
وزیر اقتصاد با اش��اره به چالش فیش های حقوقی گفت: با توجه به عقاید 
دینی و همچنین مسئولیتی که مردم بر عهده من قرار داده اند به حساسیت 
جامعه در این مورد ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی از مردم بابت این قصور 

ندارم.
به گزارش فارس، علی طیب نیا در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک 
و بیمه با بیان اینکه دولت پ��س از خروج اقتصاد از ش��رایط رکود تورمی 
س��ال های 91 و 92 ، تمرکز خود را بر رشد مستمر و فراگیر اقتصادی قرار 
داد، اظهار داشت: هدف کوتاه مدت دولت، رشد 5 درصدی اقتصاد در سال 
95 اس��ت که با وجود کاهش درآمدهای نفتی، پیامده��ای اجرای برجام 

چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران نشان می دهد.
وی افزود: انتقال رشد اقتصادی در کنار حفظ دستاورد تورم انجام می شود و 
تالش دولت این است که تا حد ممکن رشد اقتصادی با مشارکت بخش های 
 مختلف اقتصادی و همه اقش��ار مختلف مردم به وجود بیاید تا شغل های

 از دست رفته مجددا  احیا شوند.
وزیر اقتصاد با اش��اره به هدف گذاری رش��د 5 درصد اقتصاد در سال های 
اجرای برنامه ششم توسعه تصریح کرد: اگر نتوانیم این رشد را محقق کنیم، 
از س��ایر رقبا عقب می مانیم و همچنین مطالبات رفاه��ی مردم و جوانان 
پاسخ داده نخواهد ش��د، برای همین نیاز به اصالحات نهادی و ساختاری 

در اقتصاد ایران داریم.
طیب نیا گفت: هدف ما و مجموعه نظام، اصالحات س��اختاری و نهادی و 
افزایش رشد اقتصادی است و نباید مسائل حاش��یه ای، هر چند مهم این 

اهداف را تحت الشعاع قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه ما ناگزیر به انجام اصالحات ساختاری و نهادی هستیم،  
اظهار داشت:  یکی از این اصالحات توانمندسازی نظام تامین مالی است که 
در سیاست های اقتصاد مقاومتی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری به این 
مسئله پرداخته است. به همین دلیل دولت برنامه  ای برای خروج اقتصاد از 

رکود با مشارکت مردم تدوین کرده که هم اکنون 
در حال اجراست.

وزیر اقتصاد افزایش س��رمایه بانک ها، 
ساماندهی بدهی های دولت و تبدیل 
بدهی ه��ای مع��وق ب��ه بدهی های 
جاری، خروج بانک ها از بنگاه داری 
و ف��روش امالک م��ازاد بانک ها را 
از جمله برنامه ه��ای دولت برای 
ایجاد رون��ق اقتصادی عنوان کرد 
و افزود: افزایش س��رمایه بانک ها 
در قالب اصالحی��ه بودجه 95 به 

مجلس ارائه شد که خوشبختانه 
با موافق��ت مجلس روبه رو 

شد و این کمک بزرگی 
به تحق��ق اهداف 

ای��ن برنام��ه 
ه��د  ا خو

کرد.

طیب نیا ادامه داد: پیش از این حتی اطالعات دقیقی از میزان بدهی دولت 
وجود نداشت، اما اکنون سامانه ای برای احصای بدهی های دولت یاد شده 
که به صورت روزانه حجم بدهی های دولت و جزئیات آن را ارائه می دهد. 
با ایجاد چنین سامانه ای نهادی برای مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت در 
وزارت اقتصاد تشکیل شد که حرکت خوبی در جهت ساماندهی  بدهی های 

دولت است.
وی همچنین به بازار بدهی و اوراق رهنی مسکن جاری اشاره کرد و گفت: 
این بازارها هم به ارتقای توان تس��هیالت دهی نظام بانکی و هم به تعمیق 
بازار سرمایه می انجامد. سال گذشته 185 هزار میلیارد ریال اوراق در این 
بازار منتشر شد و امسال با استفاده از تجربه سال گذشته استفاده از این ابزار 
را گسترش می دهیم. به گفته طیب نیا، برنامه اقتصاد دولت در حوزه اوراق 
رهنی مسکن، رساندن حجم اوراق رهنی به 100 هزار میلیارد ریال است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه و تامین مالی بلندمدت اقتصاد 
از جمله برنامه های دولت برای بازار س��رمایه است، تصریح کرد: راه اندازی 
معامالت برخط، طراحی ابزارهای مالی مختل��ف از جمله صکوک، اوراق 
سلف موازی و اوراق رهنی و همچنین ایجاد نهادهای مالی جدید از جمله 

موسسات رتبه بندی اقدامات دولت، در راستای این هدف بوده است.
وی ادامه داد: به  دنبال این هس��تیم که سهم بازار س��رمایه از تامین مالی 
اقتصاد از رقم 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش 
یابد تا نظام بانکی منابع خود را در جهت تسهیالت کوتاه مدت و تامین مالی 

خرد اختصاص دهد.
طیب نیا همچنین به مس��ئله فیش های حقوقی اشاره کرد و گفت: چالش 
فیش های حقوقی نشان داد کاستی هایی در حوزه نظام پرداخت حقوق و 

دستمزد وجود دارد که مدیریت کشور و مردم این کاستی را نمی پذیرند.
وزیر اقتصاد گفت: پیش از مطرح شدن فیش های حقوقی، دولت به دنبال 
تدوین ضوابط و چارچوبی برای حوزه پرداخت دس��تمزد و حقوق بود که 

انتشار فیش های حقوقی موجب تسریع در این امر شد.
وی به تدوین آیین نامه ساماندهی تسهیالت رفاهی کارکنان بانک ها 
و بیمه ها و شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته این 
آیین نامه به هیئت وزیران ارسال ش��د و دولت در 19 فروردین 
س��ال جاری با تصویب آن مقررات، این آیین نام��ه را در قالب 
ضوابط بودجه سال 95 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال 
و در نهایت به دستگاه ها ابالغ کرد. وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد 
ش��یوه نامه مصرف بودجه رفاهی کارکنان دولت، ش��رکت های 
دولتی و موسسات وابس��ته به دولت را در خرداد ماه سال جاری 
تدوین و به دولت پیش��نهاد کرد و همچنین ضوابط س��اماندهی 
پرداخت ها به شرکت ها و موسسات دولتی وابسته به وزارت اقتصاد 

تدوین شد.
طیب نیا تاکید کرد: در کنار این اقدامات ما وظیفه داریم با هر کسی 
که تخلف داش��ته برخورد کرده و در صورت اح��راز تخلف به مراجع 
مربوطه معرفی کنیم. همچنین افراد را مکلف به واریز مازاد دریافتی به 
خزانه کردیم و افراد متخلف از سمت خود برکنار شدند. وی تاکید کرد: این 
اقدامات به معنای نادیده گرفتن خدمات مدیران نیست بلکه نشان می دهد، 

دولت با تخلفات هر چند اندک برخورد می کند.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: با توجه به عقاید دینی و همچنین مسئولیتی 
که مردم بر عهده من قرار داده اند به حساسیت جامعه در این مورد ارج 
نهاده و ابایی از عذرخواهی از مردم بابت این قصور ندارم و بار دیگر 

بابت کاستی هایی که در این بخش وجود داشته پوزش می طلبم.

 رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح گف��ت: امکان پاس��خگویی ب��ه موقع 
به هر نوع تهدید با توجه به توطئه های گوناگون و التهاب فراگیر در کشورها 
و مناطق پیرامونی و تالش دشمن برای نفوذ و تسری این التهاب به داخل 

کشور حیاتی است.
سردار سرلشکرمحمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی 
در مراسم صبحگاه این س��تاد و با حضور فرماندهان و مسئوالن عالی رتبه 
نیروهای مسلح ، از خدمات سرلشکر سیدحس��ن فیروزآبادی مشاور عالی 
نظام��ی فرماندهی معظ��م کل قوا در طول 27 س��ال خدم��ت خالصانه و 
 بی دریع در سمت ریاست ستاد کل نیروهای مس��لح و همچنین سرلشکر

 غالمعلی رشید و امیر سرلش��کر حسنی س��عدی در تصدی بلندمدت به 
ترتیب در سمت های جانشین رییس س��تاد کل و معاون هماهنگ کننده 

ستاد کل تقدیر و تشکر کرد.
 عضو ش��ورای عالی امنی��ت همچنین پیرام��ون اوام��ر فرماندهی معظم

 کل قوا در حکم انتصاب خود اظهار داشت: نقش��ه راه حرکت ما منشوری 
اس��ت که فرماندهی معظ��م کل قوا در حک��م اینجانب اب��الغ فرموده اند. 
نکات بسیار اساس��ی در حکم بیان ش��ده که هر کدام وظایف سنگینی را 
 بر دوش ما خواهد گذاش��ت. در حکم صادره مقام معظم فرماندهی کل قوا 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای عزیز به اینجانب چهار وظیفه اساسی 

و یک رویکرد دائمی امر شده است.
وی اف��زود: وظیف��ه اول، ارتق��ای توانمندی های نیروهای مس��لح اس��ت 
که بنا داریم در س��تاد کل بر اس��اس اولویت ه��ای مورد نظ��ر معظم له و 
ب��ا حداکثر تالش و ب��ا اتکا ب��ه برنامه مصوب پنج س��اله شش��م نیروهای 
مس��لح در این جهت حرکت کنیم و امیدوارم با هم��کاری دولت و مجلس 
 محترم و تالش وزیر محترم دف��اع در تامین منابع مص��وب و مورد انتظار

توفیقات مهمی برای نیروهای مسلح سختکوش جمهوری اسالمی ایران 
حاصل شود.

باق��ری تاکید ک��رد: وظیفه دیگ��ر ارتق��ای آمادگی های 
دفاعی و امنیتی نیروهای مس��لح که ب��ه عبارتی هدف 

 اصل��ی از هزینه منابع مل��ی برای بخش دفاع اس��ت.
ان شاءا... با تالش دسته جمعی نیروهای مسلح و ستاد 
کل و حضور میدانی قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( حاصل 

گردد.
ریی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح گف��ت: ارتقای 
بس��یج مردمی در تمامی ابع��اد و به خص��وص ارتقای 

توان و آمادگ��ی دفاعی و امنیتی بس��یج در کنار حضور و 
نقش آفرینی آن در تعمیق ریش��ه های انقالب اس��المی در 

جان آحاد هموطنان عزیزمان ب��ا جدیت تمام دنبال 
خواهد شد.

وی افزود: امکان پاسخگویی به 
موقع و موثر در هر سطح و 

نوع از تهدیدات متوجه 
ب��ه نظ��ام جمه��وری 

اس��المی ایران که با 
توجه به توطئه های 
گوناگون دش��منان 

و الته��اب فراگیر 
کش��ورها  در 
مناط��ق  و 

پیرامونی و تالش دش��من برای نفوذ و تس��ری این التهاب به داخل کشور 
امری حیاتی محسوب می شود نیز با ارتقای توان و آمادگی نیروهای مسلح 
و تکمیل فرآیندهای کارآمد اطالعاتی، عملیاتی و فرماندهی کنترل مناسب 

به دنبال خواهد شد.
باقری در خصوص ش��اخص های عمل انقالبی و تاکی��د فرماندهی معظم 
کل قوا در تعامل س��ازنده با س��ازمان های نیروهای مس��لح اظهار داشت:  
عم��ل انقالب��ی در س��تاد کل نیروهای مس��لح با ش��اخص هایی همچون 
ارتقای مدیریت و بهره وری مناس��ب، حرکت هدفمند و خس��تگی ناپذیر 
نق��الب اس��المی، کاهش فاصل��ه  در مس��یر تحق��ق آرمان ه��ای ا

در میان اقشار نیروهای مسلح، بهبود رفتار با سربازان و زیردستان سنجیده 
خواهد شد.

وی تاکید کرد: نکت��ه دیگری که م��ورد تاکید فرمانده معظ��م کل قوا در 
ش��رف یابی اینجانب بود و همواره ایش��ان به آن تاکید دارند مسئله تعامل 
مثبت و سازنده با چهار س��ازمان عمده نیروهای مسلح اس��ت. ما بر طبق 
قانون اساسی و قوانین و ساختار کشور، دارای چهار سازمان ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اس��المی، نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران و وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در کشور هستیم 
و برابر تدبیر سیاس��ت  گذاری، هدایت عمومی ، نظ��ارت و انجام هماهنگی 
بین این چهار سازمان به ستاد کل نیروهای مسلح محول شده و ستاد کل 
مسئولیت هماهنگی و تعامل بین دستگاه های نیروهای مسلح با بخش های 

کشوری را بر عهده دارند.
باقری گفت:  پس ما قرار اس��ت که ب��ا تعامل مثبت، ب��ا راهنمایی خوب و 
همفکری مثب��ت کاری کنیم که چهار س��ازمان عمده ما وظایف ش��ان را 
به درس��تی و کامل انج��ام دهند. البته این کامل و درس��ت بودن نس��بی 
 اس��ت و بدیهی اس��ت که تا االن هم به نحو خوبی انجام می ش��ده

اما همچنان مسیر رشد باز است و بایستی این مسیر جلوتر 
رود.

رییس ستاد کل نیروهای مس��لح خاطرنشان کرد: ما 
بایستی با ش��اخص هایی معلوم کنیم که این رشد و 
 توانایی و این قدرت دفاعی و آمادگی و پاس��خگویی

 به تهدید همواره در حال ارتقاس��ت و راهش تعامل 
است. 

م��ن از روزی که ای��ن مس��ئولیت را پذیرفتم و حکم 
 صادر ش��د خدمت فرماندهان محترم ارتش، س��پاه، 
 نی��روی انتظام��ی و وزیر دفاع ع��رض و تاکی��د کردم

 که س��تاد کل در ش��رایطی می تواند مس��ئولیتش را به 
خوبی انجام دهد ک��ه یک تعامل دو طرف��ه مثبت با هم 
داشته باشیم. باقری تاکید کرد: بایستی در مسیر 
این تعام��ل حرکت کرده و اگ��ر موانعی 
دارد به طور دوستانه صحبت 
و گفتم��ان س��ازی کنیم 
و هماهن��گ ب��ا ه��م 
 حرک��ت پی��ش رویم. 
این هم جزو خط مشی 
است که در این دوره 
انج��ام  مس��ئولیتی 

خواهد شد.

اصالحیهبودجه95،کمکبزرگیبهبرنامهخروجازرکودمیکند؛

عذرخواهیوزیراقتصادازمردمبابتحقوقنجومیمدیران
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از زمانی که طرح مس��کن اقساطی در س��ال 1393 توسط 
انبوه سازان به دولت پیشنهاد ش��د قرار بود راهی برای خروج 
مسکن از رکود باز کند، اما از خردادماه س��ال جاری که این 
طرح سرانجام بعد از چانه زنی های طوالنی روی نرخ کارمزد 
تصویب شد، مشتریان با دیدن شرایط و اقساط سنگین این 
طرح از امضای قرارداد خودداری می کنند. در روزهای پایانی 
خردادماه باالخره طرح  فروش اقس��اطی مسکن با کارمزد 5 
درصد به تصویب رس��ید. نرخ کارمزدی که چندان باب میل 
انبوه س��ازانی که معتقد بودند این رقم باید به 2 درصد برسد 
نبود؛ زیرا خریداران باید عالوه بر سود تسهیالت که مطابق با 
نرخ تورم  در زمان عقد قرارداد است 5 درصد کارمزد بپردازند 

که انبوه سازان می گویند از زمان تصویب طرح...

عشق پشت میزنشینی
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

کاپیتان تیم فوتبال س��پاهان که در فهرس��ت مورد نظر 
سرمربی زردهای اصفهانی قرار نداشت در حالی در تمرین 
این تیم حضور یافت که به جای مدیرعامل باشگاه، عضو 
هیئت مدیره وی را همراهی می کرد. بعد از اتفاقات فصل 
گذش��ته و افش��اگری های محرم نویدکیا در برنامه نود، 
جدایی این بازیکن از س��پاهان قطعی به نظر می رس��ید 

و حتی چند تیم برای جذب این بازیک��ن، مذاکراتی را با 
وی انجام دادند. با این وجود، ورق در باش��گاه سپاهان به 
یکباره به سود نویدکیا چرخید و این بازیکن حتی شنبه  
برای دقایقی در تمرین طالیی پوشان حضور یافت. گفته 
می ش��ود س��لطان حس��ینی عضو هیئت مدیره باشگاه 

سپاهان از مدافعان اصلی بازگشت نویدکیا...

سپاهانیهاچطورراضیبهبازگشتکاپیتانشدند؟
محرم عذرخواهی کرد؟
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3

 ایرانی هاچقدر سرمایه 
 درآمریکا دارند؟

 انصراف متقاضیان
 از خرید مسکن قسطی

سینما »خانواده«
۴ سالنی می شود

سه شنبه ها »چهارباغ«
پیاده راه می شود

خبر قهرمانی دختر بشار اسد 
صحت دارد؟

جنگ داخلی در بوکس اصفهان 
باال گرفت
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»بحران آب«؛ این دو کلمه، کلیدواژه سخنان دو مقام مسئول در استان ، 
در روز گذشته بود . فضل ا... کفیل، فرماندار اصفهان که به جلسه با برخی 
مسئوالن مربوطه در حوزه آب رفته بود تا مشکالت بوجود آمده درباره 

قطعی آب چندروز گذشته در چند روستای شرق اصفهان را 
بررسی کند، گفت که »هنوز عده ای بحران آب را باور 

نکرده اند.« از سوی دیگر، حمیدرضا قلمکاری، 
رییی��س کمیس��یون آب و کش��اورزی اتاق 
بازرگانی اصفهان نیز تاکی��د کرد که بحران 
زاینده رود به راحتی قابل حل نیس��ت.  این 

روزها ، تمامی مسئوالن استان درباره مشکالت 
آب و حتی فراتر از آن »بحران آب« حرف می زنند. 

مشکل حادتر از آن است که تصور می شود . این را تذکرات و تاکیدات و 
تکرارهای کلیدواژه هایی مثل همین »بحران آب« در سخنان مسئوالن 
استان می ش��ود به خوبی احساس کرد ... مشروح س��خنان فرماندار و 

مسئوالن اتاق بازرگانی را می توانید در صفحه 12 مرور کنید . 

مسئوالناستانازیکمشکلجدیحرفمیزنند؛

بحران آب
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بعد از دس��تیابی ایران و قدرت های ۱+۵ به برج��ام و آغاز رفت 
و آمدهای پی در پ��ی دیپلماتیک میان ته��ران و پایتخت های 
اروپایی، این فرضیه قوت گرفت که اتحادیه اروپا با فاصله گرفتن 
از آمریکا، سیاست مستقلی را در قبال تهران در پیش گرفته است. 
بر مبنای این فرض نیز، اروپا در برنامه های سیاست خارجی ایران 
جایگاه مناس��بی یافت. اما این مس��ئله مورد توجه و حساسیت 
کانون ها و البی های صهیونیستی قرار گرفت و این تصور به وجود 
آمد که اتحادیه اروپا روابط اقتصادی و سیاسی بسیار نزدیکی با 
ایران برقرار کرده است که به معنای افزوده شدن توان سیاسی و 
اقتصادی تهران بعد از برجام خواهد بود. اتفاقی که البته خوشایند 
جریان های تندروی ضد ایرانی قرار نگرفت. از این رو بود که تالش 
آنها برای خدشه وارد کردن به رابطه احیا شده ایران و اروپا آغاز 
شد تا در یک سناریوی هدفمند، اروپایی ها را در ایجاد فشار علیه 
ایران با خود همراه سازند. در این راس��تا آلمان به عنوان یکی از 
کشورهای مهم و تاثیرگذار قاره اروپا در رأس کشورهایی بود که 
بالفاصله بعد از برجام وارد یک رابطه جدی با ایران ش��د و برای 
ارتقای همکاری های اقتصادی اعالم آمادگی کرد. این در حالی 
بود که این کشور از سال های دور، روابط بسیار نزدیکی با اسراییل 
داش��ته و همواره نس��بت به مواضع ایران مبنی بر به رس��میت 
نشناختن آن حساسیت ویژه ای از خود نشان داده است. به همین 
دلیل پس از خیز بلندی که مقامات آلمانی برای گسترش رابطه 
با تهران برداشتند، بیشترین تالش البی و جریان های اسراییلی 
متوجه این کشور شد تا مانع از پیش��روی رابطه برلین با تهران 
شوند. سازمان ملل در گزارش خود درباره عملکرد تهران در اجرای 
برجام از حالت بی طرفی خارج شد و با طرح ادعایی علیه برنامه های 
موشکی ایران، عمال ثابت کرد که بازی های سیاسی پشت پرده در 
فضای بین المللی حرف اول و آخ��ر را می زند. گروه های ذی نفوذ 
اس��راییلی در این مس��یر پس از ناکامی در متوقف کردن پرونده 
مذاکرات هس��ته ای و در حالی که ایران و کش��ورهای قاره سبز 
سیاست مستقلی را برای افزایش همکاری های متقابل در پیش 
گرفته اند، درصدد برآمدند تا نشان دهند که مسئله هسته ای ایران 
هنوز تمام نشده است و با وجود به سرانجام رسیدن برجام، امکان 
بهره برداری تمام و کمال ایران از مزایای برجام وجود ندارد.بنابراین 
بخشی از مشکالتی که بر س��ر مراودات بانک ها و موسسات مالی 
اروپا با نهادهای اقتصادی ایران شکل گرفت، به تالش جریان های 
تندروی پش��ت پرده ای باز می گ��ردد که نمی خواهن��د ایران از 
مزیت های اقتصادی برجام استفاده کند. از سوی دیگر به جریان 
انداختن ادعای تهدیدآمیز بودن برنامه های موشکی ایران و زنده 
نگه داش��تن این پرونده که در موضع گی��ری مقامات غربی بروز 
می یابد و حتی از سوی دبیرکل سازمان ملل هم مطرح می شود، 
با هدف حفظ فضای فشار سیاسی و تهدید علیه ایران و جلوگیری 

از ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران صورت می گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس، 
به تش��ریح فرآیند آزادس��ازی پول های بلوکه شده ایران 

در پرونده قراردادهای تسلیحاتی قبل از انقالب پرداخت.
جواد کریمی قدوسی در تشریح فرآیند آزادسازی پول های 
بلوکه ش��ده ایران در پرونده قراردادهای تسلیحاتی قبل و 
بعد از انقالب، تصریح کرد: آزادس��ازی این منابع اعتباری 
از س��وی آمریکا در پی توافق ایران و آمری��کا برای تبادل 
جیس��ون رضاییان ش��کل گرفت. رضاییان مسئول پایگاه 
اطالعاتی آمریکا بود و پس از دس��تگیری دادگاهی شد و 
حتی در آستانه حکم اعدام به اتهام جاسوسی قرارگرفت. 
 در آن زمان آمریکایی ها س��ریعا اعالم کردند که ما آماده

 هر گونه توافق در این رابطه هستیم. نماینده مردم مشهد و 
کالت در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: با اعالم آمادگی 
آمریکا، گروهی از سوی ایران که اعضای آن خارج از اعضای 
تیم مذاکره کننده هسته ای بودند، برای انجام مذاکره اعزام 
شدند که در نهایت توافق صورت گرفت و نتیجه آن آزادی 
جیس��ون رضاییان و هفت زندانی دیگر، خارج شدن بانک 
سپه از تحریم و توقف پیگیری آمریکا برای تعقیب و تحریم 

افراد جدید بود.
وی افزود: همچنین مقرر شد که اعتبارات بلوکه شده ایران 
که برای خرید تسلیحات قبل از انقالب به آمریکا داده شده 
بود، با احتس��اب نرخ بهره، تا تاریخ آزادسازی رضاییان به 
ایران برگردانده ش��ود که این اعتبار به حدود ۱/6میلیارد 
دالر می رسید، البته در زمان خرید تسلیحات حدود ۲۰۰ 

میلیون دالر به آمریکایی ها پرداخت شده بود.
کریمی قدوسی تصریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته 
این توافق به اجرا گذاشته شد، از این رو آمریکایی ها هفت 
زندانی ایرانی و چمدانی حاوی ۱/6میلیارد دالر اسکناس 
را در فرودگاه مهرآباد تحویل دادند و جیسون رضاییان و دو 

زندانی دیگر را گرفتند.

مجری تلویزیون فاکس نیوز تصاویر جدیدی از باراک اوباما، 
رییس جمهوری آمریکا را به بینندگان خود نش��ان دادکه 

اوباما را در لباس اسالمی نشان می داد.
بیل اورایل��ی افزود: این عک��س ها در ایال��ت مریلند و در 
جریان مراس��م ازدواج ب��رادر ناتنی اوباما در اوایل س��ال 
 های دهه ۱۹۹۰ گرفته شده اس��ت. او گفت این عکس ها 
نش��ان دهنده عالقه قلبی اوباما به اسالم است و همین امر 
مانع از مبارزه اوباما با تروریسم می شود که باعث گسترش 

داعش در خاورمیانه شده است.
او در ابتدای برنامه خود این تصاویر را به نمایش گذاشت و 
گفت اوباما ممکن است که یک »مسلمان پنهان« باشد. او 
گفت که اوباما در هاوایی از پدری مسلمان زاده شده است.

پدر و مادر اوباما پس از تولد او از یکدیگر جدا شدند و مادر 
اوباما با مرد مسلمان دیگری  ازدواج کرد و همراه اوباما به 
کشور مس��لمان اندونزی رفت. اوباما ۴ سال را در اندونزی 

گذراند و سپس باردیگر به هاوایی بازگشت.
در گذش��ته نیز عکس های دیگری از باراک اوباما منتشر 
شده که او را در محیط های اسالمی نشان می دهد، از جمله 
عکس هایی از کشور کنیا که او برای دیدار با برادران تنی و 

ناتنی خود به آنجا سفر کرده بود.

ب��اراک اوباما رییس جمهوری آمریکا که در نشس��ت س��ران ۲8 
کش��ور عضو ناتو س��خت ترین مواضع را علیه روس��یه اعالم کرد 
گفت: کشورهای عضو ناتو تا اجرای کامل توافقنامه مینسک )حل 

درگیری های اوکراین( نباید با مسکو سر وکار داشته باشند.
شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه نوشت: در حالی که ناتو اعالم 
کرده روسیه را یک تهدید برای خود نمی داند، اوباما تاکید می کند 
مس��کو از جمله تهدیدهای اصلی برای پیمان آتالنتیک شمالی 
است. بنا بر اعالم این شبکه، رییس جمهوری آمریکا گفت: نشست 
ناتو - روس��یه که روز چهارش��نبه برگزار خواهد ش��د، به معنای 
بازگشت روابط با مس��کو به دوران قبل از بحران اوکراین نیست. 
رییس جمهوری آمریکا همچنین گفت: کش��ورهای عضو ناتو تا 
اجرای کامل مفاد توافقنامه مینسک نباید با روسیه همکاری کنند. 

بعد از قط��ع روابط دیپلماتی��ک ایرانی و س��عودی بازار جنگ 
 نرم علیه جمهوری اس��المی میان س��عودی ها داغ تر شد تا با 

هشتگ ها و اینفوگرافیک هایشان هجمه تازه ای را وارد کنند.
به گ��زارش نامه نی��وز، اختالفات ایران و عربس��تان س��عودی 
بع��د از ش��هادت آی��ت ا... »نم��ر باق��ر نم��ر« توس��ط  رژیم 
س��عودی  باال گرف��ت. در روزه��ای اخیر نیز ای��ن اختالف به 

عل��ت ع��دم تواف��ق ای��ران و عربس��تان بر س��ر حج 
تمت��ع ۹۵ ش��دت بیش��تری یافته اس��ت. جنگ 

 روان��ی س��عودی ه��ا در عرص��ه بی��ن المللی و 
رس��انه ای به ش��بکه های اجتماعی 
رس��ید تا با گ��زارش ه��ای من در 
آوردی علیه جمهوری اسالمی سعی 
در تخریب وجهه کشور داشته باشند.

این در حالی است که »بان کی مون« 
دبیر کل س��ازمان مل��ل چندی قبل 
درباره حذف نام عربستان سعودی از 
فهرست ناقضان حقوق کودک گفت: 
»عربستان سعودی با تهدید به قطع 
حمایت مالی حیاتی از س��ازمان ملل 
متحد، فشارهای نامناسب و غیرقابل 

پذیرشی را برای حذف نام  خود از 
لیست س��یاه اعمال کرده است« 
و در نهای��ت نام عربس��تان از این 

فهرست حذف شد. 
اما ش��وخی عربس��تانی ها با ایران در فضای مج��ازی چه بوده 
اس��ت؟ اینفوگرافیک منتش��ر ش��ده در فضای مجازی توسط 
فعاالن س��عودی به ۱۲ مورد نقض حقوق بش��ر در ایران اشاره 
 Free_Iran دارد. سعودی ها در این مدت با استفاده از هشتگ
تالش کرده اند شائبه نداش��تن حقوق شهروندی را به خصوص 

برای اهل سنت ایجاد کنند.
از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۴ هزارنفراز اهل سنت در ایران 

اعدام شده اند

 احتم��اال منظور س��عودی ه��ا از این ۴ه��زار نف��ر قاچاقچیان
 مواد مخدر در مناطق اهل سنت بودند که طبق قانون جمهوری 
اسالمی ایران حمل ۳۰ گرم کراک، شیش��ه، هرویین مشمول 
اعدام است. این در حالی اس��ت که در عربستان سعودی حتی 

کشف یک گرم مواد مخدر حکم اعدام را در پی خواهد داشت.

 مسجدی برای اهل سنت در تهران وجود ندارد
اهل س��نت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال 
حاضر در تهران ۹ مس��جد برای اهل س��نت وجود دارد. »علی 
مطهری« نماینده مجلس شورای اس��المی و نایب رییس دوم 
مجلس نیز چن��دی قبل در م��اه رمضان میهمان یک��ی از این 

مساجد بود.

 محرومیت از پس�ت های مهم دولتی و دس�تگیری 
علمای اهل سنت

این شوخی سعودی ها درحالی اس��ت که فراکسیون اهل سنت 
مجلس شورای اس��المی در حال حاضر ۱8 عضو دارد و »محمد 
قسیم عثمانی« عضو هیئت رییسه مجلس ایران است. همچنین 
علمای اهل سنت بارها با روس��ای جمهور دیدار داشته اند و در 
مناس��بت های گوناگون  ملی مذهبی از آنها دعوت رسمی به 

عمل آمده است.
 فروش کتاب های اهل سنت یک جرم 

امنیت ملی به شمار می آید
اه��ل س��نت در ای��ران دارای چندین 
انتش��ارات هس��تند که برخ��ی از آنها 
عبارتن��د از: » آراس کردس��تان، حافظ 
ابرو خراسان رضوی، ایالف استان فارس، 
صدیقی تهران، فاروق اعظم و احس��ان 

در تهران«.
 ممنوعی�ت پوش�یدن لب�اس 

عربی
لباس عرب��ی در ایران به فروش می رس��د و 
بسیاری از هموطنان عرب ما در جنوب 
کش��ور چنین لباس هایی به تن دارند. 
بسیاری از زائران و گردش��گران عربی نیز 
در ش��هرهای مختلف به خصوص زیارتی آزادانه با این لباس 

تردد می کنند.
 ممنوعیت از تدریس به زبان عربی

زبان عربی س��ال هاس��ت از مقطع راهنمایی در مدارس کشور 
تدریس می شود و همواره از س��وی مسئولین بر یادگیری آن به 
دلیل  این که زبان قرآن کریم است  ونیزبه علت وجود تعداد زیاد 
کش��ورهای عربی زبان در منطقه تاکید شده است. زبان فارسی 
زبان رسمی کشور است و ممکن اس��ت عدم یادگیری صحیح و 
نگارش درست آن در نظام آموزش و پرورش دانش آموز و دانشجو 

را در مراحل بعدی تحصیل دچار مشکل کند. 

ریی��س ش��ورای راهب��ردی روابط خارج��ی گفت: پش��یمانی و 
عذرخواهی تونی بلر نقطه ننگی را در تاریخ استعمار انگلیس ثبت 

می کند و می تواند درسی برای سایر متجاوزان باشد.
سید کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ 
به این سوال که نظر شما درباره عذرخواهی تونی بلر از مشارکت 
انگلیس در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ چیست با بیان این مطلب 
افزود:من در همان زمان در جلسه هایی که جک استراو نیز حضور 
داشت هشدار الزم را به نخست وزیر انگلیس داده بودم. وی گفت: 
من به او گفتم شما در گذش��ته نیز تجربه دخالت در کشور عراق 
و پیامدهای آن را داش��ته اید که مردم عراق چگونه با متجاوزان 

خارجی برخورد می کنند. اینک نیز توصیه من به ش��ما این است 
که در این جنگ شرکت نکنید.

خرازی افزود: البته تونی بلر در آن جلسه لبخندی زد که حاکی از 
تصمیم قطعی و غرورآمیز آنها مبنی بر حمله به عراق بود.

رییس ش��ورای راهبردی روابط خارجی در ادامه گفت: اتفاقا یک 
بار دیگر در خالل جنگ نیز که با او مالقات داشتم و او تاحدی آثار 
تجاوز به عراق را لمس کرده بود، مجددا به او گفتم تا دیر نش��ده 
 اس��ت نیروهای خود را از باتالقی که به دس��ت خود س��اخته اید 

خارج کنید. این ب��ار او به فکر فرو رفت و جوابی ن��داد اگرچه آثار 
پشیمانی بر چهره او هویدا بود.

خرازی خاطر نشان کرد: س��رانجام انگلیس پس از ۵ سال ناکامی 
و تجربه مقاومت جانانه مردم انقالبی عراق در بصره که مسئولیت 
امنیت آن بر عهده انگلیس بود تصمیم بر خروج زودهنگام از عراق 
گرفت و این تصمیم انگلیس برای آمریکا و ش��خص بوش بس��یار 
ناگوار آمد. وی تصریح کرد: امروز نیز اعالم نتیجه کمیته تحقیق 
و عذرخواهی رس��می تونی بلر نش��ان می دهد نتیج��ه تجاوز به 
کشورهای دیگر حتی از سوی قدرت های بزرگ چه پیامدهایی را 

برای متجاوز در پی دارد.

ردپای البی  اسراییلی در فضاسازی 
علیه ایران

معاوضه چمدان دالر
با جیسون رضاییان

انتشار عکسی از اوباما
با لباس اسالمی

توصیه خرازی به تونی بلر

اوباما همکاری ناتو با روسیه را 
ممنوع کرد

خبردیدگاه

بین الملل

سید عمار حکیم رییس مجلس اعالی اسالمی عراق صبح 
دیروز با علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرام��ون تحوالت اخیر 

عراق و منطقه گفتگو کرد.
علی ش��مخانی در این دیدار ب��ا تبریک دس��تاورد بزرگ 
آزادس��ازی ش��هر فلوجه از لوث گ��روه های تروریس��تی 
که با هم��کاری ارت��ش و نیروه��ای مردمی عراق ش��کل 
گرف��ت تاکید کرد؛ مس��یر وح��دت داخلی و اس��تفاده از 
 ظرفی��ت ه��ای بوم��ی تجرب��ه ای موف��ق و قاب��ل ات��کا

برای ادامه روند مبارزه با تروریس��م و به ویژه آزادس��ازی 
موصل خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان ساخت؛ اقدامات 
انتحاری و بمب گذاری های کور که موجب کش��ته شدن 
ش��هروندان بی گناه عراق توسط داعش ش��ده است ناشی 
از عصبانیت حاصل از ناکامی هاس��ت و عواقب این ظلم ها 
گریبان تروریس��ت های جنایتکار و ارباب��ان آنها را خواهد 

گرفت.
وی گفت: در حالی که آمریکا و برخی ه��م پیمانان آنها با 
طرح برنامه 7 ساله برای مقابله با تروریسم در عراق و سوریه 
به دنبال توجیه حضور و اقدامات بی ثبات خود در منطقه 
بودند، توانای��ی و قدرت م��ردم و نیروه��ای امنیتی عراق 
 نشان داد نابودی کامل داعش با اتکا به ظرفیت های بومی 

به سرعت قابل دستیابی است.
نماینده مقام معظم رهبری افزود: جمهوری اسالمی ایران 
همکاری مستشاری و کمک رسانی خود به دولت های عراق 
و سوریه را تا رفع کامل خطر گروه های تروریستی از منطقه 

ادامه خواهد داد.
امیر دریابان ش��مخانی با تاکید بر لزوم زدودن ریشه های 
رش��د و بروز تفکر تکفیری و داعش��ی خاطر نش��ان کرد: 
نقش بارز مرجعیت و سیاس��ت های دولت عراق در پرهیز 
از اختالفات قومی و مذهبی و توصیه به خویش��تن داری و 
توجه به اولویت های اصلی شامل رفع ناامنی و بازپس گیری 

شهرها و روستاها قابل تقدیر است. 
وی در پایان با اشاره به ارتقای کیفی همکاری های ایران، 
روس��یه، س��وریه و جبهه مقاومت در مبارزه با تروریس��م 
تکفیری در سوریه و تاثیر آن در اضمحالل جبهه تروریسم 
در این کش��ور اظه��ار داش��ت: موفقیت ه��ای راهبردی 
ارتش و نیروهای مردمی س��وریه در جبهه حلب به زودی 
 ش��رایط میدانی را در اصلی ترین منطق��ه درگیری تغییر 

خواهد داد. 
سید عمار حکیم رییس مجلس اعالی اسالمی عراق نیز در 
این مالقات ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحوالت عراق و 
روندهای سیاس��ی و اقدامات میدانی، از مواضع جمهوری 
اس��المی ایران در حمایت از عراق در جن��گ علیه داعش 

قدردانی کرد.

درحالی برخی از س��ایت های خب��ری و خبرگزاری های 
داخلی خبر قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات سوارکاری 
تهران را مخابره کردند که بشار اس��د اصال چنین دختری 
ندارد! هرچن��د که برخی خبرگزاری ه��ا از قهرمانی دختر 
بشار اسد در مسابقات پرش با اسب در تهران خبر دادند اما 
بشار اسد دختری به نام »ش��ام« ندارد. در خبرها آمده بود 
که: »نفرات برتر مسابقات بین المللی پرش با اسب نونهاالن 
 و نوجوانان در تهران مشخص شد و نکته جالب این که دختر

 رییس جمهور س��وریه در بخش نونهاالن به مقام قهرمانی 
رسید. در پایان نخس��تین دوره مسابقات بین المللی پرش 
با اس��ب در رده س��نی نونهاالن و نوجوانان در باش��گاه بام 
تهران نفرات برتر مشخص ش��دند.  در رده نونهاالن بیست 
سوارکار حضور داش��تند که نفر برتر شام االسد با اسبی به 
 نام باب سودی از سوریه است«. اما برخالف آنچه رسانه ها 
می گویند اسد دو پسر به نام های »حافظ«و »کریم« و یک 
دختر به نام »زین« داشته و شام االسد فرزند تیمسار ماهر 

االسد برادر بشار اسد است. 
 تکذیبیه فدراسیون سوارکاری تکذیب شد!

بعد از انتش��ار این خبر، یکی از خبرگزاری های داخلی در 
مصاحبه با مسئوالن فدراسیون س��وارکاری تاکید کرد که 
سوارکار قهرمان ش��ده در تهران دختر بشار اسد بوده و در 
متن خود به یک خبر از خبرگزاری رسمی سوریه اشاره کرده 
است. در این خبر نام شام االس��د آمده اما مشخص نیست 
که چه نسبتی با بشار اسد دارد. مسئوالن خبرگزاری سوریه 

در تهران ضمن تکذیب حضور دختر بش��ار اسد در تهران، 
تاکید کردند که کودک قهرمان مسابقات سوارکاری دختر 
ماهر االسد برادر رییس جمهور سوریه بوده و شرکت در این 
مس��ابقه بین المللی با هماهنگی سفارت سوریه انجام شده 

است.
مس��ئوالن خبرگ��زاری س��انا تاکی��د می کنند ک��ه طبق 
هماهنگی های انجام شده مسئوالن فدراسیون تعهد کرده 
بودند ب��ه دلیل برخی مالحظات تا پیش از سه ش��نبه خبر 
حضور ش��ام االس��د در تهران منتشر نش��ود. اما مسئوالن 
فدراس��یون س��وارکاری برخالف توافقات ص��ورت گرفته 
این خبر را با اطالع��ات غلط در اختیار رس��انه های ایرانی 

قرار دادند. 

در دیدار عمار حکیم با شمخانی تاکید شد؛

همکاری مستشاری ایران با عراق و سوریه ادامه خواهد یافت
تکذیبیه فدراسیون سوارکاری تکذیب شد!

خبر قهرمانی دختر بشار اسد صحت دارد؟

حجت  االسالم س��ید احمدخاتمی در نشست خبری ویژه 
آغاز دوره پنجم مجلس خبرگان در جمع خبرنگاران گفت: 
پس از تعیین هیئت رییسه دوره پنجم ،جلسات متعددی 
تشکیل شد و مقرر شد که هر ماه هیئت رییسه یک جلسه  

برگزار کند.
وی افزود: موضوع اصلی که در دستور کار این جلسه است 
آن چیزی اس��ت که قانون در اختیار خبرگان ق��رار داده و 
همچنین اجرایی کردن رهنمودهایی که مقام معظم رهبری 

در دیدار اخیر پس از انتخاب هیئت رییسه مطرح کردند.
امام جمعه موق��ت تهران گف��ت: رهبرمعظم انق��الب از حضور 
مجتهدان جوان در مجلس ابراز خرسندی کردند که قطعا حضور 
جوانان در کنار کامل مردان فقیه، این تش��کیالت را کارآمدتر از 

گذشته خواهد کرد.
وی اظهارک��رد: در اج��الس هیئ��ت رییس��ه، 
این مس��ئله مطرح ش��د ک��ه اولی��ن اقدام 
ده��ی  س��امان  خب��رگان   مجل��س 
آیین نامه انتخابات باش��د. این آیین 
نامه بای��د تغییر یاب��د و  یک کف 
علم��ی در این زمین��ه در نظر 

گرفته شود.

خاتمی اظهارکرد: مسئله سن، یک امر بس��یار مهم در خبرگان 
رهبری است که در آینده قوانینی در این خصوص تنظیم می شود 
و تمام قوانین مربوط  به خبرگان را همین مجلس تنظیم خواهد 

کرد.
وی گفت: در خصوص مسائل پیش از انتخابات خبرگان باید گفت 
که نگاه ما باید به آینده و پیش رو باشد ولی آنچه اکنون وجود دارد 
و در آینده نیز خواهد بود، این است که مجلس خبرگان دوره پنجم 
همچون چهاردوره گذشته، انقالبی است و اعضای آن از عمق جان 

پایبند به مبانی انقالب هستند.
این استاد حوزه بیان کرد: در مجلس خبرگان رهبری یک نفر را هم 
نمی شناسیم که رودروی والیت فقیه و ولی فقیه باشد، همگان در 
راستای تقویت والیت فقیه و همراهی با ولی فقیه همزبان هستند 

و آنچه رخ داد نیز از سر همدلی و خردورزی بود.
وی گفت: مقام معظم رهبری بر بزرگداشت حریم مرجعیت تاکید 
دارند. در سفر گذشته ای که ایشان به قم تشریف آوردند چندین 
مرتبه به شورای عالی و جامعه مدرس��ین تاکید کردند که حریم 
مرجعیت پاسداشتنی است و حتی در انتساب مدیر جدید حوزه 

نیز بر پاسداشت حریم مرجعیت تاکید داشتند.
خاتمی بیان کرد: در قانون اساس��ی واژه مراقب��ت از والیت فقیه 
برای این مجلس تعریف شده است نه نظارت بر ولی فقیه. با توجه 

به عظمتی که امام راحل داشتند قانون گذار متعرض به نظارت بر 
رهبری ایشان نشده است زیرا اگر متعرض به نظارت می شد باید 

راهکارهای آن را نیز بیان می کرد.
وی افزود: پس قانون اساسی این واژه را مطرح نکرده است ولی مقام 
معظم رهبری همیشه با آغوش باز از نظارت استقبال کرده اند که 
این مسئله از اوایل دوره سوم مجلس خبرگان از سوی ایشان مطرح 
شده بود. کمیس��یون تحقیق در حقیقت ارزیابی و رصد را انجام 
می دهد و اگر مسئله ای در اختیارات رهبری است و در این عرصه 

کمتر کار شده  باشد این بحث را رصد و بیان می کند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: آغوش کمیس��یون تحقیق به 
روی همه نظرات باز است. نظارت به معنی مچ گیری نیست. برخی 
گمان می کنند که ناظر باید به شکل مداوم، مچ گیری کند که این 
تفسیر نامناسبت از نظارت است، ناظر باید صحنه را ببیند و درست 

را تایید و نادرست را نیز گزارش کند.
وی گفت: این رصد همیشه انجام می ش��ود ولی باید گفت  نقاط 
قوت به حدی اس��ت که چشم پوش��ی ازآنها نوعی جفا محسوب 
می ش��ود. امروز به صراحت می گوییم به اعتراف اکثریت نخبگان 
جامعه، بزرگی که بتواند کشور را به این خوبی اداره کند جز مقام 

معظم رهبری نیست.

احمد خاتمی: نظارت به معنای مچ گیری نیست

وقتی سعودی ها به کاهدان می زنند؛ 

شوخی های تامل برانگیز عربستان با ایران
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خبرنگاه روز

به گزارش پایتخت ،سهل آبادی در مراس��م روز صنعت و معدن 
با بیان اینکه اقتصاد کش��ور همچون بیماری اس��ت که کارش از 
بستری و آزمایش گذشته و باید نگاه اورژانسی به آن داشت اظهار 
کرد: وقتی که مقام معظم رهبری می گویند اقدام و عمل؛ یعنی 
اینکه کار خیلی سخت است و باید از شعار خارج شویم، از سوی 

دیگر نجات اقتصاد کشور در تولید و نگاه درست به آن است.
 وی یکی از راه های نجات اقتصاد و پیشرفت تولید را تزریق پول 
دانست و گفت: آمریکا در زمان رکود 2000 میلیارد دالر فقط به 
سه کارخانه تزریق کرد. در عین حال همه ما می دانیم که دولت 
پول ندارد و باید ب��رای پرداخت یارانه س��االنه ۴۵ هزار میلیارد 

تومان پرداخت کند.
 رییس صنعت، معدن و تجارت گفت: از سوی دیگر برای پرداخت 
حقوق کارمندان و پرسنل مرتبط با دولت ۸0 هزار میلیارد تومان 
نیاز است که نمی دانم این حقوق هایی که این روز ها در مورد آنها 

صحبت می شود هم در این مبلغ هست یا خیر.
 وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در ای��ن ش��رایط باید به دنب��ال جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در کشور باش��یم تصریح کرد: ایرانی ها 
سرمایه های زیادی در کشور های دیگر دارند که یکی از راه های 

وارد کردن پول به کشور سرمایه خود ایرانی هاست.
 رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت افزود: این س��رمایه داران 
کمک و امنیت م��ی خواهند تا بدانن��د اگر به کش��ور آمدند در 
اینجا هم می توانند به راحتی کار کنند. بنابراین ما از مس��ئوالن 
 تقاضا داریم که ب��ه این موضوع توجه ویژه ای ش��ود؛ چرا که اگر

 سرمایه داران ایرانی به کشور بازگردند سرمایه گذاران خارجی 
نیز به تبعیت از آنها وارد کشور می شوند.

 س��هل آبادی تصریح کرد: س��هم صنعت از درآم��د هدفمندی 
یارانه ه��ا از 1000 میلی��ارد تومان به صفر رس��ید و ما به جهت 
حمایت از اقتص��اد تحمل کردی��م، اما آیا مش��کالتی که تامین 
 اجتماعی برای ما به وجود می آورد و شما هم می دانید، نیازمند

نظارت نیست؟

از زمانی که طرح مسکن اقساطی در س��ال 1۳۹۳ توسط انبوه سازان به 
دولت پیشنهاد شد قرار بود راهی برای خروج مسکن از رکود باز کند، اما 
از خردادماه سال جاری که این طرح سرانجام بعد از چانه زنی های طوالنی 
روی نرخ کارمزد تصویب شد، مشتریان با دیدن شرایط و اقساط سنگین 

این طرح از امضای قرارداد خودداری می کنند.
در روزهای پایانی خردادماه باالخره طرح  فروش اقساطی مسکن با کارمزد 
۵ درصد به تصویب رسید. نرخ کارمزدی که چندان باب میل انبوه سازانی 
که معتقد بودند این رقم باید به 2 درصد برس��د نبود؛ زیرا خریداران باید 
عالوه بر سود تسهیالت که مطابق با نرخ تورم  در زمان عقد قرارداد است 
۵ درصد کارمزد بپردازند که انبوه سازان می گویند از زمان تصویب طرح 
مسکن قسطی هر خریداری که شرایط فروش را می بیند منصرف می شود.

