانده سپاه 
به ترامپ  و اینکه در جریان ایــن نامه نبوده، 
تصریح کرد: در بخش دیپلماسی و دیپلماتیک 
کشور یک نگاه واحدی در مورد مسائل جهانی 
و منطقه ای وجود دارد و سیاســت خصمانه و 
تحریمی آمریکا تا حد بســیاری عامل وحدت 
نظر مقامات ، نخبگان و آحاد جامعه شده است. 
این دیپلمات ارشد کشــورمان ادامه داد:  در 
تصمیم گیری هــا، نهایتا و قطعــا بخش های 
مختلف نظام در یک نقطه  مشــخص با هم به 

یک وحدت نظر و همفکری می رسند .

در جریان نامه فرمانده سپاه 
به ترامپ نبودم

پیشخوان

بین الملل

چرا روحانی باز هم مسئله همه پرسی را مطرح کرد؟
مــا اهل مذاکــره واقعی 

هستیم نه نمایش تبلیغاتی

رفراندوم چه عیبی دارد

امیدواری های روحانی

دولت در وضعیت تعلیق
 در تعلیق است

چهره ها

مجلس باز هم قید تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را زد
طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس خارج شد و نمایندگان با اختاف یک رای آن 
را نپذیرفتند.گزارش کمیسیون عمران در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها، 
مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری اماک شهرداری تهران در دستور کار جلسه 
علنی روز گذشته مجلس قرار گرفت.مصطفی کواکبیان به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، 
با اشاره به هزار و 3۰۰ مورد واگذاری اماک در شهرداری گفت: فقط 2۰۰ مورد از اینها به قوه قضائیه رفته که 
تعیین تکلیف شود و آن هم منجر به نتیجه نشده است.وی افزود: هزار ملک بدون ضابطه در شهرداری واگذار 
شده و برخی از آنها هزار میلیارد تومان ارزش داشته است. در ادامه رد تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری 

تهران به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

ابراز تاسف شدید اروپا از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران
 یکی از دیپلمات های اروپایی با اشاره به نگرانی ها نســبت به تاش آمریکا برای تغییر نظام در ایران، گفت: 
»مشــکل این اســت که بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر وضع مجددا تحریم ها منجر به سقوط دولت 
ایران شود این کشور ممکن است وارد یک جنگ داخلی شبیه آنچه در سوریه اتفاق افتاد شود«. اتحادیه اروپا 
در بیانیه ای از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران ابراز تاســف شدید کرده و گفته است که این اتحادیه و 
دیگر امضاکنندگان توافق هســته ای با ایران تاش می کنند که کانال های سرمایه گذاری در ایران را باز نگه 
دارند. به گزارش رویترز، این بیانیه می گوید: »طرف های باقی مانده در برجام تعهد داده اند که از جمله برای 
حفظ و نگهداری کانال های موثر مالی با ایران و ادامه صادرات نفت و گاز ایران تاش کنند.« آمریکا بخشی از 

تحریم های خود علیه ایران را که بعد از اجرای توافق هسته ای )برجام( تعلیق شده بود، بر گرداند. 

 رفع حصر 
وزیر را به بهارستان کشاند 

نمایندگان مجلس شورای اسامی در پی بررسی 
سوال »علی مطهری« در رابطه با موضوع حصر 
از پاسخ وزیر دادگستری قانع شدند.نمایندگان 
در نشست علنی روز گذشــته مجلس شورای 
اسامی در جریان بررسی سوال علی مطهری 
پیرامون علت ادامه حصر، با 95 رای موافق، 95 
رای مخالــف و ۱5 رای ممتنع از مجموع 222 
نماینده حاضر در جلسه موافقت خود را با پاسخ 

وزیر دادگستری اعام کردند.
حسن نوروزی علت حصر اعضای فتنه را عنوان 
سوال علی مطهری از وزیر دادگستری دانست 
و گفت: با اســتناد به اصول 32، 33، 34، 36 و 
37 قانون اساسی که اصل بر برائت است و هیچ 
کس در برابر قانون شناخته نمی شود مگر اینکه 
محاکمه شود، این سوال مورد بررسی قرار گرفته 
است.در این جلسه وزیر اعام کرد همه استحضار 
دارند که در این خصوص مصوبه شورای عالی 
امنیت ملــی وجود دارد و همه هــم می دانیم 
این مصوبات زمانی قانونی و مشروع است که به 

امضای مقام معظم رهبری برسد. 

آموزش و پرورش مکلف به 
استخدام حق التدریسی ها شد

 نمایندگان مجلس شورای اسامی طرح الحاق 
یک ماده به تعیین تکلیف استخدامی معلمان 
حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
را مورد بررســی قرار دادند.بر اساس  این طرح 
کلیه نیروهای حق التدریس و پیش دبســتانی 
مشمول قانون مورد اشاره )شامل معلم، مربی 
پرورشی، تربیت بدنی،مشاور، مربی بهداشت و 
امور اداری(، با توجه به رشته و دوره تحصیلی، 
جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام 
اعامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور 
و بر اساس نیاز استان ها باید یک دوره آموزشی 
را در دانشــگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از 
شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی 

به استخدام درآیند.

اصالح سهمیه بندی کنکور 
ایثارگران به کمیسیون 

آموزش ارجاع  شد
نحوه سهمیه بندی کنکور خانواده های شهدا 
و ایثارگران به منظور اصاح به کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی 
ارجاع داده شــد.گفتنی اســت؛ در جریان 
رســیدگی به طرح اصاح بند الف ماده 9۰ 
قانون برنامه پنج ساله ششــم پیشنهاداتی 
توســط جمعــی از نمایندگان مطرح شــد 
 امــا مــورد تاییــد و تصویــب و کای ملت  

قرار نگرفت.

شــهردار شــهر »ریزه« در ترکیه در پاسخ به 
فراخوان اردوغان برای فروش ارز و طا در بازار 
به منظور کاهش قیمت ارز خارجی، طاهای 

همسرش را فروخت.
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قیمتموبایلمتعادلمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

ذره بین

آنچه در قبض های تلفن ثابت 
مبهم است
 )قسمت دوم(

شاید برای مشترکان تلفن ثابت پس از دریافت 
قبض، پرســش هایی درباره جزئیات مندرج در 
آن مطرح شده باشد. برای روشن شدن موضوع، 
در این بخش توضیحاتــی درخصوص برخی از  

عناوین  مندرج در قبض تلفن ثابت آمده است.
شبکه هوشمند استانی

این شــماره ها 8 رقمی و با پیش شــماره های 
5973 مخصوص اســتان اصفهان هســتند و 
امکان تماس از سایر اســتان ها یا تلفن همراه با 
این ســامانه ها وجود ندارد . ساختار این شماره 
ها نیز مشابه شماره های هوشمند کشوری بوده 
و دارای دو هزینه حق المشــاوره و تماس داخل 

استانی می باشد .
سرویس چند رسانه ای

 این ســرویس در چند نوع مختلــف در صورت 
برقراری ارتباط برای مشــترکان هزینه بر می 

شود :
1- برخی از این ســرویس ها با تماس تلفنی با 
پیش شــماره های 02170 فعال می شــوند و 
با اولین تماس هر ماهه مبلغی به عنوان شــارژ 
سرویس روی قبض مشترک لحاظ می شود.در 
طول ماه، مشترک هر مقدار که با سامانه تماس 
داشته و اســتفاده کند همان هزینه ثابت شارژ 

شده اخذ خواهد شد. 
2- یک گروه دیگر از سرویس های چند رسانه ای 
مربوط به تماشای فیلم و کارتن در سایت شرکت 
مخابرات ایران قسمت چند رسانه ای می باشد. 
جهت استفاده از این قسمت مشترک ابتدا باید 
در سایت شرکت مخابرات ایران عضو شود سپس 
با مراجعه به قسمت چند رسانه ای فیلم مورد نظر 
را انتخاب کرده و جهت تماشا باید ابتدا تکلیف 
نحوه پرداخت وجه فیلم را مشخص کند در غیر 
این صورت ســامانه اجازه تماشای فیلم را برای 

دفعات محدودی در ماه می دهد.

بازار

کیف دستی زنانه

 افزایش خروجی
 سد زاینده رود به تعویق افتاد

معــاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: افزایش خروجی ســد 
زاینده رود به منظور آبیــاری و پایداری باغ های 
پنج شهرستان غرب این اســتان به دلیل آماده 
نبودن بســتر رودخانــه به تعویق افتاد.حســن 
ساسانی افزود: در فاصله 40 کیلومتری سد چم 
آسمان تا سد نکوآباد به عنوان محل توزیع آب، 
بندهای ســنگی وجود دارد که بنا به درخواست 
صنف کشــاورزان این بندها و همچنین بســتر 
رودخانه ساماندهی می شود تا نفوذ آب به حداقل 
کاهش یابد و بیشــترین حجم آب برای آبیاری 

درختان مورد استفاده قرار گیرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه 
ای اصفهان تاکید کرد که ایــن میزان آب فقط 
مانع خشکی کامل درختان شده و برای افزایش 
محصول کفایت نمی کند.ساســانی افزود: این 
حجم از رها ســازی با تصمیم شورای هماهنگی 
حوضه آبریــز زاینــده رود و با پیگیــری صنف 
کشاورزان استان اصفهان محقق شد. وی میزان 
کنونی آب ذخیره شده در سد زاینده رود را بالغ 
بر 280 میلیون متر مکعب اعــام کرد و افزود: 
این میزان پارســال در چنیــن روزهایی بدون 
احتساب آب رها شده برای کشــاورزان غرب و 

شرق اصفهان، 320 میلیون متر مکعب بود.

در مجلس تصویب شد؛
انسداد کارت های بانکی 

صاحبان چک های بی محل 
نماینــدگان مجلس مصوب کردنــد که تمامی 
حساب ها و کارت های بانکی صاحبان چک های 
بی محل مسدود شود.به موجب مصوبه مجلس، 
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک 
نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشــد، به تقاضای 
دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در 
حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با 
قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک 

تسلیم کند.
همچنین بانک مکلف شد بنابر درخواست دارنده 
چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه 
بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و 
درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را 
به متقاضی تحویل دهد. در ماده 4 این طرح مقرر 
شد بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری 
مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این 
سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها 

و موسسات اعتباری اطاع می دهد. 

راشاتودی:
منتظر نفت 90 دالری باشید

شــبکه راشــا تودی، با اشــاره به آغــاز مرحله 
اول بازگشــت تحریم های آمریکا علیــه ایران و 
هدف گیری صنعــت نفت ایــران در مرحله دوم 
تحریم ها کــه از ماه نوامبر عملیاتی خواهد شــد 
نوشت:» تحریم ها علیه ایران که فروش نفت تهران 
را هدف قرار داده می توانــد منجر به یک جهش 

قیمتی در قراردادهای نفتی شود«. 
»امریتا سن« یک تحلیلگر برجسته نفت با اشاره 
به این موضوع می گوید،» همزمان که به ســمت 
زمســتان می رویم واقعا خطر جهش قیمت ها به 
کانال 80 دالری و شاید کانال 90 دالری را شاهد 
خواهیم بود«. راشــاتودی در ادامه افزود:» چین 
گفته حاضر نیســت خرید نفت خــود از ایران را 
کاهش دهد؛ اما همزمان میزان مصرف این کشور 
نیز افزایش نخواهد یافت«. تحریم ها احتماال تامین 
نفت در بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد و مقدار زیادی از عرضه نفت در بازارهای جهانی 
تحت تاثیر قرار می گیرد که آشــکارا می تواند به 

معنی افزایش قیمت باشد.

 سقوط لیر ترکیه 
به پایین ترین نرخ تاریخ

 پس از اینکه دولت ترامپ اعام کرد دسترســی 
بدون تعرفه دولت ترکیه را به بازار  آمریکا بررسی 
می کند، لیر ترکیه به پایین ترین سطح تاریخ خود 
در برابر دالر آمریکا رســید. این اقدام می تواند بر 
1.۶۶ میلیارد دالر از واردات ترکیه اثر بگذارد. این 
اقدام آمریکا در پاسخ به تعرفه های تافی جویانه 
ترکیه بر کاالهای آمریکا به عوض تعرفه های آمریکا 

بر فوالد و آلومینیوم، صورت گرفت.

کیف دستی زنانه چرم 
K203 ناب کد

 195,000
تومان

کیف دستی زنانه چرم 
K205 ناب کد

 199,000
تومان

کیف دستی زنانه کایا چرم 
تبریز مدل ورساچ طرح 
K300-1 چرم گاومیش

 275,000
تومان

خشکسالی های گســترده و سوء مدیریت در 
زمینه مصرف آب در دهه هــای اخیر موجب 
شده تا وضعیت آب در ایران بسیار بحرانی شود 
همچنین برخی از نظریه هــای نوین در زمینه 
استفاده از آب های زیر زمینی مطرح شود.یکی 
از این طرح ها استفاده از آب های فوق ژرف از 

اعماق زمین است.
این پروژه در پی کشــف تصادفی آب در عمق بیش از 
500 متر، در حین حفاری های شرکت ملی فوالد ایران 
مطرح شد. بر اســاس برنامه ریزی ها، انجام مطالعات 
عملیاتی ژئوفیزیک برای شناســایی آب های ژرف در 
عمق بیش از هزار متری زمیــن خواهد بود و عملیات 
حفاری در جســت وجوی منابــع تجدیدپذیر آب در 
مناطق اولویت بندی شــده کشــور صورت می گیرد. 
برآوردها نشان می دهد که در مناطقی مانند خراسان 
جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، اولویت حفاری 
برای رسیدن به آب ژرف وجود دارد هر چند اعام شده 
در اســتان هایی مانند یزد و اصفهان نیــز می توان به 

چنین آب هایی دست یافت.
درستی یا نادرستی برداشت آب های ژرف

این روزها پیرامون آب های ژرف و درستی و نادرستی 
استفاده از آنها حرف و حدیث های زیادی وجود دارد 
برخی بر این عقیده اند که برداشت این آب ها از دیدگاه 
زمین شناسی و زیست محیطی به صاح نیست. عده ای 
از کارشناسان هم می گویند چرا باید این ثروت ملی را 
قربانی کنیم ، در حالی که با افزایش بهره وری، واردات 
آب یا علمی کردن روش های کشــاورزی می توان در 
مصرف آب صرفه جویی کرد. برخی از محققان معتقدند 
استفاده از آب های ژرف را نمی توان در هر منطقه ای 
عملیاتی کرد؛ چرا  که اصــوال این آب ها در همه نقاط 
قابلیت برداشت ندارد و به شدت خاک را آسیب پذیر 
می کند؛ همچنین گفته می شود که این آب ها به عنوان 
یک ذخیره استراتژیک و به عنوان آخرین ذخیره برای 
زمان های جنگ مطرح است و نباید حاال از این آب ها 
بهره برداری کرد. به گفته کارشناسان آب، برداشت از 
آب های ژرف که به آن »آب های فسیلی« نیز گفته می 

شود آخرین دستاویز برای پاسخ به بی آبی است که باید 
برای نسل های بعدی به امانت بماند.

از تخیل تا واقعیت آب های ژرف
کارشناســان معتقدند استفاده و اســتخراج آب های 
زیرزمینی یک تخیل فانتزی است. فهمی، کارشناس 
محیط زیســت و معاون دفتر برنامه ریزی کان آب و 
آبفای وزارت نیــرو در مورد تجربیات دیگر کشــورها 
در زمینه اســتفاده از آب های ژرف، می گوید:» اکثرا 
کشورهای پیشرفته به دنبال این هستند که آب های 
زیرزمینی را احیــا کنند و یا اینکــه آن را برای مواقع 
استراتژیک آینده ذخیره کنند. این یک سیاست عمومی 
برای همه کشورهاست ولی در کشورهایی مثل عربستان 
و لیبی و کشورهای درحال توسعه این افکار بلند پروازانه 
همیشه وجود داشته است. مثا کشور لیبی از آب های 
ژرف به اندازه یک رودخانه آب استخراج کرد و با آن، یک 
رودخانه سطحی ایجاد کرد«. به رغم این تفکرات منفی 
اما برخی از مسئوالن معتقدند که آب های ژرف می تواند 
بحران در برخی از مناطق مرکزی ایران مانند اصفهان 
را مهار کند به همین دلیل در ماه های اخیر تحقیقاتی 
در زمینه استخراج آب های فسیلی در اصفهان صورت 
گرفته است آنگونه که مرتضی تیموری، رییس جهاد 
دانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان اخیرا اعام کرده 
اســت  نشــانه هایی از وجود آب های ژرف در استان 

اصفهان داریم؛ اما  مسئوالن استان اصفهان پاسخ قاطع 
به بررسی محققان ایرانی نداده اند و انگیزه هایی از تمایل 
همکاری علمی با خارجی ها را در مدیران شاهد هستیم. 
رییس جهاد دانشــگاهی واحد صنعتی اصفهان با ابراز 
این که دو سال برای مطالعات کتابخانه ای وقت گذاری 
شد، مطرح کرد: تجارب بین المللی مورد بررسی قرار 
گرفت، وضعیت گسل های کشــور و نقشه های به روز 
رصد و گردآوری شد که مطالعات ارزشمندی در گروه 
پژوهشی ژئوشیمی روی این مسئله داشتند؛ در آستانه 
اعام آمادگی برای عملیاتی کردن مطالعات آب های 
ژرف و انجام مطالعات میدانی بودیم که متوجه شدیم 
کار به شرکت هایی از کشورهای خارجی سپرده شد و 
در دو استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 

عملیات اکتشاف آب های ژرف آغاز شد.
 نشانه هایی از وجود آب های ژرف در استان

رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان معتقد 
اســت، مطالعات فعلی گواه بر این است که با احتمال 
بســیار زیاد گســل های ایران و از جمله گســل های 
پهن استان اصفهان ذخیره بسیار خوبی از آب گسلی 
تجدیدپذیر دارند که قابل بهره برداری اســت و شواهد 
بســیار زیادی در بخش هایی از این اســتان بر وجود 
آب های ژرف )آب های گســلی( دیده و شــنیده شده 
اســت.وی با اشــاره به اینکه حدود 15 سال پیش نیز 

مطالعات ژئوفیزیک در شهر کوهپایه انجام و چاهی حفر 
شد که آب خوبی هم از آن حاصل شد و هنوز هم فعال 
است، اضافه کرد: مویرگ های گسلی با آن چاه برخورد 
کرده است که در این وضعیت بحرانی باز هم آب دهی 
می کند؛ وجود قنات های فعال و بدون تغییر دبی در شهر 
بم کرمان و وجود چشمه های آب شیرین در کف خلیج 
فارس نیز گواه بر وجود پتانسیل بسیار خوبی در آب های 

ژرف در کشور و استان است.
کشمکش بر سر اکتشاف، داخلی یا خارجی؟

اگر چه در ابتدای اجرای این طرح عنوان شد که روس ها 
قرار اســت طرح های تحقیقاتی و سپس عملیاتی این 
حفاری ها را بر عهده داشته باشــند؛ اما در ظاهر این 
مســئله منجر به اعتراض پژوهشــگران داخلی شده 
است. آنگونه که رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی 
اصفهان می گوید: به رغم تحقیقاتــی که تا کنون در 
زمینه آب انجام شده پاســخ قاطعی از سوی مسئوالن 
داده نشده اســت. این دانش موجود و تحقیقات فعلی 
از سوی مســئوالن رد نشــده؛ اما قراردادی هم برای 
آغاز به کار بسته نشده اســت، به نظر می رسد تمایل 
به همکاری بــا خارجی ها و انگیزه هایــی از این نوع را 
تاکنون شاهد هستیم.وی ادامه داد: در همه مکاتبات 
برای ادامه کار و ارائه پروپوزال تاکید شده، اما نمی دانم 
چه اتفاقی در پشت صحنه می افتد که به قرارداد ختم 
نمی شود.تیموری با اشاره به اینکه در مرحله اول به ما 
گفته می شــد باید منتظر باشیم ببینیم خارجی ها که 
در مناطق سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی کار 
را در دســت گرفته اند چه می کنند، تصریح کرد: البته 
مسئوالن به توان داخلی شــک و تردید دارند، مدیران 
شعار باور می دهند؛ اما خود به توانایی های داخلی باور 
و اعتماد ندارند.تیموری در پایان با اشاره به اینکه عمق 
آب های ژرف بسیار زیاد و بین 700 تا 3 هزار متر بوده 
که در الیه های زیرین زمین اســت و اصا ارتباطی با 
فرونشســت زمین ندارد، ابراز کرد: با نمایندگان مردم 
استان در خصوص این طرح ها مذاکراتی انجام دادیم، 
قرار شد در یکی از جلسات مجمع نمایندگان طرح را 
ارائه دهیم که حضور پیدا کردیم؛ اما موافقت الزم برای 
ارائه در جلسه مجمع انجام نشــد و همچنان نیازمند 

همکاری نمایندگان استان در مجلس هستیم.

ماموریتممکن!
آیا آب های ژرف می تواند اصفهان را از خشکسالی نجات دهد؟

بانک صادرات، با هدف کاهش مخاطرات احتمالی نگهداری شخصی سکه های طا و افزایش رضایتمندی مشتریان، با همکاری بورس 
کاالی ایران اقدام به ارائه اوراق گواهی سپرده سکه طا به مشتریان کرده است. در این خدمت متقاضیان با سپرده کردن سکه های طا 
نزد صندوق امانات بانک صادرات ایران، می توانند از مزایای گواهی سپرده سکه طا برخوردار شوند .  در فاز نخست، صندوق های امانات 
بانک صادرات ایران در پنج شهر بزرگ کشور شامل؛ تهران، مشهد، تبریز، شــیراز و اصفهان گواهی سپرده سکه طا به نام صاحبان آنها 
صادر می کنند . افراد می توانند هر زمان که تمایل داشته باشند، با ارائه گواهی خود به صندوق امانات، سکه های خود را پس گرفته یا اوراق 
گواهی سپرده را در بورس کاال به قیمت روز به فروش برسانند؛ همچنین امکان خرید این اوراق در بورس کاال توسط متقاضیان وجود دارد.

اوراق گواهی سپرده 
 طال در اصفهان
 صادر می شود

س
ور

ب

  عکس روز

تولید ۴۰درصد عسل استان اصفهان در »دهق«
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان 
گفت: با ورود موبایل های جدیــد به بازار، قیمت 
ها متعادل می شود؛ اما دولت باید انحصار واردات 
را هم برطرف کند.حسین میرشمشیری با اشاره 
به اینکه قرار است 200 هزار دستگاه تلفن همراه 
وارد بازار شــود، اظهارکرد: قرار است 100 هزار 
عدد تلفن از طریق گمرک و 100 هزار عدد هم از 
طریق نمایندگی ها وارد شود. رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان در پاسخ به اینکه چه 
تعداد از این دستگاه تلفن وارد اصفهان می شود، افزود: مشخص نیست و تصمیم گیر نهایی سه نهاد 
نامبرده هستند.میرشمشیری اضافه کرد: البته ما پیشــنهاد دادیم که بر اساس جمعیت هر شهری 
تعداد مشخصی تلفن همراه از طریق اتحادیه ها توزیع شود؛ البته این روند سخت اما معقول تری است 
تا جنس نهایی به دست مصرف کننده واقعی برسد. وی میزان مصرف ماهیانه تلفن همراه در کشور را 
یک میلیون دستگاه برشمرد و گفت: پس از افزایش قیمت گوشی و ممنوعیت واردات، کمبود شدیدی 
در بازار احساس می شود و اشتهای بازار هم در این باره افزایش یافته است.رییس اتحادیه فروشندگان 
تلفن همراه اصفهان با اشاره به اینکه ورود تلفن های جدید بازار را متعادل تر می کند، افزود: اما مهم این 
است که این روند ادامه داشته باشد.میرشمشیری با بیان اینکه هم اکنون موبایل به تعداد کم در بازار 
برای فروش وجود دارد، گفت: همین باعث شده که تا به امروز 20 درصد از مغازه های این صنف تعطیل 

شود. در این میان اداره دارایی هم توجهی به درآمد مغازه ها ندارد و صرفا درصدد اخذ مالیات است.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان:

قیمت موبایل متعادل می شود

آخرین تصمیم ها درباره پروژه آزادراه غرب اصفهان؛ 
با آزاد راه مخالفیم

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به آخرین تصمیم ها درباره پروژه آزادراه غرب اصفهان، گفت: 
طرح ابتدایی آزادراه غرب اصفهان با توجه به عبور از پل کلیشاد نه تنها مشکل گشا نبود بلکه مشکات را 
افزایش می داد و بار ترافیک را بیشتر می کرد. براساس طراحی های اولیه این آزادراه از نجف آباد شروع و به 
سپاهان شهر و رینگ ترافیکی شرق اصفهان منتهی می شود. وی تصریح کرد: قرار بر این بود تا غرب اصفهان 
بزرگراه باشد تا به روستاها و شهرها دسترسی داشته باشــیم؛ اما اعام کردند آزادراه است که این مسئله 
محدودیت هایی ایجاد می کرد و با توجه به اینکه شهرستان ما با اتوبان ذوب آهن دو قسمت شده، اعام کردیم 

که اگر قرار است آزادراه باشد و برای شهرستان نتیجه ای نداشته باشد، مخالف هستیم.  

