
  قطار»ه��ر هفت��ه چن��د افتت��اح« در ایس��تگاه بیس��ت و پنجم 
به منطقه 4رسید.

هر هفته چند افتتاح ، این بار به بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های 
منطقه 4 اصفهان اختصاص یافت. طرحی که مسئوالن می گویند 
افزایش شادی و نشاط شهروندان را به دنبال داشته است. مشروح 

این خبر را می توانید در صفحه 12 بخوانید.

اصفهان شاداب شده است
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 رییس مجلس شورای اس��امی، با بیان اینکه امروز کشور ما 
دارای یک پشتوانه قوی دفاعی است، گفت: به برکت روحیه 
مجاهدت و ایثارگری ملت ایران، از امنی��ت پایدار برخوردار 
هستیم.علی الریجانی اظهار داشت: در همه مقاطع می بایست 
به موضوع جهاد و مجاهدت اهتمام داشت و امروز نیز در عرصه 
اقتصادی، باید با روحیه جهادی و مجاهدت، توسعه را دنبال 

کرد و رهبر معظم انقاب نیز بر این امر تاکید دارند.
 رییس قوه مقننه اضافه کرد: تا زمانی که روحیه مجاهدت و 
حماسه در بین جامعه وجود داشته باشد، کشور می تواند روی 

پای خود بایستد و در برابر استکبار استقامت کند.
وی با بیان اینکه امروز بسیاری از کشورها در منطقه و جهان 
وجود دارند که دارای ثروت های مادی بسیاری از جمله نفت 
و گاز هستند؛ اما قادر به ایس��تادگی در برابر جبهه استکبار 

نیستند، افزود: در منطقه ما، برخی از کشورها ...

این یک شوخی نیست
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

 س��خنگوی دول��ت و ریی��س س��ازمان مدیری��ت و 
برنامه ریزی گفت: برجام، فرصت استفاده از سرمایه 
گذاری خارجی و منابع ارزی بلوکه شده در خارج را 
فراهم کرد. محمدباقر نوبخت درخصوص گذشت یک 
س��ال از پذیرش برجام و نتایج آن و در گفت و گو با 
 ایرنا، اظهاراتی داش��ته که گزیده ای از آن را در ادامه 

می خوانید:

  بر اس��اس آنچه در این توافق نامه بود، تحریم نفتی
جمه��وری اس��امی ای��ران برچی��ده ش��د و م��ا 
توانس��تیم از مناب��ع ارزی خودم��ان ک��ه در 
 خارج بود، اس��تفاده کنی��م؛ ضمن اینک��ه فرصتی

فراهم شد که از مش��ارکت بین المللی برای سرمایه 
 گذاری داخل کش��ور بهره من��د ش��ویم.این روزها 

عده ای اظهار می کنند...

نوبخت: 

دولت در برخورد با تخلفات خط قرمز نمی شناسد
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حاشیه های یک نشست شکست خورده ادامه دارد؛

پیوند تروریستی !
الریجانی تاکید کرد:

جهش اقتصادی نداشته ایم

مردم از دفترچه بیمه 
چه انتظاری دارند؟

واکنش مربی سپاهان به درگیری بازیکنان سر میز شام؛

بزن بزن نبود!

علت پاره شدن پلک نوزاد نطنزی؛

ناخن نوزاد یا قصور پزشکی؟!
گرانی و کمبود شکر، از قطع سهمیه تا عدم مدیریت؛

مردم اضافه بر نیاز خرید نکنند
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مدیرعامل ش��رکت تجهیزات نظامی ریتیون مدعی شد ترس از 
موش��ک های ایرانی، میزان خرید س��امانه های دفاع موشکی را 
افزایش داده است. به گزارش افکارنیوز، مدیرعامل شرکت ریتیون، 
یکی از بزرگتری��ن تولید کنندگان تجهی��زات نظامی در آمریکا، 
مدعی شد افزایش حمالت هوایی ضد داعش و همچنین باال رفتن 
نگرانی ها درخصوص موشک های دوربرد ایران، درآمد این شرکت 
را افزایش داده اس��ت. توماس ای. کندی، مدیرعامل اجرایی این 
شرکت، اظهار کرد: درآمد شرکت ریتیون در سال جاری نسبت 
به سال گذشته 1/1 میلیارد دالر افزایش داشته است. وی افزود: 
 بخش عم��ده ای از این افزای��ش درآمد، مربوط به رش��د تعداد

موشک های ایرانی و ترس از آنهاست. سامانه های دفاع در برابر 
موشک، موشک های هوا به هوا و موش��ک های هوا به زمین، در 
فهرس��ت کاالهای پرفروش و محبوب این ش��رکت ق��رار دارند.  
متحدان آمریکا در خاورمیانه، با نگرانی از رش��د صنعت موشکی 

ایران، به خرید این سامانه های دفاعی اقدام می کنند.
 کندی گف��ت: »ناآرامی ه��ا در منطقه خاورمیان��ه، تقاضا برای 
خرید سالح را افزایش داده است؛ همچنین ترس از موشک های 
بالس��تیک ایرانی، میزان تقاضا برای خرید تس��لیحات دفاعی را 
باال برده است.« وی در ادامه افزود: »اکنون با این میزان تقاضا از 
کشورهای خارجی مواجه نشده بودیم؛ اما خوشبختانه تا به حال 

توانسته ایم پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشیم.«
 

قانون من��ع خرید آب س��نگین از ایران، با کس��ب اکثریت آرای 
موافق در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. به گزارش 
 خبرگزاری مهر ب��ه نقل از رویت��رز، مجلس نماین��دگان آمریکا

به ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران رای داد.
 بر اس��اس این گزارش، این مجل��س، قانون��ی را تصویب کرد که

بر اساس آن، خرید آب سنگین از ایران ممنوع خواهد شد.
گفته می شود این اقدام مجلس نمایندگان، در واکنش به تهدید 
 »باراک اوباما«، ریی��س جمهور آمریکا صورت گرفته اس��ت که

گفته ب��ود در ص��ورت هرگون��ه مخالفت ب��ا این معامل��ه، آن را 
 وتو خواهد کرد. ای��ن طرح با کس��ب ۲۴۹ رای مواف��ق در برابر

1۷۶ رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید تا جمهوریخواهانی 
 که اکثریت کرس��ی های مجلس نمایندگان را در دس��ت دارند،
 بار دیگ��ر بتوانند به پی��روزی بزرگ��ی در برابر دول��ت »اوباما«

دست پیدا کنند. کاخ س��فید پیش از این، با انتقاد از پیش نویس 
این طرح، اعالم کرده بود که آن را رد خواهد کرد.

 رییس مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه امروز کشور ما دارای 
یک پشتوانه قوی دفاعی است، گفت: به برکت روحیه مجاهدت و 

ایثارگری ملت ایران، از امنیت پایدار برخوردار هستیم.
علی الریجانی اظهار داشت: در همه مقاطع می بایست به موضوع 
جهاد و مجاهدت اهتمام داشت و امروز نیز در عرصه اقتصادی، 
باید با روحیه جهادی و مجاهدت، توس��عه را دنبال کرد و رهبر 

معظم انقالب نیز بر این امر تاکید دارند.
 رییس قوه مقنن��ه اضافه کرد: تا زمانی ک��ه روحیه مجاهدت و 
حماس��ه در بین جامعه وجود داشته باشد، کشور می تواند روی 

پای خود بایستد و در برابر استکبار استقامت کند.
وی با بیان اینکه امروز بسیاری از کش��ورها در منطقه و جهان 
وجود دارند که دارای ثروت های مادی بسیاری از جمله نفت و 
گاز هستند؛ اما قادر به ایستادگی در برابر جبهه استکبار نیستند، 
افزود: در منطقه ما، برخی از کشورها برای ملت خود هم گردن 
کلفتی می کنند و با یک تماس تلفنی از سوی برخی از کشورهای 
اس��تکباری، جنگ و خونریزی به راه می اندازند و به کشورهای 
بی دفاع و مظلوم حمله می کنند.  الریجانی در ادامه با اش��اره به 
برگزاری نشس��ت یکی از مسئوالن سابق س��عودی با منافقان 
در فرانسه، ابراز داش��ت: در این مراس��م، این مسئول سعودی 
حرف های گس��تاخانه ای مطرح کرد که این امر نش��ان دهنده 
رخت بربستن روحیه معنوی و حماس��ی از کشورهای اسالمی 
 اس��ت. وی عنوان کرد: وجود روحیه شهادت طلبی و مجاهدت

در بین کشور ما موجب شده است تا دشمنان فکر حمله و تعرض 
به ایران را در سر خود نپرورانند و امروز ملت ایران، ملتی سرافراز 

در منطقه و دنیاست.
وی ادامه داد: امروز عده ای می گویند باید کشور را بسازیم. البته 
در این زمینه تردیدی نیس��ت؛ اما باید توجه داشت که در این 

عرصه نیز باید مجاهدانه حرکت کرد.
وی تاکید کرد: بای��د ظرفیت های دفاعی و امنیتی کش��ورمان 
 را بیش از پیش تقویت کنی��م و نباید این عرصه به فراموش��ی
 س��پرده ش��ود و از س��وی دیگ��ر بای��د ب��ه ام��ر اقتص��اد نیز

توجه جدی داشت.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: امروز کش��ور ما 
دارای ی��ک پش��توانه ق��وی دفاعی اس��ت و ایران اس��المی نه 
تنها توانس��ته امنیت داخلی کش��ور را تامین کنن��د، بلکه در 
 کش��ورهای منطقه نیز در برابر گروه های تروریستی و تکفیری

ایستادگی کرده است.
رییس مجلس ش��ورای اسالمی بیان داش��ت: اقتصاد کشور در 
 س��ال های اخیر، با وجود تمام ظرفیت هایی که در کش��ورمان

وجود دارد، آنچنان باید و شاید جهشی نداشته و به خیل عظیم 
فارغ التحصیالن امکان سرمایه گذاری داده نشده است و امروز 

بیشتر امکانات، در دست شرکت های بزرگ دولتی است.

ترکی فیصل، برادر س��عود الفیصل، وزیر 
 ام��ور خارج��ه پیش��ین س��عودی، اززاینده رود   

 برجس��ته ترین مس��ئوالن این کش��ور
 به ش��مارمی رود؛ نامی که چندروزی هس��ت زیاد می شنویم. در 
 س��ال 1۹۷٣ به عنوان مش��اور دیوان پادش��اهی کار کرد و پس از

چهار سال، به ریاست دستگاه اطالعات عربستان برگزیده شد.  این 
منصب را تا سال ۲٠٠1 برعهده داشت. در طول دهه گذشته، فیصل، 
 س��فیر عربس��تان س��عودی در انگلی��س ب��ود. پ��س از آن در

سال ۲٠٠۶، به مدت دو سال، به عنوان سفیر عربستان در واشنگتن، 
جانشین شاهزاده بندر بن سلطان شد. در سال های اخیر، نام فیصل 
به عنوان برجسته ترین ش��خصیت س��عودی در دیدار و گفتگو با 
اسرائیلی ها بر سر زبان ها افتاده است. مشارکت شاهزاده سعودی در 
نشست منافقین در پاریس، باعث شد تا نام این شاهزاده پیرسعودی 
بر س��ر زبان ها بیفتد؛ مش��ارکتی که ع��ده ای آن را در چارچوب 
بازشناسی نقش عربستان در قبال ایران در دوره پس از توافق هسته 
ای، تحلیل و ارزیابی کردند. او در میان تندروهای منتقد تغییر در 
سیاست آمریکا ]در قبال عربس��تان[ بود. فیصل هنگام سفر اخیر 
رییس جمهور باراک اوباما به ریاض گفت: »روزهای گذشته عربستان 
و آمریکا بازنخواهد گش��ت«. در ماه های اخیر، همس��ویی دیدگاه 
عربستان سعودی با دیپلماسی اس��رائیل درباره نقش آمریکا ]در 
اس��ت. گش��ته  آش��کار  ای��ران[  ب��ا  ای  هس��ته   تواف��ق 

می توان گفت همس��ویی دس��تور کارهای دو طرف ]عربستان و 
اسرائیل[ بار دیگر نمایان می شود؛ زیرا که مجاهدین خلق متهم به 
همکاری با اطالعات اسرائیل برای اجرای عملیات ترور دانشمندان 
 هس��ته ای ای��ران هس��تند. ای��ن تحلیلی اس��ت ک��ه »االخبار« 
ارائه داده است؛ با این حال افش��ای یک خبر تکان دهنده دیگر از 
حاشیه نشست منافقین در پاریس، در روز پنجشنبه، باز هم موجب 

تعجب و شگفتی خیلی ها شد!
مریم قجر و ترکی فیصل ازدواج کرده اند!

این خبر و ادعای جالب توجه را یکی از نویس��ندگان و کارشناسان 
برجس��ته عراقی مطرح ک��رد؛ خبری ک��ه اس��راری از رابطه بین 
»ترکی فیصل«، رییس س��ابق اس��تخبارات عربس��تان سعودی 
 و »مریم رج��وی«، س��رکرده گروه��ک تروریس��تی منافقین را

فاش کرد و گف��ت ترکی فیص��ل و مریم رج��وی ازدواج کرده اند. 
»ماجد زهیر شنتاف« درباره علت ظهور یکباره شاهزاده سعودی 
)ترکی فیصل( در کنفران��س گروهک منافقین گفت: ش��اهزاده 
امیر سعودی قریب دو س��ال و نیم است که با رجوی رابطه نزدیک 
 دارد و این رابطه، اخیرا منجر به ازدواج آنها شده است. ماجد زهیر

اضافه کرد اعالم خبر مرگ »مس��عود رجوی«، همسر سابق مریم 
رجوی، در این کنفرانس توسط ترکی فیصل، شگفتی همه اعضای 
گروهک حاض��ر در کنفرانس را برانگیخت؛ اما پیشدس��تی ترکی 
فیصل عمال به گمانه زنی ها خاتمه داد و شاهزاده سعودی با اعالم 

مرگ مسعود رجوی، نقش خود در این گروهک را نشان داد.
آنطور که این کارش��ناس عراقی مدعی ش��ده، اص��ل رابطه بین 
 رییس س��ابق س��ازمان اطالعات عربس��تان با مریم رج��وی، به

چهار سال قبل برمی گردد؛ وقتی که ترکی فیصل با رجوی در شهر 
»زوریخ« سوئیس آشنا شد. این همان کنفرانسی است که فیصل 
 از رابطه راهبردی بین عربستان س��عودی و رژیم اشغالگر اسرائیل

پرده برداش��ت. ماجد زهیر اف��زود: بع��د از زوری��خ، دیدارها بین 
 فیصل و مریم رجوی بیشتر ش��د؛ تا جایی که مریم رجوی به مدت
 1٠ روز با ترکی فیصل در کشتی سیاحتی شخصی این امیر سعودی

به سر برد. تا اینکه کشتی آنها در بندر خانواده سلطنتی عربستان، در 
فرانسه پهلو گرفت. به نوشته این کارشناس عراقی، همراهی 1٠ روزه 
مریم و ترکی، با اعتراض شدید داخل گروهک منافقین همراه شد و 
حتی چند تن از اعضای برجسته این گروهک، با مریم رجوی جدال 
لفظی شدیدی پیدا کردند و متعاقب این جدال لفظی بود که دونفر 
از اعضای معترض، از گروهک رانده شدند و یک نفر دیگر فعالیتش 

به حال تعلیق درآمد.
این نویس��نده عراقی در ادامه، به س��خنان »حمید خوش باوری«، 
یکی از افرادی که با مریم رجوی جدال لفظی داشته و به خاطر آن از 
گروهک نفاق کنار گذاشته شد، استناد کرده است. خوش باوری گفته 
جای تأسف است که سازمان به دست یک امیر سعودی سالخورده و 
زنی که شیفته شهوت و پول است، چنین سرنوشتی پیدا کند؛ زنی 
که ۲٠ س��ال پیش از ش��وهرش طالق گرفت و بدون مراعات هیچ 

فاصله ای، بعد از سه روز با مسعود رجوی ازدواج کرد.
پاسخ وزارت خارجه فرانس�ه به اعتراض شدید ایران: 

منافقین خشن هستند!
جدا از حاشیه های مربوط به سرکرده گروهک تروریستی منافقین 
 و ترکی فیصل، موضوع میزبانی پاریس از نشس��ت این گروهک نیز

از جمله موضوعاتی بود که مورد اعتراض شدید کشورمان قرار گرفت 
و احضار سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه را به دنبال داشت. وزارت 
خارجه فرانسه نیز به دنبال احضار سفیر خود به وزارت خارجه ایران 
به دلیل برگزاری تجمع منافقین، در ابتدای هفته جاری در پاریس، 

پایتخت فرانس��ه، هرگونه تماس با منافقین را انکار کرد. آنطور که  
»کونا«، خبرگزاری رس��می کویت، روز پنجشنبه خبر داد،  وزارت 
خارجه فرانسه عنوان کرد که هیچ تماس��ی با گروهک مجاهدین 
خلق )منافقین( برقرار نکرده و آن را سازمانی »غیر دموکراتیک« و 
»خشن« بر می شمارد. این موضوع را »رامن نادال«، سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه در نشست هفتگی خود عنوان کرد و گفت که دولت 
فرانسه هیچ تماسی با منافقین برقرار نساخته است. فرانسه یک دهه 
قبل، نقش فعالی در گنجاندن نام شورای به اصطالح مقاومت ملی 
ایران )از شاخه های گروهک منافقین( در فهرست گروه های خرابکار 
اتحادیه اروپا داش��ت؛ اما بعدها این رای در دادگاه تجدید نظر اروپا 
لغو شد. فرانسه در گذشته حتی با یورش به دفتر شورای به اصالح 
مقاومت مریم رجوی، س��رکرده کنونی این گروهک تروریس��ت را 

بازداشت و سالح  و اسناد آنها را مصادره نمود.
تاریخ مصرف گذشته های درمانده!