البته بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در روزهای اخیر اعالم کرد که نرخ 
کارمزد مسکن قسطی به 2/۳ درصد رس��یده، اما انبوه سازان می گویند 
منظور بت شکن 2/۳ درصد سالیانه و ۵ درصد  برای مدت ۵0 ماه است که 

عمال هیچ تغییری در نرخ کارمزد ایجاد نشده است.
با توجه به این شرایط دبیر کانون انبوه سازان به ایسنا گفت: بانک مسکن 
از ابتدا اعالم کرد قرار است 1۵0 میلیون تومان تضمین دین صورت دهد؛ 
در حالی که حدود ۴0 میلیون تومان از این مبلغ در محاسبات آنها مربوط 

به نرخ سود متناسب با تورم و کارمزد ۵ درصد بانک است. 
یعنی عمال میزان خرید دینی که به صورت واقعی می دهند 110 میلیون 
است که با سود می شود 1۵0 میلیون تومان. البته به شرطی که واحدی 
که قرار است فروش قس��طی ش��ود ارزش 110 میلیون را داشته باشد و 
وام، ۸0 درصد قیمت ملک را پوشش می دهد. فرشید پورحاجت با ابراز 
ناخرسندی از مکانیزم در نظر گرفته شده برای طرح فروش اقساطی اظهار 
کرد: به نظر ما این مبلغ برای قشر متوسط، باالست که عمال با 110 تومان 
استقبال چندانی نه از طرف سازنده ها شد و نه از طرف مردم. هرکسی هم 

که مراجعه کرد وقتی شرایط را فهمید عقب نشینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: گفتند انبوه سازان تمایلی به این طرح ندارند در حالی 
که اینطور نیست. ولی مادامی که شرایط فروش قسطی فراهم نشود وارد 
این طرح نمی شویم؛ چون حاضر نیستیم خودمان و مردم را گرفتار کنیم.

با این حال بت شکن مدیرعامل بانک مسکن گفته است: بر اساس مصوبه 
بانک مرکزی نرخ کارمزد تضمین فروش اقساطی را که ۵ درصد بود به 2/۳ 

درصد کاهش دادیم و نرخ کارمزد منطقی شد.
اما ایرج رهبر � عضو هیئت مدیره کانون  انبوه س��ازان � با بیان اینکه ما از 
بانک ها درخواست منابع نداشتیم افزود: آنچه که هم اکنون بانک مسکن 
تصویب کرده این است که ۵0 درصد مبلغ خانه را وام بدهد که حداکثر 
مبلغ آن 1۵0 میلیون تومان با به��ره 22 درصد اس��ت، آن هم از منابع 
بانک ها. بدین صورت که اگر متقاضی اقس��اطش را پرداخت نکرد بانک 

1۵0 میلیون تومان به ما پرداخت کند.
 بدین ترتیب هیچ تضمین و پشتوانه ای برای ۵0 درصد مابقی مبلغ که قرار 
است ما تامین کنیم باقی نمی ماند. بنابراین انبوه سازان طبیعتا حاضر به 

پذیرش ریسک این طرح نیستند.

 ایرانی هاچقدر سرمایه 
 درآمریکا دارند؟

 انصراف متقاضیان
 از خرید مسکن قسطی

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

با وجود بحران بیکاری جوانان در شهرها و فراهم بودن امکان 
اشتغال کشاورزی در بسیاری از مناطق،تنها ۳ درصد جوانان 
شهری شغل کشاورزی دارند و ۶1 درصد آنها به دنبال مشاغل 

خدماتی و پشت میزنشینی هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، مقامات دولتی می گویند جوانان به 
ویژه قشر تحصیلکرده دانشگاهی هر کاری را شغل نمی دانند و 
بیش از ۹0 درصد آنها به فکر پشت میزنشینی هستند. بسیاری 
می خواهند جایی باشد که بتوانند مدیر شوند و یا دستکم به 

عنوان نیروی اداری و کارمندی مشغول به فعالیت شوند.
در عین حال، برخی کارشناس��ان عقیده دارن��د اینگونه هم 
نیس��ت و هرچند تفک��ر بخش��ی از جوانان درباره اش��تغال، 
 کارهای غیرفیزیکی اس��ت ولی همه آنها به پشت میزنشینی

 نمی اندیش��ند و برخی آنقدر طعم بیکاری را چشیده اند که 
حاضر هستند هر شغلی را بپذیرند.

اما واقعیت این است که نمی توان به مسئله گرایش جامعه به 
پشت میزنشینی به صورت تک بعدی نگاه کرد و مانند مقامات 
دولتی که س��عی می کنند دلیل اصلی بیکاری بس��یاری از 
جوانان را وجود این طرز فکر جلوه دهند، درباره بیکاری جوانان 

تحصیلکرده دانشگاهی سخن گفت.
شهرنش��ینی، کمبود موقعیت های ش��غلی در روستاها، در 
دسترس نبودن زمینه های شغلی در روستاها و حتی شهرهای 
کوچک دور از مرک��ز، ایجاد صنایع بزرگ و ش��غل س��از در 
کالنشهرهایی مانند تهران، فراهم نبودن زمینه شکوفا شدن 
دانش آکادمیک جوانان در روستاها و شهرهای کوچک، تمایل 
به تغییر سبک زندگی و دالیلی از این دست باعث شده تا امروز 
اغلب جوانان تحصیلکرده دانش��گاهی کشور راهی شهرهای 

بزرگ و به ویژه پایتخت شوند.
جوانان شهری به دنبال اشتغال خدماتی

از بین رفتن زمینه های اشتغال کشاورزی در شهرهای بزرگ 
کشور و بس��یاری از مناطق دیگر نیز باعث شده تا گرایش به 
اشتغال در حوزه کشاورزی به حداقل ممکن برسد به نحوی 
که طبق اعالم مرکز آمار ایران، در سال گذشته تنها ۴/۵ درصد 
جوانان 1۵ تا 2۴ س��اله کشور که ساکن ش��هرها بوده اند در 
بخش کشاورزی فعالیت داش��تند و ۶1/۴ درصد اشتغال در 
شهرها برای جوانان زیر ۳0 سال تنها در بخش خدمات تعریف 

شده است.
بنابراین وقتی تعابیر جامعه نس��بت به اشتغال و فرهنگ کار 
در ایران تغییر یافته و از نظر بسیاری اسم شغل از ماهیت آن 
مهم تر است، این می شود که حتی اگر در بیش از 1000 شهر 
مختلف کش��ور زمینه های اش��تغال در بخش کشاورزی نیز 
فراهم باشد، تنها ۴/۹ درصد جوانان 1۵ تا 2۴ ساله و 1/۹ درصد 
زنان در این گروه سنی، به اشتغال در بخش کشاورزی بپردازند.

این وضعیت در مورد گروه سنی 1۵ تا 2۹ ساله و ۳0 سال نیز 
که مهم ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند 
هم دیده می ش��ود به نحوی که تنها ۳ درصد مردان و زنان تا 
2۹ سال، در بخش کشاورزی اشتغال دارند. اهمیت این مسئله 
آنجایی اس��ت که بدانیم ممکن اس��ت جوانان جویای شغل 
کشور حتی ترجیح دهند بیکار بمانند، اما در بخش کشاورزی 

فعالیتی نداشته باشند.
با وجود اینکه اشتغال برخی جوانان کارآفرین و صاحب ایده در 
بخش کشاورزی و زیر مجموعه های آن، نتایج چشمگیری را 
به همراه داشته، اما حتی در گروه ۳0 ساله های ساکن شهرها 

نیز بیش��تر از ۴/۸ درصد جوانان حاضر به اش��تغال در بخش 
کشاورزی نیستند که اگر این گروه از شاغالن کشاورزی را نیز 
در بخش های اداری و مراکز دولتی وزارت کشاورزی بدانیم، 
آنگاه اوضاع اشتغال کشاورزی در شهرها وخیم تر هم خواهد 
شد و می توان گفت اقتصاد ایران در حال حاضر برای شهرها 
تنها از طریق خدمات و صنعت اشتغال زایی دارد و کشاورزی 

کامال حذف شده است.
حذف اشتغال کشاورزی در بسیاری از شهرها

شاید در کالنشهری مانند تهران زمینه کمتری برای اشتغال 
کشاورزی جوانان وجود داشته باشد، اما این وضعیت در سایر 
شهرهای ایران و به ویژه مناطقی که دارای زمین های فراوان 
 و حاصلخیز برای کش��اورزی هس��تند تف��اوت دارد و دولت

 می تواند از طریق برنامه ریزی و تغییر ذائقه جویندگان شغل، 
قدرت اشتغال زایی بخش کشاورزی را در راستای کاهش نرخ 

بیکاری، باال ببرد.
با این وجود، کارشناس��ان می گویند صدور مجوزهای فراوان 
واردات انواع میوه لوکس، برنج، حتی دام و طیور از خارج کشور 
در طول سال های اخیر باعث کاهش انگیزه فعالیت کشاورزی 
در ایران شده تا جایی که کش��ور در تولید و ایجاد زمینه های 
جدید برای توسعه برخی تولیدات استراتژیک مانند گندم، نه 
تنها پیشرفتی نداشته بلکه تضعیف هم شده و به همین دلیل 
کارشناس��ان عقیده دارند این سیاس��ت افزایش نیاز ایران به 
کشورهای سلطه گر و غربی است که حتی در بخش تامین غذا 

هم دنبال می شود.
 س��وال این اس��ت که چرا با وجود ظرفیت ه��ا و زمینه های 
مناسب توسعه اشتغال کش��اورزی در بسیاری از نقاط کشور 
حتی در مناط��ق دارای ذخای��ر آبی پایین و نیمه خش��ک، 
 سیاستی از س��وی دولت ها برای توس��عه فعالیت کشاورزی

 مدرن و با تکنولوژی روز دنبال نمی ش��ود؟ برخی کش��ورها 
از این طریق توانس��ته اند عالوه بر تامین امنیت غذایی برای 
خود، زمینه های اشتغال فراوانی را هم برای جویندگان شغل 

فراهم کنند.
اینکه بخش قابل توجهی از جوانان و جویندگان شغل کشور 
امروز تنها به پش��ت میزنشینی و مش��اغل لوکس با اسامی با 
پرستیژ فکر می کنند، آیا ضعفی است که باید دلیل آن را در 
 سیستم آموزشی کش��ور دنبال کرد؟ چگونه بسیاری ترجیح

 می دهند بیکار بمانند، اما حتی اگر زمینه ای هم برای اشتغال 
در بخش کشاورزی باشد آن را نپذیرند؟ چه فکری باعث شده تا 
کشاورزی از نظر همه مساوی با کار فیزیکی و سختی کشیدن 
در زمین های کش��اورزی و مانند آن باش��د و کس��ی به فکر 
پیاده کردن ایده ای نو در کشاورزی، تولید محصول از طریق 
تکنولوژی و متدهای روز دنیا و مانند آن نباشد و دولت ها نیز 

تنها نظاره گر باشند؟

جـوانان چه مشاغلی را دوست دارند؟

عشق پشت میز نشینی

با اینکه ب��رآورد دقیق��ی از رونق مس��کن که 
می تواند با افزایش قیمت همراه باش��د وجود 
ندارد، کارشناسان معتقدند بهترین زمان برای 
اقدام به خرید مسکن زمانی است که نرخ رشد 

آن به نرخ تورم نزدیک شود. 
متوس��ط قیم��ت مس��کن ش��هر ته��ران در 
اردیبهشت و خردادماه س��ال جاری به ترتیب 
2/۸ و ۳/۵ درصد نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل باال رفت که با توجه به عقب بودن این رشد 
از تورم ۹/۸ درصد، رش��د قیمت مسکن هنوز 

نگران کننده نیست.
اما بررسی بازارهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن 
از جمله بازار خرید و فروش اوراق تس��هیالت 
مسکن )تسه( نشان می دهد کاهش نرخ سود 
بانکی به 11 درصد اثر خ��ود را بر قیمت اوراق 
تسهیالت مس��کن )تسه( گذاش��ته و نرخ این 
امتیاز در روزهای اخیر تا ۹2 هزار تومان رکورد 
زد و هم اکنون در محدوده ۹0 تا ۹1 هزار تومان 

قرار دارد.
 این در حالی اس��ت که اواخر خردادماه قیمت 

تس��ه در محدوده ۸۸ هزار تومان ب��ود و اوایل 
خردادم��اه روی قیمت ۸0 تا ۸2 ه��زار تومان 

نوسان داشت. 
 بدین ترتی��ب در فاصله 1/۵ ماه قیمت تس��ه

 10 ه��زار توم��ان افزایش داش��ته اس��ت که 
کارشناس��ان معتقدن��د این مس��ئله واکنش 
طبیعی فراب��ورس به کاهش نرخ تس��هیالت 
مسکن از 1۳ به 11 درصد بوده است؛ چرا که با 
کاهش نرخ سود وام مسکن تقاضا برای دریافت 

این وام باال می رود و این بازار رونق می گیرد.
اما بهترین زم��ان ورود خری��داران مصرفی به 
بازار مسکن چه زمانی است؟ زمانی که قیمت 
مسکن به کف واقعی برس��د؛ یعنی رشد آن به 

تورم نزدیک شود. 
آن زمان احتماال خرید مسکن دلهره آور خواهد 
شد و در صورتی که منحنی رش��د آن از تورم 
عمومی س��بقت بگیرد خرید مسکن زیان آور 

می شود.
با اینکه هن��وز برآورد دقیقی از رونق مس��کن 
وجود ندارد، بس��یاری کارشناسان روی خروج 

 از رک��ود مس��کن در نیم��ه دوم س��ال جاری
 اتفاق نظر دارند. به همین دلیل بانک مرکزی 
به عنوان نه��اد ناظر پ��ول که نگ��ران جهش 
قیمت مسکن اس��ت از اواخر س��ال جاری به 
 خریداران مصرفی توصیه ک��رد اقدام به خرید 

کنند.
 البته بدبین ها می گویند مسکن تا ۵ سال آینده 
از رکود خارج نمی شود، اما رشد هرچند ناچیز 
قیمت مسکن نسبت به س��ال قبل، خالف این 

ادعا را نشان می دهد.

  بازار خودروی ایران س��ال ها وماه های پر حاشیه ای 
را پش��ت س��ر می گذارد. از یک س��و قیمت گذاری 
خودروه��ای تولید داخل همچن��ان محل بحث بین 
شورای رقابت و وزارت صنعتی است که با طرفداری 
 از خودروس��ازان اعتق��اد دارن��د قیم��ت گ��ذاری 
خودرو ها باید آزاد ش��ود و از سوی دیگر بی کیفیتی 
و گرانی خودرو، هم مردم را شاکی کرده و هم قدرت 
خرید خودرو را پایین آورده تا جایی که رکود شدید به 

بازار خودرو حاکم است.
طبق آماری ک��ه از برخ��ی نمایندگی ه��ای فروش 
خودروهای صفر داخلی جمع آوری شده، طی ماه های  
گذشته مشتریانی که برای ثبت نام خودرو صفر برای 
مصرف شخصی یا سرمایه گذاری به این نمایندگی ها 
مراجعه می کردن��د، به طور محس��وس کاهش پیدا 
کرده اند؛ تا جایی که برخی از نمایندگی ها را با رکود 
جدی در معامالت خودرویی مواجه کرده اس��ت.  از 
س��وی دیگر، رکود تاثی��ر زیادی در خری��د و فروش 

خودروهای دست دوم داشته است.
 خرداد امس��ال نای��ب ریی��س اتحادی��ه دارندگان 
نمایش��گاه ها و فروش��ندگان خودروی استان تهران 

ضمن اشاره به چهارمین سال رکود در بازار معامالت 
خودرو عنوان کرد:»مردم به خاطر اینکه دست شان 

خالی است، قادر به خرید خودرو نیستند.«
 به طوری که نمایشگاه داران فروش خودروهای دست 
دوم نیز از ای��ن موضوع ناراحت و نگران هس��تند.  به 
تازگی خبر رسیده که در این آشفته بازار رکود، برخی 
از نمایندگی ها با توسل به شیوه های خاصی، به حصول 
سود از وضعیت آش��فته بازار اقدام می کنند. دریافت 
پول پیش، باالی پنجاه درصد از قیمت مقطوع خودرو 
از متقاضیان خرید خودرو یکی از این شیوه هاست که 
طی این س��ال ها همواره مورد نقد مشتریان و فعاالن 
بازار خودرو قرار داشته است.  این اتفاق که بیشتر در 
 رابطه با خودروهای وارداتی در حال رخ دادن اس��ت،

  بن��ا ب��ر گفت��ه یک��ی از واردکنن��دگان خ��ودرو، 
»گردش سرمایه از جیب مردم است.« به گونه ای که 
برخی کارشناس��ان معتقدند بسیاری از شرکت های 
واردکننده خودرو، از سرمایه  خود برای واردات خودرو 
استفاده نکرده و منابع مالی مورد نیاز را تنها از طریق 

پیش فروش خودرو تامین می کنند.
 از س��وی دیگر،  یکی از ش��رکت های خودرو سازی 

دس��ت به کار ش��ده و برای جذب خری��داران وعده 
پرداخت 10 ت��ا ۴0 میلی��ون تومان تس��هیالت در 
قبال خرید محصوالت ش��ان را داده است. اتفاقی که 
آنچنان هم معلوم نیست گره های رکودی این بازار را 
بگشاید و در واقع راهی امتحان شده  و مقطعی است. 
به این ترتیب بازار خودروی ایران همچنان در خواب 
خرگوشی به سر می برد و معلوم نیست با وجود گرانی 
و بی کیفیتی خودروهای داخلی و از سوی دیگر هجوم 
خودروهای چینی به بازار ایران، چه سرنوشتی برای 

این بازار در پیش خواهد بود!

کار به ترفندهای تازه برای فروش خودرو رسید!اگر قصد خرید مسکن دارید، بخوانید

اسپانیا و ژاپن به دنبال توسعه گردشگری حالل؛ 

ایران جا ماند
مجمع جهانی اقتصادی خبر داد:

ایران در رتبه ۹۲ میزان آمادگی شبکه ای
وزیر دادگستری عنوان کرد: 

وجود میلیون ها شماره حساب بانکی نادرست
گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی منتشر شد؛

خودروهای داخلی چه کیفیتی دارند؟
در حالی که ای��ران می تواند مقصد بس��یاری از گردش��گران مس��لمان و بازار 
محصوالت حالل باش��د و در این بخش نیز مزیت دارد، اما ب��ا جا ماندن در این 
رقابت حتی کشورهای غیرمسلمان مانند اس��پانیا و ژاپن در این زمینه سبقت 
گرفته اند.در س��ال 201۴، 2 میلیون و ۶00 هزار گردش��گر مسلمان از اسپانیا 
دیدن کرده  که ۴ درصد کل مسافران بین المللی به اس��پانیا بوده اند. بر اساس 
تخمین انستیتو حالل اسپانیا، در سال 2020 میزان پولی که این مسافران خرج 
می کنند به 2۳۳ میلیارد دالر خواهد رسید که 1۳ درصد کل رقم هزینه شده 

توسط گردشگرها در سطح جهان است.
در همین راستا انستیتو حالل گروه اسالمی اسپانیا که نهاد صادر کننده مجوز 
حالل اس��ت قصد دارد یک پایگاه اینترنتی به نام توریس��م ح��الل بین المللی 
)HTI( ایجاد کند تا گردشگران مسلمان بیش��تری جذب کند. از طرف دیگر 
آژانس ملی گردشگری کشور ژاپن نیز اعالم کرده است برای جلب گردشگران 
مسلمان از سراسر جهان س��ه منطقه ویژه گردش��گری مخصوص مسلمان در 
این کش��ور راه اندازی می کند. تهیه دس��تور غذایی خاص اس��المی – ژاپنی، 
س��اخت و اختصاص مکان های تمیز برای نمازخانه های اس��المی در هر یک از 
این سامانه های گردشگری و تمهیداتی برای آشنایی بیشتر مسلمانان با برخی 
محدودیت های فرهنگ بومی ژاپنی از جمله برنامه هایی اس��ت که دولت ژاپن 
قصد دارد در این سه منطقه ویژه خود به اجرا درآورد. این مسئله نشان می دهد 
درحال حاضر بخش عمده ای از گردشگران دنیا را گردشگران مسلمان تشکیل 
داده و کشورهای مختلف در تالش هستند تا سهمی از گردشگران مسلمان به 

خود اختصاص دهند. 

 مجمع جهانی اقتصادی، فهرس��ت س��االنه خود در مورد می��زان آمادگی 
شبکه ای کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده که در این فهرست ایران 
از نظر میزان آمادگی شبکه ای، رتبه ۹2 را در میان 1۳۹ کشور جهان کسب 

کرده است.
در این فهرست شاخص های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که از جمله 
آنها می توان به وضعیت محیط سیاسی تا نحوه دسترسی به اینترنت را نام 
برد. بر طبق این گ��زارش قاره اروپا از نظر می��زان آمادگی در حوزه فناوری 
بهترین وضعیت را درسراس��ر جهان دارد، به گونه ای که از میان 10 کشور 
برتر موجود در گزارش جهانی فناوری اطالعات س��ال 201۶ هفت کشور 
اروپایی هس��تند. این هفت کشور عبارتند از س��وییس، تمامی کشورهای 
منطقه اسکاندیناوی و انگلستان. در این فهرست ایاالت متحده رتبه پنجم را 
کسب کرده و بعد از سنگاپور، فنالند، سوئد و نروژ قرار گرفته است. همچنین 
 کش��ورهای در حال توس��عه ای مانند پاکس��تان، ویتنام و هن��د در جمع

 10 کشوری هستند که کمترین هزینه دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت 
و موبایلی را دارند. 

نمرات ایران در ش��اخص ه��ای زیرمجموعه آمادگی ش��بکه ای به ش��رح 
زیر اس��ت: امتیاز کلی ۳/7 از 7 و کس��ب رتب��ه ۹2 در میان 1۳۹ کش��ور 
جهان. رتبه ۹1 از نظر مطلوبیت محیط سیاس��ی و قانون گذاری مرتبط با 
ارتباطات و فناوری اطالعات ، رتبه 7۶ از نظر مطلوبیت محیط کسب و کار 
 و نوآوری مرتبط با ارتباطات و فن��اوری اطالعات ، رتبه 101 از نظر کیفیت 

زیرساخت ها و محتوای دیجیتال.

وزیردادگس��تری گفت: در کش��ور ده ها میلیون ش��ماره حس��اب بانکی داریم که 
مش��خصات آنها نادرس��ت اس��ت. حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی در برنامه 
تلویزیونی متن و حاشیه در خصوص هشدارهایی که پنج سال گذشته درباره مفاسد 
اقتصادی گفته بود، توضیح داد: آن فیلم مربوط به یکی از برنامه های تلویزیونی بود و 

این برنامه مربوط به بیست ماه قبل است و به هیچ وجه جدید نیست. 
وزیر دادگستری افزود: در آن برنامه پیرامون مس��ائل مرتبط با فساد صحبت شد و 
در یکی از جلسات غیر علنی مجلس در مورد پرونده سه هزار میلیاردی صحبت و به 

وضعیت نظام بانکی اشاره شد. 
وی افزود: بسیاری از موسسات بانکی قارچ گونه در حال رشد هستند و همان جا اشاره 
کردم که پرونده فساد سه هزار میلیاردی آخرین پرونده نخواهدبود. در آن زمان به 
سرعت برچسب سیاه نمایی به حرف ها زده می شد.سازمان بازرسی نیز طبق قانون 

فقط می تواند گزارش ارسال و اعالم کند. 
پورمحمدی افزود: امروز بیس��ت و سه هزار ش��عبه بانک داریم و دیگر این شرایط با 
گذاشتن یک مامور قابل رصد نیست. امروز اقتصاد بزرگی را می خواستیم با سیستم 
سنتی اداره کنیم دغدغه بزرگی به عنوان شفاف س��ازی وجود داشت که خیلی به 

آن رسیدگی نشد. 
وزیر دادگستری افزود: در بانک ها سیصد و پنجاه میلیون شماره حساب بانکی داریم 
که یک عدد چند ده میلیونی از ش��ماره حساب ها غلط اس��ت و گاها یا اسم فرد یا 

مشخصات دارنده حساب غلط است و فرد با آن دست به تخلف می زند. 
وی افزود: البته در بحث گیرندگان یارانه اقدامات خوبی انجام شد و بیش از ۵0 هزار 

شماره حساب بانکی نادرست حذف شد.

 گ��زارش ارزیابی کیف��ی خودروه��ای س��واری تولی��دی در خرداد ماه امس��ال
 منتشر شد.

براساس اعالم شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران، در گروه خودروهای با 
سطح قیمتی کمتر از 2۵ میلیون تومان، تمام خودروهای قرار گرفته در این گروه 
شامل سایپا 1۳1، سایپا 1۳2، تیبا و س��ایپا 111 دارای حداقل کیفیت بوده و در 

سطح کیفی یک ستاره قرار دارند.
اما در گ��روه خودروهای با س��طح قیمت��ی بین 2۵ ت��ا ۵0 میلیون توم��ان، پنج 
خودروی پارس تندر، تندر ۹0 اتوماتیک، تن��در ۹0 پارس خودرو، تندر ۹0 ایران 
 NEW MVM خودرو و رانا در سطح کیفی سه ستاره قرار دارند. سه خودروی
۳1۵، پژو 20۶ و دنا نیز دارای س��طح کیفی دو ستاره هس��تند. باقی خودروهای 
 قرار گرفت��ه در این گروه ش��امل پژو SD 20۶، پ��ژو پارس، س��مند، پژو ۴0۵ و

 تیبا هاچ بک نیز دارای یک ستاره کیفی هستند.
در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین ۵0 تا 7۵ میلیون تومان، خودروی هایما 
 H۳۳0 و برلیانس J۵ در سطح کیفی سه س��تاره قرار دارد. دو خودروی جک S7
 ،۵۵0 MVM نیز دارای دو ستاره کیفی هستند. باقی خودروهای این گروه شامل
NEW MVM X۳۳ و لیفان X۶0 نیز در سطح کیفی یک ستاره قرار گرفته اند. 
در گروه خودروهای با سطح قیمتی بین 7۵ تا 100 میلیون تومان نیز سه خودروی 
قرار گرفته در این گروه ش��امل س��راتو، تیگو ۵ و جک S۵ دارای دو ستاره کیفی 
 هس��تند.اما در گروه خودروهای با س��طح قیمتی باالتر از 100 میلیون تومان نیز 
نیو مزدا ۳ به عنوان تنها خودروی قرار گرفته در این گروه دارای سه ستاره کیفی 

است.
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دنیای حیوانات 

اخبار کوتاه

جواد عمادی محیط بان پارک ملی دنا غروب روز شنبه، هنگام گشت زنی 
در ارتفاعات خفر در ضلع ش��مالی پارک ملی دنا با متخلفان رو به رو شده و 
مورد اصابت تیر مستقیم آنها قرار گرفت  که  برای عمل جراحی به یاسوج 
منتقل شد. سید اسدا... هاشمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
وبویراحمد ، با اعالم این خبر گف��ت: جواد عمادی محیط بان پارک ملی دنا 
غروب روز گذشته، هنگام گش��ت زنی در ارتفاعات »خفر« در ضلع شمالی 
پارک ملی دنا با متخلفان روبه رو ش��ده و مورد اصابت تیر مستقیم آنها قرار 
گرفت. وی افزود: خوشبختانه وضعیت جسمی این محیط بان که از ناحیه 
دست چپ مجروح شده رضایت بخش است و تا ساعت های آینده در یاسوج 
مورد عمل جراحی قرار خواهد گرفت. هاشمی در پاس��خ به این سوال که 
آیا ضاربان شناسایی و دستگیر شده اند گفت: گزارشی مبنی بر خروج این 
شکارچیان از منطقه دریافت نکرده ایم و پارک ملی دنا همچنان در محاصره 

ماموران ما قرار  دارد که امیدواریم به دستگیری این متخلفان بینجامد.

معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از وجود سالح 
بیش از حد در دست متخلفان حوزه محیط زیس��ت، از پیشنهاد باالترین 
میزان حقوق ب��رای محیط بانان خبر داد.محمد مجابی ب��ا تاکید بر این که 
کمبود و خأل قانونی در حوزه محیط بانی وجود ندارد، گفت: بر اساس قانون 
نحوه به کارگیری سالح، ضابطین دادگستری اختیار دارند با ذکر مواردی 

که در قانون اشاره شده، از سالح استفاده کنند.
 بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، سازمان حفاظت محیط زیست نیروی 
مس��لح دارد و طبق آیین نامه این نیروی مس��لح، مدرج و ملبس به لباس 
متحدالشکل است. وی با تاکید بر این که در این الیحه توجه بیشتر بر حل 
مس��ائل قضایی متمرکز اس��ت، گفت: در »الیحه هوای پاک«، بندی برای 
افزایش حقوق محیط بانان اختصاص یافته و باالترین میزان پیش��نهادی 
برای محیط بانان که حق شغل و ش��اغل ضرب در سه اس��ت برای آنها در 
نظر گرفته شده است و هر نوع افزایش حقوقی باید از مجرای قانون بگذرد. 
مجابی با بیان این که میزان ای��ن افزایش حقوق برای محیط بانان مختلف، 
با توجه به میزان س��ابقه کاری، م��درک تحصیلی و حک��م دریافتی فرد، 
متفاوت اس��ت گفت:  باالترین رقم برای محیط بانان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. در مجلس نهم نوبت به بررس��ی الیحه هوای پاک نرسید ولی قرار 
 است در مجلس دهم با دستوری که ریاس��ت مجلس داده است  این الیحه 

بررسی شود.

سریال خونین محیط بان و شکارچی ادامه دارد:

تیراندازی با کالشنیکف به یک 
محیط بان در پارک ملی دنا

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

باالترین میزان حقوق برای 
محیط بانان پیشنهاد شده است

تاالب گاو خون��ی که از10 س��ال پیش به این س��و رو به 
خشکی گراییده اس��ت اکنون به معضل زیست محیطی 
تبدیل شده به گونه ای که سالمت ساکنان منطقه میانی 
کشور تا پایتخت را به لحاظ کانون بالقوه تولید ریزگردها 

تهدید می کند.
این ت��االب در فالت مرک��زی ایران در اس��تان اصفهان و 
در انتهای مس��یر زاینده رود قرار دارد که در سال 1354 
 به ثبت کنوانس��یون رامس��ر رس��ید و نام آن درفهرست 

تاالب های بین المللی قرار گرفت.
با خش��کی زاینده رود به عنوان تامی��ن کننده اصلی آب 
تاالب گاوخونی در سالیان گذشته، این تاالب نیز خشک 
شد و تهدید زیست محیطی آن نیز به لحاظ کانون بالقوه 
تولید و انتش��ار ریزگردها در منطقه میانی کشور تا حدی 
افزایش یافت که در سال های اخیر به عنوان نگرانی مردم 

منطقه و مسئوالن مطرح شده است.
به گفته فعاالن محیط زیس��ت اصفهان، تاالب گاوخونی 
محل زیست تعداد زیادی ازفالمینگوها بوده که اکنون از 

این تاالب مهاجرت کرده اند.
این تاالب که در گذش��ته به عنوان یک��ی از معتدل ترین 
مکان های ف��الت مرکزی ایران به ش��مار م��ی رفت، در 
زمستان سال 65 پذیرای حدود 30 هزارقطعه پرنده بود 
اما امروز کمتر از 50 گونه پرنده در این تاالب حضور دارند 

و اکوسیستم آن نیز به شدت در حال تغییر است.
ب��ا روی کار آمدن دول��ت یازده��م تالش ه��ای زیادی 
برای احی��ای این تاالب انجام ش��د و پس از س��ال ها،در 
س��ال 94 برای اولین بار حقابه  محیط زیست و پایداری 
 رودخانه زاینده رود در برنامه ریزی توزیع منابع آب از سد

 زاینده رود تصویب شد و میزان 87 میلیون متر مکعب از 
حجم آب توزیعی به این بخش اختصاص یافت.

براساس این برنامه مقرر شد که هر ماه حدود 10 میلیون 
متر مکعب آب از س��د زاینده رود ب��رای پایداری و حفظ 

اکوسیستم آن تخصیص یابد.
 در برنام��ه ی��اد ش��ده، ای��ن حج��م آب ره��ا ش��ده در

 پایین دست ش��هر اصفهان با دریافت پساب تصفیه خانه 
جنوب اصفهان به سمت تاالب بین المللی گاوخونی تداوم 
 یافت��ه و از 28 آذرماه گذش��ته در ایس��تگاه هیدرومتری

 شاه کنار در هر ثانیه حدود یک و نیم متر مکعب مخلوطی 
از آب، پس��اب تصفیه ش��ده و زهاب های کش��اورزی به 

گاوخونی ریخته شد.
این اقدام در سال گذشته در پی سفر رییس جمهوری به 
اصفهان و همچنین رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور به شهر ورزنه واقع در شرق اصفهان انجام شد.

حس��ن روحانی سال گذش��ته درجریان س��فر به استان 
اصفهان تاکید کرد: زاینده رود حتی باید با جریان حداقلی 
آب زنده نگه داش��ته ش��ود و مردم اطراف این رودخانه و 
زیست بوم طبیعی این حوضه این حق را دارند که سهمی 

از آب نیز به آنان و حیات رودخانه اختصاص یابد. 
معصومه ابتکار نیز سال گذش��ته در سفر به منطقه شرق 
اصفهان از تاالب گاوخونی به عن��وان یکی از عرصه های 

طبیعی در معرض تهدید یاد کرد.
 وی هنگام بازدید از تاالب گاوخونی، این عرصه را یکی از

با ارزش ترین تاالب های ثبت شده کشور در کنوانسیون 
رامس��ر برش��مرد و افزود: دولت در نظ��ردارد با همکاری 
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و کشاورزان منطقه 

با تعیین و تغییر الگوی کشت، این تاالب را احیا کند.
وی همچنین در همایش گردهمایی مدیران کل حفاظت 
محیط زیست اس��تان های کش��ور در اصفهان، برجاری 

ماندن آب در زاینده رود تاکید کرد. 
این در حالی است که امس��ال در پی خشک بودن تاالب 
وبی توجهی به احیای آن، دو نماینده اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی در تذکری آیین نامه ای، خواستار احیای 
تاالب گاوخونی شدند و نسبت به عواقب زیست محیطی 

خشک شدن این عرصه طبیعی هشدار دادند. 
سید ناصر موس��وی الرگانی در جلس��ه علنی مجلس در 

تذکری شفاهی، اظهارکرد:  اگر این تاالب احیا نشود گرد 
و غبار، نمک، گوگرد و سرب در فضا پراکنده خواهد شد و 
زندگی را برای مردم اصفهان با مشکل مواجه خواهد کرد.

نماینده م��ردم فالورجان در مجلس با اش��اره به وضعیت 
تاالب گاو خون��ی افزود: اگر به وضعی��ت تاالب گاو خونی 
رسیدگی نش��ود مش��کالتی برای اس��تان های همجوار 
اصفهان و حتی تهران به وج��ود خواهد آمد، به طوری که 
در آینده با پراکنده شدن گرد و غبار و نمک مواجه خواهیم 
شد و گوگرد و سرب بر سرمردم اصفهان ریخته می شود. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر تاالب 
گاوخونی نجات پیدا نکند، زندگی برای مردم در اصفهان با 
مشکل روبرو می شود، بر لزوم رسیدگی به وضعیت تاالب 

گاوخونی و احیای آن تاکید کرد. 
همچنین حیدرعلی عاب��دی نماینده م��ردم اصفهان در 
مجلس نیز با تشکر از دولت به دلیل استفاده از بنزین یورو 
4، خواس��تار تش��کیل کمیته ای برای رفع آلودگی هوای 

اصفهان شد. 
نماینده م��ردم اصفه��ان در مجلس با تاکی��د بر ضرورت 
تشکیل کمیته  ای برای رفع آلودگی هوا در اصفهان گفت: 
ورود س��موم خطرناک به تاالب گاوخونی در س��ال های 
گذش��ته باعث رس��وب انواع فلزات و س��موم خطرناک و 

سرطان زا در این تاالب شده است.

عابدی در نشست علنی مجلس ش��ورای اسالمی پس از 
ارائه گزارش رییس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: 
توس��عه پایدار و دوام منابع محیط زیس��ت نیاز ضروری 
امروز جامعه اس��ت و اکنون در مباحث توسعه ای به دلیل 
بی توجهی به این موضوع ش��رایط قابل قبولی در کش��ور 

حاکم نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی تاکید 
 ک��رد: ورود س��موم خطرناک ب��ه ت��االب گاوخونی طی

 س��ال های گذش��ته باعث رس��وب انواع فلزات و سموم 
خطرناک و سرطان زا در این تاالب شده است که در صورت 
خشک شدن و تبدیل به ریزگرد مشکالت جدی برای مردم 
منطقه این حوزه از جمله یزد، کاشان ، تهران ، چهار محال 
و بختیاری و به تبع آن اصفهان و نهایتا برای سالمت مردم 

کل کشور به وجود خواهد آورد.
 خشکس��الی های ده��ه اخیر س��بب کم ش��دن آب در

  زاین��ده رود و ت��االب بی��ن الملل��ی گاوخون��ی واقع در 
صد کیلومتری شرق اصفهان که آخرین محل جریان این 

رودخانه محسوب می شود، شده است.
در همین حال استاندار اصفهان خرداد امسال در همایش 
گرامیداشت روز جهانی محیط زیست، احیای زاینده رود 
و تاالب گاوخونی را از برنامه های دولت تدبیر و امید اعالم 
و تاکید کرد: ب��رای اجرای این برنامه، حداقل پنج س��ال 

زمان نیاز است.
رسول زرگرپور افزود: این دولت با اجرای طرح های کاهش 
آلودگی هوا و مقابله با گرد و غبار در عمل نش��ان داده که 

دولتی زیست محیطی است. 
وی افزود: اس��تان اصفه��ان در ارائه راهکاره��ای علمی 
 و عمل��ی ب��رون رف��ت از مش��کالت زیس��ت محیطی و

 مشارکت های بین بخشی، پیشگام و سرآمد است.
 اس��تاندار اصفهان گف��ت: کارگ��روه هایی ب��رای اجرای 
سیاس��ت های زیس��ت محیطی نظام و طرح هایی برای 
رفع مشکالت زیس��ت محیطی در اس��تان اصفهان فعال 

شده است.
زرگرپور گفت: احیای حوزه آبریز زاینده رود، پدیده رو به 
رشد گرد و غبار، آلودگی های شدید خاک و تراکم جمعیت 

شهری در اصفهان از مهم ترین چالش های استان است.
وی ب��ا بیان این ک��ه در اس��تان اصفهان ب��ا مجموعه ای 
از مش��کالت زیس��ت محیطی مواجهیم، تصری��ح کرد: 
استان از نظر وضعیت زیس��ت محیطی با شرایط مطلوبی 
که در س��ند چش��م انداز اس��تان ترس��یم ش��ده اس��ت 
 فاصله زی��ادی دارد و بای��د در جهت جب��ران این فاصله 

گام برداریم.

عکس روز

خشکی تاالب گاوخونی ، تهدید بالقوه زیست محیطی در منطقه میانی کشور

عجیب ترین مادران در دنیای حیوانات )2(

برخی حیوانات از تجربه مادری پیش از آغاز آن شانه خالی می کنند تا از سختی بی مورد 
برای کودکانشان پس از تولد جلوگیری کنند. هنگامی که یک بابون گالدای نر بر گروهی از 
بابون های ماده در حال تولیدمثل چیره می شود، معموال تمام کودکان نر قبلی را می کشد. 
میمون های ماده حامله برای جلوگیری از این خونریزی، اغلب خودبه خود کودکشان را 
سقط می کنند.  این پدیده ابتدا در سال 1959 توسط هیلدا بروس در موش ها شناسایی 
شد و به عنوان تاثیر بروس شناخته شده است. این امر از آن پس در گونه های جونده دیگر 
نیز گزارش شد اما تا پیش از گالدها، دانش��مندان مورد مشابهی را در خارج از آزمایشگاه 

مشاهده نکرده بودند.

 ش��امپانزه کوتوله یا بونوبوی نر هنگامی که به دنبال یافتن 
جفت است،  مادر خود را همراه خود می برد. 

 ب��رای بونوبوه��ای رتب��ه  متوس��ط ی��ا پایی��ن زمان��ی که 
 مادر آنه��ا حض��ور دارد، فرصت بهت��ری ب��رای جفت یابی

 است؛  چرا که این مادران، فرزندانشان را به ماده های حاضر 
در حلقه های اجتماعی خود معرفی کرده و رقبای نر دیگر را 

دور می کنند.
 به گفته محققان، این مادران با این کار به انتشار ژن خود به 

نسل های بعدی کمک می کنند.

عنکبوت ماده Stegodyphus فداکارترین مادر است. او از پیله تخم های خود 
تا زمان به دنیا آمدن فرزندانش مراقبت می کند و پس از آن تمام غذاهای خود را 

برای تغذیه آنها برمی گرداند. 
هنگامی که این بچه ها یک ماهه شدند، عنکبوت مادر آنها را بر پشت خود سوار 

می کند. 
کودکان سوار بر پشت عنکبوت مادر، س��م و آنزیم های گوارشی خود را در بدن 
مادرش��ان فرو کرده و او را می کش��ند و می خورند. پیش از ت��رک النه، برخی از 

کودکان گرسنه، حتی یکدیگر را نیز می خورند.

6- عنکبوت فداکار و فرزندان بی مهر 4- قاتالن بچه میمون ها 

5- شامپانزه هایی 
که به خواستگاری می روند 

به گفته دانشمندان، دنیای حیوانات از مادرانی برخوردار است که 
سزاوار یادآوری هستند؛ اگرچه در بین این مادران، می توان فداکار 

مطلق و حتی گاهی گمراه محض را هم مشاهده کرد. 

این گزارش به معرفی برخ��ی از غیرعادی ترین م��ادران جهان 
 حیوانات پرداخته اس��ت که مورد بررس��ی دقیق دانش��مندان 

قرار گرفته اند.
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ابالغ رای
4/222 کالس��ه پرونده 1532/94 ش��ماره دادنامه: 154-95/2/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به 
نشانی اصفهان زینبیه کوی طالب پ 22، خوانده: احمدرضا قربانی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست اصغر 
کریمی به طرفیت احمدرضا قربانی به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 758740-92/4/13 عهده بانک صادرات 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه ع��دم پرداخت وجه چک از ناحیه بان��ک محال علیه و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رس��یدگی مورخه 95/1/31 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوان��ده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/1/31 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و مستندا به ماده 11 قانون ش��وراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و م��واد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت یک میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال و هزینه نشر آگهی 
تا اجرای کامل حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد. 
ش��عبه 17 حقوقی مجتمع دو ش��ورای حل اختالف اصفهان) 358 کلمه، 4 

کادر(
ابالغ رای

4/221 کالس��ه پرونده 1531/94 ش��ماره دادنام��ه: 132-95/2/5 مرجع 
رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی 
به نشانی اصفهان زینبیه دارک کوی طالب پ 22، خوانده: مرتضی کبیری 
رنانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواس��ت اصغر کریمی به طرفیت مرتضی کبیری رنانی به خواس��ته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلی��ون ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 249442-

94/4/16 عهده بانک س��په به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینام��ه عدم پرداخت وجه چک از 
ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلس��ه رسیدگی 
مورخه 95/1/31 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه اصل س��ند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده 
و ظهور در اش��تغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت وجه چک نمای��د ارائه نگردیده فلذا ب��ا توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلس��ه مورخه 95/1/31 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای 
حل اخت��الف و م��واد 310، 311، 313 از قانون تج��ارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
و به پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت خسارت 
 تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص

 اعالمی از ناحی��ه بانک مرک��زی و پرداخت هفتصد و بیس��ت و پنج هزار 
 ریال و هزینه نش��ر آگهی تا اج��رای کامل حکم در ح��ق خواهان صادر و

 اعالم می گ��ردد رای ص��ادره غیابی و ظ��رف مهل��ت 20 روز از تاریخ 

 ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل تجدید
 نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. شعبه 

17 حقوقی مجتمع دو شورای حل اختالف اصفهان) 357 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/220 کالس��ه پرونده 1534/94 ش��ماره دادنام��ه: 133-95/2/5 مرجع 
رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به 
نشانی اصفهان زینبیه کوی طالب پ 22، خوانده: مرتضی کبیری به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست اصغر 
کریمی به طرفیت مرتضی کبیری به خواس��ته مطالبه مبلغ شصت میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 249442-92/4/16 عهده بانک سپه به 
انضمام خس��ارات دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه ع��دم پرداخت وجه چک از ناحیه بان��ک محال علیه و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رس��یدگی مورخه 94/1/31 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوان��ده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 94/1/31 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و مستندا به ماده 11 قانون ش��وراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و م��واد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده و به پرداخت شصت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجرای حکم بر اس��اس ش��اخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و 
پرداخت یک میلیون و چهارصد و ده هزار ریال  و هزینه نشر آگهی تا اجرای 
کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گ��ردد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان می باش��د. ش��عبه 17 حقوق��ی مجتمع دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان) 355 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/223 ش��ماره صادره:1395/14/245194نظ��ر به اینکه س��ند مالکیت 
شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 282 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش پنج 
ثبت خوانس��ار ذیل ثبت 2198 در صفح��ه 82 دفتر امالک جل��د 12 به نام 
محمدرضا زمانی تحت شماره چاپی مسلس��ل 0688586 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است. سپس بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 51056 
مورخ 1394/11/25 دفترخانه ش��ماره 5 خوانس��ار به آقای محمد حسن 
زمانی فرزند محمدرضا انتقال یافته س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت 
کتبی به شماره وارده 95140970956725 مورخ 1395/04/13 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا ش��هود آن ذیل شماره 28311 مورخ 
1395/04/12 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده است مدعی است که 
س��ند مالکیت آن به علت جابجایی مکان مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به اس��تناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:103 امامی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)248 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/224 ش��ماره ص��ادره:1394/14/118312 نظر به اینکه س��ند مالکیت 
341/85 سهم مش��اع از 3880/85 سهم شش��دانگ باغ مشجر پالک ثبتی 

شماره 49 فرعی از 1 اصلی  واقع در بخش پنج ثبت خوانسار ذیل ثبت 863 
در صفحه 305 دفتر امالک جلد 5 به نام افتخار خانم صانعی اشجردی فرزند 
پرویز ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. سپس مع الواسطه به موجب سند 
انتقال ش��ماره 30156 مورخ 1386/05/16 دفترخانه شماره 5 خوانسار 
به آقای سعید هوش��مند فرزند منوچهر انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 94140970574150 مورخ 1394/07/27 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 16272 
مورخ 1388/07/02 به گواهی دفترخانه 5 خوانس��ار رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به اس��تناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. امامی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)253 کلمه، 3 کادر(
دادنامه 

4/225 ش��ماره دادنام��ه: 9509973637100712 ش��ماره پرون��ده: 
9409983637101096 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941629 آقای همایون 
خامه ء فرزند نعمت اله با وکالت خانم زینب مهرآرا فرزند اصغر به نشانی 
اصفهان خوانسار خ امام مجتمع مانی ط سوم واحد 9، خوانده: آقای یعقوب 
رهی فرزند حمید به نشانی شیراز بلوار عدالت 10 متری امیری درب اول، 
خواس��ت ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه وجه، گردش��کار: دادگاه پس 
از وصول پرونده و جری تشریفات ختم دادرس��ی را اعالم و با استعانت 
ازدرگاه ایزد متعال به ش��رح زیر مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواس��ت همایون خامه با وکالت زینب مهرآرا به 
طرفیت یعقوب رهی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 714392 
مورخ 94/8/20 به مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار 
ریال عهده بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر تادیه با وجه التزام روزانه 
یکصد و پنجاه هزار ریال از تاریخ سررس��ید لغایت زمان پرداخت دین و 
مطلق خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه الشه 
چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه خوانده در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و دفاعی پیرامون خواسته به عمل نیاورده 
دادگاه خواسته را وارد دانسته مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون  آیین دادرس��ی مدنی و ماده 314-310 قانون تجارت خوانده را به 
پرداخت مبلغ یکصد و س��ی و پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال به 
عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال به عنوان 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/8/20 لغایت زمان پرداخت دین که اجرای 
 احکام مکلف به محاس��به آن دریافت و از خوان��ده و پرداخت به خواهان 
می باش��د و نیز به پرداخت مبلغ 4/872/800 هزینه دادرسی و به پرداخت 
حق الوکاله وکیل وفق  تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خوانسار)342 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/226  آقای یدا... ش��فیعی اش��کاوندی با وکالت پریس��ا نوروزی دارای  
شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  1434/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اسداله شفیعی اشکاوندی به شناس��نامه 336 در تاریخ 87/5/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- یدا... شفیعی اشکاوندی، ش.ش 6 فرزند 2- محمد شفیعی اشکاوندی، 
ش.ش 703 فرزند 3- عفت شفیعی اشکاوندی، ش.ش 20 فرزند 4- اشرف 
 ش��فیعی اش��کاوندی، ش.ش 474 فرزند 5- فاطمه ش��فیعی اشکاوندی، 
ش.ش 10 فرزند 6- مهری شفیعی اشکاوندی، ش.ش 675 فرزند 7- زهرا 

شفیعی اشکاوندی، ش.ش 12364 فرزند 8- طلعت صیام پور اشکاوندی، 
ش.ش 7 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9779 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/227  آقای ش��هریار مرادزاده دارای  شناسنامه ش��ماره 114 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1433/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فرشته غزنوی هونجانی 
به شناسنامه 1105 در تاریخ 94/3/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- شهریار مرادزاده، 
ش.ش 114 همس��ر 2- قاس��م مرادزاده، ش.ش 8588 فرزن��د 3- آیت ا... 
م��رادزاده، ش.ش 58 فرزند 4- عل��ی اصغر م��رادزاده، ش.ش 46 فرزند 
5- علی اکبر مرادزاده، ش.ش 2790 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 
م الف: 9778 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان) 141 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/228  خانم محبوبه عش��اقی دارای  شناسنامه ش��ماره 1330 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1432/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا عشاقی به شناسنامه 
516 در تاریخ 95/1/7 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین عشاقی، ش.ش 53852 فرزند 
2- مهری عشاقی، ش.ش 34087 فرزند 3- محبوبه عشاقی، ش.ش 1330 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 9777 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )125 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/229  آقای حس��ن ش��هیدزاده دارای  شناس��نامه ش��ماره 77 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1470/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صدیقه حلمی ش��یرازی 
به شناس��نامه 10668 در تاری��خ 92/4/13 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن شهید 
زاده، ش.ش 77 فرزند 2- زینب شهید زاده، ش.ش 611 فرزند 3- مرضیه 
ش��هیدزاده، ش.ش 612 فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 9776 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )128 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/231  جهان افروز باورس��اد با وکالت دریا علی جانی دارای  شناسنامه 
شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه  1424/95 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان شهره علی 
جانی به شناسنامه 163 در تاریخ 95/2/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جهان افروز باورساد، 
ش.ش 25 مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 9742 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )120 

کلمه، 1 کادر(

خبرهشدار

رییس پلیس مبارزه با سرقت آگاهی ناجا همزمان با آغاز سفرهای 
نوروزی به مسافران تابستانی هشدار داد.