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:
تلف شدن ۳0 میلیارد دالر به دلیل سیاست های اشتباه ارزی دولت

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: سیاست های اشتباه ارزی دولت موجب تلف شدن حدود 30 میلیارد 
دالر در شرایط کنونی و صدها میلیارد دالر در گذشته شده است.مصطفی روناسی در خصوص وضعیت اقتصادی 
کشور، اظهار کرد: کارآفرینی با چهل سال سابقه فعالیت همچون درختی کهنسال است که نگهداری آن نیازمند 
امکانات است تا خشک نشود و از بین نرود؛ اما در ایران، کارآفرینان مانند جنگل ها در حال نابودی هستند. نایب 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان خطاب به معاون رییس جمهور، اظهار کرد: سیاست های اشتباه ارزی دولت موجب 
تلف شدن حدود 30 میلیارد دالر در شــرایط کنونی و صدها میلیارد دالر در گذشته شده است.وی ادامه داد: 
دولت با اتخاذ سیاست غلط، قیمتی برای دالر اعام می کند، در صورتی که در تمام دنیا این راهکار ناکارآمد است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,441,000
تومان

1,651,000 نیم سکه
تومان

851,000ربع سکه
تومان

496,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

272,000
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
5/330 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره  950 مورخ 97/02/22 هیات اول  آقاي محمد رضا واحد دستجردي به 
شناسنامه شــماره 105 كدملي 1288983786 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 117/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره151 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه  و مع الواسطه 

از طرف آقای محمد واحد دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 579 مورخ 97/02/04 هیات اول آقاي ابراهیم تركي به شناسنامه شماره 
3299 كدملي 4621109766 صادره شــهركرد فرزند ســعید بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 95/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه  و مع الواسطه از طرف آقای سید مرتضی 

هاشمی دنبه خریداری شده است.
3- رای شــماره 11291 مورخ 96/09/28 هیات اول خانم شهرزاد سخائي به شناسنامه 
شــماره 862 كدملي 1829153455 صادره فرزند اسداهلل بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 108/25 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 14فرعي از4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 596 مورخ 97/02/04 هیات اول خانم فاطمه ابراهیمي به شناســنامه 
شماره 2448 كدملي 1285928822 صادره فرزند ولي اله بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 133/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی 

دهقانی دنبه خریداری شده است.
5- رای شماره 961 مورخ 97/02/22 هیات اول آقاي محمد حسین دهقاني به شناسنامه 
شــماره 19840 كدملي 1282667742 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 121/10 مترمربع پالك مفروزی از شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی دهقانی دنبه خریداری شده است.
6- رای شماره 1233 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم ربابه گلشني به شناسنامه شماره 
149 كدملي 1289287007 صادره اصفهان فرزند یداله بر10 ســهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
7- رای شماره 1235 مورخ 97/02/31 هیات اول  آقاي  رحمت اله گلشني به شناسنامه 
شــماره 6 كدملي 1288637098 صادره فرزند یداله بر20 ســهم مشــاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است. 
8- رای شماره 1236 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم فاطمه گلشني به شناسنامه شماره 
53 كدملي 1282748076 صادره فرزند یداله بر10 ســهم مشاع از 108 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
9- رای شــماره 1238 مورخ 97/02/31 هیات اول خانم زهرا گلشــني نیا به شناسنامه 
شــماره 2362 كدملي 1289560803 صادره فرزند  یداله بر10 سهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 1237 مورخ  97/02/31 هیات اول آقاي علیرضا گلشني به شناسنامه 
شــماره 854 كدملي 1289355150 صادره فرزند یداله بر29 سهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شماره 1234 مورخ 97/02/31 هیات اول آقاي  حجت اله گلشني به شناسنامه 
شــماره 354 كدملي 1289265909 صادره فرزند یداله بر29 سهم مشاع از 108 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 116 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره120 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شماره 2690 مورخ 96/03/24 هیات دوم آقاي حسن نفیسي مقدم به شناسنامه 
شماره 204 كدملي 1285746181 صادره اصفهان فرزند فضل اله بر ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه به مساحت 124 مترمربع پالك شماره 1983 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مرتضی صیام پور 

اشکاوندی خریداری شده است.
13- رای شماره 13568 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم مریم خیرالهي حسین آبادي 
به شناسنامه شماره 587 كدملي 1288933304 صادره فرزند اسداله بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 213/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 23 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شــماره 13566 مورخ  96/12/22 هیات اول  اقای بهزاد دهقاني چم پیري به 
شناسنامه شماره 283 كدملي 6209486916 صادره فرزند حبیب اله بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 213/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 23 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شــماره 13381 مورخ 96/12/12 هیات اول آقاي سید شــاداب موسوي به 
شناسنامه شماره 374 كدملي 1881503372 صادره شوشتر فرزند سیدفرامرز بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 218/22 مترمربع پالك شماره فرعي از4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
16- رای شــماره 13382 مورخ 96/12/12 هیات اول آقاي سید شــاداب موسوي به 
شناسنامه شماره 374 كدملي 1881503372 صادره شوشتر فرزند سیدفرامرز بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 207/37 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
17- رای شــماره 1232 مورخ 97/02/31 هیات اول  آقاي ابراهیم آقابابائي كچوئي به 
شناسنامه شــماره 19369 كدملي 1282663038 صادره اصفهان فرزند محمدرضا بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره2 فرعي از1955 
اصلي باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شــماره 13483 مورخ 96/12/16 هیات اول  آقاي بهزاد دهقاني به شناسنامه 
شماره 5 كدملي 6209874551 صادره لنجان فرزند عبدالعلي برششدانگ یکباب مغازه 
و زیرزمین به مساحت 64/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره11 فرعي از4410 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 961 مورخ  97/02/22 هیات اول آقاي محمد حسین دهقاني به شناسنامه 
شــماره 19840 كدملي 1282667742 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 121/10 مترمربع پالك مفروزی از شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی دهقانی دنبه  خریداری شده است.
20- رای شماره 1828 مورخ  97/03/28 هیات اول آقاي حمیدرضا مالبیگ به شناسنامه 
شماره 6 كدملي 1288815743 صادره فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
215/68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حاج سید هاشم 

هاشمی خریداری شده است.
21- رای شــماره 1353 مورخ 97/03/03 هیات اول آقاي  عبدالحســین كوچك زاده 
سعد آباد به شناسنامه شماره 31 كدملي 4459515490 صادره تفت فرزند آقا كوچك بر 
ششدانگ  به مساحت 252/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره 79 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شماره 1226 مورخ97/02/31 و رای اصالحی شماره  1634 مورخ 97/03/19 
هیات اول آقاي شاهین مرادیان به شناسنامه شماره 1213 كدملي 4621528777 صادره 
شهركرد فرزند باقر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/52 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره26 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شماره 1621 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي  ابولفضل خدادادي به شناسنامه 
شــماره 465 كدملي 0491450524 صادره فرزند محمد رضا بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 72/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق  

خریداری شده است.
24- رای شــماره 1852 مورخ 97/03/29 هیات اول خانم ایران موذني قهدریجاني به 
شناسنامه شماره 491 كدملي 1111149356 صادره قهدریجان فرزند اصغر بر1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق  خریداری شده است.
25- رای شــماره 1853 مورخ 97/03/29 هیات اول آقاي علي كارگردســتجردي به 
شناسنامه شــماره 1 كدملي 1288513641 صادره اصفهان فرزند حسین  بر4/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 103/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق خریداری شده است.
26- رای شــماره 1854 مورخ 97/03/29 هیات اول  آقاي حیــدر قائدامیني هاروني به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 4689714142 صادره اردل فرزند محمدحسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 102/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسین دهقان خریداری شده است.
27- رای شــماره 1395 مورخ 97/03/06 هیات اول آقاي غالمرضا حدادي مباركه به 
شناسنامه شــماره 111 كدملي 5419083000 صادره مباركه فرزند عباس بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 119/12 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از2906 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 1864 مورخ 97/03/29 هیات اول آقاي ابوالقاسم رفیعي به شناسنامه 
شماره 9 كدملي 4622734109 صادره شهركرد فرزند شمسعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 129/82 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 19فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

بانو صدیقه فیاض دستگردی خریداری شده است.
29- رای شماره 1855 مورخ 97/03/29 هیات اول خانم یکتا لطفي به شناسنامه شماره 
2773 كدملي 1290871299 صادره فرزند مرتضي بر یکدانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 303/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 4678 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حاج سیدهاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
30- رای شــماره 1859 مورخ 97/03/29 هیات اول خانم زهرا مالبیگي به شناسنامه 
شماره 13 كدملي 1288760574 صادره فرزند براتعلي بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 303/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4678 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حاج سیدهاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
31- رای شماره 1856 مورخ 97/03/29 هیات اول آقاي جلیل لطفي به شناسنامه شماره 
25317 كدملي 1282720880 صادره فرزند مرتضي بر یك دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 303/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4678 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حاج سیدهاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
32- رای شماره 1898 مورخ 97/03/31 هیات اول آقاي حمید رضا احمدي به شناسنامه 
شماره 26 كدملي 1159572720 صادره داران فرزند محمد حسین بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 82/5 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حیدر رمضانپور دنبه خریداری شده است.
33- رای شــماره 1860 مــورخ 97/03/29 هیات اول آقاي علیرضــا امیني زازراني به 
شناســنامه شــماره 726 كدملي 1284562875 صادره اصفهان فرزنــد محمدعلي بر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/93 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
34- رای شــماره 1645 مورخ 97/03/19 هیات اول خانم مریم صالح دســتگردي به 
شناسنامه شماره 3360 كدملي 1289166234 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 151/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 73 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شماره 1403 مورخ 97/03/06 هیات اول خانم سهیال دستور به شناسنامه شماره 
1858 كدملي 5179039101 صادره سیاهکل فرزند علي بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 443/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1955 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شــماره 1406 مورخ 97/03/06 هیات اول آقاي مصطفي صفاري كوپائي به 
شناسنامه شماره 1065 كدملي 1286519888 صادره اصفهان فرزند فرامرز بر 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 443/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شــماره 1402 مورخ 97/03/06 هیات اول آقــاي مرتضي صفاري كوپائي به 
شناسنامه شماره 1761 كدملي 1287790471 صادره اصفهان فرزند فرامرز بر 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 443/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

38- رای شــماره 1398 مورخ 97/03/06 هیات  اول خانم مریم تبریزیان به شناسنامه 
شماره 799 كدملي 1285696611 صادره اصفهان فرزند محمدباقر بر 5/1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 443/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1955 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شــماره 1326 مورخ 97/03/03 هیات اول خانم زهرا جعفــري یزدابادي به 
شناسنامه شــماره 453 كدملي 1288765381 صادره اصفهان فرزند امراله برششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 202/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 1910 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 1740 مورخ 97/03/23 هیات اول خانم زهرا جعفــري یزدابادي به 
شناسنامه شماره 453 كدملي 1288765381 صادره اصفهان فرزند امراله بر ششدانگ 
یکباب سوله به مســاحت 133/57 مترمربع مفروزی از پالك شماره859 فرعي از4348  
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حسن دهقانی دستجردی خریداری شده است.
41- رای شــماره 1672 مورخ 97/03/20 هیات اول خانم محبوبه ناظوري دستجردي 
به شناسنامه شماره 1441 كدملي 1288997116 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153/10 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره351 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شماره 1671 مورخ 97/03/20 هیات اول آقاي  یداله سخاوت جو به شناسنامه 
شماره 20548 كدملي 1282676350 صادره فرزند رجبعلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 153/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره351 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
43- رای شــماره 1839 مورخ  97/03/28 هیــات اول  آقاي محمد حســین كیاني به 
شناسنامه شماره 57 كدملي 4622997339 صادره شــهر كرد فرزند رستم بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 41/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای جعفر دهقانی  خریداری شده است.
44- رای شماره 1815 مورخ 97/03/27 هیات اول آقاي رضا حمزه ئي حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 494 كدملي 1288705964 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن و با قید به اینکه 
سرقفلی آن متعلق به غیر است به مســاحت 67/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 
فرعي از 1835 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
45- رای شــماره 1807 مورخ 97/03/27 هیات اول خانم اعظم حمزه ئي حسین آبادي 
به شناسنامه شــماره 142 كدملي 1288716362 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن با قید به اینکه 
سرقفلی آن متعلق به غیر است به مســاحت 67/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 
فرعي از 1835 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
46- رای شماره 1816 مورخ 97/03/27 هیات اول آقاي حسین حمزه ئي حسین آبادي 
به شناسنامه شماره 18216 كدملي 1282649671 صادره اصفهان فرزند محمد بر 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 
67/30 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 1835 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
47- رای شماره 1817 مورخ  97/03/27 هیات اول آقاي مهدي حمزه ئي حسین آبادي 
به شناسنامه شماره 156 كدملي 1288629990 صادره اصفهان فرزند محمد بر 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 67/30 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 1835 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

48- رای شــماره 1308 مورخ 97/03/02 هیات اول  آقاي رجبعلي عباسي به شناسنامه 
شــماره 16 كدملي 6209633064 صادره باغ بهادران فرزند فرج اله ســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 94/81 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از 
3027 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
49- رای شــماره 1310 مورخ 97/03/02 هیات اول خانم شهناز جعفریان به شناسنامه 
شــماره 2404 كدملي 6209456944 صادره چرمهین فرزند اسکندر بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 94/81 مترمربع پالك شماره 5 فرعي از 3027 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
50- رای شــماره 1453 مورخ 97/03/08 هیات اول خانم تاجمــاه تیموری كرانی به 
شناسنامه شماره 13 كدملی 4679672099 صادره فارسان فرزند محمد ولی بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 69/54 منر مربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعی از 4483 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای ولی اله معین خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/05/17

م الف: 210231  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/233 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالســه پرونده 946/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/45 صبح روز دوشنبه مورخه 
97/6/26، مشــخصات خواهان: مهدی زمانی ســدهی فرزند مرتضی با وكالت علیرضا 
هاشمیان به نشانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی 
غدیر ط سوم واحد 3، مشخصات خوانده: ایرج شاهسونی فرزند ارسالن،  خواسته و بهای 
آن:  مطالبه 2 فقره چك جمعا به مبلغ 60/000/000 ریال به شماره 95/10/25-946043 
و 946038-95/5/25 هر دو عهده بانك كشاورزی به انضمام مطلق خسارات دادرسی و 
حق الوكاله وكیل و خسارات تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: كپی مصدق چك و عدم برگشت 
چك، گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 215731 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )214 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

5/333  آقای اصغر ایزدی تهرانی دارای شناســنامه شــماره 9  به شــرح دادخواست به 
كالسه 409/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شــادروان علی ایزدی تهرانی در تاریخ 53/7/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سکینه كاویانی تهرانی به شماره شناسنامه 
2851 همســر متوفی 2- اصغر ایزدی تهرانی، ش.ش 9، 3- محمد باقر ایزدی تهرانی، 
ش.ش 51 ، 4- محمدرضا ایزدی تهرانی، ش.ش 127 فرزندان ذكور متوفی 5- فاطمه 
ایزدی تهرانی، ش.ش 60، 6- بی بی جان ایزدی تهرانــی، ش.ش 1، 7- زهرا ایزدی، 
ش.ش122، 8- طیبه ایزدی، ش.ش 68 ،9- طاهره ایــزدی، ش.ش 32 فرزندان اناث 
متوفی می باشــند و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینك با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 220659 احمدی قاضی شعبه شورای حل اختالف

 تیران )178 كلمه، 2 كادر(

حصر وراثت
5/334  اصغر ایزدی تهرانی دارای شناســنامه شماره 9  به شــرح دادخواست به كالسه 
411/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
سکینه كاویانی تهرانی به شناسنامه 2851 در تاریخ 89/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اصغر ایزدی تهرانی، ش.ش 
9، 2- محمد باقر ایزدی تهرانی، ش.ش 51 ، 3- محمدرضا ایزدی تهرانی، ش.ش 127 
)فرزندان ذكور متوفــی( 4- فاطمه ایزدی تهرانــی، ش.ش 60، 5- بی بی جان ایزدی 
 تهرانی، ش.ش 1، 6- زهرا ایزدی تهرانــی، ش.ش122، 7- طیبه ایزدی، ش.ش 68 ،
8- طاهره ایــزدی، ش.ش 32 )فرزندان اناث متوفی( و به غیــر از نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی می 
نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یك ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 220661 احمدی 

قاضی شعبه  شورای حل اختالف تیران )170 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/335 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالسه پرونده 898/97 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه 
مورخه 97/6/25، مشخصات خواهان: محمدرضا قربانی به نشانی اصفهان خ امام خمینی 
خ شهیدان كاظمی خ ملت كوی شــهید مهدی آوین  روبروی بن بست پردیس واحد 2، 
مشخصات خوانده: محمود حیدری خوزانی، خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش كار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه 
دادخواست و مستندات یك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 220343 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یك( )167 كلمه، 2 كادر(
احضار متهم

5/336 شماره نامه: 9710113749200777 شــماره پرونده: 9609983749201038 
شــماره بایگانی شــعبه: 961132 آقای شــهرام آقائی عطاآبادی فرزند بهرام به نشانی 
مجهول المکان در خصوص شــکایت حمید احمدیان فرزند عبداله علیه شــما مبنی بر 
افتراء بدینوســیله برابر ماده 174 قانون آیین دادرســی كیفری به شــما ابالغ می گردد 
ظرف یك ماه با داشتن اســتحقاق وكیل در دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دهاقان 
در خصوص پرونده كالسه 961132 حاضر شــوید در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
 شــده تلقی می گردد و دادســرا تصمیم مقتضی )رســیدگی غیابی( اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 220251 شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان دهاقان 

)88 كلمه، 1 كادر(
فقدان سند مالکیت

5/337  چون آقای مجید جوادیان فرزند عبدالرضا  نســبت به  ششدانگ خانه با تسلیم 
2 برگ استشــهاد محلی كه هویت و امضا شــهود رســما گواهی شــده و به تایید دفتر 
231 اصفهان رسیده مدعی است كه ســند مالکیت تمامت ششدانگ پالك 13086/2 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپــی 962431 د /94 در دفتــر الکترونیك 
139620302027000673 به نام نامبرده سابقه  ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و 
طبق گواهی دفتر امالك معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت 
جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر 
كس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 220856 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان  )213 كلمه، 

2 كادر(
فقدان سند مالکیت

 5/338  شــماره صادره: 1397/15/510338-1397/5/8 نظر به اینکه ســند مالکیت 
اصلی/ دفترچه ای پــالك ثبتی شــماره 825 فرعی از 124 اصلی واقــع در بخش 13 
 ثبــت فریدن ذیل ثبــت 13736 درصفحــه 97 دفتر امــالك جلد 109 بــه نام تحت
 شــماره چاپی مسلســل 253194 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ســپس نامبرده 
با ارائه درخواســت كتبی به شــماره وارده 971506691725062 بــه انضمام دو برگ 
استشــهادیه محلی كه امضا شــهود آن ذیل شــماره 14543 به گواهی دفترخانه 278 
چادگان رسیده است مدعی است كه ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
اســت و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملك فوق را نموده اند   لذا مراتب به 
اســتناد  تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت  دریك نوبت آگهی 
می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نســبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را كتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه كننده ســند مســترد گردد  بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 215983 موســی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فریدن  )224 

كلمه، 2 كادر(

آگهی تغییرات شرکت آریا صبای اسپادانا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 59863 و شناسه ملی 14007344435 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - آقای محمد محمدی حسین آبادی فرزند اصغر به شماره شناسنامه 64 و 
شماره ملی 1111891044 با پرداخت مبلغ 500000 ریال و آقای مهدی احمدیان 
باغبادرانی فرزند كرم آقا به شماره شناسنامه 516 و شماره ملی 1291136045 با 
پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شــركت وارد شركت شدند و جزو شركای 
شركت محســوب گردیدند. ســرمایه شــركت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 
11000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه 
شركت مبلغ 11000000 ریال نقدی اســت كه تماما پرداخت و در اختیار مدیران 
شركت قرار گرفته است. - شركای شركت و میزان سهم الشركه هر یك بدین شرح 
می باشد: آقای مهدی احمدیان باغبادرانی به شــماره ملی 1291136045 دارنده 
500000 ریال، آقای محمد محمدی حسین آبادی به شماره ملی 1111891044 
دارنده 500000 ریال، آقای محمد علی انصاری به شــماره ملی 1292922011 
دارنده 9000000 ریال و خانم زهرا رشیدی به شماره ملی 1810298121 دارنده 
1000000 ریال سهم الشــركه. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )199337(

آگهی تغییرات شرکت ریف ایران شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 12385 و شناسه ملی 10720135832 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/03/27 آقای 
مجید تباشیری اصفهانی به شــماره ملی 1286602904 و آقای حمید تباشیری 
اصفهانی به شــماره ملی 1287926770 و آقای آرش منتظری ســفید دشتی به 
شماره ملی 1815636130 به عنوان اعضای هیات مدیره تا تاریخ 1398/06/12 
انتخاب گردیدند. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )214245(



تازه ترین نسخه اندروید از راه رسید

پیشنهاد سردبیر:

عضوهایمصنوعیکهبهقدرتانسانمیافزایند
با پیشرفت فناوری، ســاخت پروتزها چنان پیشــرفت کرده که اکنون پروژه های 
مختلفی بــرای اســتفاده از »اعضای مصنوعی« بــه عنوان یک عضــو اضافی اما 
کارآمد، اجرا شده است. پروتزهای نسل جدید برخالف نمونه های پیشین، حاوی 
حسگرهای مختلفی هســتند که قابلیت های یک عضو افزوده را برای کاربرانشان 
فراهم می کنند.این ربات با الهام از بازوهای رباتیک مکانیکی ســاخته شده که در 
فیلم علمی- تخیلی »مرد عنکبوتی« دیده شد. محققان دانشگاه MIT  مجموعه ای 
از دســتگاه های پوشــیدنی به نام Supernumerary یا SRL ساخته اند. این 
اعضای رباتیک می توانند به طور مســتقل از بازو و پاهای افــراد حرکت کنند و به 
همین دلیــل  قابلیت انجام 
فعالیت هایی نوین و پیچیده 
را فراهم می کنند.  می توان 
از اعضای بــدن رباتیک، 
برای انتقــال ابزارهای 
مختلف به کارگران یا 
محکم کردن یک قالب 
یا حتی کمک به افراد 
سالمند استفاده کرد.

بــه   گــوگل 
عنــوان یکی از 
پیشــروترین غول های دنیای فناوری، 
همواره خدمات متنوعی را در زمینه های 
گوناگون، در اختیار کاربران قرار داده است.
در همین راســتا، یکی از پرطرفدارترین 

سرویس های این کمپانی، نقشه ناوبری 
آن با نام »گوگل مپ« است. نقشه ای که 
اگر در نوع خود بهترین نباشد، بدون 

تردید از بهترین هاست. 
نقشه ها

نقشــه هــای بــه نمایــش در آمــده در 
»گوگل مپ«، اوایل فقط به کشــور ایاالت 

متحده و چند کشور اروپایی محدود می شد. 
نقشه ها توسط خود گوگل درست می شدند و 

امکان تغییرات در آن توســط فرد دیگری نبود. 
نقشــه ها، پروســه ای طوالنی و هزینه بــر را طی 
می کردند تا باالخره اجــازه نمایش عمومی پیدا 

کنند.
با گذشــت زمان، از دل آزمایشــگاه های گوگل  
پروژه ای به نام Google Map Maker بیرون 
آمد که وظیفه آن تسهیل در ساخت و به روزرسانی 

نقشه ها بود.
»گوگل مپ میکر« در ژوئن 2008 از آزمایشگاه 
بیرون داده شد و همزمان 60 کشور را برای ساخت 
نقشــه پشــتیبانی می کرد که ایران نیز جزو آن 
کشــورها بود. در گوگل مپ میکر، کاربران از هر 
جای زمین می توانند نقشــه ها را توسعه دهند، 
ویرایش یا حذف کنند. اطالعاتی که کاربران عادی 
وارد می کنند ممکن است قابل اطمینان نباشد؛ 
بنابراین گــوگل قوانینی بــرای اطمینان حاصل 
کردن از اطالعات وارد شــده وضع کرد. کاربرانی 
که بیشتر از همه اطالعات تایید شده دارند، رتبه 
باالتری در گوگل مپ میکر دارند و کاربران پایین 
تر، برای انتشــار نقشه های کشــیده شده باید 
منتظر تایید کاربران رده باالتر باشــند. قوانین 
دیگری هــم وجود دارد؛ بــرای مثال هنگام 
وارد کردن اطالعات یک مکان از شما 

پرسیده می شود 
که چطــور از صحت 

اطالعات این مکان اطمینان دارید؟ و پاســخ می 
دهید چون مــن اینجا زندگــی می کنم! در حال 
حاضر ســرویس گوگل مپ به واسطه  نقشه های 
کشیده شده توسط کاربران در بیش از 160 کشور 
جهان، نقشه های قابل اطمینانی دارد. نقشه ها و 
عکس های گوگل مپ در ایران نیز دارای کیفیت 

مطلوبی هستند.
در آخرین آپدیت »گوگل مپ«

 به تازگی نســخه  دســکتاپ گوگل مپ آپدیت 
جدیدی را دریافت کرده اســت که به واسطه  آن، 
اکنون نقشه  جهان به جای صفحه  مسطح، در قالب 

کره  زمین نشان داده می شود.
گوگل مپ به روزســانی جدیدی دریافت کرده که 
تغییراتی را در نحوه  نمایش نقشــه  جهان اعمال 
می کند. توسط این به روزرسانی، اکنون اگر از نمای 

دور 
بخواهید نقشه  کشورها را 
مشــاهده کنید، به جای اینکه نقشه  جهان روی 
صفحه ای مسطح نمایش داده شود، در قالب کره  

زمین به نمایش درمی آید.
این خبر از طریق صفحه  توییتر 

گل مــپ  گو
مخابره 

ه  شد
آن هــا  و 

اعــالم کرده اند 
که به لطــف بهره گیری 

از نقشه  ســه بعدی جهان، دیگر 
سرزمین گرینلند هم اندازه  آفریقا نخواهد 

بود!

 فعــال این تغییــرات تنها در 
دسترس کاربران دســکتاپ قرار دارد و 

اپلیکیشن موبایل همچنان جهان را به صورت 
مسطح نشان می دهد.

تا به امروز، گوگل مپ از نوعی طرح بندی  استفاده 
می کرد که توسط آن زمین روی صفحه ای مسطح 
به نمایش درمی آمد؛ درحالی که این طرح بندی 
برای چاپ روی ورق، روندی آسان تر دارد؛ اما 
همواره تصوری تحریف شــده از کره  زمین را 
به ذهن کاربر منتقل می کرد. مشــکل دیگر، 
اغراق در اندازه  اصلی برخی ســرزمین ها بود 
که به عنوان نمونه، می توان به اندازه  غیرواقعی 

آفریقا و سرزمین گرینلند اشاره کرد. 
در حالت قبلی، ســرزمین گرینلند بزرگ تر از 
آفریقا به نظر می رســید؛ در حالی که آفریقا 1۴ 
برابر نســبت به گرینلند مساحت بیشتری دارد.با 
این حال، دلیل اینکه گوگل از حالت پیشین برای 
نقشه  خود اســتفاده کرده، نمایش دقیق زوایای 

جاده ها بوده است.
 یکی از کارمندان گوگل در مصاحبه ای درباره این 

موضوع گفته است:
»در نســخه های اولیه  گوگل  مپ، ما از طرح بندی 
مسطح استفاده نمی کردیم. همین موضوع باعث 
شــده بود تا خیابان ها در عرض های جغرافیایی 
مرتفع مانند اســتکهلم، زاویه ای  را نمایش ندهند 

و با واقعیت فاصله داشته باشند.«

دور دنیا گردی با » گوگل مپ« 
فناوری

تازهتریننسخهاندرویدازراهرسید
جدیدترین نسخه سیستم عامل اندروید، موسوم به Android ۹ Pie  برای کاربران 
گوشی های »پیکسل« شرکت گوگل در دسترس است. کاربران سایر گوشی ها باید 
منتظر باشند تا این به روزرسانی، طی ماه های آینده در دسترس آنها قرار بگیرد. البته 
شرکت هایی مانند سونی، شیوامی، اچ دی ام گلوبال، اوپو، ویوو، وان پالس و اسنشیال 
برای دریافت این به روزرسانی روی تولیداتشان برنامه ریزی کرده اند. در نسخه به روز 
شده، یک نوار ناوبری جدید مورد استفاده قرار گرفته است که جایگزینی برای آیکون 
های بازگشت، هوم و اپلیکیشن های در حال اجرا محسوب می شود. سیستم هدایت و 
کنترل مبتنی بر حاالت سر و صورت، نوار ناوبری رفاه دیجیتال و برخی به روزرسانی 
ها برای رابط کاربری اندروید ۹ بر مبنای فنــاوری هوش مصنوعی، از تحوالت مهم 
این نسخه از اندروید است. البته باید توجه داشت که قابلیت های مربوط به خدمات 
رفاه دیجیتال که برای تنظیم زمان خواب، مدیریت استفاده از برنامه ها و غیره کاربرد 
دارند، هنوز به طور کامل به اندروید ۹ اضافه نشــده اند و کاربــران باید تا پاییز و به 
روزرسانی این نسخه از اندروید منتظر بمانند. یکی دیگر از قابلیت هایی که قرار بود در 
اندروید ۹، لحاظ شود،  اسالیس نام دارد که دسترسی به برخی قابلیت های برنامه ها 
از بخش جست وجوی اندروید را ممکن می کرد. به عنوان مثال در صورت تایپ کردن 
کلمه Lyft در بخش جست وجو، کاربران به دکمه تماس برای کرایه کردن تاکسی 

دسترسی می یابند، بدون اینکه نیازی به باز کردن خود برنامه مذکور داشته باشند.