س��رکرده یک گروه تروریس��تی، با یکی از س��ران ی��ک حکومت 
تروریس��تی حامی تروریست که دس��تانش تا مفرغ در خون مردم 
بی گناه یمن و سوریه و بحرین و... است، پیوند برقرار می کند. باید 
منتظر ماند و دید نشست گروهک تروریستی که سال هاست تاریخ 
مصرفشان تمام شده و برای اعتباربخشی به خود، دست به دامان یک 
عده عرب مرتجع سالخورده و غربی های بازنشسته حامی تروریسم 
شده اند، چه حواشی دیگری خواهد داشت. منافقین این روزها برای 
ابراز وجود، به هر ریس��مانی چنگ می زنند؛ حتی اگر آن ریسمان، 
طناب پوسیده یکی مثل »ترکی فیصل« باشد که خودش و خاندان 
سعودی اش برای نجات خود، آویزان این و آن شده اند و هر لحظه به 

سقوط نزدیکتر می شوند؛ به روز سقوط آل سعود... 

ترس از موشک های ایران 
خرج ما را زیاد کرده!

تداوم خصومت های واشنگتن علیه ایران؛

 تصویب ممنوعیت خرید
آب سنگین از ایران، در سنا

الریجانی تاکید کرد:

جهش اقتصادی نداشته ایم!

اخبارنگاه 

قاب روز

دیدارهای سرزده رییس جمهور
با خانواده های شهدای مدافع حرم

نشست 
»بازاندیشی مفاهیم جنگ های آینده«

بستری شدن بابا رجب 
در بیمارستان امام حسین)ع( مشهد

ورود ۳۱ شهید گمنام دوران دفاع مقدس
 به خاک ایران

نوبخت: 

دولت در برخورد با تخلفات، خط قرمز نمی شناسد!

سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: 
برجام، فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی و منابع ارزی 

بلوکه شده در خارج را فراهم کرد. 
محمدباقر نوبخت درخصوص گذشت یک سال از پذیرش برجام 

و نتایج آن و در گفت و گو با ایرنا، اظهاراتی داشته که گزیده ای از 
آن را در ادامه می خوانید:

 * ب��ر اس��اس آنچ��ه در ای��ن تواف��ق نام��ه ب��ود، تحری��م نفت��ی
جمهوری اس��المی ایران برچیده ش��د و ما توانس��تیم 

از مناب��ع ارزی خودمان ک��ه در خارج بود، 
 اس��تفاده کنیم؛ ضمن اینکه فرصتی

 فراه��م ش��د ک��ه از مش��ارکت
بین المللی برای س��رمایه گذاری 

داخل کشور بهره مند شویم.
ای ع��ده  روزه��ا   *ای��ن 
اظهار می کنند ک��ه از بودجه 
دفاعی کش��ور کاس��ته ش��ده 
اس��ت؛ در حال��ی که س��ال 

 گذش��ته بع��د از برج��ام با
آزاد ش��دن ح��دود 1/۷ 

میلیارد دالر از مناب��ع ما در آمریکا، این رقم 
را به اضافه مبالغی که در هند و کش��ورهای 
 دیگ��ر داش��تیم، در بودجه س��ال گذش��ته

 اس��تفاده کردی��م. ع��ده ای تص��ور م��ی 
 کردن��د ای��ن مبل��غ در س��ال 1٣۹5 
استفاده خواهد شد؛ در حالی که ما کل پول را 
در سال گذشته دریافت و استفاده کردیم.

* بع��د از برج��ام، فضای 

دیگری نیز ایجاد شد و روس��ای جمهوری، نخست وزیران و روسای مجالس 
کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، در قالب هیئت های بلند پایه 
برای امضای یک سلسله قراردادها برای سرمایه گذاری، به ایران سفر کردند.

* از ۲۷ دی ماه سال گذش��ته تا به امروز بیش از سه میلیارد و ۴18 میلیون 
 دالر برای ۴1 طرح در سراس��ر کش��ور س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی

انجام شده است.
 * انتظ��ار داریم ک��ه بانک ه��ای خارجی ب��رای ارتب��اط با بانک ه��ای ما، 
 گام های بلندتری بردارند؛ البته ما نیز بای��د تالش کنیم تا صورت های مالی

بانک هایمان اصالح شده و مناسب تر تنظیم ش��ود تا بانک های خارجی که 
برای سرمایه گذاری می آیند، مشکل نداشته باشند.

* از ابتدا عده ای داخل کش��ور بنا به هر دلیلی و یا اگر به صورت خوشبینانه 
نگاه کنیم، بیشتر به خاطر دلواپسی و نگرانی، موافق با مذاکرات برجام نبودند.

  به همی��ن ترتی��ب تندروهای آمری��کا نیز با ای��ن موضوع مخال��ف بودند و 
 توجه به سخنان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام،

در صورت موفقیت در انتخابات نش��ان می دهد برجام به نفع آمریکا نیست؛ 
زیرا اگر چنین بود، اجرای آن را ادامه می دادند.

* رژیم اش��غالگر اس��راییل نیز از ابتدا تا به امروز با برجام مخالفت کرده 
 و اگر س��ران این رژیم به این نتیجه می رس��یدند ک��ه برجام به زیان 

جمهوری اسالمی است، این کار را نمی کردند.

* باید سعی نکنیم با مسئله برجام به شکل افراط وتفریط برخورد و همچنین 
خیلی مطلق از امتیازات��ش صحبت کنیم، یا خیلی منفی از کاس��تی هایش 
 سخن بگوییم؛ برجام قراردادی برد- برد است و هر چند در آن خواسته طرفین 
به صورت کامل تحقق پیدا نکرد، اما افکار عمومی جهان معتقد است آنچه که 

انجام گرفت، به نفع جمهوری اسالمی و منطقه شد.
 *موضوع حقوق ه��ای نامتعارف نش��ان داد ک��ه دولت هیچ خ��ط قرمزی

در برخورد با تخلفات نمی شناسد.
* متاسفانه طی سال های گذشته، برخی از دستگاه ها خود را از شمول قانون 
مدیریت خدمات کش��وری مس��تثنی کردند و ضوابط خاصی را مد نظر قرار 
 دادند و از امتیازهای قانون استفاده کردند. خوشبختانه دولت به شدت با این 
موضوع برخ��ورد کرد؛ منته��ی عده ای خواس��تند از این مس��ئله در جهت 
نادیده گرفتن تالش بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور استفاده کرده و آن را 

بزرگنمایی و فضاسازی کنند.
* همان ط��ور که باره��ا بیان ش��د، دولت تدبی��ر و امید به هی��چ وجه خط 
 قرمزی برای مقابله با هر نوع تخلفی برای خود قائل نیس��ت و خود را با هیچ 

دولتی مقایسه نمی کند.
 *برخ��ی از همی��ن رس��انه های��ی ک��ه ام��روز حاض��ر نیس��تند ای��ن 
موضوع را رها کنن��د، قبل از این حاضر نبودند برای مقابله با مفاس��د، وقت و 

انرژی بگذارند.

حاشیه های یک نشست شکست خورده ادامه دارد؛

پیوند تروریستی !
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در حاشیه نگاه روز

 فروش جهانی گروه خودروس��ازی پژوس��یتروئن ب��ه دنبال افت
 ۲۰ درصدی فروش خودروهای برند پژو، س��یتروئن و دی اس در 
چین، در نیمه اول امس��ال کاهش یافت. این خودروساز فرانسوی 
عملکرد قوی تری در اروپا داشت، اما نسبت به ضعیف شدن تقاضای 
منطقه ای به دلی��ل تصمیم انگلیس برای خ��روج از اتحادیه اروپا 
هشدار داد.فروش پژوس��یتروئن در نیمه اول امس��ال ۰/۲ درصد 
کاهش یافت و به 1/54 میلیون دس��تگاه خودرو رسید و از رقیب 
فرانس��وی خود رنو عقب افتاد. افت فروش این گروه خودروسازی 
در چین منعکس کننده چالش هایی است که این شرکت به عنوان 
یک برند خودروی متوس��ط در بزرگ ترین ب��ازار خودروی جهان 
با آنها روبه رو اس��ت.دنیس مارتین، مدیر اروپای پژوسیتروئن در 
 یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد این ش��رکت در چین سرگرم 
وفق پذیری با بازار در حال تغییر این کشور است. بازار چین در مراکز 
پرجمعیتی مانند پکن و ش��انگهای که ترافیک و آلودگی شدید و 
همچنین محدودیت های مالکیت خ��ودرو وجود دارد دچار رکود 
شده؛ در نتیجه رشد تقاضا به ش��هرهای کوچک تری متکی است 
که شاسی بلندهای ارزان قیمت ساخت برندهای چینی محبوبیت 
باالیی دارند. بعضی از خودروس��ازان خارجی با ایجاد ش��راکت با 
خودروسازان چینی تالش برای نفوذ بیش��تر در بازار این کشور را 
افزایش داده اند. طبق پیش بینی موسسه تحقیقاتی »آی اچ اس 
اتوموتیو«، تا سال ۲۰۲۰ حدود 3/۲درصد از بازار چین در اختیار 
برندهای داخلی خواهد بود که با شرکای خارجی ایجاد شده اند. به 
گفته تحلیلگران، بازار خودروی چین شاهد تغییر تقاضای قوی برای 
شاسی بلندهای کوچک از کالنشهرها به مناطق روستایی است و 
روس��تاییان اکنون اس��تطاعت خرید چنین محصوالتی را دارند. 
پژوس��یتروئن برنامه هایی برای عرضه محصوالت جدید در چین 
دارد که شامل چهار تا پنج مدل خودرو است. این گروه خودروسازی 
فاقد معماری خودروی کم هزینه در کارخانه های چینی خود است 
و پلتفرم خودروی کوچک CMP جدید این شرکت تا سال ۲۰1۸ 
یا ۲۰1۹ آماده نخواهد بود. در این بین در اروپا فروش پژوسیتروئن 
در نیمه اول سال 7/4 درصد افزایش یافت و پرفروش ترین خودروی 
این گروه مینی شاس��ی بلند پ��ژو ۲۰۰۸ بود. بر اس��اس گزارش 
 رویترز، ارزش سهام پژو در بازار اروپایی 5/3 درصد افزایش یافت و

 به 11/77 یورو رسید.

علی پروین گفته ب��ود: »محمد، کار اقتص��ادی می کند و 
می دانم که کار اشتباه انجام نمی دهد. اگر بدهی هم وجود 
داشته باشد مثل کوه پش��ت محمد هستم.«پس از انتشار 
اخباری مبنی بر اینکه محم��د پروین بدهی ۲5 میلیاردی 
دولت را پرداخت نکرده است، مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی گفت: »خری��داران ۲۰ میلیارد تومان برنج رهنی از 
ش��رکت بازرگانی دولتی،طبق قانون موظ��ف به پرداخت 
هس��تند و در صورت ع��دم پرداخت وثیقه آنه��ا را به اجرا 

می گذاریم.«
علی  قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی مبلغ فروش 
برنج به پسر علی پروین را ۲۰ میلیارد تومان عنوان و اظهار 
کرد: »با سود آن باید ۲5 میلیارد تومان به شرکت بازرگانی 

دولتی پول پرداخت شود.«
 وی تصریح کرد: »زمان فروش رهنی برنج به این ش��خص

  6 ماه بوده اس��ت که مدت آن نه تنها به اتمام رسیده بلکه 
دو بار تمدید شده و آنها موظف به پرداخت هستند.«

علی پروین پیش از این گفته ب��ود: »محمد، کار اقتصادی 
می کند و می دانم که کار اشتباه انجام نمی دهد. اگر بدهی 

هم وجود داشته باشد مثل کوه پشت محمد هستم.«

سردار محس��ن خانچرلی در نشست خبری خود در پاسخ 
به سوال خبرنگاری که خواستار انتشار فیش حقوقی  شده 
بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه ما نظامی هس��تیم شاید 
انتش��ار تصویر فیش حقوقی از نظر حفاظت، مشکالتی را 
ایجاد کند، اما بنده به عنوان یک سردار در نیروی انتظامی 
و کسی که 34 سال سابقه خدمت دارد، ماهانه 4 میلیون 
تومان حقوق می گیرم و البته وضعیت در نیروی انتظامی به 
همین شکل است و ما دریافت های آنچنانی در ناجا نداریم.

این مطلب در ایسنا منتشر شده است.

بدهی پسر علی پروین به دولت کاهش فروش خودروهای پژو
چند میلیارد است؟

فیش حقوقی فرمانده انتظامی 
غرب تهران چقدر است؟

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

ش��کر، همچنان تولید نمی ش��ود و گرانی و کمبود شکر در 
بازار بیشتر از یک هفته است آغاز شده و ادامه دارد. افزایش 
 قیمتی که مش��خص نیس��ت تا چ��ه زمانی قرار اس��ت کام 

مصرف کننده را تلخ کند.
به گزارش خبرنگار صاحب نیوز،فصل تابس��تان و باال رفتن 
مصرف شکر از یک سو و روانه نشدن تولیدات کارخانه های 
تولید شکر از سوی دیگر، بازار کاالهای شیرین را تلخ کرده 
است.مردم همچنان در انتظار کاهش قیمت ها هستند، اما 
مدیران می گویند با وجود اینکه برای توزیع مشکلی ندارند، 

اما شکری نیست که روانه بازار شود.
سهمیه قطع شده، شکر را گران کرد

ق��رار ب��ود ش��کر در روزه��ای اوج خرید م��ردم ب��رای ماه 
 رمضان گران ش��ود، اما با مدیریت و توزیع مناس��ب، بازار از 
قیمت های نجومی در امان ماند.ولی با قطع س��همیه، شکر 

گران شد. 
رییس اتحادیه عطار و س��قط فروش با ای��ن جمالت، علت 
گرانی ش��کر را بیان می کند و در ادامه می گوید: مش��خص 
نیس��ت چه زمانی قیمت ش��کر کاهش پیدا کند ویا کمبود 
بازار برطرف شود در حال حاضر عرضه و تقاضا یکی نیست و 

همین باعث شده تا وضعیت فعلی بر بازار حاکم شود.