سرهنگ رضا موذن با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی، با توصیه به 
مسافران، اظهار کرد: به هنگام مس��افرت حتی االمکان اثاثیه خود 
را داخل صندوق اتومبیل قرار داده و از گذاشتن آنها بر روی بار بند 

اجتناب کنید.
وی با بیان این که مسافران به جای وجه نقد مورد نیاز در مسافرت، 
از کارت های عابر بانک استفاده کنند، افزود: شایسته است مسافران 
از قرار دادن اش��یای قیمتی در داخ��ل خ��ودرو و در معرض دید 

خودداری کنند.
رییس پلیس مبارزه با سرقت با اش��اره به این که چنانچه مسافران 
عزیز قصد برپایی چادر و اقامت در فضای باز را دارند، در محل   های 
مشخص و تعیین شده که معموال در کنار آنها ایستگاه های امدادی 
و پلیس مستقر است اس��کان یابند، تاکید کرد: هموطنان عزیز از 
برپایی چادر به صورت انفرادی در اماکن خلوت اجتناب و از تخلیه 

کامل و ترک چادر حتی االمکان خودداری کنند.
س��رهنگ موذن خاطرنش��ان کرد: هموطنان عزیز در هر ساعتی 
 از ش��بانه روز به مح��ض دیدن افراد مش��کوک در کن��ار یا داخل 
محل های اسکان، مراتب را فورا به ایس��تگاه  های پلیس یا پلیس 
۱۱۰ اطالع دهند و از قبول مواد غذایی و نوشیدنی از افراد ناشناس 

اجتناب کنند.
این مقام انتظامی با تاکید بر این که مس��ئوالن محلی نس��بت به 
س��اماندهی و متمرکز کردن اسکان مس��افران ،برپایی چادرهای 
مس��افرتی و ارائه خدمات مناسب با اس��تفاده از امکانات موجود با 
هماهنگی پلیس اقدام کنند، یادآور شد: مسافران عزیز خودروهای 
خود را در محل  های قابل دید و جاهای مطمئ��ن پارک کرده و از 
تجهیزات ایمنی و تاخیری همانند قفل پدال و فرمان استفاده کنند.

رییس پلیس مبارزه با س��رقت خطاب به پ��دران و مادران مطرح 
کرد: اطفال خود را به زی��ورآالت گران قیمت مزین نکنید و آدرس 
و مشخصات خود و مرتبطین را به کودکان بس��پارید و هم چنین 
از رها کردن آنها در معابر و بوس��تان ها، اماک��ن عمومی و مذهبی 

اجتناب کنید.
این مقام انتظام��ی با بیان این که س��اک و کیف دس��تی خانم  ها 
بیش��ترین هدف س��ارقان اس��ت، گفت: در رس��توران کیفتان را 
 پش��ت صندلی آویزان نکنید ، چنانچه در جاده و یا در سطح شهر

 ) به ویژه  در بزرگراه ها ( افرادی با خودرو ، لباس شخصی و یا حتی 
تحت عنوان مامور شما را متوقف کردند به هیچ وجه تا موقعی که 
 از مامور بودن آنها اطمینان حاصل نکرده اید تسلیم نشوید. از آنها

 در خواست ارائه کارت شناسایی کرده و در صورت برطرف نشدن 
ظن شما از صحت هویت آنها با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید.

 رییس کانون عال��ی کارگران بازنشس��ته و مس��تمری بگیر س��ازمان 
تامین اجتماعی گف��ت: انتظار می رود دولت و مجلس به س��ازمانی که 

بیش از ٤۰ میلیون عضو دارد، توجه بیشتری داشته باشند.
علی اصغر بیات با بیان این که دولت تدبیر و امید دس��تاوردهای خوبی 
برای این س��ازمان داشته است، اظهار داش��ت: انتخاب وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی که به مس��ائل کارگری آشناس��ت و همچنین انتصاب 
مدیرعاملی امین و درستکار برای س��ازمان تامین اجتماعی که از بدنه 
این س��ازمان بود، از توفیق های  جامعه کارگری و بازنشستگی در این 

سال هاست.
بیات تصریح کرد:  آرام��ش و ثبات خوبی بر س��ازمان تامین اجتماعی 
 حاکم است و مدیران و کارکنان این سازمان برای بهبود خدمات تالش

 می کنند. در حال حاضر در این س��ازمان خبری از بحث های تبلیغاتی 
نیست و صرفا به ارائه خدمات به ذی نفعان توجه می شود.

رییس کانون عالی کارگران بازنشس��ته و مستمری بگیر سازمان تامین 
اجتماع��ی، افزایش ۱٤ درصد حق��وق بازنشس��تگان، ارتقای هتلینگ 
بیمارستان های ملکی و توس��عه خدمات درمانی، مشارکت سازمان در 
بیمه تکمیلی و بیمه عمر را از اقدامات موثر سازمان تامین اجتماعی در 

حوزه بازنشستگی برشمرد.
وی طرح کرامت رض��وی و اع��زام بی��ش از ٢٥ هزار مس��تمری بگیر 
 و بازنشس��ته س��ازمان تامین اجتماعی به مش��هد مق��دس را از دیگر

 برنام��ه ه��ای این س��ازمان اع��الم ک��رد و اف��زود: این طرح امس��ال 
نی��ز ت��داوم دارد. بی��ات ادام��ه داد: برگ��زاری روز بازنشس��ته، 
ورزش همگان��ی و  المپی��اد ورزش��ی وی��ژه بازنشس��تگان از دیگ��ر 
 اقدام��ات س��ازمان تامین اجتماع��ی در بخش بازنشس��تگان اس��ت. 
س��ازمان بازنشس��ته  کارگ��ران  عال��ی  کان��ون   ریی��س 

 تامین اجتماعی گفت: انتظار می رود دولت و مجلس به این س��ازمان 
توجه بیش��تری داش��ته باش��ند  زیرا این س��ازمان بیش از ٤۰میلیون 
عضو دارد. وی با تبریک هفت��ه تامین اجتماعی ب��ه تمامی ذی نفعان، 
 کارکنان و مدیران این سازمان بر ادامه مسیر خدمت رسانی مطلوب آن 

تاکید کرد.

توصیه های رییس پلیس مبارزه با سرقت؛

مسافران تابستانی
بخوانند

رییس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گفت:

دولت و مجلس توجه بیشتری
به تامین اجتماعی داشته باشند

داش��تن آرامش و آس��ایش برای افراد امری ضروری 
محسوب می شود و همه انسان ها حق دارند در آرامش و 
آسایش زندگی کنند. زیرا افراد به زندگی آرام نیاز دارند 
تا بتوانند در س��ایه آن به کماالت انسانی دست یابند. 
یکی از مهم ترین موضوعاتی که باعث س��لب آرامش 
افراد می شود، ترس اس��ت. در حقیقت همان طور که 
جسم ما می تواند به وسیله بیماری ها تحلیل رود، سموم 
روحی از جمله ترس نیز می تواند به تدریج، باعث ضعف 
و سستی انسان شود و نتیجه آن جز عدم تصمیم گیری 
قاطع یا منفی نگری نیست. ترس یک عامل بازدارنده 
بزرگ اس��ت و مانع می شود که اش��خاص به کاری که 

می توانند از عهده اش برآیند اقدام کنند.
ترس، ش��جاعت و قوه ابتکار را از بی��ن می برد. ترس، 
چیزی نیس��ت که به خودی خود وجود داش��ته باشد، 
بلکه حاصل یک فکر معیوب اس��ت. در واقع باید گفت 
ترس یک پندار باطل اس��ت که تنها با اجازه خود فرد 
بر او مسلط می ش��ود. احساسات و هیجانات ترس آلود 
به طور معمول با جمالتی مانند: من شکست خورده ام، 
فردی احمق به نظر می آیم، یقین ندارم که...، همه چیز 
را از دس��ت خواهم داد و... نمود پیدا می کند. در واقع 
باید گفت که ای��ن قبیل افکار، نظام دفاع��ی بدن را از 
پای درآورده و نوعی شخصیت متکی به ترس را در شما 
تقویت می کند. درباره کسانی که گرفتار ترس شده اند 
مثال های زیادی وجود دارد. مثال  افرادی هستند که از 

دوران کودکی از نوعی ترس رنج می برده اند. حتی در 
مدرسه از شرکت در امتحانات ش��فاهی همواره ترس 
داشتند و شب قبل از امتحان به تب و استفراغ شدیدی 

دچار می شدند.
ترس، چیزی نیس��ت که به خودی خود وجود داشته 
باش��د، بلکه حاصل یک فکر معیوب اس��ت.  برای این 
که احس��اس شکس��ت ، ترس و تردی��د را از خود دور 
کرده و به آرامش دست پیدا کنید، باید بر واکنش های 
عاطف��ی و هیجان��ات خ��ود مس��لط ش��ده و اج��ازه 
ندهید ک��ه ناراحتی ه��ا و فقدان ه��ای دوران کودکی 
همچنان س��بب رنج شما ش��ود. همچنین باید بدانید 
که چگونگی رویدادهای آینده به خود ش��ما بس��تگی 
دارد و ربطی به تجارب تلخ گذش��ته ش��ما ندارد. اگر 
به ترس و افکار ترس آلود مبتال هس��تید، اکنون سعی 
کنید که با ش��هامت ب��ا ترس های خ��ود مقابله کنید. 
ش��ما می توانید در مدت زمانی مش��خص و با تمرین 
هایی  که هر بار موقعی��ت هراس انگیزتری در پی دارد 
خ��ود را از ترس هایی که بر وجود ش��ما تس��لط یافته 
رهایی بخش��ید. در واقع گاهی اوقات مشکالت پیش 
روی انس��ان، او را از مواجه ش��دن ب��ا ترس هایش باز 
 می دارد و ترس و دلهره بر وجودش حاکم می ش��ود و

 در نتیجه خطر مقابله با مشکالت را به جان نمی خرد. 
این در حالی اس��ت که این ترس ممکن اس��ت عواقب 

بدتری برای انسان در پی داشته باشد.

شکسپیر، شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی می گوید: 
»ترس ها خائنانی هس��تند که ما را از تالش و آزمایش 

می ترسانند تا به آنچه می خواهیم نرسیم«.
همچنین ساموئل جانسون نویسنده مشهور انگلیسی 
می گوید: »تمام تالش و مس��اعی خ��ود را در راه غلبه 
بر ترس ب��ه کار برید. چرا ک��ه اگر ب��ه پیام های ترس 
و تردی��د گ��وش کنید، حقای��ق مس��لم زندگی چون 
صلح و صفا، تندرستی و ش��ادمانی را به بوته فراموشی 
 سپرده و افکار منفی را بر خویش مسلط خواهید کرد.

 مورد دیگری که باید مطرح کرد این  است که مهم ترین 
عامل ایجاد ترس، ناآگاهی و نادانی است. هر چه آگاهی 
خود را درباره مسائل بیشتر کنید، مسلما ترس کمتری 

بر وجود شما مسلط خواهد شد.
یک��ی از م��وارد مهم��ی ک��ه می ت��وان ب��ه وس��یله 
 آن ب��ر ت��رس فائ��ق آم��د، اق��دام ک��ردن اس��ت. 
در واقع فقط هن��گام عمل اس��ت که ام��کان غلبه بر 
ترس ها ممکن می شود. افرادی که بر اوضاع خود اقتدار 
ندارند، از هر گونه اقدام��ی علیه ترس دوری می کنند. 
در واقع تنها ش��نیدن صحبت های کارشناسان درباره 
راهکارهای نترسیدن، چاره کار نیست بلکه باید به طور 
 عملی در موقعیت ها قرار بگیرید و با آنها روبه رو شوید. 
به ط��ور کل��ی احتم��ال شکس��ت از جمل��ه عواملی 
اس��ت که آدمی را از پیش��رفت باز می دارد. بس��یارند 
افراد با اس��تعدادی ک��ه در اثر همین ن��وع احتماالت 
 واه��ی گوش��ه گیری ک��رده و از ترق��ی باز می مانن��د.

 اگر ش��ما در دوران کودکی با چنی��ن عباراتی روبه رو 
بودی��د، بیش از ای��ن قربان��ی فقدان های ای��ن دوران 
نش��وید. دس��ت به عمل بزنید، شکس��ت بخورید و با 
نگرش��ی بر جنبه مثبت اش��تباه خ��ود، از آن تجربه، 
 پند بگیری��د و عاقبت ت��رس خ��ود را از بی��ن ببرید. 
بدون اقدام و تصحیح مسیر، شانس هر گونه پیشروی را 
از دست می دهید. تنها به کمک آزمون و خطا می توان 

به توانایی دست پیدا کرد.
از راه ه��ای بس��یار مفی��د در غلب��ه ب��ر ت��رس و 
 رس��یدن ب��ه آرام��ش، ی��اد و ذک��ر خداوند اس��ت.

 ذک��ر خداوند ب��ه معنای ارتب��اط با پروردگار اس��ت. 
همچنین ایم��ان و اعمال صال��ح نیز باعث می ش��ود 
 اف��راد بتوانن��د ب��ر ترس ه��ای خ��ود غلب��ه کنن��د.

 چرا ک��ه تکی��ه گاه و پش��تیبان افراد، کس��ی اس��ت 
ک��ه قدرت��ی بی نهای��ت دارد. خداون��د در ق��رآن 
کری��م می فرمای��د: آگاه باش��ید ک��ه دوس��تان 
 راس��تین خ��دا، ن��ه ترس��ی دارن��د و ن��ه اندوهگین 

خواهند شد.

احساس آرامش حق شماست؛

با ترس های تان مواجه شوید؛ راه دیگری در زندگی ندارید!



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1904 | دوشنبه 21  تیر 1395 |6 شوال  1437  6

هنر و تجربه اصفهان به طور متوسط روزانه 600 هزار تومان، در ماه 
کم مخاطب رمضان فروش داشته است. درحالی که عمر هنر و تجربه، 
تنها یک سال و چهار ماه اس��ت؛ اما در این مدت کم توانسته فضای 

دیده شدن فیلم کوتاه، مستند و سینمای مستقل را فراهم کند.
 به گزارش ایمنا، از ابتدای فروردی��ن تاکنون، هنر و تجربه اصفهان 
حدود 50 میلیون تومان فروش داشته و ادامه کار آن به زیرساخت 
س��ینما کمک می کند.برای هن��ر و تجربه در ش��بکه های مجازی 
 اطالع رس��انی می ش��ود و با این که هر س��انس آن متفاوت است و

سردر سینمایی، تبلیغات و تیزر چندانی ندارد، توانسته مخاطب خود 
را پیدا کند. با امیرحس��ین علم الهدی، دبیر شورای سیاست گذاری 
 س��ینمای هن��ر و تجرب��ه، درب��اره تاثیر آن بر س��ینمای کش��ور

صحبت کرده ایم:
اکران هن�ر و تجربه چه تاثیری بر س�ینمای هنری کش�ور 
گذاش�ته و آیا باعث ایجاد امیدواری برای اکران فیلم شده 

است؟
بله، اهالی س��ینمای مس��تقل امیدوار ش��ده اند. قب��ال وقتی فیلم 
می س��اختند، فقط می توانس��تند آثارش��ان را در جش��نواره های 
 داخلی و خارجی ارائه دهند و امکان برگش��ت س��رمایه برایش��ان

متصور نب��ود؛ اما ب��ا راه اندازی هن��ر و تجربه، مردم ای��ن فیلم ها را  
می بینند و از تعدادی از آن ها اس��تقبال زیادی می ش��ود. برخی از 
این فیلم ها 18 تا 20 س��ال امکان نمایش نداش��ته است. شاید اگر 
»خواب تلخ« س��ال 82  اکران می شد، محس��ن امیریوسفی، سال 
95 آدم دیگری بود. وقتی این فیلمسازان آثارشان را در یک محیط 
با 1100 صندلی و ن��ه یک محیط گس��ترده با مخاط��ب ببینند، 
می توانند عملکردش��ان را اصالح کنند. نزدیک به 70درصد فضای 
نقد کش��ور را هنر و تجربه در اختیار دارد. از اش��تباهات س��ه دهه 
گذشته س��ینمای ایران این بوده که فیلم های س��ینمای مستقل 
را در یک اکران گس��ترده نمایش دادن��د؛ درحالی که مخاطبی که 
به دنبال سرگرمی اس��ت، نباید به س��ینمای هنر و تجربه بیاید. از 
دالیل استقبال از س��ینمای هنر و تجربه در دو س��ال گذشته، این 
 اس��ت که تکلیف دو نوع س��ینمای تجاری و مس��تقل، ب��ه تدریج 
مشخص شده و مکمل هم می ش��وند و  برخالف گذشته، هیچ کدام 

برای هم مزاحمتی ندارند و کار خود را می کنند که این از ایجاد رقابت 
خشن جلوگیری می کند. در سال 94، سینمای بدنه، 58 و سینمای 
هنر و تجربه، 40 فیلم اکران کرد و اگر هنر و تجربه نبود، این 40 فیلم، 

جای آن 58 فیلم را تنگ و مخاطب را دچار مشکل می کرد.
علت اینکه بخش�ی از تهیه کننده ها و س�ینماهای جریان 

اصلی، با هنر و تجربه مخالف هستند، چیست؟
دو علت دارد: یکی دعواهای سیاسی است که به حوزه فرهنگ و هنر 
آس��یب می زند و دیگر، تولد جریانی که رفته رفته ذائقه مخاطب را 

تغییر می دهد.
 آیا هنر و تجربه، از لحاظ اقتصادی ممکن اس�ت به سینمای

جریان اصلی آسیب بزند؟
در کوتاه مدت نه، اما در درازمدت ممکن است؛ چون وقتی مخاطب 
نوع دیگری از فیلم ها را روی پرده ببیند، تن به دیدن هر فیلمی نداده 
و به کیفیت، بیش��تر اهمیت می دهد. برای اکران نکردن »ماهی و 
گربه«، سه سال در دفاتر پخش س��ینمایی دعوا بود؛می گفتند این 
فیلم، نه هنرپیش��ه و کارگ��ردان معروف و نه داس��تان خوبی دارد. 
»خواب تلخ« تا 12 س��ال توقیف نب��ود. این فیلم س��ال 89 پروانه 
نمایش گرفت؛ اما س��اختار نمایش فیلم اجازه اک��ران آن را نداد و 
دفاتر پخش سینمایی گفتند ش��خصیت اصلی این فیلم پیرمردی 
دهاتی است و فیلم به فروش نمی رود. این تفکری است که کیفیت 
را به فروش ربط می دهد؛ درحالی که س��ینما، دو بال اقتصاد و هنر 
دارد و برخ��ی از فیلم هایی که در خاطره ها مان��ده، فروش چندانی 
نداشته که از این میان می توان به »هامون«، »مادر« و »دیده بان« 
اشاره کرد. ش��اید ازنظر اهالی سینمای جریان اصلی، سینمای هنر 
و تجربه، ازلحاظ فروش ورشکس��ته باش��د؛ ولی ازنظ��ر من که در 
 حوزه اقتصاد سینما تحلیل دارم، س��ینمای هنر و تجربه، از معدود

مکان هایی است که می توان از طریق آن به سود رسید. 
 آی�ا هن�ر و تجرب�ه، تاکن�ون بازگش�ت س�رمایه و س�ود

داشته است؟
 بله، این نوع س��ینما ارزان اس��ت و ب��ا پول توجیبی س��ینماگران

س��اخته می ش��ود. فیلمی داش��ته ایم که 50 میلیون تومان صرف 
 ساخت آن  شده و 100 میلیون تومان به فروش رسیده یا فیلمی که با

150 میلیون تومان س��اخته ش��ده و تاکنون 250 میلیون تومان 
فروش داش��ته. همچنین فیلمی که با 200 میلی��ون تومان هزینه 
ساخت، تاکنون 700 میلیون تومان فروخته ش��ده است.در هنر و 
تجربه، 100درصد درآمد حاصل از فروش، به تولیدکننده برمی گردد 
و ما چیزی ب��رای خود برنمی داریم. این موارد مربوط به س��ینمای 
داس��تانی اس��ت؛ اما اتفاق اصلی در هنر و تجربه این اس��ت که به 
زودی باکس اقتصادی برای سینمای مستند، باز شده و برای اولین 
 بار فیلم مس��تند اکران می ش��ود؛ به طوری که یکی دو سال آینده،

40 تا 50درصد برگشت س��رمایه تولید فیلم های مستند، از طریق 
سینمای هنر و تجربه خواهد بود.درحالی که پیش ازاین کسی فکر 
نمی کرد سینمای مستند بتواند از بازار سینمایی پولی به دست آورد 
و در گذشته چشم سینمای مستند به تلویزیون بود که آثارش را بخرد 
یا نه؛ ولی اکنون این نوع سینما قرار است روی هنر و تجربه حساب 

باز کرده و برای ما تولید کند.
مس��تندهای »آتالن« و »ش��ش قرن و ش��ش س��ال« خ��وب به 
فروش رفت و مس��تند »مل��ف گن��د« در اهواز رکورد شکس��ت و 
طی 5 روز، 7میلیون تومان فروش داش��ت. اتفاقات مستند »برای 
گونگادین بهش��ت نیس��ت« هم در لرس��تان می گ��ذرد و در این 
اس��تان در حال اکران اس��ت و 40درصد ف��روش آن مربوط به این 
 استان بوده اس��ت.درواقع در هنر و تجربه، فیلم سازی بومی درحال 
 شکل گیری است و هر منطقه، سینمای خاص خودش را پیدا کرده.
 س��ینمای حرفه ای هم برای ما تولید می کند؛ برای مثال داوودنژاد

»روغن مار« را می س��ازد؛ چ��ون نمی تواند وارد س��ینمای جریان 
اصلی ش��ود. از این فیل��م اس��تقبال ش��ده و داوودن��ژاد می تواند 
 »ف��راری« را بس��ازد. س��ینمای هنر و تجرب��ه، مزاحم س��ینمای

جریان اصلی نیست و اهالی این سینما از صاحبان سالن های بزرگ 
نمی خواهند اثرشان در آن ها اکران شود؛ درحالی که پیش از آغاز به 
کار هنر و تجربه، اهالی سینمای مستقل چنین چیزی می خواستند 
و صاحبان سینما مخالفت می کردند. پس از اصرار، سینما یک نوبت 
در اختیار آن ها قرار می گرفت، اما جواب نمی داد. این نشان می دهد 
که باید فضای جداگانه ای برای اکران فیلم های سینمای مستقل در 

نظر گرفته شود.
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اخباردرشهر

نمایشگاه

 س��ومین دفترچ��ه از کتابک ه��ای چهارگانه »مثب��ت خانواده«
 با عنوان »مهربانی و ارتباط« با محوریت حل چالش های زندگی،

از سوی کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده ارائه شد.
دبیر کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده، با بیان این مطلب 
گفت: سلس��له نشس��ت های مثبت خانواده، در مدت 15 جلسه 

آموزشی، به ارائه حل یکصد چالش زندگی پرداخت.
محمدصادق س��جادزاده اظهار داش��ت: خالص��ه مباحث مطرح 
شده از سوی دکتر محمدرضا عابدی، عضو هیئت عملی دانشگاه 
اصفهان و دکتر راضیه ایزدی به عنوان کارشناسان نشست مثبت 
خانواده، در قالب چهار دفترچه با عناوین تعهد، مهربانی، مهربانی 
و ارتباط و معنویت، توس��ط کمیت��ه فرهنگ رواب��ط اجتماعی و 
خانواده وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
 تهی��ه و گردآوری ش��ده اس��ت. وی اف��زود: س��ومین دفترچه از
 کتاب��ک ه��ای چهارگانه ب��ا عن��وان مهربان��ی و ارتباط، ش��امل
 25 دس��ت انداز بوده ک��ه از آن جمله م��ی توان ب��ه چالش های

فرصت ندادن به دیگ��ران، مراعات خود و دیگران، تصویرس��ازی 
نامهربانانه برای خ��ود و دیگران، لوس کردن خ��ود و لوس کردن 
 دیگران و... اش��اره کرد که راهکارهای حل آن نیز بیان شده است.

وی تصریح کرد: عموم ش��هروندان ب��رای دریاف��ت کتابک های 
چهارگانه سلسله نشست های مثبت خانواده می توانند در ساعات 
اداری به محل فرهنگس��رای خانواده واقع در خیابان جی، خیابان 
 الهور، خیابان ش��هید مفتح ش��رقی، بع��د از ورزش��گاه پیروزی

مراجعه کنند.

 بازسازی سینما »خانواده« اصفهان و تبدیل آن به یک سینمای 
چهار سالنی به زودی شروع خواهد شد.

بازسازی س��ینما »خانواده« که از قدیمی ترین سینماهای شهر 
اصفهان است، به زودی آغاز و این سینمای تک سالنی به پردیسی 

با چهار سالن تبدیل خواهد شد.
بازسازی این س��ینما به همت حوزه هنری و موسسه سینما شهر 
توسط موسسه بهمن سبز انجام می شود. ظرفیت سالن های این 

سینما به ترتیب 42۳، 1۳۳، 80  و 60  صندلی است.
حوزه هنری در دو سال اخیر، بازسازی سالن های سینمای خود را 
در شهرهای مختلف با جدیت بیشتری دنبال کرده است. بازسازی 
سینما »آبادان« شهر آبادان به زودی به پایان می رسد. بازسازی 
سینما »قدس« تبریز در مراحل پایانی است و ساخت یک پردیس 

سینمایی در شهرستان مراغه نیز به زودی آغاز می شود.

ش��هره س��لطانی بازیگر س��ینما، تئاتر و تلویزی��ون در آخرین 
روزهای تیرماه با گروه موس��یقی»دات« در تاالر وحدت به روی 
صحنه می رود. شهره س��لطانی بازیگر س��ینما، تئاتر و تلویزیون 
 تحصیالت خود را در هنرس��تان و دانش��گاه در رش��ته موسیقی

به پایان رس��انده اس��ت و مدت ها بود که درای��ن عرصه فعالیتی 
نداشت. او حاال در مقام سرپرست و خواننده گروه موسیقی »دات« 
در روزهای ۳0 و ۳1 تیرماه در تاالر وحدت به روی صحنه می رود 

و برای دوستداران خود به اجرای موسیقی می پردازد.
در این اجرا ف��روغ فضلی، ط��راوت باباخانلو، نی��از پور محمدی 
الهرودی، مهتاب فتح اهلل نوری، آرمیتا سلیمی،  شیرین واعظی و 
سحر میرهاشمی نوازندگی کنسرت را برعهده دارند و امیرکارخانه 

نیز تنظیم قطعات را برعهده گرفته است.

مجموعه عروسکی »شکرستان« در 50 قسمت 60 دقیقه ای، اوایل 
مرداد در شهرک سینمایی حاتمی کلید می خورد.

فواد صفاریان پور، کارگردان مجموعه عروس��کی »شکرس��تان« 
درخص��وص ویژگی ه��ای ای��ن کار بی��ان ک��رد: هم اکن��ون در 
 میانه پی��ش تولید به س��ر م��ی بری��م. اوایل م��اه م��رداد کار را

کلید خواهی��م زد. امی��دوارم خیل��ی زود کار آماده پخش ش��ود 
 و روی آنت��ن ب��رود. بخ��ش عم��ده ای از عروس��ک ه��ا نی��ز

ساخته شده اند. جنس این عروس��ک ها اسفنجی است که نمونه 
 مش��ابه آنه��ا را در مجموعه های دیگ��ر مانند »ش��هرموش ها«،

»کاله قرمزی« و... دیده ایم.
وی در ادامه تصریح کرد: این س��ری از »شکرس��تان« با قس��مت 
قبل��ی آن متفاوت اس��ت؛ در واق��ع در دو مدیا و س��بک متفاوت 
کارش��ده اند. البته سعی داریم دراین س��ری به لحاظ تکنیکی کار 
ویژه تری را ارائه دهیم. صفاریان پور اظهار داشت: در این مجموعه 
 هریک از کاراکتره��ا دارای ویژگی های مختص به خود هس��تند؛

ش��خصیت های مختلف با کاراکترهای متفاوت. ب��ه طورکل کار 
 سریالی اپیزودیک اس��ت که هریک از قس��مت ها دارای قصه ای 
مجزا هستند. کارگردان »شکرستان« خاطرنشان کرد: لوکیشن و 

محل تصوربرداری در »شهرک سینمایی حاتمی« است. 
قس��مت  50 در  »شکرس��تان«  عروس��کی   مجموع��ه 

60 دقیقه ای، جمعه ها از شبکه دو س��یما پخش خواهد شد.وی 
 در پای��ان عن��وان کرد: برخالف س��ری گذش��ته، صداپیش��گان

حرفه ای در ای��ن مجموعه حضور خواهند داش��ت. امی��دوارم با 
س��اخت این مجموعه، شاهد یک کار اس��تاندارد عروسکی باشیم 
 که نس��ل جدی��دی از برنامه س��ازان عروس��کی را به ای��ن حوزه 

معرفی می کند. 

نمایشگاهی از آثار نقاش��ی س��اناز بهزادی با عنوان »سکوت«، 
در گالری »نگاه نو« برپاش��ده اس��ت.  مدیر گالری نگاه نو ضمن 
اعالم این خبر گفت: نمایش��گاه نقاشی س��کوت، روز جمعه 18 
 تیرماه افتتاح ش��ده و تا ۳0 تیرماه در معرض بازدید عالقمندان

قرارخواهد گرفت. بابک شکرانی افزود: در این نمایشگاه تعداد 22 
اثر نقاشی از ساناز بهزادی به نمایش گذاشته شده که به صورت 
مدرن و تخیلی خلق شده اند. س��اناز بهزادی نیز اظهار داشت: از 
جوهر و راپید به عنوان تکنیک در خلق این آثار استفاده کرده ام.

این هنرمند اف��زود: آثار به نمای��ش درآمده، موض��وع واحدی 
 ندارند و برخی در زمان حاضر و برخی نیز در زمان های پیشین

خلق شده اند؛ لذا هر کدام به موضوعی جدا می پردازد. بهزادی 
درباره علت انتخاب عنوان سکوت برای نمایشگاه گفت: به دلیل 
اعتقادات خودم این عنوان را انتخاب ک��ردم؛ زیرا من به کالم و 
واژه اعتقاد ندارم. عالقه مندان برای بازدید از نمایش��گاه نقاشی 
سکوت می توانند تا روز ۳0 تیرماه، از ساعت 16:۳0تا20:۳0 به 
گالری نگاه نو واقع در آبشار س��وم، خیابان مسرور، کوی باغ ارم 

مراجعه نمایند.

 آثار نقاش��ی چهار هنرمند به صورت گروهی در گالری »آپادانا«
به نمایش درآمده است. آثار نقاشی از هنرمندان آرزو ارحام صدر، 
ش��هپر زرش��ناس، حمیده عتیقه چی��ان و مرج��ان وفایی، از 
 جمعه 18 تیر تا 2۳ تیرماه در گال��ری آپادانا در معرض نمایش

قرار داده شده اند.
آرزو ارحام صدر، متولد 1۳55 و دانش آموخته کاردانی معماری 
و دانش��جوی کارشناس��ی گرافیک اس��ت. وی در گروه لوتوس 
 زیر نظر پیمان ش��یخ االس��الم،  تکنیک اکریلیک را به صورت

حرفه ای دنبال کرده و تاکنون در پنج نمایشگاه گروهی لوتوس و 
یک نمایشگاه انفرادی شرکت داشته است. 

شهپر زرشناس متولد 1۳41 در شیراز و کارشناس مامایی است 
که از س��ال 1۳87و به مدت 8 سال هنرجوی شیخ االسالم بوده 

و در 6  نمایشگاه گروهی نقاشان لوتوس شرکت نموده است.
حمیده عتیقه چیان متولد 1۳62است. وی دانش آموخته کاردانی 
مامایی  و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی است که چهار سال 
زیر نظر پیمان شیخ االسالم به نقاشی پرداخته و یک نمایشگاه 

انفرادی در تاالر آبگینه شیراز برگزار نموده است.
مرجان وفایی نیز متولد 1۳64 است. وی دارای مدرک  کارشناسی  
صنایع دستی گرایش فرش از دانشگاه نجف آباد و کارشناس ارشد 
پژوهش هنر از دانشگاه یزد اس��ت و تاکنون در چهار نمایشگاه 

گروهی شرکت داشته است.
عالقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 2۳ تیرماه از 
ساعت 17 تا 21 به گالری آپادانا واقع در خیابان آپادانا دوم، کوچه 

الله، پالک 25 مراجعه نمایند.

باعنوان »مهربانی و ارتباط«؛

 سومین دفترچه 
سلسله نشست های مثبت خانواده 

منتشر شد

سینما »خانواده«
۴ سالنی می شود

شهره سلطانی با گروه »دات« 
روی صحنه می رود

»شکرستان« اوایل مرداد 
کلید می خورد

 نمایشگاه نقاشی »سکوت« را
در گالری نگاه نو ببینید

نمایشگاه گروهی نقاشی
در گالری »آپادانا«

تلویزیون

سری دوم مستند مسابقه »خانه ما« در اصفهان ساخته می شود.
بر اساس اعالم کارگردان مستند مس��ابقه »خانه ما«، فیلم برداری از 
سری دوم این مستند مسابقه، از بیستم تیرماه در اصفهان آغاز شد و 
به مدت ۳5 روز به طول خواهد انجامید. سری نخست مستند مسابقه 
»خانه ما« که سال گذشته از شبکه های اول و افق به نمایش در آمده، 

نظر مخاطبان را به خود جلب کرده بود.
حسام اسالمی، کارگردان این مسابقه، ضمن اعالم این خبر افزود: در 
سری دوم این مجموعه نیز همانند سری اول، رقابت بین سه خانواده 
صورت می گیرد و آنها در طول مدت یک ماه می بایست بر اساس الگوی 

مصرف خانواده خود، از چالش های پیش رو عبور کند.
این کارگردان تلویزیون علت انتخاب ش��هر اصفهان را برای س��ری 
 دوم مس��ابقه، س��بک زندگی اقتصادی م��ردم اصفهان دانس��ت و

اضافه کرد: از دیرباز، مردم اصفهان به داش��تن س��بک اقتصادی کم 
هزینه شهره بوده اند؛ به همین جهت در سری دوم، سراغ خانواده های 
اصفهانی رفتیم ت��ا ببینی��م آنها چگون��ه می توانن��د ماموریت ها و 
 چالش های��ی را از س��ر بگذرانند ک��ه در طول مس��ابقه ب��رای آنها

طراحی ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: آنچه که در مس��تند مس��ابقه 
 خانه ما، بیش��تر اهمیت دارد، انگیزه ب��اال در خانواده ها برای تغییر و

همراه شدن با مس��ابقه اس��ت که می تواند سبب کس��ب بیشترین 
 امتیاز در این مس��ابقه گردد. اسالمی با اش��اره به برخی از تغییرات

صورت گرفته در این س��ری از مس��ابقه خانه ما ادامه داد: ایده اصلی 
برنامه در سری دوم، همانند سری اول اس��ت؛ ولی برخی از جزئیات 
دچار تغییر شده است. در این سری از مسابقه، تعداد اعضای خانواده، 
5 نفره اس��ت که این موضوع، مدیریت مالی خان��واده را تا حدودی 

پیچیده تر و پر چالش تر می کند.

سریال تلویزیونی پریا به کارگردانی مهدی سهیلی زاده، از شبکه سوم 
سیما پخش می شود. داس��تان مجموعه پریا درباره شخصیت اصلی 
س��ریال، زنی به نام »پریا«، با بازی الدن مستوفی است. قصه از زمان 
حال و از جایی آغاز می ش��ود که پریا پس از چند سال دوری از ایران 
به کشور بازمی گردد. در شرایطی که او همچنان از رابطه قدیمی اش 
سرخورده است، وارد رابطه ای عاطفی با مردی جوان می شود. زوج تازه 
به امید آغاز زندگی تازه، مشکالت را یک به یک از سر راه برمی دارند؛ اما 
برخی اتفاق ها، ادامه رابطه عاشقانه این زوج را به خطر می اندازد. افسانه 
بایگان، محمود پاک نیت، الدن مستوفی، امیر حسین آرمان، رامتین 
خدا پناهی، عمار تفتی، امیر رضا دالوری، کمند امیر سلیمانی و هادی 
قمیشی، بازیگران اصلی این سریال هستند و تیتراژ این سریال هم با 

صدای احسان خواجه امیری پخش می شود.
سریال پریا از  شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 21 از شبکه سه سیما 
پخش می ش��ود. بازپخش آن روز بعد ساعت 2:10 بامداد و بازپخش 
دوم ساعت 6:40 صبح و سومین بازپخش آن ساعت 14:۳0 از شبکه 

۳ سیماست.

تصویربرداری در اصفهان؛

سری دوم مستند مسابقه
»خانه ما« کلید خورد

پخش »پریا« از شبکه سوم سیما

 ریی��س س��ازمان س��ینمایی،در مراس��م تش��ییع پیک��ر
مرحوم عباس کیارستمی گفت: همه وجود بی زنگارش، آیینه ای 

به تمام قد انسان شد و ما امروز سوگوار آیینه ایم!
حجت اهلل ایوبی در مراسم تشییع پیکر مرحوم کیارستمی از مقابل 
ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با تجلیل از این 
کارگردان برجسته سینما افزود: از سرزمین خورشید به پشتوانه 
تمدن پرستشگر یزدان و از دل س��ازهای ایرانی، مردی از جنس 

نور برخاست و بشریت را به تماشای خود گمشده اش فراخواند.
ایوبی همچنین گفت: این آیینه زالل، ج��ام جهان نمای روزگار 

شد و کیارستمی بی رنگ و المکان، آزاد از بند و زنجیر زمان بود.
رییس س��ازمان س��ینمایی تاکی��د کرد: در س��وگ آیین��ه باید 
 زالل و پاک ب��ود و امیدوارم گوش هایی که نش��نیدند، بچش��ند

»طعم گیالس« را و باید ببینند آیینه های ایستاده را!
ایوبی با تبریک به احمد و بهمن کیارستمی، فرزندان کیارستمی 
گفت: امروز روز بزم خداست و کیارستمی می رود؛ ولی این تماشا 

پایان نمی یابد. 
 کیارس�تمی نام ایران را در جهان، ب�ه نامی پراحترام 

بازگرداند 
کارگردان فیلم س��ینمایی »جدایی نادر از سیمین« نیز به عنوان 
دیگر س��خنران مراس��م تش��ییع پیکر مرحوم کیارستمی گفت:  
 باورم نمی ش��ود امروز به بهانه س��فر بی بازگش��ت کیارس��تمی

سخن بگویم؛ اما از او سپاسگزارم که نام این سرزمین را در جهان، 
به نامی پراحترام بازگرداند. 

اصغر فرهادی افزود: کیارس��تمی دل نبرید از این خاک و با همه 
سنگ اندازی های س��فره لیسان سیاس��ت، راه ناهموار سنگالخ 

جهانی کردن سینما را بردبارانه تحمل کرد. 
 وی تاکید ک��رد: اگر اش��تیاق دیدن س��ینمای ای��ران در جهان

وجود دارد، وامدار گام های کیارستمی است.
کارگردان اس��کاری سینمای ایران افزود: او تش��نگان جهان را از 
گوشه و کنار جهان گرد آورد و برای دلگرم کردن آنها، با امکانات 

اندک رویاهایشان را به تصویر کشید.

 کیارستمی جزو 10 کارگردان برتر سینمای جهان بود
دوس��ت و همکار مرحوم کیارس��تمی نیز با تجلیل از وی گفت: 
او از پای��ه گ��ذاران س��ینمای کانون پ��رورش فکری ب��ود که به 
 صورت خودجوش، فیلم های کوتاه و بلند و با س��بک و س��یاقی

منحصر به فرد می ساخت.
ابراهیم فروزش ادامه داد: کیارس��تمی بدعت گذار سینمایی بود 
 که بازیگرانش را از می��ان مردم کوچه و ب��ازار انتخاب می کرد تا
 فیلم هایش بیش��تر قابل باور باش��د و خالقیت و هوش��مندی او

باعث می شد تا اندیشه اش را سخت گیرانه به تصویر بکشد. 
کارگردان فیلم سینمایی »خمره« تاکید کرد: آثار ماندگار او پس 
از موفقیت در عرصه داخلی، به سینمای جهان راه می یافت و این 

مسئله باعث شد تا جهان، سینمای ایران را بیشتر بشناسد.
فروزش از کیارس��تمی به عنوان مولفی قابل احترام در سینمای 
جهان یاد کرد و گفت: کیارستمی در فهرست 10 سینماگر بزرگ 
دنیا قرار دارد و با دریافت جوایزی بزرگ از جشنواره های معتبر، 
باعث اعتالی سینمای ایران شده است. بزرگان سینما رفتن او را 

ضایعه می دانند؛ زیرا او افتخار سینمای ایران بود!
کیارستمی از استثنائات سینمای جهان بود

ابراهیم حقیقی، گرافیست سرش��ناس ایران نیز در این مراسم با 
بیان اینکه حرف زدن درباره 45 سال دوستی با عباس کیارستمی 
سخت است، گفت: هنر همواره توس��ط هنرمندان طراز اول رشد 

و پیشرفت کرده است.
وی افزود: اشخاص استثنایی در هنر، موجب ارتقا و باال رفتن هنر 
می شوند و کیارستمی از جمله استثنائات سینمای جهان بود که 

هنر هفتم را شانیتی بیشتر بخشید.
ادام��ه این مراس��م به س��خنرانی س��یف اهلل صمدی��ان، عکاس 
پیشکسوت و دوست قدیمی کیارستمی اختصاص دارد و وی در 
س��خنانی کوتاه گفت: بارها گفتم کیارستمی در طول 24 ساعت 
زندگی، 20 س��اعت کار می کرد و احتماال در این چهار س��اعت 

بازمانده هم به کارهای فردای خود فکر می کرد.
وی با بیان اینکه کیارس��تمی یک کارگردان بالفطره در خالقیت 

و هنر بود، تاکید کرد: اگ��ر یک لحظه بخواهیم ب��ه کارهای این 
هنرمند فقید فکر کنیم، عطش زندگی و هنر را در او می یابیم.

 کیارستمی هیچ وقت نخواهد مرد!
در ادامه مراسم، مسعود کیمیایی،  کارگردان پیشکسوت سینما، 

از سوی پرویز پرستویی برای سخنرانی دعوت شد.
کارگ��ردان فیلم س��ینمایی »رد پای گرگ« گفت: کیارس��تمی 

قابلیت ماندگاری در تاریخ را دارد و هیچ وقت نخواهد مرد.
احمد کیارس��تمی فرزند عباس کیارس��تمی نیز در آیین تشییع 
پدرش، در سخنانی کوتاه از تالش های ستاد بدرقه که توسط رضا 
میرکریمی، سیف اهلل صمدیان و رخشان بنی اعتماد، از پاریس تا 

تهران انجام شده بود، تشکر کرد.
وی گفت: از کانون پرورش فک��ری کودکان ونوجوانان که میزبان 
تشییع پدرم هستند نیز سپاسگزارم که همواره در دوران کودکی، 
به دلیل وجود مس��تمر پدر در اینجا، من نی��ز خاطرات خوبی از 

آن دارم.
احمد کیارس��تمی ضمن تش��کر از برادر خود، بهمن که در طول 
دوران نقاهت پدر همواره ب��ر بالین وی حاضر ب��وده، افزود: پدر 
هم��واره در کش��ورهای مختلف م��ورد تقدیر واقع می ش��د؛ اما 
 خاطرم هس��ت یک بار که در ای��ران از وی تجلیل ش��د، برای ما

تعریف می ک��رد که خانه ب��رای ه��ر ایرانی چیز دیگری اس��ت 
و خوش��حالم که اگر امروز اینجا بود، قدرشناس��ی وس��یع شما 

هموطنان چقدر او را خرسند می کرد و واقعا لذت می برد!
مراسم تش��ییع پیکر مرحوم کیارس��تمی، صبح دیروز از کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان واقع در خیابان حجاب آغاز و 

پیکر این کارگردان فقید سینما، در لواسان به خاک سپرده شد.
عباس کیارستمی از اسفند س��ال گذشته به علت ابتال به بیماری 
گوارشی به بیمارستان منتقل و به علت تشدید بیماری، تحت چند 

جراحی قرار گرفت.
هفته گذش��ته نیز با تش��دید بیماری و با هدف درمان، به فرانسه 
انتقال یافت؛ اما روز دوش��نبه 14 تیر ماه، این کارگردان برجسته 

سینمای ایران دار فانی را وداع گفت.

یادبود

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ایوبی در مراسم تشییع عباس کیارستمی؛

امروز سوگوار آیینه ایم!

دبیر شورای سیاست گذاری سینمای هنر و تجربه؛

هنر و تجربـه، باعـث
  رشـد سینمای بومی 

شده است!
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اخبارخبر

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم )ع(:

تجمع ۱۰ هزار نفری حجاب و 
عفاف در چهارمحال و بختیاری 

برگزار می شود

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خبر داد:

افزایش 2۰ درصدی
 کشت چغندرقند در چهارمحال 

و بختیاری

سرپرست انجمن سینما جوان خبر داد:

 برگزاری مراسم یادبود
 عباس کیارستمی در شهرکرد

سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد:

ترویج فرهنگ خودمراقبتی در جامعه 
ضروری است

مسئول بسیج هنرمندان خبر داد:

ـ هنری اجرای  3 جشنواره فرهنگی 
 در چهارمحال و بختیاری 

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری با اش��اره ب��ه ضرورت 
تروی��ج ازدواج آس��ان، گف��ت: ایج��اد اش��تغال ب��رای 
جوانان نقش مهم��ی در کاهش س��ن ازدواج دارد. قاس��م 
س��لیمانی دش��تکی در س��تاد امور جوان��ان چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به این که ایجاد اش��تغال ب��رای جوانان 
نقش مهم��ی در کاهش س��ن ازدواج دارد، اظهار داش��ت: 
ه��م اکنون باال رفت��ن س��ن ازدواج یکی از مش��کالت مهم 
 جامعه اس��ت که عوامل مختلفی س��بب ش��کل گیری آن

 شده است. وی افزود: ایجاد اشتغال برای جوانان مهم ترین 
 اقدام در این مس��یر به ش��مار می رود و الزم است با افزایش 
سرمایه گذاری در سطح استان زمینه این امر را فراهم کرد. 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری عنوان ک��رد: کاهش نرخ 
بیکاری، رونق اقتصادی و تامین مس��کن برای جوانان نقش 
مهمی در پایین آمدن س��ن ازدواج در جامع��ه دارد. وی در 
ادامه با اش��اره به این که پروژه های نیمه تمام بس��یاری در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، بیان کرد: کمبود 
منابع مالی از مهم ترین مشکالت س��د راه اتمام پروژه های 

نیمه تمام است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که هم اکنون 
دولت درپی احداث پروژه های نیمه تمام است، عنوان کرد: 
پروژه های نیمه تمامی که پیش��رفت فیزیکی باالیی دارند 
در اولویت تخصی��ص اعتبار قرار می گیرند. وی با اش��اره به 
این که ایجاد اش��تغال و پایین آوردن نرخ بیکاری در استان 

چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی در سال جاری است، 
بیان کرد: تا پایان سال در حوزه های مختلف از جمله صنعت 
اشتغال تحوالت  قابل توجهی در سطح استان ایجاد خواهد 
شد. استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: ترویج ازدواج 

آسان در جامعه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد گفت: ترویج فرهنگ 
خودمراقبتی در جامعه الزم و ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد. 
سید راش��د جزایری اظهار کرد: در این راس��تا چندین نشست با موضوع 
خودمراقبتی در مرکز بهداش��ت این شهرس��تان برگزار شده است و این 
فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود.  وی بیان داشت: این نشست با هدف 
ایجاد محیطی س��الم از طریق برنامه ها و خط مشی های ارتقای سالمت، 
تشویق شیوه زندگی س��الم و ترویج فرهنگ خودمراقبتی در شهرستان 
شهرکرد برگزار شد. جزایری خاطرنش��ان کرد: اجرای طرح تحول نظام 
سالمت نقش مهمی در ایجاد فرهنگ خودمراقبتی و ارائه خدمات مطلوب 
به شهروندان دارد و در راس��تای اجرای این طرح در شهرستان شهرکرد 
اقدامات خوبی انجام شده است. وی تصریح کرد: همزمان با هفته سالمت 
و در راستای اجرای طرح تحول نظام سالمت در جامعه برنامه های مختلف 
فرهنگی، آموزشی و عمرانی در این شهرس��تان اجرا شد و چندین پروژه 

بهداشتی و درمانی نیز به بهره برداری رسید. 
سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد گفت: همزمان با ماه 
مبارک رمضان طرح تش��دید نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی 

توسط بازرسان مرکز بهداشت و درمان این شهرستان اجرا شد.