هوشمندترینعصابراینابینایانساختهشد
گروهی از دانشجویان »دانشگاه تگزاس ای اند ام«  موفق به توسعه یک عصای هوشمند 
به نام »نُوا«  شــده اند که می تواند به افراد کم بینا کمک کند تا حین راه رفتن به موانع 

برخورد نکنند.
عصای مذکور، سیگنال های فراصوت را در مقابل بدن کاربر می فرستد و سپس زمانی که آن 
سیگنال ها تشخیص دهند که جسمی مقابل کاربر قرار دارد، عصا شروع به لرزش می کند.

حســگر فراصوت این عصا، بــه موتورهایی متصل اســت که ایــن موتورها با 
انتقــال ســیگنال آنالــوگ به مبــدل دیجیتالــی مرتعش می شــوند 
و هرچــه ایــن ســیگنال های بازگشــتی از حســگر فراصــوت 
 قوی تــر باشــند، آن موتورهــا بــا شــدت بیشــتری 

ارتعاش می یابند.

کفشهاییکهرشدمیکنند!
چند ســال قبل پروژه ای به نام »کفش هایی که رشــد می کنند«، در سراسر فضای 
»وب« توجهات را به خود جلب کرد. ایده اصلی این پروژه، تولید کفش هایی با عمر 
طوالنی برای کودکان در کشــورهای فقیر بود. از آنجا که این کــودکان  نمی توانند 
همزمان با رشــد کردن، هر بار یک کفش جدید بخرند، بیشتر اوقات مجبور هستند 
کفش های قدیمی را تعمیر کنند یا پابرهنه به این سو و آن سو بروند. برای این منظور 
»کنتون لی« یک صندلی جالب اختراع کرد که همزمان با رشد پای کودک بزرگ تر 
می شــود. این پروژه موفقیت آمیز بود و از آن زمان تاکنون، هــزاران جفت از آن به 
Ex� مکشورهای مختلف ارسال شد. در حال حاضر نسخه جدیدی از این کفش ها به نا

pandals ساخته شده که در آن به جای توجه به هزینه کم، به عمر طوالنی و طراحی 
کفش توجه شده است. این کفش هم دارای بندهایی تنظیمی است که همزمان با رشد 

کودک می توان اندازه آن را 
تغییر داد تا کفش همچنان 
اندازه پای او باشــد. این 
کفش ها از الستیک با 
ماندگاری باال تولید می 
شــوند که به آسانی از 

بین نمی روند.

  عکس روز

با این شال در هوای آلوده به راحتی نفس بکشید
Wair از نوعی پارچه نخی و ابریشمی دوخته شده است که ضد آلودگی بوده و فیلتری بر 

روی آن نصب است که مانع تنفس هوای آلوده می شود.

اپلیکیشن

 درمان تاالسمی موش ها 
با نانوحامل حاوی »دی ان ای«

ترکیب اســیدهای نوکلئیک پپتیــدی )PNAs( و DNA و 
قراردادن آن هــا درون نانوذرات، ابزار مناســبی برای مرمت 
ژن های جهش یافته است. محققان نشان دادند که این روش 
می تواند برای درمان تاالسمی اســتفاده شود.PNAs نوعی 
مولکول سنتزی هســتند که رفتار DNA را تقلید می کنند. 
این نانوذرات با اتصال به ژن هدف، ساختار پیچشی سه گانه ای 
را تشکیل می دهند که برای مرمت ژن ضروری است. در این 
پروژه، نانوذرات به موش ها تزریق شد و نتایج نشان داد که تنها 
چهار ماه بعد از تولد، موش های مبتال به نوعی اختالالت ژنتیک 

خونی، درمان شدند.

 زمین به گلخانه ای گرم 
تبدیل می شود

براســاس تحقیقی جدید، در صــورت ادامه روند اســتفاده از 
ســوخت های فســیلی و گرمایش آب وهــوا، زمیــن به یک 
»گلخانه گرم« تبدیل می شــود. این رویــداد احتماال در چند 
دهه آتی اتفاق می افتد. محققان دانشــگاه کپنهاگن، دانشگاه 
ملی استرالیا و انسیستو پوتسدام در آلمان )مطالعه تاثیرات آب 
وهوا(، این پژوهش را انجام داده اند. آنها معتقدند پدیده تبدیل 
شدن زمین به »گلخانه ای گرم« غیرقابل کنترل و برای بسیاری 
از افراد خطرناک است.طبق این پژوهش اگر ذوب شدن یخ های 
قطبی همچنان ادامه یابد، از میزان جنگل های روی زمین کاسته 
می شود و ســطح  گازهای گلخانه ای به حد اخطار می رسد؛ در 
نتیجه  وضعیت زمین از مرز برگشت ناپذیری گذرمی کند.گذر از 
این آستانه به معنای گرم تر شدن ۴ تا ۵ درجه ای آب و هواست.

در این وضعیت سطح دریا نیز 10 تا 60 متر باالتر خواهد رفت. 
برای اجتناب از این روند، انسان باید شیوه زندگی خود را برای 
محافظت از زمین تغییر دهد. باید منابع تجدیدپذیر، جایگزین 
سوخت های فسیلی شوند و استراتژی های بیشتری برای کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای به کار رود.

 ماهواره سیاره یاب ناسا 
ستاره دنباله دار  را رصد کرد

نخستین تصاویر ارسالی ماهواره سیاره یاب ناسا، به یک ستاره 
دنباله دار تعلق دارد که در ســوم مرداد از فاصله ۴8 میلیون 
 TESS کیلومتری زمین گذر کرده است. ماهواره سیاره یاب
متعلق به ناســا فعالیت خود را برای کشف ســیارات خارج از 
منظومه شمسی آغاز کرد. این تصاویر متعلق به ستاره دنباله دار 
۲۱۸N۱ هستند که نخستین بار توسط NEOWISE  در 8 
تیر) 2۹ ژوئن( رصد شد. این تصاویر در بازه زمانی 1۷ ساعت 
ثبت شــده اند. ســتاره دنباله دار ۲۱۸N۱ در صورت فلکی 
Piscis Austrinus  قرار دارد و به صورت یک دایره ســفید 

درخشان دیده می شود که از قاب عکس ها می گذرد.

بهتریناپلیکیشنجهانبرایضبطصداباموبایل
 Sony ساخت شرکت Audio Recorder  اگر به دنبال برنامه  ضبط صدا هستید، برنامه
را از دست ندهید. در این برنامه عالوه بر امکان ضبط صدا، می توان به دلخواه خود زمان 

شروع و پایان صداهای ضبط شده را تعیین و ویرایش کرد.
Sony Audio Recorder ویژگی های نرم افزار

* پشتیبانی از ضبط استریو
* کم حجم، سریع و سبک

* مناسب برای گوشی های سونی اکسپریا و جهت استفاده در ساعت های هوشمند
* رابط کاربری زیبا و کیفیت ضبط باال

* نســخه اندروید مورد نیاز: ۴/1 به باال،حجم برنامه:6 مگابایت، 
رتبه در پایگاه اینترنتی گوگل پلی: ۴/2 از ۵، تعداد دانلود رسمی: 

نزدیک به 10 میلیون
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مفاد آراء 
5/48 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند 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.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 5416  مورخ 97/04/04  آقــای قنبرعلی حاج مرادی ورنوســفادرانی   
فرزند محمد  بشماره کالســه 1011 و به شماره شناســنامه 424 صادره به شماره ملی 
1140946390 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 380/78 مترمربع از پالک  35 
فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

10385 مورخ 1331/12/14 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 5271  مورخ 97/03/30  خانم لیال محمد صالحی فروشانی  فرزند عباس  
بشماره کالسه 0226 و به شماره شناسنامه 1877 صادره به شماره ملی 1141118351 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه نیمه ساز  به مساحت 182/20 
مترمربع از پالک  158 و 159 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 44 دفتر 710 و صفحه 524 دفتر 710  و 

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

3- رای شماره 5270  مورخ 97/03/30  آقای محمد علی یادگاری  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 0225 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1141672626 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه نیمه ســاز  به مساحت 182/20 مترمربع از 
پالک  158 و 159 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 47 دفتر 710 و صفحه 582 دفتر 451  و مالحظه و 

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

4- رای شماره 5563  مورخ 97/04/05  خانم ســمیه سعیدی ورنوسفادرانی  فرزند رضا  
بشماره کالسه 1102 و به شماره شناسنامه 4464 صادره به شماره ملی 1142272680 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 248/84 مترمربع از پالک  149/1 و 148  
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 34577 مورخ 90/05/10 دفترخانه 139 و سند 809 مورخ 90/02/10 دفترخانه 46 
و سند 80909 مورخ 90/02/10 دفترخانه46 و سند 80903 مورخ 90/02/10 دفترخانه 

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

5- رای شماره 5452 مورخ 97/04/04  خانم زهرا رفیعی فروشانی  فرزند ولی اله  بشماره 
کالسه 0059 و به شماره شناسنامه 217 صادره به شماره ملی 1141311100 نسبت به 
2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/93 مترمربع پالک 769 فرعی از 
107 اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی طی سند 7371 اعظم رحمتی و 

ثبت در صفحه 338 دفتر 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 5452 مورخ 97/04/04  خانم زهرا رفیعی فروشانی  فرزند ولی اله  بشماره 
کالسه 0059 و به شماره شناسنامه 217 صادره به شماره ملی 1141311100 نسبت به 
2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/93 مترمربع پالک 769 فرعی از 
107 اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی طی سند 7371 اعظم رحمتی و 

ثبت در صفحه 338 دفتر 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 5453 مورخ 97/04/04  آقای عبدالرضا گلی فروشانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0058 و به شماره شناسنامه 1516 صادره به شماره ملی 1141252260 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/93 مترمربع پالک 769 
فرعی از 107 اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی طی سند 7371 اعظم 

رحمتی و ثبت در صفحه 338 دفتر 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 5451 مورخ 97/04/04  آقای علی گلی  فرزند محمد  بشماره کالسه 
0057 و به شماره شناسنامه 1130162877 صادره به شماره ملی 1130162877 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102/70 مترمربع پالک 769  فرعی از 107 اصلی واقع 
در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی طی سند 7371 اعظم رحمتی و ثبت در صفحه 

338 دفتر 10 از مالک رسمی نوروز نجمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 5321 مورخ 97/04/02  خانم معصومه ســلطانی ورنوسفادرانی  فرزند 
قدمعلی  بشــماره کالســه 0331 و به شــماره شناســنامه 491 صادره به شماره ملی 
1141060892 نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه  به مساحت 180  
مترمربع پالک 743  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآبــاد   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 199 دفتر 151  

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

10- رای شــماره 5633 مورخ 97/04/05  آقــای ابوالفضل مختــاری فرزند منوچهر  
بشماره کالسه 0173 و به شماره شناسنامه 7978 صادره به شماره ملی 1142304681 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 180/86 مترمربع پالک 722  فرعی 
از 99 اصلی واقــع در جوی آبــاد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
 االواسطه از شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 287 دفتر 565 و مالحظه و محرز 

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

11- رای شــماره 6003 مورخ 97/04/12  خانم مریم شــریفی خوزانی  فرزند اسداهلل  
بشماره کالسه 1711 و به شماره شناسنامه 12864 صادره به شماره ملی 1140504827 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 287 مترمربع پالک 36  فرعی از 82 اصلی 
واقع در سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
 434 دفتر 303 و ارائه قولنامه از عباس صادقی صفحه 434 دفتر 303  و مالحظه و محرز 

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

12- رای شماره 6005 مورخ 97/04/12  خانم معصومه نیک نظر فرزند محمود  بشماره 
کالسه 3883  و به شماره شناسنامه 4119 صادره به شماره ملی 1142269337 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 133/81 مترمربع پالک 73 و 70 و 69   فرعی از 84 
اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
221 دفتر 344 و صفحه 209 دفتر 243 و صفحه 107 دفتر 255 و صفحه 54 دفتر 398 
و صفحه 131 دفتر 344 و ارائه قولنامه از مالک رسمی جواد شیخ خوزانی ثبت در صفحه 
209 و 221 دفتر 243 و 244 و صفحه 107 دفتر 255 و ثبت در صفحه 131 دفتر 344 و 

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

13- رای شماره 4886 مورخ 97/03/23  خانم مریم حبیبی خوزانی فرزند محمود   بشماره 
کالسه 0253 و به شماره شناسنامه 20735 صادره به شماره ملی 1140206907 نسبت 

به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 155/78 مترمربع پالک 246  فرعی از 82 اصلی 
واقع در سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216087 

مورخ 91/12/14   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 5995 مورخ 96/12/19  آقای ابراهیم فرامرزی  فرزند فرج اله  بشماره 
کالسه 1743 و به شماره شناسنامه 1072 صادره به شماره ملی 5759374011 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 93/72 مترمربع پالک 1068  فرعی از 99 اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 99815 مورخ 77/10/26 

دفترخانه 63 ثبت در صفحه 569 و 572 دفتر 232  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 5683 مورخ 97/04/06  آقای مهدی خانی  فرزند رحمن  بشماره کالسه 
1405 و به شماره شناسنامه 124 صادره به شماره ملی 1141694476 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 186/30  مترمربع پالک 9/1 و 10 و 9   فرعی از 115  
اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
522 دفتر 1 و صفحه 33 دفتر 33 دفتر 559 و صفحه 519  و مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
16- رای شماره 5849 مورخ 97/04/10  آقای سیف اله صادقیان  فرزند صفرعلی  بشماره 
کالسه 1719 و به شماره شناسنامه 523 صادره به شماره ملی 1290341087 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 172/39 مترمربع پالک 1580  فرعی از 99 اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
مهدی عباسی نیا و مرادعلی چوبداران ثبت در صفحه 371 دفتر 624 و دفتر 624 صفحه 
368 و صفحه 365 دفتر 624 دفتر 624 صفحه 263 و دفتر 273 صفحه 452 و مالحظه 

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

17- رای شــماره 5721 مورخ 97/04/06  آقای سید محمد گلســتانه   فرزند سید تقی  
بشماره کالسه 2087 و به شماره شناسنامه 50 صادره به شماره ملی 1141239973 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 228/11 مترمربع پالک 62  فرعی از 116 اصلی 
واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23661 مورخ 

94/12/25 دفترخانه 301   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 5209 مورخ 97/03/30  خانم معصومه غفوری  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 0257 و به شماره شناسنامه 203 صادره به شماره ملی 1141026155 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 110/30 مترمربع پالک 196  فرعی از 121  اصلی واقع 
در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 16437 مورخ 94/09/29 
دفترخانه 322 و ارائه انحصار ورثه از عبداهلل غفوری سند 18380 مورخ 47/09/09 و سند 

18384 مورخ 47/09/14 دفترخانه 35   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 5677 مورخ 97/04/06  آقای سعید آقاجانیان فروشانی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 0297 و به شماره شناسنامه 17687 صادره به شماره ملی 1140176412 
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 74/54  مترمربع پالک 1998  
فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

27937 مورخ 95/12/21 دفترخانه 301  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 5812 مورخ 97/04/09  آقای سید مهدی ســجاد  فرزند سید محمد  
بشماره کالسه 2011 و به شماره شناسنامه 6554 صادره به شماره ملی 1281750751 
نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 50/74 مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی منیژه و رضا همایونی طی ثبت 

در صفحه 157 دفتر 135   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 5811 مورخ 97/04/09 خانم لیال سادات سجاد  فرزند سید محمد  بشماره 
کالسه 2105 و به شماره شناسنامه 1100 صادره به شماره ملی 1284890791 نسبت به 
1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 50/74 
مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آبــاد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی منیژه همایونی طی ثبت در صفحه 157 

دفتر 135   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 5810 مورخ 97/04/09  خانم بتول ســجاد  فرزند سید محمد  بشماره 
کالسه 2106 و به شماره شناسنامه 524 صادره به شماره ملی 1288693801 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 50/74 
مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آبــاد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی منیژه همایونی طی ثبت در صفحه 157 

دفتر 135  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 5809 مورخ 97/04/09  خانم فخری سادات سجاد  فرزند سید محمد  
بشماره کالسه 2107 و به شماره شناسنامه 65539 صادره به شماره ملی 1281750778 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 50/74 مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی منیژه همایونی طی ثبت در 

صفحه 157 دفتر 135   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 5808 مورخ 97/04/09  خانم ربابه کدخدایی الیادرانی  فرزند عباسعلی  
بشماره کالسه 2108 و به شماره شناسنامه 10 صادره به شماره ملی 1284375374 نسبت 
به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
50/74 مترمربع پالک 1030  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی منیژه و رضا همایونی طی ثبت در 

صفحه 157 دفتر 135   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 5711 مورخ 97/04/06  خانم خدیجه میرعنایت  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 0830 و به شماره شناسنامه 10406 صادره به شماره ملی 1140480286 نسبت 
به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 204 مترمربع پالک 282  فرعی 
از 85 اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7077 و سند 

22448 مورخ 52/08/12 دفترخانه 38  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 5712 مورخ 97/04/06  آقای حســن همدانیان خوزانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0831 و به شماره شناسنامه 9932 صادره به شماره ملی 1140352628 
نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 204 مترمربع پالک 282  
فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7079 

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

27- رای شــماره 2057 مــورخ 96/09/26  آقــای حســین صمدی ورنوســفادرانی  
فرزند براتعلی  بشــماره کالســه 1426 و به شــماره شناســنامه 340 صادره به شماره 
ملی 1141027526 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 
204/43  مترمربع پــالک 44  فرعی از 121 اصلــی واقع در گارســله بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 216426 مورخ 91/12/27  و مالحظه و محرز

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

28- رای شماره 2056 مورخ 96/09/26  خانم لیال کبیریان  فرزند محمد  بشماره کالسه 
1427 و به شماره شناسنامه 479 صادره به شماره ملی 1141127105 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 204/43  مترمربع پالک 44  فرعی از 121 

اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216426 مورخ 
91/12/27  و مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
29- رای شماره 5768 مورخ 96/04/09  آقای اصغر اصغری اسفریزی  فرزند عبدالرحیم  
بشماره کالسه 1700 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1141001608 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب انبار ساختمانی  به مساحت 437/90  مترمربع پالک 
724  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه و ارائه حکم الزام به سند از سند 72884 مورخ 67/05/06 دفترخانه 5 عدالرحیم 
اصغری و ارائه قولنامه از ســند 98695 مورخ 54/06/30 دفترخانه 2 حیدر سلحشــور  و 

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

30- رای شــماره 5787 مورخ 96/04/09  آقــای عزت اله اصغری اســفریزی  فرزند 
عبدالرحیم  بشــماره کالســه 3251 و به شــماره شناســنامه 12 صادره به شماره ملی 
1140954075 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب انبار ساختمانی  به مساحت 
437/90  مترمربع پالک 724  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه و ارائه حکم الزام به ســند از سند 72884 مورخ 
67/05/06 دفترخانه 5 عدالرحیم اصغری و ارائه قولنامه از سند 98695 مورخ 54/06/30 

دفترخانه 2 حیدر سلحشور  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 5446 مورخ 96/04/04  خانم اعظم بدیحی جوآبادی  فرزند صفرعلی  
بشماره کالسه 0506 و به شماره شناسنامه 8558 صادره به شماره ملی 1141320450 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 208/22  مترمربع پالک 
83/1/2  فرعــی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل مع الواســطه از مالک رســمی صادق هوازاده ارائه قولنامه وکالتنامه سند 63999 
مورخ 62/06/07 دفترخانه 73 و سند 52443 مورخ 59/02/16 دفترخانه 73   و مالحظه 

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

32- رای شماره 5445 مورخ 96/04/04  آقای اکبر هوازاده جوآبادی  فرزند صادق  بشماره 
کالسه 0386 و به شماره شناسنامه 30 صادره به شماره ملی 1142221873 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 208/22  مترمربع پالک 83/1/2  فرعی 
از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی صادق هوازاده ارائه قولنامه وکالتنامه سند 63999 مورخ 62/06/07 دفترخانه 

73 و سند 52443 مورخ 59/02/16 دفترخانه 73   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 5477 مورخ 96/04/04  خانم اعظم حاجیان فروشانی  فرزند محمد  
بشماره کالسه 0002 و به شماره شناسنامه 2752 صادره به شماره ملی 1141264651 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 133/50  مترمربع پالک 
1465 و 2897 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 7289 و ارائه قولنامه از مالک رسمی منصور احمدی ثبت در صفحه31 دفتر 97  

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

34- رای شــماره 5476 مورخ 96/04/04  آقای اصغر لطفی فروشــانی  فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 0001 و به شماره شناسنامه 523250 صادره به شماره ملی 1141121611 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 133/50  مترمربع پالک 
1465 و 2897 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند الکترونیکی 7289 و ارائه قولنامه از مالک رسمی ثبت در صفحه31 دفتر 97  و 

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

35- رای شــماره 5475 مورخ 96/04/04  خانم زهرا شــیروی خوزانی  فرزند نعمت اله  
بشماره کالسه 2039 و به شماره شناســنامه 360 صادره به شماره ملی 1141588722 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 143/91  مترمربع پالک 
637 فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 440  دفتر 6  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 5473 مــورخ 96/04/04  خانم پروانــه صفاریان خوزانــی  فرزند 
محمد  بشماره کالســه 2041 و به شماره شناســنامه 1130196879 صادره به شماره 
ملی 1130196879 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 
143/91  مترمربــع پالک 637 فرعــی از 84 اصلــی واقع در فتح آباد خــوزان  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 440  دفتر 6  و مالحظه و محرز 

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

37- رای شماره 5474 مورخ 96/04/04  خانم آرزو مرادی رنانی  فرزند منصور  بشماره 
کالسه 2040 و به شماره شناسنامه 1130081796 صادره به شماره ملی 1130081796 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 143/91  مترمربع پالک 
637 فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 440  دفتر 6  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 2233 مورخ 96/10/02  آقای محد جعفری فرزند آقارضا  بشماره کالسه 
1673 و به شماره شناسنامه 21 صادره به شماره ملی 5759866230  نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 140 مترمربع پالک 660  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1613 مورخ 85/04/03  و مالحظه و 

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

39- رای شــماره 6100 مورخ 97/04/14  آقای حسن امیر یوســفی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0889 و به شماره شناسنامه 34 صادره به شماره ملی 1140950533 نسبت 
به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 2503 مترمربع پالک 382  فرعی از 
119  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی محمدعلی امیر یوسفی طی سند 2969 مورخ 20/08/06 دفترخانه 38   و 

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

40- رای شــماره 6028 مورخ 97/04/13  آقای علی محمدی  فرزند شکراهلل  بشماره 
کالسه 0077 و به شماره شناسنامه 55 صادره به شــماره ملی 1142210545 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 201/80 مترمربع پالک 1335  فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 3945 مورخ 
90/07/24 دفترخانــه 300 و ارائه قولنامه از مالک رســمی منصور هوازاده طی ســند 
8747 مورخ 85/05/09 دفترخانــه 139 از مالکیت علی آقا هــوازاده که منصور احدی 
 از وراث می باشــد و ســند 3945 مورخ 90/07/24 دفترخانه 300   و مالحظه و محرز 

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

41- رای شماره 6054 مورخ 97/04/14  آقای حســن مختاری فرزند اسمعیل  بشماره 
کالسه 2022 و به شماره شناسنامه 132 صادره به شماره ملی 1141088320 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 240/90 مترمربع پالک 299 و 298 و 299/1  فرعی 
از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه ارائه قولنامه از مالکین رســمی ثبت در صفحه 457 دفتر 78 سند 31318 مورخ 
89/09/07 دفترخانه 139 از لیال شومالی و علی اکبر پرنده و رضا رمضانعلی پرنده و ثبت 

در صفحه 411 دفتر 141  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 6015 مورخ 97/04/13  آقای ســید ابوالقاسم شیخ ابومسعودی  فرزند 
سید حسن  بشماره کالســه 0407 و به شماره شناســنامه 44206 صادره به شماره ملی 
1280867655 نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 760/66 مترمربع پالک 

345  فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و وکالتنامه از مالکین رسمی  
رضا جعفری کار و زهرا کندری ثبت رد صفحه 281 دفتر 4 و صفحه 110 دفتر 449 از زهرا 
کندری و ثبت رد صفحه 110 دفتر 449 و دفتر 711 صفحه 467 رضا جعفری و ارائه فرم 

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

43- رای شماره 5208 مورخ 97/03/30  خانم پروانه غفوری ورنوسفادرانی  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 0256 و به شماره شناســنامه 380 صادره به شماره ملی 1141047268 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 121/10 مترمربع پالک 196  فرعی از 121  
اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه انحصار وراثت از 
سند 18384 مورخ 47/09/14 دفترخانه35 و سند 18380 مورخ 47/09/14 دفترخانه 35 

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

44- رای شماره 5709 مورخ 97/04/06  آقای اکبر صادقی  فرزند علی  بشماره کالسه 
0076 و به شماره شناســنامه 21854 صادره به شــماره ملی 1090216459 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه  به مســاحت 100/27 مترمربع پالک 885  فرعی از 75  اصلی 
واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 448 دفتر 
134 به نام رضا شاه سنایی که نامبرده مالک رسمی می باشد و متقاضی قولنامه ارائه داده 

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

45- رای شماره 5479 مورخ 97/04/05  خانم پردیس هارون رشیدی  فرزند سام  بشماره 
کالسه 0391 و به شــماره شناسنامه 0 صادره به شــماره ملی 1130479951 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 270/80 مترمربع پالک 630  فرعی از 111  اصلی واقع 
در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 590 دفتر 533  و 

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

46- رای شــماره 6068 مورخ 97/04/14  خانم فاطمه عمادی اندانی  فرزند عبدالرزاق  
بشماره کالسه 0855 و به شماره شناسنامه 7 صادره به شماره ملی 1141498758 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 217/75 مترمربع پالک 42  فرعی 
از 73  اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

743 مورخ 82/06/01 دفترخانه 139  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 6073 مورخ 97/04/14  آقای محمد رحمتی  فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 0549 و به شماره شناسنامه 1130241882 صادره به شماره ملی 1130241882 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 217/75 مترمربع پالک 42  
فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از سند 743 مورخ 82/06/01 دفترخانه 139 محمد علی رحمتی و مالحظه 