منتظری ادامه داد: وقتی کارخانه 
ها ش��کر مورد نیاز را روانه بازار 
کنند این التهاب موجود فرو کش 
می کند. وی با اشاره به اینکه در 
اصل می توان به این موضوع هم 
اش��اره کرد که کارخانه ها تولید 
ش��کر ندارند که بخواهند توزیع 
کنند ی��اد آور ش��د: خریدهای 
اضاف��ه بر نی��از توس��ط مصرف 
کننده در زمان کمبود کاال باعث 
می ش��ود تا این مشکالت دامن 
بخ��ورد و تنها باید ب��ا مدیریت 
صحی��ح و تهی��ه کاال ب��ه اندازه 

مصرف این موضوع را حل کرد.
ص��ادرات، جریم��ه، مالی��ات 
هم��ه اینها باع��ث نابس��امانی 
 بازار م��ی ش��ود در صورتی که

می توان با مدیریت صحیح مشکل را برطرف کرد.منتظری 
اضافه کرد: همان مقدار کم شکر موجود در بازار با نرخ دولتی 
۲5۰۰ تومان و با ن��رخ آزاد حتی 45۰۰ به دس��ت مصرف 

کننده می رسد.
کمبود نداریم، قیمت ها به قبل بر می گردد

در حالی که مدیران از تولید نشدن شکر می گویند اظهارات 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
این رابطه ش��نیدنی است که در 
گفت و گو با رس��انه ه��ا عنوان 
ک��رد: برخ��ی عوام��ل زمانی و 
دالل بازی باع��ث گرانی مقطعی 
شکر شده بود، اما هیچ کمبودی 
وج��ود ن��دارد و ب��ه زودی بازار 
 این محصول، به ش��رایط عادی 

باز می گردد.
قنبری ب��ا تاکید ب��ر اینکه هیچ 
کمب��ودی در بازار ش��کر وجود 
ندارد می گوید: میزان موجودی 
بخش دولتی و ذخایر استراتژیک 
این محصول خصوصی به اندازه 
کاف��ی اس��ت و محموله ه��ای 
واردات��ی این محص��ول در حال 
تخلیه در گمرکات کشور است و 
هر صنف و صنعتی در صورت نیاز می تواند به شرکت بازرگانی 
دولتی ایران مراجعه کرده و هر میزانی که نیاز دارد، شکر از 

این شرکت خریداری کند.

این گفته ها در حالی اس��ت که بی��ش از دو هفته بازاریان و 
مصرف کننده ها منتظر عملی ش��دن وعده ها و بازگش��ت 
قیمت شکر به پیش از گرانی هستند و هنوز هم محموله های 
دولتی در حال ترخیص از گمرکات بوده و فکر اساسی برای 

برطرف شدن نیاز ها نشده است.
توزیع ۴۵ تن شکر در بازار

کارشناس س��ازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت :عرضه 
شکر در بازار مدیریت ش��ده و در حال حاضر هم قرار بر این 
است تا به دستور وزیر جهاد کشاورزی 45 تن شکر وارد بازار 

شود و به این شکل کمبودها برطرف می گردد.
 موس��وی با اش��اره ب��ه اینک��ه وضعی��ت فعلی بازار ش��کر

 تنها مختص اصفهان نیست افزود: در آینده نزدیک مشکل 
کمبود ش��کر برطرف می ش��ود و نگرانی از این بابت وجود 

ندارد.
نبود مدیریت اقتصادی، علت بحران های بازار

اما در این میان آنچه تجربه نشان داده نبود مدیریت اقتصادی 
در زمان کمبود کاال در بخش های مختلف است که هر زمان 
باعث می شود تا در این بخش ها به دالیلی نظیر کمبود مواد 
اولیه در کارخانه های تولی��د کننده،کاهش ظرفیت تولید و 

مشکالتی از این دست بازار با  بحران و گرانی روبه رو شود.

 بان��ک مرک��زی گ��زارش هفتگ��ی متوس��ط قیمت
 خرده فروشی برخی از مواد خوراکی پایتخت در هفته 
منتهی به 13۹5/4/1۸ را منتشر کرد که بر اساس آن 
نرخ دو گروه برنج و قند و شکر افزایش، قیمت 6 گروه 
تخم مرغ، حبوب، میوه ها و سبزی های تازه، گوشت 
قرمز و گوشت مرغ نس��بت به هفته قبل از آن  کاهش 
یافته و نرخ سه گروه لبنیات، چای و روغن نباتی ثابت 

مانده است.
لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گ��زارش، در گروه لبنی��ات بهای تمام 
 اقالم این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 
 ۰/1 درص��د کاهش داش��ت و ش��انه ای 7۰۰۰۰ الی 

۹۰۰۰۰ ریال به فروش می رفت.
برنج و حبوب

در این هفت��ه در گ��روه برنج، به��ای برن��ج وارداتی 

غیرتایلندی معادل 1 درصد کاهش ولی قیمت برنج 
داخلی درجه ی��ک و دو به ترتی��ب 1/3 و 7/7 درصد 
 افزایش یافت. در گروه حبوب، بهای لوبیا چیتی معادل

۰/1 درصد افزایش ولی قیمت س��ایر اق��الم بین ۰/1 
درصد تا 3/۲ درصد کاهش داشت.

میوه و سبزی های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، 
گالبی عرضه نمی شد. س��ایر اقالم میوه و سبزی تازه 
که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایس��ه با س��ایر 
میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان 

میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را 
عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب 
گالب معادل 3/4 درصد، هلو 13/1 درصد و موز 13/5 
درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 4/6 
درصد تا 1۹/6 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های 
تازه بهای سبزی های برگی ثابت بود. قیمت کدو سبز 
 معادل ۹/۸ درص��د، س��یب زمینی 1/۹ درصد و پیاز

۰/4 درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 
3/5 درصد تا 6/6  درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت 
تازه گاو و گوساله هر یک معادل ۰/5 درصد و گوشت 

مرغ ۰/۸ درصد کاهش یافت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند و شکر هر یک معادل ۰/۲ درصد 
افزایش داشت. قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی 

بدون تغییر بود.
تغییرات یک ساله نرخ ها

بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت گروه لبنیات در 
هفته مشابه س��ال قبل 3/6درصد، برنج 36/5 درصد، 
حبوب ۲6/3 درصد، سبزی های تازه 5 درصد گوشت 
قرمز 1/4 درصد، گوشت مرغ ۲3/1 درصد، قند و شکر 
۲۲/۸ درصد و چای 14/۸ درصد افزایش داشته و نرخ 
تخم مرغ 4/1 درصد، میوه های تازه 1/۸ درصد و روغن 

نباتی 1/1 درصد کاهش یافته است.

فروتن��ی، خاکی و مردمی بودن ش��عاری بود که 
فرانس��وا اوالند در آغاز ریاس��ت جمهوری خود 
در فرانس��ه پیش��ه کرده بود. با این همه به نظر 
 می رس��د که او از مقاصد خوب اولیه خود فاصله 

گرفته باشد.
اولیور ب.، آرایش��گر ش��خصی اوالن��د، ماهانه از 
 راه ص��اف و مرتب ک��ردن م��وی رییس جمهور،

 ۹۸۹5 یورو درآمد دارد.
 اکن��ون گفته می ش��ود ک��ه اوالند آرایش��گری 
 ش��خصی، به خرج دولت دارد. روزنامه فرانسوی

 »کانار آنشنه« گزارشی در این مورد منتشر کرده 
و اشپیگل آنالین آلمان نیز با برداشت هایی از آن 

به شرح ماجرا پرداخته است.
بر اس��اس این گزارش ک��ه متعلق ب��ه چاپ روز 
چهارش��نبه 13 ژوئیه )۲3 تیر( است اولیور ب.، 
آرایشگر شخصی اوالند که مجاز به صحبت کردن 
در این باره نیس��ت ماهانه از راه ص��اف و مرتب 

کردن موی رییس جمه��ور ۹۸۹5 یورو در 
می آورد.

به گزارش این روزنامه فرانس��وی، او در 
مه س��ال ۲۰1۲، ق��راردادی به عنوان 
»آرایش��گر ش��خصی رییس جمهور« 
امضا کرد؛ قراردادی که گویا رونوشتی 
 از آن منتشر شده است. ظاهرا درآمد
 اولی��ور ب. ت��ا پایان م��دت مقرر در 

قرارداد در مجموع نیم میلیون یورو است. 
از ش��واهد امر پیداس��ت که کاخ الیزه این مبلغ 

را پرداخ��ت ک��رده، ب��ه عب��ارت 
دیگر ای��ن مبل��غ از مالیات  

 مردم تامین ش��ده است. 
سیلویه هوباک، رییس 
هیئت کارکن��ان کاخ 
الیزه نی��ز در آن زمان 
ق��رارداد را ش��خصا 
امضا ک��رد. به موجب 
ای��ن گ��زارش، اولیور 
ب. طبق ق��رارداد باید 
همیش��ه ه��ر ب��ار که 
رییس جمهور، پاریس 
را ترک می کن��د او را 

در این سفر 

همراهی نماید. 
روزنامه یادشده می نویس��د، به نظر می رسد که 
کاخ الیزه بر »مسئله دار بودن« این قرارداد شغلی 
واقف بوده باشد؛ چرا که آرایشگر را موظف کرده 
تا »در طول قرارداد و بعد از اتمام آن به هیچ وجه 
در باره این کار و اطالعات مربوط به آن با کس��ی 

سخن نگوید.« 
این روزنامه فرانسوی این مناسبت شغلی و 
نسبت میزان کار و سطح درآمد حاصل 
از آن را شرم آور دانسته و از مسئوالن 
کاخ ریاس��ت جمه��وری فرانس��ه 

پرس و  جو کرده است. 
کاخ الیزه مبلغ مزبور را تایید کرده 
و در موضع گیری کتبی گفته است 
که برای این دس��تمزد ب��اال، دالیل 
محکمی وج��ود دارد: آرایش��گر باید 
هر روز صبح خیلی زود بیدار شود و به 
اصالح سر و صورت اوالند بپردازد؛ گاهی 

هم چند بار در روز.

اگر به دنبال خرید تبلت های ارزان با قیمت دویس��ت هزار 
تومان یا اندکی بیش��تر هس��تید این خبر را تا انتها پیگیری 

کنید. 
 هر س��اله ش��رکت های ب��زرگ تبلت ه��ای هوش��مند، با 
طراح های جدید و مشخصات سخت افزاری قدرتمند، وارد 

چالش بزرگی می شوند. 
بعضی از این ش��رکت ها ب��رای ایجاد رقابت، تمام س��عی و 
تالش خ��ود را به کار می برن��د تا از بهتری��ن تکنولوژی روز 
دنیا در کاالهای خود اس��تفاده کنند و بتوانند از رقبای خود 
س��بقت بگیرند. همین علت باعث می شود انتخاب مشتری 
برای خرید یک تبلت مناس��ب و ارزان قیمت کمی دشوار به 

نظر برسد.
امروز قصد داریم بهتری��ن و ارزان ترین تبلت ه��ای بازار را 
زیر ذره بین ق��رار دهیم تا هنگام خری��د برترین محصول را 

انتخاب کنید.
ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM 

399/000
حافظه داخلی 16 گیگابایت ، قابلیت نصب کارت حافظه

صفحه نمایش 7 اینچی
3G ، ۲G به همراه قابلیت مکالمه پشتیبانی از شبکه

دارای دوربین با کیفیت ۸ مگاپیکسل به همراه وب کم
 Lenovo Tab 2 A7-30HC

3۵9/000
حافظه داخلی 16 گیگابایت 

به همراه قابلیت مکالمه ، صفحه نمایش 7 اینچی
دارای دوربین با کیفیت ۲ مگاپیکسل

Lenovo TAB 2 A8-50LC Dual SIM
۴69/000

حافظه داخلی 16 گیگابایت،به هم��راه قابلیت نصب کارت 
حافظه ، صفحه نمایش ۸ اینچی

پردازنده ۲ هسته ای با فرکانس 1/3 گیگاهرتز
4G شبکه ارتباطی

دارای دوربین باکیفیت 5 مگاپیکسل
 Acer Iconia 7 A1-713 HD

3۴9/000
حافظه داخلی 16 گیگابایت ،با قابلیت نصب کارت حافظه

صفحه نمایش 7 اینچی
دارای دوربین 5 مگاپیکسل

3G ، ۲G به همراه قابلیت مکالمه پشتیبانی از شبکه
Lenovo TAB 2 A7

2۵9/000
حافظه داخل��ی ۸ گیگابایت، ب��ا قابلیت نصب 

کارت حافظه ، صفحه نمایش 7 اینچی
دارای دوربین۲ مگاپیکسل

 ASUS Transformer Pad
TF103CG

۴۵9/000
حافظ��ه داخل��ی 16 گیگابایت 
با قابلیت نص��ب کارت حافظه ، 

صفحه نمایش 1۰/1 اینچی
پردازنده دو هسته ای با فرکانس 1/۸6 

گیگاهرتز
دارای دوربین۲ مگاپیکسل

i-Life WTAB 800 Dual SIM
339/000

حافظه داخلی 16 گیگابایت،با قابلیت نصب کارت حافظه ، 

صفحه نمایش ۸ اینچی
3G ، ۲G به همراه قابلیت مکالمه پشتیبانی از شبکه

دارای دوربین ۸ مگاپیکسل
Lenovo Tab 3 7 3G  

369/000 
حافظه داخلی ۸ گیگابایت،با قابلیت نصب کارت حافظه

صفحه نمایش 7 اینچی
3G  به همراه پشتیبانی از شبکه

دارای دوربین۲ مگاپیکسل
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116

۴۵9/000
حافظه داخلی ۸ گیگابایت ، با قابلیت نصب کارت حافظه

صفحه نمایش 7 اینچی
دارای دوربین۲ مگاپیکسل

Genesis Tab-1 7.0 تبلت آی گرین مدل
19۵/000

حافظه داخلی ۸ گیگابایت
دارای دوربین۲ مگاپیکسل

پردازنده دوهسته ای 1/۲ گیگاهرتز
SD پشتیبانی از کارت حافظه میکرو

Sierra JetPad 71-3G Dual SIM
18۵/000

حافظه داخلی 4 گیگابایت 
3G ، ۲G به همراه قابلیت مکالمه پشتیبانی از شبکه

دارای دوربین۲ مگاپیکسل
پردازنده دوهسته ای 1/3 گیگاهرتز

صفحه نمایش 7 اینچی

تبلت ارزان بخرید

گرانی و کمبود شکر، از قطع سهمیه تا عدم مدیریت؛

مردم اضافه بر نیاز خرید نکنند

گرانی و ارزانی موادغذایی به روایت بانک مرکزی؛

برنج گران شد، مرغ ارزان
ولخرجی های اوالند تمامی ندارد؛

هزینه ۴0 میلیون تومانی موهای آقای رییس جمهور!
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دریچه

خبر

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ای��ران گفت: بانک جهانی، 
در خصوص آثار منفی محدودیت و مدیریت نامناس��ب منابع آب 
بر تولید ناخالص ملی کش��ورهای خاورمیانه به ویژه ایران تا سال 

2050 میالدی هشدار داد.
محسن س��لیمانی روزبهانی افزود: بانک جهانی در خصوص تغییر 
اقلیم، آب و اقتصاد، کش��ور ای��ران را از اصلی ترین کش��ورهایی 
 دانس��ت که تحت تاثیر این تغییرات به ویژه محدودیت منابع آب

قرار خواهند گرفت و در صورت عدم تغیی��ر در رویکردهای حال 
حاضر توس��عه و مدیریت منابع آب، این موضوع تا س��ال 2050 
 حداقل 6 درصد رش��د منفی تولی��د ناخالص ملی را برای کش��ور

به همراه خواهد داشت.
 وی اظه��ار ک��رد: در گ��زارش بان��ک جهان��ی، بر ای��ن موضوع 
 تاکید شده اس��ت که آثار تغییر اقلیم، در درجه اول در چرخه آب

نمای��ان خواه��د ش��د و ش��اهد تبع��ات آن در حوض��ه غ��ذا، 
شهرنش��ینی،  ان��رژی و سیس��تم محیط زیس��ت خواهی��م بود؛ 
این در حالی اس��ت ک��ه با افزای��ش جمعیت، ارتق��ای درآمدها و 
 گسترش شهرها، تقاضا برای مصرف آب، بیشتر به شکل تصاعدی 
 افزایش می یابد. در حالی که دسترسی به منابع آب قابل دسترس،

نامطمئن تر خواهد بود. 
وی افزود: در این بین، کش��ورهایی مانند کش��ورهای خاورمیانه 
 که به ط��ور طبیعی دسترس��ی محدودتری به مناب��ع آب دارند و

در عین حال اقتصاد رو به رشدی را تجربه می کنند، با شکنندگی 
بیشتر در مواجهه با این پدیده رو به رو خواهند بود. 