مسئول بس��یج هنرمندان چهارمحال و بختیاری 
گفت: امسال جش��نواره هنرهای تجسمی، تئاتر 
بسیج و فیلم کوتاه بسیج در استان برگزار می شود. 
مجتبی بیگی اظهار داشت: سه جشنواره هنرهای 
تجس��می، تئاتر بس��یج و فیلم کوتاه بسیج با دو 
رویکرد محصول محوری به مفهوم داشتن خروجی 

مناسب و موضوعات روز برگزار می شود. 
وی افزود: جش��نواره هنرهای تجسمی در چهار 
رشته نقاشی، کاریکاتور، هنرهای سنتی و گرافیک 
و در 11 موضوع از جمله وحدت اسالمی، بیداری 
اس��المی و مقاومت ملل، فرهنگ حجاب و عفاف، 
سبک زندگی اس��المی و جهاد اقتصادی طراحی 
شده است که عالقه مندان می توانند تا 25 تیرماه 

آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
 مسئول بس��یج هنرمندان چهارمحال و بختیاری 
تصری��ح کرد: آث��ار منتخب پس از بررس��ی در 7 
کانون بسیج هنرمندان سراسر استان به جشنواره 

استانی راه می یابند که پس از بررسی در کارگاه ها 
توسط داورانی از تهران و استان به مرحله کشوری 
راه خواهند یاف��ت. بیگی با اش��اره ب��ه برگزاری 
جشنواره سراس��ری تئاتر بس��یج بیان کرد: این 
جشنواره در سه موضوع تئاتر خیابانی، صحنه ای و 
نمایشنامه نویسی و براساس متون تولیدی برگزار 
می شود که هنرمندان می توانند آثار خودر ا تا 31 

تیرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
 وی خاطرنشان کرد: جش��نواره فیلم کوتاه بسیج 
هنرمندان با مشارکت ستاد کنگره استان گیالن با 
موضوعات بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقالب 
اسالمی، ش��هدا و اقتدار اسالمی، حجاب و عفاف، 
جلوه های نماز و س��بک زندگی ایرانی و اسالمی 
برگزار می شود که عالقه مندان می توانند آثار خود 
را تا 31 تیرماه با مراجعه حضوری به  دفتر بسیج 
هنرمندان واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 

تحویل دهند.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری گفت: 
نخس��تین تجمع 1۰ هزار نفری حجاب و عف��اف هم زمان با 

سراسر کشور امروز در استان برگزار می شود.
سردار رضا محمدسلیمان با اشاره به واقعه مسجد گوهرشاد 
و شهادت شماری ازغیور مردان جامعه اسالمی اظهار داشت: 
در راس��تای حفظ حریم و ارزش های اس��المی ب��ه ویژه در 
زمینه عفاف 19 تا 25 تیرماه به عنوان هفته حجاب و عفاف 
نام گذاری شده است. وی با بیان این که شعار هفته حجاب و 
عفاف »حیا، عفت و غیرت حافظ حریم خانواده« است، افزود: 
انتشار پیام انقالب اسالمی به جهان در زمینه حجاب و عفاف 

هدف اصلی برپایی این تجمع بزرگ است.
 فرمانده س��پاه قمربنی هاش��م)ع( چهارمح��ال و بختیاری

 بیان کرد: ترویج سبک زندگی اسالمی، مقابله با هجمه های 
دشمن، فرهنگ سازی گفتمان سبک زندگی اسالمی، ایجاد 
زمینه همکاری بی��ن نهادها و ارگان ه��ای مربوطه و تقویت 
اعتماد به نفس در زنان محجبه از دیگر اهداف برگزاری این 

اجتماع بزرگ است.
 س��ردار س��لیمان خاطرنش��ان کرد: دنیا باید بداند عفاف و 
حجاب جزء الینفک جامعه اس��المی و ارزش های اس��المی 
اس��ت. وی با بیان این که در طول هفته حجاب و عفاف 31 
برنامه اجرا می شود، گفت: در هفته حجاب و عفاف نمایشگاه 
حجاب و عفاف و عرضه محصوالت پوشاک اسالمی در مراکز 

گردشگری و توریستی سراسر استان برپا می شود.
فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به برپایی ایس��تگاه نقاشی در مراکز گردش��گری بیان کرد: 
کمپین های حجاب و عفاف با مشارکت پایگاه ها و گردان های 

کوثر به صورت ویژه در طول این هفته راه اندازی می شوند.
س��ردار س��لیمان تصریح کرد: راه اندازی صن��دوق انتخاب 
محجبه ترین دختر، برپایی ایستگاه مشاوره مذهبی در مراکز 
گردشگری، برپایی کارگاه جایگاه زن در اسالم و تهیه بیانیه و 
بیان خواسته ها و مطالبات از دیگر برنامه های این هفته است. 
وی خاطرنشان کرد: در طول این هفته آیین نامه حفظ حدود 

اسالمی در دانشگاه های  استان نیز تدوین می شود.
فرمانده س��پاه قمربنی هاش��م)ع( چهارمحال و بختیاری با 
اش��اره به زمان و مکان برگزاری تجمع گفت: تجمع امروز از 
فلکه بسیج رو به روی ورزشگاه انقالب با حضور ورزشکاران به 
سمت چهارراه فصیحی آغازمی شود و به سمت سه راه سینما 

و چهارراه بازار ادامه خواهد یافت.

 مدیر زراع��ت س��ازمان جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری
 اظهار کرد: امسال کشت چغندرقند در این استان2۰ درصد افزایش 

داشته و محصول کشت شده  از کیفیت خوبی برخوردار است.
سیروس بیک بکان با اشاره به زمان کشت چغندر قند در این استان 
عنوان کرد: کش��ت این نوع محصول از اوایل اردیبهش��ت ماه در این 
استان آغاز شده و نسبت به مدت زمان مش��ابه در سال گذشته 2۰ 

درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: امسال بیش از یک  هزار و 5۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی این استان به کشت چغندرقند اختصاص یافته و محصول 

تولید شده در چهارمحال و بختیاری دارای کیفیت خوبی است.
بیک بکان خاطرنشان کرد: امس��ال پیش بینی می شود 6۰ هزار تن 
محص��ول چغندرقند از اراضی کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری 
 برداش��ت ش��ود. وی بیان داش��ت: محصوالت برداش��ت ش��ده به 
کارخانه های قند استان داده می شود تا در تولید قند مورد استفاده 
قرار گیرد. مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
افزود: رعایت اصول فنی کاش��ت برای افزایش برداش��ت محصوالت 

کشاورزی الزم است. 

سرپرس��ت انجمن س��ینما جوان ش��هرکرد گفت:مراس��م یادبود 
عباس کیارستمی فیلمس��از برجس��ته ایرانی دیروز در محل سالن 
غدیر ش��هرکرد با حضور مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد، رییس حوزه 
هنری اس��تان و جمع��ی از هنرمندان برگزار ش��د. ش��هاب کوهی 
افزود: در این مراس��م فیلم جاده ها و بخش هایی از مراس��م تشییع 
کیارس��تمی به نمایش گذاشته ش��د. عباس کیارس��تمی که برای 
درمان بیماری خود به فرانس��ه رفته بود بعداز ظه��ر روز 14 تیرماه 
در فرانس��ه در گذش��ت. کیارس��تمی در زمان حیات خود بیش از 
4۰ فیلم سینمایی، کوتاه و مس��تند از جمله طعم گیالس، باد ما را 
خواهد برد و کپی برابر اصل س��اخته اس��ت. جاده های کیارستمی  
مس��تند کوتاه ایرانی اس��ت محص��ول 1384 ب��ه کارگردانی خود 
 این فیلمس��از بزرگ  که ترکیبی از تصویر، ش��عر و موسیقی است با 
دیزالو ی عکس ها یا فیلم های سیاه و سفید. تصویر پایانی فیلم شامل 

انفجاری مهیب است که به همه آثار زندگی پایان می دهد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ایجاد اشتغال برای جوانان نقش مهمی در کاهش سن ازدواج دارد

حصر وراثت
4/232  آقای رضا جالیر نادری دارای  شناسنامه شماره 23027 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه  1499/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان کیومرث جالیر نادری 
به شناس��نامه 221 در تاریخ 95/2/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سپیده جالیر نادری،

 ش.ش 5277 فرزند 2- رضا جالیر نادری، ش.ش 23027 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9741 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/233  خان��م مری��م خلیلی دارای  شناس��نامه ش��ماره 3190 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه  1742/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیباز خلیلی به شناسنامه 
68 در تاریخ 94/11/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا خلیلی، ش.ش 633 فرزند 
2- اس��ماعیل خلیل، ش.ش 1246 فرزند 3- حس��ین خلیلی، ش.ش 2163 
 فرزند 4- معصومه خلیل��ی، ش.ش 1811018629 فرزند 5- مریم خلیلی، 
ش.ش 3190 فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را در یک مرتبه آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9740 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/234  خانم نگین نصیرپور دارای  شناس��نامه شماره 1120082471 به 
شرح دادخواست به کالس��ه  1414/95 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهرداد نصیرپور 
به شناسنامه 31091 در تاریخ 95/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا نصیرپور، 
ش.ش 5100211652 فرزن��د 2- نگین نصیرپ��ور،ش.ش 1120082471 
فرزند 3- نس��ترن نصیرپ��ور، ش.ش 5100181249 فرزن��د 4- فرح ناز 
خدادادی، ش.ش 967 همسر 5- عشرت رفیعی، ش.ش 3302 مادر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9739 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/235  خانم فاطمه قندهاری علویجه دارای  شناس��نامه شماره 5352  به 
شرح دادخواست به کالس��ه  1412/95 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر کریمی علویجه 
به شناسنامه 102 در تاریخ 95/2/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه قندهاری علویجه، 
ش.ش 5352 همسر 2- زهرا کریمی علویجه، ش.ش 2098 فرزند 3- علی 
کریمی علویجه، ش.ش 74263 فرزند 4- حسن کریمی علویجه، ش.ش 783 
فرزند 5- حس��ین کریمی علویجه، ش.ش 68 فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9738 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان 

)144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/236  آقای سعید یوسفی قوام آبادی دارای شناسنامه شماره 43488 به 
شرح دادخواست به کالسه  1497/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وهاب یوسفی قوام آبادی 
به شناس��نامه 32 در تاریخ 94/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- هوشنگ یوسفی قوام 

آبادی، ش.ش 16 فرزند 2- حسام یوسفی قوام آبادی، ش.ش 1500 فرزند 
3- سعید یوسفی قوام آبادی، ش.ش 43488 فرزند 4- مهری یوسفی قوام 
آبادی، ش.ش 6 فرزند 5- فردوس یوس��فی قوام آبادی، ش.ش 28 فرزند 
 6- فاطمه یوس��فی قوام آب��ادی، ش.ش 2 فرزند 7- محت��رم خانم همتی، 
ش.ش 339 همسر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را در یک مرتبه آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9737 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/237  خانم شهناز شمس اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 209 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1478/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی شمس اصفهانی 
به شناسنامه 2770 در تاریخ 78/1/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شهرام شمس اصفهانی، 
 ش.ش 992 فرزن��د 2- علیرضا معروف به ش��هریار ش��مس اصفهانی، 
ش.ش 264 فرزند 3- محمد رضا معروف به ش��هروز ش��مس اصفهانی، 
ش.ش 811 فرزند 4- هما ش��مس اصفهانی، ش.ش 318 فرزند 5- ش��هال 
ش��مس اصفهانی، ش.ش 312 فرزند 6- شهناز ش��مس اصفهانی، ش.ش 
 209 فرزند 7- شهره شمس اصفهانی، ش.ش 838 فرزند 8- نیره ماهوش، 
ش.ش 2207 همس��ر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را در یک مرتبه آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 الف: 9736 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )171 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/238  خان��م صفیه مالکی دارای  شناس��نامه ش��ماره 1987  به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه  1051/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه جوان مردپای قلعه 
به شناسنامه 699 در تاریخ 1394/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- مرضیه مالکی، 
ش.ش 28852 نس��بت با متوفیه فرزند 2- راضی��ه مالکی، ش.ش 29748 
نسبت با متوفیه فرزند 3- زهره مالکی، ش.ش 1753 نسبت با متوفیه فرزند 
4- زهرا مالکی، ش.ش 36866 نس��بت با متوفیه فرزن��د 5- صفیه مالکی، 
ش.ش 1987 نسبت با متوفیه فرزند 6- جواد مالکی، ش.ش 10725 نسبت 
با متوفیه همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 9735 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )163 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/239  خانم لیال زاغیان ذینفع دارای  شناس��نامه شماره 60806 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه  1180/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهری رضوی به 
شناسنامه 43848 در تاریخ 1391/1/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- مهدی جانقربانی 
 الریچه، ش.ش 2177 نس��بت ب��ا متوفی فرزن��د 2- محس��ن جانقربانی، 
ش.ش 344 نس��بت با متوفی فرزند 3- س��مانه جانقربانی الریچه، ش.ش 
2728 نسبت با متوفی فرزند 4- س��میه جانقربانی الریچه، ش.ش 71673 
نسبت با متوفی فرزند 5- مجید جانقربانی، ش.ش 10036 نسبت با متوفی 
فرزند 6- عباس جانقربانی الریچه، ش.ش 573 نس��بت با متوفی همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م الف: 9734 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )168 

کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/240  آقای علی اکبر فالحی دارای  شناس��نامه ش��ماره 1525 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه  1156/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرج اله فالحی هلق 
به شناسنامه 940 در تاریخ 1394/8/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- علی اکبر فالحی، 
ش.ش 1525 نسبت با متوفی فرزند 2- جواد فالحی، ش.ش 43696 نسبت 
 با متوفی فرزند 3- محس��ن فالحی، ش.ش 3088 نس��بت با متوفی فرزند

 4- رقیه فالحی هلق، ش.ش 1524 نسبت با متوفی فرزند 5- نرگس فالحی 
هلق، ش.ش 44926 نسبت با متوفی فرزند 6- لیال فالحی هلق، ش.ش 672 
نسبت با متوفی فرزند 7- بتول باقری، ش.ش 985 نسبت با متوفی همسر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9733 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/241  آقای مهرداد فالحی ب��ا وکالت الهام راه نورد دارای  شناس��نامه 
شماره 2195 به شرح دادخواست به کالسه  1153/95 ح 10  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد فالحی سیچانی به شناس��نامه 141 در تاریخ 1394/9/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- مهران فالحی سیچانی، ش.ش 350 نسبت با متوفی فرزند 2- مهرداد 
فالحی س��یچانی، ش.ش 2195 نس��بت با متوفی فرزند 3- مهدی فالحی 
 س��یچانی، ش.ش 802 نس��بت با متوفی فرزند 4- مانا فالحی س��یچانی، 
ش.ش 9207 نسبت با متوفی فرزند 5- ملیحه احتمالی، ش.ش 28353 نسبت 
با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9732 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/242  آقای سید محمود موسوی  دارای  شناسنامه شماره 628 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه  1158/95 ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید اصغر موسوی 
دهکردی به شناس��نامه 302 در تاریخ 1393/9/19 اقامت��گاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- سید 
محسن موس��وی، ش.ش 69616 نس��بت با متوفی فرزند 2- سید محمود 
موسوی، ش.ش 628 نسبت با متوفی فرزند 3- صفورا السادات موسوی، 
 ش.ش 60353 نس��بت ب��ا متوفی فرزند 4- س��ادات موس��وی دهکردی، 
ش.ش 69615 نس��بت ب��ا متوفی فرزند 5- مرضیه الس��ادات موس��وی 
دهکردی، ش.ش 71863 نس��بت با متوفی فرزند 6- س��ید مجید موسوی 
دهکردی، ش.ش 69617 نس��بت با متوفی فرزند 7- بدرالملوک خجس��ته 
بخت، ش.ش 31324 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 
م الف: 9731 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )184 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/243  خانم زهرا پاک دل دارای  شناس��نامه ش��ماره 61206 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه  1435/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم کمال به شناسنامه 
1063 در تاریخ 94/11/13 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محسن کمال، ش.ش 77776 
 فرزن��د 2- علیرضا کم��ال، ش.ش 1287300723 فرزن��د 3- آرزو کمال، 
 ش.ش 1270635204 فرزند 4- عفت حاج��ی زمانی، ش.ش 22840 مادر

 5- زهرا پاک دل، ش.ش 61206 همس��ر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.

 م الف: 9780 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )140 
کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/244  آقای رسول درستکار خوراسگانی دارای  شناسنامه شماره 138 
به شرح دادخواست به کالس��ه  1461/95 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی درستکار 
خوراس��گانی به شناس��نامه 174 در تاریخ 92/7/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رسول 
درستکار خوراسگانی، ش.ش 138 فرزند 2- زهرا درستکار خوراسگانی، 
ش.ش 112 فرزند 3- س��میه درستکار خوراس��گانی، ش.ش 120 فرزند 
4- زهره درس��تکار خوراس��گانی، ش.ش 1270248928 فرزند 5- بتول 
درستکار خوراسگانی، ش.ش 72 همس��ر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 
م الف: 9781 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )145 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ

دادنام��ه  راس��تای  در   950089 کالس��ه:  ش��ماره    4 /252
9409970351101924-94/11/25 اصداری از شعبه 11 دادگاه عمومی 
 حقوق��ی اصفهان خواندگان 1- حس��ن س��هرابی زمانی فرزن��د براتعلی

 2- مهدی بهش��تی دهکردی فرزن��د مصطفی 3- فریبا بهش��تی دهکردی 
 فرزند مصطفی 4- محبوبه بهش��تی دهکردی فرزند مصطفی 5- فضل اله

 بهش��تی دهک��ردی فرزن��د مصطف��ی 6- رس��ول بهش��تی دهک��ردی 
فرزن��د مصطف��ی 7- حس��ین س��رجوقیان 8- عل��ی بهش��تی دهکردی 
فرزن��د مصطف��ی 9- بدرالزم��ان بهش��تی دهک��ردی فرزن��د مصطفی 
10- قاس��م ن��وری علویج��ه فرزن��د محم��د 11- فرزان��ه بهش��تی 
12- محم��د شهس��واری علویج��ه فرزن��د مصطف��ی   دهک��ردی 

 13- نصراله بهش��تی دهکردی فرزند مصطفی 14- رضا خسروی فرزند 
غفور به طرفیت خواهان رقیه داودی فرزند درویش مبنی بر دستور فروش 
ملک مشاع ) پالک ثبتی 2526 فرعی از 18 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان( طبق 
ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ظرف مهلت 3 روز از تاریخ نش��ر آگهی 
جهت مالحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این شعبه 
حاضر گردید.  م الف: 11007 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

4/255  ش��ماره درخواس��ت: 9510460364900018 ش��ماره پرونده: 
9509980364900471 شماره بایگانی شعبه: 950479 آگهی ابالغ به آقای 
منوچهر بابایی فرزند حیات قلی به اتهام خیانت در امانت چک به ش��ماره 
676289 مورخ 94/4/23 به مبلغ 150/000/000 ریال از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 950479 د 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به 
واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری 
پرداخت میگردد.   م الف: 10996 ش��عبه 30  مجتمع ش��ماره دو  دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم 

4/254  آقای محمد جان نثاری در پرونده شماره 100299112 این شعبه به 
اتهام تهدید تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به 

موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.  
م الف: 11004 ش��عبه 42  دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )77 کلمه، 1 کادر(
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برای خودروسازی که خودروهایی مانند وینتیج، ونکویش 
 AM-RB 001 و ولکان می س��ازد، تولید خودرویی با ن��ام
بس��یار عجیب اس��ت؛ اما این نام کس��ل کننده برای یک 
خودروی مفهومی فوق العاده از استون مارتین با توانایی های 
شگفت انگیز انتخاب شده است؛ خودرویی جاده ای با شتاب، 
ترمز و توانایی گردشی هم س��طح خودروهای فرمول یک. 
AM-RB 001 حاصل همکاری مش��ترک استون مارتین و 
فناوری های پیش��رفته ردبول،  یعنی تیم طراحی و کارگاه 
مهندس��ی ماش��ین های مس��ابقه ای فرمول یک ردبول با 
هدایت سوپر استار طراحی خودرو های مسابقه ای آدریان 
نی��وی )Adrian Newey( اس��ت. اس��تون مارتین اعالم 
کرده که 95 درصد طراحی  خ��ودروی به نمایش درآمده، 
نهایی شده است. ادعا ش��ده است که پدال های دنده پشت 
فرمان این خ��ودرو از نمونه ه��ای فرمول ی��ک تنها کمی 
کندتر اس��ت. نمونه مخصوص پیس��ت این خودرو توانایی 
هم سطح خودروهای نوع لمانز اعم از پورشه 9۱9 و  آئودی 
 AM-RB 001 را خواهد داش��ت. نیوی در خص��وص R18 
گفت: »م��ا نمونه مخصوص جاده این خ��ودرو را با قطعات 
مشترکی نسبت به نسخه مخصوص مسابقات آن خواهیم 
س��اخت. با این که اختالفات کوچکی بین دو خودرو وجود 
دارد ولی دو خودرو مش��ترکات بس��یاری دارند«. با صرف 
نظر کردن  از نتای��ج نهایی می توان ب��ه صراحت گفت که 
این خودرو س��طح جدیدی از عملکرد را برای خودروهای 

جاده ای ثبت خواهد کرد. این خودرو س��رعتی بیشتر از 
بوگاتی شیرون که طبق تخمین ها چیزی نزدیک 

به ۴۴۲ کیلومتر بر ساعت است، نخواهد داشت. 
اما حتما به ش��کل غیر قاب��ل تصوری چاالک 
و پرش��تاب خواهد بود. منابع استون مارتین 
ش��تاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت آن  را 

کمتر از ۲/5 ثانیه اع��الم کرده اند. با تحمل 
شتاب جانبی باال و شتاب ترمزی معادل با 
دو برابر شتاب ثقل زمین، استون مارتین 
AM-RB 001 عملک��رد فوق الع��اده ای را 
از خود ب��ه نمایش خواهد گذاش��ت. برای 

آزمایش رانندگی با نمونه اولی��ه این خودرو باید 
حداقل یک س��ال صبر کرد. بر اس��اس اص��ول صنایع 

خودروسازی، AM-RB 001 برای سرعت های بسیار زیاد 
طراحی و توس��عه داده شده اس��ت. مدیران بخش مسابقه 
اس��تون مارتین و ردب��ول در خالل گرندپری اس��ترالیا در 
ماه می، قراردادی مش��ترک امضا کردند که 99 خودروی 
جاده ای در کنار ۲۰ نسخه مسابقه ای توانمند تا پایان سال 
۲۰۱۸ تولید و عرضه کنند. اگر درباره قیمت این ابرخودرو 
سوال کنید، طبق قیمت های معمول،  برچسب قیمت 3/۲ 
میلیون دالری برای آن پیش بینی می ش��ود. بس��یاری از 
جزییات مکانیکی AM-RB 001 هنوز نهایی نشده است اما 

همین را می دانیم که مانند سایر ابرخودروهای این قرن، این 
خودرو نیز دارای پیشرانه هیبریدی خواهد بود. آدریان نیوی 
در خصوص قوای حرکتی ردبول گفت: این منصفانه است که 
بگوییم پیشرانه های هیبریدی فرصت های زیادی را برای ما 
به وجود می آورند و برعهده ماست که چگونه از این فرصت ها 
استفاده کنیم. اما اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم که ما 
در حال ارزیابی پیشرانه های مختلف هستیم و هنوز تصمیم 
قطعی نگرفته ایم. من ش��خصا به یک مورد عالقه دارم که 
 AM-RB درباره آن صحبت نمی کنم. پیشرانه به کار رفته در
001 نمونه V-12 تنفس طبیعی خواهد بود و حجمی بین 
 AM-RB ۶ تا ۷ لیتر خواهد داشت. این پیشرانه منحصر به
001 خواهد بود و هیچ نقطه مشترکی با نمونه 5/۲ لیتری 
DB11 ندارد. همچنین طبق اعالم استون مارتین پیشرانه 
۱۲ س��یلندری AM-RB 001 توس��ط ش��رکت خاصی با 
تجربه های گسترده در عرصه رقابت های فرمول یک تامین 
می شود. پیشرانه مذکور به ش��کل خارق العاده ای کوچک 
خواهد بود تا زیر س��قف کوتاه و در ارتفاع نس��بتا باالیی از 
سطح زمین و میان دو محفظه عبور هوای بزرگ قرار گیرد. 
نیوی در این خصوص تصدیق کرد: قرار دادن یک پیشرانه 
V-12 در این خودرو بخشی از چالش تولید آن خواهد بود 
و کامال واضح است که تنها پیشرانه نیست، بلکه رادیاتورها، 

جعبه دنده و سایر قطعات نیزخواهند 
بود. سلول س��وختی هم باید 

در همین قسمت جای 

 . د گیر
نی��وی جزییاتی 

در خص��وص می��زان 
 AM-RB 001 توان خروج��ی

ارائه نک��رد اما احتماال این خ��ودرو حداقل 
۱۰۰۰ اسب بخار توان خواهد داشت. پیش تر زمزمه هایی 
از اس��تون مارتین شنیده می ش��د که بر اس��اس آن تمام 
قدرت خروجی پیشرانه توس��ط یک جعبه دنده ۸ سرعته 
سکوئنش��یال  به چرخ های عقب انتقال می یافت که البته 

نیوی به آن اشاره ای نکرد و به همین مورد بسنده کرد که: 
»خودرو باید کوچک، س��بک و دارای بازده باال باشد و اگر 
ش��ما به سیس��تم های کنونی موجود مانند جعبه دنده دو 
کالچه نگاهی بیندازید می بینید ک��ه به طور معمول وزنی 
در حدود ۱5۰ کیلوگرم دارد که ما در حال بررسی ایده های 
جایگزین هستیم«. تمام س��اختمان خودرو از فیبر کربن 
بس��یار س��بک، آلومینیوم و تیتانیوم س��اخته خواهد شد. 
نس��بت قدرت به وزن در این خودرو ۱ اسب بخار برای هر 
 AM-RB کیلوگرم خواهد بود. یکی از ویژگی های شاخص
001 بس��ته آیرودینامیکی با طراحی بی نظیر توسط نیوی 
اس��ت که خیلی در دید کاربران نیس��ت. به زبان ساده این 
خودرو برای کسب نیروی رو به پایین، از دانش آیرودینامیک 
استفاده کرده و به طور چش��مگیری چسبندگی باالیی به 
س��طح جاده دارد. در این خصوص باید به طراحی استادانه 
کف خودرو اش��اره ک��رد که از قس��مت جلوی��ی آن و زیر 
ورودی های بزرگ هوا آغاز ش��ده با عب��ور از اطراف کابین، 
در انتهای خودرو و در ارتف��اع باالتری از بخش های کناری 
آن، به پایان می رسد. پش��ت آن ورودی های بزرگ هوا در 
جلوی خودرو هیچ سیس��تم خنک کاری وج��ود ندارد؛ در 
واقع آ نها تنها محلی برای عبور هوا با س��رعت باال هس��تند 
که نیروی بزرگی به سمت پایین ایجاد می کنند. در قسمت 
انتهایی خودرو یک اس��پویلر دمنده 
وجود دارد. اگر چه تعداد 
و مح��ل دقیق 

خروجی های اگزوز هنوز به طور قطع مش��خص نیست اما 
گازهای خروجی از سطح رویی بدنه خارج شده و به سمت 
اسپویلر حرکت خواهند کرد که به حرکت هر چه سریع تر 
جریان و افزایش نی��روی رو به پایین کم��ک خواهد کرد. 
چرخ های جلو در یک محفظه خ��اص با ورودی های هوای 
بزرگ در پش��ت س��ازه گلگیر قرار گرفته اند که ه��وا را به 
س��مت کناره های خودرو، جایی که ورودی هوای موتور و 
دریچه های سیس��تم خنک کاری دقیق��ا جلوی چرخ های 
عقب ق��رار دارن��د، هدایت می کن��د. نوع سیس��تم تعلیق 
AM-RB 001 هنوز نهایی نشده اس��ت اما تعلیق با ارتفاع 
قابل تنظیم ای��ن قابلیت را برای خ��ودرو ایجاد می کند که 
بتواند روی جاده های معمول��ی حرکت کند و همچنین در 
پیست بتواند با کاهش ارتفاع چس��بندگی را افزایش دهد. 
برخالف مک الرن f1 دیگر خودروی طراحی ش��ده توسط 
 AM-RB ،طراح خودروهای فرمول یک، گ��وردون مورای
001 دارای سیستم های رانندگی کمکی الکترونیک است. 
نیوی در این خصوص نیز افزود: م��ا بخاطر قدرت زیاد این 
خودرو، سیس��تمی را برای کمک به راننده ارائه می دهیم. 
ما می خواهیم AM-RB 001  این قابلیت را داش��ته باش��د 
که  هر روز مورد استفاده قرار گیرد و این یعنی الزم نیست 
درحال رانندگی کامال متمرکز باشید. البته رانندگانی که از 
توانایی های خود مطمئن هستند و می خواهند از رانندگی 
با خودرو، بدون وجود سیستم های الکترونیکی کمکی لذت 

ببرند، قادر خواهند بود این سیستم را غیر فعال کنند.

استونمارتینازخودرویمفهومیخودمیگوید؛

هم فرمول یک، هم خودروی خیابان

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت گفت: س��ازمان 
بهداش��ت جهانی س��المت محصوالت تراریخت��ه موجود در 
بازار را مع��ادل محص��والت غیرتراریخته مش��ابه آنها اعالم 
 کرده و جای هیچ گونه نگرانی باقی نگذاشته است.  دکتر رضا 
ملک زاده درباره مسئله س��الم بودن محصوالت ترا ریخته و  
ش��ایعات و تبلیغات منفی علیه آنها گفت: هجمه رس��انه ای 
ش��دیدی علیه محص��والت تراریخت��ه در ماه ه��ای اخیر به 
وجود آمده و این در حالی اس��ت که سازمان بهداشت جهانی 
س��المت محصوالت تراریخت��ه موج��ود در ب��ازار را معادل 
محص��والت غیرتراریخته مش��ابه آنه��ا اعالم ک��رده و جای 
هیچ گونه نگرانی باقی نگذاشته است. وی افزود: عالوه بر این 
اطالع دارم که وزرای بهداشت در تمامی دوره ها بر سالمت این 
محصوالت تاکید داشته اند. مس��ئول و مرجع سالمت کشور، 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی است و افراد دیگر 
نمی توانند در رابطه با س��المت این محصوالت نظری بدهند 
و اگر هم نظر بدهند قابل اس��تناد نیست. وی در پاسخ به این 
پرسش که غیر از سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، 
آیا مراجع معتبر دیگری نیز س��المت این محصوالت را تایید 
کرده اند، گف��ت: بله، تحقیقات متعددی وج��ود دارد. یکی از 
آنها تحقیق ۲5 س��اله اتحادیه اروپایی اس��ت که پس از ۲5 
سال تحقیق و مشارکت صدها محقق و 5۰۰ گروه تحقیقاتی 
مس��تقل در نهایت اعالم کرده که این محصوالت کامال سالم 

هس��تند. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت گفت: 
اخیرا در یک اقدام مس��تقل دیگر آکادمی علوم، مهندس��ی 
و پزش��کی ملی آمریکا در یک تحقیق مس��تقل سالمت این 
محصوالت را طی ۲۰ سال گذشته مورد بررسی قرار داده  و در 
نهایت نتیجه گیری کرده اند که این محصوالت ایمن و س��الم 
هستند. وی درباره این که برخی از مدعیان اعالم می کنند که 

۲۸ کش��ور اروپایی مصرف این محصوالت را ممنوع کرده اند، 
اظهار داش��ت: این موضوع صحت ن��دارد. EFSA که مرجع 
صدور مجوز به محصوالت غذایی و بررسی سالمت محصوالت 
غذای��ی در اتحادیه اروپایی اس��ت، تا کنون ب��ه ۷۱ محصول 
تراریخته مجوز مص��رف داده و این محصوالت سال هاس��ت 
که در اروپا مصرف می ش��وند. ملک زاده گف��ت: عالوه بر این 

مشخصا برخی از محصوالت هس��تند مثل سویا که می توان 
گفت معادل غیرتراریخته در بازار تجارت جهانی از آنها وجود 
ندارد و تقریبا همه کش��ورهای جهان از محصوالت تراریخته 
آن  استفاده می کنند. از سوی دیگر حدا قل 5 کشور اروپایی 

سالهاست که به کشت و کار این نوع 
محصوالت اشتغال دارند. وی درباره 
مزیت س��المت غذای��ی محصوالت 
تراریخته به محصوالت غیرتراریخته 
گفت: اول این که برخی از محصوالت 
تراریخته نسبت به آفت مقاومند و در 
فرآیند تولیدش��ان بی نیاز از مصرف 
س��موم آفت کش هس��تند و برخی 
نی��ز در برابر علف کش ه��ا مقاومند 
که در این نوع محصوالت، از سموم 
علف کش ایمن تر استفاده می شود. 
معاون وزیر بهداش��ت یادآور ش��د: 
عوارض باقیمانده س��موم شیمیایی 

کش��اورزی در غذای مردم بر س��المت انس��ان ها کامال ثابت 
شده است. وقتی ما بتوانیم این سموم را در محصوالت حذف 
کنیم یا کاهش دهیم و یا از سموم ایمن تر استفاده کنیم، صد 
در صد غذای سالم تری به س��فره مردم اضافه شده است. وی 
افزود: در برخی موارد نی��ز ارزش غذایی محصوالت تراریخته 

افزایش یافته است؛ مثال معروف و ارزشمند آن برنج طالیی 
است که ویتامین آ دارد. برنج های تراریخته ای هم تولید شده 
اس��ت که آهن قابل جذب زیادی دارد و به ویژه برای خانم ها 
بسیار مفید است. ملک زاده درباره سموم علف کش و این که 
برخی اعالم می کنند  گالیفوسیت که 
در فرآیند کشت محصوالت تراریخته 
مقاوم به علف کش اس��تفاده می شود 
سرطان زاست گفت: سازمان بهداشت 
جهانی و سازمان خواروبار جهانی در 
یک بررسی مش��ترک تمامی سموم 
علف کش را مورد بررسی قرار داده اند. 
وی تاکی��د ک��رد: ای��ن دو س��ازمان 
جهانی در نهایت اع��الم کرده اند که 
گالیفوس��یت که از 5۰ سال پیش در 
کش��اورزی مصرف می ش��ود و اخیرا 
در فرآیند کشت برخی از محصوالت 
 تراریخت��ه در م��زارع نی��ز جایگزین

علف کش های بسیار خطرناک شده است، جزو کم خطرترین 
انواع علف کش هاست. ملک زاده افزود: در وزارت بهداشت نیز 
تقاضاهای وارد شده به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و بعد 
مجوز می گیرند پس ج��ای هیچ گونه نگرانی برای مردم باقی 

نخواهد ماند.

آین��ده ای را تص��ور کنید ک��ه در آن، فرودگاه ه��ا همزمان 
نقش راه آهن را هم ایف��ا  کنند. در واقع فن��اوری مورد نظر 
ما هواپیمایی اس��ت که کابین آن از بدنه اش جدا می شود و 
بدون کوچک ترین مش��کلی به قطار بدل می گردد و سپس 
س��فر خود را به صورت زمینی از س��ر می گیرد. اما ویژگی 
خاص این سفر آن اس��ت که دیگر نیازی به تعویض وسایل 
نقلیه مختلف )نظیر تاکس��ی، مترو و قطار( نخواهید داشت 
و از خانه تا هتل محل اقامت خود را می توانید تنها با یک بار 

سوار شدن طی کنید.
تصویری ک��ه برای ش��ما توصیف کردیم ش��رح مختصری 
 از برنامه های کنسرس��یوم محققان سوییس��ی اس��ت که 

Clip-Air نام دارد.
این وس��یله در اصل ترکیبی حجیم از هواپیما و قطار است 
که برخ��الف دور از ذهن نب��ودن ایده س��اخت آن احتماال 
 Clip-Air هیچ گاه به مرحله تولید نخواهد رس��ید. در واقع
را می توان نوعی هواپیمای ماژوالر خواند که از چهار بخش 
مختلف س��اخته شده اس��ت؛ بدنه این پرنده س��ه کابین یا 
کپس��ول مختلف دارد که می تواند مسافران را حمل کند  و 

نیز بارگیری یا سوخت گیری را انجام دهد.
بخش دیگر این وسیله نقلیه عجیب نیز خود هواپیماست که 
از بخش هایی نظیر کابین و چند موتور تشکیل شده و شبیه 
به بمب افکن ه��ای پنهان کار به نظر می آید. کپس��ول های 
این پرنده نیز طوری طراحی ش��ده اند که امکان جدا شدن 
از بدنه را دارند و می توانند مسیر خود را به صورت زمینی یا 
ریلی ادامه دهند که این مسئله هم به ماموریت آنها بستگی 
 دارد. فاصل��ه میان راس دو بال این هواپیم��ا برابر با ۶۰ متر 
عنوان ش��ده و طول بدنه اش ه��م نصف این میزان اس��ت. 
هرکدام از کپس��ول های Clip-Air قادرند حداکثر تا 3۰ تن 
بار یا ۴5۰ مسافر را حمل کنند و از این لحاظ می توان آن را 

به ایرباس A320 شبیه دانست.
سرپرس��تی کنسرس��یوم طراحی Clip-Air را هم موسسه 
فناوری فدرال س��وییس در لوزان بر عهده دارد و متاسفانه 
آن طور که پژوهش��گران گفته اند بعید ب��ه نظر می آید این 
طرح مفهومی روزی به خطوط تولید برسد. در وبسایت این 
کنسرسیوم آمده است: بین ۴۰ تا 5۰ سال طول می کشد تا 
Clip-Air با سه کپسول خود به صورت عملیاتی در بیاید که 

این زمان بسیار طوالنی است.
در واقع این هواپیما را می توان نوعی پروژه اکتشافی خواند 
که هدفش گش��ودن مس��یرهای فکری تازه ای در رابطه با 
صنعت هوای��ی تجاری و اس��تفاده از فناوری ه��ای موجود 
 است تا از این طریق به شکل بنیادی تری در مورد ابزارهای 

حمل و نقل بازنگری گردد.

تلفیقایستگاهقطاروفرودگاه؛

هواپیماقطارمیشود

خبر

معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتمیگوید؛

محصوالتتراریختهسالمهستند

تاپایاناینماهمنتظرباشید؛

پرچمدارجدیدمیزوخودینشانداد
منجماندانشگاهیدرکالیفرنیابهآندستیافتند؛

آبدرجاییغیراززمینماهموجوددارد
خودرانتسالبهروزمیشود؛

دودوربینبرایکاهشخطا
همان طور که در روزهای گذش��ته نیز خبر داده 
بودیم، میزو اعالم کرده قص��د دارد در تاریخ ۲9 
 MX6 تیر ماه از تلفن هوشمند جدید خود با نام
رونمایی به عمل آورد و حاال تصاویری از پش��ت 
و جلوی دس��تگاه نیز به فضای اینترنت راه یافته 
اس��ت. این تلفن 

هوشمند به نمایشگر 5/5 اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ 
مجهز خواهد بود و تراشه Helio X20 به همراه 
پردازشگر گرافیکی Mali-T880 برای آن در نظر 
گرفته شده است. از دیگر امکانات محصول جدید 
میزو می توان به ۴ گیگابایت حافظه رم و 3۲ یا ۶۴ 
گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد. دوربین های 
دس��تگاه نیز ۱۲ و 5 مگاپیکس��لی خواهند 
بود. اما بر اس��اس تصاویر جدید 
 MX6 می ت��وان گفت
ک��ه در حقیق��ت 
فبل��ت پرچم��دار 
این سازنده چینی 
به حس��اب م��ی آید 
از نظر طراح��ی به مدل 
Pro 6 )پرچم��دار فعل��ی( 
شباهت های بسیاری دارد. عالوه 
بر این الزم است بدانید نسخه 3۲ 
گیگابایت��ی از Meizu MX6 با قیمت 
۲95 دالر و مدل ۶۴ گیگابایتی آن  با 3۰5 

دالر به فروش خواهد رسید.

تیمی متشکل از منجمان دانش��گاه سانتا کروز 
کالیفرنی��ا، برای اولین بار ش��واهد محکمی دال 
بر وجود ابرهای ح��اوی آب در نقطه ای خارج از 

منظومه خورشیدی یافته اند.
اندرو اسکمر، استادیار رشته نجوم و اخترفیزیک 
در بیانی��ه ای ک��ه روی وبس��ایت این دانش��گاه 
 منتشر شده اظهار کرده اس��ت: »نتایج آزمایش 
 WISE 0855 طیف سنجی ما نش��ان می دهد
در میان ابرهایی از جنس بخار آب احاطه ش��ده 
و ظاهر کلی آن بس��یار به مشتری شبیه است«. 
WISE 0855 یک کوتوله قهوه ای است که بیش 
از ۷ سال نوری با زمین فاصله دارد و جرم آن پنج 
برابر جرم مشتری محس��وب می شود. دمای آن 
منفی ۲3 درجه  سانتی گراد یا ۲5۰ درجه کلوین 
است که آن را به یکی از سردترین اجرام در نوع 

خودش بدل می کند.
به نقل از دانشگاه سانتا کروز، مشاهدات پیشین 
در س��ال ۲۰۱۴ نش��ان می داد که ممکن است 
در اط��راف این ج��رم ابرهای ح��اوی آب وجود 
داشته باشد اما این اطالعات بر اساس داده های 

محدود فوتومتریک )سنجش ش��دت نور( بود.
این در حالی اس��ت ک��ه در بررس��ی های جدید 
محققان برای مشاهده این کوتوله قهوه ای، طی 
۱3 ش��ب و در مجموع ۱۴ س��اعت، از تلسکوپ 
Gemini-North واق��ع در هاوای��ی اس��تفاده 
 کرده  و به این ترتیب توانس��ت�ه اند اولین نتایج 
 طی��ف س��نجی از ای��ن ج��رم آس��مانی را 
به دست آورند. این تلس��کوپ بر فراز بلن�دترین 
کوه هاوایی قرار دارد و به همین دلیل بخ�ارهای 
کمت�ری برای مش��اهدات تلس��کوپی آن ایجاد 

مزاحمت خواهد کرد.

به دنبال حادثه ای که برای راننده یک دس��تگاه تسال 
مدل اس که در حالت رانندگی خودکار قرار داش��ت 
پیش آم��د و منجر به مرگ وی ش��د تس��ال در حال 
کار روی نس��خه ای بهینه ش��ده از سیستم هوشمند 
اتوپایلوت اس��ت. تس��ال ب��ه ط��ور منظ��م در حال 
 بهینه س��ازی و توس��عه سیس��تم اتوپایلوت است و

 رفته رفته توانایی های بیشتری از این سیستم را فعال 
می کند؛ قابلیت هایی مانند سیستم درخواست برای 
پارک خودکار. انتظار می رود ک��ه اتوپایلوت ۲ با اتکا 
به حسگرهای بسیار پیشرفته تر از نمونه های کنونی 
تسال اس و تسال ایکس، بتواند قدمی قابل توجه برای 
این سیستم محسوب شده و بر توانایی های آن بیفزاید. 
براس��اس اعالم منبعی در تس��ال، این بهینه سازی ها 
عموم��ا در رابطه با دوربین دید جل��وی دوگانه انجام 
ش��ده اند. این گزارش ها می افزاید: »سیستم دوربین 
دوگانه، توانایی شناس��ایی به موقع و واکنش مناسب 
نس��بت به چراغ ها و عالئم راهنمایی را بدون نیاز به 
دخالت راننده داراس��ت.»حادثه منج��ر به مرگی که 
اخیرا اتفاق افتاد س��بب ش��د تا یکی از نقاط ضعف و 
محدودیت های سیس��تم دوربین تکی نمایان شود. 

این نقطه ضعف، همان عدم توانای��ی این دوربین در 
تفکیک تریلر س��فید رنگ از آس��مان روشن فلوریدا 
بود. هنوز مشخص نیس��ت که در برابر چنین مانعی 
سیستم دوربین دوگانه جلو تا چه میزان کارآمد است 
اما مبرهن است که وجود دو عدد لنز می تواند در کنار 
اطالعات حس��گرهای راداری، تصویری سه بعدی از 
محیط را ارائه دهد. همانند سیس��تم اتوپایلوت فعلی 
اتوپایلوت ۲ نیز در ابتدا به صورت عمومی در نسخه بتا 
عرضه خواهد شد و انتظار می رود که از اواخر امسال به 
بازار بیاید. شرکت تسال هنوز زمان دقیق عرضه رسمی 

این سیستم را اعالم نکرده است.