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

48- رای شماره 4559 مورخ 96/04/26  آقای مرتضی سعادت ورنوسفادرانی  فرزند محمد  
بشماره کالسه 0040 و به شماره شناســنامه 210 صادره به شماره ملی 1140949381 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 155/20 مترمربع پالک 
2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 4557 مورخ 96/04/26  آقای مجتبی ســعادت ورنوسفادرانی  فرزند 
مرتضی  بشماره کالســه 1164 و به شــماره شناســنامه 3430 صادره به شماره ملی 
1141305046 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/20 
مترمربع پالک 2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35 فاطمه خوش اخالق  و 

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

50- رای شــماره 4558 مورخ 96/04/26  آقای محسن ســعادت ورنوسفادرانی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالســه 1165 و به شــماره شناســنامه 564 صادره به شماره ملی 
1141092638 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/20 
مترمربع پالک 2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35 مالک رسمی فاطمه خوش 

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

51- رای شــماره 4555 مورخ 96/04/26  خانم محبوبه ســعادت ورنوسفادرانی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالسه 1166 و به شــماره شناســنامه 19326 صادره به شماره ملی 
1140192809 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/20 
مترمربع پالک 2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35 فاطمه خوش اخالق  و 

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

52- رای شــماره 4556 مورخ 96/04/26  آقای مهرداد ســعادت ورنوسفادرانی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالسه 1163 و به شــماره شناســنامه 10392 صادره به شماره ملی 
1142328767 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/20 
مترمربع پالک 2531  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 22460 مورخ 72/02/19 دفترخانه 35 فاطمه خوش اخالق  و 

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

53- رای شماره 5463 مورخ 97/04/04  خانم صدیقه خان احمدی ورنوسفادرانی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 0386 و به شماره شناسنامه 180 صادره به شماره ملی 1140987641 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 269/82 مترمربع پالک 
4772 و 4025   فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت رد صفحه 110 دفتر 204 و ارائه قولنامه از نجفعلی سعیدی مالک رسمی 
ثبت در صفحه 113 دفتر 204 و دفتر 204 صفحه 488 و دفتر 68 صفحه 321  و مالحظه 

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

54- رای شماره 5462 مورخ 97/04/04  آقای نجفعلی ســعیدی ورنوسفادرانی  فرزند 
عبداله  بشماره کالسه 0385 و به شماره شناسنامه 71 صادره به شماره ملی 1140954921 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 269/82 مترمربع پالک 
4772 و 4025   فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 113 دفتر 204 و صفحه 488 دفتر 204 و صفحه 321 دفتر 68  

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

55- رای شــماره 5435 مورخ 97/04/04  آقای ابراهیم قربانی خوزانی  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 0267 و به شماره شناســنامه 814 صادره به شماره ملی 1141721821 
نسبت به ششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 41/41 مترمربع پالک 1268   فرعی از 
114  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

الکترونیکی 1914 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 5768 مورخ 97/04/07  خانم مریم تحویلیان  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 1713 و به شماره شناسنامه 707 صادره به شماره ملی 1286893801 نسبت به 
ششدانگ  یکباب باغ به مساحت 8420 مترمربع پالک 91  اصلی واقع در تیرانچی  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی سلطانیان طی سند 

6241 مورخ 52/06/14 دفترخانه 29  و مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 7



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2484| چهارشنبه  17 مرداد 1397 | 25 ذی القعده 1439

No. 2484 | August 08,  2018  | 12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
57- رای شماره 2185 مورخ 97/02/16  آقای علیرضا رحمتی اندانی  فرزند رسول  بشماره 
کالسه 1833 و به شماره شناسنامه 10102 صادره به شماره ملی 1142325822 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102/67 مترمربع پالک 843   فرعی از 111  اصلی 
واقع در صحرای نخودجاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
24419 مورخ 96/10/26 دفترخانه 322 ثبت در صفحه 98 و 101 دفتر 74 و مالحظه و 

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

58- رای شماره 5676 مورخ 97/04/06  خانم زهرا شیروی خوزانی  فرزند محمود  بشماره 
کالسه 1266 و به شماره شناسنامه 387 صادره به شماره ملی 1141717557 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 85/58 مترمربع پالک 671   فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 190692 مورخ 

88/04/03 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 6012 مورخ 97/04/13  خانم شیرین گودرزی لگاله  فرزند غالم  بشماره 
کالسه 0250 و به شماره شناسنامه 193 صادره به شــماره ملی 5759580752 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 85 92 مترمربع پالک  1106 فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از مالک 
 رسمی محمود حسابی ســند 96325 مورخ 76/09/15 دفترخانه 63  و مالحظه و محرز 

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

60- رای شــماره 5441 مورخ 97/04/04  خانم فاطمه ملک زاده ورنوسفادرانی  فرزند 
حمید  بشماره کالسه 0231 و به شماره شناسنامه 1130425991 صادره به شماره ملی 
1130425991 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 193/28 
مترمربع پــالک 374   فرعی از 105  اصلــی واقع در اندان  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 18003 مورخ 95/03/25 دفترخانه 322  و مالحظه و محرز

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

61- رای شــماره 5440 مورخ 97/04/04  خانم زهرا کاظمی اندانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1976 و به شــماره شناســنامه 13279 صادره به شــماره ملی 1140508970 
نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 193/28 مترمربع 
پالک 374   فرعــی از 105  اصلی واقع در انــدان  بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 18003 مورخ 95/03/25 دفترخانــه 322  و مالحظــه و محرز

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

62- رای شماره 9353 مورخ 96/07/26  آقای جواد دباغی  فرزند محمود  بشماره کالسه 
0006 و به شماره شناسنامه 852 صادره به شماره ملی 1971468711 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 196/07 مترمربع پالک 75   فرعی از 
120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1997 

مورخ 91/03/18 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شــماره 9352 مورخ 96/07/26  خانم مریم آقامحمــدی ها  فرزند نوروزعلی  
بشماره کالسه 0005 و به شماره شناسنامه 2430 صادره به شماره ملی 1141333287 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 196/07 مترمربع 
پــالک 75   فرعی از 120  اصلــی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 4825 مورخ 92/10/06 دفترخانه 388  و مالحظه و محرز 

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

64- رای شــماره 5669 مــورخ 97/04/06  آقــای مجتبــی رضایی خوزانــی  فرزند 
عزیزاهلل  بشــماره کالسه 0298 و به شــماره شناســنامه 20651 صادره به شماره ملی 
1140206060 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 199/14 مترمربع پالک 
35   فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 221845 مورخ 92/12/15 دفترخانه 73  و مالحظه و محرز 

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

65- رای شماره 6037 مورخ 97/04/13  آقای سید یادگار درخشان  فرزند کاظم  بشماره 
کالسه 0846 و به شماره شناسنامه 283 صادره به شماره ملی 5558723661 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 188/69 مترمربع پالک 601   فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی 
طی سند 14090 مورخ 48/06/09 دفترخانه 63 از رمضانعلی محمدی و مالحظه و محرز 

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

66- رای شماره 5323 مورخ 97/04/02  آقای ابوالقاســم کریمی ورنوسفادرانی  فرزند 
حسن  بشــماره کالســه 0279 و به شــماره شناســنامه 13308 صادره به شماره ملی 
1140131801 نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه و آپارتمان به مساحت 22  مترمربع پالک 
172   فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی محمود غزنوی طی سند 3088 مورخ 14/07/15 دفترخانه 62 

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

67- رای شماره 5219 مورخ 97/03/30  آقای حجت اله هوازاده جوآبادی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 1775 و به شماره شناســنامه 234 صادره به شماره ملی 1290513708 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 202/30 مترمربع پالک 738   فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 377 

دفتر 687  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 5347 مورخ 97/04/02  آقای ولی اله تاج الدین خوزانی  فرزند علی اکبر  
بشماره کالسه 6008 و به شماره شناســنامه 789 صادره به شماره ملی 1141691132 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 199/50 مترمربع پالک 47   فرعی از 
82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ســند 16730 از مالک رســمی علی اکبر تاج الدین که نامبرده فوت و طی ارائه 
 قولنامه از وراث به متقاضی که متقاضی نیز احدی از وراث می باشــد  و مالحظه و محرز 

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

69- رای شــماره 6190 مورخ 97/04/24  خانم ثریا ســعیدی  فرزند هاشــم  بشماره 
کالسه 1102 و به شماره شناســنامه 1372 صادره به شماره ملی 1141136023 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 181/70 مترمربع پالک 744   
فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
 الواسطه از شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 259 دفتر 151   و مالحظه و محرز 

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

70- رای شــماره 6189 مورخ 97/04/24  آقای اســداهلل ملکی ورنوســفادرانی  فرزند 
محمدحسن  بشماره کالســه 1101 و به شماره شناســنامه 232 صادره به شماره ملی 
1141022133 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 181/70 
مترمربع پالک 744   فرعی از 158  اصلی واقع در صــدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 259 دفتر 151   و 

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

71- رای شماره 5275 مورخ 97/03/30  خانم شکوفه امیریوسفی  فرزند حسنعلی  بشماره 
کالسه 0350 و به شماره شناسنامه 1130098141 صادره به شماره ملی 1130098141 

نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک 541   
فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
الواسطه از شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 171 دفتر 157   و مالحظه و محرز 

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

72- رای شــماره 5276 مورخ 97/03/30  آقای محســن داورپناه ورنوسفادرانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالســه 0349 و به شماره شناســنامه 3176 صادره به شماره ملی 
1141340771 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع 
پالک 541   فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 171 دفتر 157   و مالحظه و 

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

73- رای شماره 6222 مورخ 97/04/24  آقای اصغر قربانیان فروشانی  فرزند عباسعلی  
بشماره کالسه 0389 و به شماره شناسنامه 2788 صادره به شماره ملی 1141163667 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102/10 مترمربع پالک 1461   فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 237191 مورخ 

97/03/08 دفترخانه 73   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 6224 مورخ 97/04/24  آقای سعید حیدری  فرزند احمد  بشماره کالسه 
0523 و به شماره شناســنامه 14836 صادره به شــماره ملی 1142363090 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 218/05 مترمربع پالک 1694   فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 932   و مالحظه و محرز 

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

75- رای شماره 5671 مورخ 97/04/06  آقای محمدرضا فالح منش  فرزند هاشم  بشماره 
کالسه 2282 و به شماره شناسنامه 262 صادره به شماره ملی 1291110151 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 192/45 مترمربع پالک 623   فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 93446 مورخ 75/11/18 

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

76- رای شــماره 5560 مورخ 97/04/05  خانم عصمت هاشمی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 0130 و به شماره شناسنامه 13351 صادره به شماره ملی 1140132237 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 282 مترمربع پالک 41   فرعی از 120  اصلی واقع 
در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 0862 و 

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

 77- رای شــماره 5262 مورخ 97/03/30  خانم عفت کبیری خوزانی  فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالسه 1082 و به شماره شناســنامه 347 صادره به شماره ملی 1141539888 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 180 مترمربع پالک 713 و 730 و 729 و 
714    فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 41 دفتر 161 و دفتر 158 صفحه 

223 و دفتر 151 صفحه 541 و دفتر 155 صفحه 388   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 78- رای شماره 5670 مورخ 97/04/06  خانم خانم آغا احمدی دهکردی  فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 0259 و به شماره شناسنامه 1011 صادره به شماره ملی 4620010235 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 218/05 مترمربع پالک 677 و 678    فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23486 
مورخ 46/11/01 دفترخانه 61 و ارائه حصر وراثت و ارائه قولنامه از وراث عبدالحســین 

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

 79- رای شــماره 6557 مورخ 97/04/28  خانم زهره شــمس کهریزســنگی  فرزند 
محمد حسن  بشماره کالسه 0166 و به شماره شناســنامه 1411 صادره به شماره ملی 
1285672720 نســبت به 8 حبه از 72 حبه یــک درب باغ دارای اعیانی به مســاحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز 

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

 80- رای شماره 6553 مورخ 97/04/28  خانم مهدیه شمس   فرزند محمد حسن  بشماره 
کالسه 0162 و به شماره شناســنامه 5833 صادره به شماره ملی 1287227023 نسبت 
به 6/3 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مساحت 17800 مترمربع پالک 91 
اصلی واقع در تیرانچی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

رسمی شیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 81- رای شــماره 6558 مورخ 97/04/28  خانم فرشــته شــمس کهریزسنگی  فرزند 
محمد حسن  بشماره کالســه 0168 و به شماره شناســنامه 223 صادره به شماره ملی 
1285829530 نســبت به 9/5 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مســاحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز 

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

 82- رای شــماره 6552 مــورخ 97/04/28  آقای امیر حســن شــمس   فرزند محمد 
حسن  بشماره کالســه 0161 و به شــماره شناســنامه 1872 صادره به شــماره ملی 
1292728620 نســبت به 15/26 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مساحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز 

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

 83- رای شــماره 6556 مــورخ 97/04/28  آقــای محمدرضا شــمس   فرزند محمد 
حسن  بشماره کالســه 0163 و به شــماره شناســنامه 9512 صادره به شــماره ملی 
1282879340 نســبت به 10/5 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مساحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز

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

 84- رای شــماره 6555 مورخ 97/04/28  خانم اعظم شــمس کهریزســنگی  فرزند 
محمد حسن  بشماره کالســه 0165 و به شماره شناســنامه 972 صادره به شماره ملی 
1285713486 نســبت به 8 حبه از 72 حبه یــک درب باغ دارای اعیانی به مســاحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز

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

 85- رای شــماره 6554 مــورخ 97/04/28  خانم الهه شــمس کهریزســنگی  فرزند 
محمد حسن  بشماره کالسه 0164 و به شماره شناســنامه 1161 صادره به شماره ملی 
1286834198 نســبت به 14/44 حبه از 72 حبه یک درب باغ دارای اعیانی به مساحت 
17800 مترمربع پالک 91 اصلی واقع در تیرانچی  بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی شــیخ زین العابدبن نجفی   و مالحظه و محرز 

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

 86- رای شــماره 5681 مورخ 97/04/06  آقای حیات اهلل پرند  فرزند علیقلی  بشماره 

کالسه 1423 و به شماره شناسنامه 1226 صادره به شماره ملی 4199396225 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 87/76 مترمربع پالک 480    فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 235831 مورخ 96/08/24   

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

 87- رای شــماره 5580 مورخ 97/04/05  آقای محمد جواد کریمی زاده  فرزند حسن  
بشماره کالســه 1816 و به شــماره شناســنامه 1130224945 صادره به شماره ملی 
1130224945 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالک 592 و 
601    فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 366 دفتر 4 و صفحه 452 دفتر 3 و 

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

 88- رای شــماره 5564  مــورخ 97/04/05  آقای محمد مهدی کریمــی زاده   فرزند 
حسن   بشماره کالســه 1815 و به شماره شناســنامه 1130308227 صادره به شماره 
ملی 1130308227  نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالک 
593 و 592 و 600 و 601    فرعــی از 158  اصلــی واقع در صدر آبــاد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 
 366 دفتــر 4 و صفحات 450 و 359 دفتــر 3 و صفحه 452 دفتــر 2 و مالحظه و محرز 

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

 89- رای شماره 6577 مورخ 97/04/30  آقای علی صفری  فرزند اصغر  بشماره کالسه 
0093 و به شماره شناسنامه 1130178285 صادره به شماره ملی 1130178285 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 23  مترمربع پالک 169 فرعی از 77  اصلی واقع در 
صحرای وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14583 و سند 70437  

مورخ 96/11/29 دفترخانه 172 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

 90- رای شماره 6218 مورخ 97/04/24  آقای حسین سعیدی فرزند رضا  بشماره کالسه 
2153 و به شماره شناسنامه 174 صادره به شماره ملی 1140983334 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مســاحت 154/22 مترمربع پالک 183 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح 
آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6955 مورخ 94/06/11 

دفترخانه 388 و مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1397/05/03
تاریخ چاپ نوبت دوم : 1397/05/17

م الف: 1666 آقای نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
مفاد آراء

5/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 1009و1010-97/04/14 هیأت : آقای محمد مظفری بیدگلی فرزند آقا 
تراب  شماره شناسنامه 97 نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم زهرا حسینی بیدگلی  فرزند 
امیر آقا شماره شناسنامه 90نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
292 مترمربع شماره پالک 3112 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل . مالکین رسمی
2- رأی شــماره 1012و1013- 97/04/14 هیأت : آقای محمد ناحاجی بیدگلی  فرزند 
علیرضا شــماره شناســنامه 314 و خانم وجیهه سادات آریان فرزند ســید حسن شماره 
شناسنامه 2070  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 193/50 مترمربع شماره 
پالک 932 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
3- رأی شــماره 1116و1117 – 97/04/19 هیأت : آقای احســان دولوســی بیدگلی  
فرزند حشمت اله  شــماره شناســنامه 28 و خانم آزاده مومنی بیدگلی  فرزند ابوالفضل 
شــماره شناســنامه 1381  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 107/65 
مترمربع شــماره پــالک 933 فرعی مجــزا از شــماره 102 فرعی از پــالک 6 اصلی 
 واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از شــهرداری

 آران و بیدگل
4- رأی شماره 1105و1110 -97/04/19 هیأت : آقای ناصر میرزائی مفرد بیدگلی فرزند 
حسینخان شــماره شناســنامه 319 و خانم عذرا وفادار بیدگلی  فرزند رحمت اله  شماره 
شناسنامه 49  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 106/50 مترمربع شماره 
پالک 934 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای رحمت اله وفادار
5- رأی شماره 1095 -97/04/19 هیأت : آقای سید عباس فعولی بیدگلی فرزند سید آقا 
میر شماره شناسنامه 7094 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118 مترمربع شماره پالک 
14 فرعی مجزا از شماره 14 فرعی از پالک 272 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای آقا میر فعولی 
6- رأی شــماره 1016-97/04/16 هیأت : خانم فاطمه هاشــمی نســب زواره فرزند 
سید محمد شماره شناسنامه 218  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 161/50 مترمربع 
شــماره پالک 4 فرعی مجزا از شــماره 2و3 فرعی و مشــاعات تابع آنها از پالک 338 
 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی از

 آقای علی خوردو
7- رأی شماره 1017-97/04/16 هیأت : خانم طیبه معظمی بیدگلی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 189 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 252/75 مترمربع شماره پالک 
9 فرعی مجزا از شماره 2و5وقســمتی از مشاعات از پالک 580 اصلی و پالک 13 فرعی 
مجزا از مشاعات پالک 589 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

رسمی و ابتیاعی از آقای رحمت اله نجات خواه
8- رأی شماره 1115-97/04/19 هیأت : آقای ســید محمد سجادیان فرزند سید علی 
شماره ملی 1250005620 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 73/40 مترمربع شماره 
پالک 9 فرعی مجزا از شماره 8 فرعی از پالک 887 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی
9- رأی شماره 1014-97/04/16 هیأت : آقای ماشــااله مبین زاده آرانی  فرزند حسن 
شماره شناسنامه 241 ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت 167/37 مترمربع شماره 
پالک 1 فرعی مجزا از پالک 992 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از آقای هدایت اله فروغیان آرانی
10- رأی شماره 1020 -97/04/16 هیأت : مالکیت موقوفه سردار شهید عباس جوبیان 
آرانی به تولیــت آقای رحمت اله جوبیان آرانی فرزند صادق شــماره شناســنامه 7095 
ششدانگ  یکباب حسینیه و تکیه گاه موقوفه به تصدی و نظارت اداره اوقاف به مساحت 
102/20 مترمربع شماره پالک 1 فرعی مجزا از پالک 1450 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
11- رأی شــماره 1090و1091-97/04/19 هیأت : آقای مجید خالقی بیدگلی فرزند  
رمضانعلی  شــماره شناســنامه 206 و خانم فاطمه دافعی بیدگلی  فرزند محمد شــماره 
شناسنامه 8336  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 414/29 مترمربع شماره 
پالک 311 فرعی مجزا از شــماره 6 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن  بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث مرحومین آقــای رحمت اله اهلی بیدگلی و 

کلثوم جان یتیم زاده

12- رأی شــماره 1120-97/04/19 هیأت : آقای محمد دافعی بیدگلی فرزند حســن 
شماره شناسنامه 9 ششــدانگ  یکباب ساختمان به مســاحت 104/20 مترمربع شماره 
پالک 312 فرعی مجزا از شــماره 6 فرعی از پالک 1965 اصلــی واقع در اماکن بخش 
 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث مرحومین آقــای رحمت اله اهلی بیدگلی و

کلثوم جان یتیم زاده
13-  رأی شــماره 1027-97/04/16 هیأت : آقای مجید ترزبان فرزند عباس شــماره 
شناسنامه 404 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154/53 مترمربع شماره پالک 21 فرعی 
مجزا از شمارهای 1و12و6و8 وقسمتی از مشاعات)شماره 18 فرعی( از پالک 2210 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رســمی خانم مرضیه 

خاکباز آرانی و ورثه مرحومه فاطمه زهرا ترزبان
14- رأی شــماره 1026-97/04/16 هیــأت : آقای عباس ترزبان فرزند علی شــماره 
شناسنامه 199 ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 174/24 مترمربع شماره پالک 22 
فرعی مجزا از شماره 1و12و2و4وقسمتی از مشاعات )18 فرعی( از پالک 2210 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعی از خانم مرضیه 

خاکباز آرانی
15- رأی شماره 1028و1029-97/04/16 هیأت : آقای روح اله دورخشی آرانی فرزند 
حسین شماره شناســنامه 683 و خانم فاطمه اســتاد محمدی آرانی فرزند حسن  شماره 
شناســنامه 9150  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 121/52 
مترمربع شماره پالک 13 فرعی مجزا از شــماره 3 فرعی از پالک 2274 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه محمد آقا ابولی
16- رأی شــماره 1118و1119 -97/04/19 هیأت : آقای غالمحسین رافعی بیدگلی  
فرزند احمد شــماره شناســنامه 234 و خانم زهرا پنجی بیدگلی فرزند اســمعیل شماره 
شناســنامه 31  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه به مســاحت 245/20 مترمربع 
شــماره پالک 9399 فرعی مجــزا از شــماره 112 فرعی از پــالک 2637 اصلی واقع 
 در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. مالک رســمی و ابتیاعــی از آقای

 غالمحسن رافعی
17- رأی شــماره 1024-97/04/16 هیأت : آقای امیر فالح فرزند ابراهیم شماره ملی 
6190031471 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 113/50 مترمربع شماره پالک 3200 
فرعی مجزا از شماره 37و31 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای محمود میرزائیان
18- رأی شــماره 1125 -97/04/19 هیأت : آقای نعمت اله مهدویان فرد آرانی فرزند 
مسلم شماره شناسنامه 146 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 157/55 مترمربع شماره 
پالک 3203 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از آقای محمد باقری
19- رأی شــماره 1033و1034 -97/04/16 هیأت : آقای محمد قبائــی آرانی  فرزند 
رمضانعلی شماره شناسنامه 421 و خانم لیال ملکیان آرانی  فرزند حسین شماره شناسنامه 
146  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 167/50 مترمربع شماره پالک 1930 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه آقای یداله قدیریان
20- رأی شــماره 1032-97/04/16 هیأت : آقای محمد قبائی آرانی فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 421  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 70 مترمربع شماره پالک 1931 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه آقای یداله قدیریان
21- رأی شــماره 1031-97/04/16 هیأت : آقای عقیل منصوری فرد فرزند علی اصغر 
شماره شناسنامه 1299 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع شماره پالک 1932 
فرعی مجزا از شماره 133 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای احمد عباس زاده آرانی
22- رأی شــماره 1011-97/04/14 هیأت : خانم مرضیه المع اف آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 213  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 296 مترمربع شماره پالک 1933 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حسین المع اف آرانی 
23- رأی شــماره 1030-97/04/16 هیــأت : خانم زهــرا خانی آرانــی فرزند یداله 
شــماره شناسنامه 176 ششــدانگ  یکباب ســاختمان به مســاحت 109/38 مترمربع 
شــماره پالک 1934 فرعی مجــزا از شــماره 235 فرعی از پــالک 2640 اصلی واقع 
 در آران دشــت بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالک رســمی آقای 

ماشااله اکبرزاده
24- رأی شــماره و1123و1122-97/04/19 هیأت : آقــای ابوالفضل ناظر حضرتی 
آرانی فرزنــد عباس شــماره شناســنامه 9234 و خانــم معصومه شــبانی زاده آرانی 
فرزند ناصر شــماره شناســنامه 285  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
201/81 مترمربع شــماره پــالک 1935 فرعی مجــزا از شــماره 235 فرعی از پالک 
 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از آقای

 محمد تقی باقالکار
25- رأی شماره 1092-97/04/19 هیأت : آقای محسن کویری مفرد آرانی فرزند علیرضا  
شماره ملی 6190028081  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 115/50 مترمربع شماره 
پالک 1936 فرعی مجزا از شماره 1658 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
26- رأی شماره 1121-97/04/19 هیأت : خانم طیبه محبی  فرزند  محمد تقی شماره 
شناسنامه 96  ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 157/25 مترمربع شماره پالک 3157 
فرعی مجزا از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآبــاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالک رسمی
27- رأی شــماره 1025-97/04/16 هیأت : خانم بتول نوروززاده فرزند عباس شماره 
شناسنامه 255  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 225/25 مترمربع شماره پالک 
6258 فرعی مجزا از شــماره 421 و437 و5766 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از آقای 

جواد نوریان
28- رأی شماره 1036و1037-97/04/16 هیأت : آقای محسن مرشدی آرانی فرزند رضا 
شماره شناســنامه 10475 و خانم فاطمه داروغه فرزند ماشااله  شماره شناسنامه 11401  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102/2 مترمربع شماره پالک 6259 فرعی 
مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای رضا مرشدی
29- رأی شماره 1038-97/04/16 هیأت : خانم سمیه حکیمیان بیدگلی فرزند غالمعلی 
شماره شناسنامه 497  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90 مترمربع شماره پالک 6260 
فرعی مجزا از شــماره 597 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
30- رأی شماره 1021و1022-97/04/16 هیأت : آقای ماشااله رئوفی نوش آبادی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 4618 و خانم ماه سلطان جارچی نوش آبادی فرزند علی شماره 
شناسنامه 119  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 196/50 مترمربع شماره 
پالک 3928 فرعی مجزا از شماره 3037  فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
31- رأی شماره 1023-97/04/16 هیأت : خانم کبری نزادی نوش آبادی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 180  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144/80 مترمربع شماره پالک 
583 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از آقای مانده علی اربابی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/05/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/05/17

 م الــف: 208854 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبــت اســناد وامالک 
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او یک بانوی خبرنگار است