 س��لیمانی گفت: در بخش دیگری از این گزارش ب��ه این موضوع
اشاره شد که رش��د اقتصادی، به ش��کل حیرت آوری یک تجارت 
تش��نه و محتاج آب اس��ت. آب فاکتور مهمی در مقوله تولید بوده 
 و دسترس��ی کمتر به منابع آب، منجر به کاهش رشد اقتصادی و
 به تبع آن، ایجاد تصویر ناشفافی از وضعیت اقتصادی خواهد شد. 
وی افزود: مدلسازی های انجام ش��ده نشان می دهد که با کاهش 
آب در بخش های کشاورزی، بهداشت، درآمد و آثار آن بر محیط 
زیست برخی از مناطق دنیا )به ویژه خاورمیانه( شاهد کاهش تولید 
ناخالص ملی منفی تا س��قف 6درصد و قرار گرفتن در مدار رش��د 

اقتصادی منفی خواهند بود.
مدیر ملی طرح حفاظ��ت از تاالب های ایران گف��ت: تغییرات در 
 امکان دسترسی به منابع آب، می تواند منجر به تشدید مهاجرت و
 ش��عله ور ش��دن اختالفات مدنی ش��ود و این مس��ئله می تواند

تا حد زیادی موضوع امنیت و به تبع آن تولید ناخالص ملی و رشد 
اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران:

هشدار بانک جهانی، درخصوص 
مدیریت نامناسب منابع آب

عکس روز

معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محیط زیست گفت: هدف توسعه 
پایدار، دستیابی به امنیت غذایی و پایان دادن به گرسنگی است.

مهناز مظاهری در »سمپوزیوم تخصصی مواد سرطان زای پیرامون ما« گفت: 
سابقه بیوتکنولوژی، به چهار هزار سال پیش از میالد و استفاده از باکتری ها برای 

تولید پنیر و محصوالت دیگر، به سال ها قبل برمی گردد.
وی با بیان اینکه اولین بار کلمه »بیوتکنولوژی« را کارل اَرکی در س��ال ۱۹۱۹ 
 به کار برد، اعالم کرد: امروزه بیوتکنولوژی بخش��ی از اقتصاد محیط زیس��ت را

تشکیل می دهد. استرالیا فقط از محصوالت بیوتکنولوژیک موجودات دریایی، 
3/۹ میلیون دالر در سال فروش داشته و ۱0/5 میلیارد دالر، کل درآمدی است 

که در این قسمت به دست آورده اند.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این محصوالت 
 در دارو، مواد آرایش��ی و... به کار می روند؛ ازاین رو ابتدا  ارزیابی می شوند و بعد

 به دست متقاضی می رسد. همین حوزه، درآمدهای میلیاردی نیز برای اروپاییان  
داشته است. فقط در بحث آنزیم ها ۱/8 میلیون دالر و در بخش آنتی بیوتیک ها 
در س��ال 20۱۱، ۱/37، در س��ال 20۱2، 7/۹ و در س��ال 20۱6، 8/6 میلیون 
دالر در سال درآمد داشته اند. مش��ابه همین درآمدها را نیز در حوزه های دیگر 

بیوتکنولوژی به دست آورده اند.
این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه دام و طیور و آبزیان، تولیدات مختلفی در غذا 
و همچنین در بحث حفظ محیط زیست و تنوع زیستی، مثل تصفیه میکروبی 

فاضالب ها و پسماند کارخانجات، بیوتکنولوژی به کار گرفته می شود.
مظاهری  افزود: در حوزه کشاورزی، تولیدات مختلف با استفاده از بیوتکنولوژی 
انجام می شود؛ مثال ایجاد گیاهان مقاوم به شوری، خشکی، سرما، گرما و آفت ها، 

از محصوالت این فناوری است.
 وی تصریح کرد: س��ازمان محیط زیس��ت ت��الش دارد روی همه ای��ن موارد 

دقت داشته باشد و در این مورد آخر، دقت بیشتری نیز داشته ایم.
معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اعالم کرد: در سال 
20۱۴، یک درصد از ۱/8میلیون هکتار کش��ت محصوالت دستگاهی ژنتیکی 
کاهش پیدا کرده اس��ت و خیلی از کش��ورهای اروپایی هم اج��ازه مصرف این 

محصوالت را نمی دهند.
مظاهری اسدی بیان کرد: تعیین راهبرد جامع امنیت غذایی و تولید غذای سالم 
هدف ماست. در سال 2020، جمعیت جهان بالغ بر 7/6 میلیارد نفر خواهد بود 
که ۹8 درصد رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه است. باید با چالش های 

ناشی از »بی توجهی به امنیت غذایی و سالمت« مقابله کنیم.
 وی ادامه داد: دانش��مندان پس از چه��ار دهه تحقیق موفق ش��ده اند ژن های 
مد نظر را از یک موجود به دیگری انتقال دهند و انتظار دارند محصول مد نظر را 
 از این راه تولید کنند؛ اما همیشه اینچنین نیست و ممکن است همان محصول،

تولید نشود یا ویژگی های جانبی داشته باشد.
معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، ب��ا تاکید بر اینکه 
LMO و GMO، هر دو موجودات دستکاری ژنتیکی شده است، گفت: به گفته 

مخالفان این فناوری ها، در سال ۱۹86، تریپتوفان که محصول دستکاری  شده 
ژنتیکی بود، به بیماری ۱500 نفر و مرگ 37 نفر انجامید که دلیل این بیماری، 

وجود مواد سمی در عصاره باکتری مولد بود که ارزیابی خطر نشده بود.
مظاهری  با بیان اینکه توزیع گس��ترده ژن های مقاوم ب��ه آنتی بیوتیک، خطر 
انتقال آنها به باکتری ها را دارد، گفت: سه نوع مقاومت در گیاهان دستکاری شده 
ژنتیکی حاصل شده است: مقاومت و علف کش که کشاورزان را به مصرف بیشتر 

علف کش ترغیب کرد؛ از حشرات و ویروس ها هم گزارش هایی داریم.
وی ادامه داد: آلودگی ژنی باعث می ش��ود تنوع زیس��تی از بین برود. دانه های 
گیاهان دستکاری ژنتیکی شده، به وس��یله پرندگان جا به جا می شوند و باد و 
گردافشانی نیز در این فرآیند تاثیر دارد؛ بنابراین گیاهان دستکاری ژنتیکی شده 
را نمی توان محصور کرد. ما اعتقاد داریم که در کشاورزی باید بیشتر دقت کنیم؛ 

چون غذای ما را تشکیل می دهد.
معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مثلثی که 
اقتصاد، محیط زیست و جامعه تحت عنوان »توس��عه پایدار« شکل می دهند، 

گفت: بیوتکنولوژی می تواند در آن نقش جدی داشته باشد.
مظاهری، هدف توس��عه پایدار را دس��تیابی به امنیت غذای��ی و پایان دادن به 
گرسنگی و بهبود تغذیه و کشاورزی پایدار عنوان کرد و گفت: بیوتکنولوژی فقط 

محدود به بیوتکنولوژی محصوالت کشاورزی نیس��ت و تازه در بیوتکنولوژی 
 کش��اورزی هم محصوالت زی��ادی داریم که دس��تکاری ژنتیکی نش��ده اند.

ایمن بودن برای مصرف انسان و دام، کاهش مصرف سموم شیمیایی، سودآوری 
برای کش��اورزان، طرفداری از محیط زیست و کمک به حل مشکالت تغییرات 

اقلیمی، شرط فناوری زیستی است.
وی چهار محصول اصلی دستکاری ژنتیکی شده در کشور را سویا، ذرت، کتان 
و کنوال اعالم کرد و گفت: در دنیا این محصوالت کشت می شود و اعداد و ارقام 
بسیار زیادی هم داریم که 28 کش��ور دنیا از آن استفاده می کنند؛ پس مشکل 

چیست؟
معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محیط زیست گفت: گزارش هایی 
داریم مبنی بر بیماری های سرطانی و... در حیوانات آزمایشگاهی که با محصوالت 

دستکاری ژنتیکی شده، تغذیه شده اند.
 مظاهری  ب��ا تاکید بر اینک��ه چ��ون نمی دانیم، بای��د احتیاط کنی��م، گفت:

 از آنجایی که ما به پروتکل کارتاهنا متعهد ش��ده ایم، باید مردم را مش��ارکت 
بدهیم و مردم حق دارند بدانند که چه استفاده می کنند. اخیرا روی روغن های 
 ما، برچس��ب GMO یا تراریخته زده اند؛ اما نمی گویند این به چه معناست و 

ممکن است چه بیماری هایی را ایجاد کند.
 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ) پام (، وی

 با تاکید بر حرکت به سوی توسعه پایدار با استفاده صحیح از فناوری های جدید، 
گفت: سازمان محیط زیس��ت وظیفه اش ارزیابی خطر، مدیریت خطر و حفظ 
 تنوع زیستی است. دس��تورالعمل ایمنی زیستی توسط سازمان محیط زیست

تهیه شده و ما طبق آن رفتار می کنیم و برنامه هایمان را پیش می بریم.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تشریح کرد:

پایان گرسنگی، هدف توسعه پایدار

۱۰ حیوان خطرناک دنیا را بشناسید
قلع��ه ب��زرگ حیوان��ات دنیا همیش��ه س��لطان های 
خ��ود را  دارد. چ��ه ب��ا جث��ه ب��زرگ و چ��ه ب��ا جثه 
کوچ��ک، بعض��ی از ای��ن حیوان��ات م��ی توانن��د  

 خطرن��اک تری��ن موج��ودات ب��رای انس��ان ه��ا 
باشند.  اگر کنجکاو هستید تا خطرناک ترین حیوانات 
روی این زمین را بشناسید، این مطلب را از دست ندهید.

 ش��اید باور نکنید! احتماال ش��یر، بوفالو، مار و س��ایر حیوانات برایتان
کش��نده تر به نظر می آیند؛ اما اشتباه می کنید! پشه ها مسئول مرگ 
بیش از 2 میلیون نفر در سال هستند؛ به عالوه این تعداد، آنها به چیزی 

حدود 70 میلیون نفر بیماری منتقل می کنند.

خرس های قطبی به طور عموم شیر دریایی می خورند؛ اما قادر هستند 
سر یک انس��ان را با یک ضربه از جا بکنند. این حیوانات ۴۱0 تا 720 
کیلوگرم وزن دارند. خرس های قطبی جذاب و خوش قیافه هستند؛ اما 

یکی از شکارچیان بزرگ انسان ها محسوب می شوند.

کبرای آسیایی کشنده ترین سم دنیا را ندارد؛ با این حال از آنچه دارد، 
 بهترین اس��تفاده را می کند. این خزنده می تواند تا 50 هزار کش��ته

در سال بر اثر نیش زدن به جا بگذارد.

این حیوان ۱/5تن وزن دارد و موقع خطر، از ش��اخ های تیز خود برای 
دفاع اس��تفاده می کند. این حیوان بین ۱/7متر ارتفاع و2/7متر طول 
دارد. دشمن اصلی بوفالوها شیرهای آفریقایی هستند؛ با این حال بوفالو 

بیش از هر حیوانی در آفریقا، انسان ها را قربانی می کنند.

کوس��ه س��فید ب��زرگ، مش��هور ب��ه 
خطرناکتری��ن ش��کارچی دریاه��ا، تنها 
بازمان��ده خانواده خود اس��ت و در تمامی 

اقیانوس های بزرگ زندگی می کنند.

 ش��یرها تنه��ا گرب��ه های��ی هس��تند ک��ه
 به طور گروه��ی زندگی می کنند. گزارش��ات
 نش��ان م��ی ده��د ک��ه ش��یرهای تانزانی��ا،

به طور سالیانه 70  انسان را می کشند.

 فیل ه��ای آفریقایی گاهی آنقدره��ا که مردم
 فکر م��ی کنن��د، رفت��ار دوس��تانه ای ندارند.

فیل های آفریقایی به طور سالیانه چیزی حدود 
500 نفر را می کشند.

سلطان رودخانه ها! کروکدیل آب های شور بزرگترین 
خزنده روی زمین اس��ت. اندازه این حیوانات چیزی 
 حدود 5 و نیم متر اس��ت. این حیوان��ات در زیر آب

می توانند به تندی یک دلفی��ن حرکت کنند؛ پس 
 ترجیحا نزدیک این کروکدیل ها ش��نا نکنید، چون

می توانند به یک باره یک انسان را قورت بدهند.

 س��م جعبه زیان به عنوان کش��نده ترین س��م های موج��ود در دنیا
شناخته شده است. این سموم که به قلب، سیستم عصبی و سلول های 
پوستی حمله می کند، می تواند تعداد زیادی از انسان ها را به یک باره 

از پا بیندازد.

قورباغه زهرآگین از زیرراسته های نوغوکان است که می تواند به رنگ  
زرد، طالیی، مسی، قرمز، آبی و سیاه باشد. این قورباغه از پشت خود ماده 
نوروتاکسین ترشح می کند که می تواند ۱0 انسان را یکجا بکشد. این 

موجودات در آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می کنند.

۸– خرس قطبی۱ – پشه 

۹ – بوفالوی آفریقایی۲ – کبرای آسیایی

۴ – کوسه سفید بزرگ

۵ – شیر آفریقایی

۷– فیل

۶ – کروکدیل آب های شور

۱۰ – قورباغه زهرآگین۳ – عروس دریایی جعبه زی
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خانواده ویژه

 مقایس��ه کردن ش��رایط و موقعیت خواس��تگاران خود با یکدیگر، مانع از
تصمیم گیری عاقالنه می شود.

وجیهه مشهدی نبی، روان ش��ناس خانواده، اظهار کرد: برخی دختران با 
تفکر و استرس اینکه سنش��ان در حال باال رفتن است، با حضور نخستین 
خواستگار بدون در نظر گرفتن شرایط و اصول اولیه، تن به ازدواج می دهند 

که این موضوع از رایج ترین اشتباهات درتصمیم گیری برای ازدواج است.
وی اضافه کرد: از دیگر اش��تباهات بعضی خانم ها در ازدواج، این است که 
 با وجود دارا بودن ش��رایط مطلوب در یک خواستگار که از بسیاری جهات

مورد تأیید اس��ت، به دلیل ح��رف و حدیث های بی منط��ق و دور از عقل 
دیگران، اجازه دوست داشتن آن فرد را به خود نمی دهند و در نتیجه موجب 

عدم پاسخ مثبت به او می شوند که یک خطای بزرگ است.
مش��هدی نبی در ادامه گفت: مقایسه کردن دائم خواس��تگارها با هم یا با 
افرادی که دراطرافتان می شناسید، کار درس��تی نیست؛ زیرا هرکس در 
هر ش��رایطی نمی تواند کامال بی عیب و نقص باشد. همچنین فکر کردن 
به گذشته و اندوه بخاطر از دس��ت دادن و رد کردن خواستگارهای قبلی، 
اشتباهی دیگر در امر ازدواج است که مانع از تصمیم گیری درست و منطقی 
 می ش��ود. این روان ش��ناس خانواده در پایان تصری��ح کرد:خانم ها نباید

به دلیل اینکه مورد تایید دیگران قرار نمی گیرند، خود را پر از اشکال دانسته 
و اعتماد به نفس خود را از دست دهند؛ چرا که سرنوشت هرکس با دیگری 

متفاوت است.

 اعتی��اد درهم می س��وزاند؛ ریز و درش��ت، م��رد و زن، کوچ��ک و بزرگ!
در این میان، خماری زنان درد بزرگ تری است؛ چرا که زنان وظیفه پرورش 

آِینده سازان فردا را به دوش می کشند.
لیال  ارش��د، مدیر خانه خورش��ید و عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از 
 کودکان، اظهار داش��ت: زمانی که ی��ک معضل اجتماعی درمان نش��ود،

گسترش می یابد، تبدیل به آس��یب اجتماعی می ش��ود و افراد زیادی را 
درگیر می کند. وی افزود: در گذش��ته اعتیاد در میان افراد مسن و مردان، 
رواج بیشتری داشت؛ اما براساس آمار رسمی و با توجه به رشد روز افزون آن، 
گریبانگیر زنان و کودکان نیز شده است. ارشد با اشاره به علت اصلی زنانه 
 شدن اعتیاد، بیان داشت: در پیشگیری سطح اول، ابزار الزم برای مهار اعتیاد 
 ارائ��ه نم��ی ش��ود؛ یعن��ی مه��ارت ه��ای اساس��ی و راهکار مناس��ب

آموزش داده نمی شود و این مسئله در سطوح زیادی می تواند ایجاد خطر 
کند. این فعال اجتماعی با بیان اینکه در رسانه ملی، اطالع رسانی به شکل 
صحیح صورت نمی گیرد، گفت: در برخی موارد، اطالعات سطحی، گذرا و 
بزرگ نمایی شده یا به طور کلی نادیده گرفته می شود. وی تأکید کرد: در 
حوزه رسانه، نیازمند آگاه سازی در زمینه های فرزندپروری و همسرداری 
هستیم؛ زیرا  این زنان هستند که شاکله و زیرساخت اصلی هر جامعه ای 
را بنا می نهند. اگر زنان آگاه، سالم و موفقی داشته باشیم، جامعه نیز رشد 

خواهد کرد و آسیب ها و مشکالت کاهش می یابند.