EFSAک�همرج�عص�دور
مج�وزب�رایمحص�والت
غذاییوبررس�یس�المت
آنه�ادراتحادی�هاروپای�ی
است،تاکنونبه۷۱محصول
تراریختهمجوزمصرفداده
واینمحصوالتسالهاست
کهدراروپامصرفمیشوند
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خبراخبار

كشف محموله چهار تني 
چوب قاچاق در اردستان

خانواده های برخوردار، ازكالس های 
تابستاني استفاده  می كنند

طرح نشاط معنوی
 در بقاع متبركه فریدن برگزار می شود

پس از گذشت 34 سال؛

 طرح خط فاضالب
 در ایستگاه دهاقان متوقف شد

مدیر میراث فرهنگی چادگان خبر داد:

افزایش 10 درصدی ورود 
گردشگران به چادگان

امس��ال نیز آیین جزءخوانی قرآن کریم در منازل، مساجد و 
بقاع متبرکه امامزادگان شهرس��تان برپا ش��د و مردم 

اس��تقبال قابل توجهی از این مراس��م به عمل 
آوردند. با برپایی چنین مراس��م و محافلی 

است که می توان به حق آران و بیدگل 
را به عنوان شهر قرآنی کشور نام برد 

و به این لقب مباهات کرد.
نظ�م مث�ال زدن�ی و 

هماهنگی بی نظیر
در می��ان این محاف��ل، آیین 
جزءخوان��ی آس��تان مقدس 
امام��زاده محمدهالل)ع( که 
برای هفتمین س��ال پیاپی از 

شبکه قرآن سیمای جمهوری 
اسالمی ایران نیز پخش می شد، 

از جای��گاه ویژه ای برخ��وردار بود. 
برگزاری منظم و منسجم این مراسم 

جای تقدیر فراوان دارد، نظمی که حاصل 
س��ازماندهی و زحمات گروه اجرایی آس��تان، 

خصوصا خادم��ان افتخاری که هر ش��ب بدون هیچ 
چشمداش��ت و توقعی در فعالیت های آماده س��ازی شرکت 

می کردند، بود.
در کنار این حضور و همکاری مردم شهرستان، یکی از نکات 
قابل توجه این آیین مبارک به ش��مار م��ی رود. عالوه بر این 
امسال با تقدیم ثواب تالوت روزانه به چند تن از شهدایی که 
پیکر مطهرشان در حرم مطهر این امامزاده  بزرگوار دفن شده 

بود، عطر تالوت قرآن با یاد شهدای گرانقدر آمیخته شد.
قاریان وارداتی

با این وجود، در کنار محاس��ن قابل توجهی که در برگزاری 
 ای��ن آیی��ن وج��ود دارد، انتقاداتی نیز ب��ه آن وارد اس��ت. 
آران و بیدگل عنوان ش��هر نمونه  قرآنی را یدک می کش��د، 
ولی گذشته از حضور و عالقه  مردم به قرآن کریم، این عنوان 
می توانس��ت نمود بیش��تری در برگزاری آیی��ن جزءخوانی 
آستان محمدهالل)ع( داشته باشد. هر چند سال ها از حضور 
صداوس��یما در آیین جزءخوانی این حرم مقدس می گذرد، 
هنوز نقش قاریان و ترتیل خوانان بومی به حد مطلوب نرسیده 
است. این در حالی است در آیین های جزءخوانی شهرهایی 
نظیر قم، مش��هد، کرمان و اصفهان که از سیمای جمهوری 
اسالمی و ش��بکه تلویزیونی قرآن نیز پخش می شود، تنها از 
قاریان بومی همان شهرها استفاده می شود و قاریان غیر بومی 

به آن راه ندارند.
البته مس��ئوالن برگزاری در قبال این موضوع، شورای عالی 
قرآن را به عنوان مس��ئول تایی��د و انتخاب قاری��ان معرفی 

 می کنند. 
بر این اس��اس این ش��ورا مدعی اس��ت تنها به قاریانی برای 
 تالوت در شبکه قرآن مجوز می دهد که حائز استانداردهای 

بین المللی قرائت و مقام های قابل قبول قرآنی باشند.
با این وجود در شهرس��تان، قاریان و ترتی��ل خوانان زیادی 
حضور دارند که مقام ها و مهارت آنان از ترتیل خوانان دیگر 
 برنامه های ش��بکه قرآن بیش��تر اس��ت ولی در جزءخوانی

 آستان محمدهالل)ع( جایگاهی ندارند.
 جالب اینکه ش��هرهای دیگر هرگز قاریان آران و بیدگلی را 
که در آیین جزءخوانی حرم مطهر شرکت می کنند و ظاهرا 
صاحب مجوز شورای عالی قرآن هستند، برای ترتیل خوانی 
به قاریان بومی خ��ود ترجی��ح نمی دهند و از آن��ان دعوت 
نمی کنند. گذشته از اینها، هزینه هایی که برای حضور قاریان 
از ش��هرهای دیگر در آیین جزءخوان��ی و قرائت قرآن صرف 

می شود، بسیار باالست.
جای خالی آران و بیدگل در پخش زنده

درست است که شناس��اندن آران و بیدگل به عنوان یکی از 
شهرستان هایی که ظرفیت های قابل توجهی در زمینه های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد، می تواند یکی از 
دستاوردهای پخش زنده مراسم مختلف در طول سال باشد، 
ولی سال هاس��ت ما در همین هدف باق��ی مانده ایم و باالتر 
نمی رویم. طوری که به نظر می رس��د گرفتن چند س��اعت 

آنتن زنده تلویزیون در س��ال به عنوان هدف تلقی می شود و 
پیشرفتی در کار نمی آید.

البته ناگفته نماند که در تمام برنامه های پخش 
زنده  شهرستان، از آران و بیدگل تنها چند 
نما از ظاه��ر حرم محمده��الل)ع( و 
گاهی خیابان های اط��راف و گلزار 
ش��هدای ای��ن آس��تان نمایش 
داده می ش��ود که مسلما تمام 

شهرستان نیست.
 در ای��ن برنامه ه��ا حرم های 
مطه��ر س��ایر امام��زادگان 
شهرس��تان، ظرفیت ه��ای 
گردشگری آن و سایر مواردی 
که قابلیت عرضه به تمام کشور 
و جهان را دارد کجای کار است؟ 
حتی از دارالش��هدا ب��ودن و رتبه  
نخس��ت ایثارگری آن در کش��ور که 
شاید تناسب بیش��تری با برنامه های این 
چنینی داشته باشد نیز اثر شاخصی در برنامه ها 

نیست.
تدوی��ن نقش��ه  راه و ه��م اندیش��ی صاحبنظ��ران در مورد 
اس��تفاده هایی که می توان از این فرصت ب��ی نظیر، که جزو 
معدودی از شهرس��تان های کش��ور از آن بی بهره هستند، 
می تواند در این زمینه راهگش��ا باشد و این معضل را برطرف 
س��ازد. در حال حاضر این ط��ور به نظر می رس��د که پس از 
حدود ۱۰ سال از پخش زنده  مراس��م مختلف آران و بیدگل 
در شبکه های مختلف صدا و س��یما، هدفی به نام شناساندن 
شهرس��تان به مقدار قابل توجهی محقق ش��ده است و باید 

افق های دیگری را پیش رو قرار داد.
تکرار در تکرار…

کسانی که آیین جزءخوانی شهرس��تان را در سال های اخیر 
دنبال کرده باشند، متوجه می شوند که چه در زمینه  بصری و 
 چه در زمینه های محتوایی، برنامه ها تغییری نداشته است.

 به عنوان مثال هر صب��ح رمضان برنام��ه جزءخوانی با یک 
نما از باز ش��دن درهای آس��تان محمدهالل)ع( و همزمان 
 با آن صدای صلوات حاضران، آغاز می ش��ود و ب��ا یک نما از

 بسته شدن این درها پایان می یابد.
در حالی که در آیین های مش��ابه، مثال در مراسمی که در قم 
برگزار می ش��ود، با اختصاص بخش��ی از زمان پخش زنده به 
بیان تفسیر و پیام آیه های هر جزء، محتوایی نیز به حاضران 
و بینندگان ارائه می شود.در این زمینه هم می توان از ظرفیت 
نیروهای شهرس��تانی که در زمینه های تفسیری و محتوایی 

صاحب نظر هستند، بهره برد.

 فرمان��ده انتظامي شهرس��تان اردس��تان از کش��ف مقدار 
چهار ت��ن و 8۰۰ کیلو گرم چوب قاچاق در این شهرس��تان 
خبر داد.سرهنگ رحمت اهلل مهرانفر اظهار کرد: در راستاي 
اجراي طرح پیشگیري از قاچاق منابع ملي ماموران انتظامي 
شهرستان اردستان به جنگل های حاشیه کویر اردستان اعزام 
شدند. وي ادامه داد: ماموران به یک دستگاه کامیونت خاور 
مشکوک و آن را متوقف کردند و در بازرسي از آن چهار تن و 

8۰۰ کیلو چوب تاق قاچاق کشف شد.
مهرانفر ارزش این محموله را ۱44 میلیون ریال عنوان کرد و 
گفت: در این زمینه راننده خاور دستگیر و جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شد.
فرمانده انتظامي شهرس��تان اردس��تان گفت: شماره تلفن 
 ۱۱۰ ب��ه عنوان پ��ل ارتباط��ي مردم ب��ا پلیس ب��ه صورت 
ش��بانه روزي آم��اده دریافت گزارش��ات مردم در راس��تاي 

پیشگیري از جرائم است.

کارش��ناس امور پیش��گیری بهزیس��تی گلپای��گان گفت: 
خانواده های برخ��وردار، از کالس های تفریحی و آموزش��ی 
تابستاني استفاده می کنند و بس��یاري از خانواده  ها به دلیل 
هزینه،  نمی توانن��د فرزند خود را در ای��ن کالس ها ثبت نام 

کنند. 
مرتضی طب��رزدی اظهار ک��رد: باید در مس��ائل فرهنگی و 
اجتماعی بیدار ش��ویم و قبول کنیم که ام��روزه مواد مخدر 
آسیب های فراوانی به سیستم خانواده و اجتماع وارد می کند.

به مراکز ترک اعتی��اد مراجعه کنیم و ببینی��م چه تعداد از 
جوانان مان درگیر این معضل هستند.

وی دررابطه با وضعیت پیشگیری از اعتیاد ادامه داد: اگر قرار 
اس��ت در این معضل اجتماعی به نقطه مطلوبی برسیم باید 
زمانی که برنامه هایی در این راستا برگزار می شود همه در آن 
شرکت کنیم. وقتی نمایشگاهی در زمینه اعتیاد برپا و مقرر 
می ش��ود هر روز یک اداره در نمایش��گاه حضور پیدا کند، از 

مسئولیت شانه خالی نکنیم.
طب��رزدی گفت: بعض��ی از  خانواده ها به دلی��ل هزینه های 
 گ��زاف، نمی توانند فرزند خ��ود را در کالس های تابس��تانی

 ثبت نام کنند. ورزش نباید به بخش خصوصی واگذار شود، 
باید همگانی باش��د تا همه بتوانند از آن اس��تفاده کنند. آیا 
اکنون همه ای��ن توانایی را دارند که از کالس های ورزش��ی 

استفاده کنند؟

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن از برگزاری 
طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه این شهرستان خبر داد.

 فرشید هاشمی اظهار داشت: باتوجه به منویات مقام معظم 
رهبری و در راس��تای تبدیل بق��اع متبرکه ب��ه قطب های 
فرهنگی مراکز فرهنگ��ی و قرآنی 7 امامزاده عظیم الش��أن 

فریدن طرح نشاط معنوی را اجرا می کنند.
 وی ادام��ه داد: این ط��رح با ه��دف و رویکرد غنی س��ازی

 اوقات فراغت نوجوانان و جوانان برگزار می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان فریدن در ادامه 
افزود: در این طرح 4 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم قرآنی و 

7 مبلغ با اداره اوقاف و امور خیریه همکاری دارند.
فرش��ید هاش��می در ادامه بیان کرد: دوره های دعاخوانی، 
 حفظ قرآن کریم در قالب طرح ملی تربی��ت حافظان قرآن 
 و دیگ��ر کالس ه��ای آموزش��ی نی��ز در قال��ب ای��ن طرح 

برگزار می شود.
 وی ادامه داد: عالقه مندان می توانند جهت شرکت و دریافت 
اطالعات تکمیلی با امور فرهنگ��ی اداره اوقاف و امور خیریه 

فریدن تماس بگیرند.

طرح خط فاضالب که یکی از دغدغه های مردم شهرس��تان 
دهاقان است پس از گذشت 34 سال هنوز اجرا نشده و برای 

پیشبرد، منتظر سرمایه گذار بخش خصوصی است.
هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در این باره گفت: در اجرای طرح فاضالب کش��ی به دهاقان 
هیچ گزینه ای به جز ورود بخش خصوص��ی نداریم و دولت 

نمی تواند هزینه کالن در این زمینه صرف کند.
وی با بیان اینکه تاکنون 6 میلیارد و 88۰ میلیون ریال برای 
این طرح هزینه ش��ده، اظهار داشت: امس��ال از بودجه های 
ملی 3۰درصد برای فاضالب اس��تان اصفهان تخصیص داده 

شده است. 
مدیرعامل آبفا استان اصفهان با اشاره به تامین آب آشامیدنی 
شهرس��تان دهاقان تصریح کرد: انتق��ال آب از محل تصفیه 
خانه بابا ش��یخ علی مبارکه به دهاق��ان 26 میلیارد و 5۰۰ 
میلیون تومان برآورد هزینه ش��ده که ادام��ه روند به بخش 

خصوصی در حال مناقصه می باشد.
وی از اختصاص چاه آهکی برای تامین آب آشامیدنی دهاقان 
خبرداد و افزود: اس��تفاده از دستگاه آب ش��یرین کن نیز در 

سال های آینده به شهرستان اختصاص داده می شود.
امینی با توجه به ترکیدگی لوله های آب شهر گلشن دهاقان 
 اذعان داش��ت: اصالح ش��بکه های این ش��هر نیز به زودی

 انجام می شود.

مدیر میراث فرهنگی و صنایع دس��تی چادگان گفت: تعداد 
مسافران و گردش��گران در مدت تعطیالت عید فطر در این 
شهرس��تان بالغ بر 9۰ هزار نفر بود و این آمار نسبت به سال 

گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
نوراهلل عبداللهی اظهار ک��رد: عید فطر یکی از ش��لوغ ترین 
روزهای چادگان در طول سال است؛ زیرا در این ایام مسافران 
و گردشگران برای استفاده از آب وهوای پاک و بدون دود از 
اقصی نقاط کش��ور به این شهرستان مس��افرت می کنند تا 

همراه خانواده ایام خوبی را در این شهرستان سپری کنند.
وی افزود: تعداد مسافران و گردش��گران در مدت تعطیالت 
عید فطر در این شهرستان بالغ بر 9۰ هزار نفر بود و این آمار 

نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
مدیر میراث فرهنگی و صنایع دس��تی چادگان عنوان کرد: 
مسافران و گردشگرانی که به این شهرستان سفر کردند، در 
پارک ها، منازل مسکونی، حاشیه رودخانه زاینده رود و پارک 

آبشار و میدان ورودی شهر چادگان اتراق کردند.
وی تصریح کرد: شهرستان چادگان یکی از مناطق گردشگری 
استان اصفهان است که مسافران، گردشگران و توریست های 
زیادی به این شهرستان سفر می کنند و به علت فراهم نبودن 
امکانات توریستی مشکالتی برای مس��افران ایجاد می شود 
که امیدواریم مس��ئوالن شهرستان و اس��تان در تخصیص 
اعتبارات گردش��گری عنایت ویژه ای به شهرستان چادگان 

داشته باشند.
عبداللهی گفت: شهرس��تان چادگان مکان ه��ای مذهبی و 
تفریحی زیادی دارد که می توان به دهکده عمران زاینده رود، 
مجتمع ش��هرداری که ب��رای عم��وم آزاد اس��ت، مجتمع 
ذوب آهن، پل علی آباد، پل اورگان و پل روستای گشنیزجان 
و حاشیه رودخانه زاینده رود چادگان اش��اره کرد که دارای 

آب وهوای معتدل و محیطی آرام است.
وی ادامه داد: مس��افران می توانند در ط��ول اقامت خود در 
این شهرس��تان ضمن بازدید از این مکان ها ،س��فر خوبی را 

تجربه کنند.
مدیر میراث فرهنگی و صنایع دستی چادگان به آثار باستانی 
و تاریخی شهرس��تان چادگان اش��اره کرد و بیان داش��ت: 
خانه تاریخی دکتر صالحی در ش��هر چ��ادگان، کاوه آهنگر 
 در روس��تای مش��هد کاوه در غرب چادگان، پ��ل اورگان و

 پل گش��نیزجان، امام زاده عبداهلل زید ابن حس��نی در شهر 
زیارتی رزوه در ۱۰ کیلومتری چ��ادگان، امامزاده محمد در 
روستای پرمه و امامزاده اسماعیل در روستای فراموشجان در 

بخش چنار رود از آثار دیدنی این شهرستان است.

نگاهی به آیین جزءخوانی درحرم محمدهالل)ع(؛

غفلت از ظرفیت های قرآنی آران و بیدگل

عرضه شکر
 بر اساس قیمت تنظیم بازار

تیران وکرونشهرضاخوانسار

افزایش میزان خرید تضمینی 
از كشاورزان 

 بخشودگی جرایم 
كارفرمایان خوش حساب تامین اجتماعی

محافظت از مسجد تاریخی نطنز
 با دوربین مدار بسته

راه اندازی نخستین مركز جامع اطالع رسانی گردشگری
 در كاشان 

 سرپرس��ت اداره می��راث فرهنگی نطن��ز گفت: ب��ا اعتباری
 2۰۰ میلیون ریالی، مجموعه تاریخی مسجد جامع و آرامگاه 

شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی به دوربین مداربسته تجهیز 
شد. حسین یزدانمهر اظهار کرد: در راستای تأمین امنیت این 
اثر ارزشمند تاریخی و همچنین به جهت جلوگیری از تخریب 
فضاهای داخلی این اثر توس��ط بعضی از گردشگران با نوشتن 
یادگاری و غیره، پیگیری های الزم در خصوص تخصیص اعتبار 
برای خرید و نصب دوربین مداربسته انجام و مبلغ 2۰۰ میلیون 
ریال جهت این امر در نظر گرفته ش��د. وی افزود: پس  از آن با 
انعقاد قرارداد با پیمانکار مربوطه نسبت به نصب دوربین ها در 
قسمت های مختلف فضای داخلی و کوچه های اطراف این اثر 
تاریخی اقدام شد. سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان نطنز در ادامه گفت: در حال حاضر این 
مجموعه تاریخی و اطراف آن به صورت ش��بانه روزی توس��ط 

همکاران مستقر در محل تحت کنترل است.
مجموعه تاریخی مس��جد جام��ع و آرامگاه ش��یخ عبدالصمد 
نطنزی با ش��ماره ۱88، در فهرس��ت آثار ملی کش��ور به ثبت 

رسیده است.

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان از 
راه اندازی نخستین مرکز جامع اطالع رسانی گردشگری 

در کاشان خبر داد.
محمدعلی فرجی اظهار داش��ت: با فرارس��یدن ایام نوروز 
و فصل گالب گیری، مراک��ز اطالع رس��انی متعددی در 
سطح کاشان برپا می ش��د که پس از این مدت مسافران و 
گردشگران با ورود به ش��هر کاشان برای یافتن مکان های 

تاریخی و یا اقامتگاه ها با مشکل مواجه بودند.
وی با بیان اینکه بنا بر دستور شهردار کاشان مرکز جامع 
اطالع رسانی و گردشگری در بلوار امام رضا)ع( و حدفاصل 
غار مصنوعی نیایش تا مصالی کاش��ان راه اندازی ش��د، 
 تصریح ک��رد: در ای��ن مرکز بروش��ورهای گردش��گری، 
لوح های فشرده گردشگری و نقشه راهنمای گردشگری 

توزیع می شود.
مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری کاشان 
اظهار داش��ت: همچنین در این مرک��ز اطالعات مکان ها 

و تورهای گردش��گری و بناهای تاریخی و اماکن اقامتی و 
استیجاری در اختیار مسافران قرار می گیرد.

حسین نکونام با اشاره به تامین شکر در شهرستان خوانسار اظهار کرد: با توجه 
 به اعالم کمبود ش��کر در شهرس��تان های گلپایگان، فری��دن و برخی دیگر از 
شهرستان ها خوشبختانه بازار خوانس��ار دچار هیچ گونه کمبودی در خصوص 

شکر نبود.
 وی افزود: در ح��ال حاضر نیز ش��کر با قیم��ت تنظیم ب��ازار به مبل��غ 2 هزار

 47۰ تومان عرضه می شود و عالوه بر آن نیز در بازار آزاد به قیمت 2هزار و 6۰۰ 
الی3 هزار و ۱5۰ تومان نیز به فروش می رسد.

ریی��س اداره صنع��ت و مع��دن خوانس��ار گف��ت: عام��الن توزی��ع عم��ده 
در شهرس��تان نی��ز مج��وز توزی��ع ش��کر را از اداره صنع��ت و مع��دن 
 دریاف��ت ک��رده ان��د و کمب��ودی در زمین��ه ش��کر در شهرس��تان وج��ود

 ندارد.
نکونام در بخش دیگ��ری از صحبت های خود با تقدی��ر از تالش همکاران خود 
در بازرس��ی اداره صنعت و معدن به ویژه در ایام تعطیالت عی��د فطر و ازدحام 
مس��افران در شهرس��تان گفت: ط��ی 3 روز تعطی��الت و افزایش بی س��ابقه 
 گردشگران و مس��افران در خوانس��ار دچار کمبود در هیچ یک از اقالم ضروری 

نشدیم.
وی اضافه کرد: گشت مشترک اداره صنعت و معدن، شبکه بهداشت و اماکن برای 
کنترل رستوران ها، اغذیه فروشی ها و قنادی ها در چند روز اخیر کار نظارت را 

به طور مستمر به عهده داشته اند.
رییس اداره صنعت و معدن در پایان از کسبه، بازاریان و خبازان شهرستان جهت 

ارائه خدمات به ویژه در ایام تعطیالت عید فطر تقدیر و تشکر کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در پایان س��ال زراعی جاری، میزان گندم 
و جو خریداری شده از کش��اورزان در طرح خرید تضمینی محصوالت زراعی، 

افزایش یافته است.
عبدالرضا تاکی در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: مجموعه 
اراضی زراعی قابل کشت شهرستان حدود 29 هزار هکتار است که از این میزان 

۱2 هزار هکتار زیر کشت انواع محصوالت قرار می گیرند.
وی در خص��وص میزان برداش��ت و خرید تضمینی محصول جو از کش��اورزان 
ش��هرضایي، گفت: س��طح زیر کش��ت محصول جو در س��ال زراعی جاری در 
 شهرستان، سه هزار و 3۰۰ هکتار اس��ت و تاکنون عملیات برداشت محصول از

 سه هزار و 2۰۰ هکتار از این مزارع انجام شده است.
مدی��ر جه��اد کش��اورزی ش��هرضا ادام��ه داد: در پای��ان مرحل��ه برداش��ت 
محصول ج��و در شهرس��تان از مجم��وع ۱4 ه��زار و 4۰۰ هزار ت��ن محصول 
برداش��ت ش��ده، ۱۰ هزار و 38۰ تن در طرح خری��د تضمینی از کش��اورزان 
خریداری ش��ده؛ این در حالی اس��ت که در س��ال گذشته از س��طح سه هزار 
و 4۰۰ هکتار م��زارع جو در شهرس��تان ۱5 ه��زار تن محصول جو برداش��ت 
 ش��د که از این مقدار هزار و 5۰۰ تن در ط��رح خرید تضمینی، از کش��اورزان

 خریداری گردید.
تاکی در بخش دیگری از سخنان خود س��طح زیر کشت محصول گندم در این 
شهرستان را هزار و 6۰۰ هکتار اعالم کرد و گفت: از مجموع این سطح زیر کشت، 
 تاکنون پنج هزار و 94۰ تن گندم برداش��ت ش��ده که از این مقدار چهار هزار و

 64۰ تن به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

رییس ش��عبه تامی��ن اجتماعی تیران وک��رون گفت: طرح بخش��ودگی جرایم 
کارفرمایان خوش حساب این نهاد طی سه ماه از تاریخ 27 خرداد تا 27 شهریور 

سال جاری اجرا می شود.
حسنعلی رونما این طرح را طرحی کشوری عنوان کرد و اظهار کرد: کارفرمایانی 
که به دالیل غیر ارادی از جمله حوادث غی��ر مترقبه و همچنین بر اثر تحریم ها 
و نوسانات نرخ ارز، امکان پرداخت حق بیمه را نداشته اند می توانند با پرداخت 

اصل حق بیمه معوق، از بخشودگی جرایم برخوردار شوند.
وی خوش حس��ابی کارفرما در پرداخت به موقع حق بیمه قبل از بروز مش��کل 
 را ش��رط اصلی برخورداری از این بخش��ودگی دانس��ت و ادامه داد: کارفرمایان 
می توانند بدهی خ��ود را به صورت اقس��اط پرداخ��ت و از 5۰ ت��ا ۱۰۰ درصد 
بخشودگی بهره مند ش��وند. رییس تامین اجتماعی شهرستان افزود: پرداخت 
اقساط به صورت ۱2 ماه، صد در صد، ۱8 ماهه، 85 درصد، 24 ماهه، 75 درصد، 

3۰ ماهه، 6۰ درصد و 36 ماهه، 5۰ درصد بخشودگی را شامل خواهد شد.
رونما خاطرنش��ان کرد: پذیرش دالیل غیر ارادی از سازمان تامین اجتماعی در 
خصوص حوادث غیر مترقبه و بالیای  طبیعی موکول به ارائه مدارک از س��وی 
س��ازمان مدیریت بحران کشور، اس��تانداری و س��ایر مراجع قانونی ذی صالح 

خواهدبود.
وی ادامه داد: تش��خیص آثار تحریم های اقتصادی و نوس��انات ارزی واحدهای 
مشمول بخشنامه، بر اساس نظر کمیته های ذی ربط سازمان و ارائه مستندات 
 ارائه ش��ده از س��وی بانک مرک��زی و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و س��ایر 

مراجع ذی ربط است.
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قدمت استفاده از زردچوبه به هزار سال پیش برمی گردد؛ یعنی زمانی 
که در طب چینی مورد توجه ق��رار گرفت. این ماده جادویی در انواع 
درمان ها و دردها کاربرد دارد؛ از س��رماخوردگی و آنفوالنزا گرفته تا 

بیماری های جدی تر مثل سرطان.
از دیگر خواص زردچوبه، خاصیت ضد پیری آن است که دلیلش نیز 

وجود آنتی اکسیدان فراوان درون ترکیبات زردچوبه است.
 زردچوبه رنگ، بو و طعم خاصی داش��ته و در انواع غذاها اس��تفاده 

می شود.
زردچوبه بیشتر خاصیت خود را مدیون ماده ای به نام »کورکومین« 
اس��ت. کورکومین اخیرا کانون توجه مطالعات فراوانی بوده و نتایج 
نشان می دهد که این ماده شامل مقادیر فراوانی آنتی اکسیدان، مواد 

گندزدا و همچنین موادی با خاصیت ضد التهاب است.
عالوه بر این مسائل، زردچوبه سرشار از فیبر و مواد مغذی مهم مانند 
مواد آلی و ویتامین ها نیز هست. زردچوبه هیچ گونه عوارض جانبی 

نداشته و می توان از آن در کمال خاطر استفاده کرد.
کنترل دیابت، درمان زخم ها، تس��کین درد، بهبود سالمت و ظاهر 
پوس��ت، جلوگیری از بیماری دیابت، جلوگی��ری از آرتروز، تقویت 
س��المت کلی قلب، گندزدایی کبد، کمک به گوارش، پیشگیری از 
سرطان و بهبود س��المت روانی، از جمله خواص این ادویه جادویی 

است.
کاربرد ضد پیری

می توان زردچوبه را در انواع غذاها اس��تفاده کرد؛ اما ابداع یک خانم 
در استفاده از زردچوبه بسیار جالب بود. زنی که از سیاهی دور چشم 
رنج می برد، می گوید تمام محصوالت موجود در بازار را امتحان کرده 
و به نتیجه مطلوب دست نیافته اس��ت؛ اما ترکیب زردچوبه نظر او را 

تغییر داد.
او از »خمیر زردچوبه« ب��رای محو کردن تیرگی دور چش��م هایش 
 اس��تفاده کرد و نکت��ه جالب اینجاس��ت ک��ه در هم��ان 5 روز اول

جواب گرفت.
او می گوید که پس از مالیدن ترکیب زردچوبه به دور چش��م هایش، 
اول اجازه داد تا کمی بگذرد. سپس صورتش را با آب شسته و همان 

لحظه متوجه زنده تر شدن پوستش شده است.
خمیر زردچوبه

برای تهیه این ترکیب، کافی اس��ت کمی پ��ودر زردچوبه را با نصف 
قاشق چایخوری آب لیمو و یک قاش��ق چایخوری آب گوجه و کمی 
 آرد ترکیب کنید. ترکیب فوق را روی س��یاهی دور چش��م مالیده و

اجازه دهید 10 دقیقه به همان حالت بماند.
راه دیگر ترکی��ب زردچوبه و آب آناناس اس��ت. ای��ن ترکیب را نیز 
می توانید مانند ترکیب قبلی روی تیرگی دور چش��م مالیده و بعد از 
10 دقیقه آن را بشویید. هر دو روش، موجب روشن شدن رنگ پوست 

دور چشم خواهند شد.

جادوی زردچوبه 
برای محو کردن تیرگی دور چشم

اخبار کوتاه

 تغذیه

ما همیش��ه با عددها زندگی می کنیم: عدد س��ن، قد، وزن و 
الی آخر. بعض��ی از این عددها مانند س��ن و س��ال،مخصوص 
 شناس��نامه هس��تند ت��ا عریض��ه خالی نباش��د. ش��ما به آن

توج��ه نکنی��د و همیش��ه و هم��ه ح��ال خودت��ان را جوان 
 احس��اس کنید. اما برخی اعداد کمابیش اهمی��ت دارند؛ اگر 
 م��ی خواهی��د وزن کم کنی��د، قل��ب تان س��الم ت��ر بماند و

به طور  کلی سالم باشید، بهتر است اعدادی را که در این مطلب 
به آنها اشاره می شود، به خاطر بسپارید و در تغییر آنها بکوشید.

عدد شماره یک: میزان کالری های دریافتی
برای اینکه س��الم بمانید، بهتر است میزان نیاز روزانه بدن تان 
به کالری را بدانید. در حالت کلی اکثر خانم ها روزانه به 2000 

کالری و آقایان روزانه به 2550 کالری نیاز دارند.
یک روش س��اده برای محاس��به نیاز روزانه کالری وجود دارد 
که برابر اس��ت با حاصل ضرب وزن به پون��د )کیلوگرم ضربدر 
2/2( در عدد 13 یا 15، متناس��ب با می��زان فعالیت بدن. اگر 
 میل به الغر ش��دن داری��د، باید از می��زان کال��ری روزانه تان

500 کالری کم کنید.
عدد شماره دو: اندازه دور کمر

اندازه گی��ری دور کم��ر از بهتری��ن روش ها برای این اس��ت 
 ک��ه بدانید وزن ت��ان خطری ب��رای قلب ت��ان دارد ی��ا خیر.
 نمی توان س��لول ه��ای چرب��ی ب��دن را صرفا  تجمع س��اده

کالری های اضافی دانس��ت. در حالت ع��ادی، نبض در زمان 
استراحت، بین 60 تا 90 بار در دقیقه می زند. نبض افرادی که 

از سالمت جسمی بهتری برخوردارند، پایین تر می زند.
زمانی ک��ه چربی ها دور ش��کم جم��ع می ش��وند، ترکیبات 
 ش��یمیایی الته��اب زا و پروتئین های��ی با می��زان غیرعادی

آزاد می کنند که در کنترل اشتها نقش دارند. در واقع با  افزایش 
چربی های ش��کمی، خطر بروز س��کته های قلبی،   مقاومت 
سلول های بدن به انسولین و س��ندروم متابولیک نیز افزایش 

پیدا می کند.
  اگ��ر ان��دازه دور کم��ر خانم ه��ا ب��االی 87 و آقای��ان باالی

100 سانتی متر باشد، هشداری برای سالمتی آنهاست. 
 برای اندازه گیری دور کمرتان، مت��ر نواری را دور کمر ) باالی 
ناف( بگیرید؛ حواستان باشد که متر را زیاد سفت یا شل نگیرید 

و شکم تان را جمع نکنید )تو ندهید(.
توجه داشته باشید که نسبت اندازه دور کمر به اندازه دور باسن 
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. کافی است اندازه دور کمر را 
تقسیم بر اندازه دور باسن کنید. اگر عدد به دست آمده بیش از 
0/9 برای آقایان و بیش از 0/8 برای خانم ها باشد، نشان دهنده 

چاقی شکمی و احتمال زیاد بروز سندروم متابولیک است.
عدد شماره سه: میزان کلس�ترول بد و کلسترول 

خوب خون

الزم است عالوه بر میزان کلس��ترول کل، میزان کلسترول بد 
یاLDL و کلس��ترول خوب یا HDL را نی��ز بدانید. این عدد 
در س��المت قلب و عروق تان نق��ش مهمی دارد. از پزش��ک 
تان بخواهید که جزئیات آزمایش خون ش��ما را در اختیارتان 

قراردهد.
میزان کل کلسترول باید کمتر از mmol/L 5/2 باشد. اگر از 
بیماری های قلبی یا دیابت رنج م��ی برید، این عدد باید کمتر 
از 5mmol/L باشد. میزان کلس��ترول بد خون باید کمتر از 
mmol/L 3/5 و کمتر از mmol/L 2 برای افرادی باشد که 
سابقه بیماری قلبی دارند. میزان مطلوب کلسترول خوب خون 

نیز mmol/L 1/3 یا بیشتر تخمین زده شده است.
عدد شماره چهار: فشار خون

 فش��ار خون یعنی همان فش��اری که خون، به ج��داره رگ ها
وارد کرده و در طول روز به طور طبیعی ب��اال و پایین می رود. 
 زمانی که فش��ار خون باال باش��د، صحبت از پرفش��اری خون
 به می��ان می آید؛ مش��کلی ک��ه احتم��ال تصلب ش��رایین و

بیماری های قلبی و سکته مغزی را باال می برد.
اگر فش��ار خون، باالی 90 ب��ر روی 140 میلی مت��ر جیوه یا 
بیشتر باشد، نشان دهنده فشار خون باالست؛ اگر این عدد بین 
80/120 و 89/139 میلی متر جیوه باشد، یعنی اینکه احتمال 

این مشکل وجود دارد و باید محتاط بود.

از پزشک تان بخواهید فشار خون تان را اندازه گیری کند. 
ع��الوه ب��ر آن، خودت��ان نی��ز در منزل ب��ه کمک دس��تگاه 
های فشارس��نج خانگی، فش��ارتان را ان��دازه بگیری��د. نتایج 
پژوهش ها نش��ان م��ی دهند اف��رادی که به ط��ور منظم در 
 منزل فش��ار خ��ون ش��ان را ان��دازه می گیرن��د، بهت��ر آن را

کنترل می کنند. 
 با این ح��ال کنترل فش��ار خون در من��زل، نبای��د جایگزین

تست های منظم توسط پزشک ش��ود. از پزشک تان بخواهید 
تا برایتان توضیح ده��د چگونه باید فش��ارتان را بگیرید و آن 
 را روی چ��ه عددی نگ��ه دارید. پزش��ک، روش ه��ای کنترل

فشار خون را به خوبی توضیح می دهد.
عدد شماره پنج: میزان تری گلیسیرید خون

 ت��ری گلیس��یرید، از چرب��ی و کربوهی��درات ه��ای مصرفی
 تش��کیل می ش��ود. در بدن ما ای��ن ترکیبات به یک ش��کل 
 سوخت و س��از ش��ده و ممکن اس��ت در س��لول های چربی 
ذخیره ش��وند. زمانی که ب��دن به ان��رژی اضافی نی��از دارد، 
به س��راغ بافت های چربی م��ی رود. وجود تری گلیس��یرید 
 در خ��ون طبیعی اس��ت؛ اما می��زان ب��االی آن باع��ث بروز

بیماری ه��ای کرونری، ب��ه وی��ژه در خانم ها می ش��ود. اگر 
 فردی با تری گلیس��یرید باال، کلس��ترول خ��وب خون کمی

داش��ته باش��د، بیش��تر در معرض مقاومت بدن به انس��ولین 
 و س��ندروم متابولیک قرار می گی��رد. در حال��ت کلی میزان

تری گلیسیرید باید mmol/L 1/7 یا کمتر باشد.
عدد شماره شش: ضربان قلب در زمان بیدار شدن 

از خواب
تپش قلب ی��ا نبض، همان تع��داد ضربان قلب اس��ت. گرفتن 
نبض در زم��ان اس��تراحت به خوبی مش��خص م��ی کند آیا 
تحرک بدن��ی تان باعث تقویت قلب تان ش��ده اس��ت یا خیر. 
در حالت عادی نبض در زمان اس��تراحت بین 60 تا 90 بار در 
 دقیقه می زند. نبض افرادی که از س��المتی جس��می بهتری

برخوردارند، پایین تر می زند و عضالت قلب ش��ان از سالمت 
باالتری برخ��وردار اس��ت؛ با این حال اگر ش��ما ب��ی تحرک 
هس��تید و ضربان قلب تان پایین تر از حد عادی است، حتما با 
 پزشک مش��ورت کنید؛ چون ممکن است پای مشکالت قلبی

در میان باشد.
برای ان�دازه گی�ری ضرب�ان قل�ب:  نبض مچ دس��ت یا 
گردن را بگیرید. کافیس��ت انگش��ت اش��اره یا انگشت شست 
 را روی قس��مت داخل مچ و نب��ض تان قرار دهی��د. زمانی که

نبض تان را احس��اس کردید، به س��اعت نگاه کنی��د و تعداد 
 نبض را در 15 ثانیه بشمارید و آن را ضربدر عدد 4 کنید. عدد
 ب��ه دس��ت آم��ده، ضرب��ان قل��ب ت��ان را در ی��ک دقیق��ه

نش��ان می دهد. توصیه می کنیم هر ماه قبل از بلند ش��دن از 
رختخواب، نبض تان را بگیرید.

برای اینک��ه تاثیر برنامه ورزش��ی تان را بس��نجید، می توانید 
بالفاصله بعد از اتمام جلس��ه ورزش��ی، نبض تان را بگیرید و 
ببینید چقدر زمان م��ی برد تا  نبض به حال��ت عادی برگردد. 
این فاصله زمانی با بهتر شدن وضعیت بدن و قوی تر شدنتان، 

کوتاه تر خواهد شد.
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مطالع��ات محققان دانش��گاه »کویی��ن مری« 
لندن نشان می دهد رژیم غذایی مادر در دوران 
بارداری بر برخی از صفات ژنتیکی دایمی فرزند 

مانند وزن، موثر است.
 ای��ن مطالع��ه نش��ان می ده��د صفات��ی مانند 
وزن، توس��ط یک تغییر ژنتیک��ی در بخش غیر 
منتظره ژنوم ش��کل م��ی گیرد. تا ام��روز دلیل 
اینکه چرا بیم��اری هایی مانند چاق��ی و دیابت 
نوع 2 ارثی هس��تند، نامش��خص بود؛ ت��ا اینکه 
 مطالعات محققان دانشگاه کویین مری از این راز

پرده برداشت. 
تغیی��ر ژنتیکی rDNA نش��ان دهد که محیط 
رحم بر مش��خصه های جنین تاثیرگذار اس��ت. 
rDNA ب��ه مواد ژنتیک��ی گفته می ش��ود که 
 ریب��وزوم ه��ای پروتئین��ی را درون س��لول

ش��کل می دهند. مطالعات نش��ان می دهد این 

تغییر، نقش مهمی در صف��ات ژنتیکی دارد که 
بیماری های متابولی��ک از جمله چاقی و دیابت 

نوع 2، تنها بخشی از آن است.
به گ��زارش مدی��کال اکس��پرس،عواملی مانند 
استرس، رژیم غذایی، سیگار و فشار کاری مادر در 
دوران بارداری، نقش مهمی در تغییرات ژنتیکی 
جنین دارد. اپی ژنیک عامل مهمی در این فرآیند 
 DNA اس��ت. اپی ژنیک به تغیی��رات خارجی
اشاره دارد که ژن را خاموش یا روشن می کنند. 
این تغییرات توالی DNA را تغییر نمی دهند؛ 

بلکه بر نحوه بیان ژن تاثیر می گذارند.
در ادامه، تاثیر پروتئین در رژیم غذایی زنان باردار 
بر سالمت جنین مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه 
نشان می دهد رژیم غذایی کم پروتئین سبب کم 
وزنی جنین می ش��ود. نتایح ای��ن تحقیقات در 

نشریه Science منتشر شده است.

مدیر گ��روه تغذیه جامعه دانش��گاه علوم پزش��کی 
تهران، ب��ا بیان اینکه اس��تفاده مک��رر از بطری های 
پالستیکی یکبار مصرف سرطان زاست، عنوان کرد: 
 افراد باید برای نگه داری مایعات، از بطری های دارای

الیه محافظ استفاده کنند.
دکتر احمدرضا درس��تی، با بی��ان اینکه بطری های 
پالستیکی را هرگز به دفعات مکرر در فریزر یا معرض 
گرما قرار ندهید، اظهار کرد: به افراد توصیه می شود 
 برای گرم یا س��رد نگه داش��تن هر نوع نوش��یدنی،

از جمل��ه آب، از بطری های پالس��تیکی دارای الیه 
محافظ استفاده کنند.

 وی اف��زود: زمانی که افراد بطری پالس��تیکی دارای 
الیه محافظ را تهی��ه می کنند، باید ب��ه تاریخ اعتبار 
 آن نیز توجه کرده و بعد از تاریخ مذکور، دیگر  از آن

اس��تفاده نکنند؛ زی��را خاصیت نگه دارن��ده آن، بعد 
از مدت اعتب��ار از بین می رود و اس��تفاده از این نوع 

بطری ها می تواند برای بدن مضر باشد. 
مدیر گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در ادامه یادآور شد: برخی افراد از بطری پالستیکی 
نوشابه، آبمیوه و آب معدنی، برای نگه داری مایعات در 
یخچال استفاده می کنند و این در حالی است که این 
اقدام برای سالمت بدن مضر است؛ زیرا این کار باعث 
آزاد سازی سم دیوکسین )س��می قوی و مضر برای 

بدن( از پالستیک شده و می تواند سرطان زا باشد.
درستی خاطرنشان کرد: اس��تفاده از این بطری ها و 
 قرار دادن مکرر آن در معرض گرما و س��رما، موجب

از بین رفتن الیه های حفاظتی و ورود مواد پالستیک 
به داخل محتوای درون  بطری می شود.

بطری های پالستیکی یکبار مصرف را حلقه گم شده بیماری های ارثی  پیدا شد!
در فریزر قرار ندهید

بند آوردن خون در 10 ثانیه

۵. مغزها
بادام و گردو به ط��ور خاص برای 
تقویت حافظه و تمرکز فوق العاده 
مفید هس��تند. این مغزها سرشار 
از اِی اِل اِی، آنتی اکس��یدان و نیز 
ویتامینB6 و ویتامین E هستند.

آنه��ا  عملکرد دس��تگاه عصبی را 
در بهتری��ن حالت حف��ظ کرده و 
س��لول های مغ��ز را از آن دس��ته 
آس��یب های احتمالی محافظت می کنند که می تواند منجر به ضعف  تمرکز، 
دقت و حافظه ش��ود. خوراکی های پیش��نهادی: اگر شما بیش��تر به دسرها و 
تنقالت خوش طعم عالق��ه دارید، مغزها ب��ه اندازه  کافی با ان��واع خوراکی ها 
سازگاری دارند و برای هر نوع ذائقه ای مناسب هستند. مرغ سوخاری شده با 

بادام و پرتقال و نان کشمشی و گردو را امتحان کنید.
۶. چغندر

 چغن��در ح��اوی نیت��رات طبیع��ی اس��ت ک��ه ع��روق خون��ی را در بدنتان
باز کرده و از این طریق به بهبودجریان خون و رس��یدن اکس��یژن به مغزتان 
کمک می کند. نی��ازی به گفتن  
نیس��ت که این کار تا چ��ه اندازه 
عملک��رد ذهن��ی و حافظه ت��ان 
را بهب��ود می بخش��د؛ همچنین 
چغندر سرش��ار از آنتی اکسیدان 
اس��ت ک��ه ب��ه کاه��ش س��موم 
موجود در خون کم��ک می کند. 
خوراکی های پیش��نهادی:  همه  

ما در کودکی خاطراتی از خوراکی های ناخوش��ایند حاوی چغندر داشته ایم؛ 
 اما اگ��ر این م��اده غذایی ب��ه روش درس��ت پخته ش��ود، می توان��د طعمی 
منحصر به فرد به خوراکی های مختلف بدهد. کیک ش��کالتی چغندر و ساالد 
چغندر خام می توانند راه های فوق الع��اده ای برای وارد کردن چغندر به رژیم 

غذایی تان باشند!
۷. شکالت تلخ

ش��کالت تلخ سرش��ار از مواد مغذی و معدنی از قبیل آه��ن، منیزیم، زینک 
و پتاس��یم اس��ت. این خوراکی عالوه بر این ک��ه منبع غنی آنتی اکس��یدان 
اس��ت، روند جریان خون را ب��ه مغزتان نیز بهب��ود می بخش��د، تمرکزتان را 
باال برده و شما را هوش��یار نگه می دارد. به یاد داشته باش��ید این فقط درباره 
 ش��کالت تلخ صدق می کند، نه بیش تر ش��کالت های ش��یری که به ش��دت

فرآوری ش��ده و همه ما با آنها آشنا هس��تیم. خوراکی های پیشنهادی: اگر با 

خوردن شکالت تلخ ساده میانه ای ندارید، می توانید آن را به عنوان ماده اولیه 
اصلی خوراکی های هوس انگیز مختلفی استفاده کنید که در عین حال بی ضرر 

هستند؛ مثل زردآلو با شکالت و پسته، و تارت کاراملی شکالت نمکی.
۸. زردچوبه

کورکومی��ن عاملی اس��ت ک��ه در زردچوب��ه یافت ش��ده و باعث می ش��ود 
به طور ش��گفت انگیزی س��الم باش��د! زردچوبه سرش��ار از م��واد ضدالتهاب 
اس��ت که به باال بردن فعالیت آنتی اکس��یدانی در بدن م��ان کمک می کنند، 
جریان اکس��یژن را ب��ه مغز بهبود می بخش��ند، باع��ث هوش��یاری و تمرکز 
 ش��ده و ظرفی��ت حافظه م��ان را به ط��ور چش��مگیری بهبود می بخش��ند.

خوراکی های پیش��نهادی: چ��ای زردچوبه، همچنین امل��ت لذیذ زردچوبه، 
خوراکی هایی سالم هس��تند که کمک می کنند برای س��اعات کاری بهره ور 

آماده شوید.

۹. رزماری
رزماری سرش��ار از کارنوسیک 
اس��ید اس��ت ک��ه ب��ه حفاظت 
از مغ��ز در براب��ر عوام��ل منفی 
مختلف��ی کمک می کن��د که با 
بیم��اری آلزایم��ر در ارتب��اط 
 هستند. همچنین رزماری برای

کند ش��دن فرآیندهای  طبیعی 
مفید اس��ت که طی  آن مغز پیر 

ش��ده و از این   طریق کمک می کند حتی موقع انج��ام پیچیده ترین وظایف 
نیز  متمرکز بمانیم! خوراکی های پیشنهادی: ساندویج مرغ و رزماری و بادام 
تفت داده ش��ده با رزماری برای ناهاری که به مح��ل کار می برید، گزینه های 

فوق العاده ای هستند!
10. روغن نارگیل

روغ��ن نارگی��ل سرش��ار از ام تی س��ی)تری گلیس��یریدهای دارای زنجیره 
متوس��ط( اس��ت که ب��ا حافظ��ه و تمرک��ز بهبودیافت��ه مرتبط ب��وده و در 
 کارآزمایی های بالینی، مشاهده شده  که حافظه آسیب دیده افراد بزرگسال را

بهبود می بخش��د.همچنین این 
روغن سرشار از عوامل ضدالتهاب 
اس��ت که به بهبود عملکردهای 
شناختی تان هم کمک می کند. 
خوراکی های پیش��نهادی:تهیه 
کراکر مغ��زدار روغ��ن نارگیل و 
نیز گرانول نارگیل افرا، بی نهایت 

سریع و آسان است.

10 ابرخوراکی برای تقویت فوری حافظه )2(

آیا تا به حال س�عی کرده اید روی موضوع خیلی سختی تمرکز کنید که 
موجب پریشانی تان شده باش�د؟ ممکن است یک س�ری راهبردهای 
 مختل�ف و بی فای�ده  از قبی�ل غیرفع�ال ک�ردن حس�اب فیس بو ک،
را  از گوش گی�ر  اس�تفاده  ی�ا حت�ی  رایان�ه    خام�وش ک�ردن 
 امتح�ان کرده باش�ید. درحقیق�ت  ممکن اس�ت بس�یاری از عواملی 
که مان�ع تمرکز و عملک�رد صحیح حافظه می ش�وند، بیرونی باش�ند؛ 
اما به معنی واقع�ی کلمه، بس�یاری از آن ه�ا درونی تر از آن هس�تند 

که بتوانی�م تص�ور کنی�م! خوراکی های�ی ک�ه می خوریم، مس�تقیما 
روی خون و اکس�یژنی که ب�ه مغز می رس�د، همچنین س�طح انرژی و 
س�رعت تحلیل رفت�ن آن تاثیر می گ�ذارد. برای همی�ن، انتخاب های 
خوراک�ی م�ا نه تنه�ا روی س�طح انرژی م�ان، بلک�ه روی مدت�ی که 
می توانیم متمرکز بمانیم و نیز روی نحوه  عملک�رد حافظه مان اثرگذار 
 اس�ت.آنچه در زیر م�ی آید، خوراک�ی هایی اس�ت که باع�ث تقویت  

حافظه می شود.

خ��ون بر اثر ی��ک جراح��ت کوچک بی��رون می آید 
و نمی توان ب��ه س��ادگی آن را بند آورد. ای��ن اتفاق 
باعث ایجاد ترس و وحش��ت برای شخص و اطرافیان 
می ش��ود؛ اتفاقی آزاردهنده که اتفاقا راه حلی ساده 

هم دارد.
ش��ما باید همیش��ه »فلف��ل کای��ن« را در منزل یا 
 اتومبیل خود داشته باش��ید تا در صورت لزوم از آن

اس��تفاده کنید. این نتیجه پژوهشی جدید است که 
 ،)Cayenne Pepper( نشان می دهد فلفل کاین

عالوه بر خواص درمان��ی از جمله جلوگیری از حمله 
قلبی، می تواند خون را نیز به سرعت بند بیاورد.

 بنابرای��ن اگ��ر در چنی��ن ش��رایطی ق��رار گرفتید،
کافی اس��ت پودر فلفل کاین را مس��تقیم روی زخم 
یا جراح��ت بریزی��د. خونریزی در ع��رض 10 تا 15 
 ثانیه متوقف خواهد ش��د؛ دلیل آن نیز این است که

فلفل کاین نوعی داروی  قابض خون ِ قدرتمند است که 
می تواند مانع خونریزی شود. 