صبح ها زودتر از همه بیدار می شود و نیمه شب بعد 
از همه به رختخواب می رود ، هیچ کس خستگی او 
را حس نکرده و نمی بیند همیشه با صورتی بشاش 
و متبسم، درون پر التهاب  خود را مخفی کرده و  باید 
به کوچک ترین نیازهای همســر و فرزندان جواب 
دهد. همبازی شدن با فرزندان ، عشق ورزیدن،  بی 
خوابی های شبانه همه و همه وظایفی است که باید 
به تنهایی به دوش بکشد. بانوان خبرنگار، مشکالت 
ریز و درشــت زیادی دارند. ســنگینی مشکالت، 
فشارهای زندگی، استرس، آلودگی هوا، غذاهای 
ناسالم، کم خوابی مداوم، دغدغه فکری، ترافیک، 
ناامنی و ... از یک طرف و دیدن درد و مشــکالت 
اقتصادی مردم ، بی آبی ، بی لیاقتی برخی مسئوالن 
، شنیدن اختالس های مکرر ، تحلیل فرهنگ های 
ملموس ، ناملموس و مثبت کشــور و نگرانی برای 
آینده ایران و ایرانی ، دغدغه ها و فشارهای جدی را 
بر شانه های زنانه اش تحمیل می کند و این بخش 
کوچکی از دلواپسی های یک بانوی خبرنگار است. 
زنان خبرنگار آسیب پذیرترین و مظلوم ترین قشر 
جامعه هستند که کمترین حقوق و مزایا و بیشترین 
حجم کار سهم آنهاست. یک بانوی جوان خبرنگار 
که به تازگی مادر شده است، می گوید:» بیش از 10 
سال سابقه کاری در خبرگزاری های مطرح را دارم؛ 
اما این 10 سال سابقه خبری برای من آنقدر تضمین 
و امنیت شغلی نداشت که با شروع دوران بارداری و 
شیردهی بتوانم امیدوار به برگشتن سر کارم باشم!«

وی با تاکید بــر اینکه زنان خبرنگار هم شــرایط 
حاکم بر زندگانی زن شــاغل را تحمل می کنند و 
هم  مشکالتی را به  لحاظ جنسیت خود متحمل 
می شــوند، می گوید:  نابرابــری در برخورداری از 
فرصت های برابر شغلی، حقوق و مزایا، امکان ارتقای 
شغلی، نابرابری در کسب تجربه های کاری و ... از 

مهم ترین آنهاست .
یکی دیگر از بانوان خبرنگار نیز معتقد اســت که 
آسیب هایی که زنان خبرنگار در طول عمر کاری 
خود با آن مواجه هستند به مراتب بیشتر از مردان 
است؛چرا که اگر زن خبرنگار متاهل باشد هم همسر 
است و وظیفه شــوهرداری دارد، هم مادر است و 
وظیفه مادری را باید به نحو احسن انجام دهد و هم 
بانوی خانه است و باید به کارهای منزل رسیدگی 

کند و هم خبرنگار...
این بانوی خبرنگار که هنــوز ازدواج نکرده، تجربه 
سخت همکاران متاهل خود را یکی از دالیل مشکل 
پسندی اش برای ازدواج می داند و می گوید: عموما 
مردانی که به خواستگاری ما می آیند هیچ تعریف 
و شناخت درستی از شــغل خبرنگاری و سختی 
های آن ندارند. بر اســاس همین نگرش با اشتغال 
زنان خود در عرصه خبر مخالفــت نمی کنند؛ اما 
وای به روزی که مرد درک درستی از وظیفه شغلی 
همسرش نداشته باشند، بعد از مدتی با پی بردن به 
مشکالت خاص این شغل و شاید ایجاد مشکالتی 
در هماهنگ سازی وظایف خانه داری، همسرداری 
و اشــتغال سرناســازگاری با آنها گذاشته که این 
مسئله تاثیر بســیاری بر روحیه و انگیزه این افراد 
خواهد گذاشــت.»توران ولی مراد« که از فعاالن 
امور زنان اســت با مطرح کردن موضوع » ســهم 
زنان خبرنگار چیست؟« می گوید:  متاسفانه زنان 
مجبورند در فضایی کار کنند که فرمول آن را مردان 
طراحی کرده اند. من اطالع زیادی در مورد قوانین 
کار یا تامین اجتماعی و حمایت هایی که آنها از زنان 
شاغل در مشاغل سخت همچون خبرنگاری دارند، 
ندارم. اما می دانم چــون مراکز قدرتی که در رأس 
هستند تماما شاکله مردانه دارند؛ بنابراین اگر کسی 
بخواهد آنان را به چالش بکشد، فاتحه آنها و رسانه 
مربوطه خوانده خواهد شد.این فعال امور زنان  ادامه 
می دهد: در بحث رسانه مشکالت اساسی داریم از 
جمله آنکه رسانه ها به شدت با قدرت ها متصل اند و 
قدرت در جامعه ما، ملوک الطوایفی است و احزاب 
را قدرت ها ســاخته اند؛ یعنــی اول مراکز قدرت 
توسط افراد احاطه شــده و بعد از دل آنها احزاب 
شــکل گرفته و قدرت ها پدید آمده اند. در چنین 
حالتی پاسخ خواستن از مسئوالن، تعطیل است و 
رسانه ها که به شدت به بودجه مراکز قدرت وابسته 
هستند و بودجه خود را از آنها می گیرند نمی توانند 
در عمل، قدرت ها را به چالش بکشــند. خوب که 
نگاه می کنیم می بینیم که در رأس این قدرت ها، 
مردان قرار دارند و سیاست گذار اصلی آن هستند 
و آنها هم به شدت با همه اختالفات شان، اهل زد و 
بندند. در حالی که زنان عمدتا وارد زد و بندهای این 
چنینی نمی شوند و حریم خود را پیوسته محفوظ 
نگه می دارند. خانم هایی که در مراکز قدرت مثل 
مجلس و دولت هســتند هم در چنین جامعه ای 
در چارچوبی حرکت می کنند که پیش تر مردان 

برایشان تعریف کرده اند.

عکس  روز 

نصب 150 آبگرمکن خورشیدی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

خراب شدن مسجدی بر سر 
نمازگزاران در زلزله اندونزی

زلزله 7 ریشــتری شامگاه یکشــنبه در شمال 
لومبوک اندونزی دســتکم 100 کشته و صدها 
نفر مجروح برجای گذاشته است. یکی از مساجد 
لومبوک نیز به طور کامل تخریب شــده و ده ها 
نمازگزار زیر آوارهای این مسجد مدفون شده اند.

 جانشین فرمانده نیروی انتظامی
 در اصفهان:
 ایراِن 97

 امن تر از سال 96 است
جانشــین فرمانده نیروی انتظامی در مسابقه 
مهارت های پلیســی در اصفهان با بیان اینکه 
آمــوزش و ورزش در نیــروی انتظامی فردی و 
داخلی نیست بلکه بر امنیت کشور اثر می گذارد، 
اظهار کرد: امسال جرایم خشن و جنایی کاهش 
زیادی داشته و کشفیات سالح و مواد مخدر نیز 
افزایش داشته است، تعداد درگیری ها افزایش 
داشته در حالی که تعداد شهدای نیروی انتظامی 
کاهش داشته است.سردار اسکندر مومنی افزود: 
امروز نعمت بزرگ امنیت داریــم در حالی که 
منطقه سراســر از ناامنی است؛ اما با فرماندهی 
مقام معظم رهبری و تــالش همه نیروی های 
نظامی و امنیتی، امنیت و آرامش خوبی در کشور 
برقرار است، ایران سال 97 امن تر از ایران سال 96 

خواهد بود و این روند هم ادامه دار است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی در ادامه گفت: 
امسال دومین دوره مســابقات مهارتی نیروی 
انتظامی برگزار می شــود، یکی از رویکردهای 
نیروی انتظامی در این چند سال اخیر، توجه به 
موضوع آموزش و ارتقای سطح آموزش در نیروی 

انتظامی بوده است.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
 کشف زمین خواری

 257 میلیاردی در اصفهان 
فرمانــده انتظامی اســتان از دســتگیری یک 
زمین خوار بزرگ و بازگرداندن بیش از 46 هزار 
متر زمین به ارزش 257 میلیارد و 829 میلیون 
ریال در عملیــات کارآگاهان پلیس آگاهی این 
فرماندهی خبر داد.  سردار مهدی معصوم بیگی 
اظهار داشــت: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم 
اقتصــادی پلیس آگاهی فرماندهــی انتظامی 
اســتان اصفهان در ادامه برنامه های مقابله ای 
خود با مجرمان و مخالن اقتصادی، در پی کسب 
خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تصرف 46 
هزار و 878 متر مربع از اراضــی ملی به ارزش 
257 میلیارد و 829 میلیون ریال کرده، موضوع 
را در دستور کار ویژه خود قرار دادند.وی افزود: 
پس از انجام تحقیقات گســترده و بررسی های 
علمی  روی نقشــه های کاربری مشخص شد 
فرد مذکور این میزان زمیــن را تصرف و اقدام 
به تغییر کاربری آن کرده است.این مقام ارشد 
انتظامی استان اصفهان گفت: کارآگاهان پس از 
دریافت اطالعات به دست آمده، طی هماهنگی 
با مقام قضائی در یک عملیات ویژه فرد متخلف را 

دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهي انتظامي استان:

محموله 100 کیلویی تریاک 
در اصفهان توقیف شد 

رییس پلیس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهي 
انتظامي استان از دستگیری 3 قاچاقچی و کشف 
100 کیلو و 660 گرم تریاک توسط ماموران این 
فرماندهی خبر داد. سرهنگ سید تقی حسینی 
با اعالم این خبر اظهار داشــت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر و یگان تکاوری فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان طی یک عملیات ویژه در 
منطقه شرق استان، دو دستگاه خودروی حامل 
مواد مخدر را شناســایی و متوقــف کردند.وی 
افزود: طی بازرسی به عمل آمده از این خودروها 
مقــدار 100 کیلو و 660 گرم تریاک کشــف و 
3 قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شدند.این 
مقام مســئول با بیان اینکه خودروهای مذکور 
از مرزهای شرقی کشــور بارگیری و به مقصد 
اصفهان در حرکت بودند، افزود: متهمان دستگیر 
شده غیر بومی و دارای سابقه کیفری در زمینه 

قاچاق مواد مخدر بودند.

ناجا

رییس مرکز آموزش فنی  و حرفه ای شــهید رجایی 
اصفهان از اســتقبال دانش آموزان شــهر اصفهان از 
طرح پارک مهــارت »دانش آموز ماهــر« خبر داد.

احمدرضا منتظــری، رییس مرکز آمــوزش فنی و 
حرفه ای شــهید رجایی اصفهان، با تاکید بر ترویج 
فرهنگ مهارت آموزی گفت: طرح پارک مهارت برای 
اولین بار در کشور با هدف استعدادیابی، رغبت سنجی 
و برنامه ریزی آموزشــی برای دانش آموزان 7 تا 15 
ســال و عالقه مند به مهارت آمــوزی و هدایت آنها 
به کارگاه های آموزشی براســاس توانایی عمومی و 
انگیزش و همچنین ایجاد بانک اطالعات دانش آموزان 
ماهر اجرا می شود.وی افزود: نیاز جامعه به حرفه های 
مختلف امری بدیهی اســت؛ بنابراین می بایســت 
دانش آموزان را با مقدمات و اهمیت داشــتن شغل و 
ارزش کار و فعالیت در اجتماع آشــنا کرد؛ زیرا ادامه 
حیات اجتماع و پیشرفت جامعه ای که دانش آموزان 
در آن زندگی می کنند، بســتگی به انتخاب شغلی 
مناسب و سازنده و مفید دارد. متاسفانه امروز به دلیل 
ناآشنایی دانش آموزان و نوجوانان با مشاغل مختلف 

و عدم اســتعدادیابی و انتخاب رشته های سلیقه ای 
از ســوی خانواده های آنها، شاهد اشــباع جامعه از 
دانش آموختگان در بعضی از رشته های خاص شده ایم 
که ماحصل این پدیده، بحران بیکاری است.احمدرضا 
منتظری بیان داشت: این طرح در کشورهایی نظیر 
چین، ژاپن، هنــد، آلمان، هلند و اســپانیا، در حال 
اجراســت که نتایج آن را به خوبــی از نیروهای کار 

باانگیزه و خالق آنها می توان مشاهده کرد.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی خبر داد:
اجرای طرح »پارک مهارت« به منظور تربیت دانش آموز ماهر

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون شماره 84 
خط تلفن لوله بازکنی های شــهر که با نصب برچسب 
بر دیوار منازل، چهره شــهر را لکه دار کردند، با دستور 
مقامات قضائی قطع شده است.حسن محمدحسینی 
اظهارکرد: طبق ماده 92 قانون شهرداری، نوشتن هر 
نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای ب روی دیوارهای شهر 
که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر 
در محل هایی که  شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات 
تعیین کرده و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق 
آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است، حتی 
پیگردهای قانونی برای این تخلف در نظر گرفته شده 
اســت.وی افزود: تبلیغات با روش نصب برچسب های 
کاغذی که اکثرا توســط بعضی از لولــه بازکنی ها و 
نشت یاب ها انجام می شود، به هیچ عنوان مورد پسند 
شهر و شهروندان نیســت و از فرهنگ شهری به دور 
است. محمد حسینی با اشاره به برگزاری جلسه ای با 
اتحادیه صنف تاسیسات فنی شهرســتان که یکی از 
زیرمجموعه های آن لوله بازکنی هاست، گفت: در این 

جلسه مقرر شد روش های قبلی در برخورد با متخلفان 
نصب برچســب های تبلیغاتی که جوابگو نبوده تغییر 
پیدا کند.وی ادامه داد: رویکرد قبلی شناسایی متخلفان 
و اقدام در جهت قطع خط تلفن شــماره اعالم شده با 
دستور مقام قضائی بود که البته همچنان نیز ادامه دارد؛ 
اما در روش جدید هنگام مراجعه افراد برای وصل مجدد 
شماره، باید نسبت به جلب رضایت شهروندان از طریق 

امحای برچسب ها و پاک سازی محل اقدام شود.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:
۸۴ خط تلفن برچسب های تبلیغاتی قطع شد

رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان گفت:  40 درصد طرح های اجراشده 
جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان در راستای ســازگاری با کم آبی است.مرتضی 
تیموری افزود : بومی سازی دانش فنی تولیدســوپرجاذب در بخش کشاورزی، 
طراحی خط تولید کاغذ سنگی با استفاده از فرآوری مواد معدنی و مطالعه اکتشاف 
آب های ژرف تجدیدپذیر از جمله این طرح هاست.وی با اشاره به اینکه 50درصد 
طرح های پژوهشی این واحد نیز درصنایع دفاع کاربرد دارد گفت: در چهار سال 

گذشته 110 طرح پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاه صنعتی 
اصفهان در جهاد دانشگاهی کاربردی واجرایی شده است. وی تولید وتبدیل علم 
به فناوری، تجاری سازی آن و پیگیری برای کاربرد قطعی علم و فناوری در صنعت 
را مهم ترین اهداف جهاد دانشگاهی دانست و گفت: پیشرفت های مهم در عرصه 
سلول های بنیادین،صنعت نفت ،تجهیزات دفاعی و...  از نمونه های موفق فعالیت 

های جهاددانشگاهی در 38 سال گذشته است.

گاه
ش
دان

 شهرداری فنی و حرفه ای

به دنبــال انتشــار کارنامه اولیه شــرکت 
کنندگان کنکور سراســری، بار دیگر بحث 
نظام ســهمیه بندی کنکور به یکی از چالش 
های روزهای اخیر تبدیل شده است؛ چالشی 
که هر ساله محل پرسش بسیاری از جوانان 
کشور می شــود؛ اما بدون هیچ گونه پاسخ 
قابل تاملی ازسوی مسئوالن و یا اصالحی در 

قوانین مربوط به این موضوع ادامه می یابد. 
»سعید« که این روزها خود را آماده انتخاب رشته 
می کند، اعمال سهمیه در آزمون سراسری را نوعی 
تبعیض و مغایــر با عدالت آموزش مــی داند و می 
گوید:» چرا باید من که با تالش بسیار توانسته ام در 
رشته ریاضی رتبه 1500 را بگیرم ، در کنار محصلی 
که با ســهمیه به رتبه ای نزدیک من رسیده است 
رقابت کنم، آخر این انصاف اســت؟« بهاره هم که 
امســال کنکوری بود در این باره می گوید:» با چه 
استداللی، کسی که در درس خواندن  انگیزه و توان 
بایسته را نداشته و رتبه کنکور او مثال  50 هزار است 
با اعمال سهمیه رتبه اش می شود پنج هزار، یکی از 
دوستان من که در یادگیری درس های ریاضی به 
شدت مشکل داشت حاال با رتبه ای که کسب کرده 
می خواهد در یکی از دانشگاه های دولتی در رشته 

مهندسی ادامه تحصیل دهد«.
تاریخچه اعمال سهمیه بندی در پذیرش دانشجو 
برای رفع محرومیت ها به سال های دور برمی گردد؛ 
جایی که دانشــگاه های شهرستان ها تا حدود 50 
درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی 
انتخاب می کردند تا اینکه در سال 1361 داوطلبان 
به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه ای 
و داوطلبان نهادها تقسیم شــدند. داوطلبان آزاد، 

شامل کسانی می شدند که دیپلم خود را از استان 
تهران یا یکی از شــهرهای تبریز، ارومیه، رشــت، 
ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، 
اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.
داوطلبان منطقه ای نیز شــامل افــرادی که جزو 
منطقه آزاد نبودند می شــدند؛ البته این داوطلبان 
درصورت تمایل می توانستند از سهمیه آزاد استفاده 
کنند. سهمیه هریک از این گروه ها حدودا معادل 
یک سوم کل ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی بود و با وقوع جنگ تحمیلی و تبعات ناشی از 
آن ســهمیه هایی مانند خانواده شهدا، رزمندگان 

و شــاهد نیز اضافه شــد و همچنین در گذر زمان 
سهمیه ای نیز به برخی از نهادها همچون فرزندان 

اعضای  هیئت علمی دانشگاه ها تعلق گرفت.
ورود داوطلبان متقاضی برای حضور در دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی بر اساس سهمیه )مناطق، 
ایثارگران و جانبازان، خانواده شهدا،  زلزله زدگان....(،  
با واکنش های مختلفی همراه بوده اســت، عده ای 
این قانون را مغایر عدالت آموزشی عنوان می کنند و 
معتقد هستند تمامی داوطلبان باید شرایط یکسانی 
برای ورود به دانشگاه ها داشته باشند و ایجاد شرایط 
استثنائی برای برخی داوطلبان از طریق مصوبات و 

قانون، حقوق ســایر داوطلبان را پایمال می کند و 
عدالت آموزشی را زیر سوال می برد.

»احمدرضا عباسی« که سال هاست به عنوان مشاور 
تحصیلی در مدارس اصفهــان فعالیت می کند در 
این باره  می گوید: اعمال این دست سیاست ها- که 
در واقع مانند مواد نیروزا و دوپینگ در مســابقات 
ورزشی عمل می کنند- بیش از هر چیز به نابودی 
انگیزه تالش در راه به دست آوردن دانش می انجامد 
و پیامد تربیتی نادرســت برای کسی دارد که از آن 
استفاده می کند؛ چراکه می داند همیشه از امتیازی 
ویژه برخوردار است که او را از دیگران جلو می اندازد. 
در مقابل روی دیگران هم اثرگذار اســت و به این 
نتیجه می رسند که تالش و توان راستین نیست که 
مشخص می کند چه کســی در چه سطحی است و 

باید در کجا قرار گیرد.
اگرچه از  طرف دیگر، عده ای هــم از موافقان این 
طرح بوده و معتقدند که این تقسیم بندی داوطلبان 
با ســهمیه های مختلف موجب ایجاد فرصت برابر 
برای داوطلبانی که دسترســی مناسب به امکانات 
آموزشی ندارند و در نگاه دیگر بهره مندی جانبازان، 
ایثارگران و خانواده شــهدا از فرصت بیشــتر برای 
قبولی در دانشگاه می شــود ولی بسیاری معتقدند 
که این اعمال سهمیه، رقابت برای کسب فرصت ها 
را زیر سوال می برد؛  چرا که این سهمیه ها بیش از 60 
درصد ظرفیت برخــی حوزه ها را به خود اختصاص 
می دهد؛ بنابراین خانواده ها و داوطلبان چشم انتظار 
تصمیم گیری جدی مسئوالن در خصوص اصالح 
ســهمیه  آزمون ها هســتند و امیدوارند کارگروه 
تخصیصی ویژه ایــن امر در شــورای عالی انقالب 
فرهنگی بتواند اشکاالت این سهمیه ها را حذف کرده 
و فضایی برابر و یکسان برای رقابت هزاران داوطلب 

در دانشگاه ها ایجاد کنند.

چالش های یک طرح سوال بر انگیز

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان 
اینکه فعالیت تیم های سحر هالل احمر اصفهان در مناطق زلزله 
زده کرمانشــاه به اتمام رسیده اســت، گفت: در حال حاضر این 

تیم ها به استان سیستان و بلوچستان اعزام شده اند.
حیدر علی خانبازی با تاکید به توان و پتانســیل نیروهای جوان 
در تیم ســحر جمعیت هالل احمر اصفهان، اظهار کرد: سامانه 
حمایت های روانی و اجتماعی این تیم از اعضا و پرســنل جوانی 

تشــکیل شــده که با کســب آموزش ها و مهارت های الزم در 
 موقع حادثه بــرای حمایت روانی مناطق آســیب دیــده اعزام

 می شوند.
وی اضافه کرد: این تیم به منظــور حمایت های روانی، فرهنگی 
و اجتماعی در بالیای طبیعی در مناطق آسیب دیده حضور پیدا 
کرده و اقدام به ارائه خدمات متنوع به مردم آسیب دیده می کند.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با اشاره 

به اینکه اعضای تیم سحر در مواقع غیر حادثه ای هم در مناطقی 
که نیازمند ارائه کمک در حل مشــکالت هستند، حضور داشته 
و مســاعدت های الزم را در ایــن زمینه با مــردم دارند، اضافه 
کرد: خدمات اعضای تیم ســحر در قالب فعالیت های مددکاری 
اجتماعی، حمایت های روانی در راســتای تسکین آالم و ایجاد 
محیطی شاد و مفرح برای کودکان و افزایش شور و نشاط در میان 

خانواده های آسیب دیده است.

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان:
تیم سحر هالل احمر اصفهان عازم سیستان و بلوچستان شد

 وقتی نظام سهمیه بندی کنکور، عرصه رقابت را زیر سوال می برد؛

۴0 درصد طرح های 
 جهاد دانشگاهی

 سازگار با کم آبی است

رییس جهاد دانشگاهی واحد 
صنعتی اصفهان:

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان خبر داد:
نگهداری غیرمجاز عقاب صحرایی در منزل

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به ضرورت اطالع رسانی های به موقع مردمی 
در راستای نجات حیات وحش، اظهار داشت: این اطالع رسانی ها در امکان بازگشت حیات وحش به چرخه 
زندگی طبیعی بســیار موثر است و در غیر این صورت حیوانات کشف شــده درصورت آسیب دیدن و یا 
مدت زمان طوالنی نگهداری مجبور به زندگی در باغ وحش یا باغ پرندگان هستند.مرتضی جمشیدیان 
با اشاره به کشــف یک عقاب صحرایی بر مبنای اطالع رسانی شهروندان فوالدشــهری اشاره کرد و ابراز 
داشت: این عقاب صحرایی پس از اطمینان از سالمت و دریافت تیمارهای الزم در محیط طبیعی زندگی 

خود رهاسازی شد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان خبر داد:
نصب 150 آبگرمکن خورشیدی در اصفهان

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان  از نصب 150 آبگرمکن خورشیدی در مناطق جنگل نشین 
استان  به منظور استفاده بهینه در مصرف انرژی خبرداد.داریوش سعیدی گفت : این تعداد آبگرمکن خورشیدی با 
هدف کاهش وابستگی روستاییان جنگل نشین به سوخت هایی از جمله چوب و هیزم و تغییر الگوی مصرف سوخت 
در مناطق جنگلی استان نصب شده است. وی  هزینه نصب این آبگرمکن ها را بیش از هفت میلیارد ریال برشمرد و 
افزود: این آبگرمکن های خورشیدی آب گرم روستاییان را تامین و نیازهای آنها را به  قطع درختان برای تامین سوخت 
موردنیاز تا 60درصد کاهش می دهد.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان  پیش بینی کرد 
که تا پایان امسال بیش از 100دستگاه آبگرمکن خورشیدی دیگر در مناطق جنگل نشین غرب استان نصب شود. 

نگره

حدیث زاهدی

سمیه مصور
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مکمل هایی برای افزایش سطوح انرژی
پیشنهاد سردبیر:

زل
من

کافه 

مواد الزم 
موز 2 عدد، شیر 1 پیمانه ، بستنی وانیلی 5 اسکوپ،یخ 4-5 تکه، 

چیپس شکالت به میزان الزم، سس شکالتی برای تزئین، خامه فرم گرفته 
برای تزئین و ترافل، اسمارتیز یا شکالت رنده شده برای تزئین.

شیوه تهیه 
موزها را پوست کنده، دو نیم کنید و  داخل دستگاه مخلوط کن بریزید. سپس شیر سرد و 

بستنی را به مواد اضافه نمایید. تکه های یخ را نیز داخل دستگاه بریزید.
حاال دستگاه را روشن کرده و چند پالس بزنید تا همه مواد، به خوبی یکدست شده و طعم ها 

در هم میکس شوند. در این موقع، لیوان های سرو را آماده کنید.
لیوان های سرو بریزید.مواد را در لیوان ریخته و مقداری سس شکالتی را  به دیواره های 

ســپس مقداری چیپــس شــکالتی روی مــواد اضافه 
کنیــد. البته از اســمارتیز  یا بــرش هایــی از موز یا 
مغز پســته یا هــر آجیل مــورد عالقه خــود نیز 
 می توانیــد بــرای تزئین این دســر اســتفاده

 کنید.

میلک شیک موز 

ترفندهای  
روان شناختی که در 
زندگی کاربرد دارند

اگر می خواهید از چیزی خالص 
شوید، کافی است در حین صحبت با دیگران، آن چیز را 

به آنها دهید. از کســی یک سوال شــخصی یا نظرش را درباره چیزی 
بپرسید. در حین پاسخ گویی، مغز به قدری مشغول می شود که دیگر واکنش ها به طور خودکار انجام 

می شود. در این شرایط، بیشتر افراد هر چیزی را که به آنها بدهید، بدون فکر از شما می گیرند.
 اگر می خواهید با دیگران راحت دوست شوید، کافی است از آنها درخواستی کنید. این درخواست 
می تواند کار بسیار ساده ای باشد؛ مثل دادن نمکدان، دستمال کاغذی یا خودکار. کسی که درخواست 

شما را انجام می دهد تصور می کند که از شما خوشش آمده چون در حق شما لطف می کند.
 مالقات های مهم خود را برای ساعات ابتدایی یا پایانی روز تنظیم کنید. مردم در ابتدا و انتهای روز 
اتفاقات را بهتر از بقیه اوقات، به خاطر می سپارند و از اتفاقات بقیه ساعات روز، تنها خاطرات مبهمی در  
ذهنشان  باقی می ماند. به همین دلیل توصیه می شود، مالقات های مهم خود را برای ساعات ابتدایی 
یا انتهایی روز تنظیم کنید. اگر مصاحبه شغلی دارید، سعی کنید این کار، در یکی از این اوقات روز انجام 

شود تا به نتیجه مطلوب برسید.
ادامه دارد...