رییس سازمان سنجش با اشاره به اینکه نتایج اولیه کنکور سراسری در بازه 
زمانی ۱۸ تا ۲۰ مرداد اعالم می شود، گفت: در گروه آزمایشی علوم تجربی 

بیشترین تعداد داوطلب را داریم؛ بنابراین ظرفیت پذیرش اندک است.
ابراهیم خدایی، در بازدید از روند برگزاری آزمون سراس��ری سال 95 در 
دانشگاه تربیت دبیری ش��هید رجایی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
آزمون سراسری سال 95، چهل و شش��مین کنکوری است که در کشور 

برگزار می شود.
رییس س��ازمان س��نجش گفت:۸6۰ هزار داوطلب در 5 گروه آزمایشی 
طی ۲ روز در آزمون سراسری س��ال 95 رقابت کردند؛ اما آمار برگزاری، 
یک میلیون و ۱4 هزار نفر است؛ چرا که برخی از داوطلبان در چند گروه 

آزمایشی شرکت کرده اند.
خدایی، با اشاره به اینکه ظرفیت پذیرش در کنکور امسال 75۰ هزار نفر 
 اس��ت؛ اما این رقم هنوز نهایی نشده اس��ت، عنوان کرد: سواالت آزمون

۲ ساعت پس از پایان امتحان، روی سایت س��ازمان سنجش قرار گرفت 
و کلید س��واالت نیز فردا پس از ساعت ۸ شب، روی س��ایت این سازمان 

بارگذاری خواهد شد.
وی در خصوص اعالم نتایج آزمون سراسری س��ال 95 گفت: نتایج اولیه 
در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۰ مرداد اعالم خواهد ش��د و پ��س از آن، داوطلبان 
 اقدام به انتخاب رشته می کنند؛ همچنین نتایج نهایی، دهه آخر شهریور

اعالم می شود.
رییس سازمان سنجش در خصوص تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور امسال 
مطرح کرد: سوابق تحصیلی، در کنکور 95 تاثیر مثبت دارد و برای کنکور 
سال 96 بررسی های کارشناسی انجام خواهد شد و اوایل مهرماه وضعیت 

تاثیرگذاری سهم سوابق تحصیلی اعالم خواهد شد.
خدایی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا تمام داوطلبان ش��رکت کننده 
در آزمون سراس��ری امس��ال در دانش��گاه ها پذیرش می ش��وند، گفت: 
 هم اکنون تع��داد ظرفی��ت، با احتس��اب ظرفیت ه��ای دانش��گاه آزاد،
 بیشتر از تعداد داوطلبان است؛ سال گذشته 7۰۰ هزار ظرفیت داشتیم؛ اما
 4۰۰ هزار نف��ر در دانش��گاه ها قبول ش��دند و حدود 3۰۰ ه��زار ظرفی

خالی ماند.
وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم اگر داوطلبان انتخاب رش��ته کنند، در 
دانشگاه ها قبول می شوند؛ اما هم اکنون صرفا بحث قبولی مطرح نیست؛ 

بلکه رقابت، بر سر کیفیت رشته ها و دانشگاه هاست.
رییس س��ازمان س��نجش افزود: بحث ظرفی��ت و پذی��رش در برخی از 
گروه های آزمایشی متوازن نیس��ت. یعنی در گروه آزمایشی علوم انسانی 
و عل��وم ریاضی، ظرفیت بیش��تر از تعداد داوطلبان اس��ت؛ ام��ا در گروه 
 تجربی که بیشترین داوطلب را داریم و 6۰ درصد داوطلبان در این گروه

رقابت می کنند، ظرفیت ها اندک است.
خدایی ادامه داد: در رشته علوم تجربی، بیشترین رقابت برای دانشگاه های 
دولتی و رشته های پزش��کی، دندانپزشکی و داروس��ازی است و در گروه 

ریاضی و انسانی، بیشترین رقابت برای ورود به دانشگاه های دولتی است.

خواستگارتان را با دیگران 
مقایسه     نکنید

مادرانی که درد خماری می کشند

رییس سازمان سنجش خبر داد:

 اعالم نتایج اولیه کنکور
۱۸ تا ۲۰ مرداد

خودشان مشکالت زیادی دارند، خیلی بیشتر از مردم 
عادی زیر فشار مش��کالت زندگی هستند؛ اما همیشه 
یک چیز بیشتر و بیش��تر ناراحتشان می کند: اینکه به 
دلیل همین مش��کالت ناخواس��ته، نگاه مردم اطراف 
آزارش��ان دهد یا خنجری در پهلویش��ان ف��رو کند یا 
اصال فقط برای یک لحظه، یک ساعت، با نگاه و حرفی 

حالشان را بد کند.
اگرچه در چند سال اخیر چند معضل اصلی در جامعه، 
ازجمله اعتی��اد و طالق، دام��ن بیش��تر خانواده ها را 
کم و بیش گرفته است؛ اما خانواده هایی که با »فقر« به 
 معنای عام آن با همه ابعادش مواجه هس��تند، بیشتر

در معرض این مش��کالت قرار می گیرند. اما بالفاصله 
باید اضافه کنیم آی��ا همه آنهایی ک��ه در معرض فقر 
هستند، دچار آسیب هم می شوند؟ آیا همه آنهایی که 
نانی برای خوردن ندارند، عادت به درازکردن دس��ت 
 جلوی دیگران و تکدی گری در خیابان ها دارند؟! تجربه

نشان داده که این گونه نیست. چه بسیار زنانی که همه 
ما می شناسیم و در نبود سرپرست خانوارشان، بار خانه 
و خانواده را بر دوش می کش��ند و با محروم کردن خود 
از همه نیازها و لذت هایش��ان، تنها ب��ه نان آوری برای 
خانه فکر می کنند. چه بسیار سرپرستانی که با وجود 
فش��ارهای فقر و نزدیکی به خطر اعتیاد، دامن از این 

ورطه کشیده اند.
اما از آنجایی که همیش��ه موارد نق��ض در هر گروه و 

جامعه ای وجود دارد، می توان گف��ت که مبتالیان به 
فقر، حتی اگر گرفتار آسیب های آن نباشند، متهم به 
آن هستند و این همان آس��یب اصلی است که باید در 
نگاه ها اصالح ش��ود. در جامعه ما بخش زیادی از افراد 
محروم و دچار فقر، تحت پوشش ارگان های حمایتی 
هس��تند و گاهی همین تحت پوشش بودن ها، خودش 
مالکی برای انگ های اجتماعی می ش��ود و بسیاری از 
خانواده ها همواره از این حمایت ها یا فرار کرده  اند یا آن 
را پنهان می کنند. زن مطلقه ای که با فشارهای عرفی 
و اجتماعی مواجه است و باید فش��ارهای اجتماعی و 
تحریک بسیاری از آسیب ها و پیشنهادها را تحمل کند، 
ترجیح می دهد تحت پوشش مجموعه ای باشد تا برای 
کار و پیگیری های حقوقی و اجتماعی و سالمت خود، 

سایه ای از حمایت بر سر خود حس کند.
اما مس��ئله اینجاس��ت که نگاه اجتماعی در جامعه ما 
 هنوز هم ی��ک زن تنه��ا را در معرض انواع نس��بت ها

قرار می دهد و ح��اال اگر این زن دچار فقر هم باش��د، 
نورعلی نور خواهد بود!

یک خانواده ی��ا یک زن تنها ی��ا حتی ب��ا فرزند که از 
لحاظ مسائل مالی ضعیف است، امکان ابتال به هرگونه 
خطایی را دارد. واقعیت این است که نسبت ابتالی افراد 
در معرض آسیب در جامعه ما، ربطی به تحت حمایت 
ارگانی بودن یا نبودن ندارد. فردی که به واس��طه فقر، 
اعتیاد یا هر فش��ار و آس��یب دیگری، مرتکب خطایی 

می ش��ود، پایش را از مرزی پیش گذاشته و تصمیم به 
کاری گرفته که دیگر برایش فرقی ندارد دیگران درباره 

او چه می گویند یا چه رفتاری با او خواهند داشت.
آنها هم مبتالیان به فقر هستند

پیش تر علی محمد ذوالفقاری، معاون س��ابق حمایت 
و س��المت خانواده کمیته  ام��داد امام خمینی در این 
مورد گفته ب��ود که امداد در تولید فقر نقش��ی ندارد و 
همه مس��ئولیتش در جلوگیری از گسترش و افزایش 
فقر است و به دلیل ارتباط مستقیم با فقر و فقرا، نباید 
سرزنش ش��ود. او به عنوان یکی از مدیران با 3۰ سال 
س��ابقه کار در امداد، معتق��د بود اگر ط��الق و اعتیاد 
زیاد است و انواع آس��یب ها را به وجود می آورد، امداد 
و مددجویان��ش نبای��د مواخذه ش��وند. درحال حاضر 
بیش از 4۰ درصد خانواده های زن سرپرس��ت در کل 
کشور، تحت پوشش کمیته امداد هستند و 5۸ درصد 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را خانواده های 
دارای سرپرست زن تشکیل می دهند. این آمار یعنی 
کمیته امداد بیش از هر ارگان دیگری باید حواسش به 

اصلی ترین گروه های تحت حمایتش باشد.
براس��اس این گزارش، در یکی از آخرین گزارش های 
 رس��می ک��ه کمیت��ه ام��داد در پای��ان س��ال 94 
ارائه کرده، طالق، اعتیاد، بی��کاری، دختران بازمانده 
از ازدواج و مهاجرت، به ترتیب جزو پنج مش��کل مهم 
 و اولوی��ت دار مددجویان تحت حمای��ت کمیته امداد

شناخته شده اند. 
همچنین حاشیه نشینی، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، 
بدسرپرستی و سرپرست زندانی، مشکالت سالمندان، 
خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، سرقت، 
خشکس��الی و ت��رک تحصی��ل، از دیگر مش��کالت و 
آسیب های اجتماعی مددجویان تحت حمایت سراسر 
کشور اعالم شده اس��ت که قاعدتا متناسب با منطقه 
جغرافیایی و شرایط زندگی، می تواند چندین مورد از 

این آسیب ها با هم وجود داشته باشد. 
درعین حال بس��یاری از آس��یب های نوپدی��د مانند 
دسترسی آسان به مواد مخدر، دوس��تی های ناسالم، 
تاثیرات مخرب ماهواره، نداشتن مهارت و دانش کافی 
در روابط اجتماعی، قاچاق کاال و... در میان مددجویان 
 تحت حمای��ت کمیته امداد در حال بررس��ی اس��ت. 
کمیت��ه ام��داد ه��م ب��رای جب��ران بس��یاری از 
کم وکاس��تی های این س��ال ها در می��ان مددجویان 
خود، به ویژه زن��ان مددجوی کم سن وس��ال، در همه 
 گروه ها و رده ه��ای حمایتی، رون��دی ترمیمی دارد؛

حمایت هایی برای اشتغال و خودکفایی، حمایت های 
اجتماعی ب��رای تحصیل و احقاق حق��وق در دعاوی، 
کمک برای حضور در اجتماع و فعالیت های اجتماعی 
و در نهایت کمک برای ازدواج، در این سال ها در مورد 
این اقشار به خوبی جواب داده است و باید امیدوار بود 

این روند ادامه یابد.

نگاهی به فشارهای اجتماعی وارد شده بر زنان تحت پوشش ارگان های حمایتی؛

هم فقر، هم انگ!

در نظام های توسعه یافته س��المت، دفترچه های بیمه پایه، نقش بسیار مهمی 
 در کاه��ش هزینه های درم��ان دارند؛ اما در کش��ور ما پوش��ش بیمه های پایه

مثل دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، کمتر دارای چنین کارکردی است.
قاعده علمی این اس��ت ک��ه دفترچه بیمه ه��ای پایه، خدم��ات بنیادینی مثل 
 هزینه خدمات س��رپایی و بس��تری بیماران را پوشش دهد؛ س��پس اگر بیمار
 تمایل داش��ت از خدمات��ی مثل اتاق مجلل بس��تری ی��ا درمان ه��ای زیبایی

بهره مند شود، از خدمات بیمه های تکمیلی استفاده کند. 
ولی شرایط بیمه های پایه در کشور ما به شکلی شده است که اعتبار این دفترچه 
بیمه ه��ا، روز ب��ه روز آب می رود و درع��وض، بیمه های تکمیل��ی، همان نقش 

بیمه های پایه را بازی می کنند.
 براس��اس آماره��ای س��ازمان تامین اجتماع��ی، ای��ن س��ازمان 4۱ میلیون و 
 ۲۰۰ هزار نفر از مردم را تحت پوش��ش دارد که از این رق��م، فقط 9 میلیون نفر

بیمه شده اجباری هستند.
با ای��ن حس��اب می توان گف��ت ک��ه دفترچه ه��ای بیم��ه تامی��ن اجتماعی، 
در دس��ت حدود نیمی از جمعیت کش��ور ق��رار دارد؛ ولی ای��ن دفترچه ها در 
 بس��یاری از حوزه های ارائ��ه خدم��ت در نظام س��المت، بخص��وص در حوزه 
 خدمات س��رپایی، خدمات آزمایش��گاهی و تصویربرداری پزشکی و هزینه های 
 خدمات درمان��ی و تش��خیصی در بخ��ش خصوص��ی، پوش��ش های ضعیفی 
 دارن��د  و ب��ه همی��ن دلی��ل نتوانس��ته رضای��ت نس��بی بیم��ه ش��ده ها را 

تامین کند.

3 دلیل پوشش ضعیف دفترچه های بیمه
پوشش ضعیف دفترچه های بیمه پایه، مشکل دیروز و امروز نیست؛ بلکه چندین 
دهه است که این وضعیت بر نظام بیمه ای کش��ور حکمفرماست. دکتر محسن 
مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور، در گفت وگو با جام جم، پوشش 
ضعیف دفترچه های بیمه پایه مثل تامین اجتماعی را ناش��ی از س��ه عامل مهم 
می داند. به گفته مصلحی، »مشکل اول این است که بسیاری از بیماران و صاحبان 
دفترچه بیمه های پایه، دلس��وزی چندانی نسبت به منابع سازمان های بیمه گر 
ندارند و با ق��رض دادن دفترچه به یکدیگر، تهیه داروهای غیرضروری و فش��ار 
آوردن به پزشک برای تجویز دارو و درمانی خاص، منابع بیمه ها را هدر می دهند. 
هرس��اله س��هم زیادی از هزینه بیمه ها، صرف همین درمان ه��ای غیرضروری 
می شود و درواقع، این خود بیمه شده ها هستند که با دست خودشان، منابع مالی 

سازمان های بیمه گر و اعتبار دفترچه بیمه ها را کاهش می دهند.«
عامل دومی که مصلحی به آن اشاره می کند، پزش��کانی هستند که بدون دلیل 
منطقی و علمی، هزینه تراش��ی می کنن��د و با خرج تراش��ی در فرآیند درمان، 
منابع مال��ی بیمه ه��ا و اعتبار دفترچ��ه بیمه ه��ا را کاهش می دهن��د: »گاهی 

پزشک با تجویز یک نسخه در ظرف س��ه دقیقه می تواند به راحتی یک میلیون 
تومان بار مالی به بیمه ه��ا و بیماران تحمی��ل کند؛ در حالی ک��ه گاهی همان 
 داروها و فرآیندهای تش��خیصی که پزش��ک تجوی��ز کرده، چن��دان ضروری

به نظر نمی رسد«.
در این بین، خود سازمان های بیمه گر هم به اعتقاد این مقام مسئول، در کاهش 
اعتبار دفترچه های بیمه پایه مقصر هس��تند: »این حق و تکلیف س��ازمان های 
بیمه گر، مثل سازمان تامین اجتماعی اس��ت که نظارت بیشتری بر هزینه های 
درمانی داشته باشند؛ آن هم در حالی که سهم سالمت از تولید ناخالص داخلی در 
کشور ما، سهم بسیار کمی است. در حقیقت، ما طی سال های متوالی نتوانسته ایم 
همان منابع محدودی را هم که در اختیار داریم، درست و منطقی هزینه کنیم و 
در نتیجه، شاهد هستیم که این اتالف هزینه ها، اعتبار دفترچه های بیمه پایه را 

هم کاهش داده است.«
بازنشستگان، قربانی خدمات محدود بیمه ای

از عم��ده مش��تریان خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی در ه��ر جامع��ه ای، 
بازنشستگان هس��تند که اغلب آنها در س��نین س��المندی قرار دارند. بسیاری 

 از این بازنشس��تگان، عالوه بر این که از پوش��ش ضعیف دفترچه های بیمه پایه
گالیه می کنند، از وضعیت معیشت خود نیز دل خوشی ندارند.