فلفل کاین روی فش��ار خون، یک برابرسازی سریع 
انجام داده و از ای��ن طریق باعث لخته ش��دن خون 
می شود. فلفل کاین عالوه بر بندآوردن خون، خاصیت 

عفونت زدایی نیز دارد.
البته فراموش نکنید ک��ه این نوع فلف��ل، تنها برای 
 زخم ه��ای کوچ��ک کارای��ی دارد. ب��رای زخم های

بزرگ تر می توانید یک قاشق چایخوری از آن را با یک 
لیوان آب گرم مخلوط کرده و بنوشید.

اعدادی که برای سالم بودن باید بدانید
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حضور یک بنای تاریخی نشانه ای است از استمرار زندگی 
و هر رج آن بیانی از تاریخ می شود و هر بندش وظیفه ای بر 

گردن معاصران آن.
حاال با توجه به تخری��ب تدریجی برخی آث��ار تاریخی در 
دوران ما وظیفه ای س��خت تر بر دوش میراث داران یک اثر 

قرارگرفته است.
عمارت سر در باغ ملی عمارتی اس��ت واقع در خیابان باب 
همایون تهران که آس��تانه ای اس��ت برای میدان مش��ق، 
بنایی که می توان با توجه به بهسازی و بازپیرایی اش جان 

دوباره ای به این شهر خاکستری داد.
 این عم��ارت در ح��ال مرمت، بنایی اس��ت که ع��اوه بر 
ویژگی های خاص در طراحی، دارای عناصر منحصربه فردی 
همچون آجرکاری است، آجرهای استفاده شده در این بنا، 

معروف هستند به »آجر پیش بر«.
این مصال��ح آجر هایی هس��تند که قب��ل از س��اخت بنا، 
تهیه شده اند و محل دقیق استفاده آنها در بنا، قبل از ساخت 
با دقت بسیار باالیی مش��خص و تعیین شده است و امروزه 
بخش عمده از پایین دس��ت این بنا احتیاج به بازپیرایی و 

بهسازی دارد.
هر بنا که نیاز به مرمت در آن احساس می شود به این منظور 
است که می توان با مداخله ای در روند زندگی بنا آن را برای 

مدت بیشتری مساعد و پایدارتر نگاه داشت
 حال با آگاهی از اهمیت ش��یوه س��اخت این بن��ا و حوزه 
منتسب برای مرمت آن، باید منتظر آن بود که چگونه این 
تیم مرمتی، از پس زنده سازی رج های فرسوده و از دست 

رفته این بنا، بر خواهند آمد.
عمارتی که م��ا ام��روزه آن را به عنوان س��ر در ب��اغ ملی 
می شناسیم همان بنایی نیس��ت که در دوران قاجار جان 
گرفت، بلکه این بنا ساختمانی اس��ت که می توان گفت با 
استفاده از شیوه بازسازی و نوس��ازی در دوران پهلوی اول 
دوباره برپا شده است اما آنچه برای این عمارت الزام دارد، 
بهسازی است که می تواند آن را دوباره زنده کند و به بافت 
پرهیبت این مجموعه برگرداند و از هرگونه مرمت بی رمقی 

خودداری کرد.
این پروژه عاوه بر آجرهای خاص، کاشی کاری و فلزکاری 
ویژه خود را نیز دارد که شناسنامه ای هس��تند از عصر ما. 
پروژه س��ر در باغ ملی، بخش��ی از فعالیت بازسازی میدان 
مشق اس��ت که از مدت ها پیش- نزدیک به یک سال و نیم 
قبل- به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
آغاز شده و علی رغم گذشت این مدت هنوز پایانی برای این 

نماد تاریخی تهران وجود ندارد.

با زندگی پراس��ترس و فش��اری که این روزها داریم، گه گاه 
تاش می کنیم با تغییر دادن برخی چیزها راه فراری از این 
شرایط پیدا کنیم. سفر به مکان های جدید و ناشناخته هم 

یکی از این راه حل هاست.
اما باید مراقب ب��ود این تغییر حال و هوا ب��ه قیمت جانمان 
تمام نش��ود! اگر قصد س��فر خارجی دارید پس از خواندن 
این گزارش، برای رزرو بلیت س��فر به این ش��هره�ا دوباره 

فکر کنید.
»سن پدرو سوال« ، هندوراس

  سن پدرو سوال به عنوان یکی از خطرناکترین شهرهای دنیا 
شناخته می ش��ود.  شهر »سن پدرو س��وال« در شمال غرب 
هندوراس واقع است و حدود 60 کیلومتری جنوب »پوئرتو 
کورتز« در حاشیه دریای کارائیب است. آب وهوای این شهر 
گرمسیری و دلچسب است و در طول سال دمای باالیی دارد. 
دیدنی های بسیاری همچون موزه انس��ان شناسی و تاریخ، 
افاک نمای کودکان و پ��ارک مرکزی در این ش��هر وجود 
دارند. خیابان »رینگ« منطقه محبوب گردش��گران است 
که هتل ها، مراکز خرید، بانک ها و فست فودهای زنجیره ای 

در آن قرار دارند.
باهمه ای��ن اوصاف، س��ن پدرو س��وال ب��ه عن��وان یکی از 
خطرناکترین شهرهای دنیا شناخته می شود. در سال 2011 
از هر 100 هزار شهروند این شهر 159 نفر خودکشی کردند. 
این آمار برای سومین س��ال متوالی سن پدرو را از »سیوداد 
خوارس« مکزیک که لقب خطرناک ترین منطقه روی زمین 
را یدک می کشید، جلو انداخت. گزارشات نشان می دهد این 
شهر مرکز قتل و جنایت دنیاست، چرا که روزانه سه نفر در 

آن کشته می شوند.
ش��رایط وقتی بدتر می ش��ود که بدانید قتل تنها مساله ای 
نیست که باید نگرانش باش��ید! فعالیت های مافیایی در این 
شهر آنقدر گسترده است که قاچاق مواد مخدر و اعضای بدن 
انسان در آن به راحتی انجام می شود. وقتی این همه ساح 
در شهر پخش اس��ت، این آمار باالی قتل و جنایت چندان 

تعجبی ندارد.

»کاراکاس«، ونزوئال

کاراکاس یکی از پایتخت های جهان است که درصد جرم و 
جنایت در آن بسیار باالست. اگرچه کاراکاس هم در منطقه 
گرمسیری واقع شده، اما درجه هوایش به نسبت دیگر مناطق 
ساحلی مناسب تر است. کاراکاس همچون آکوپولکو شهرت 
بین المللی ندارد، اما مقصد ش��گفت انگیزی برای س��فر به 
حساب می آید. وجود جاذبه های مذهبی و تاریخی فراوانی 
همچون »کلیسای سن فرانسیسکو« باعث می شود سفر به 
آن به گردشگران مذهبی توصیه شود.اسقف اعظم کاراکاس 
در کلیسای جامع این ش��هر اس��کان دارد و مسجد »شیخ 
ابراهیم االبراهیم« که لقب دومین مس��جد بزرگ آمریکای 

التین را یدک می کشد، در همین شهر قرار دارد.
اما فریب ظاهر مذهبی این منطقه را نخورید، براساس آمار 
به دست آمده کاراکاس یکی از پایتخت های جهان است که 
درصد جرم و جنایت در آن بس��یار باالست. بیشتر قتل ها و 
جنایت های خشونت آمیز این شهر بدون رسیدگی و نتیجه 
قانونی باقی می مانند. ش��هرهای همس��ایه کاراکاس هم از 
این خطرها بی نصیب نیس��تند و به همین دلیل است که به 
مسافران توصیه می شود به تنهایی، مخصوصا در شب پا به 
این منطقه نگذارند. دعواهای خیابانی و س��رقت مس��لحانه 
بیشترین جرم هایی هستند که در این ناحیه اتفاق می افتند.

»آکاپولکو«، مکزیک

آکاپولکو یکی از قدیمی ترین جاذبه های گردشگری مکزیک 
است. صنعت گردشگری دهه هاست مهم ترین منبع درآمد 
این شهر مکزیکی است. زندگی در تمام ساعات شبانه روز در 
آکاپولکو در جریان است. مسافران در حاشیه ساحل، بارها و 
کافه های شبانه پذیرایی می شوند و از موسیقی تکنو و راک 

لذت می برند.
آنها که ب��ه دنب��ال تجربه ه��ای هیجان انگیز هس��تند هم 
می توانند بانجی جامپینگ را امتحان کنند. آکاپولکو یکی از 
قدیمی ترین جاذبه های گردشگری مکزیک است که در اوج 
شکوفایی اش در دهه 1950 پذیرای ستاره های هالیوودی 
و میلیونرهای معروف بوده است. اما امروزه گردشگران این 
شهر با مش��کات جدی مواجه می ش��وند؛ نیروهای فاسد 
پلیس آکوپولکو مس��افران را به حبس، تهدید کرده و از آنها 

اخاذی می کنند.
اجس��اد مرده ها در نقاط مختلف شهر س��رگردانند و اگر در 
زمان و مکان نادرس��ت قرار بگیرید، هیچ ک��س نمی تواند 

تضمین کند شما هم به آن سرنوشت دچار نشوید.
»تگوسیگالپا«، هندوراس

 هن��دوراس باالتری��ن درصد قت��ل در جهان را داراس��ت. 
تگوسیگالپا در منطقه ای کوهستانی و در یک دره واقع شده و 
سطح همواره کمی دارد. کلیسای جامع »متروپولتین«، کاخ 
سابق ریاس��ت جمهوری که حاال دیگر موزه شده، کلیسای 
»باک��ره س��ویاپا« و س��الن تئاتر»مانوئل بونی��ا« از جمله 
جاذبه های دیدنی این ش��هر به حس��اب می آیند .  این شهر 
که تاریخی 400 ساله را پشت سر گذاش��ته، 14 موزه دارد 
که بیشترشان حوالی مرکز تاریخی آن واقع هستند اما اجازه 
ندهید این زیبایی ها و جاذبه ه��ا روی ذهن تان تاثیر بگذارد 

چون هندوراس باالترین درصد قتل در جهان را داراست.
در سال 2010 درصد قتل اس��تان »فرانسیسکو مورازان« 
83/2 درصد و این رقم در سطح ملی 86 درصد بود. یک سال 
پیش از آن 246 فقره مرگ در اثر تصادف با موتورس��یکلت 
در این شهر گزارش شد که بیشتر قربانیان آنها پیاده روها و 

دوچرخه سواران بودند.

»هاوانا«، کوبا

 هاوانا پایتخت و بزرگ ترین شهر کوبا است که جرم و جنایت حضور 
دائمی در فضای این ش��هر دارد. هاوانا پایتخت و بزرگ ترین شهر 
کوبا و همچنین پرجمعیت ترین شهر در منطقه کارائیب است. این 
ش��هر مرکز دولت کوبا، محل قرارگیری بس��یاری از وزارتخانه ها، 
دفتر اصلی مراکز تج��اری و بیش از 90 دفتر دیپلماتیک اس��ت. 
پایتخت کوبا ساالنه بیش از یک میلیون گردش��گر بین المللی را 
به خود جذب می کند، با این حال جرم و جنایت حضور دائمی در 
فضای این شهر دارد. هاوانا که مهم ترین شهر توریستی کوباست، به 
اندازه مکان هایی که تاکنون به آنها اشاره کردیم خطرناک نیست، 

البته اگر پایتان را فراتر مناطق توصیه شده نگذارید.
 »دیترویت«، آمریکا    

اگر می خواهید به همراه خان��واده به یک پیکنیک یک روزه بروید، 
دیترویت اصا پیش��نهاد خوبی نیس��ت. طبق آمارگی��ری که در 
سال 2005 انجام شد، دیترویت رتبه ششم در فهرست جرم های 
خش��ونت بار در آمریکارا  دارد. تقریبا دوس��وم قتل هایی که سال 
2011 در میش��یگان انجام شد، در این ش��هر رخ داده بود. گرچه 
آمار جرم و جنایت در س��ال 2008 دیترویت تا 11 درصد کاهش 
 پیدا کرد، جایگاه این ش��هر در میانگین س��االنه کش��ور تغییری 

پیدا نکرد. 
 بر هیچ کس پوش��یده نیس��ت ک��ه مس��افران دیتروی��ت باید با 

محافظه کاری راهی این سفر شوند. 

چرا مرمت سردرباغ ملی
تمام نمی شود؟
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دانستنی ها

قاب تاریخ

پرواز با هواپیما حتی 
اگر به آن عادت هم کرده 
باش��ید، باز هم استرس زا 
است، این در حالی است که 
هواپیما نس��بت به اکثر وسایط 
حمل و نق��ل عمومی امن تر 
اس��ت. دانس��تن اینکه 
امن ترین جای هواپیما 
کجاست؟، شاید کمی 
خیال ش��ما را آسوده 

کند.
خلبان��ان راز هایی از پرواز 
می دانند ک��ه در ادامه با آن 

آشنا خواهید شد.
بهترین ساعت پرواز؟

افرادی که صبح زود پرواز دارند 
خیالشان راحت باش��د که اصا با 
تاخیر در پرواز مواجه نخواهند شد. 
پروازهای اول صبح بیش��ترین شانس 
پرواز سر وقت را دارند. عاوه بر آن، پتوهای 
تازه شس��ته ش��ده فقط به مس��افران اولین پرواز داده 

می ش��ود و پس از آن پتوها مجدد تا ش��ده و به مسافران 
داده می شود.

نظافت چند وقت یکبار انجام می شود؟
کابین ها فقط روزی یکبار تمیز می شوند و این کار اغلب در 

طول شب صورت می گیرد.
حتی اگر تکه ای مدفوع روی سینی تان پیدا کردید تعجب 
نکنید! ضد عفون��ی کننده های دس��ت می توانند بهترین 

دوست شما در طول پرواز باشند.
امن ترین جای هواپیما؟

پاسخ س��اده اس��ت: دم هواپیما. دلیلش نیز این است که 
کابین خلبان ضرب سقوط را می گیرد و آسیب کمتری به 
قسمت انتهایی هواپیما وارد می شود. بنابراین "ترسو ها" به 
یاد داشته باشند که باید همیشه دم هواپیما را رزرو کنند 
و کتاب »راهنمای زنده ماندن هنگام س��قوط هواپیما« را 

مدام بخوانند.
هوای داخل هواپیما چقدر تمیز است؟

سیس��تم تهویه هوای هواپیما کاما داخ��ل هواپیما قرار 
داشته و بنابراین سیستم بسته ای است.

به عبارت بهتر، هوایی که تنفس می کنید در حقیقت همان 
هوای فشرده شده ای است که از موتورهای هواپیما گرفته 
می ش��ود. کمپرس��ورها کمک می کنند تا هوای بیرون به 

داخل هدایت شود.
ترسناک ترین فرودگاه برای فرود

فرودگاه بربانِک کالیفرنیا و ولی ترین در میسوالی مونتانا 
به علت داش��تن بان��د پ��روازی کوچک بس��یار خطرناک 
هس��تند. اما در این فرودگاه ها و فرودگاه  های مشابه هیچ 
جای نگرانی وجود ندارد. ب��ا توجه به امکانات هواپیماهای 
امروزی از جمله سیستم ترمز، همین باندهای کوچک نیز 

کفایت می کنند.
آیا ماسک اکسیژن واقعًا مرا نجات خواهد داد؟

ماسک اکس��یژن تنها برای 15 دقیقه اکسیژن برای شما 
تامین می کند.

اما خونسردی خود را حفظ کنید. کم کردن ارتفاع هواپیما 
تا زمانی که مس��افران بتوانند به راحت��ی تنفس کنند، در 

مجموع 15 تا 20 دقیقه زمان می برد.
خدمه چه می خورند؟

مهمانداران هواپیم��ا غ��ذای جداگانه می خورن��د و یا با 
خودشان غذا می آورند.

اغلب اوقات غذای توزیع شده بین مس��افران تمام شده و 
از طرف دیگر، یک غذای خانگی از غذاهای س��رو شده در 

هواپیما بهتر است. 
اگر کاپیتان پرواز مریض شود چه اتفاقی می افتد؟

خلبان و کمک خلبان همیشه دو غذای متفاوت می خورند. 
این ماجرا البته به صورت قانونی نانوش��ته اس��ت. اما چرا 
این قانون نانوش��ته رواج دارد؟ اگر یک غذا بد بود )حامل 
باکتری، آلودگی و غیره( بود، ش��خص دیگر بتواند کنترل 

هواپیما را در دست بگیرد.
خلبان ها خسته نمی شوند؟

س��والی که در ذهن بس��یاری وجود دارد این است که آیا 
خلبان ها حین پروازهای طوالنی مدت خسته نمی شوند؟ 
جواب ش��ما را ش��وکه خواهد کرد: خلبان ها گاهی اوقات 
حین پرواز خوابش��ان می برد! در واقع آن ه��ا می توانند در 
طول پرواز استراحت کوتاه داشته باشند و کنترل پرواز را به 

کمک خلبان خود بسپارند.
اما برخی از خلبان ها اعتراف کرده اند که بدون اطاع قبلی 

ناگهان به خواب رفته اند.
چرا خدمه از بطری آب استفاده می کنند؟

آب لوله کشی شهر می تواند س��الم باشد اما آب موجود در 
هواپیما چندان سالم نیست. فقط در یک صورت در هواپیما 
آب مصرف کنید و آن اینکه از بطری کاما س��الم و دست 
نخورده باشد. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که میزان 
باکتری موجود در آب هواپیما ده ها تا صدها برابر آب لوله 

کشی شهری است.

در ضلع غربی نارنجستان قوام، عمارتی زیبا قرار دارد که به دلیل سکونت خانم زینت الملک قوامی، دختر قوام الملک چهارم، به این نام معروف است. این عمارت که به فاصله یک کوچه با خانه قوام قرار دارد و به وسیله یک راه زیرزمینی با آن در ارتباط است، در حقیقت اندرونی خانه قوام بوده است.امروزه بخشی از این بنا محل نگهداری 
مجسمه های مشاهیر استان فارس است. 

خانه زینت الملک

رازهایی درباره هواپیما که فقط خلبان ها می دانند

خطرناک ترین شهرهای جهان برای سفر
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رییس کمیس��یون آب و کش��اورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
معضل زاینده رود و نجات ت��االب گاوخونی نیازمند یک عزم ملی 
است و باید در این زمینه مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب درباره 

حوضه آبریز زاینده رود  اجرایی شود.
حمیدرضا قلمکاری در همای��ش »نجات زاینده رود از س��راب تا 
تاالب« در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی، 
آب و محیط زیست اصفهان، پس از تشکیل، سعی کرده با استفاده 
از ظرفیت نخبگان و با نگاهی جدی و با حضور اساتید و نگاه ویژه و 
تخصصی آنها به این مقوله حساس باشد و راهکارهای تخصصی روی 

میز قوای سه گانه بگذارد.
وی از تشکیل ستاد نجات زاینده رود در کمیسیون آب و کشاورزی 
اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و افزود: این ستاد تالش می کند تا 
زاینده رود را به عنوان تنها رود و رگ حیاتی فالت مرکزی کش��ور 
نجات دهد و برای این امر نیز نگاه بای��د به زاینده رود فراجناحی و 

فرامنطقه ای باشد.
 ایش��ان همچنی��ن ادام��ه داد: اس��تقرار نامناس��ب مناب��ع آبی،

خش��ک ش��دن تاالب ها، کاهش منابع آب تجدیدپذی��ر، افزایش 
جمعیت و افزایش تقاضا در کنار بی��الن منفی آب های زیرزمینی 
نش��ان می دهد که نیازمند تغییر در مدیریت مصرف آب در کشور 
هستیم و این موضوع، وظیفه این اتاق به عنوان یک پارلمان بخش 

خصوصی است که باید پیگیری شود.
قلمکاری تاکید کرد: معضل زاین��ده رود و نجات تاالب گاوخونی 
نیازمند یک عزم ملی است و باید در این زمینه، مصوبات 9 ماده ای 
شورای عالی آب درباره حوضه آبریز زاینده رود اجرایی شود و اتاق 
هم در این زمینه یک سری پیشنهاداتی به صورت کامال علمی به 
سه قوه ارائه خواهد کرد. همچنین در این همایش، نایب رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه در کشور، هر مشکلی تا به 
بحران نرسد، برای جلوگیری از آن اقدامی نمی شود و به رفع بحران 
عادت کرده ایم، افزود: اما مسئله آب زاینده رود مسئله ای نیست که 

هنگام رسیدن به بحران حل شود.
مصطفی رناسی افزود: نیازمند یک برنامه مدون برای مدیریت آب 
هستیم و نباید روند مصرف، با وضعیت بارش های فعلی کشور، مانند 
گذشته ادامه پیدا کند. پس در این زمینه، به برنامه ای بلند مدت 
و نه کوتاه مدت احتیاج داریم. نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
 تصریح کرد: همه افراد، مس��ئوالن، کش��اورزان و صنعتی ها باید
 در برابر مصرف درس��ت آب حساس باش��ند و مثل گذشته نباید
 هر طور که دلش��ان خواس��ت، آب را مصرف کنند؛ همچنین باید

برنامه ریزی ش��ود تا ببینیم ب��رای مصرف هر می��زان آب در هر 
موقعیت، چه کشاورزی و چه صنعت، چه نتیجه ای حاصل می شود 

تا درخصوص این نتیجه، به فکر تقسیم و تخصیص آب باشیم.

معاون عمران شهری ش��هرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی 
طرح تعریض پل فلزی، 36 درصد پیشرفت داشته است.

 ایرج مظفر اظهارکرد: عملیات اجرایی طرح تعریض پل فلزی با 
هزینه 7/5 میلیارد تومان از خردادماه آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح تاکنون 36 درصد 
 پیشرفت داش��ته اس��ت، افزود: عرض عرش��ه موجود پل فلزی

16 متر اس��ت که با اجرای این طرح، از هر دو ط��رف 10 متر به 
عرض پل اضافه می شود تا عرض آن به 36 متر افزایش یابد.

معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان تصریح ک��رد: وقتی 
 عرض پل فلزی به 36 متر برس��د، 28 متر عرض س��واره رو و دو
 پیاده روی 4 متری خواهد داش��ت. وی تصریح کرد: بر اس��اس

برنامه ریزی های انجام شده، ظرف 6 ماه تکمیل می شود.

مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مش��اغل ش��هری 
ش��هرداری اصفهان گفت: زمین ب��ازار گل و گیاه تخصصی در 
 ش��رق اصفهان تملک ش��ده و به زودی عملی��ات اجرایی آن

آغاز می شود.  اصغر کشاورز راد اظهارکرد: مجموعه 10 هکتاری 
برای احداث ب��ازار گل و گیاه تخصصی در ش��رق اصفهان و در 
مجاورت شهررویاها در نظر گرفته شده است. وی افزود: در آن 
بازار، تنوع گل و گیاهان افزایش می یابد و فعالیت غرفه داران 
استانداردتر و تخصصی تر خواهد شد.مدیرعامل سازمان میادین 
 و ساماندهی مشاغل شهری ش��هرداری اصفهان تصریح کرد:

به زودی کلنگ آغاز عملیات اجرایی این بازار با حضور مدیران 
شهری و اعضای شورای شهر، به زمین زده می شود.

رییس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

 بحران زاینده رود، به راحتی
قابل رفع نیست

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 36درصدی طرح 
تعریض پل فلزی

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث بازار گل و گیاه تخصصی 
در شرق اصفهان

عضو شورای عالی زنان استان اصفهان گفت: به لحاظ ماهیتی می توان 
گفت مد ایرانی �� اسالمی وجود ندارد؛ بلکه گاهی با این برچسب، 
نمایشگاه هایی برپا شده و همان محصوالتی را که در بازار هست، برای 

فروش عرضه می کنند.
 حجاب، یک التزام فردی نیس��ت که بت��وان آن را در خلوت و خفا

حفظ کرد؛ بلکه این مهم، مقوله ای اجتماعی و آش��کار در س��طح 
جامعه است که معنا و مفهومی گسترده داشته و به دنبال خود، تبعات 
مختلفی را نیز در بر دارد؛ بنابراین برای پی بردن به میزان اهمیت و 

حساسیت این موضوع باید نگاه جامعی به آن داشت.
به همین منظور با زهرا حیدری، عضو ش��ورای عالی زنان اس��تان 
اصفهان به گفت وگو پرداختیم. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد 
در رشته ریاضی و متولد سال 62 بوده و در حال حاضر نیز به عنوان 
استاد، مش��غول تدریس در دانشگاه اس��ت. از زمان دانشجویی در 
زمینه های فرهنگی و سیاسی فعالیت داشته و در سال 89 به عنوان 
بانوی نخبه سال برگزیده شد. وی به عنوان عضو شورای عالی زنان 
استان اصفهان، اکنون مشغول پژوهش در زمینه مسائل مربوط به 

زنان است.
عوامل تأثیرگ�ذار در گرایش ما به س�مت پوشش�ی خاص 
چیست؟ حجاب می تواند بستگی به سبک زندگی ما داشته 

باشد؟
فرهنگ جامعه از جمله عواملی است که نوع پوشش را تعیین می کند؛ 
اما حدود و ثغور حجاب، هم برای خانم ها و هم آقایان، در قرآن دقیقا 
مشخص شده اس��ت.البته امروزه به دلیل اینکه مدرنیته همه ابعاد 
زندگی ما را فرا گرفته، نوع پوشش در اکثر مناطق یکسان شده است؛ 

زیرا از ویژگی های مدرنیته، یکسان شدن ظاهر جامعه است.
آیا می شود از حجاب و بی حجابی تعریف مشخصی ارائه داد؟

بله، تعریف ما از حد و حدود حجاب همان تعریفی است که در نص 
صریح قرآن، در س��وره نور آیات 30 و 33 آمده اس��ت؛ یعنی برای 

خانم ها حدود حجاب، پیدا بودن وجه و کفین بدون آرایش و پوشش 
برجستگی های بدن است و برای مردان هم قسمت هایی از بدن که 
پوشاندن آن متعارف اس��ت، حدود حجاب آنان به حساب می آید؛ 
ضمن اینکه هم آقایان و هم خانم ها باید غض بصر داشته باشند که 

این برای آقایان اولی است.
 چ�را در زمینه حج�اب، بیش�تر اقدامات س�لبی اس�ت و

تا چه اندازه این اقدامات، تاثیر مثبت داشته است؟
البته به نظر می رسد که اقدامات، تنها سلبی نبوده؛ ولی اقدامات سلبی 
خیلی پررنگ تر در رسانه ها منعکس می شود. البته نباید از این نکته 
غافل شد که اقدامات ایجابی هم خیلی محدود بوده و اگر هم بوده، 
خیلی انعکاس نداشته است. شاید برخی از نهادهای انقالبی کارهایی 
انجام داده باش��ند. البته اقدام ایجابی در درازمدت اثر عمیق خود را 
نش��ان می دهد؛ اما به صورت کالن در این عرص��ه واقعا کار مدون و 

منسجمی صورت نگرفته است.
 در برخ��ورد ب��ا مقوله حج��اب و پوش��ش در اس��الم ب��ا مفهومی

روبه رو می شویم که شاید کمتر به آن توجه می شود؛ مفهوم مدیریت 
که به گفته برخی اندیش��مندان دینی به این معناست که حجاب، 
مدیریت رابطه زن و مرد است و در اسالم به علت ویژگی های جسمی 

و قدرت روحی، این مهم به عهده زن گذاشته شده است.
یکی از کارهایی که کنار اقدامات دیگر باید انجام شود، این است که 
قشر متعهد جامعه که آگاه به مس��ائل هستند، احساس مسئولیت 
کرده و در زمینه تذکر لس��انی وارد عرصه عمل ش��وند. همان طور 
که رهبر انقالب در س��ال 1370 فرمودند: »خ��دای متعال در زبان 
این اثر را قرار داده اس��ت، در امر و نهی این اثر را قرار داده اس��ت؛ ما 
چرا این حکمت الهی را درک نمی کنیم و حاضر نیستیم از این ابزار 
عظیم الهی استفاده کنیم. عمل کنید تا ببینید می شود یا نمی شود. 
 حرف بزنید، بگویید، یک کلمه؛ بیشتر هم نمی خواهد، الزم نیست

سخنرانی کنید.کسی را می بینید خالفی مرتکب می شود، پوشش 

 نامناس��ب را، هر کدام از این کارها را کس��ی انجام داد، یک کلمه و
 الزم نیس��ت با خشم باش��د؛ یک کلمه آس��ان بگویید این کار شما

خالف اس��ت، نکنید. ش��ما بگویید، دیگری بگوید، گناه در جامعه 
می خشکد.«

نقش رسانه ها در آموزش حجاب به افراد چقدر است؟
رسانه یکی از ابزارهای مهم در این زمینه است؛ البته اکنون با توجه 
به شرایط امروز باید گفت که منظور از رسانه چیست. اگر منظور از 
رسانه، هم رسانه های دیداری و شنیداری و هم شبکه های اجتماعی 
است، رسانه های دیداری و شنیداری نخست باید به صورت ایجابی 
و با یک برنامه ریزی بلند مدت در این زمینه مبتکرانه مش��غول کار 
شوند و ثانیا از اقدامات شعاری و کلیشه ای به طور جدی پرهیز کنند.

همچنین شبکه های اجتماعی باید به محملی تبدیل شوند برای اینکه 
در آنها ترویج حجاب به عنوان یک خواست مردمی  به وسیله فعاالن 
این عرصه، از طریق تش��کیل کمپین های مردمی و کانال هایی در 

فضای مجازی و آگاهی بخشی مردم،  پیگیری شود.
 در زمین�ه الگوپذی�ری حجاب ب�رای نوجوان�ان و کودکان
توضیح بدهید: در حال حاضر چقدر الگوی مناسب دیداری 
برای آنها وجود دارد؛ مثال کودکانی که با کارتون های غربی 

بزرگ می شوند؟
به نظر من نخستین الگوی پوشش برای کودکان و نوجوانان، والدین 
آنها هستند و من نقش رس��انه را بعد از خانواده موثر می دانم. وقتی 
تربیت کودک دینی به معنای واقعی باشد، حال اگر در مقطعی هم 
کودک با جلوه ه��ای بصری و زیبایی های ظاهری به دنبال مس��ائل 
دیگر برود، باز به اصل خود یعنی خانواده برمی گردد. مصداق همان 
جمله معروف که می گوید: »کودکان آنچه پدر و مادرشان هستند، 

می شوند؛ نه آنچه آنان می خواهند«.
بخشی از مشکالت ما به مدهای نامناسب برمی گردد؛ در ایران 
چقدر در زمینه طراحی و دوخت لباس متناسب با معیارهای 
 اس�المی پیش�رفت داش�تیم و تا چه اندازه از ای�ن مدهای

ایرانی �� اسالمی استقبال می شود؟
به لحاظ ماهیتی می توان گفت مد ایرانی �� اسالمی وجود ندارد؛ بلکه 
گاهی با این برچسب، برخی، نمایش��گاه هایی برپا می کنند و همان 
محصوالتی را که در بازار هست، برای فروش عرضه می کنند.گاهی 
هم که طرح های جدیدی در این فضاها با این نام ارائه می شود، واقعا 
نه ایرانی است و نه اسالمی. حتی انسان فکر می کند که این طرح ها 
نوعی تقلیل حجاب است و این نگرانی وجود دارد که این طرح ها سبب 
نگاه حداقلی به حجاب شود و این یعنی اینکه ما هنوز نتوانسته ایم 
به لحاظ نظری، نگاه اس��الم را ب��ه حجاب، به زب��ان زمانه خودمان 
درآوریم. به همین دلیل در عرصه طراحی و اجرا، ملغمه ای از فرهنگ 
غرب و غیراسالمی را وارد می کنیم؛ یعنی اگر االن مد روز غیرایرانی، 
لباسی با فالن درصد کوتاهی و بدن نمایی است، ما همان را در مانتو یا 
چادرمان اعمال می کنیم و در این صورت، بی شک استقبال چندانی 

از جانب مردم اتفاق نمی افتد.
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عضو شورای عالی زنان به مناسبت روز عفاف و حجاب عنوان کرد:

برخـی مـدها، نـه »ایرانی« است و نـه »اسالمی«

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

سه شنبه ها »چهارباغ« پیاده راه می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
خیابان چهارباغ عباس��ی در روزهای س��ه شنبه و از 

ساعت 16 تا 22، پیاده راه می شود.
علیرضا صلواتی با اشاره به اینکه به دنبال راه اندازی 
پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو، اجرای این 
طرح در برخی از خیابان های پانزدهگانه ش��هرداری 
 اصفه��ان نی��ز در دس��تور کار ق��رار گرفته اس��ت،

اظه��ار داش��ت: از ای��ن رو مطالعات ب��رای انتخاب 
 این خیابان ها در ه��ر منطقه از ش��هرداری اصفهان

در حال انجام است.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال حاضر اج��رای طرح

پیاده راه س��ازی خیابان ها در منطقه سه شهرداری 
 اصفهان در حال انجام اس��ت، ابراز داش��ت: از این رو

با توجه به بررسی های صورت گرفته، از هفته جاری 
این طرح در خیابان چهارباغ اجرایی خواهد شد.

مع��اون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 

با اش��اره به انجام نظرسنجی از ش��هروندان و کسبه 
خیابان چهارب��اغ در خصوص پیاده راه س��ازی این 
خیاب��ان، افزود: همچنی��ن برای اج��رای این طرح، 
 پیوس��ت فرهنگی، ترافیک��ی، امنیتی و رس��انه ای
 تهی��ه ش��ده اس��ت. وی ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح

پیاده راه س��ازی چهارباغ،  روزهای س��ه ش��نبه و از 
ساعت 16 تا 22 اجرایی خواهد شد، تصریح داشت: 
 شهروندان می توانند در این س��اعات، از برنامه های

در نظر گرفته شده فرهنگی و آموزشی استفاده کنند 
که توسط سازمان های مختلف شهرداری و همچنین 

دیگر نهادها اجرایی می شود.
صلواتی ب��ا تاکید بر اینک��ه هدف ما صرفا اس��تفاده 
از دوچرخ��ه نیس��ت، بی��ان داش��ت: همچنین در 
 اجرای این طرح، هنرمن��دان و افراد بن��ام، مردم را

همراهی خواهند کرد و استفاده از وسایل نقلیه پاک، 
هدف اجرای این طرح است.

در نشس��ت صمیمانه ش��هردار اصفهان با رییس فرهنگس��تان زبان و 
 ادب فارسي و پروفسور جعفری دانش��مند برجسته گردشگری، مسائل 

پیش روی صنعت گردشگری در اصفهان بررسی شد.
نشست صمیمی با حضور دکتر حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، پروفسور جعفر جعفری، دانشمند اصفهانی و صاحب نظر حوزه 
گردشگری و دکتر جمالی نژاد، ش��هردار اصفهان، به میزبانی شهرداری 
اصفهان، با موضوع بررسی چالش ها و فرصت های صنعت گردشگری در 

نصف جهان برگزار شد.
 غالمعلي حدادع��ادل در ای��ن دیدار، با اش��اره به اهمیت گردش��گري

اظهار کرد: از جمل��ه کارهایي که مي توانیم در حوزه گردش��گري انجام 
دهیم، این است که لغات و اصطالحات گردشگري را به فارسي بازگردانیم.

وي با بیان اینکه یکي از گروه هاي فعال فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
گروه گردشگري است، تصریح کرد: با کمک این گروه، بیش از یک هزار 
واژه گردشگري، معادل سازي فارسي شده تا زبان فارسي از این منظر نیز 

تقویت شود.
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارس��ي با تاکید بر اینکه پس از انقالب، 
 ح��وزه دیگري از گردش��گري ک��ه همان گردش��گري مذهبي اس��ت،

قوت گرفته، ادامه داد: همچنین بنیاد سعدي در 200 نقطه دنیا کالس 
زبان فارسي برگزار مي کند و تا یک ماه دیگر حدود 250 نفر فارسي آموز 
از 40 کشور دنیا به ایران س��فر مي کنند تا در دانشگاه عالمه طباطبایي 

آموزش ببینند.
وي اضافه کرد: این افراد به مدت سه روز نیز به اصفهان سفر مي کنند تا از 
اماکن تاریخي این شهر بازدید کرده و از نزدیک با جاذبه های گردشگری 

و تاریخی نصف جهان آشنا شوند.
برگزاری کنفرانس بین المللی کیفی�ت خدمات در مهمان نوازی 

گردشگری 
پرفس��ور جعفر جعفري نی��ز در ادامه این دی��دار اظهار ک��رد: صنعت 
 توریس��م کش��ور س��ال های زیادی اس��ت که ب��ا مش��کالت فراوانی

روبرو شده و همچنان بدون حل باقی مانده است. 
وي با اش��اره به کنفرانس بین المللی کیفیت خدمات در مهمان نوازی و 
گردشگری که روزهای 26 و 27 تیرماه در اصفهان برگزار می شود، تصریح 
کرد: افراد آشنا به امور هتل داري روز دنیا، براي حضور در این کنفرانس 
دعوت شده اند تا کشورمان بتواند از حضور آنها و توسعه گردشگری خود 

استفاده هاي الزم را بکند.
گردش��گری ح��وزه  صاحب نظ��ر  و  برجس��ته   دانش��مند 

 ادام��ه داد: در ای��ن گردهمای��ی که فع��االن ح��وزه گردش��گری نیز
حضور خواهند داش��ت، موضوعات مرتبط با کیفیت خدمات در صنعت 

گردشگری و میهمان نوازی بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: این برنامه با هدف بهبود تجربه گردشگر و همچنین ارتقای 
ادراک و ارتباطات ملی و بین المللی، همکاری میان رشته ها و حرفه های 

مختلف را تقویت می کند.
جعفری اضافه کرد: سخنرانی متخصصان برجسته بین المللی، برگزاری 
میزگرد و کارگاه ارائه انف��رادی و تقدیر از مقاالت برگزیده، از بخش های 
اصلی این برنامه است و همچنین از نویسندگان 20 مقاله برتری که در 
این همایش ارائه می ش��ود، دعوت خواهد شد مقاله خود را در قالب یک 

کتاب به چاپ برسانند.
حضور گردشگران خارجي در کشور بسیار کم است

 ش��هردار اصفهان نیز در ادامه این دیدار گفت: ش��هرداري اصفهان طی
دو سال گذشته، محور سازمان میراث فرهنگ ناملموس جهان بوده و در 

این زمینه فعالیت های بسیار خوبي انجام داده است.
مهدی جمالی ن��ژاد تصریح ک��رد: در ح��ال حاضر این جریان س��ازي، 
تلنگري ب��ه مس��ئوالن کش��وري بود ت��ا می��راث معن��وي ناملموس 
کش��ورمان که از نس��ل هاي گذش��ته به ما رس��یده، از بین ن��رود. وي 
با بی��ان اینکه با تم��ام تالش هاي ص��ورت گرفته، حضور گردش��گران 
خارج��ي در کش��ورمان بس��یار ک��م اس��ت، بی��ان ک��رد: هم اکن��ون 
 حضور س��رمایه گذاران داخل��ي و خارجي ب��راي ایجاد زیرس��اخت ها

چش��مگیر اس��ت؛ ب��ه نح��وي ک��ه هتل ه��اي متع��دد مانن��د هما، 
 ش��هر رویاه��ا، هت��ل س��الن اج��الس، هتل ه��اي سیتي س��نتر و...

در حال ساخت  هستند.

در نشست صمیمانه دکتر حداد عادل و پروفسور جعفری با شهردار اصفهان مطرح شد:

معادل سازي فارسي، براي بیش از یک هزار واژه گردشگري

 معاون آموزش مدیریت حوزه  علمیه خواهران استان اصفهان

جزییات آزمون دکتری حوزه علمیه خواهران اصفهان

 معاون آم��وزش مدیریت ح��وزه  علمی��ه خواهران 
اس��تان اصفهان گفت: آزمون ورودی مقطع سطح 4 
حوزه های علمیه خواهران، همزمان با سراسر کشور 

در استان اصفهان برگزار می شود.
 زهرا ش��فیعی گفت: آزم��ون کتب��ی ورودی مقطع

س��طح 4 )دکت��ری(  حوزه ه��ای علمی��ه خواهران، 
همزمان با اس��تان های تهران، قم و یزد در اس��تان 

اصفهان برگزار می شود.
وی افزود: این آزمون روز جمعه 25 تیرماه همزمان با 

سراسرکشور، در اصفهان برگزار می شود.
 وی تع��داد متقاضی��ان ورود ب��ه مقط��ع تحصیلی

س��طح 4 را در اصفهان، 48 نفر ذکر کرد و ادامه داد: 
این شرکت کنندگان در رشته فقه و اصول با گرایش 
فقه خانواده و رشته تفس��یر و علوم قرآنی با گرایش 

تفسیر تطبیقی پذیرش می شوند.
معاون آم��وزش مدیریت ح��وزه  علمی��ه خواهران 

 اس��تان اصفهان، با بیان اینکه آزمون ورودی مقطع
 س��طح 4 در دو نوبت صبح و عصر برگزارمی ش��ود،

ادامه داد: طی این آزمون شرکت کنندگان به سؤاالت 
چندگزینه ای و تشریحی پاسخ می دهند.

وی مراح��ل پذیرش ط��الب را در مقطع س��طح 4 
حوزه ه��ای علمیه خواهران، ش��امل آزم��ون کتبی 
و مصاحب��ه علم��ی دانس��ت و ی��ادآور ش��د: نتایج 
 آزمون کتب��ی ورودی این مقط��ع در روز 12 مرداد

اع��الم خواه��د ش��د و مصاحبه های علمی از س��وم 
شهریور آغاز می شود.

ش��فیعی زمان اعالم نتایج نهایی پذیرفته ش��دگان 
در آزمون کتب��ی مقطع س��طح 4 حوزه های علمیه 
خواه��ران را 20 ش��هریورماه ذکر ک��رد و ادامه داد: 
نتایج نهایی پذیرفته شدگان از طریق پایگاه سنجش 
و پذی��رش حوزه ه��ای علمی��ه خواهران به نش��انی 

paziresh.whc.ir اعالم خواهد شد.

آمادگی و عکس العمل نیروی های امداد، موجب 
کاهش خسارات در مواقع بحران است

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان اصفهان، 
در جلس��ه کمیته بح��ران ک��ه هفته گذش��ته برگزار 
ش��د، مهندس علوی، ضمن تش��ریح حوادث منطقه 
ش��هران تهران، خیابان الهور اصفهان و لوله گاز تایوان 
به عنوان حوادث عب��رت آمیز، بیان داش��ت: چنانچه 
نیروهای ام��داد در زمان طالیی اولیه ب��روز حادثه که 
 نباید از دقیقه تجاوز کند، عکس العمل فوری و منطقی
 انج��ام دهند، خس��ارات مربوط��ه به حداق��ل ممکن

کاهش داده خواهد شد. 
 در این جلس��ه که  اعض��ای کمیته بحران و روس��ای 
واحدهای مختلف حضور داشتند، تاکید شد که مطابق 
با روال گذش��ته و با اس��تفاده از تجربیات شرکت های 
گاز اس��تانی و یافته های جدید، کارکنان شرکت برای 
 مقابله و مهار انواع حوادث اع��م از زلزله های احتمالی 
پیامد های آن در ش��بکه ها و انش��عابات و ایستگاه ها، 
حرکت و فرو نشس��ت زمین و افت فش��ار گاز بایستی 

آمادگی کافی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: برای کسب 
و ارتقای این آمادگی، برگزاری جلس��ات آموزش��ی و 
توجیهی، برگزاری مانورهای موثر در س��طح شرکت، 
تامین و نگهداری تجهیزات مناسب و استاندارد در سطح 

نواحی گازرسانی ضروری است.
 گفتنی اس��ت در این نشس��ت، جهت پیش��گیری از 
 ح��وادث، بررس��ی وضعیت ش��بکه ها، ایس��تگاه ها و

علمک ها از نظ��ر کنترل خوردگ��ی، کنترل وضعیت 
فش��ار گاز در اوج مص��رف، جم��ع آوری علمک های 
بال اس��تفاده  و... بحث و تبادل نظ��ر گردید.همچنین 
در ای��ن جلس��ه،رییس واح��د ایمن��ی، بهداش��ت و 
محی��ط زیس��ت)HSE  (   از  برگزاری مان��ور دهاقان 
که در ماه گذشته  با حضور ش��هرهای معین شهرضا، 
 س��میرم و مبارک��ه برگزار ش��د، گزارش مبس��وطی
ارائه شد و حاضرین در جلسه نظرات خود را ارائه نمودند.

فرماندار اصفهان گف��ت: کمبود 20 درصدی منابع 
آبی در ایام پرمصرف سال، مش��کالتی را همچون 
افت فشار و قطعی ایجاد خواهد کرد که تنها با همین 
میزان صرفه جویی می توانیم به خوب��ی از این ایام 

گرم سال، بدون هیچ مشکلی عبور کنیم.
فضل اهلل کفیل صبح امروز در جلس��ه ای که هفته 
 گذش��ته، درخص��وص مش��کالت به وج��ود آمده

در خصوص قطعی آب چند روستا در شرق اصفهان 
 تش��کیل ش��ده بود، در جمع مس��ئوالن مربوطه

اظهار داش��ت: ما موظف به تامین آب شرب مردم 
هستیم و این موضوع بیش از همه اولویت دارد.

 وی با بی��ان اینکه در چند روس��تا 2 ت��ا 3 روز آب
قطع بوده است، افزود: همان طور که برای مشترکین 
پرمصرف آب ش��هری محدودیت قائل می ش��ویم 
و پس از تذک��ر، آب آن ه��ا قطع می ش��ود، باید با 
مشترکین روس��تایی پرمصرف نیز به صورت برابر 

برخورد شود.
فرماندار اصفهان در واکنش به طرح این مسئله که 
برخی روستاها دسترسی مستقیم به خط لوله اصلی 
دارند و همین موضوع باع��ث مصرف بیش از اندازه 
آن ها می شود، گفت: وجود روستاهایی با دسترسی 
مستقیم به این معنی اس��ت که در مدیریت توزیع 

درست عمل نکرده ایم.
کفیل تصری��ح ک��رد: مس��ئله اول، صرفه جویی یا 

همان مصرف درست آب است. هنوز عده ای بحران 
آب را ب��اور نکرده اند؛ در این زمینه، هم با مش��کل 
خشک س��الی های پیاپ��ی رو به رو هس��تیم و هم 
مشکل توزیع و انتقال آب که شبکه فرسوده ای دارد.

وی توضیح داد: کمب��ود 20 درصدی منابع آبی در 
ایام پرمصرف سال، مشکالتی را همچون افت فشار 
و قطعی ایجاد خواه��د کرد که تنها ب��ا 20 درصد 
صرفه جویی می توانیم به خوبی از این ایام گرم سال 

بدون هیچ مشکلی عبور کنیم.
و  مس��ئوالن  هم��ه  از  اصفه��ان  فرمان��دار 
 رس��انه ها خواس��ت ت��ا م��ردم را ب��ه صرفه جویی

هر چه بیش��تر دعوت کنند و تاکید ک��رد: اولویت 
اول و دوم و س��وم، تامین آب ش��رب مردم است و 
 پس از آن، بای��د اولویت های خدمات��ی و تولیدی

در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: آن گونه که مش��خص است، تعداد 
مش��ترکین نیازمند ی��ک بازنگری اس��ت و طبق 
گفته آب و فاضالب روستایی، روی کاغذ، 70 هزار 
مشترک و در عمل، 114 هزار مشترک از خدمات 

این شرکت استفاده می کنند.
کفیل در پایان ب��ا تاکید بر برخورد با مش��ترکین 
پرمصرف عن��وان کرد: در ص��ورت نی��از، باید آب 
 ش��رب روس��تاها توس��ط آب و فاضالب ش��هری 

تامین شود.

فرماندار اصفهان:

هنوز عده ای بحران آب را باور نکرده اند!
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عروسک فروش تنها، درآغوش مرگ
پیشکسوت بسکتبال ایران که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی در 
رده های مختلف را هم داشت در شرایطی مرگ را در آغوش کشید 
که هنوز تعدادی از عروس��ک هایش به فروش نرفت��ه بود تا خرج 

بیماری همسرش کند.
ب��رای خیلی ها ای��ن تیتر ی��ک جمله س��اده و البته ک��م اهمیت 
است:»ایرج خدری درگذش��ت.« اینها ش��اید وقت هم نگذارند تا 
همین چند کلمه را بخوانند چه برسد به اینکه ببینند ایرج خدری 

که بود و چطور زندگی کرد و چطور رفت؟
مردی که هم در ورزش پله ه��ای موفقیت را طی کرد و هم در هنر 
مقابل دوربین چن��د کارگردان مطرح نقش آفرین��ی کرد. اما آخر 
عمری ش��ده بود گوشه نش��ین میادین تهران و همدمش شده بود 
عروسک هایی که باید فروخته می شد تا هزینه های درمان خودش 

و همسرش و البته مخارج دو فرزند خردسالش را تامین کند.
ایرج خدری اولین قهرمان و ورزش��کاری نبود که اینگونه زیست و 
اینگونه رفت، آخرین هم نخواهد ب��ود. او که باید زیر چتر حمایتی 
خانواده بزرگ ورزش قرار می گرفت روزهای آخر عمرش را گوشه 
یکی از میادین تهران سپری کرد و در 45 سالگی درحالی جان به 
جان آفرین تسلیم کرد که تنهایی بیشتر از ضعف مالی آزارش داد.