یادداشت های یک مشاور

پریسا سعادت

افرادی که نوشــیدنی های گازدار را دوســت دارند، اغلب 
ترجیح می دهند برای جلوگیری از چاقی یا ســایر عوارض 
مصرف قندها، به نوشیدن نوشابه های رژیمی روی بیاورند. 
این نوشیدنی ها،  به رغم نداشتن شکر واقعی، سایر عوارض 
در آنها بسیار زیاد است. در یک بطری 0/5 لیتری از نوشابه 
معمولی، فــرد240 کالری یــا 12% از نیازهــای کالری 
روزانه یک فرد متوسط را مصرف می کند؛ حال آنکه  هیچ 
ارزش تغذیه ای را فراهم نمی کند. نوشیدنی های انرژی زا، 
اسموتی ها و حتی قهوه می توانند قند افزوده و کالری های 

بیشتر را وارد بدن کنند.
نوشابه های رژیمی همچنان قربانی می گیرد

»انجمن قلب آمریکا« با انتشــار یک بیانیه هشدار داد که 
نوشــیدنی های رژیمی با افزایش قابل توجه میزان چاقی 
و سکته قلبی مرتبط است. محققان این مطالعه باور دارند 
که مصرف شیرین کننده های مصنوعی ممکن است موجب 
اختالل در فرآیندهای متابولیک مانند تداخل با واکنش های 
طبیعی بدن به استفاده از گلوکز شود.به نظر می رسد مصرف 
کنندگان نوشابه های رژیمی، همچنان از همان عواقبی رنج 
می برند که مصرف کنندگان نوشابه های معمولی. عوارضی 
مانند افزایش وزن، بیماری های قلبی و عروقی، سکته مغزی 
و دیابت نوع 2 از نتایج مصرف نوشیدنی های رژیمی است. به 
گفته پژوهشگران،  نوشیدنی های رژیمی اگر کالری کمتری 
دارند، اما برای ســاخت و تولید آنها از شیرین کننده های 
مصنوعی استفاده می شــود که به صورت خودکار موجب 
ذخیره شــدن چربی در بدن می شــود. محققان با بررسی 
تعداد زیــادی از مصرف کنندگان نوشــیدنی های رژیمی، 
 دریافتند که میزان چربی های ذخیره شده در قسمت شکم 
و کمر آنها 70 درصد بیشــتر از افرادی بود که نوشابه های 
معمولی مصــرف می کردنــد. مطالعات اخیــر مربوط به 
نوشابه های رژیمی  نشان داد که این نوشیدنی ها می توانند 
منجر به سکته مغزی و زوال عقل شوند. برخی از مطالعات 
دیگر نیز حاکی از آن اســت که مصــرف روزی یک عدد از 
نوشــابه های رژیمی،  میزان ابتال به بیماری آلزایمر را تا دو 

برابر افزایش می دهد. همچنین، نوشیدن روزی یک عدد 
از نوشابه های رژیمی تا 76 درصد خطر ابتال به دیابت 

نوع 2 را باال می برد.

نوشابه های رژیمی، گزینه خوبی برای کاهش وزن 
نیست

برخی تصور می کنند که اســتفاده از نوشــابه های رژیمی 
به ویژه با هــدف کاهش وزن، یک انتخاب ســالم و آگاهانه 
است. نوشیدنی های رژیمی حاوی قندهای مصنوعی مانند 
آسپارتام، ساخارین و سوکرالوز اســت که انرژی دریافتی 
را فقط حــدود 140 کیلوکالری کاهــش می دهد. اگرچه 
نوشابه های رژیمی فاقد کالری هستند، اما نه تنها به کاهش 
وزن کمک نمی کنند، بلکه در برخی موارد منجر به افزایش 
وزن نیز می شوند. قندهای مصنوعی نسبت به شکر، طعم 

بیشتری دارند. »آسپارتام« 200 برابِر شکر و »سوکرالوز« 
600 برابِر شکر شیرین هســتند. بنابراین با گذشت زمان 
تمایل شــخص را برای مصرف موادی ماننــد میوه ها که 
به طورطبیعی شیرین هســتند، تحت تاثیر قرار می دهند. 
از آنجاکه میوه ها نسبت به نوشــابه ها، از شیرینی کمتری 
برخوردارند، ممکن اســت مصرف آن ها بــرای فردی که 
به طورمداوم از نوشابه های رژیمی استفاده می کند، چندان 
خوشایند نباشد. همچنین مشخص شده است که قندهای 
مصنوعی اثری مشــابه شــکر، روی بدن دارنــد. قندهای 
مصنوعی با تحریک ترشح »انسولین« منجر به تجمع چربی 

در بدن و در نتیجه افزایش وزن می شوند.
بدن گول نمی خورد!

عامــل دیگری که می تواند ســبب افزایــش وزن در میان 
مصرف کنندگان نوشــابه های رژیمی شود، عامل »روانی« 
است. زمانی که به خود قبوالنده اید که با مصرف نوشابه های 
رژیمی، کالری اضافی دریافت نمی کنید، ممکن اســت با 
خیال آســوده تری از ســایر مواد غذایی پرکالری استفاده 
کنید که خود می تواند منجر به چاقی شــود. اگر هیچ کار 
دیگری برای الغرشــدن انجام ندهید )مثل ورزش کردن و 
اجرای رژیم الغری( و فقط نوشــابه های رژیمی را به جای 
نوشــابه های معمولی مصرف کنیــد، وزن اضافی خود را 
از دســت نخواهید داد. بایــد گفت که بدن انســان گول 
نمی خورد و باهوش  اســت. مردم فکر می کنند، می توانند 
بدن خود را فریب دهند؛ ولی چنین نیســت. اگر آن مقدار 
کالــری را که به بدن خود قــول داده اید، به آن نرســانید، 
احتماال بــدن، این عمل را با درخواســت کالری بیشــتر، 
 تالفی خواهد کــرد. درحقیقت به نظر می رســد، مصرف 

نوشابه های رژیمی، موجب تحریک اشتها می شود.
کودکان؛ بیشترین قربانی نوشیدنی های مرگ زا

محققان آمریکایی بــر این باورند که کــودکان به میزان 
قابل توجهی بیش از بزرگســاالن در خطر اســتفاده از 

نوشیدنی های مضر قرار دارند.
مصرف این نوع نوشــیدنی ها، از ابتدای سنین کودکی 
منجر به ادامه این انتخاب در بزرگســالی نیز می شود.

داده های جدید نشــان می دهد که نرخ چاقی کودکان 
در کشور آمریکا از سال 1999 به طور پیوسته افزایش 
یافته است. این میزان به طور مختصر تنها یک بار بین 
سال های 2003 تا 2006 کاهش یافت؛ اما در دهه بعدی، 

دوباره به سرعت افزایش یافت.
عالوه بــر این، داده ها نشــان می دهند کــه نوجوانان 
12 تــا 19 ســاله، دارای چاقــی بیشــتری نســبت 
به کودکان 6 تا 11 ســاله یا افراد 2 تا 5 ســاله هستند.

این گزارش ضمن هشــدار ایــن موضوع که هر آژانســی 
که بر ســالمت عمومی تمرکز دارد، بایــد از بحران چاقی 
آگاهی داشته باشــد، تاکید کرد: »چاقی با خطرات جدی 
ســالمت همراه اســت و کودکان چاق در معرض ابتال به 
 بیماری های کبدی، دیابت، کلسترول باال و فشار خون باال 

هستند.«

چگونه احتمال سکته مغزی را کمتر کنیم؟مضرات نوشیدنی های رژیمی
حدود 5درصد از 10درصد تمام ســکته های مغــزی، معموال به علت 
باریک شدن شریان »کاروتید« یا عروق اصلی گردن رخ می دهد. تشکیل 
پالک در شــریان های گردن می تواند گردش خون را در این قسمت ها 
کاهش دهد و موجب لخته شدن آن و خطر افزایش »سکته مغزی« شود.
طی این پژوهش، دو هزار و 500 شخص با میانگین سن 69 سال مورد 
بررسی قرار گرفتند. این بیماران طی 10 سال از نظر استفاده از استنت یا 
عمل، تحت نظر بودند.تقریبا 7 درصد از بیماران در هر دو گروه طی مدت 
مطالعه به سکته مغزی مبتال شدند. استفاده از »استنت« و »جراحی« 
نشــان داد که این دو روش، در جلوگیری از ســکته مغزی و همچنین 
افزایش طول عمر این بیماران موثر است. »استنت« لوله توری مصنوعی 
از جنس فلز است که در یک گذرگاه یا مجرای طبیعِی  بدن  قرار می گیرد 

به منظور جلوگیری یا مقابله با نقِص ناشی از انقباض موضعی.

 تاثیر اینترنت پرسرعت 
بر خواب و سالمت کاربران

بنا بر بررسی های محققان »دانشــگاه بوکونی« در ایتالیا، سرعت باالی  
اینترنت، رابطه مســتقیمی با کم خوابیدن دارد. در واقع هر قدر پهنای 
باند بسیار ســریع اینترنت و کابل های فیبر نوری، در سراسر نقاط دنیا 
گسترش می یابد، ساعت استراحت بیشتری را از افراد می رباید. افرادی که 
از اینترنت پرسرعت، بیشتر استفاده می کنند، شب ها 25 دقیقه کمتر از 
افرادی که با اینترنت پرسرعت، کمتر سروکار دارند، می خوابند. محققان 
دانشگاه »بوکونی« در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که وقتی افراد 
دسترسی بهتری به اینترنت دارند، زمان بیشــتری را آنالین می مانند 
و به بازی های کامپیوتری، تماشــای فیلم و جســت وجو در شبکه های 
اجتماعی مشغول می شوند. یعنی وسوسه ماندن در فضاهای اینترنتی، 
باعث می شود که دیرتر به رختخواب بروند؛ درنتیجه تمام روز بعد را هم 
به دلیل شاغل یا محصل بودن، مجبورند با خستگی بگذرانند. محققان 
می گویند که فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی بسیار وسوسه کننده 
هستند و موجب می شوند، کاربران نتوانند به موقع به رختخواب بروند و 
به علت خواب کمتر، سالمتی آنها به خطر می افتد. بنابه گفته محققان، 
خواب کم در طوالنی مدت، فرد را دچار اضطراب و افســردگی می کند. 
افرادی که خواب کافی ندارند، نمی توانند بــه راحتی روی افکار منفی 
خود تسلط داشــته باشند؛ به همین دلیل احساســات منفی به راحتی 
بر آنها غلبه می کند. زمانی که این افکار در ذهن فرد بارها تکرار شــود، 
او به اختالل های متعددی چون اضطراب، افسردگی و مشکالت روحی 
دیگری از این دســت مبتال می شــود. حتی این افراد در برابر مشکالت 
زندگی و رفتارهــای اطرافیان خــود، کم تحمل شــده و واکنش های 

کنترل نشده ای از خود بروز می دهند.

یک کارشناس گیاهان دارویی »هندوانه« را منبع 
طبیعی از بهترین آنتی اکسیدان ها عنوان کرد و 
گفت: هندوانه حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان 
مانند »لیکوپن« و »بتاکاروتن« است که می تواند 
در پیشگیری از ابتال به سرطان مفید باشد. ماده 
»ســیترولین« موجود در هندوانه می تواند به 
کاهش کلسترول، فشار خون، وزن و جلوگیری 
از تشکیل پالک سرخرگی کمک کند. همین امر 
موجب می شــود مصرف هندوانه باعث کاهش 

»آترواسکلروز« )تصلب شرایین( شود. 
یک کارشناس ارشــد گیاهان دارویی، هندوانه 
را منبع طبیعــی از بهترین آنتی اکســیدان ها 
عنوان کرد و افزود: هندوانه حاوی میزان زیادی 
آنتی اکسیدان مانند »لیکوپن« و »بتاکاروتن« 
است که می تواند در پیشگیری از ابتال به سرطان 

مفید باشد.
»هانیه ناصری«  ادامه داد: همیشــه »سیب« 
به عنوان مشــهورترین میوه در تامین سالمت 
بدن معرفی شــده اســت، اما تحقیقات جدید 
نشــان می دهد هندوانه نیز نقش بسیار موثری 
در ســالمت قلب و عروق ایفا می کند. وی نکته 
جالبی رادر خصوص هندوانه یادآور شد و گفت: 
اشخاصی که به »وسواس« مبتال هستند، چنانچه 
روزانه مقداری آب پوست هندوانه را که همراه با 
عسل طبیعی تهیه شده بخورند،  حالت وسواس 

آنها برطرف خواهد شــد. این کارشناس ارشد 
گیاهان دارویی، با بیان اینکه هندوانه مزاج سرد 
و تر دارد، خاطرنشان کرد: رنگ هندوانه )قرمز یا 
مایل به سفید( تاثیری در میزان ویتامین موجود 
در آن ندارد؛ مهم این است که هندوانه رسیده 

و شیرین باشد.
چرا مغز ما غذاهای پر کالری می خواهد؟

تحریک مغناطیســی مغز توضیح می دهد که 
چگونه مغز گرایش به غــذا را کنترل می کند. 
فعالیت های ســرکوبگر در بخش خاصی از مغز 

به طور مستقیم، موجب افزایش میل 
به غذاهای پرکالری می شود.

مغناطیســی  تحریــک 
مغز توضیــح می دهد که 
چگونه مغــز گرایش به 
غذا را کنتــرل می کند و 

فعالیت های ســرکوبگر در 

بخش خاصی از مغــز به طور مســتقیم باعث 
افزایش میل به خورن غذاهای پرکالری می شود. 
مطالعه جدیدی از دانشــگاه »واترلو« نشــان 
می دهد که گرایش به غذاهای پرکالری می تواند 
با ســرکوب فعالیت بخشــی از مغز که مسئول 
کنترل خود اســت، افزایش یابد. این تحقیق، 
دیدگاهی کلیــدی را در مــورد اینکه چگونه 
مکانیزم های عصبی-شناختی می توانند الگوهای 
مصرف غذای ما را تنظیــم کنند، ارائه می دهد. 
تحریک مغناطیسی مغز، روشی است که در آن، 
فعالیت مناطق خاصی از مغز می تواند با استفاده 
از پالس هــای مغناطیســی غیرتهاجمی، 
تحریک یا خنثی شود. این روش، دانش 
گسترده ای را در مورد اینکه چگونه مغز، 
رفتارهای مختلف را تنظیم می کند، در 
اختیار دانشمندان قرار داده است.این 
روش به تازگی راه های جدیدی برای 

تقویت حافظه و حتی کاهش رفتارهای اعتیادآور 
ارائه داده است.

»پیتر هــال« یکی از نویســندگان این تحقیق 
می گوید: از تکنیکی به نام »تحریک مغناطیسی 
مغز« اســتفاده کردیم تا موقتــا عملکردهای 
بخشــی از مغز که مســئول جلوگیری از بروز 
احساسات است را مهار کنیم. وی افزود: این کار 
باعث شد تا توجه بیشــتری به تصاویر غذاهای 
پرکالری جلب شود و در نتیجه موجب میل شدید 

به مصرف بیشتر این غذاها شد.
قشر خلفی جانبی پیش پیشــانی، یک منطقه 
ویژه از مغز برای مطالعه است؛ زیرا به عنوان یک 
تنظیم کننده کلیــدی در تنظیم و مهار رفتاری 
شناخته شده است. آزمایش اخیر نشان داد که 
تحریک این ناحیه مغــز، تمایل افراد را به انجام 
اعمال خشونت آمیز کاهش می دهد. این تحقیق 
نشــان می دهد که مجرمان خشن ممکن است 
دارای اختالل عملکردی در قشــر خلفی جانبی 
پیش پیشانی باشــند؛ در نتیجه قادر به تنظیم 
رفتارهای ضد اجتماعی یا مجرمانه نیســتند. 
این مطالعه همچنین نشــان داد که با سرکوب 
مســتقیم فعالیت این منطقه خاص مغز، افراد 
توانایی کمتری برای کنترل اشتهای خود دارند 
و غیر از میل به مصرف غذاهای پرکالری، بیش از 

حد مجاز هم می خورند.

 وسواسی ها »هندوانه« بخورند

اغلب ما صبح که از خواب بیدار می شویم با احساس 
خستگی بیش از حد معمول، مواجه بوده ایم؛ درنتیجه 
هر ســاعتی از روز طوالنی تر از روزهای دیگر به نظر 
می رسد. اما اگر این روزها با تکرار بیشتری رخ دهند 
و در روند زندگی عادی اختــالل ایجاد کنند، جای 
نگرانی وجود دارد. اگر ســطوح انــرژی، بر روحیه، 
انگیزه و احساس عمومی شما تاثیر منفی می گذارد و 
یک اختالل خلق و خوی زمینه ای در این رابطه نقشی 
ندارد، می توانید مصــرف مکمل های تقویت کننده 
انرژی را برای رهایی از این شرایط مدنظر قرار دهید.

منیزیم
»منیزیم« یکی از مهم ترین و فراوان ترین مواد معدنی 
در بدن انسان است که به عملکردهای مهم روزانه ما 
کمک می کند. در مورد سطوح انرژی، منیزیم نه تنها 

در متابولیز گلوکز به انرژی نقش دارد، بلکه سوخت 
مورد نیاز عضالت را نیز با تامین اکسیژن کافی فراهم 

می کند.
 از منابع غذایی خــوب برای منیزیم مــی توان به 
اســفناج، ماهی، دانه های کدو تنبل، شکالت تلخ، 

بادام، کفیر و ماست اشاره کرد.
آهن

»آهن« بــرای تولیــد هموگلوبین )مــاده ای در 
گلبول های قرمز خون که آنها را قادر به حمل اکسیژن 
در سراســر بدن می کند(، عنصری کلیدی اســت. 
رخوت، یکی از عوارض جانبی اصلی ناتوانی سلول ها 

در دریافت اکسیژن کافی است.
با افزایش مصرف آهن می توانید سطوح انرژی پایین 
خود را نیز بهبود ببخشــید. از بهترین منابع غذایی 

برای آهن می توان به زردآلــو، کنگر فرنگی، نخود، 
بادام هندی، تخم مرغ و گوشت قرمز اشاره کرد.

جینسینگ
 »جینســینگ« حاوی آداپتوژن هایی است که به 
گیرنده های استرس و اضطراب بدن کمک می کند.از 
این رو فشارهای روزمره زندگی، تاثیر منفی کمتری 

روی شما خواهد داشت.
 استرس و اضطراب از عواملی هستند که می توانند 
سطوح انرژی بدن انسان را کاهش دهند. جینسینگ 
به اشــکال مختلف ماننــد چای، قــرص و پودر در 

دسترس است.
جینکو بیلوبا

»جینکو بیلوبا« با بازکردن رگ های خونی و پیرو آن 
افزایش جریان خون، به بهبود شرایط گردش خون 

کمک می کند. در همین راســتا، امکان دسترسی 
گلبول های قرمز حاوی اکسیژن به نقاط مختلف بدن 
فراهم شده و انرژی مورد نیاز آن را تامین می کنند. 
جینکــو بیلوبا، در اشــکال مختلفــی مانند قرص، 

کپسول، تنتور و چای غنی شده در دسترس است.
B12 ویتامین

این ویتامین به عنوان بخشــی کلیــدی در تولید و 
اندازه گلبول های قرمز حامل اکســیژن، شناخته 
می شود. ویتامین B12 عملکردهای متابولیک بدن 
را در سطح سلولی تنظیم می کند؛ به این معنی که 
غذاهای مصرفی ما به صورت درست متابولیز شده، 
مواد مغذی درســت به مکان های درســت ارسال 
می شوند و برای اهداف درست، مانند تامین انرژی، 

مورد استفاده قرار می گیرند.

مکمل هایی برای افزایش سطوح انرژی
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مهاجم میالن در آستانه 
پیوستن به اتلتیکو مادرید

مهاجم کروات میالن با اتلتیکومادرید به توافق 
رســید و در آســتانه 
پیوســتن بــه این 
تیم اســت.بعد از 
جذب »ایگواین« 
به نظر می رسدکه 
»کالینیــچ« جایی 
در ترکیــب اصلــی 
میالن ندارد و او به دنبال انتخاب تیم جدیدی 
برای خود است.شــبکه تلویزیونی »اسکای 
اســپورت« ایتالیا اعالم کرد کــه کالینیچ با 
اتلتیکومادرید به توافق نهایی رســیده و در 

آستانه پیوستن به این تیم است.
کالینیــچ در جــام جهانی 2018 روســیه، 
تیم   ملــی کرواســی را همراهی کــرد اما او 
خیلی زود مجبور به بازگشــت به کشورش 
شــد. این مهاجم بلند قد در دقایــق پایانی 
حاضر نشــد که به بازی برود و همین باعث 
 شــد تا »زالتکــو دالیــچ« او را از تیم اخراج

 کند.

ماجرای عکس یادگاری 
صالح با یک اتوبوس طرفدار!

»محمد صالح« که در کشــورش شخصیت 
محبوبــی محســوب 
 ، د می شــو
درباره رفتــار با 
هوادارانش، گفت : 
یک بار که در مصر 
بودم، یــک هوادار 
خانه من را پیدا کرد 
و با من عکس یادگاری گرفت. چند ســاعت 
بعد دیدم که دوباره زنگ خانه به صدا در آمده 
است؛ این بار او به همراه چندین نفر دیگر به 
خانه آمده و تقاضای گرفتن عکس کردند که 

آن را قبول کردم.
در هنگام شــب دیدم دوباره زنگ در به صدا 
در آمد؛ این بار او با همــراه یک اتوبوس افراد 
برای گرفتن عکس یــادگاری آمده بود!  به او 
گفتم: »داری چه کار مــی کنی؟« و او به من 
 گفت:  برای عکس گرفتن با تو این ها را اینجا

 آورده ام!

 بعد از مالدینی
کاکا هم به میالن برمی گردد

میالن در تابســتان ســال جاری، تغییرات 
زیادی داشته است. تغییرات در میالن تنها به 
جذب بازیکن خالصه 
نمی شــود؛ بلکــه 
تغییــرات اداری 
هــم در این تیم 
بــه وجــود آمده 
است. باشگاه میالن 
لئوناردوی برزیلی را 
به عنوان مدیر ورزشــی خود انتخاب کرد و 
»مالدینی«، اسطوره این باشــگاه ایتالیایی 
هم بار دیگر پســت اداری بر عهــده خواهد 
گرفت. »لئوناردو« از بازگشــت کاکا هم خبر 
داد: »کاکا قرار اســت زیر نظر من کار کند. 
او دوســت دارد به صورت مجانی دستیار من 
باشــد و چیزهای اداری جدیدی یاد بگیرد.« 
مدیر ورزشــی میالن درباره احتمال جذب 
رابیو هم گفت: رابیو نخســتین بازیکنی بود 
که در دوران حضور من در پاری ســن ژرمن 
بــه این تیــم پیوســت. بــا این حــال باید 
 بگویم کــه هیچ مذاکــره ای با ایــن بازیکن

 نداشته ام.

»پوگبا« فروشی نیست
منچستریونایتد قصد فروش »پوگبا« را ندارد. 
»ایندیپندنت« مدعی شــده است که با وجود 
عالقــه یوونتــوس و 
بارســلونا به جذب 
»پل پوگبا« و البته 
وجود مشکالتی 
بین »مورینیو« و 
پوگبا کــه در فصل 
قبل رونمایی شــد، 
منچستریونایتد موضع ســختی برای حفظ 
این ستاره فرانسوی دارد و به هیچ وجه او را در 
تابستان 2018 به فروش نمی رساند. اختالفات 
مورینیو و پوگبا در فصل قبل کامال واضح بود 
به طوری که کار به جایی رســید که مورینیو 
چند بار در رسانه ها از این هافبک انتقاد کرد و 
حتی بعدتر عنوان شد که »رایوال« مدیر برنامه 
این بازیکن، او را به منچسترســیتی پیشنهاد 
کرده است. اما با تمام این اوصاف مورینیو هیچ 
قصدی برای از دست دادن این ستاره ندارد و 

فروش پوگبا را احمقانه می داند.

گلنوش سبقت الهی؛  نماینده اصفهان در رشته تپانچه

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

» مرتضی پورعلی گنجی« پس از دو فصل خوب با »السد«، حاضر نشد قراردادش را با این تیم قطری تمدید کند. او حاال پس از نمایش های جذاب در جام جهانی، آزادی عمل خوبی برای انتخاب 
تیم بعدی خود دارد. به نظر می رسد، مقصد این مدافع ملی پوش فوتبال، »اروپا« خواهد بود. از مدت ها قبل، خبرهایی درباره ترانسفر پورعلی گنجی به »ترابزون اسپور« شنیده می شود. 

ترابزونی ها در نخستین گام »وحید امیری« را خریدند و سپس به سراغ »مجید حسینی« رفتند؛  اکنون می خواهند با جذب پور علی گنجی، شمار ایرانی های تیمشان را به عدد سه برسانند.
پیش تر شنیده می شد که پیشنهاد ترک ها به پورعلی گنجی 750 هزار دالر است؛ اما  ترابزونی ها اعالم کردند حاضرند 100 هزار دالر هم به این مبلغ بیفزایند تا مدافع 26 ساله و سابق 
تیم نفت تهران را به خدمت بگیرند. حاال رسانه های ترک زبان، مرتضی را آخرین صید باقی مانده ترابزون اسپور در تابستان عنوان کردند و نوشتند که باشگاه مرتضی را به ترکیه دعوت 

کرد؛ بازیکنی که در یک ماه اخیر مذاکراتی با ترابزون انجام داده است.

مرتضی؛ آخرین صید »ترابزون« در تابستان؟!

نساجی، مشتری دیپورتی های 
استقالل شد

»علی قربانــی« و »جابر انصــاری« به طورقطع 
جایی در فصل جدید اســتقالل ندارند. حاال که 
»شفر«، »تبریزی« را گرفته اســت و به احتمال 
زیاد، »گرو« هم استقاللی می شود، دو مهاجم سابق 
استقالل باید به دنبال تیم جدیدی باشند. فعال که 
از نخستین مشــتری قطعی آنها رونمایی شده و  
باشگاه نساجی مذاکراتی با این دو نفر داشته است تا 
یکی از آنها را به قائم شهر ببرد. شاید مازندرانی بودن 
قربانی  موجب شود که او شانس بیشتری برای بازی 
در نساجی داشته باشد. درباره انصاری هم شایعه 
شده  است که تراکتورسازی او را می خواهد. باید 

دید تکلیف این دو بازیکن چه خواهد شد.