علی اصغر بی��ات، رییس کانون بازنشس��تگان تامین اجتماعی کش��ور، ریش��ه 
متناس��ب نبودن مس��تمری اغلب بازنشس��تگان را با هزینه ه��ای زندگی، در 
 سیاس��تگذاری س��ال های قب��ل می بیند: »براس��اس م��اده 4۱ قان��ون کار و

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان باید براساس اعالم 
تورم بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران و متناسب با افزایش دستمزد کارگران اعمال 
شود. طی دو سال اخیر، این تعادل بین نسبت تورم ساالنه و نسبت افزایش حقوق 
برای بازنشسته ها اعمال شده؛ اما دغدغه اینجاست که در سال های گذشته، این 

تعادل منطقی رعایت نشده است.«
به گفته بیات: »مثال در س��ال ۸9 شاهد بودیم که ش��ورای عالی کار، ۱5 درصد 
 به حقوق ش��اغالن اضافه کرد؛ ولی مس��تمری بازنشس��تگان، فق��ط 6 درصد

افزایش یافت. مجموع این تصمیم گیری ها موجب ش��ده که حاال یک اختالف 
76درصدی بین مس��تمری بازنشس��تگان و تورم به وجود آید که اصالح آن در 

کوتاه مدت، امکان پذیر نیست.«
در شرایطی که بیش از 55 درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، حداقل 
بگیر هستند، یعنی حدود 9۰۰هزار تومان در ماه دریافت می کنند، بیمار شدن 
برای آنها به منزله یک کابوس واقعی است؛ چون نه دفترچه بیمه ها می تواند به 
داد بازنشستگان بیمار برسد و نه مستمری آنها در حدی است که بتوانند یک تنه 

از پس هزینه های درمان برآیند.

3 میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ارگ و پیانوي خارجي 
در اصفهان

علل رواج مصرف سیگار 
در میان نوجوانان چیست؟

دفترچه بیمه کارآمد 
حق همگانی است!

اخبار کوتاه

پرسه در شهر 

رییس پلیس آگاهي اس��تان از کش��ف 3۸ دستگاه 
 ان��واع ارگ و پیان��و خارج��ي قاچ��اق ب��ه ارزش

سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ کارآگاه س��تار خس��روي اظهار داشت: در 
راس��تاي تش��دید مقابله با قاچاق کاال و ارز ماموران 
اداره مبارزه ب��ا قاچاق کاالي پلی��س اصفهان، طي 
کسب خبري مبني بر اینکه فردي در این شهر اقدام 

 به تهیه، دپو و فروش آالت موسیقي خارجي قاچاق
 م��ي کند، رس��یدگي ب��ه موض��وع در دس��تور کار
 قرار گرفت. وي ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهي،

 پ��س از هماهنگ��ي ب��ا مق��ام قضای��ي، ب��ه انب��ار 
مورد نظر اعزام شدند.

کارآگاه خس��روي بی��ان داش��ت: در بازرس��ي از 
 انبار، 3۸ دس��تگاه انواع ارگ و پیان��و خارجي فاقد

هر گونه مدارک معتبر گمرکي کشف شد.
 س��رهنگ خس��روي اف��زود: ارزش ای��ن کااله��ا
ری��ال میلی��ون   ۸۰۰ و  میلی��ارد   س��ه 

برآورد ش��ده که در این زمینه یک متهم دس��تگیر 
 و جهت س��یر مراح��ل قانوني ب��ه مراج��ع قضایي

تحویل داده شد.
 ریی��س پلی��س آگاه��ي اصفه��ان در پای��ان
ضرب��ات کاال  قاچ��اق  ک��رد:  نش��ان   خاط��ر 
 جب��ران ناپذی��ري ب��ه اقتص��اد داخل��ي کش��ور

مي زن��د ک��ه در این خص��وص، نی��روي انتظامي با 
قاچاقچی��ان کاال و بره��م زنندگان نظ��م اقتصادي 

جامعه، برخورد قانوني خواهد کرد.

برداشت نادرس��ت از رفتار بزرگساالن، یکی از 
انگیزه های رواج سیگار در بین نوجوانان است.

 جعفر بای،  روان ش��ناس و آس��یب ش��ناس  
خانواده، با اش��اره به اینکه نوجوانی از س��نین 
بحرانی  عمر انس��ان ها محس��وب می ش��ود، 
اظهارداش��ت: در این مرحله، فرد در دوگانگی 

کودکی  و جوانی  در آمد و شد است.
وی با بی��ان اینک��ه نوجوانی، گ��ذر از کودکی 
به جوانی اس��ت، گف��ت: گاه��ی ویژگی های 
 کودکی و گاهی هم ویژگی ه��ای جوانی در او 
تجلی می یابد؛ یکی از نکات مهم در این  جریان 

نحوه کنترل این وضعیت است.
این کارشناس اضافه کرد: نوجوانان  برای  اینکه 
 خود را ب��ه عنوان عنص��ری جوان ب��ه دیگران 
 نش��ان دهند، دس��ت به رفت��ار ه��ای ویژه ای

 می زنند که نشان از بزرگ  ش��دن آنها  بدهد. 
یکی از  نش��انه های غلط  بزرگ شدن در ذهن 
نوجوانان، س��یگار کشیدن اس��ت که بر اساس  
برداشت نادرست از رفتار برخی والدین و تاثیر 

محتوای نامناسب در جامعه، به همراه پذیرش 
در گروه همساالن،  احتمال گرایش  نوجوان به 

سیگار را افزایش می دهد.
وی گف��ت: نوجوان��ان ب��رای اثب��ات بزرگ��ی 
 خود دس��ت به  تقلید این رفت��ار  غیر متعارف

می زنند و با انجام  این سلسله رفتارها، خواهان  
 تغییر نگرش دیگران نس��بت به خود هستند و

ب��ه اصطالح با س��یگار کش��یدن  نش��انه های 
بزرگی خود را به رخ دیگران می کش��ند؛ غافل 
از اینکه  اینگونه رفتارها پلی برای  مبتال شدن 
به  دام اعتیاد خواهد بود که تبعات آن، جامعه و 

خانواده را به معضل  می کشاند.
ب��ای بی��ان ک��رد: بهتری��ن نق��ش اطرافیان  
برای نج��ات از دام س��یگار و در مرات��ب باالتر 
آن اعتی��اد، ب��اور ک��ردن نوجوانان اس��ت؛ ما 
باید ب��ا فراهم کردن ش��رایط و کنت��رل رفتار 
نوجوانان،  اینگونه القا کنی��م که برای پذیرش 
 فرزندان خ��ود به عنوان ی��ک ج��وان،  آنها را

به رسمیت  می شناسیم.

هم اکن��ون ۱7 صندوق بیمه پای��ه داریم که خدمات 
 درمانی را پوش��ش می دهن��د. همه ای��ن صندوق ها

به نوعی وابس��ته به دولت هس��تند و هر کدامش��ان 
 هم س��طح پوش��ش متفاوتی دارند. ای��ن صندوق ها

با توجه به سیاس��تگذاری های مختلف سازمان خود، 
پوشش خدماتشان نیز متفاوت است.

 ب��ه همی��ن دلی��ل، در س��ال 95 در مجل��س 
تصویب کرده ای��م ک��ه وزارت رف��اه، حداکثر ظرف 
 ش��ش ماه باید پوش��ش دفترچه ه��ای بیم��ه پایه را

یکس��ان کن��د. ب��ه ای��ن موض��وع در قان��ون برنامه 
پنجم توس��عه و سیاس��ت های کلی نظام س��المت، 
 ط��ی ابالغ��ی از س��وی مق��ام معظ��م رهب��ری نیز

تاکید شده است.
در صورتی ک��ه منابع مال��ی بیمه ه��ای پایه تجمیع 
 ش��ود، قطع��ا اعتب��ار دفترچ��ه بیمه ه��ای پایه هم 
افزای��ش پی��دا می کن��د و در نتیج��ه، رضایتمندی 

بیمه شدگان ارتقا خواهد یافت.
در صورت عزم ج��دی دولت برای یک کاس��ه کردن 
صندوق های بیمه پایه، شاهد خواهیم بود که خدمات 

 درمانی گس��ترده تر و یکس��انی به همه بیمه شده ها 
ارائه می شود.

براس��اس قان��ون، بیمه ه��ای تکمیل��ی می توانن��د 
 ب��رای پوش��ش بهت��ر خدم��ات درمانی ب��ا یکدیگر

رقابت کنند؛ اما همه مردم باید از یک بیمه پایه با سطح 
خدمات یکسان بهره مند ش��وند. این قانونی است که 

امیدواریم در ماه های آینده از سوی دولت اجرا شود.

دفترچه بیمه های کم اعتبار و مشکالت بر زمین مانده بازنشستگان؛
مردم از دفترچه بیمه چه انتظاری دارند؟
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»مالی س��ویینی« آخرین اثر میثم کیان و نوش��ته برایان فری یل، 
روایت زندگی هر روزه ما انسان هاس��ت به صورتی نمادین. در این 
یادداشت، سعی شد تا به دم دستی ترین نکات این اثر نمایشی اشاره 

شود و لذت کشف نکات بیشتر را به مخاطب سپردیم.
 در زمینه نقد ادبي و همچنین نقد نمایش��ي و س��ینمایي، یکي از 
معروف ترین جمله ها این است »زماني که بخواهیم داستان یا فیلمي 
را به صورت یك خطي تعریف کنیم و به راحتي موفق شویم، احتماال 
با کار جدي و یا قدرتمندي طرف نیستیم«، در رابطه با نمایش مالي 
سوییني هم نوشتن داس��تان آن به صورت یك خطي به هیچ وجه 
نمي تواند تصویر روشني از ابعاد مختلف این اثر را بازسازي کند، اما 
به اجبار براي مخاطباني که نمای��ش را ندیده اند به صورت مختصر 

باید داستان را شرح داد.
مالي س��وییني داس��تان زني جوان، به نام مالي می باشد که دچار 
بیماري نابینایي اس��ت. دکتر رایس، پزش��ك او و شوهرش فرنك، 
مي خواهند بینایي را به او بازگردانند، اما مال��ي در دنیایي که دارد 
خوشبخت اس��ت. در نهایت او بینایي اش را باز مي یابد، اما هر سه 
شخصیت، کم کم متوجه مي شوند مالي درکي از آنچه مي بیند ندارد. 
بیش از این نمي توان چیزي در رابطه با داستان این نمایش نوشت 
و نباید وارد جزییاتی شد که بیان شان لذت تماشا را از مخاطب می 
گیرد.باید اعتراف کنم براي شروع این متن، دچار چالش شده بودم 
که به یاد یکي از تکنیك هاي معروف در رابطه با نقد و بررس��ي آثار 
هنري افتادم. در این تکنیك این طور اشاره مي شود.»زماني که مي 
خواهید در رابطه با یك اثر هنري مطلبي بنویسید در ابتدا چشم تان 
را ببندید و فقط به آن اثر فکر کنید.« شاید تعبیر دیگري از این مطلب 
را در رجوع نظریات روالن بارت و مرگ مولف بتوان جست وجو کرد. 

البته در این متن رویکرد خاصي وجود ندارد و سعي مي شود با توجه 
به ابعاد مختلف، رویکردهاي متفاوتي هم استفاده شود. چیزي شبیه 
به نام حبشه و اتیوپي در نمایش مالي سوییني که در ادامه به آن اشاره 
مي شود. وقتي چشمم را مي بندم و مالي سوییني را بار دیگر در ذهنم 
بازسازي مي کنم، اولین چیزي که توجهم را جلب مي کند تاریکي و 
روشنایي است. بله؛ درست است، تاریکي و روشنایي، هر دو باهم کلید 

یا رمز ورود به مالي سوییني هستند. این را باید تیزهوشي میثم کیان 
دانست؛ چرا که از پتانسیل فرم در اجرا، به ساخت فضایي مي رسد 
که به صورت جدي تکمیل کننده محتواست. اگر به شکل دیگري 
بخواهیم در این رابطه صحبت کنیم باید این نمایش را اثري بدانیم که 
فرم و محتوا در خدمت تولید معنایي جدید هستند. همچنین نباید 
از یاد ببریم که عنصر سومي، شبیه به نخ نامرئي از میانه  فرم و محتوا 
مي گذرد و در اتصال این دو به هم نقش کلی��دي ایفا مي کند. این 
عنصر سوم موسیقي است. قطعاتي که با ظرافت انتخاب شده اند و در 
انتقال حس آشفتگي، آرامش و یا غمي که در شخصیت مالي وجود 

دارد تاثیر باالیي دارند.
در ابتداي نمایش، با موسیقي حزن انگیز و گیرا و سن تاریك و سیاه 
مواجهیم. مالي با گلداني در دست و نگاهي خیره که ناشي از نابینایي 
اوست دیده مي شود. در اینجا و در میان مونولوگ هاي مالي صداهاي 
نامفهومي از دو سوي صحنه شنیده مي شود. در همین ابتدا مخاطب 
مي تواند با دنیایي که مالي را در اس��ارت خود قرار داده است آشنا 
شود. دنیایي تاریك، که تنها دلخوشي مالي همان گلداني است که 
در دست دارد. او تا انتهاي نمایش، با لباسي آبي رنگ دیده مي شود 
که نش��ان از روحیات و ش��رایطي دارد که مالي با آن دست و پنجه 
 نرم مي کند. از س��وي دیگر صداهایي که از اطراف صحنه ش��نیده

 مي شود، قدرت باالیي در ایجاد حس تعلیق در مخاطب دارد، اما نکته 
اینجاس��ت که این اصوات و حس تعلیق، بي دلیل نیست و در ادامه 

سوال هایي که ذهن مخاطب را درگیر کرده اند پاسخ داده مي شوند 
و مرتب سوال های جدید ایجاد می کنند که این از مهم ترین دالیل 
گیرایی کار محس��وب می ش��ود. براي مثال مي توان به گوي هاي 
 فلزي اشاره کرد. یکي از صداهاي که شنیده مي شود صداي همین

 گوي هاي فلزي اس��ت. این گوي ها همان طور ک��ه در ذهن مالي 
حضور دارند، در دستان فرانك و دس��تان مالي هم دیده مي شوند. 
البته گوي هاي فرانك در قالب وسیله اي که به نام توپ هاي نیوتوني 
مي شناسیم دیده مي شوند و در دستان مالي به شکل خام خودشان. 
عالوه بر این چند بار شاهد یکي از این گوي ها هستیم، که از سمتي 
 از سن به سمت دیگر سن حرکت مي کنند و نش��اني از توهمات و 

آشفته حالي مالي در دنیاي اثر به نظر مي رسند.
پس از آن نوبت به آش��نایي مخاطب با دکتر رایس مي رس��د. او با 
جعبه  مخصوص ماهیگیري و قالب )لنس��ر( دیده مي شود که در 
حال آماده کردن نخ ماهیگیري است. شاید در نظر اول این قالب و 
وسایل صید بي ربط به نظر برس��ند ولي جایي معناي آنها را بیشتر 
درك مي کنیم که فرانك، شوهر مالي وارد جریان داستان مي شود. 