حاال قطعا همه مس��ئوالن می خواهند بیایند در تش��ییع پیکرش 
مقابل دوربین ه��ا قرار بگیرند و از خوبی های��ش بگویند و از اینکه 
قدرش را ندانستند. حاال حتما فدراسیون بسکتبال برایش تاج گل 
ارس��ال خواهد کرد و بنر بزرگی هم خواهد زد برای عرض تسلیت. 
وزارت ورزش هم همین طور. بقیه مس��ئوالن هم که باید به فکر او 

می بودند از این قاعده مستثنی نیستند.
حاال همس��ر بیمار ایرج خ��دری مانده و دو کودک خردس��ال که 
نمی دانند باید خرج خودشان را در بیاورند یا خرج بیماری مادری 
که ام اس دارد و هزینه های درمانش باالس��ت. حاال آنها مانده اند 
 و خانه ای اس��تیجاری که نمی دانند صاحبخانه کی وسایلش��ان را 

می ریزد داخل خیابان.
چه کسی باید بیاید سروسامان بدهد به اوضاع نامناسب زندگی این 
ورزشکاران. اینهایی که خیلی هایشان تا به حال رنگ فیش حقوقی 
را ندیده اند چه برس��د به فیش های حقوقی نجوم��ی. اینها حتی 
بیمه هم ندارند چه برسد به حق اوالد و حق سختی کار و زیر کولر 

نشستن و سفر رفتن و ...
عروسک فروش میادین تهران هم رفت. در میان خواب بسیاری از 
مس��ئوالن. در میان بی توجهی ها و کم محلی های آنهایی که باید 
می آمدند و دست این ورزشکار و هنرمند را می گرفتند و حداقل ها 
را برایش فراهم می کردند. نمونه این عروسک فروش در ورزش ایران 
بسیار است. از ورزشکاران تیم های ملی گرفته که کنار خیابان ها 
دستفروشی می کنند تا قهرمانانی که برای نان شب شان مانده اند.
 ایرج خدری رف��ت، اما آیا رفت��ن او برای مس��ئوالن درس عبرتی

 می شود که مراقب ایرج خدری های دیگر باشند؟

درحاشیه

در شرایطی که بیش از یک سال از پایان دوره ریاست 
رییس هیئت بوکس استان اصفهان سپری می شود، 
هن��وز برنامه ای ب��رای برگزاری مجم��ع انتخاباتی 
 این هیئ��ت وجود ن��دارد تا بوکس فعال س��ردمدار 
هیئت های بالتکلیف استان باشد.این در حالی است 
ک��ه در تمام مجامع انتخاباتی هیئت های ورزش��ی، 
س��لطان حس��ینی مدیر کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان تاکید دارد که در دوره وی به طور میانگین 
ه��ر ۱5 روز یک بار ی��ک مجمع انتخابات��ی برگزار 
 ش��ده است.اردیبهش��ت ماه س��ال ۹4 دوره ریاست 
مجید رمضان پور در هیئت بوکس استان اصفهان به 
پایان رس��ید و به واسطه توافقاتی که از قبل صورت 
گرفته ب��ود، فدراس��یون حکم سرپرس��تی را برای 
محمدرضا غزنوی از داوران بوکس استان صادر کرد.

 توافقات مورد اش��اره به س��ال ۹۳ باز می گردد که 
ناط��ق نوری رییس باس��ابقه فدراس��یون بوکس در 
س��فری که به اصفهان داشت، بحث برکناری رییس 
هیئت بوکس اس��تان و صدور حک��م برای غزنوی را 
مط��رح کرد، اما نزدیک بودن ب��ه دوره خاتمه کاری 

رمضان پور موجب شد این اتفاق منتفی شود.
حکم سرپرستی صادره غزنوی دوام چندانی نداشت 
و فدراس��یون یک بار دیگر حکم سرپرستی هیئت را 
ب��رای رمضان پور صادر کرد که ت��ا به امروز نیز این 
حکم دوام داشته است که البته اصال معلوم نشد چرا 
چنی��ن اتفاقی رخ داد و بر چه اس��اس و مبنایی این 

رفت و آمد موقت صورت گرفت.
در ای��ن مدت چندی��ن بار ثبت ن��ام از کاندیداهای 
ریاست هیئت انجام شده و زمانی نیز برای برگزاری 
مجمع در بهمن ماه سال گذشته تعیین شده بود، اما 

اعتراض کاندیداها ب��ه چینش اعضای مجمع، باعث 
لغو آن شد.

در ح��ال حاض��ر ثبت ن��ام دوب��اره ای از متقاضیان 
ریاس��ت انجام شده است و در ش��رایطی که جامعه 
ورزش منتظر برگزاری انتخابات و تعیین تکلیف این 
هیئت هس��تند، معاون اداره ورزش و جوانان استان 
اصفهان مدعی ش��ده که فدراس��یون اجازه برگزاری 

مجمع را نمی دهد.
هیئت بوکس استان اصفهان از یک سال قبل تاکنون 
 درگیر جنگ قدرت بر ریاس��ت آینده ش��ده اس��ت. 
تا جایی که به گفته تنها ملی پوش اصفهانی بوکس 
که هفته گذش��ته در مس��ابقات انتخاب��ی المپیک 
شرکت داشت، این رشته دچار فتنه بزرگی شده که 

تمام منشأ آن بر سر ریاست است.
در حال حاضر از گزینه هایی که برای ریاست هیئت 
ثبت نام کرده اند، می توان به غزنوی، مهدی شفیعی، 
سلحشور و مرتضی عظیمی اشاره کرد که پیش بینی 
می شود رقابت اصلی بر سر تصاحب ریاست نیز بین 
این چند نفر باش��د البته مش��روط به اینکه ثبت نام 
دوباره ای از کاندیداها انجام نشده و با همین نفرات 
مجمع انتخاباتی هیئت برگزار شود که در زیر مروری 

بر این اسامی خواهیم داشت:
غزن��وی که پیش تر هم اش��اره ش��د، از داوران ملی 
بوکس است که ریاس��ت کمیته ورزش های هوایی 
را در هیئت انجمن های ورزش��ی که ریاس��ت آن با 

برادرش است، برعهده دارد.
 مهدی ش��فیعی از فعاالن این رش��ته است که طی 
س��ال های گذش��ته دبی��ری هیئت بوکس اس��تان 
اصفهان را برعهده داشته و در مقاطعی نیز به عنوان 

مرب��ی یا سرپرس��ت در کادر فنی تی��م ملی حضور 
داشته است.

سلحشور نیز از مربیان این رشته است که شاگردان 
شاخصی همانند افشین البندی و محمدعلی شهیدی 

دارد و از منتقدان اصلی هیئت محسوب می شود.
مرتض��ی عظیمی نیز از ورزش��کاران بوکس اصفهان 
اس��ت که البته در رش��ته ووش��و نی��ز فعالیت دارد 
 و با س��ن و س��ال کمتر نسبت به س��ایر گزینه ها، 

تصمیم گرفته وارد گود رقابت شود.
س��ال گذش��ته که قرار بود مجمع انتخاباتی هیئت 
بوکس برگزار ش��ود، غزنوی ش��انس بیشتری برای 
ریاست داشت و مسئوالن فعلی هیئت نیز به همین 
واس��طه گزینه ای را وارد گ��ود انتخابات کردند که 
دلیل لغو مجمع سال گذشته نیز وجود شائبه هایی 

مبنی بر چینش اعضای مجمع به سود وی بود.
در حال حاضر به نظر می رس��د رقابت نزدیکی بین 
شفیعی و سلش��حور وجود داشته باش��د که از قضا 
در دو نقط��ه متفاوت از یکدیگر قرار گرفته اند و هر 
ک��دام تالش دارند با ادل��ه و توجیهات خود، حریف 
 را از می��دان ب��در کنند ک��ه در این حال��ت رقابت 
آنها به سود عظیمی خواهد بود. البته کمبود تجربه 
 و اش��تغال این ورزش��کار ب��ه ورزش حرف��ه ای نیز 
دو عاملی اس��ت که ممکن اس��ت شانسش را برای 

ریاست هیئت کم کند.
در شرایط فعلی حواشی زیادی درون بوکس اصفهان 
ش��کل گرفته اس��ت که در صورت ادامه دار شدن ، 
وقوع جنگ داخلی در این هیئت دور از انتظار نیست 
و م��ی تواند چالش بزرگ��ی را ب��رای اداره ورزش و 

جوانان استان اصفهان ایجاد کند.
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معاون توس��عه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوان��ان با حضور در 
آکادمی ووشو از تمرینات تیم ملی بزرگساالن ایران بازدید کرد.

نصراله سجادی که همراه با سیدحسن طباطبایی مدیر مجموعه ورزشی آزادی 
و تنی چند از اهالی وزارت ورزش در تمرینات تیم ملی ووش��و حاضر ش��د مورد 

استقبال مهدی علی نژاد رییس فدراسیون ووشو قرار گرفت.
سجادی در خطاب به ملی پوشان ووشو، گفت: ووش��و در سال های اخیر یکی از 
موفق ترین رشته های ورزشی ایران محسوب می شود که همواره به مدال آوری 
آن امید زیادی داریم. وی تاکید کرد: چهره های جدید و جوانی را در اردو می بینم 
که نشانگر جوان گرایی در تیم ملی است.معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: امیدوارم این جوانان بتوانند 
جا پای چهره های سرشناس ووشو بگذارند و در بازی های آس��یایی 20۱8 که اهمیت فراوانی برای ورزش ایران دارد،موفق 
باشند.همچنین مهدی علی نژاد رییس فدراسیون ووشو با قدردانی از حضور این مقام مسئول در اردوی تیم ملی، گفت: تالش 

می کنیم با حمایت وزارت ورزش و عملی شدن برنامه هایمان، در بازی های آسیایی برای ایران بازهم افتخارآفرین شویم.

فره��اد کاظم��ی، س��رمربی باس��ابقه س��یاه جام��گان در اردوی ای��ن تی��م در 
اس��تانبول ادع��ای عجیبی را مط��رح کرده اس��ت. او در اولین جلس��ه تئ��وری به 
 بازیکن��ان تیمش اعالم ک��رد ه��دف او از حض��ور در رقابت های ای��ن فصل لیگ،

 فقط و فقط قهرمانی است و اگر کسی به این هدف باور ندارد می تواند همین امروز 
 اردوی این تی��م را ترک کند.کاظمی این ادعا را در جلس��ات بع��دی تئوری نیز که 

هر روز صبح قبل از صبحانه برگزار می شود تکرار کرد؛ اما آیا او می تواند؟ 
شاید س��یاه جامگان هرگز قهرمان لیگ نش��ود، اما این باوری است که در البه الی 
 تمرین��ات از این گوش ب��ه آن گوش مخابره می ش��ود تا تبدیل به ی��ک باور بزرگ 

شود.

برخالف اینکه منصوریان پیش از این اعالم کرده بود اگر سجاد شهباززاده خودش 
ترجیح بدهد به ترکیه برود با او همکاری می کنیم، باش��گاه استقالل برای صدور 
رضایت نامه ش��هباززاده از باش��گاه ترکیه ای طلب پول کرد! باشگاه استقالل طی 
نامه ای به باشگاه آالنیا اسپور ترکیه اعالم کرد که برای صدور رضایت نامه شهباززاده 
باید مبلغ یک میلیون یورو پرداخت کنند. از طرفی تیم آالنیا اسپور به تازگی وارد 
سوپر لیگ ترکیه شده است و بعید اس��ت بتواند چنین پولی را برای جذب بازیکن 
پرداخت کند. با این حس��اب و با توجه به عالقه منصوریان به حضور شهباززاده در 
تیمش، به نظر می رسد در باشگاه اس��تقالل کسی موافق خروج شهباززاده نیست 

و با این روش سعی دارند که او را در لیگ شانزدهم برای استقالل حفظ کنند.

باالخره دوران هفت ساله حضور رضا نورمحمدی در پرس��پولیس به پایان رسید و او به 
سیاه جامگان مشهد منتقل شد. غیر از همه مشکالت فني که نورمحمدي را از پرسپولیس 
دور کرد، این مدافع میاني اخیرا با یک اتهام بزرگ هم مواجه شد. طي  روزهای گذشته 
شایعه اي با تیراژ باال در فضاي مجازي دست به دست شد حول محور اینکه نورمحمدي 
به طور غیرمستقیم نقش پررنگي در جدایي طارمي و رضاییان داشته است. از قرار معلوم 
یکي از اطرافیان و نیروهاي اضافي موجود در کنار پرسپولیس، رابطه خوبي با نورمحمدي 
داشته و بعد از نیمکت نشین شدن این بازیکن، او کینه برانکو را به دل مي گیرد. این چهره 
که تاثیر زیادي هم روي بازیکنان پرسپولیس دارد، با همین نیت روند جدایي طارمي و 

رضاییان از جمع سرخپوشان را تسریع مي کند. 

فدراس��یون جهانی تکواندو آخرین رنکینگ برترین ورزش��کاران این رش��ته 
 در س��ال 20۱6 را اعالم کرد که نام دو ایرانی در صدر جدول دیده می ش��ود.

 بر این اساس  فرزان عاشورزاده در وزن -58 کیلوگرم در رده اول وزن خود قرار 
گرفته است. این ستاره تکواندو ایران و جهان حاال آماده تر از همیشه تمرین می 

کند و بدون شک او امید اول طالی ایران در ریو خواهد بود.
پ��س از او مه��دی خدابخش��ی در وزن -80 کیلوگ��رم ه��م جایگاه نخس��ت 
تکواندوکاران هم وزن خود را در اختیار دارد. خدابخش��ی ه��م در رقابت های 
جهانی فوق ستاره ظاهر شد و او هم جزو امیدهای طال محسوب می شود. سجاد 
مردانی در وزن +80 با اینکه در مکان سوم قرار دارد، اما حاال بس��یار آماده است. او هم در مسابقات جهانی نمایش خوبی 
 از خود به جا گذاشت و تمرینات خوبی را پشت س��ر می گذارد. کیمیا علیزاده تنها بانوی تکواندوکار ایران در المپیک در

 وزن -57 کیلوگرم قرار است روی تاتامی برود. کیمیا که این روزها ستاره تکواندو ایران و جهان محسوب می شود حضور 
موفقی در مسابقات انتخابی داشت و توانست افراد بسیاری را برای کسب مدال توسط خود امیدوار کند.

تکواندو، امید اول طالی ایران در ریوسجادی: به مدال آوری ووشو امیدواریم
اخبار کوتاه

خداحافظی از پرسپولیس با یک ابهام بزرگسنگ استقالل، جلوی پای شهباززاده!ادعای عجیب در حومه استانبول

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان که در فهرست مورد نظر سرمربی زردهای اصفهانی 
قرار نداش��ت در حالی در تمرین این تیم حضور یافت ک��ه به جای مدیرعامل 
باشگاه، عضو هیئت مدیره وی را همراهی می کرد. بعد از اتفاقات فصل گذشته 
و افش��اگری های محرم نویدکیا در برنامه نود، جدایی این بازیکن از س��پاهان 

قطعی به نظر می رس��ید و حتی چند تیم برای جذب ای��ن بازیکن، مذاکراتی 
را با وی انجام دادند. با این وجود، ورق در باش��گاه س��پاهان به یکباره به سود 
نویدکیا چرخید و این بازیکن حتی شنبه  برای دقایقی در تمرین طالیی پوشان 
حضور یافت. گفته می شود سلطان حسینی عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
از مدافعان اصلی بازگش��ت نویدکیا به تیم اس��ت و دو طرف جلساتی را با هم 
در این زمینه برگزار کرده اند. سلطان حس��ینی یکی از شروط اصلی بازگشت 
نویدکیا به سپاهان را معذرت خواهی وی از عوامل باش��گاه و کسانی که علیه 
آنها موضع گرفته بود، اعالم کرده و با حضور نویدکیا در تمرین به نظر می رسد 
بخش��ی از کدورت ها برطرف شده است. این در حالی اس��ت که اصغر باقریان 
مدیرعامل باشگاه سپاهان این روزها سکوت کرده و هیچ موضع گیری در این 
خصوص نداشته اس��ت. باقریان که واکنش تندی بعد از صحبت های نویدکیا 
در برنامه نود داشت، از مخالفان اصلی بازگشت کاپیتان زردپوشان به سپاهان 
بود و حتی عبداهلل ویسی سرمربی جدید تیم لیست خود را بدون نویدکیا بسته 
 بود. گفته می شود اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان روی بازگشت نویدکیا

 اختالف نظر دارند و همین مسئله باعث شده تا این بازیکن به جای مدیرعامل 
به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره به تمرین سپاهان برود.

 ستاره های استقالل برای فصل جدید آماده می شوند. در عکس زیر ابراهیمی، 
رحمتی و حیدری را مش��اهده می کنید که امید آبی ها، با دست راست های 

منصوریان سلفی گرفته است.

سپاهانی ها چطور راضی به بازگشت کاپیتان شدند؟

محرم عذرخواهی کرد؟
سلفی  ابراهیمی

 با دست  راست  های منصوریان

فضای مجازیسوال روز

فوتبال جهان

حرف آخر رئال مادرید درباره موراتا

درخواست عجیب 
باالک از شواین اشتایگر

 شرط توتی 
برای خداحافظی از فوتبال

باشگاه رئال مادرید به شایعه جدایی موراتا پایان داد و تاکید کرد که 
این بازیکن در فصل جابجایی راهی هیچ تیمی نخواهد شد.

آلوارو موراتا بعد از دو فصلی که در یوونتوس پش��ت سرگذاش��ت به 
همکاری خود با این تیم پایان داد و رئال مادرید حاضر نش��د که این 

بازیکن را به یووه بفروشد.
موراتا در دوران حض��ورش در یوونتوس عملکرد درخش��انی از خود 
به نمایش گذاش��ت. او از چند تیم انگلیسی پیش��نهاد دارد و چلسی 
 با هدای��ت آنتونیو کونت��ه، جدی ترین مش��تری ای��ن مهاجم جوان 

به شمار می آید.
 روزنامه مارکا اس��پانیا اعالم کرد که رئال مادری��د به هیچ وجه قصد 
 فروش مورات��ا را ن��دارد و این بازیکن ج��وان در فص��ل جدید رقیب

 کریم بنزما در رئال مادرید خواهد بود.
کریم بنزما 7 سال است که در رئال مادرید بازی می کند. با وجود اینکه 
این بازیکن فرانسوی در این چند سال اخیر عملکرد خوبی از خود نشان 
نداده اس��ت، اما همچنان مهاجم نوک رئال است و رقیب جدی روی 

نیمکت ذخیره ها ندارد. 
 با بازگش��ت موراتا به رئ��ال این احتمال بس��یار زیاد اس��ت که بنزما 

نیمکت نشین شود.

کاپیتان پیش��ین تیم  ملی فوتب��ال آلمان از بازیک��ن کنونی ژرمن ها 
درخواست عجیبی داشته است.

میشائیل باالک درباره باستین شواین اش��تایگر با روزنامه  اکسپرس 
صحبت کرد. او گفت: اش��تایگر، آلمان را ب��ه قهرمانی در جام جهانی 
 20۱4 رس��اند و کارهای زیادی برای فوتبال انج��ام داد. فکر می کنم 
با افتخار می توان��د از تیم  مل��ی برود. لحظه بس��یار مناس��بی برای 

خداحافظی از تیم  ملی است.
شواین اشتایگر ۳۱ ساله، دوره ای با مش��کالت جسمانی روبه رو بود. 
کاپیتان تیم  ملی فوتبال آلمان نتوانس��ت بازی ه��ای زیادی را برای 
منچستریونایتد در فصل گذشته به میدان برود و در یورو 20۱6 نیز با 
بهترین سطح خود فاصله زیادی داشت. در جریان این بازی ها، شواین 
در دیدار یک چهارم نهایی برابر ایتالیا یک پنالتی  حساس را از دست 

داد و در نیمه نهایی یک پنالتی  را به فرانسه داد.
 ب��االک در ادامه  اظه��ار کرد: ب��ه او توصیه می کنم خ��وب فکر کند. 
می ترس��م که در ش��رایط بدی قرار بگیرد و وجه��ه اش در تیم  ملی 
خراب شود. اشتایگر شایسته این اتفاق نیست و باید زودتر از تیم ملی 

کناره گیری کند.
باالک ۹8 بازی برای تیم ملی فوتبال آلمان انجام داد و در سال 2002 

نایب قهرمان جهان شد.
 او همچنین در سال 2006 به عنوان س��ومی جام جهانی رسید و در 
سال 2008 نایب قهرمان اروپا شد. باالک جام جهانی 20۱0 را به علت 
آسیب دیدگی  از دست داد و پس از آن نیز یواخیم لوو، سرمربی کنونی 

ژرمن ها دیگر او را به تیم ملی دعوت نکرد. 
در نهایت در سال 20۱2 هنگامی که در بایر لورکوزن بازی می کرد، از 

فوتبال خداحافظی کرد.

اسطوره رم تاکید کرد تا با این تیم بار دیگر طعم قهرمانی و باال بردن 
جام را نچشد از فوتبال خداحافظی نخواهد کرد.

فرانچس��کو توتی نماد وفاداری به باش��گاهش به ش��مار م��ی آید. او 
25 س��ال اس��ت در رم بازی می کند و با وجود اینک��ه در این مدت 
پیشنهادهای مالی بسیار خوبی از باش��گاه های سرشناس داشت، اما 

هیچ گاه حاضر نشد که جالوروسی را ترک کند.
توتی با وجود اینکه 40 سال دارد، هنوز فوتبال بازی می کند و با تمدید 
کردن قرارداد خود با جالوروس��ی، فصل آینده را نیز با پیراهن رم در 
رقابت های س��ری A و لیگ  قهرمانان اروپا به میدان خواهد رفت. به 
نظر می رسد توتی قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد. او در این زمینه 

گفت: فصل جدید، بیست و پنجمین سال حضورم در رم خواهد بود.
 لحظه خاص و استثنایی برای من است. نمی دانم تاکنون بازیکنانی 
بودند که چنین کاری انجام دادند یا نه، اما من عش��ق خود را به رم به 
بهترین نحو ممکن نشان دادم. بسیار خوشحالم که لقب بازیکن وفادار 

را به من دادند.
اس��طوره رم ادامه داد: خاطرات بس��یار خوبی با رم دارم و هر آنچه را 
که می خواستم با این پیراهن به دست آوردم. قصد خداحافظی از رم 

را ندارم.
 باید تاکید کنم تا با تیمم عنوان قهرمانی به دست نیاورم، خداحافظی 
نمی کنم. باید خداحافظی من با رم با جام قهرمانی باش��د. رم باشگاه 
 بس��یار بزرگی اس��ت. به خودم می بالم ک��ه س��ال ها پیراهن چنین

تیم بزرگی را بر تن کردم.

دعوا بر سر ریاست هیئت یا تسویه حساب های داخلی؛

جنگ داخلی در بوکس اصفهان باال گرفت
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245/ 4 آگهی موضوع ماده س��ه قانون وماده 13آیین نام��ه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صدور آرارء ص��ادره هیئت موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
 1-  رای شماره 20833 مورخ 94/12/27 هیات اول آقاي مرتضي حسین پور دنبه 
فرزند حسنعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 99/62مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 4786 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسینعلی حیدری دنبه 

خریداری شده است
2- رای ش��ماره 752 مورخ 95/1/20 هیات دوم  آقاي هیب��ت اهلل رفیعي طاقانکي 
فرزند یداهلل نسبت به  شش��دانگ یك باب خانه به مساحت 186/60 مترمربع پالك 
شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری 

شده است
3- رای ش��ماره 20562 مورخ 94/12/22 هی��ات اول آق��اي احمدرضا عربیان 
حسین آبادي فرزند اكبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 48/29 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره  1902 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای ش��ماره 19737 مورخ 94/11/29 هیات دوم  آقاي محمدرضا دوس��تي 
ایراني فرزند غالمرضا نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه مس��کونی به مساحت 
148/59 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
5- رای شماره 19170 مورخ 94/11/17 هیات اول آقای حمید ریاحي فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 151/55 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره348 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
6- رای شماره 19169 مورخ 94/11/17 هیات اول خانم زهرا براآني دستجردي 
فرزند ابوالقاسم نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
151/55 مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره348 فرع��ي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
7- رای ش��ماره 1158 مورخ 95/1/25 هیات دوم  خانم بتول زماني فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ  یکباب خانه  به مساحت 241/22 مترمربع 
پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد علی ابراهیمی خریداری 

شده است
8- رای شماره 1157 مورخ 95/1/25 هیات دوم  آقاي محمود رحماني خواجویي 
فرزند رمضان نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  یکباب خانه  به مساحت 
241/22 مترمربع پالك ش��ماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد علی 

ابراهیمی خریداری شده است
9- رای ش��ماره 20567 مورخ 94/12/22 هیات دوم  آقاي سید حسن درخشنده 
فرزند سیدتقي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 112/90مترمربع پالك 
ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای محمد عل��ی ابراهیمی خریداری 

شده است
10- رای شماره 753 مورخ 95/1/20 هیات دوم  آقاي قربانعلي امیني فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 170 مترمربع پالك شماره 217 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
11- رای شماره 19725 مورخ 94/11/28 هیات اول آقاي رسول لطفي دنبه فرزند 
فتح اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 251/64 مترمربع مفروزی از پالك 
ش��ماره 4786  اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن دهقانی خریداری شده است

12- رای شماره 18980 مورخ 94/12/12 هیات دوم  آقاي یوسف علي مرادي دو 
مکاني فرزند محمد نسبت به ششدانگ یك باب خانه به مساحت 73/47 مترمربع 
پالك ش��ماره 99فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای ش��ماره 20806 مورخ 94/12/26 هیات اول خان��م طیبه بصیري مقدم 
فرزند اكبرنسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 1907 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است گردیده است

14- رای ش��ماره 20797 م��ورخ 94/12/26 هی��ات اول  آقاي عل��ي آقا كریمي 
دستجردي فرزند حسینعلي نسبت به 4/2 دانگ مش��اع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 142مترمربع مفروزی از پالك شماره 128 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
15- رای ش��ماره 20798 م��ورخ 94/12/26 هی��ات اول  خان��م ع��زت بي ننده 
دهاقاني فرزند رضا نسبت به 1/8 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
142مترمربع مفروزی از پالك شماره 128 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
16- رای ش��ماره 1569 مورخ95/1/29 هیات اول  آقاي عادل رحیمي پردنجاني 
صادره فارسان فرزند غالمرضا نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 64 
مترمربع پالك شماره1 فرعي از2889 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای سیف اهلل 

كارگر سیچانی خریداری شده است
17- رای شماره 16699 مورخ94/9/20 هیات دوم  آقاي  حسین مرادخاني فرزند 
جعفرقلي نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 155/33 مترمربع 
پالك ش��ماره 68 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم مهری موسوی 

خریداری شده است
18- رای ش��ماره 20274 مورخ94/12/14 هیات دوم آقاي مهدي كاویاني فرزند 
یداله نسبت به چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یك باب خانه  به مساحت 109/10 
مترمربع پالك ش��ماره  4155 اصل��ي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم خاتون مجیدی 

خریداری شده است
19- رای ش��ماره 20275 مورخ94/12/14 هی��ات دوم خانم ش��هین خان دائي 
دستجردي فرزند حس��ین نسبت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ .یکباب خانه . به 
مساحت 109/10 مترمربع پالك ش��ماره  4155 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

خاتون مجیدی خریداری شده است
20- رای ش��ماره 16726 م��ورخ94/9/21 هیات دوم خانم افس��انه چراغي خیر 
ابادي فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  به 
مساحت 95/11 مترمربع پالك شماره372 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای حسین متقی دستجردی خریداری شده است
21- رای ش��ماره 16727 مورخ94/9/21 هیات دوم آقاي ولي اهلل امیري ساماني 
فرزند نبي اهلل  نس��بت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یك باب خانه دو طبقه  به 
مساحت 95/11 مترمربع پالك شماره372 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای حسین متقی دستجردی خریداری شده است
22- رای ش��ماره 17831 مورخ94/10/11 هیات دوم  آق��اي داریوش عبداللهي 
خراجي فرزند نگهدار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/86 مترمربع 
پالك ش��ماره392 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای شماره 608 مورخ95/1/17 هیات اول آقاي حسین وكیلي فرزند یوسف 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118/30مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
24- رای شماره 20765 مورخ94/12/25 هیات اول آقای امیرمحمد فتوحي فرزند 
حسن نسبت به 0/6 دانگ مش��اع به اس��تثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
25- رای ش��ماره 20767 مورخ94/12/25 هیات اول آق��ای حمید فتوحي فرزند 
عباسعلي نسبت به 1/5 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
26- رای ش��ماره 20766 مورخ94/12/25 هیات اول خانم زه��را فتوحي فرزند 
عباسعلي نسبت به 0/75 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
27- رای شماره 20770 مورخ94/12/25 هیات اول خانم آزیتا فتوحي فرزند حسن 
نسبت به 0/3 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
28- رای شماره 20769 مورخ94/12/25 هیات اول آقای علیرضا فتوحي فرزند 
حسن بر 0/6 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
29- رای ش��ماره 20768 مورخ94/12/25 هیات اول آقای س��عید فتوحي فرزند 
عباسعلي نسبت به 1/5 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
30- رای ش��ماره 20764 مورخ94/12/25 هیات اول خانم شهناز فتوحي فرزند 
عباسعلي نسبت به 0/75 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2770 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
31- رای شماره 15632 مورخ94/8/26 هیات اول خانم معصومه صیادي شهركي 
فرزند حسین علي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 152/79 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد 

كارگر خریداری شده است
32- رای شماره 768 مورخ95/1/21 هیات  دوم  آقاي مهدي عابدنیا فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه باستثناء منافع و خیار فسخ آن موضوع  رای مادام 
الحیوه محمود عابدنیا و فاطمه صغری عابد دنبه پدر و مادرش با ایشان و پس از 
فوت تابع عین است به مساحت 172/35مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است
33- رای ش��ماره 20484 م��ورخ94/12/20 هی��ات دوم آقاي اس��معیل وحید 
دس��تجردي فرزند حیدرنس��بت به  شش��دانگ  یکباب خانه  به مساحت 220/12 
مترمربع پالك شماره  4428 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
 34- رای شماره 572 مورخ95/1/16 هیات اول آقاي احمد طهماسبي بوئیني فرزند 
علي اصغر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110/75 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حسن بقولی 

خریداری شده است
35- رای ش��ماره 20801 م��ورخ94/12/26 هی��ات اول  خانم نصرت حس��یني 
زفره فرزند حسن نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
158/02مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره131 فرع��ي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است
36- رای ش��ماره 20800 م��ورخ94/12/26 هیات اول  آقاي مرتضي حس��یني 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/02 
مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

احمد انواری خریداری شده است
37- رای ش��ماره 19626 مورخ94/11/27 هیات اول  آقاي نعمت اله تقیان فرزند 
جمشید نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/30 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 976 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای شماره 20490 مورخ94/12/20 هیات دوم آقاي محمدباقر بقائي حسین 
آبادي فرزند محمود نسبت به ششدانگ  به مساحت 153/01 مترمربع پالك شماره 
8 فرعي از1680 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه مفروز گردیده است
39- رای شماره 20272 مورخ94/12/14 هیات دوم  آقاي عباس مظاهري فرزند 
زین العابدین نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 180/70 مترمربع پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری خریداری شده است
40- رای شماره 20826 مورخ94/12/27 هیات دوم  خانم سهیال حیدرپور فرزند 
هوشنگ نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 117/53 
مترمربع پالك شماره 66 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

41- رای شماره 20825 مورخ94/12/27 هیات دوم  آقاي ابراهیم محمدابراهیمي 
فرزند اكبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/53 
مترمربع پالك شماره 66 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

42- رای ش��ماره 161 م��ورخ95/1/9 هی��ات دوم  آقاي  مس��عود دهقان فرزند 
محمدعلي نسبت به شش��دانگ .یکباب خانه  به مس��احت 158/34 مترمربع پالك 
شماره 4677 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای فتح اهلل احمدی خریداری شده است
43- رای شماره 20286 مورخ94/12/14 هیات دوم  آقاي محمد حسیني تشنیزي 
فرزند سید آقارضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 200/46 مترمربع 
پالك ش��ماره131 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سیف اهلل دهخدا 

خریداری شده است
44- رای ش��ماره 20485 مورخ94/12/20 هیات دوم  آق��اي غالمعلي میرزائي 
تشنیزي فرزند بندعلي نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17/66 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری خریداری شده 

است
45- رای شماره 19503 مورخ94/11/25 هیات اول آقاي رضا نعمت الهي فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 185 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت مشاعی اولیه مفروز گردیده است
46- رای ش��ماره 19504 مورخ94/11/25 هیات اول  خانم نفیسه علي عسکریان 
دستجردي فرزند رجبعلي نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 145 مترمربع مفروزی از پالك شماره 185 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
47- رای شماره 20483 مورخ94/12/20 هیات دوم آقاي رضا رحیمي لنجي فرزند 
علي نسبت به ششدانگ  یکباب خانه .به مساحت 151/81 مترمربع پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد تقی دهخدا خریداری شده است

48- رای شماره 20482 مورخ94/12/20 هیات دوم  آقاي عباس بنائي فرزند محمد 
علي نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله  به مساحت 292/32 مترمربع 
پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد اسماعیلی خریداری شده است

49- رای شماره20252 مورخ94/12/13 هیات دوم  آقاي برزو علیجان زاده فرزند 
علیخان نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 182/80 مترمربع پالك شماره 
324 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
50- رای ش��ماره19592 مورخ94/11/26 هیات اول خانم رقیه سلطان چلمقاني 
فرزند محمود نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مس��احت 26/8 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 341 فرع��ي از 5000 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
51- رای شماره19505 مورخ94/11/25 هیات اول آقاي محمد عبد موالئي فرزند 
علي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 229/70مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس اسماعیلی دنارتی خریداری 

شده است
52- رای شماره19473 مورخ94/11/24 هیات اول  خانم رضوان حیدري هراتمه 
فرزند كریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196/33مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
53- رای ش��ماره1162 مورخ95/1/25 هیات دوم  خانم اعظم تركمان فرزند علي 
اكبر نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مس��احت 165/34مترمربع پالك شماره 
4421 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
54- رای ش��ماره19544 م��ورخ94/11/25 هیات دوم خانم اعظ��م كیاني فرزند 
قاسمعلي نسبت به شش��دانگ یك باب خانه به مس��احت 114/55مترمربع پالك 
ش��ماره 3 فرعي از 2958 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
55- رای ش��ماره19632 مورخ94/11/27 هیات اول  آقاي محس��ن مستاجران 
گورتاني فرزند رجبعلي نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 53/82 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

میرزا حسن بزی دستجردی خریداری شده است
56- رای شماره4706 مورخ95/3/25 هیات اول  آقاي سیامك جاني قربان فرزند 
اسفندیارنسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 927 مترمربع مفروزی 
از  پالك ش��ماره 1129 فرعي از2249 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان ك��ه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم فرحناز 

مغزیان خریداری شده است
57- رای شماره1013 مورخ95/1/23 هیات اول  آقاي حسن كریمیان فرزند اسداله 
نسبت به179 سهم مشاع از 336 سهم مش��اع از 1444 سهم مشاع از 5778 سهم 
شش دانگ پالك شماره 1127 فرعي از 2249 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم زهرا 

باقری خریداری شده است
58- رای ش��ماره18870 مورخ94/11/10 هیات اول  خانم اكرم رشیدي حسین 
آبادي فرزند علي محمد نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به استثنای 
بهای 1/35 حبه اعیانی یکبابخانه به مساحت 159/15 مترمربع مفروزی از  پالك 
ش��ماره 1فرعي از1920 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم اكرم رشیدی حسین 

آبادی و آقای حسن حمزه ئی حسین آبادی خریداری شده است
59- رای شماره18871 مورخ94/11/10 هیات اول آقای محسن حمزه ئي حسین 
آبادي فرزند جعفر نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به استثنای 
بهای 4/30 حبه اعیانی یکبابخانه به مساحت 159/15 مترمربع مفروزی از  پالك 
ش��ماره 1فرعي از1920 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم اكرم رشیدی حسین 

آبادی و آقای حسن حمزه ئی حسین آبادی خریداری شده است
60- رای شماره767 مورخ95/1/21 هیات دوم خانم اختر شادكام خراطیان فرزند 
تقي نسبت به  دوحبه و 134 حبه از 495 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب خانه  
به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
61- رای شماره759 مورخ95/1/20 هیات دوم  خانم فخري فیاض فرزند مهدي 
نسبت به  یك و چهار  حبه از 11حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  باستثناء بهای ثمنیه 
اعیانی آن  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
62- رای ش��ماره765 مورخ95/1/21 هیات دوم  خانم ملوك سادات سیدباقري 
دستجردي فرزند سیدمیرزا نسبت به دو حبه 34 حبه از 55 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه باستثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 665/85 مترمربع 
پالك شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
63- رای ش��ماره766 مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي محمد فیاض دس��تگردي 
فرزند مهدي نسبت به  دو حبه و 8 حبه از 11 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب 
خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك ش��ماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
64- رای ش��ماره761 مورخ95/1/21 هیات دوم  خانم فروغ السادات سیدباقري 
دستجردي فرزند سید میرزا نسبت به  دوحبه  و 34 حبه از 55حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه  باستثناء بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 665/85 مترمربع 
پالك شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
65- رای ش��ماره762 مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي موسي فیاض دستکردي 
فرزند سیدعلي نس��بت به س��یزده حبه و 103 حبه از 165 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
66- رای ش��ماره760 مورخ95/1/21 هیات دوم  خانم رفعت فیاض دس��تگردي 
فرزند مهدي نسبت به یك حبه و 4حبه از 11 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب 
خانه  باس��تثناء بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 
1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شماره764 مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي  بهروز شادكام پور فرزند 
تقي نسبت به 4 حبه و 268حبه از 495 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب خانه  
به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
68- رای ش��ماره758 مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي رضا فیاض دس��تجردي 
فرزند سیدعلي نس��بت به س��یزده حبه و 103 حبه از 165 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
69- رای ش��ماره757 م��ورخ95/1/21 هی��ات دوم  آقاي  س��یدمرتضي فیاض 
دستگردي فرزند سیدعلي نسبت به  س��یزده حبه و 103 حبه از 165 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي 
از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
70- رای ش��ماره763مورخ95/1/21 هیات دوم  آقاي مسیح فیاض دستجردي 
فرزند سیدعلي نس��بت به س��یزده حبه و 103 حبه از 165 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالك شماره 1فرعي از3602 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
71- رای شماره15477مورخ94/8/23 هیات دوم  آقاي  حسین رسولي فر فرزند 
خداداد نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه مسکونی به مساحت 
104/73 مترمربع پالك شماره 383 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
72- رای ش��ماره15478مورخ94/8/23 هی��ات دوم  خانم فاطم��ه زارعي نژاد 
دستنائي فرزند درویش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی 
به مس��احت 104/73 مترمربع پالك ش��ماره 383 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
73- رای شماره14977مورخ94/8/12 هیات اول  خانم طیبه علیزاده طالخونچه 
فرزند علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 147/56مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 624 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

74- رای شماره15562مورخ94/8/24 هیات دوم  آقاي هیبت اله تركي هرچگاني 
فرزند صادق نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه مسکونی  به مس��احت 152/75 
مترمربع پالك شماره 4786اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای سید مرتضی هاشمی 

خریداری شده است
75- رای ش��ماره15339مورخ94/8/20 هیات اول  آقاي محمود كوچکیان فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 21/04 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه ب��ه موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه ازآقای احمد انواری 

خریداری شده است
76- رای شماره14580مورخ94/8/4 هیات اول  آقاي ابراهیم عنایت دستجردي 
فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 64/90 مترمربع پالك 
شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حس��ین ملك محمد 

دستجردی و خانم مهری ملك محمد دستجردی خریداری شده است
77- رای ش��ماره17638مورخ94/10/7 و رای اصالحی ش��ماره19980 مورخ 
94/12/4 هیات اول خانم ش��هناز بهرامي فرزند نوروزعلي نس��بت به ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سه - بیستم آن مفروزی از پالك شماره 
41 فرعی از 4999 اصلی بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
78- رای ش��ماره6819مورخ94/4/11 هیات اول  آقاي فرهاد قاس��م پور فرزند 

خداكرم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71/38 مترمربع  مفروزی 
از پالك ش��ماره 4497 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

 79- رای شماره12576مورخ94/6/30 هیات دوم  خانم حدیث عابدي كچي فرزند 
جعفر نسبت به 19/3 سهم مشاع از 115/8 سهم ششدانگ یك باب خانه چهار طبقه 
به مساحت 114/58 مترمربع پالك شماره  2955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
80- رای شماره12577مورخ94/6/30 هیات دوم  خانم زهرا عابدي كیچي فرزند 
جعفر نسبت به77/2 سهم مشاع از 115/8 س��هم ششدانگ یکباب خانه 4 طبقه  به 
مساحت 114/58 مترمربع پالك ش��ماره  2955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
81- رای ش��ماره12620مورخ94/6/31 هیات دوم  خانم الهه عابدي كچي فرزند 
جعفر در19/3 سهم مشاع از 115/8سهم ششدانگ یکباب خانه 4 طبقه  به مساحت 
114/58 مترمربع پالك شماره  2955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

82- رای ش��ماره14960مورخ94/8/12 هیات اول آقاي ناصر صنیعي سیچانی 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73/20 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 3961 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

83- رای ش��ماره14961مورخ94/8/12 هیات اول خانم ملیحه ساعي نژاد فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 73/20 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 3961  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

84- رای ش��ماره14872مورخ94/8/10 هیات اول آقاي به��رام نقي زاده فرزند 
رمضان نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74/17 مترمربع پالك شماره 73 
فرعي از3141 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروزگردیده است
85- رای ش��ماره 20467مورخ94/12/20 و رای اصالحی ش��ماره 3224 مورخ 
95/2/22 هیات اول  آقاي اردون فیاض كتکي فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ 
یکباب كارگاه به مساحت 50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 99 اصلي واقع در 
اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای عباسعلی ردانی پور خریداری شده است
86- رای شماره20417مورخ94/12/19 هیات اول آقای ناصر بهرامي فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 123/5 مترمربع پالك 
شماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
87- رای شماره20416مورخ94/12/19 هیات اول خانم احترام بهرامي فرزند علي 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 123/5 مترمربع پالك 
شماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
88- رای ش��ماره3733مورخ93/3/21 و رای اصالح��ی ش��ماره 19973 مورخ 
94/12/4 هیات اول خانم مطلب كیانی هرچگانی فرزند رضا نس��بت به ششدانگ 
یکقطعه زمین با بنای احداثی در آن به مس��احت 122 متر مربع پالك شماره 108 
فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم سکینه علی عسکریان  خریداری 

شده است
89- رای ش��ماره20762مورخ94/12/25 هی��ات اول  آق��اي غالمرضا بهرامي 
كركوندي فرزند قربانعلي نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 131/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 85 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای مرتضی قمشه دستجردی خریداری شده است
90- رای شماره20763مورخ94/12/25 هیات اول  خانم عشرت شاطالبي حسین 
آبادي فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
131/90 مترمرب��ع مفروزی از پالك ش��ماره 85 فرع��ي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای مرتضی قمشه دستجردی خریداری شده است
91- رای شماره19537مورخ94/11/25 هیات دوم  خانم ناهید رحیم زاده فرزند 
حسینقلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 262/20مترمربع پالك شماره 
12فرعي از 1774اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
92- رای ش��ماره15206مورخ94/8/17 هیات دوم  خانم نازي رحیم زاده فرزند 
حسینعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 213/10 مترمربع 
پالك ش��ماره 12فرعي از1774 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش6 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
93- رای شماره18160مورخ94/10/21 هیات دوم  خانم فاطمه رجبي بیستگاني 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 260 مترمربع پالك شماره 
30 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
94- رای شماره20761مورخ94/12/25 هیات اول  آقاي ایرج مختاري جونقاني 
فرزند نادر قلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194/80 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
95- رای ش��ماره20474مورخ94/12/20 هیات دوم خانم فخري طاهري دولت 
آبادي فرزند رجبعلي نس��بت به شش��دانگ یك باب خانه  به مس��احت 207/02 
مترمربع پالك شماره  4421 باقیمانده اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

96- رای شماره18754مورخ94/11/8 هیات دوم خانم بدري شاه طالبي حسین 
آبادي فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
175/30 مترمربع پالك ش��ماره 1887 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

97- رای شماره18753مورخ94/11/8 و رای اصالحی شماره 67 مورخ  95/1/4  
هیات دوم  آقاي حسن جوادي حسین آبادی فرزند جواد نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 175/30 مترمربع پالك شماره 1887 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
98- رای ش��ماره20288مورخ94/12/14 هیات دوم  خانم لیال كریمیان كاكلکي 
فرزند رجبعلي نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ باستثناء بهای ثمنیه اعیانی 
آن   به مساحت 139/73 مترمربع پالك شماره 36 فرعي از 4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
99- رای ش��ماره20287مورخ94/12/14 هیات دوم  آقاي علیمردان پناه پوریان 
فرزند محمدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ باستثناء بهای ثمنیه اعیانی 
آن   به مساحت 139/73 مترمربع پالك شماره 36 فرعي از 4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
100- رای شماره20481مورخ94/12/20 هیات دوم  خانم رضوان اسدي فرزند 
بختیار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92 مترمربع پالك شماره1484 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان  كه به موجب بیع 
نامه عادی و مع الواسطه ازآقای عبدالکریم شفیعی پور چومی خریداری شده است

101- رای شماره3284مورخ95/2/25 هیات دوم  خانم پري سیما سعیدي قرآني 
فرزند ضیاءالدین نس��بت به  شش��دانگ  یکباب س��اختمان  به مساحت 479/70 
مترمربع پالك شماره 113 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موج��ب بیع نامه عادی و مع الواس��طه ازآقای عباس��علی زارعی 

خریداری شده است
102- رای شماره20811مورخ94/12/26 هیات اول   آقاي اسمعیل نوري لنجان 
نوكابادي فرزند رجبعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 172/40 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 23 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
103- رای ش��ماره16734مورخ94/9/21 هی��ات دوم  خانم مهن��از خدادادیان 
زغماري فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی دو طبقه  به مساحت 
96/69 مترمربع پالك ش��ماره 63 فرعي از 5000 اصل��ي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
104- رای ش��ماره20386مورخ94/12/17 هی��ات دوم  آقاي  حس��ینعلي نصر 
اصفهاني فرزند حیدر نسبت به  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 141/95 
مترمربع پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

105- رای شماره2260مورخ95/2/5 هیات اول  خانم حشمت علي دوست قهفرخي 
فرزند علي نسبت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 127 
مترمربع پالك ش��ماره 392 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم شهین 

متقی دستجردی خریداری شده است.
ادامه در صفحه 15
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106- رای ش��ماره2256مورخ95/2/5 هیات اول  آقاي خدارح��م برات پوريان 
فرزند عیدي محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 127 
مترمربع پالك ش��ماره 392 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم شهین 

متقی دستجردی خريداری شده است
107- رای شماره1680مورخ95/1/31 هیات اول آقاي محمد عبداللهي فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مس��احت 156 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
166 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
108- رای ش��ماره4406مورخ95/3/13 هیات دوم  آق��اي علیرضا ترکي فرزند 
درياقلي نسبت به ششدانگ يك باب خانه چهار طبقه  به مساحت 115/90 مترمربع 
پالك شماره 3 فرعي از 4500 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
109- رای ش��ماره3294مورخ95/2/25 هیات اول  آقاي اس��ماعیل ثالثي فرزند 
محمدابراهیم نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 140/5 مترمربع پالك 
شماره 1476 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
110- رای شماره20291مورخ94/12/14 هیات دوم خانم پريوش اسدي آقبالغي 
فرزند نبي اله نسبت به شش��دانگ يکباب خانه به مساحت 115/87 مترمربع پالك 
ش��ماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 