در حاشیه

پیشخوان

»ساموئل اتوئو«؛ در یک 
قدمی استقالل مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: باشــگاه سپاهان بر اساس نظر 

و درخواســت ســرمربی تیم، اقدام به جذب بازیکن می کند و تا 
االن هــم صحبتی در مورد جذب »پســوس« بازیکــن برزیلی 
به میان نبوده اســت. مســعود تابش اظهار کرد: در  لیست تیم 
فوتبال بزرگساالن دو ســهمیه خالی داریم. از بازیکنان خارجی 
»استنلی« و »کومان« که هر دو اروپایی هستند را جذب کردیم، 

ضمن اینکه یک سهمیه اروپایی و سهمیه بازیکن آسیایی را هم 
داریم که در صورت اعالم نیاز قلعه نویی، برای جذب بازیکن جدید 

تصمیم گیری می کنیم.
وی در مورد زمزمه های جذب پسوس، فوتبالیست برزیلی توسط 
باشگاه سپاهان، خاطر نشان کرد: قرار نیست این بازیکن را جذب 
کنیم. سال گذشته تنها پیشنهاد تست  از این بازیکن مطرح شد 

اما در حد پیشنهاد باقی ماند و به مرحله مذاکره نرسید، امسال در 
زمان سرمربیگری قلعه نویی صحبتی پیرامون جذب این بازیکن 
اصال مطرح نشده است.تابش افزود: باشگاه سپاهان بر اساس نظر 
سرمربی تیم، بازیکنان را جذب می کند و اگر در آینده قلعه نویی 
اعالم کند ما مذاکره می کنیم؛ اما تا االن صحبتی در مورد جذب 

این بازیکن نبوده است.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:
در بزرگساالن دو سهمیه خالی داریم

 لیگ هفدهم برای سپاهان یک کابوس 
بود، رتبه چهاردهم برای تیم همیشه مدعی؛ یعنی 
فاجعه. باشــگاه برای جبران این ناکامی سراغ یک 
نام آشــنا رفت:» امیر قلعه نویی«. قلعــه نویی، از 
دوره قبلی حضورش در سپاهان کارنامه درخشانی 
داشت و جذب او از باشگاه همسایه کار سختی نبود. 
قلعه نویی که با نایب قهرمانــی در لیگ هفدهم به 
روزهای خوش مربیگری برگشــته، ترجیح داد با 
ترک ذوب آهن به پیشنهاد ســپاهان پاسخ مثبت 
بدهد؛ تیمی که احتمال قهرمانی اش شــاید کمی 

بیشتر باشد.
ترکیب ســپاهان با قلعه نویی کامال دگرگون شده، 
در هفته های گذشته بازیکنان زیادی با پیراهن زرد 
 عکس گرفتند و سپاهانی شدند. روز جمعه در رشت

 6 بازیکن ترکیب اصلی سپاهان از تازه واردان بودند. 

از نیازمند درون دروازه تا 
استنلی کی روش در رأس خط حمله؛ 

ایران پوریان، کیانی، کریمی و شهباززاده هم بودند.
تیمی که بیش از 50 درصد ترکیبش تغییر کرده، 
نیاز به زمان زیادی بــرای هماهنگی دارد، ولی این 
برای ســپاهان خیلی صدق نمی کنــد. این تیم در 
سرزمین ســردار جنگل، فوتبال روانی بازی کرد، 

انگار نه انگار که تازه جمع شده است.
این هماهنگی نتیجه یارگیری هوشمندانه قلعه نویی 
است، ســراغ بازیکنانی رفته که با او کار کرده اند و 
خواسته هایش را می دانند. رسیدن به این شناخت 
نیاز به تالش و زمان زیادی دارد و ممکن اســت به 
قیمت از دست رفتن امتیازات زیادی تمام شود، ولی 

سپاهان با این یارگیری دقیق توانسته 
چند قدم از رقیبان پیش بیفتد.

بازی رشت از این نظر یک نبرد نابرابر 
بود. بر خالف  »خــداداد« که به فضای 
جدیدی آمده، با بازیکنان جدیدی کار 
می کند و مهم تــر از همه زمان کافی 
برای آماده سازی نداشــته، سپاهان 
یک تیم کامــال هماهنگ اســت که 
ســرمربی و بازیکنانش دقیقا می دانند 
چه می خواهند. آنها چشم بسته همدیگر 
را پیدا می کردند و مثل یک بازی تمرینی 
هروقت خواستند به دروازه میزبان رسیدند.

کیانی و ایران پوریان که ســابقه همکاری با 
قلعه نویی در تراکتورسازی را دارند، در سپاهان 
دوباره کنار سعید آقایی بازی می کنند. مثلثی 
آشنا و هماهنگ. استنلی کی روش، بازیکنی است 
که قلعه نویی از ذوب آهن به سپاهان منتقل کرده 
و نقش خیلی مهمی در برنامه هایش دارد. او فصل 
گذشته مهاجم مرکزی و کلیدی ذوب بود و امسال 
این نقش را در تیم همشهری به عهده گرفته است.

شهباززاده که در استقالل شــاگرد قلعه نویی بوده 
هم یکی دیگر از مهاجمان مورد عالقه اوســت و در 
سپاهان توانسته به خوبی احیا شود. بختیار رحمانی 
که در نیمه دوم به زمین رفت و خالد شــفیعی که 
در رشــت بازی نکرد هم دو بازیکنی هستند که در 
تراکتورسازی با این مربی کار کرده اند و همدیگر را 

به خوبی می شناسند.
قلعه نویی به زوج پورقاز و یزدانــی در قلب دفاع و 
همچنین آقایی در دفاع چپ که فصل قبل هم کنار 
هم بازی می کردند، دســت نزده و آنها هماهنگی 
خوبی دارند. این مجموعه تنهــا دو بازیکن غریبه 
دارد. نیازمند، دروازه بان باآتیه و محمد کریمی که 

در خط میانی، یک هافبک فانتزی است.
سپاهان برای بازگشت به جمع مدعیان عجله دارد 
و قلعه  نویی سراغ سرراست ترین فرمول رفته است. 
سپاهاِن لیگ هجدهم تازه تشکیل شده، ولی اکثر 
بازیکنان و ســرمربی اش سال  هاســت همدیگر را 
می شناســند.این تیم از نظر هماهنگی از استقالل 
که تغییرات ناخواسته ای داشــته و تراکتورسازی 
که از مالک تا مربی و بازیکنانش تغییر کرده جلوتر 
اســت و تنها پرســپولیس که به دلیل محرومیت 
کمترین تغییرات را داشــته از این نظر شاید اوضاع 

بهتری دارد.
تیم هــای قلعه نویــی در برخی ادوار لیگ شــروع 
خوبی نداشــتند، ولی این بار او به لطف هماهنگی 
مجموعه اش می خواهــد از اول در کورس قهرمانی 
باشد. بر خالف تعداد زیادی از تیم ها که مشکالت 
پیش فصل را به لیگ آورده اند، ســپاهان کامال در 
شــرایط مســابقه اســت و احتماال در ادامه مسیر 
خطرناک ترین رقیب برای آبی و قرمزهای پایتخت 

خواهد بود.
ســپاهان فصل جدید برای قلعه نویی ادامه تجربه 
موفق فصل قبل در باشگاه همسایه است و تیمش 
را با تک مهاجم به زمین می فرستد، ولی شهباززاده  
نزدیک به مهاجم برزیلی بازی می کند و ساســان 
انصاری و مهــرداد محمدی از دو ســمت به خط 
حمله اضافه می شــوند، در حالی که کیانی باتجربه 
در مرکز زمین وظیفه دارد تعادل بین دفاع و حمله 
را برقرار کند. ایران پوریــان و آقایی هم به عنوان دو 
مدافع کناری وظیفه تغذیه کی روش و شهباززاده، 
دو مهاجم ســرزن تیــم را دارند.ســپاهان با این 
ترکیب تهاجمی در رشت 6 گل زد و انتظار می رود 
 در ادامــه فصل هــم بازی های پرگلــی از این تیم

 ببینیم.

میانبر سپاهان برای بازگشت به اوج
چگونه زردها با قلعه نویی مدعی شدند؟

  عکس روز

 طرح بیلچر درباره خداحافظی
 مسن ترین بازیکن جام جهانی

»عصام الحضری« دروازه بان 45 ساله »مصر« که در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه 
به همراه کشورش حضور داشــت، از بازی های ملی خداحافظی کرد تا مسن ترین بازیکن 

جام جهانی از مسابقات ملی کنار رود.

پشت پرده پیشنهاد ترکیه ای 
برای بیرانوند؛ بشیکتاش بهانه 

بازگشت به ترکیب!

 علیرضا جهانبخش: 
ترک هلند برایم سخت بود

»علیرضا جهانبخش« هافبک ایرانی که از این فصل در تیم »برایتون« بازی خواهد کرد، برای خداحافظی با 
هم تیمی ها و اعضای کادر فنی سابقش به هلند رفت و در همین حین، صحبتی هم با شبکه تلویزیونی باشگاه 
»آلکمار« داشت. جهانبخش در این مصاحبه تلویزیونی، گفت : بعد از فصل خوبی که با آلکمار داشتم، باید 
تصمیم می گرفتم که تیم بعدی را چطور انتخاب کنم. با کسانی که در ارتباط بودم صحبت کردم و در نهایت 
برایتون را انتخاب کردم. مشخص است که باید یک انتخاب بزرگ تر می داشتم. صادقانه باید این را بگویم که 
ترک لیگ هلند برای من سخت بود؛ زیرا  دوران خوبی را در این جا داشتم و سال های خوبی برای من رقم 
خورد. او در ادامه  صحبت هایش،  اضافه کرد: من با مربی تیم صحبــت کرده ام و می دانم که در برایتون چه 

انتظاراتی از من وجود دارد. 

پیشنهاد به آمریکا؛ 
کی روش را بگیرید

این روزها صحبت از حضور »ارنی اســتوارت« در تیم ملی آمریکا به عنوان مدیرفنی اســت. همین موضوع 
سوژه ای برای یادداشت سایت onsideview شده است.»نیک النیر« نویسنده مطلب، با اشاره به نقش مهم 
استوارت در انتخاب سرمربی آمریکا، به او پیشنهاد داده است که »کارلوس کی روش« –که این روزها صحبت 
از مذاکره فدراسیون فوتبال کره جنوبی با اوست -،  را به عنوان جانشین »بروس آرنا« انتخاب کند. النیر درباره 
کی روش نوشته است: یکی از گزینه هایی که دوست دارم فدراسیون فوتبال آمریکا سراغش برود سرمربی تیم 
ایران است؛ مردی که تجربه زیادی در مربیگری دارد و می تواند ایده های جدیدی به تیم آمریکا تزریق کند و 
اعتماد به نفس این تیم را باال ببرد. او نوشت: کی روش در منچستریونایتد دستیار »فرگوسن« بوده و به همین 

دلیل می داند چگونه یک تیم را آماده بردن کند؛ نکته ای که به درد سرمربیگری تیم ملی آمریکا می خورد.

پرونده ای جدید در فوتبال ایران؛

احتمال محرومیت چندماهه بازیکن پرسپولیس
هر چند باشــگاه »پرســپولیس« از فعالیت در فصل نقــل و انتقاالت هجدهمیــن دوره رقابت های 
لیگ برتر محروم بود، اما با تالش و تدبیر مسئوالن این باشــگاه توانست با چند بازیکن خوب ازجمله 
سروش رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شریفی و مهدی شیری قرارداد منعقد کند تا از نیم فصل دوم، این 

بازیکنان را در اختیار داشته باشد. 
این بازیکنان براســاس توافقی که صورت گرفت، در یک باشــگاه دیگر یا در تیم خودشــان به بازی 
ادامه دادند تا نیم فصل دوم به جمع سرخ پوشان اضافه شــوند. یکی از این بازیکنان »مهدی ترابی« 
ملی پوش جوان تیم سایپاست. ترابی که جزو آینده داران فوتبال ایران  است با رایزنی های مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس و موافقت باشگاه سایپا، به تیم پرسپولیس پیوســت و قرار است نیم فصل اول را 
در سایپا سپری کند و برای نیم فصل دوم پیراهن پرســپولیس را برتن کند. بعد از این انتقال بود که 
باشگاه تراکتورسازی مدعی شد ترابی با این تیم قرارداد دارد و پرسپولیسی ها مرتکب تخلف شده اند. 
تراکتوری ها ادعا می کنند که این بازیکن قرارداد انتقالش به تراکتورسازی را امضا کرده و باید برای 
گذراندن سربازی، به تبریز برود. شکایت تراکتورسازی به فدراسیون فوتبال موجب شد پرونده جدیدی 
در فوتبال ایران باز شود؛ پرونده ای که پیچیده خواهد بود و تا هفته ها سوژه این سه باشگاه خواهد شد. 
کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال نیز ترابی را احضار کرد تا مشخص شود وی با تراکتورسازی 
قراردادی امضا کرده است یا نه! گفتنی است باشگاه پرسپولیس دفاعیه خود را برای این پرونده آماده 

کرده و حتی اعتقاد دارد در صورت امضای قرارداد توسط ترابی، وی را اغفال کرده اند. 
با این حال در صورتی که ترابی با باشگاه تراکتورسازی قرارداد امضا کرده باشد و بعد از آن با پرسپولیس 
هم قرارداد جدیدی بسته باشد، احتمال محرومیت چندماهه وی وجود دارد. با این حال این بررسی ها 

باید در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال صورت بگیرد.

غول نیجریــه ای به جای 
فرشته سنگالی در استقالل؛ 

گروکشی از آفریقا

مظلومی: ستاره ها، دیدار 
 تراکتور- اســتقالل را جذاب

 می کنند

 گلنوش سبقت الهی
 نماینده اصفهان در رشته تپانچه

27 مردادماه سال جاری،  سوت آغاز هجدهمین 
دوره بازی هــای آســیایی در شــهر»جاکارتا« 
اندونزی به صدا درمی آیــد. در این بازی ها که به 
مدت دو هفته پیگیری می شــود، ورزشکاران 
اصفهانی حضور پررنگی دارند. به طوری که گفته 
می شود در این بازی ها مدال های بیشتری نسبت 
به دوره های گذشته نصیب ورزش اصفهان خواهد 
شد. در فاصله باقی  مانده به شــروع بازی های 
آسیایی جاکارتا هر روز به معرفی یک ورزشکار 
از اســتان می پردازیم که در این دوره از بازی ها 

شرکت می کند. 
»گلنوش سبقت الهی«، یکی دیگر از ورزشکاران 
اصفهانی، شرکت کننده در این دوره از بازی های 
آسیایی اســت که در بخش »تپانچه« به سمت 
ســیبل شــلیک می کند. اگر چه عمر حضور 
بانوی اصفهانی تیم ملی تیراندازی که در ســال 
1369 در اصفهان به دنیا آمد، در این رشــته به 
پنج سال نمی رسد، ولی او در همین مدت کوتاه 
نیز توانست رکورد ویژه ای را به نام خودش ثبت 
کند؛ به طوری که نخستین بانوی اصفهانی بود 
که توانست موفق به کسب سهمیه المپیک شود. 
سبقت الهی که مدرک کارشناســی برق دارد، 
وقتی ورزشــکاران حاضر در المپیــک لندن را 
می بیند، به خودش می گوید که من باید مسافر 
بعدی المپیک در برزیل باشم؛ از این رو با تمرین و 
تالش زیاد آرزویش را واقعیت بخشید. او نخستین 
تیرانداز ایرانی شد که توانست در بخش تپانچه، 
سهمیه حضور در رقابت المپیک را به دست آورد. 
ورزشــکار اصفهانی که با قرار گرفتن در جایگاه 
چهارم فینــال تپانچه 10 متر بانــوان و گرفتن 
سهمیه تیراندازان تایوان و کره جنوبی، موفق به 
کسب سهمیه بازی های المپیک تابستانی 2016 
شده بود، در این رقابت ها در ماده 25 متر در مکان 
بیست و هشــتم قرار گرفت و از صعود به مرحله  

نیمه نهایی باز ماند.
بانوی اصفهانی تیم تیراندازی که تجربه حضور 
در رقابت هــای المپیــک را 
درکارنامه دارد و در سال 
گذشــته در بازی های 
کشورهای اسالمی به 
مدال طال دست یافته 
بود، به دنبال 
ثبت رکورد 
ی  بهتــر

است.

سمیه مصور
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۱۲۰اتوبوسشهریاصفهانبهمزایدهگذاشتهمیشود
پیشنهاد سردبیر:

خطقرمزهایمدیریتی!
به بهانه روز خبرنگار، یک مطلب کمی بی ربط بخوانید

معاون امور فرهنگی و رسانه ارشاد اصفهان 
در ارتباط با برگزارشدن یا نشدن »نمایشگاه 
کتاب اصفهان« در سال جاری اظهار داشت: 
پس از دو ســال وقفه در برگزاری، امســال 
نمایشــگاه بزرگ کتــاب اصفهــان اواخر 

مهرماه و اوایل آبان ماه برگزار 
می شود.

»اصغر مختاری« با اشاره به 
اینکه در ســال های گذشته 
توافق دربــاره زمــان و نوع 
برگزاری نمایشگاه به ناشران 
سپره شده بود اما این رخداد 
فرهنگی برگزار نشــد، ابراز 
داشت: امسال توافقات الزم را 

با ناشران اصفهانی انجام داده ایم و دو ماهی 
اســت جلســات الزم در ارتباط با برگزاری 
نمایشــگاه کتاب اصفهان برگزار شد. ما هم 
مطابق زمان بندی پیش رفتیــم تا به موقع 
شــاهد برگزاری این رویــداد فرهنگی در 

اصفهان باشیم.
معاون امور فرهنگی و رسانه ارشاد اصفهان 
با بیــان اینکــه توافقات الزم با مســئوالن 
استانی و کشوری در این ارتباط انجام شده 
است، ابراز داشت: مکان برگزاری نمایشگاه 
کتاب در سالن های شــرکت نمایشگاه های 
 بین المللی اســتان اصفهــان در نظر گرفته 

شده است.

وی با توجه بــه اختالفی که در ســال های 
گذشته میان کارشناسان فرهنگی و ناشران 
در ارتباط با زمان برگزاری نمایشگاه کتاب 
وجود داشــت، تاکید کرد: با بررســی های 
کارشناســی و توافقــات الزم با ناشــران، 

برتریــن زمــان ممکــن بــرای برگزاری 
نمایشگاه انتخاب شده اســت؛ به نوعی که 
در این زمان دانشگاه ها و مدارس آغاز به کار 
کردند،  منابع درســی مشخص شده است و 
 از روزهای شــلوغ اوایل مهرمــاه نیز فاصله

 گرفتیم. مختاری با بیــان اینکه تفاهم نامه 
اولیه برگزاری نمایشــگاه کتاب با ارشــاد 
منعقد شــده اســت، گفت: یک قرارداد نیز 
با شــرکت  نمایشــگاه های کشــور درباره 
مکان و زمــان برگزاری باید امضــا کنیم و 
ســپس بخش ثبت نام ناشــران در سایت 
 وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی فعال 

خواهد شد.

معاون امور فرهنگی و رسانه ارشاد خبر داد:

نمایشگاهکتابدراصفهانمهرماهبرگزارمیشود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
بررسی های صورت گرفته در جلسه کمیسیون 
این هفته شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار 
کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق،  ابتدا مدیرعامل 
سازمان اتوبوسرانی شهرداری، گزارش کاملی 

در مورد آخرین وضعیت ناوگان اتوبوســرانی، 
میزان نوسازی و بازسازی ناوگان طی یک سال 
گذشته، نیازهای ناوگان طی چهار سال آینده به 
منظور رعایت سن ناوگان که باید کمتر از هفت 
سال باشد، خطوط اتوبوسرانی و تغییرات انجام 
شــده در آنها و همچنین تغییرات در خطوط 
موجود برای بهره بــرداری از مترو و برنامه های 
آتی در مورد ارتقــای کیفیت خطوط بی آر تی 
و زمان بندی برای همــه خط ها گزارش کاملی 
ارائه کرد. »فتح ا... معین« با بیان اینکه در این 
جلسه مقرر شد تعداد ۱۵۰ دستگاه از اتوبوس ها 
جهت تعمیر و بازسازی اساســی اعزام و تعداد 
۱۲۰ دستگاه اتوبوس از ســرویس اتوبوسرانی 

خارج و به مزایده گذاشته شــود، تصریح کرد: 
همچنین مقرر شــد بررســی الزم برای خرید 
اتوبوس های برقی با شارژ سریع که نیاز به شبکه 
باالسری ندارد و جایگزینی این اتوبوس ها با نوع 
دیزلی این وســیله نقلیه، انجام شود. به گفته 
معین، اعضای شورای اسالمی 
شــهر اصفهان بر لزوم آمادگی 
هر چه بیشتر ناوگان اتوبوسرانی 
برای ســرویس دهی بــه دانش 
آموزان در سال تحصیلی جاری 
تاکیــد کردند. رییس شــورای 
اســالمی اصفهان همچنین به 
ارائه گزارش مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی، درخصوص لزوم 
پشتیبانی از شرکت های کارآفرین و شرکت های 
دانش بنیان و ریسک پذیردر جلسه کمیسیون 
تلفیق شورای شهر اشاره کرد و افزود:  مقرر شد 
شهرداری ضمن هماهنگی با سایر دستگاه های 
 ذی ربط از جمله دانشگاه ها، نسبت به برگزاری
 دوره های آموزشی الزم جهت جوانان کارآفرین 
و سرمایه گذاران دراین مســیر اقدام کند و در 
خصوص نحوه پشتیبانی شهرداری و شورا از این 
اقدامات، بسته الزم تهیه و ارائه شود. وی تصریح 
کرد: همچنین در این جلسه در خصوص تذکرات 
و پیشنهادات اعضای شورا طی یک سال گذشته، 
گزارش الزم توسط شهرداری و دبیرخانه شورای 

اسالمی شهر اصفهان ارائه شد.

رییس شورای اسالمی شهر:
۱۲۰اتوبوسشهریاصفهانبهمزایدهگذاشتهمیشود

روز خبرنــگار همه از »خبرنگار« می نویســند. یکی 
از معدود روزهایی اســت که در آن، همــه از »قلم«، 
»نوشتن«، »رسالت خبری«، »شــهید صارمی« و... 
حرف می زنند. ارگان ها و سازمان های مختلف، انواع و 
اقسام نشست های خبری با محوریت تجلیل از خبرنگار 
ترتیب می دهند و هرســال هم بر ســر این مراسم و 
هدایایی که داده می شــود، میــان »هدیه بگیران« 
پیشکســوت و همیشــه درصحنه، بحث و بررسی و 

قیاس است! 
روز »خبرنگار« منحصر و محدود می شــود به 
همین چیزهــا. به اینکه روابــط عمومی ها پیام 
تبریک برای خبرنگاران بفرســتند، ســردبیرها 
شیرینی بدهند، استاندار، شهردار و مدیران کل )نه 
همه آن ها( تبریک بگویند )و از روز بعد حتی جواب 
خبرنگار را هــم ندهند!(، تلویزیون هم گزارشــی از 
تحریریه ۲۰:3۰ با موضوع سوتی ها و خاطرات شیرین 
و تلخ خبرنگاران این بخش خبری پخش کند و شبکه 
خبر هم یادی از »علیرضا افشــار« کند. )خبرنگاری 
که چندسال پیش در سانحه سقوط c130 به همراه 
جمعی از خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران این شبکه 

به شهادت رسید. (
می خواستیم به سبک رســانه ملی، از خاطرات تلخ و 

شیرین و گاف های دوران خبرنگاری بنویسیم؛ یا مثل 
خیلی از روزنامه ها به معرفی همکاران تحریریه بپردازیم  
یا از همکاران در سایر رسانه ها بخواهیم یادداشتی به 
همین مناسبت برایمان ارســال کنند. ولی راستش 

خیلی »خز« و »تکراری« است حتی اگر مفرح باشد! 
گفتیم امســال به جای اینکه سراغ خبرنگاران برویم، 
به سراغ مســئوالن برویم. قرار هم نیست از مسئوالن 
شهری درباره خبرنگار بپرسیم؛ چون پاسخ ها تقریبا 

یک شکل و تکراری است! 
خودمان هم نمی دانیم چرا! اما به ذهنمان رســید به 

همین بهانه، از »خطوط قرمز« مســئوالن 
اســتانی بنویســیم. ایده این مطلب را هم 
فرمانده محترم نیروی انتظامی استان به ما 

داد که در نشست های خبری مرتب و منظم 
خود و گفت وگوهایی که با خبرنگاران دارد، روی 

»خط قرمز«های ناجا تاکید بسیار می کند. 
گفتیم ســری بزنیم به مصاحبه ها و ببینیم خط 
قرمز مســئوالن ما معموال چه مواردی را شامل 
می شود. نتیجه ای که به دست آمد، قطعا مفصل 
و پروپیمان اســت که ذکر همه آنهــا در این مقال 

نمی گنجد و تنها به چند نمونه اکتفا و اشاره خواهیم 
کرد.تا پایان این گزارش ما را همراهی کنید. خواندنش 
خالی از لطف نیســت. هیچ ربطی هم به روز خبرنگار 

ندارد!

سارا بهرامی

خطقرمزهایسردار
سردار »مهدی معصوم بیگی« فرمانده نیروی انتظامی استان، از روزی که این سمت را قبول کرده، روی یک مورد 
تاکید ویژه ای داشته است: »تحرک اراذل و اوباش.« در واقع ســردار، بارها و بارها در نشست های خبری خود این 
موضوع را تکرار کرده که اشرار و اراذل و اوباش، خط قرمز ناجا هستند و یک بار هم در یکی از همین نشست ها گفت: 
» با صدای بلند اعالم می کنیم که تحرک این افراد، خط قرمز نیروی انتظامی استان است و هر دستی قمه به روی 

مردم بکشد، با تیر خواهیم زد و اجازه نمی دهیم اراذل و اوباش عرض اندام کنند.«
سردار می گوید: »اوباش باید بدانند که  اصفهان جای رذل گری نیست.«

یا درجای دیگری تاکید می کند که »اشراف پلیس بر اراذل و اوباش همیشه بوده و هست. خط قرمز مطلق، تعریف 
عملیاتی شده و امروز نیروهای پلیس تسلط خوبی بر این حوزه دارند؛ مجموعه 

قضائی نیز حساسیت خاصی دارد و تعامل خوبی به وجود آمده است.«
البته فرمانده نیروی انتظامی، »تجــاوز به عنف« را هم از دیگر خط قرمزهای 
پلیس معرفی کرده و به تازگی هم گفت: »تولید موادمخدر آشپزخانه ای« ، 
خط قرمز پلیس است: » تولید مواد مخدر صنعتی به روش آشپزخانه ای خط 
قرمز ماست و در صورت اعالم از ســوی مردم با فوریت در ارتباط با آن اقدام 

می شود.«
تعداد خطوط قرمزی که سردار اعالم کرده است، بیشتر از سایر 

حوزه هاســت و با توجه به حوزه کاری او، غیرطبیعی به نظر 
نمی رسد. روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می شود. باید 

ببینیم خط قرمزهای بعدی پلیس چیست!

تونلبهشتآباد
خط قرمز است و این وضعمان است؛ اگر نبود معلوم 
نیست چه می شد! »تونل بهشت آباد« و »آالیندگی« 
شــهر را می گوییم که حجت االســالم والمسلمین 
»ســالک« نماینده مردم در مجلس، گفته بود »خط 

قرمز نمایندگان استان است!« 
سالک با اعالم اینکه 15سال کار مطالعاتی بر حفر تونل 
بهشت آباد توسط کارشناسان صورت گرفته است، این 
تونل را خط قرمز نمایندگان 
اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی بــا وزارت نیرو 
دانســته و گفته بود: هرگز 
جایگزین لوله به جای تونل 
توسط هیچ کارشناسی داده 
نخواهد شد؛ زیرا جایگزین 
 لولــه، توجیــه اقتصــادی

 ندارد.