فرانك هم در این قسمت از نمایش با توري دیده مي شود که براي 
شکار حشرات از آنها استفاده مي کند. ظاهرا هر دو شخصیت داراي 
وسایلي براي شکار و صید هستند، شاید به نوعي اسارت. این درست 
اصل ماجرایي است که در داستان شاهد آن هستیم. دکتر رایس و 
فرانك، هر کدام با انگیزه اي س��عي در بینا کردن مالي دارند تا او را 
از اس��ارت دنیاي خود در آورند. در نهایت نیز، کار به جایی می رسد 
که مالی در مونولوگ نهایی اشاره می کند، همان دنیایی پیشین هم 

برایش قابل لمس نیست.
در رابطه با خط روایتي این نمای��ش، باید گفت روایت از پیچیدگي 
خاصي برخوردار نیست. در اصل روایت شبیه به پازلي است که هر 
قطعه از آن را یکي از سه شخصیت براي مخاطب آشکار مي کنند، اما 

در اصل دکتر رایس، فرانك و مالي، هر سه نفر یك داستان را روایت 
مي کنند. داس��تان بینا ش��دن مالي و میل او به بازگشت به دنیاي 

پیشین خود را.
در این بین باید به جمالت مالی، به عنوان ش��خصیت مرکزی این 
اثر نیز اشاره کرد. او در جایی از این نمایش، زمانی که بینایی اش را 
 بازیافته است می گوید، می خواهد به جایی از این دنیا برود، جایی

 بی هیچ توقع و انتظار، دنیایی بین کوری و بینایی، شاید همان تاریك 
و روشنی که مد نظر کارگردان اثر هم بوده است. در جایی دیگر نیز 
می گوید، همه چیز برای او ترسناك است. این جمله را نیز می توان 
به صورتی نمادین در اثر پی گرفت. وحشتی که در نگاه مالی حضور 
دارد و همچنین در چند خرده روایت که برای حفط لذت آنها بیش 

از این به آنها اشاره نمی کنیم. 
فرانك با شخصیتی جذاب و پر انرژی، شخصیتی است مدام در حال 
سفر و در بعضی اوقات عصبی و هیستریك که با آوردن خرده روایت 
هایی، گیرایی داس��تان را افزون می کند. او در قس��متی از دیالوگ 
هایش اشاره می کند، که حبش��ه همان اتیوپی است. مردم حبشه 
از نژادهای مختلفی بودند و به همین دلیل هم نامش حبش��ه بود، 
ولی مردم آن س��رزمین خود را اتیوپیایی معرفی م��ی کردند. این 
شخصیت در ایجاد حس نزدیکی به فضای درونی اثر برای مخاطبان 
 تاثیر بس��زایی دارد و ش��اید زنده ترین ش��خصیت مالی سویینی

باشد.
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تلویزیون

تجسمی سینما و تئاتر

پخش سریال جدید شبکه یك با عنوان »چرخ فلك« از امروز 
با صدای ساالر عقیلی آغاز می شود.

 در حالی که آخرین روزهای تصویربرداری »چرخ فلك« در 
تهران در حال انجام است، پخش این سریال از امروز در شبکه 
یك سیما آغاز می شود. این سریال اپیزودیك که کارگردانی 
آن را عزیزا... حمیدنژاد، بهرام عظیم پور و احسان عبدی پور 
به عهده دارند به تهیه کنندگی مجید موالیی تولید می شود. 
»چرخ فلك« ابتدا یکی از گزینه های پخش در ماه رمضان بود 

که روی آنتن رفتن آن به هفته آینده موکول شد.
ساالر عقیلی به تازگی ترانه ای برای تیتراژ پایانی این سریال 
خوانده است. ش��عر این ترانه را عبدالجواد موسوی سروده و 

آهنگسازی و تنظیم آن را ستار اورکی بر عهده داشته است.
آهنگسازی اپیزودهای س��اخته عزیزا... حمیدنژاد و احسان 
عبدی پور در »چرخ فلك« را ستار اورکی به عهده داشته است 
و ساخت موس��یقی اپیزودهای کارگردانی شده توسط بهرام 
عظیم پور را پیمان خازنی انجام داده است. این سریال به دلیل 
ساختار اپیزودیکی اش از پروس��ه تولید پیچیده و سنگینی 
برخوردار است که چند اپیزود به صورت موازی مراحل تولید 

خود را سپری می کنند.
»نوری«، »کامران«، »می نا«، »باران« و »سارا« به کارگردانی 
عزیزا... حمیدن��ژاد و »داود«، »خالد« و »بیتا« به کارگردانی 
بهرام عظیم پ��ور عناوین برخ��ی از اپیزودهای این س��ریال 

هستند که آخرین مراحل فنی خود را طی می کنند.
امیر آقایی، حمیدرضا آذرنگ، لیال اوتادی، میالد کیمرام، آشا 
محرابی، شبنم مقدمی، کیهان ملکی، بهناز جعفری، حسین 
س��لیمانی، لیندا کیانی، فتانه ملك محمدی، عباس غزالی، 
بهرام ابراهیمی، مه��وش صبرکن، کامبی��ز دارابی، علیرضا 
جعفری، ترالن پروانه، فرزانه نشاط خواه، اندیشه فوالدوند از 
جمله بازیگرانی هستند که در اپیزودهای مختلف این سریال 

بازی داشته اند.
این سریال در مرکز امور نمایشی سیما تولید می شود و عوامل 
مشترك آن عبارتند از تهیه کننده: مجید موالیی، نویسنده: 
علیرضا طال��ب زاده، مجری ط��رح: کامبیز داراب��ی، تدوین: 
حس��ین غضنفری، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، 
طراح چهره پ��ردازی: محمدرضا قوم��ی، مدیرتولید: حیدر 
 زرقومی، عکاس:علی حمیدنژاد، تصویربردار پش��ت صحنه: 

سونیا پورمیرزا علی و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.
 مجید موالی��ی تهیه کننده ای��ن مجموعه، تهی��ه کنندگی 
سریال هایی چون »پرواز در حباب«، »تاوان«، »نابرده رنج«، 

»هفت سنگ« را به عهده داشته است.

گالری »افرند« دومین نمایشگاه »امرداد« خود را با حضور 
۵۲ هنرمند، ۵۲ اثر و ۵۲ س��اعت نمایش آثار هنری به یاد 

عباس کیارستمی برگزار می کند.
در متن معرفی نمایش��گاه »امرداد« آمده اس��ت: »زمانی 
نه چن��دان دور بازار اقتص��ادی گالری هایی ک��ه در زمینه 
هنرهای تجسمی فعالیت می کردند، رونق چندانی نداشت 
و تع��داد اندکی گالری موجود در س��طح ای��ران، در فصل 
تابس��تان فعالیت خود را متوقف می کردند. در چند سال 
اخیر، گالری ها می کوشند در تقویم برنامه های خود فصل 

تابستان را در نظر داشته باشند.
گال��ری افرند نیز تابس��تان گذش��ته در ماه م��رداد اولین 
مجموعه خود را با عنوان »امرداد« با رویکرد دستاوردهای 
یك ساله با ۳۶ هنرمند و ۳۶ اثر برگزار کرد که با استقبال 

چشمگیر روبه رو شد.
این گالری امس��ال نیز دومین نمایش��گاه »ام��رداد« را با 
۵۲ هنرمن��د، ۵۲ اثر در ۵۲ س��اعت نمایش آثار ش��امل 
 نقاش��ی، طراحی، حجم، چ��اپ، عکاس��ی و کاریکاتور که

  ب��ه تفکی��ك در دو س��الن چیدم��ان می ش��وند، 
برگزار می کند. 

در این نمایشگاه آثار هنرمندان جوان این امکان را می یابد 
تا در کنار آثار هنرمندان پیشکس��وت قرار گیرند که نوعی 

چیدمان نوین در عرصه نمایشگاهی است.
نمایشگاه امسال به دلیل همزمانی با از دست دادن هنرمند 

عزیزمان، عباس کیارستمی به ایشان تقدیم می شود.«
احمد اس��فندیاری، هانیب��ال الخاص، محم��د احصایی، 
ناصر اویس��ی، مش اس��ماعیل، آرم��ان اس��تپانیان، فرید 
امین االسالم، س��حر آویژه، جواد آذرمهر، فرهاد ایزدخواه، 
به��ادر پوردارابی، بهم��ن بروجنی، عب��اس بابایی، رامین 
اعتمادی بزرگ، ژازه تباتبایی، فریماه تابعی، حمید حلیمی، 
علی خسروی، هما خوش��بین، گوهر دش��تی، احمدرضا 
دالوند، حس��ینعلی ذابح��ی،   جعفر روحبخش، حس��ین 
زنده رودی، مجتبی س��یادتی، خلیل س��مایی جابلو، امید 
شایان، شایا شهرس��تانی، امید شلمانی، مرضیه شاد، ترانه 
صادقیان، مس��عود صمیمی، محمدحسین عماد، منوچهر 
عبدا...زاده، س��میه عبدا... پور، ش��ادی غدیریان، مرجان 
قربان��ی، هدیه عطاالله��ی، لیال غفاری، مانیس��ا کازرونی، 
اردشیر محصص، کامیار مش��عوف، ناصر محمدی، جالل 
متولی، احمد نصراللهی، هانی نجم، سعید نوروزی، کیوان 
وارثی، هوشنگ عاطفی، هادی هزاوه ای، حمید هادی نژاد 

و امیر شلمانی هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند.
این نمایش��گاه ب��ه م��دت دو هفت��ه از ۲۵ تیر تا هش��تم 
 مردادماه در گالری »افرند« به نشانی یوسف آباد، جهان آرا،

 خیابان ۱۹ )جالل حسینی(، ش��ماره ۴۸ برگزار می شود. 
گالری روزهای شنبه تعطیل است.

تاریخ نمایش نی نی اخاذه که پیش از این قرار بود در مرداد ماه در 
مجتمع فرشچیان روی صحنه برود به تاریخ ۲۹ تیر تا ۱۲ مرداد 
 ماه تغییر ک��رد.  آوا حدادی، کارگردان و بازیگ��ر این نمایش در

 گفت وگو با خبرنگار ایمنا از تغییر تاریخ نمایش نی نی اخاذه خبر 
داد و گفت: با تغییرات ایجاد شده سه روز زودتر و بیشتر از تاریخی 
که در گذشته اعالم شده بود در خدمت عالقه مندان خواهیم بود.

 ح��دادی برای معرفی بیش��تر ای��ن نمایش اعالم ک��رد: نی نی 
اخاذه،  یك تئاتر کودك نیس��ت، روایت دنیای مکانیکی شده و 
خشن انسان ها در زمانی نامعلوم اس��ت، آنجا که پیشرفت علم 
 منجر به تغییر ژنتیکی انس��ان ها می ش��ود. نویس��نده این اثر

 اسالومیر مرژوك، نویسنده لهستانی است و داریوش مودبیان آن 
را به فارسی ترجمه کرده است.

وی افزود: امین قشقاییان و میالد شیاس��ی به عنوان دستیاران 
کارگردان، در این اثر مرا یاری می کنند و عالوه بر اینجانب، امیر 
محمد سروری، مهدی کریمی، محمد کلوش��انی، شاهد صالح 
جعفری، هانیه قاسمی، فاطمه کریمی، کیهان مرتضوی نسب، 
 فاطمه حس��ینی و عرفان رحیم زاده در ای��ن کار نقش آفرینی

 می کنند. عالقه مندان می توانند از ۲۹ تیر تا ۱۲ مرداد ماه، رأس 
ساعت ۱۸ در سالن اصلی مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان به 

تماشای این تئاتر بنشینند.

فیلم س��ینمایی »مرداد« با بازی محمدرض��ا فروتن، مهتاب 
کرامتی و رعنا آزادی ور، توس��ط حامد ثابت در مراحل ساخت 
موس��یقی قرار دارد و به زودی درباره  اک��ران آن تصمیم گیری 

می شود.
موس��یقی اولین س��اخته  بلند س��ینمایی بهم��ن کامیار که 
تهیه کنندگی آن را محمود فالح بر عهده دارد، توس��ط حامد 
ثابت ساخته می شود و پس از پشت سر گذاشتن آهنگ سازی، 
»م��رداد« در آخرین مراحل آماده ش��دن نس��خه  نهایی قرار 
می گی��رد و در هفته های آینده، برای اک��ران عمومی آن پیش 
از سی وپنجمین جش��نواره  فیلم فجر و یا حضور در این رویداد 

سینمایی تصمیم گیری خواهد شد.
فیلمنامه  این اثر که توسط خود کامیار نوشته شده است، روایتگر 
زندگی زوجی جوان با نام های امیر و رویاست که پس از سال ها 
زندگی دچار مشکالت و اختالفاتی شده اند. در خالصهی داستان 
این فیلم آمده است: »چه مردادی ش��ود بهمن کنار تو، من از 

غوغای ابر و آسمان می فهمم اینجایی.«
محمدرضا فروتن، رعنا آزادی ور، بهنوش بختیاری، بابك بهشاد، 
لیلی فرهادپور، پروین ملکی، علی گل زاده، عاطفه للهی، نیلوفر 
موالیی، با حضور افتخاری اندیشه فوالدوند و با هنرمندی مهتاب 

کرامتی، ترکیب بازیگران این اثر سینمایی را تشکیل داده اند.

از امروز آغاز می شود؛

پخش »چرخ فلک« با صدای 
ساالر عقیلی از شبکه یک

۵۲ ساعت نمایش آثار هنری 
به یاد کیارستمی

با تغییر زمان اجرای نمایش؛

»نی نی اخاذه« را زودتر ببینید

فیلم جدید محمدرضا فروتن
در مراحل پایانی

در فیلم هایی مانند قربانی، دو نیمه سیب، مهمان مامان و 
سوپراستار بازی کرده است، اما با بازی در سریال مسافری 
از هند در بین عموم مردم به شهرت رسید. این بازیگر نقش 
ناریه )همس��ر اول مختار( را درخش��ان بازی کرد و باز هم 

مورد توجه قرار گرفت.
مقانلو فقط به بازیگری اکتفا نکرده و نوشتن کتاب آشپزی 
و اجرای برنامه دس��تپخت های خودمانی را هم به کارنامه 

خود افزوده است.
او در زمینه طراحی و تولید لباس )مزون( هم فعال اس��ت. 

همسرش از فوتبالیست های قدیمی است.
دو پس��ر به نام های ارش��یا و آرین دارد. خانواده مقانلو بین 
ایران و آمریکا در رفت و آمد هستند. با مقانلو درباره سبك 

زندگی  و عالقه مندی هایش هم صحبت شدیم.
نسرین مقانلو در کنار حرفه بازیگری، شغل دیگری 
را هم تجربه کرده است. آیا آینده نگری و نبود امنیت 
شغلی و مالی در حرفه بازیگری، شما را به این سمت 

برده است؟
بیش��تر مردم می دانند کس��انی که در حرفه  های مختلف 
هن��ری فعالیت می کنن��د، امنی��ت کاری و مال��ی ندارند، 
 آنه��ا نمی توانند پیش بین��ی کنند ف��ردا چ��ه اتفاقی رخ

 خواهد داد.
برای بازیگرانی که نقش های خوبی ب��ازی کرده اند و دیگر 
نمی توانند ب��ه پذیرفتن نقش های س��طحی، جواب مثبت 

بدهند این شرایط شکننده تر است.
با همه اینها معتقدم ک��ه نباید هیچ کس فقط در یك حرفه 
متمرکز ش��ود. نباید این نگاه وجود داش��ته باش��د که من 
 بازیگر نباید مثال دکلمه کنم یا اجرای برنامه ای را به عهده 

بگیرم.
ادعایی در زمینه اجرا ندارم، اما ت��الش می کنم این کار را 

خوب انجام دهم.
همان ضرب المثل قدیمی ک�ه می گوید نباید 

همه تخم مرغ ها را در یک س�بد قرار داد؛ 
آدم ها هم نباید توانایی های خود را فقط 

در یک حرفه متمرکز کنند؟
ه��ر آدمی یك حرف��ه اصل��ی دارد، اما 

می  تواند به آن ش��اخ و برگ بدهد، 
هم در جهت کم��ك به خودش و 

هم دیگران. 

مثال اگ��ر  م��ن می توان��م بنویس��م چ��را نباید ای��ن کار 
 را  انج��ام بدهم؟ اگ��ر صدا و ف��ن بیانی مناس��ب دارم که 
مورد توجه دیگران قرار می گیرد، چرا نباید از آن اس��تفاده 

کنم؟
این فعالیت  ها در وهله اول به خود ما آرامش می دهد.

 از طرف دیگر من به عنوان مادر و همسر، خانواده ای دارم که 
باید برای مراقبت از آنها آموخته هایم را افزایش دهم و درباره 

همه چیز اطالعات الزم و مفید داشته باشم. 
ح��رف مادربزرگ��م را آویزه گوش��م کرده ام که همیش��ه 
می گفت، یاد بگیر کارهای خانه ات را خودت  انجام بدهی. 

عادت دارم که بیش��تر کارها از جمله خرید و پخت و پز را 
خودم انجام بدهم، حتی زمانی که سرکار هستم. 

خانواده و کارم را دوست دارم به همین دلیل سعی می کنم 
بین آنها توازن ایجاد کنم. 