به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای يداهلل هاديان خريداری شده است
111- رای شماره3607مورخ95/2/29 هیات دوم  خانم بدري هاروني کار الداني 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 147/92 مترمربع پالك 
ش��ماره1 فرعي از3621 اصلي واقع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
112- رای ش��ماره4414مورخ95/3/14 هیات دوم  خانم خديجه پورجم علويجه 
فرزند اس��ماعیل نس��بت به  پنجاه و نه سهم مش��اع از يکصد و سی و چهارسهم 
ششدانگ  به مساحت 136 مترمربع پالك شماره39 فرعي از4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
113- رای شماره4415مورخ95/3/14 هیات دوم  آقاي  مسیب شهسواري فرزند 
عباس نسبت به هفتاد دو پنج  سهم مشاع از يکصد و سی و چهار  سهم ششدانگ  
به مساحت 136 مترمربع پالك شماره39 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
114- رای شماره4556مورخ95/3/20 هیات دوم  خانم مريم غفاريان دستجردي 
فرزند اصغر نسبت به ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 100/23 مترمربع پالك 
ش��ماره 91فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موج��ب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای محم��د باقر وحید 

دستجردی خريداری شده است
115- رای ش��ماره20819مورخ94/12/26 هی��ات دوم  آق��اي  منصور احمدي 
تیش��نیزي فرزند عزيزاله نس��بت به شش��دانگ يکباب خانه  به مساحت 82/20 
مترمربع پالك شماره 133فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

116- رای ش��ماره2752مورخ95/2/10 هیات دوم  خانم فرزانه مرادزاده فرزند 
مراد نسبت به  ششدانگ يکباب مغازه به مس��احت 36/12 مترمربع پالك شماره 
1186فرع��ي از 2248 اصلي واقع در اصفه��ان بخش6 حوزه ثب��ت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از مورث��ه مونس چم انگیز 

خريداری شده است
117- رای ش��ماره19726مورخ94/11/28 هیات اول آقاي حج��ت اله مختاري 
کرچگاني فرزند عبدالکريم نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 116 مترمربع 
پالك ش��ماره 22 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
118- رای شماره2903مورخ95/2/14 هیات اول  آقاي فرشید مرداني کراني فرزند 
مهراب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 125/67 
مترمربع مفروزی از پالك شماره  4427 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

119- رای شماره18370مورخ94/10/30 هیات اول  خانم اقدس جهانباني وشاره 
فرزند سرفراز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای 
بهای سه - بیستم اعیانی آن به مساحت 118/26 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
120- رای ش��ماره19737مورخ94/11/29 هیات دوم آقاي محمدرضا دوستي 
ايراني فرزند غالمرضا نس��بت به  ششدانگ  يکباب خانه مس��کونی به مساحت 
148/59 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقايان 

ابوالقاسم و حسین و احمد )وحید ( خريداری شده است
121- رای شماره1557مورخ95/1/28 هیات اول آقاي محمدحسین جباري وافق 
فرزند حسن نسبت به شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 69/60 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره 1 فرعي از 2944 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
122- رای شماره18763مورخ94/11/8 هیات دوم  آقاي حبیب اله رمضان پور 
فرزند علي نسبت به ششدانگ مغازه جوش��کاری  به مساحت 291/35 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

احدی از ورثه مرحوم علی رمضان پور مفروز گرديده است
123- رای ش��ماره18368مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم صديقه س��بزواري 
فرزند ابوالقاسم نسبت به  يك دانگ و نیم مشاع ازششدانگ يك باب خانه دو طبقه  
به مس��احت 176/95 مترمربع پالك ش��ماره6200 فرعي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
124- رای ش��ماره18366مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم سمانه سلیمان پور 
فرزند حسین نسبت به نه حبه مشاع از 72 حبه شش��دانگ يك باب خانه دو طبقه  
به مس��احت 176/95 مترمربع پالك ش��ماره6200 فرعي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
125- رای ش��ماره18367مورخ94/10/30 هیات دوم  آقاي بش��یر سلیمان پور 
فرزند حسین نس��بت به  يك دانگ و نیم مشاع ازشش��دانگ يك باب خانه دو طبقه  
به مس��احت 176/95 مترمربع پالك ش��ماره6200 فرعي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
126- رای ش��ماره18343مورخ94/10/29 هیات دوم  آقاي حسین سلیمان پور 
فرزند تقي نس��بت به  يك دانگ و نیم مشاع ازشش��دانگ يکباب خانه دو طبقه  به 
مس��احت 176/95 مترمربع پالك ش��ماره6200 فرع��ي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
127- رای ش��ماره18365مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم بنفشه سلیمان پور 
فرزند حسین نسبت به نه حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ يکباب خانه دو طبقه  
به مس��احت 176/95 مترمربع پالك ش��ماره6200 فرعي از5000اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
128- رای ش��ماره19214مورخ94/11/17 هیات دوم  آقاي  اصغر رمضان پور 
دنبه فرزند علي نسبت به ششدانگ يکباب خانه قديمی به مساحت 266/75 مترمربع 
پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

احدی از ورثه مرحوم علی رمضان پور مفروز گرديده است
129- رای ش��ماره19215مورخ94/11/17 هیات دوم  آقاي محمد رضا فاضلي 
فرزند محمود نسبت به  شش��دانگ  يك قطعه ملك  به مساحت 1365/50 مترمربع 
پالك ش��ماره 27 فرعي از 2251 اصلي واقع در اصفه��ان بخش6حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
130- رای شماره19222مورخ94/11/18 هیات دوم  خانم توران نصوحي دهنوي 
فرزند قاسمعلي نسبت به  ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 119/73 مترمربع پالك 
شماره 113فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی وحید دستجردی 

خريداری شده است
131- رای ش��ماره19220مورخ94/11/18 هیات دوم  خانم س��عیده رحمانیان 
حسین آبادي فرزند غالمرضا نس��بت به  ده حبه و بیست و ش��ش صدم حبه از 
72 حبه  ششدانگ  يك باب خانه باس��تثناء بهای  ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 386 
مترمربع پالك شماره  2901 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
132- رای شماره19219مورخ94/11/18 هیات دوم  آقاي  داود رحمانیان حسین 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به بیست حبه و پنجاه و هشت صدم حبه از 72 حبه  
ششدانگ  يك باب خانه باستثناء بهای  ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 386 مترمربع 
پالك شماره  2901 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
133- رای ش��ماره19218مورخ94/11/18 هیات دوم  آقاي داريوش رحمانیان 
حسین آبادي فرزند غالمرضا نسبت به بیست حبه  و پنجاه و هشت صدم حبه از 
72 حبه  ششدانگ  يك باب خانه باس��تثناء بهای  ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 386 
مترمربع پالك شماره  2901 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
134- رای شماره19217مورخ94/11/18 هیات دوم  آقاي  فرهاد رحمانیان حسین 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به بیست  و هشت  حبه و پنجاه و هشت صدم حبه از 
72 حبه  ششدانگ  يك باب خانه باستثناء بهای  ثمنیه اعیانی آن . به مساحت 386 
مترمربع پالك شماره  2901 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
135- رای ش��ماره19542مورخ94/11/25 هیات دوم  خانم زهره آقابابابزرگ 
فرزند محمدعلي نسبت به ششدانگ يك باب مغازه  به مساحت 35 مترمربع پالك 
ش��ماره 99اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم  بتول طوسی زاده خريداری شده است

136- رای شماره19540مورخ94/11/25 و رای اصالحی شماره 19541 مورخ 
94/11/25 هیات دوم  خانم زهره آقابابابزرگ فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ 
يکباب مغازه  به مساحت 33/80 مترمربع پالك شماره99 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم  بتول طوسی زاده خريداری شده است  
137- رای شماره18306مورخ94/10/29 هیات دوم  آقاي  حبیب اله سعیدي مسینه 
فرزند سیف اله نسبت به بیست و هشت حبه  وچهار و پنجم حبه مشاع از72 حبه  
ششدانگ يك باب خانه  به مس��احت 93/28 مترمربع پالك شماره23666 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
138- رای شماره18307مورخ94/10/29 هیات دوم آقاي  نصراله سعیدي مسینه 
فرزند سیف اله نسبت به بیست و هش��ت حبه وچهار و پنجم حبه مشاع از72 حبه  
ششدانگ يك باب خانه  به مس��احت 93/28 مترمربع پالك شماره23666 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
139- رای شماره18308مورخ94/10/29 هیات دوم  خانم حمیده سعیدي فرزند 
سیف اله  نس��بت به چهارده حبه ودو پنجم حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ يکباب 
خانه  به مساحت 93/28 مترمربع پالك شماره23666 فرعي از5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
140- رای شماره18298مورخ94/10/29 هیات دوم  آقاي سعید دل گرم شمس 
آبادي فرزند نجفقلي نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 88/36 مترمربع 
پالك ش��ماره 41فرعی از 4483 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از خانم فاطمه شاهی 

دستجردی  خريداری شده است
141- رای شماره18173مورخ94/10/21 هیات دوم  آقاي فرامرز مرادي فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ يکباب خانه دو طبقه به مساحت 128/69 مترمربع پالك 
ش��ماره 63فرعي از 5000اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
142- رای ش��ماره18179مورخ94/10/21 هیات دوم  خان��م عفت قديري طادي 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ يکباب خانه مسکونی  به مساحت 66/46 مترمربع 
پالك شماره 3090 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
143- رای شماره18752مورخ94/11/8 هیات دوم  آقاي هوشنگ حاتمي سولگاني 
فرزند علي مردان نسبت به شش��دانگ  يکباب خانه به مساحت 221/48 مترمربع 
پالك ش��ماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از میرزا حس��ن بزی 

دستجردی خريداری شده است
144- رای شماره18381مورخ94/10/30 هیات دوم  خانم مهتاب رضائي فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ يکباب خانه دو طبقه . به مساحت 
125/55 مترمربع پالك ش��ماره3083 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

145- رای ش��ماره18382مورخ94/10/30 هی��ات دوم  آقاي حس��ین نیکخواه 
باغبادراني فرزند علي  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه دو طبقه  
به مساحت 125/55 مترمربع پالك ش��ماره3083 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
146- رای ش��ماره18977مورخ94/11/12 هیات دوم  آقاي  عبداله جوش��قاني 
حسین آبادي فرزند غالمرضا نسبت به 99  سهم مشاع از 170 سهم ششدانگ يك 
باب خانه دو طبقه  به مساحت 150/50 مترمربع پالك شماره134 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
147- رای شماره18976مورخ94/11/12 هیات دوم  آقاي مجید جوشقاني حسین 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به 71 سهم مشاع از 170 سهم ششدانگ يك باب خانه 
دو طبقه  به مساحت 150/50 مترمربع پالك شماره134 فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثب��ت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
148- رای ش��ماره18379مورخ94/10/30 هیات دوم  خان��م فاطمه زارع فرزند 
غضنفر نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 140/70 مترمربع پالك شماره 
130 فرعي از 4492 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
149- رای شماره18223مورخ94/10/22 هیات اول  آقای نادر شريف زاده فرزند 
افراسیاب نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 110/25 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 11 فرعي از 2933 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
150- رای ش��ماره18221مورخ94/10/22 هیات اول خانم پروانه ش��ريف زاده 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 110/25 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 11 فرعي از 2933 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
151- رای شماره18156مورخ94/10/21 هیات اول  آقاي محمود مال باشي فرزند 
محمد حسین نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 140 مترمربع پالك شماره 
2856  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است 
152- رای ش��ماره17893مورخ94/10/14 هی��ات اول  آقاي ذبی��ح اهلل مولوي 
وردنجاني فرزند مهديقلي نس��بت به شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت 77/83 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 134 فرعي از 4858 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است 
153- رای ش��ماره18356مورخ94/10/30 هیات اول  آق��اي محمود پیش خوان 
فرزند محمد علي نس��بت به شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت 127/89مترمربع 
مفروزی از  پالك ش��ماره 1 فرعي از1020 اصلي واقع در اصفهان بخش5  حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده 

است
154- رای ش��ماره18756مورخ94/11/8 هیات دوم آقاي عل��ي اکبر هونجاني 
فرزند اسکندر نسبت به شش��دانگ يکباب خانه  به مس��احت 127/124 مترمربع 
پالك ش��ماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از محمد شیخ دستجردی 

خريداری شده است
155- رای شماره19589مورخ94/11/26 هیات اول خانم فاطمه يعقوبي سنجره 
ئي فرزند عباسعلي نسبت به شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت 75/65مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 3083  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
156- رای ش��ماره19584مورخ94/11/26 هی��ات اول  خان��م فاطم��ه محمدي 
برنجگاني  فرزند علي يار نس��بت به شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت 176/55 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 33 فرعي از 4479 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
157- رای ش��ماره19230مورخ94/11/18 هیات اول  آق��اي مرتضي رحمانیان 
حسین آبادي فرزند رحیم نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ يکبابخانه به 
مساحت 302/33 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2952 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
158- رای ش��ماره19232مورخ94/11/18 هی��ات اول  خانم مه��ري مهرعلیان 
فرزند حیدر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 302/33 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2952 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

159- رای ش��ماره20813مورخ94/12/26 هیات اول آقاي ابراهیم جمش��یدي 
فرزند حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 130 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2799 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
160- رای شماره20812مورخ94/12/26 هیات اول خانم فريبا درخشان مبارکه 
فرزند کريم نس��بت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 130 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 2799 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
161- رای شماره19473مورخ94/11/24 هیات اول خانم رضوان حیدري هراتمه 
فرزند کريم نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 196/33 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
162- رای ش��ماره19998مورخ94/12/5 هیات اول آقای  اکبر عس��کري فرزند 
نوروز نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت 136/75 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان ک��ه به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای ابراهیم 

حیدری دنبه خريداری شده است
163- رای ش��ماره19997مورخ94/12/5 هیات اول خانم اعظ��م حیدري فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 136/75 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم حیدری 

دنبه خريداری شده است
164- رای شماره20268مورخ94/12/14 هیات دوم خانم طیبه زارع دستگردي 
فرزند عبدالصمد نس��بت به يك دانگ مشاع از شش��دانگ يکباب خانه به مساحت 
372/45 مترمربع پالك شماره 467فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
165- رای شماره20269مورخ94/12/14 هیات دوم آقاي احمد کارگر دستجردي 
به شناس��نامه فرزند علي نسبت به  پنج دانگ مشاع از شش��دانگ يك باب خانه به 
مساحت 372/45 مترمربع پالك شماره 467فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
166- رای شماره19249مورخ94/11/18 هیات اول آقاي محمد اسمعیل اسماعیلي 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ ساختمان به مس��احت 167 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 134 فرعي از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
167- رای شماره19722مورخ94/11/28 هیات اول آقاي رضا محمديان سیچاني 
فرزند کريم نس��بت به شش��دانگ يکباب ساختمان به مس��احت 75/62 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 99  اصلي واقع در اصفهان بخش6  حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای اس��ماعیل اسماعیل 

دنارتی خريداری شده است
168- رای ش��ماره19261مورخ94/11/18 هیات اول خانم عادله مهدي خشوئي 
فرزند موسي بر ششدانگ يکبابخانه به مس��احت 56 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 3056  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
169- رای شماره19175مورخ94/11/17 هیات اول آقاي خداداد علي دادي شمس 
آبادي فرزند رحمت اهلل نسبت به ششدانگ يکباب س��اختمان به مساحت 93/26 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره131 فرعي از4483 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
170- رای شماره18369مورخ94/10/30 هیات اول آقاي حیدرعلي يوسفي وشاره 
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای بهای 
سه - بیستم اعیانی آن به مساحت 118/26 مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 
فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
171- رای ش��ماره16938مورخ94/9/25 هی��ات اول  خان��م لیل��ي منصوريان 
قمبواني فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
58/50مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 3284 فرع��ي از5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
172- رای شماره16931مورخ94/9/25 هیات اول  آقاي حسین تقي زاده فرزند 
عباسعلي نس��بت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 58/50 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 3284 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
173- رای ش��ماره19645مورخ94/11/27 هیات دوم  آقاي  عبدالحس��ین وحید 
دستجردي فرزند رضا نسبت به  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 297 مترمربع 
پالك ش��ماره 118فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
174- رای ش��ماره18384مورخ94/10/30 هیات دوم آقاي علیرضا قاسمي علي 
آبادي فرزند غالمرضا نس��بت به نودو پنج و پنجاه و پنج صدم  س��هم مشاع از 
163/80 سهم ششدانگ يك باب خانه دو طبقه  به مساحت 169/1 مترمربع پالك 
ش��ماره 96فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
175- رای ش��ماره18383مورخ94/10/30 هیات دوم آقاي س��عید قاسمي علي 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به  بیست و هشت و بیست و پنج صدم سهم مشاع از 
163/80 سهم ششدانگ يك باب خانه دو طبقه  به مساحت 169/1 مترمربع پالك 
ش��ماره 96فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
176- رای ش��ماره4171مورخ94/3/28 هیات اول آقاي رضا کاله دوزان فرزند 
محمدعلي نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 19/20مترمربع مفروزی 
از پالك شماره  843 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
177- رای شماره3713مورخ94/3/20 هیات اول خانم اقدس آقاجان دستجردي 
فرزند باقر نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 116مترمربع مفروزی از پالك 
ش��ماره 33 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
178- رای شماره13818مورخ94/7/19 هیات دوم  آقاي  رضا قائدان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 380/43مترمربع پالك شماره 35 فرعي 
از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
179- رای ش��ماره10283مورخ94/5/14 هیات اول  آقاي علي خاکي دستجردي 
فرزند باقر نسبت به سه دانگ مش��اع ازششدانگ يکباب س��اختمان به مساحت 
188/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4428 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
180- رای شماره10284مورخ94/5/14 هیات اول  خانم نسرين بهاريان دستنائي 
فرزند اسداله نسبت به سه دانگ مشاع ازشش��دانگ يکباب ساختمان به مساحت 
188/95 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4428 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
181- رای شماره9976مورخ94/5/13 هیات اول  خانم بتول دهقان حسین آبادي 
فرزند عزيزاله نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 81/96مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 27 فرعي از 3124 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از ورثه آقای رحیم غالمی 

حسین آبادی خريداری شده است
182- رای شماره16880مورخ94/9/24 هیات اول  آقاي حافظ عظیم زاده فرزند 
پنجعلي نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مس��احت 127/36مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای جعفر دهقانی 

خريداری شده است
183- رای ش��ماره17871مورخ94/10/13 هیات اول  آقاي ابراهیم نظري فرزند 
حسینعلي نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 44/76 مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره  4260 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
184- رای شماره17874مورخ94/10/13 هیات اول  خانم اقدس حسن نژاد فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 122/84 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4455 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
185- رای ش��ماره16910مورخ94/9/24 هی��ات دوم  خان��م عصم��ت برااني 
دستجردي فرزند حسین نسبت به دو سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ يك باب خانه 
مسکونی به مساحت 279/50 مترمربع پالك ش��ماره 452فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
186- رای شماره16909مورخ94/9/24 هیات دوم  آقاي  اصغر توکلي دستجردي 
فرزند ابوالحسن نس��بت به سه سهم مش��اع از 5 سهم شش��دانگ يك باب خانه 
مسکونی به مساحت 279/50 مترمربع پالك ش��ماره 452فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
187- رای شماره16683مورخ94/9/19 هیات دوم آقاي  اکبر کريمي فرزند لطف 
اله نسبت به شش��دانگ  يکباب خانه  به مس��احت 118/54مترمربع پالك شماره 
87فرعي از 4348اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
188- رای ش��ماره3043مورخ95/2/18 هیات اول آقاي حبیب اله صفري حسن 

آبادي فرزند علي اکبر نس��بت به ششدانگ يکباب س��اختمان به مساحت 79/27 
مترمربع مف��روزی از پالك ش��ماره 37 فرعي از 4485 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
189- رای ش��ماره3093مورخ95/2/19 هی��ات اول خان��م رض��وان راس��تگو 
دس��تجردي فرزند محمود نسبت به شش��دانگ يکبابخانه به مس��احت 106/90 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 333 فرعي از 4348 اصل��ي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
190- رای شماره2755مورخ95/2/10 هیات دوم آقاي  سعید خوش خلق فرزند 
اصغر نسبت به شش��دانگ  يکباب خانه مخروبه  به مساحت 275 مترمربع پالك 
ش��ماره2249اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای س��ید جالل ابو صدرا خريداری 

شده است
191- رای ش��ماره3571مورخ95/2/28 هیات اول خانم زيور کريمي بابااحمدي 
فرزند رحیمعلي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 73/13مترمربع مفروزی 
از پالك ش��ماره  3060 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 ح��وزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
192- رای شماره3290مورخ95/2/25 هیات دوم آقاي سیدحسن زهرويه فرزند 
حسین نس��بت به شش��دانگ .يك باب خانه  به مس��احت 224/72مترمربع پالك 
ش��ماره1808 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای فضل اهلل اسدی مارنه خريداری 

شده است
193- رای شماره3625مورخ95/2/29 هیات اول آقاي ناصر خضري فرزند فیض 
اله نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ يکباب س��اختمان به مساحت 204/94 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 1458فرعي از5000  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
194- رای ش��ماره3626مورخ95/2/29 هی��ات اول خانم زه��را خضري فرزند 
فتحعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 204/94 
مترمربع مفروزی از پالك ش��ماره 1458فرعي از5000  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
195- رای ش��ماره3270مورخ95/2/24 هیات دوم خانم زه��را آقاداود مارناني 
فرزند صادق نسبت به ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 161/05 مترمربع پالك 
شماره 335فرعي از 4999اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
196- رای ش��ماره3570مورخ95/2/28 هی��ات اول خان��م صديق��ه صفري��ان 
دستجردي فرزند علي نسبت به شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 167/5مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده 

است
197- رای ش��ماره3288مورخ95/2/25 هیات دوم  آقاي علي عبداله زاده ريزي 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ يك باب انبار  به مساحت 367/01 مترمربع پالك 
ش��ماره73 فرعي از 4485اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
198- رای ش��ماره1639مورخ95/1/29 هیات اول آقاي حس��ین چراغ اصفهاني 
فرزند محمدعلي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 158 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره  99 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
که به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای اس��ماعیل اسماعیل دنارتی 

خريداری شده است
199- رای شماره3239مورخ95/2/23 هیات اول آقاي محمد براتیان دستگردي 
فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 138/52 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 3762اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

200- رای شماره3485مورخ95/2/27 هیات اول خانم ناهید کالنتري نجف آبادي 
فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 138/52 
مترمربع مفروزی از پالك شماره  3762 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است

201- رای ش��ماره3623مورخ95/2/29 هیات اول آقاي عل��ي تاتار ريزي فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ يکباب س��اختمان به مساحت 178 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره28 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفه��ان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای فیض اله برزويان 

دستجردی خريداری شده است
202- رای ش��ماره3598مورخ95/2/28 هیات دوم  خانم فاطمه حداديان فرزند 
علي اکبر نسبت به شش��دانگ  يك باب خانه  به مس��احت 235/60 مترمربع پالك 
ش��ماره  1767 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت مل��ك جنوب اصفهان 
 که به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حاجی بابا طراوت خريداری

 شده است
203- رای ش��ماره1005مورخ95/1/23 هیات اول آقاي حی��در کیاني هرچگاني 
فرزند محمدتقي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 98 مترمربع مفروزی از 
پالك ش��ماره 243 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد آموزگار 

خريداری شده است
204- رای ش��ماره1563مورخ95/1/28 هی��ات اول آقاي مجی��د حیدري فرزند 
محمدعلي نس��بت به شش��دانگ يکباب س��اختمان به مس��احت 56/92مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 185 فرع��ي از 4796 اصلي واق��ع در اصفهان بخش5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
205- رای شماره14226مورخ94/7/28 هیات دوم آقاي ابوالقاسم سبز علي يان 
دستجردي فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 147/95 
مترمربع پالك شماره  4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
206- رای ش��ماره14227مورخ94/7/28 هی��ات دوم خان��م فاطم��ه صاب��ري 
دستجردي فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 147/95 
مترمربع پالك شماره  4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
207- رای ش��ماره3279مورخ95/2/24 هیات دوم آقاي علي محمد س��المتیان 
فرزند محمدنسبت به  ششدانگ  يك باب خانه باس��تثناء سه بیستم اعیانی آن  به 
مساحت 103/94 مترمربع پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
208- رای ش��ماره3086مورخ95/2/19 هیات اول خانم مهین بهزادي تش��نیزي 
فرزند خدامراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 158/70 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 23 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
209- رای ش��ماره3087مورخ95/2/19 هیات اول آقای حسن بهزادي تشنیزي 
فرزند عبدالحسین نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 
158/70 مترمرب��ع مفروزی از پالك ش��ماره 23 فرع��ي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
210- رای شماره2762مورخ95/2/10 هیات دوم  خانم فريده بصیري نژاد فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 173/03مترمربع پالك شماره 
86 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
211- رای ش��ماره4436مورخ95/3/14 هی��ات دوم  خانم اعظم کش��اورزيان 
صادق آبادي فرزند عبداله نسبت به ششدانگ يك باب خانه مسکونی  به مساحت 
91/80  مترمربع پالك ش��ماره 66فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رس��می مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است
212- رای شماره19992مورخ95/12/5 هیات اول  آقاي عزيز اله آراسته صالح 
کوه فرزند عبدالعلي نسبت به شش��دانگ يکبابخانه به مساحت 154/43 مترمربع 
مفروزی از پالك ش��ماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواس��طه از آقای حسن دهقان 

خريداری شده است
213- رای شماره4435مورخ95/3/14 هیات دوم آقاي محمدحسن مؤمني فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ  واحد مسکونی و تجاری  به مساحت 67/31 مترمربع 
پالك شماره   2964 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
214- رای شماره1153مورخ95/1/24 هیات دوم خانم طیبه فتحي فرزند حسین 
قلي نسبت به شش��دانگ يك باب خانه به مس��احت 51/16 مترمربع پالك شماره 
4485/5 فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/4/21
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/5

م الف: 11061 اعظم قويدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
مدارا و نرمى، دش��واري ها را آسان و چاره هاى 

سخت را ساده مى سازد.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، 
اقتصادی و ورزشی 
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 یک خوش��ه انگور در مزایده ای در ژاپن به قیمت گزاف نزدیک به
  10 ه��زار یورو ب��ه ف��روش رفت.ای��ن خوش��ه انگ��ور از جنس 

»رابی رومانس« فروشگاه »کنیشی«، ۹۸00 یورو قیمت دارد.
روز پنجش��نبه ۷ ژوئیه، برنده س��ربلند ای��ن مزای��ده نوبرانه که 
 مغازه داری به نام تاکامارو کونیش��ی اس��ت به خبرن��گاران گفت: 
»ما انگورها را در مغازه به معرض نمایش می گذاریم و آنها را برای 

تست طعم و مزه به مشتری ها عرضه می کنیم.«
 این خوش��ه دارای س��ی حبه انگور اس��ت و ارزش هر دانه برابر با

 ۳۲۷ یورو می باشد. هر حبه انگور به بزرگی یک توپ پینگ پنگ 
اس��ت.ژاپنی ها میوه های مرغوب را اغلب هدی��ه می دهند. اولین 
محصول نوبرانه را به مزایده می گذارند و نتیجه آن را در س��رتیتر 
روزنامه ها اعالم می کنند تا به برنده مزایده وجهه و اعتبار ببخشند.

در ژاپن میوه  های معمولی نیز نس��بتا گران هس��تند. برای نمونه 
قیمت هر عدد سیب در فروشگاه ها معادل ۲ یورو است.

 ی��ک کمپانی ب��ا س��اخت پرینت��ر س��ه بعدی وی��ژه ای ب��ه نام
  da Vinci miniMaker می خواهد نسل آینده را، از کودکی

 با حوزه فناوری آشنا کند.
ظاهر زیبا و رنگارنگ این پرینتر س��ه بعدی می توان��د کودکان را 
ترغیب به حضور در این حوزه کند. با وج��ود ظاهر پرزرق و برق و 
کودکانه این پرینتر، کمپانی س��ازنده آن معتقد است که می تواند 
با قدرت تمام وس��ایل متعدد و مورد عالقه کودکان را پرینت کند. 
این پرینتر همچنین به گونه ای طراحی ش��ده ک��ه با راحت ترین 
روش بتوان از آن استفاده کرد؛ چرا که دارای سیستم اندازه گیری 
اتوماتیک است و بدون نیاز به اندازه گیری با دست توسط کودک، 

می تواند پرینت های متعددی ارائه دهد.
عالوه بر حوزه سخت افزاری، کودک می تواند به سیستم نرم افزاری 
این کمپانی نیز دسترسی داشته باشد که اپلیکیشن های متعددی 
برای کمک به معلمان و دانش آموزان برای طراحی و پرینت وسایل 
مختلف ارائه می دهد. همچنین یک اپلیکیش��ن با بیش از ۴هزار و 
۵00 مدل سه بعدی، از اس��باب بازی و بازی گرفته تا طراحی های 
هنری و... همراه این پرینتر ارائه می شود. این پرینتر قرار است در 

پاییز با بهای ۲۳0 دالر راهی بازار شود.

 بر اساس طب س��وزنی چین و طب س��نتی ژاپنی ها »جین شین دو«
 باعث از بین رفتن استرس می شود.

اگر شما احساس افسردگی، اضطراب، ناراحتی می کنید می توانید به 
کمک یک روش باستانی به طرز معجزه آسایی آن را فورا تسکین دهید.

بر اساس طب سوزنی چین و طب سنتی ژاپنی ها »جین شین دو« باعث 
از بین رفتن استرس  می شود این روش در اواسط دهه پنجاه به دست 

یک زن آسیایی آمریکایی در آمریکا معرفی شد. 
هدف این روش تسریع در بهبودی حالت های روحی و ایجاد احساس 
خوب با ماساژ انگشتان دس��ت اس��ت این طب بر این  اعتقاد است که 

انگشت ها به منبع انرژی بدن  متصل هستند.
 مهم ترین نکته این روش آن اس��ت که می توان آن را در هر زمان و در 
هر مکان هنگام رانندگی، در حال تماشای تلویزیون و در حال خواندن 
کتاب انجام داد. در جین شین هر انگشت دست با انتقال و بهبود یکی از 

احساسات در ارتباط است. 
  در تصویر زیر ارتباط هر انگش��ت با برخی احس��اس ها را را مش��اهده

 می کنید:
نقشه ارتباط های عاطفى و انگشتان دست  

انگشت شست با نگرانی
انگشت اشاره با ترس
انگشت وسط با خشم

انگشت حلقه با غم
انگشت کوچک با اعتماد به نفس پایین در ارتباط هستند.

روش معجزه آسایى که آرامش را به شما هدیه مى دهد
به  روش زیر می توانید به راحتی احساس های منفی را از خود دور کرده 

و آرامش را جایگزین آن کنید.
 در هر حالی که هستید فرقی نمی کند که نشسته یا ایستاده اید، کافی 
است انگشت دست خود را با دس��ت دیگرتان به مدت ۲ تا ۵ نگه دارید 
وبه آرامی نفس بکش��ید پس از مدتی اثر انرژی مثب��ت را در وجودتان 

حس می کنید.

یکی از بهترین راه ها برای سپری کردن اوقات فراغت ، دنبال کردن یک 
سرگرمی اس��ت. چنانچه س��رگرمی های گوناگونی که دنبال می کنید 
 همراه با ش��ادی و انرژی باش��ند، ش��ما را از اثرات مخرب جس��می و

 روحی، روانی اس��ترس دورنگ��ه م��ی دارد. اگرچه ممکن اس��ت این 
سرگرمی ها تاثیری دروضعیت مالی شما نداشته باشند و پول بیشتری 
به زندگی تان وارد نکنن��د، اما قطعا در افرایش می��زان اعتماد به نفس، 

یادگیری و تجربه های شما نقش بسزایی خواهند داشت.
دنبال کردن یک س��رگرمی یا فعالیت متفرقه، اوقات ش��اد و سرشار از 
آرامش را درزندگی تان به همراه خواهد داشت. داشتن یک سرگرمی تنها 
به این معنی نیست که تنها زمانی را سپری کرده وکاری متفاوت نسبت 
به فعالیت های روزانه مان انجام دهیم، بلکه این س��رگرمی ها می توانند 
س��طح کلی کیفیت زندگی  ما را بهبود دهند. با اس��تفاده از روش های 
س��اده ای مانند تمدد اعصاب و ریلکسیش��ن می توانید به فرصت های 
زیادی برای آشنایی با افراد جدید دس��ت پیدا کنید و خالقیت خود را 
آشکار سازید. چه درمحیط بیرون منزل فعال باشید و چه در داخل منزل 
مشغول باشید، به هرحال داشتن یک سرگرمی خوب، بهترین راه برای 

دور بودن از مشغله های پرهیاهوی زندگی روزانه است.
قالب دوزی

قالب دوزی هم درحقیقت می تواند یک بازی فکری باشد. چه باورکنید و 
چه نکنید مردمی هم هستند که از بازی با قالب دوزی وبافتن یک گل یا 
حتی یک نوشته و نقل قول، احساس لذت و شادی می کنند. می توانید به 
هرجایی که می روید قالب دوزی خود را همراه داشته باشید و در حینی 

که بازی کودکان خود را تماشا می کنید آن را هم انجام دهید.
قالب دوزی مهارتی نس��بتا س��اده، مقرون به صرفه ولذت بخش است. 
راه های مختلفی برای تزیین قسمتی از پارچه مانند استفاده از مهره، نخ، 
مروارید، سوزن و پولک وجود دارد. قالب دوزی با تمرین قدرت خالقیت 
به ش��ما کمک می کند که با استفاده از دس��تان تان لباس های کهنه را 
به لباس های نو تبدیل  کنی��د. تمام آنچه که برای ش��روع قالب دوزی 
نیازدارید یک جفت قیچی کوچک، یک حلقه  قالب بافی ونخ وس��وزن 
است. سایت های آنالین مختلفی هم در این زمینه وجود دارند که نحوه  
ایجاد اشکال و طراحی به وسیله نخ وسوزن را به شما آموزش می دهند.

صنایع دستى
آیا تا به حال به ای��ن موضوع فکر کرده اید که با کمک اش��یای به ظاهر 
بی استفاده  پیرامون خود،  بهترین نتیجه و محصول را به دست آورید؟ 
بله تبدیل اش��یای به ظاهر اضافی به اش��یای مفید هم می تواند جالب 
باش��د. این هنر می تواند به  طورموثری خاصیت درمانی طبیعی داشته 
و به کاهش اضط��راب و دردهای مزمن وافس��ردگی کمک فراوان کند 
ومس��ئله  مهم تر اینکه برای انجام آن نیازی نیست، به هرجایی بروید تا 

آن را کامل کنید.
محل کارتان می تواند محیط آرام خانه تان باشد ونخ وسوزنی برداشته 
وزباله های اطراف ت��ان را به گنج هایی تبدیل کنید تا همیش��ه برایتان 
بمانند. شاید باورآن برایتان سخت باش��د، اما به زودی خواهید دید که 
به راحتی گرفتار و معتاد این سرگرمی و هنر خواهید شد. اشیا و وسایلی 
که ازآنها استفاده نمی کنید را انتخاب کرده وازخود بپرسید که آیا من 
می توانم این ش��ی را به وس��یله ای مفید تبدیل کنم؟ و به دنبال یافتن 
ایده ای مناس��ب برای تبدیل آن به وس��یله ای مفید وکاربردی و خالق 

باشید.
پياده روی و کوه نوردی

انجام پیاده روی وکوه پیمایی الزاما به این معنا نیست که شما باید یک 
کوه نورد حرفه ای باش��ید. بلک��ه در حقیقت این فعالیت ه��ا می توانند 
بخشی ازسرگرمی تعطیالت آخرهفته شما باشند که با توجه به میزان 
سختی و فشار قابل تحمل برای ش��خص شما، به سایر برنامه روزانه تان 
اضافه شود. به مرور می توانید میزان سختی راه را با تغییر مسیر افزایش 
دهی��د. باورعمومی براین اس��ت ک��ه پی��اده روی و کوه پیمایی میزان 
 بهره وری شخصی ش��ما را افزایش می دهد. نه تنها زیبایی های طبیعی 
محیط زیست را به شما نشان می دهد بلکه ذهن شما را ازهمه  نگرانی ها 
و اس��ترس های روزمره زندگی روزان��ه رهایی می بخش��د و همچنین 
 به عنوان ی��ک ورزش عالی، س��طح اس��تقامت و قدرت بدنی ش��ما را

 بهبود می بخشد.
دوچرخه سواری

یکی دیگ��راز فعالیت ه��ای خارج از خانه ک��ه می توانید دنب��ال کنید، 
دوچرخه سواری اس��ت. جدا از مزایای سودمند فیزیکی وجسمانی آن، 

ثمرات بسیارزیاد روحی و روانی همراه دوچرخه سواری وجود دارد.
دوچرخه سواری در مجاورت طبیعت یک روش بسیارعالی برای رهایی 
از محیط پراسترس است. باورعمومی بر این است که دوچرخه سواری 
قدرت حافظه را به وس��یله  ساخت س��لول های جدید مغزی در ناحیه 
هیپوتاالموس مغز بهبود می بخش��د. عالوه بر این، دوچرخه سواری به 
شما کمک می کند که از انرژی خود به شکل موثرتری بهره مند شوید . 
کارشناسان سالمتی براین باور هستند که یک جلسه دوچرخه سواری 
تند در ساعات اولیه  عصر به طرزچش��مگیری میزان بهره وری شما در 
س��اعات بعد از ظهر را بهبود می بخش��د. عالوه براین دوچرخه سواری 
به ش��ما کمک می کند که خالقانه تر فکر کنید. از بازیگ��ران گرفته تا 
موسیقیدان ها و نویسنده ها و در حقیقت بس��یاری از افرادی که از یک 
چالش روحی و روانی رنج می برند، با دوچرخه س��واری در دل طبیعت 
و لذت ه��وای تازه، مهارت های حل مس��ئله و خالقیت خ��ود را بهبود 

می بخشند.
سنگ نوردی

سنگ نوردی هم یکی دیگر از روش های دفع کردن استرس است. حتما 
الزم نیس��ت که یک صخره یا کوه واقعی را برای صعود پیدا کنید. بلکه 
شما می توانید به مراکز سنگ نوردی داخل سالن رفته که البته ممکن 
است چشم انداز خیره کننده ای نداشته باشند، اما به اندازه  صخره  واقعی 
کاربردی هستند. سنگ نوردی به عنوان یک تمرین کامل بدنی در نظر 
گرفته می شود. این سرگرمی نه تنها به ش��ما این امکان را می دهد که 
سطح مناسب آمادگی جسمانی خود و توانایی های شناختی بیشتری 
را حفظ کرده، بلکه ثمرات احساس��ی و روانی مرتبط بس��یاری هم به 
همراه خود دارد.س��نگ نوردی کمک می کند که اهداف خود را تنظیم 
 کرده و به عنوان یک مس��کن اس��ترس بزرگ عمل می کند و به بهبود 
اعتماد به نفس، کمک فراوان می کند به طوری که با صعود به یک کوه 

می توانید برای بقیه  عمر به این عمل خود افتخار کنید.

آشپزی

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

کتاب »بابانظر«، خاطرات شهیدمحمدحسن نظرنژاد برای 
پنجاه و سومین بار از سوی سوره مهر منتشر خواهد شد.

 کتاب خاطرات ش��فاهی »بابانظر« حاصل گفت وش��نود
 ۳6 ساعته حس��ین بیضایی با شهید محمدحسن نظرنژاد 
 معروف به بابانظر اس��ت ک��ه مصطفی رحیم��ی آن را در

1۸ فصل تدوین کرده که بخش آخر کتاب هم به عکس و 
اسناد اختصاص دارد.

پروی��ز پرس��تویی، هنرمند توان��ای س��ینما و تلویزیون، 
در یادداش��تی که درباره این کتاب نوش��ته ، آورده است: 
»خیلی حرف ها دارم که بزن��م... ولی نمی دانم چه بگویم و 
چه کنم؛ چرا که با خواندن کتاب، باز، بابانظر اس��ت که به 
ما درس زندگی می دهد و راه را برای ما روشن می کند و ما 
را به خود می آورد و تلنگ��ر می زند. اجازه بدهید که چیزی 
نگویم. فقط تقاضا دارم به هر ش��کلی که ممکن است این 
کتاب در اختیار کل ملت ایران قرار بگیرد، تا شاید یادآوری 

ش��ود که بابانظرها چه کردند و ما چه می کنیم. امیدوارم 
 ش��رایطی فراهم ش��ود، حداقل این اثر جاودانه که حاصل 
 هشت س��ال دفاع مقدس اس��ت به تصویر کش��یده شود. 
بن��ده کوچک تری��ن، حاض��رم برخ��الف انتقادهایی که 
درخصوص کلیشه ش��دن من در این نوع کارهاست، نقش 
کوچکی در این اثر جاودانه، که پر از حماسه، خودسازی و 

پر از اعتقاد و ایمان است داشته باشم.«
   گفتنی است؛ مراسم رونمایی کتاب »بابانظر« سال 1۳۸۸ 
 و همزمان با بیس��ت و نهمین س��ال دفاع مقدس و هفته 
دفاع مقدس با حضور سرلشکر یحیی رحیم صفوی مشاور 
عالی فرمانده کل قوا و محمدباقر قالیباف ش��هردار تهران، 

در حوزه هنری برگزار شد.
کتاب »بابانظر« تولید دفتر ادبی��ات و هنر مقاومت حوزه 
 هنری اس��ت که س��وره مه��ر، آن را در ۵۲0 صفحه برای 

پنجاه و سومین چاپ منتشر خواهد کرد.

بابا نظر
عادت های سازنده 

برای افزایش بهره وری در زندگى
10هزار یورو برای یک خوشه انگور!

ساخت پرینتر سه بعدی 
ویژه کودکان

تکنيک جالب برای رفع استرس 
با طب چينى در ۲دقيقه!

پاکستان که در همسایگی هندوس��تان قرار دارد تحت تاثیر این 
کش��ور پر رمزو راز، رس��وم عجیبی هم دارد.در بعضی از مناطق 
پاکستان ، مردی که همسر دوم می خواهد باید یک سنگ بزرگ 

را برای نیم ساعت در وسط جمعیت روی دوش بگذارد.

عکس نوشت

کنجکاوی برای دانستن ریشه و معنی اسامی در 
بیشتر افراد دیده می شود.

هر فردی اطالعاتی درباره نام خودش و یا احتماال 
شهر محل سکونت و یا کشورش دارد.

 تحقیق درباره ریش��ه نام ش��هرها و کشورها هم 
عالقه مندانی دارد که مدام در پی کش��ف اصل و 

اساس این اسامی هستند.
– Dam آمس��تردام ب��ه این دلی��ل که کن��ار 

 س��د- و در کنار رود آمستل بنا ش��ده این نام را 
گرفته است.

 در نام شهر پراگ،prah به معنای سریع است.
وین  از کلمه windo گرفته ش��ده و به معنای 

روشن است.
 بروکسل به معنای ساکنان مرداب است.

 در ونیز بر اساس هندواروپایی ها »ون« به معنای 
عشق است.

 استانبول دارای معنای یونانی »در شهر« است.
 کی یف برگرفته از نام سازنده آن Kyi است.

 ن��ام رم از س��ازنده و نخس��تین پادش��اه آن 
Romulus گرفته شده است.

 نام آتن از آتنا الهه نگهبان در اسطوره های یونان 
گرفته شده است.

  فلوران��س از کلمه التی��ن Florens به معنای 
»به گل« است.

 ونکوور نامش را از کاوشگر »جرج ونکوور«گرفته 
است.

 تورنتو به معنای »درختان در آب« است.
 نیویورک نام��ش را از »دوک یورک« در س��ال 

166۴ گرفته است.
 بوئن��وس آی��رس ریش��ه اس��پانیایی دارد و 
 ب��ه معنای »ه��وای خ��وب« ی��ا »ب��اد مالیم« 

است.

 لس آنجلس به معنای اسپانیایی فرشتگان است.
 پترا از کلمه Petras به معنای س��نگ و صخره 

است.
 شانگهای به معنای »در باالی دریا« است.

 دبی از کلمه Dibba و به معنای ملخ است.
 هنگ کنگ به معنای بندرگاه معطر است.

 پکن به معنای پایتخت شمالی است.
 ریاض به معنای باغ و علفزار است.

 توکیو به معنای پایتخت شرق است.
 سئول به معنای شهر پایتخت است.

 بانکوک به معنای روستای جزیره ای قرارگرفته 
روی ابر است.

 پوکت به معنای تپه است.
 ابوظبی به معنای پدرغزال است.

  کواالالمپ��ور ب��ه معن��ای تالق��ی دو رودخانه 
گل آلود است.

نام معروف ترین شهرهای جهان و معانى جالب آنها

رسم عجيب برای مردانى که 
همسر دوم مى خواهند

م�واد الزم: بادمج��ان ۲ عدد درش��ت،نمک به می��زان الزم،روغ��ن مخصوص 
سرخ کردن به میزان الزم،س��س گوجه فرنگی فوری حدود ۴ پیمانه،خامه  صبحانه به 

میزان الزم،پنیر پارمسان یا پنیر گودا )رنده کرده( به میزان الزم
مواد الزم ميانى: خرده نان ۲۵ گرم،پنیر خامه ای ۲۵0 گرم )1 پیمانه(،پوس��ت 
 لیموی رنده ش��ده از یک لیمو،آبلیموی تازه از نصف لیمو،آویشن 1 قاشق چایخوری،

نمک یک چهارم قاشق چایخوری
طرز تهيه:

1-س��ر بادمجان ها را برش بزنید و با رنده  مخص��وص آنها را از درازا ب��ه ورقه های نیم 
سانتیمتری ببرید تا در حدود 1۲ ورق بادمجان به دست آید. آن گاه دو طرف بادمجان ها 

را  نمک بپاشید و به صورت یک الیه، در صافی بچینید و یک ساعت کنار بگذارید.
۲-حاال بادمجان ها را با پشت قاشق بفشارید تا آب اضافی گرفته شود. سپس آنها را روی 

هوله  کاغذی آشپزخانه قرار دهید تا رطوبتش از بین برود.
۳-اکن��ون به میزان کاف��ی روغن، در تابه  مناس��بی بریزی��د و روی اج��اق  داغ کنید. 
بادمجان ها را در روغن سرخ کرده و در صافی قرار دهید تا روغن اضافیش گرفته شود. 
آن گاه س��س گوجه فرنگی را در ظرف نس��وز به گنجایش نیم لیتر بریزید. یک قاشق 
سوپخوری سرپر، از مواد میانی روی هر ورق بادمجان بگذارید و بادمجان را رول کنید.

۴-حاال بادمجان های رول کرده را درون ظرف، روی سس بچینید و در حدود یک قاشق 
سوپخوری خامه روی هر رول بادمجان بریزید. آن گاه خوراک را ۲0-۲۵ دقیقه، در فر 
گرم کرده با دمای ۲00 درجه  سانتیگراد بپزید. اکنون خوراک را از فر درآورید و رویش 

پنیر بپاشید. حاال خوراک برای پذیرایی، آماده است.
یادآوری1:  برای تهیه  مواد میانی، همه  مواد الزم را در ظرف مناس��بی بریزید و 

مخلوط کنید.

شیشه های خانه همیش��ه در معرض باد وهوای آلوده هستند از این رو خیلی زود 
کثیف می شوند و تمیز کردن آنها نیز خیلی سخت است. 

استفاده از شوینده های مختلف برای تمیز کردن شیشه یکی از راهکارهای  خوب 
در این کار است، اما اگر قصد دارید شیشه های خانه را به بهترین نحوه تمیز کنید 

در ادامه همراه ما باشید:
همیشه وسیله های مورد نیاز را در اختیار داش��ته باشید که برای پاک کردن 
شیشه ممکن است نیاز شوند. این وسیله ها می توانند یک ابر تمیز، دستمال های 

تمیز، مواد شوینده و یک سطل آب گرم باشند.
 از شس��تن پنجره ها در هنگام ظهر و زمانی که خورشید در باالترین وضعیت 
خود قرار دارد خودداری کنید. در این حالت هر چه ش��ما پنجره را بشویید سریع 

خشک شده و احتمال کثیف ماندن آن باقی است.
 برای تمیز کردن شیشه می توانید از سرکه سفید استفاده کنید. محلول سرکه 
و آب می تواند در شفافیت و براقی شیشه های ش��ما معجزه آفرین باشد. البته در 
ذهن داشته باشید که نیاز نیست از میزان زیادی سرکه استفاده کنید. حل کردن 

دو یا سه قاشق در یک سطل آب کافی است.
استفاده از دس��تمال های میکروفایبر و نرم برای تمیز کردن شیشه ها بسیار 
مناسب است، اما عده ای از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که هیچ چیز نمی تواند 

مانند روزنامه به داد شیشه ها رسیده و آنها را تمیز کند.
 برای تمیز کردن شیش��ه ها قس��مت های داخلی را به صورت افقی کشیده و 

قسمت های بیرونی را عمودی تمیز کنید. 
این کار لکه های مختلف را در اطراف شیشه از بین خواهد برد و متوجه می شوید 

هر لکه مربوط به کدام قسمت است.

طرز تهيه
 رولت بادمجان و پنير

شيشه های خانه را مانند آینه
 برق بياندازید!

گوناگون
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