شرمنده !!
عکس سانسور شده

ایمنیجادهها
خط قرمز راهداری اســتان »ایمنی جاده«هاست. این 

را مدیر کل حمل و نقل و پایانه های اســتان اصفهان گفت: 
»ایمنی در استان اصفهان خط قرمز اداره کل است و باید مورد 

بررسی هر چه بیشتر قرار گیرد.«
»داریوش امانی« می گوید: بازرســی از نــاوگان حمل و نقل 

جاده ای، همچنین گشت های کنترل نامحسوس می بایست 
بهتر از گذشته انجام شود و با هر گونه تخلفی به شدت 

برخورد می کنیم.

خطقرمزهاینظامونسلهایآینده
اما ائمه جماعات استان نیز در خطبه های خود از خط قرمزها زیاد گفته اند؛ 

خطوط قرمزی که عمدتا به مسائل سیاسی نظام برمی گردد. 
به عنوان مثال امام جمعه زرین شهر، دوسال قبل و در ایام درگذشت آیت 
ا... »هاشــمی رفســنجانی« در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت که 
»مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی، خط قرمز خود را رهبری و والیت فقیه 
اعالم کرده بود.«امام جمعه درچه »ارزش هــای دینی« را خط قرمز ملت 

ایران دانســته بود. امام جمعه اژیه نیز اعتقاد 
دارد که »امنیت ملی« خط قرمز نظام است. 
»عیسی کالنتری« رییس ســازمان محیط 

زیســت هم یک باردر اصفهان گفت 
که »خط قرمز ما، حقوق نسل 
های آینده است.« کالنتری، 
همان کسی است که گفته 
بود مردم دعــا کنند باران 
بیاید تا مشکالت ریزگرد و 

خشکسالی حل شود! 

تا دلتان بخواهد در شــرکت آبفای اســتان، مدیرانی داریم که »جیره بندی آب در 
اصفهان« را خط قرمز اعــالم کرده اند. خوشــبختانه تا االن هــم روی حرف خود 
ایســتاده اند و به جای آب که گفته می شد قرار است قطع شــود و کار به جیره بندی 

برسد، برق شهرمان قطع و سهمیه بندی شد! 
»هاشم امینی« مدیرعامل آبفا و »سیداکبر بنی طبا« سخنگوی این شرکت، ازجمله 
کسانی هستند که قبل از تابســتان که صحبت از قطع و تمام شدن آب شرب مردم 
اصفهان از تیر، مرداد و شــهریورماه بود و هربار تاریخ متغیری برای آن اعالم می شد، 
تاکید کردند جیره بندی آب، خط قرمز این شرکت اســت و اجازه نمی دهند آب در 
اصفهان جیره بندی شود. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور هم در سفر 
خود به اســتان اصفهان صراحتا اعالم کرد که خط قرمز ما جیره بندی آب در استان 

اصفهان است. وزیر نیرو هم جیره بندی آب در استان اصفهان را خط قرمز اعالم 
کرد.  البته »اکبری« معاون بهره برداری شرکت آبفا نیز اعالم کرده که »خط 

قرمز شرکت آبفای استان کیفیت آب است که قطعا رعایت می شود.«
»علی ایرانپور« نماینده سابق مردم مبارکه هم در سال آخر نمایندگی خود 

گفته بود که » آب شرب مردم اصفهان خط قرمز نمایندگان است 
و اجرای تونل بهشت آباد خط قرمزی است که اگر وزیر از این 
مسئله عدول کند، اعتماد و رای اعتماد خود را از او پس خواهیم 

گرفت.« ایرانپور و تعدادی دیگر از نمایندگان استان در دور 
بعدی به مجلس راه پیدا نکردند اما وزیر ماند و بهشت آباد 

نیزهمچنان اندرخم یک کوچه، روزگار می گذراند! 

جیرهبندیآب

خطقرمزنمایساختمانی!
ما در حوزه نمای ســاختمانی و بافت شــهری هم »خط قرمز« داریم. این را رییس اداره طراحی 
شهری و مدیر سیما و منظر شهری شهرداری اصفهان گفته است. او خط قرمز نمای ساختمان ها را 
توجه به هویت شهری می داند و می گوید: ساختمان های عمومی، دولتی و مسکونی ویژگی های 
مختلفی دارند؛ البته باید آرامشی در نمای ساختمان های مسکونی که متن شهر به شمار می روند، 
داشته باشند. از سوی دیگر، همنشــینی ساختمان ها مهم اســت؛ بدان معنا که هر ساختمان با 
توجه به محیط اطراف خود باید آرامش شهری ایجاد کند و از آلودگی بصری دور باشد. مهم ترین 
شاخصه های طراحی نمای خوب شناسنامه معماری اصفهان، شناخت و درک مکان، ترکیب هنر با 
مهندسی معماری، پیروی از مفاد پروانه ساختمان یا طرح معماری مورد تایید، توجه به رنگ شهر 
و محیط، احترام به آجرنما و حفظ حرمت دیگر مصالح مورد مصرف و همچنین طراحی مدرن با 

پشتوانه سنت معماری اصفهان است.

رینگحفاظتی
گاهی حتی یک »رینگ حفاظتی« در شهر هم می تواند »خط قرمز« باشد. 
اگر باور ندارید، می توانید از »شیرین طغیانی« عضو شورای شهر بپرسید که 
گفته بود: »رینگ حفاظتی چهارم، خط قرمز گســترش افقی شهر است.« 

طغیانی در توضیح بیشتر این موضوع گفته: »راه اندازی رینگ چهارم حفاظتی 
شهر اصفهان، یکی از نیازهای اساسی شهر است. این رینگ همه مناطق شهرداری 

اصفهان به جز مناطق یک و یازده را شامل می شود.«

ده!!
عکس سانسور ش

به خدا این عکس تزئینی است

اســتاندار اصفهان در همایش » نقــش زنان نخبه در 
توسعه سبک زندگی ایرانی اســالمی « افزود: شهدا و 
ایثارگران، محور و ستون اصلی نظام و انقالب محسوب 
می شوند.»محســن مهرعلیزاده« گفت: توقع جامعه 
از خانواده شــهدا، جانبازان و ایثارگران این است که 
همچنان به عنــوان محورهای اصلی توســعه، تفکر 
دینی و عقالنیت باشند.اســتاندار اصفهان تاکید کرد: 
امروز بر همه مردم و مســئوالن واجب است با پیروی 
از آرمان ها و اهداف بلند شهیدان، تالش کنند کشور را 
از وابستگی در عرصه های مختلف رها کرده و به سوی 
توسعه و پیشــرفت رهنمون کنند. مهرعلیزاده با بیان 
اینکه شهیدان در دوران دفاع مقدس تشخیص دادند 
که باید با حضور فیزیکی مقابل دشمن بایستند، افزود: 
خانواده شــهدا و ایثارگران باید در شرایط امروز فراتر 
از یک انسان عادی، مسیر شــهدا را ادامه دهند. وی با 
بیان اینکه دشمن از هیچ اقدام و حربه ای برای تخریب 
شهیدان و خانواده آنها فروگذار نمی کند، گفت: کسانی 
که عنوان می کنند خانواده شــهدا خواهان استفاده از 
سهمیه و امتیازهســتند، اغراض شخصی خود را بیان 
می کنند.اســتاندار اصفهان افزود: فرزندان شــهید و 
ایثارگــران در عرصه های مختلف علمــی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی حضور دارند که نشان از تعهد آنان 
نسبت به آرمان های نظام و انقالب است.مهر علیزاده 
در پایان از زنان نخبه و ایثارگر استان اصفهان خواست 
برای تاسیس سازمان مردم نهاد برای تحقق خواسته ها 

و اهداف خود اقدام کنند.

یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد: طرح های تفصیلی 
از سوی شهرداری ها تهیه و سپس برای بررسی و تصویب 
به شورای عالی شهرسازی کشــور ارائه می شود. در این 
میان بروکراسی و نامه نگاری ها سبب طوالنی شدن زمان 
تصویب تا اجرای طرح می شــود. »محمود شکوهی« به 
ماهیت طرح تفصیلی در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و 
افزود: از دهه ۵۰ میالدی تاکنون در کشورهای پیشرفته 
طرح تفصیلی اجرا نمی شود و به نوعی طرح هایی از این 
دست منسوخ شده است. این کارشناس شهرسازی ادامه 
داد: یکی از مهم ترین نواقص طرح هــای تفصیلی، عدم 
انعطاف پذیری این نوع طرح ها است؛ در حالی که با توجه به 
طوالنی شدن زمان تصویب تا اجرای طرح، انعطاف پذیری 
در طرح های تفصیلی امری ضروری اســت که متاسفانه 
شــاهد این خصوصیت در این طرح ها نیستیم. شکوهی 
خاطرنشان کرد: در طرح های تفصیلی، مشارکت مردمی 
دیده نمی شود و به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
کمتر توجه می شود.وی اضافه کرد: از دیگر مشکالت طرح 
تفصیلی می توان به عدم توجه به مباحث زیباشناسی اشاره 
کرد که متاسفانه به این رویکرد نیز در طرح توجهی نشده 
است؛ در صورتی که در مسائل شهری، توجه به زیباشناسی 
و معماری از اهمیت خاصی برخوردار است. این کارشناس 
شهرسازی تاکید کرد: اگر طرح های تفصیلی بومی سازی 
شود و مدیریت های محلی که همان شهرداری ها هستند، 
منحصرا در اجرای طرح تفصیلی دخالت داشته باشند و 
باالدستی ها تنها نقش نظارتی بر طرح را ایفا کنند، شاهد 
بهره وری هر چه بیشتر از طرح های تفصیلی خواهیم بود.

استاندار اصفهان:
شهداوایثارگران

ستوناصلینظاموانقالبهستند

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:
بروکراسیاداریمراحلتصویب
طرحتفصیلیرازمانبرمیکند

و کاش یک نفر از ما می پرســید که خط قرمز شــما خبرنگاران 
چیست؟ آن وقت شــاید می گفتیم که خط قرمز ما »صداقت«، 
»رسالت« و »خدمت« است . کاش مسئوالن در »اقدام و عمل« 
نشان دهند چقدر تشــنه خدمت و نه شــیفته قدرت هستند. 
کاش آنهایی که نمی توانند خدمت کنند، بروند تا الاقل خیانت 
نکنند و ای کاش شــهید چمران بود تا باز هم برایمان از »تقوا« 
و »تخصص« بگوید و بنویســد. روح شهید »صارمی«، »علیرضا 

افشار« و خبرنگار شهید مدافع حرم »محسن خزایی« شاد. 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2484 | August  08,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2484 | چهارشنبه 17 مرداد 1397 | 25 ذی القعده 1439



38
18

  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
هر کس فقیر را در مال خود شريك گرداند و 
با مردم به انصاف رفتار کند، او مومن حقیقی 

است.
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یادداشت

می گویند »پیروزی هزار پدر دارد و شکســت یتیم اســت«، 
طبق این اصل در موفقیت های ورزشی همه سهم دارند به جز 
ورزشی نویس ها؛ اما نوبت به شکســت که می رسد همه کنار 
می روند و ناکامی می ماند و جماعت ورزشی نویس.این جماعت 
هم که دیوارشان از همه کوتاه تر است، خواه ناخواه مسئولیت 
شکست را عهده دار می شــوند، بدون اینکه اختیاری در رد یا 

قبول آن داشته باشند.
جدا از بحث شکســت و پیروزی و کامیابی و ناکامی، در تمام 
اختالفات و قهر و آشتی ها، ورزشی نویســان پای ثابت ماجرا 
هستند. اهالی ورزش در موقع اختالف در باالترین حد ممکن 
طرف مقابل خود را می کوبند؛ اما وقتی مصالح شخصی ایجاب 
می کند که راه دوستی را در پی بگیرند، چنان برخورد می کنند 
که انگار از روز اول با طرفی که پیــش از این ادعا می کرده اند 
اسمش را نشنیده اند، همزاد می شــوند و اینجاست که همه 

کاسه و کوزه ها بر سر ورزشی نویس ها شکسته شده و عالوه بر 
داغ شدن بازار تکذیبیه، طرفین مدعی می شوند که هیچ گاه 
اختالفی نداشته اند و هر چه هست زیر سر خبرنگارانی است که 

به دنبال باال بردن تیتراژ روزنامه هایشان هستند.
در جماعت ورزشی نویس اصل بر ورزشــی نوشتن است؛ اما 
سلیقه این جماعت با هم از زمین تا آسمان تفاوت دارد.برخی 
ورزشی نویسی را نوشــتن از ورزش، چالش ها و مشکالت آن 
می دانند و در هر شــرایطی اصل ورزش بــرای آنها ارجحیت 
دارد.در مقابل عده دیگری این نوع دیــدگاه را قبول ندارند و 
ورزشی نویســی در نگاه آنها صرفا به قشون و قشون کشی و به 
بیراهه گویی اهالی ورزش و پاسخ گویی آنها به یکدیگر محدود 

می شود.
این دسته متاسفانه برآیند خبری و تاثیرگذاری در حوزه ورزش 
را با »واکنش« اشتباه می گیرند و به تصور آنها زمانی که افراد 
در مقام پاســخ گویی برمی آیند، تاثیرگذاری رسانه یا شخص 
خبرنگار را نشان می دهد، در صورتی که به قول یکی از مربیان 
معروف فوتبال همه فوتبالی ها ادعا می کنند که اهل روزنامه 
خواندن نیستند؛ اما اگر در ستون آگهی روزنامه هم علیه آنها 
نقل قولی نوشته شود، واکنش نشان می دهند.به طور معمول 
آن دسته از جماعت ورزشــی نویس که تمایل بیشتری به در 
چشم بودن و نیاز به دیده شدن دارند، از دستورالعمل دومی 
و افرادی که بیشتر به تاثیرگذاری در بُعد زمان فکر می کنند، 
از دســتورالعمل اول تبعیت می کنند. دسته دوم غافل از این 
هســتند که بدون دلیل و بدون  اینکه منفعتــی در این میان 
متوجه آنها و یا ورزش شــود، به تریبون رایگان برای افرادی 
تبدیل می شــوند که در اکثر مواقع خالف واقــع و تنها برای 

رسیدن به اهداف شان علیه دیگران موضع گیری می کنند.
ناگفته پیداســت که هر کدام از این متدها، خوبی و بدی خود 
را دارند و نمی تــوان با قاطعیت امتیاز ویــژه ای به هیچ کدام 
داد؛ اما گاهی در این میان آنچه که اهمیت خود را از دســت 
می دهد »ورزش« است و رســالت خبری ورزشی نویسان در 
میان همهمه های ورزش که به جزء جدایی ناپذیر آن تبدیل 

شده، گم می شود.

دیواری کوتاه تر از ورزشی نویسان وجود ندارد

مهری مصور

 حرم امن الهی
 در آستانه حج

عکس روز

دوخط کتاب

فــردای روز دفن مــادرش، هر 
روز پــدرش را وادار می کــرد 
او را ســر قبر مادرش ببرد. آنجا 
ابتدا خاک گور را صاف می کرد، 
بعــد آن را آب پاشــی می کرد و 
کمی با مــادرش حــرف می زد. 
هفته  ســوم، وقتــی آب را روی 
قبر مادرش می ریخت، به پدرش 
گفت: پس چــرا مادرم ســــبز 

نمی شود!؟
»بازی عروس و داماد«
بلقیس سلیمانی

پس چــرا مادرم ســبز 
نمی شود؟

پدر گفت: مادرت به آســمان ها 
رفتــه. عمــه گفــت: مــادرت 
به یــک ســفر دور و دراز رفته. 
خاله گفت: مــادرت آن ســتاره  
پر نور کنــار ماه اســت... دختر 
بچه گفت: مادرم زیر خاک رفته 
اســت! عمه گفــت: آفرین، چه 
بچه  واقع بینی، چقدر ســریع با 
مســئله کنار آمد. دختــر بچه از 

پلیس اوکراینی در شهر »کیف« که به دنبال موتورسوار خالف کار بود در 
یک موقعیت حساس کنترلش را از دست و به رودخانه سقوط کرد. مامور 
در حال انجام ماموریت و توقف موتور سوار بود که به پل عابر روی رودخانه 
رسید؛ موتور ســوار خالف کار به راحتی از این پل عبور کرد؛ اما پلیس بد 
اقبال نتوانست ماشــین را کنترل کند و در نتیجه این تعقیب و گریز ناکام 
ماند.خوشــبختانه اتفاق تلخی رخ نداد و ماموران ســالم از ماشین بیرون 
آمدند. گفتنی است موتور سوار مشکوک به کار با یک باند بزرگ مواد مخدر 

بود که از مدت ها زیر نظر پلیس قرار گرفته بود.

سقوط ماشین پلیس بد اقبال به رودخانه

کیف الماس هزار و یک شب مواود »Mouawad« به عنوان گران ترین کیف 
جهان شناخته شده است. این کیف در لندن به حراج گذاشته شده و قیمت آن 
از 3/8 میلیون دالر آغاز می شود.شکل قلب مانند این کیف، از داستان های 
عربی قدیم الهام گرفته است. این کیف از 105 سنگ زرد رنگ گران قیمت، 
56 الماس صورتی و 4517 الماس بدون رنگ با وزن 381/92 قیراط ساخته 
شده است. طراح این کیف رابرت مواود »Robert Mouawa« نام دارد. او 
این کیف را خودش طراحی کرده؛ اما ساخت آن را به 10 هنرمند حرفه ای 
سپرده است. این هنرمندان برای ساخت کیف مورد نظر 8800 ساعت زمان 

گذاشتند.

حراج گران ترین کیف دستی جهان

حقوق ۵ میلیون تومانی برای یک شغل حیرت انگیز در فضای مجازی! 
به تازگی آگهی های استخدامی عجیبی منتشر شده است که در آنها از افراد بیکار درخواست می شود تا از طریق الیک یا بازدید کردن 

برخی از صفحات مجازی، درآمد کسب کنند.
نکته قابل توجه در این آگهی ها مزایا و حقوق باالیی است که به متقاضیان کار از سوی صاحبان این آگهی ها پیشنهاد می شود و گاهی 
اوقات میزان این حقوق پیشنهادی به 5 میلیون تومان در ماه نیز می رســد.در این آگهی ها از متقاضیان کار درخواست می شود که از 
پست ها و کپشن های خصوصی بازدید و آنها را برای گروه ها و کانال های دیگر ارسال کنند که به ازای هر یک هزار بازدید از پست های 
صفحات مجازی، نرخ های مشخصی در نظر گرفته شده است.نکته قابل توجه این است که این شرکت ها تنها کارمند ایرانی را استخدام 

می کنند و  بازدید کنندگان پست ها هم فقط باید افراد ایرانی باشند.
این روزها به واسطه اینترنت و فضای مجازی، کسب و کارهای بسیاری شکل گرفته است؛ اما به همان اندازه هم راه های کالهبرداری و 

سوء استفاده به وجود آمده و حال باید گفت کم نیستند افرادی که از این طریق کالهبرداری می کنند.
صاحبان این قبیل کسب و کارها مبلغی را از مدیران کانال ها دریافت می کنند تا بازدید این کانال ها افزایش یابد و از طرف دیگر افرادی 
استخدام می شوند تا در سوپر گروه های تبلیغاتی پست و کانال مشخصی را تبلیغ کنند و این افراد به ازای بازدید مشخصی پورسانت 
دریافت می کنند. در این شرایط مدیر کانال بر این باور است که پست های کانالش توسط افراد واقعی دیده می شود و فردی که تبلیغ 
این کانال را برعهده گرفته است، دستش به جایی بند نیست و تنها یک کانال و روبات بی نام و نشان دارد، در حالی که وقت و اینترنتش 
را هدر داده و در آخر هم هیچ مبلغی عایدش نمی شود.در هر صورت این کار یک نوع کالهبرداری است و افراد زیادی به واسطه کسب 
درآمد از این روش ها، پس از صرف هزینه و زمان هیچ پورســانتی دریافت نمی کنند و در این میان فقط فرد کالهبردار به واسطه پولی 
که از طرف اول یعنی سفارش دهنده می گیرد، سود می کند و منتشر کننده ها هم وقتی موضوع را می فهمند فقط افسوس می خورند 

و کار به شکایت نمی رسد. 

وبگردی

کمبود آب در بیشــتر نقاط جهان شرایطی دشــوار ایجاد کرده است؛ اما 
امروزه دانشمندان دانشگاه برکلی کالیفرنیا به روشی دست پیدا کرده اند 
که می تواند بی آبی را از بین ببرد. این سیستم بدون نیاز به برق، تنها با نور 
خورشید و به طور مداوم با استفاده از یک ترکیب ارگانیک، مولکول های 
آب حتی در رطوبت های خیلی پایین را به دام انداخته و با باال رفتن دما، 
مولکول های آب به درون محفظه ای وارد می شــوند. این آزمایش نشان 

می دهد که آب جمع آوری شده تمیز و به سرعت قابل نوشیدن است.

فناوری جدید تولید آب از هوای کویر!

اینستاگردی

 تشکر آقای بازیگر از تالش های »علی دایی« 
در مناطق زلزله زده

 »لیسانسه ها« با پنج نامزد در جشن حافظ

»رامین راستاد« با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: بازم دمت گرم که انقد مردی و پای 
قولی که به مردم سرپل ذهاب دادی وایسادی و داری خونه هاشونو آماده می کنی

#علی_دایی #سر_پل_ذهاب #زلزله #یه_مرد_بود_یه_مرد #رامین_راستاد

»امیر کاظمی« با انتشــار این عکــس در صفحه اش نوشت:لیسانســه ها بــا پنج نامزد 
 در هجدهمین جشــن ســینمایی ، تلویزیونی دنیای تصویــر )حافظ(،بهترین مجموعه

 )رضا جودی(،بهترین فیلمنامه ) سروش صحت - ایمان صفایی (، بهترین بازیگر مرد کمدی 
) کاظم سیاحی - هوتن شکیبا (،بهترین بازیگر زن کمدی ) رویا میر علمی (

تبریک به همه رفقا

نوشتن یک اثر سفارشی بسیار سخت است
هوشنگ مرادی کرمانی، داســتان نویس پیشکسوت و مطرح 
کشورمان در یک جلسه ادبی اذعان کرد که او هم اثر سفارشی 
نوشته است و گفت: برای من نوشتن یک اثر سفارشی در ابتدا 
بسیار سخت بود. وی در دیدار با استادان زبان فارسی خارجی 
که در دوره بلند مدت تربیت مدرس بنیاد سعدی شرکت کرده 
بودند، گفت: داستان »جنگل« نخستین اثر سفارشی من بود. 
قرار بود کتابی در مورد صلح نوشته شــود و از من نیز خواسته 
شد تا داستانی درباره جنگ بنویســم. برای من نوشتن یک اثر 
سفارشی در ابتدا بسیار سخت بود ولی خاطره ای که پسرعمویم 
از یکی از رزمندگان دوران جنگ تعریف کرد، باعث شد تا این 
داستان شکل بگیرد.هوشــنگ مرادی کرمانی با اشاره به آنکه 
رمان »خمره« از وی به زبان عربی ترجمه شــده است، گفت: 
هر نویسنده ای دوست دارد که آثارش به یک زبان دیگر ترجمه 
شود؛اما باید ناشرانی پیدا شــوند که بپذیرند کتاب را به زبانی 
دیگر ترجمه و منتشــر کنند و این امر هزینه هایی در بردارد و 
باید ناشران و البته کشور در این زمینه استقبال نشان دهند.وی 
افزود: تجربه نشان داده اســت ترجمه های موفق، ترجمه هایی 
هستند که توسط افرادی انجام شــده اند که زبان مقصد، زبان 

مادری آنهاست. 

»سعید بیابانکی« مجری کتاب چهار شد
برنامه »کتاب چهار« با نگاه جدید به حوزه کتاب و کتابخوانی 
وارد شــده و قرار اســت از روز جمعه 19 مرداد ماه به صورت 
هفتگی در 26 قسمت 45 دقیقه ای از شبکه چهار پخش شود.به 
گفته پوربالسی تهیه کننده برنامه، »کتاب چهار« از بخش های 
مختلفی تشکیل شده است.پوربالسی »پرونده ویژه« را از جمله 
بخش های اصلــی برنامه عنوان کرد و گفــت : اجرای برنامه را 
ســعید بیابانکی بر عهده دارد و در بخش پرونده ویژه »افشین 
داورپناه« به عنوان مجری کارشناس در هر برنامه یک موضوع 
خاص را در حوزه کتاب همچون قاچاق کتاب، فروش غیرمجاز 
کتاب و ... با حضور کارشناســان در قالب یک پرونده بررســی 
می کند. تهیه کننده »کتاب چهار« گفــت: »اقتباس ادبی« و 
»ارتباطات مردمی« نام دو بخش دیگری از این مجله تلویزیونی 
اســت که در »اقتباس ادبــی« فیلم ها و نمایــش هایی که از 
رمان های معروف ساخته شده اند، معرفی می شوند. در قسمت 
»ارتباطات مردمی« که با مشارکت مخاطبان ساخته می شود 
گزارش بینندگان از شهرهای مختلف درباره رخدادهای خاص 
حوزه کتاب مثل معرفی یک نمایشــگاه خاص کتاب، معرفی 
بهترین کتاب فروشی شهر، معرفی یک کتاب خوب تازه خوانده 

شده توسط بینندگان و ... پخش می شود.

دیدگاهخبر

حال و هوای خانه خدا این 
روز ها  با نزدیک شدن به 
موسم حج بزرگ ابراهیمی 
با حضور میلیــون ها نفر 
از جهــان در مکه مکرمه، 
معنویت بیشتری به خود 

گرفته است.

شــــما یه دونه بیســکویت ســــاقه طالیی رو بذار زیر 
میکروسکوپ، می بینی تک تک ذراتش حلقشون رو باز کردن 

و میگن آب آب! 
بابا هیچ وقت نرید عالئم مریضی تون رو سرچ کنید. از نظر 

گوگل همهمون نفس های آخرمونه ! 
گوشــت رو از فریزر در آوردم و دانش آشــپزیم در همین 

مرحله به پایان رسید. با گوشته نشستیم و زل زدیم به هم!
تابســتون، فصل تفریح ریچ کیدزه، ما عرق سوز می شیم 

فقط! 
غمگینــم، مثل خواننده ای که با دیدن آلبوم بهاره رهنما 

یه جون از جوناش کم می شه!
می خوام یک کافی شــاپ بزنم و مدارک تحصیلــیم رو هم 

آویزون کنم به دیوار کافه واسه درس عبرت دیگران!
 ســرعت نت ایــن قدر داغونه که وقتی یــک نفر باالخره 
آنالین میشــــه باید با پالکارد خوش آمد گویی و هلهله کنان 

بریم به استقبالش!
  دیروز رفتم باشــگاه خبرنگاران جوان، دیدم حسینی بای 
داره هالتر ســینه می زنه، یه ست بهش کمک کردم بعد اومدم 

بیرون!
 وقتی بعد از 12ســال به آدم زنگ می زنی معلومه رفتی تو 

نتورک مارکتینگ دیگه عزیزم!

خندوانه
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