کتاب آشپزی نوشته ام چون دوست و آشنایان درباره پخت 
برخی غذاها از من توضیح می خواستند و همین انگیزه ای 
شد تا کتاب آش��پزی بنویسم و دانس��ته هایم را در اختیار 

همگان قرار دهم.
چنین به نظر می آید که  انرژی درونی زیادی دارید؟

از یك جا نشس��تن و بیکاری خیلی زود خسته می شوم. از 
بچگی خیلی شاد و بازیگوش بودم، اما کارهایی نمی کردم 

که دردسرساز شود.
از درخت باال می رفتم، ورزش می کردم و به دوچرخه سواری 

و شنا خیلی عالقه مند بودم. 
بازی های پس��رانه را بیشتر دوست داش��تم مثال هیچ وقت 
عروسك  بازی نمی کردم، اما تکواندوکار بودم و کوه نوردی 

می کردم.
برخی معتقدند اگر با عالقه و عشق کار کنی، پول به 

سمت تو سرازیر می شود با این تفکر موافقید؟
با این تفکر موافقم که هر کس��ی در هر جایگاهی هس��ت 
نباید کم فروش��ی کند. اگر خ��دا از کارت راضی باش��د به 
پولت هم خی��ر و برکت می دهد. من پول را دوس��ت دارم، 
اما همیش��ه گفته  ام که م��ا باید پول را بخوری��م نه این که 
پول ما را بخ��ورد! برخی آنق��در به فکر جم��ع کردن پول 
هس��تند که فراموش می کنند باید از آن برای زندگی بهتر 
 استفاده کنند، به همین دلیل با مش��کالت  زیادی روبه رو 

می شوند. 
به نظرم یکی از راه های موفقیت،  درست قدم برداشتن در 
مسیرهایی است که انتخاب  می کنیم. معتقدم در هر کاری 

باید نامی نیکو از خود به جای بگذاریم.
پس به روزی حالل معتقدید؟

بر این باورم اگر کسی از روی نارضایتی پولی به من بدهد، 
آن پول برایم نخواهد ماند. 

من با این ن��وع تربیت بزرگ ش��ده ام. در خانواده ای متولد 
و رش��د کرده ام که لقمه حالل برای ش��ان اهمیت زیادی 

داشته است.
کمی از خانواده پدری تان بگویید؟

اولی��ن فرزن��د ی��ك خان��واده س��نتی هس��تم. پ��درم از 
موزیسین های قدیمی است.

زمانی ک��ه می خواس��تم وارد حرفه بازیگری ش��وم با 
مخالفت ش��دید خانواده پدری روبه رو شدم، اما از 
آنجا که من از اول وقتی فکر می کردم کاری که 
می خواهم انجام بدهم درس��ت اس��ت، آن را 
انجام می دادم، وارد حرفه بازیگری ش��دم 
و خدا را ش��اکرم که خان��واده پدری ام 
اکنون از من راضی هستند و باعث 

افتخار آنها هستم.

کافه سوال

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

نسرین مقانلو:

ما باید پول را بخوریم نه پول ما را !

یادداشتی بر نمایش درحال اجرای »مالی سویینی«؛

مالی، در جست وجوی دنیایی بین دیدن و ندیدن
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خبراخبار

فرماندار شهرکرد:

نظارت درحوزه آرد و نان 
شهرکرد تشدید می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

 معرفی 195 واحد صنعتی 
به بانک ها برای اخذ تسهیالت

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری:

 خرید بچه ماهی بدون 
مجوز بهداشتی ممنوع است

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:
شرکت 46 هزار کودک در طرح غربالگری تنبلی چشم

 معاون پژوه��ش و فن��اوری دانش��گاه ش��هرکرد گفت: نی��روگاه 
۲۰ کیلو ولتی خورشیدی در راستای توسعه انرژی های پاک و اقتصاد 

مقاومتی با حمایت دانشگاه شهرکرد تاسیس شد.
محمد فرامرزی در جلس��ه سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی معاونان 
پژوهش و فناوری منطقه 6 کش��ور اظهار داش��ت: تع��داد مقاالت 
 نمایه شده دانشگاه شهرکرد در موسس��ه isi در سال ۲۰1۲ حدود 
185 مورد بوده که در سال ۲۰15 این رقم به ۲96 مقاله افزایش یافته 

و از ابتدای سال ۲۰16 تاکنون 74 مقاله جدید گزارش شده است.
وی افزود: تعداد مقاالت نمایه ش��ده دانش��گاه ش��هرکرد در پایگاه 
استنادی در 5 سال گذشته ۲۲4مقاله بوده که در سال ۲۰15 تعداد 
مقاالت به 4۰8 مقاله ارتقا پیدا کرده اس��ت، از ابتدای سال ۲۰16 

تاکنون تعداد ۲۰8 مقاله ارائه شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد بیان کرد: تعداد مقاالت 
نمایه شده در موسسه استنادی جهان اسالم در سال ۲۰1۲ تعداد 
134 مقاله بوده که این رقم در س��ال ۲۰15 به ۲49 مقاله افزایش 

یافته است و در سال ۲۰16 تنها تعداد 44 مقاله ارائه شده است.
فرامرزی با اشاره به وضعیت شاخص های پژوهشی در 4 سال گذشته 
خاطرنشان کرد: وضعیت شاخص های پژوهشی در سال 91 در زمینه 
مقاالت علمی � پژوهشی داخلی 13۰مقاله، مقاالت بین المللی 177، 
س��رانه تولید مقاالت داخلی 41 درصد، سرانه تولیدات خارجی 56 
درصد، طرح های تحقیقات��ی 53 مقاله و تنها یک فرصت  مطالعاتی 

داشته ایم.
وی با اشاره به ارتقای میزان ارجاعات بین المللی و افزایش شاخص 
h-index به 38 گفت: بر اساس بررسی های انجام شده و گزارش 
پایگاه های اس��تنادی عل��وم جهان اس��الم در بین دانش��گاه های 
کش��ور با کیفیت ترین تحقیقات حوزه کش��اورزی توسط دانشگاه 
 شهرکرد انجام شده و این دانش��گاه در سطح متوسط جهانی عمل

 کرده است.
 فرام��رزی تع��داد کتاب های چاپ ش��ده توس��ط این دانش��گاه را 
۲۰ کتاب اعالم کرد و ادامه داد: در س��ال 91 بی��ش از 5 کتاب و در 
سال گذشته بیش از ۲۰ کتاب توسط این دانشگاه منتشر شده است.

وی با اشاره به عملکرد این دانشگاه در سال گذشته بیان کرد: سال 
گذشته دانشگاه شهرکرد رتبه علمی پژوهشی با عنوان مجله پژوهش 
آب ایران، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی، نشریه پژوهش های 

مکانیک ماشین های کشاورزی را کسب کرد.
 فرامرزی تعداد کتاب های موجود در کتابخانه مرکزی دانش��گاه را 
13۰ ه��زار و ۲3۰ جل��د کت��اب اع��الم و خاطرنش��ان ک��رد: 
تع��داد تم��ام کتاب ه��ای فارس��ی در کتابخان��ه مرک��زی 
دانش��گاه در س��ال گذش��ته 1۰9 ه��زار و 1۰7 جل��د و تع��داد 
کتاب های التی��ن ۲1 ه��زار و 1۲3 جلد می باش��د که س��رانه هر 
 دانش��جو 15 جل��د کت��اب و س��رانه ه��ر عض��و هیئ��ت علم��ی 

436 جلد کتاب است.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه عملک��رد کتابخان��ه در زمین��ه خری��د پایگاه

 science direct ادامه داد: عملکرد کتابخانه در زمینه خرید پایگاه 
به ارزش 37 هزار یورو که 5۰ درصد آن توس��ط معاونت پژوهش��ی 

وزارت پرداخت می شود.
معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه ش��هرکرد با اش��اره به وضعیت 
زیرساخت های پژوهش و فناوری دانش��گاه بیان کرد: اجرای طرح 

کرنت و اختصاص 15 میلیارد ریال به این طرح، راه اندازی آزمایشگاه 
مرکزی دانشگاه، شروع طرح ایجاد مرکز محاسبات پیشرفته دانشگاه، 
آغاز راه اندازی مرکز شتاب دهی پیشرفته دانشگاه با مشارکت پارک 
علم و فناوری و بنیاد نخبگان اس��تان، تصویب طرح های راه اندازی 
مرکز آپای دانشگاه با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
افزایش سقف اعتبارات پایان نامه های دانشجویی ارشد و دکتری از 
جمله برنامه های اجرا شده توسط بخش پژوهش و فناوری دانشگاه 
است.فرامرزی با اشاره به عناوین برخی طرح های کاربردی مسئله 
محور با حمایت دانشگاه شهرکرد افزود: بررسی سازگاری کشت گل 
محمدی با تولید انبوه در دانشگاه شهرکرد در 14 هکتار و یک دوره 
3 ساله، تاسیس نیروگاه ۲۰ کیلوولتی خورشیدی در راستای توسعه 
انرژی های پاک و اقتصاد مقاومتی و طرح تاسیس پارک گردشگری 
حیوانات با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان از 

مهم ترین طرح های اجرا شده به شمار می رود.

مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری گفت: در س��ال 
گذشته بیش از46 هزار کودک در رده سنی بین 3 تا 6 سال 
در طرح غربالگری تنبلی چش��م در چهارمحال و بختیاری 

شرکت کردند. 
محمد میرزای��ی ادامه داد: بیش از 3۲ ه��زار معلول در این 
استان شناسایی ش��ده که از مجموع این تعداد، نزدیک به 

هشت هزار نفر از این سازمان مستمری دریافت می  کنند.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای 
ارائه خدمات مطلوب  و س��ریع برای یک هزار و 4۰۰ معلول 
در چهارمحال و بختیاری کارت هوش��مند معلولیت صادر 
شده و در حال حاضر 7۰ مرکز توانبخشی، فعال است که به 

معلوالن خدمات توانبخشی ارائه می کند.

وی با اشاره به فعالیت مرکز مشاوره 148۰ در استان گفت: 
در راستای ارائه مشاوره رایگان در حوزه خانواده، زناشویی، 
اعتیاد، تحصیل و طالق پایگاه های مش��اوره  در این استان 
فع��ال و ش��هروندان می توانند با تم��اس تلفنی با ش��ماره 
148۰ مشکالت خود را با روان شناسان سازمان بهزیستی 

چهارمحال و بختیاری در میان بگذارند.

 مدی��رکل دامپزش��کی چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
پرورش دهندگان به دلیل ش��یوع بیماری های ویروس��ی 
 از خرید هرگونه بچ��ه ماهی و تخم چش��م زده در بازار که 
 فاقد مجوز حم��ل و گواهی بهداش��تی اس��ت خودداری 

کنند.
عبدالمحمد نجاتی با اشاره به فعالیت 14 مزرعه پرورش و 
تکثیر ماهی قزل آال اظهار داشت: پرورش دهندگان ماهی 
قبل از خرید بچه ماهی باید با دامپزشکی هماهنگ باشند 
تا مجوز حمل برای کاالی مورد نظر صادر و هرگونه ورود و 
خروج تخم یا بچه ماهی به استان و یا خارج از استان پیگرد 

قانونی دارد.
 مدی��رکل دامپزش��کی چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره

  ب��ه بیماری ه��ای مش��ترک بی��ن انس��ان و دام بی��ان 
 ک��رد: دامپزش��کی اس��تان ب��ا اس��تفاده از ت��وان بخش
  خصوص��ی و دولت��ی توانس��ته انتق��ال بیماری ه��ا را

 کنترل کند.
نجاتی خاطرنش��ان کرد: از مجموع یک هزار و 7۰9 عامل 
 بیماری زای شناخته ش��ده در انسان حدود 5۰ درصد آنها 
 که بیش از 83۰ نوع بیماری می باش��د قاب��ل انتقال بین

 انسان و حیوان هستند و همچنین از 156 بیماری جدید 
ش��ناخته ش��ده نیز 114 بیماری قابل انتقال به انس��ان 

هستند.
وی گفت: بیماری های هاری، س��یاه زخم، تب مالت، سل 
و مشمشه از مهم ترین بیماری های مش��ترک بین انسان 
و دام می باش��ند که با واکسیناس��یون، تس��ت، کش��تار و 
 نظارت و بازرس��ی، دامپزش��کی استان نقش بس��زایی را 

ایفا می کند.
مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
افزایش کیفیت ش��یر در اس��تان تصریح کرد: در راستای 
افزایش کیفیت ش��یر، ماهان��ه اکیپ های��ی، از واحدها و 
فروش��گاه های لبنیات��ی س��نتی نمونه ب��رداری می کنند 
 و در ص��ورت ب��اال ب��ودن میک��روب ش��یر از ف��روش آن 
 جلوگی��ری می گ��ردد، ش��یر قاب��ل اس��تفاده و س��الم

 باید از دامداری هایی که پروانه بهره برداری دارند خریداری 
شود.

نجاتی ب��ا بیان اینکه دوره های آموزش��ی وی��ژه دامداران 
 برگزار می شود، ادامه داد: برای مجتمع دامداری هایی که 
دسته  جمعی هس��تند و بیش از 5۰۰ رأس دام دارند یک 
مس��ئول فنی، مس��ائل بهداش��تی را به دامداران آموزش 

می دهد.

فرماندار ش��هرکرد گفت: ب��ا توجه ب��ه آغاز فصل گرم��ا و حضور 
گردشگران، نظارت در حوزه آرد و نان شهرکرد تشدید و با واحدهای 

متخلف برخورد قانونی می شود.
حمید ملکپور با اشاره به ضرورت عرضه نان بهداشتی برای حفظ 
سالمتی مردم به ویژه در فصل تابس��تان اظهار داشت: عرضه نان 
بسته بندی در بازار باید با استفاده از نایلون مخصوص و درج قیمت 
انجام شود و در صورت استفاده از نایلون های موجود در بازار ممنوع 
است. وی افزود: اکیپ بازرسی متشکل از دستگاه های نظارتی در 
راس��تای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی عرضه کننده نان 

بسته بندی غیربهداشتی تشکیل شده است.
فرماندار شهرکرد بیان کرد: این اکیپ با حضور دستگاه های نظارتی 
عضو کمیته آرد و نان شهرستان تشکیل و با بازرسی از واحدهای 
خبازی ارائه کننده نان بی کیفیت برخ��ورد و به منظور جلوگیری 
از اختالل در عرضه ن��ان، آرد این واحدها ب��ه نانوایی های مجاور 
تحویل داده می ش��ود.ملکپور با اش��اره به حضور گردش��گران در 
استان خاطرنشان کرد: اتحادیه نانوایان شهرکرد با انجام مذاکراتی 
 با ش��هرداری س��امان، غرفه ای به منظور عرضه نان بهداشتی در

 پل زمانخان راه اندازی می کند.
وی افزود: تاکنون 84 مورد شناسه بهداشتی جهت نان بسته بندی 
از طرف مرکز بهداشت صادر شده و با 19 فروشگاه عرضه کننده نان 

غیربهداشتی برخورد قانونی شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
به زودی 195 طرح و واحد صنعتی جهت اخذ تسهیالت به بانک 

معرفی می شوند.
سید نعیم امامی در نشست ش��ورای فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان، اظهار کرد: هفت سیاست اجرایی اقتصاد مقاومتی توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده که فعالیت ها در این زمینه 

به طور جدی در حال انجام است.
وی تصریح کرد: تکمیل و بهره برداری از چهار طرح بزرگ ملی در 

استان با هدف محرومیت زدایی یکی از این سیاست هاست.
امامی خاطرنش��ان کرد: یکی از مشکالت اساسی شهرک صنعتی 
شهرکرد مربوط به آب بخش صنعت است که این مشکل در پروژه 

ساخت شرکت فوالد یک میلیون تنی نیز وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد:

نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری تاسیس شد

حصر وراثت
4/380  آقای حسن س��لطانی محمدی  به  شناسنامه ش��ماره 53  به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 61/95  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی سلطانی محمدی به 
شناسنامه شماره 1240034393 در تاریخ 1395/02/22 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- متقاضی حسن سلطانی محمدی) پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 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: 115 شعبه سوم 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

4/379  ش��ماره دادنام��ه: 9509970354200407 ش��ماره پرون��ده: 
9409980362801295 ش��ماره بایگانی شعبه: 950044 شکات: 1- آقای 
جواد اخالقی نژاد فرزند حسن به نشانی اصفهان اتوبان ش آقابابائی محله 
اطشاران کوی بهار کوی میالد پ 4، 2- آقای مجتبی محمدی هارونی فرزند 
قربانعلی به نشانی اصفهان اتوبان ش آقابابائی محله اطشاران کوی بهار 
کوی میالد پ 3، متهم: آقای محس��ن رحیمی فرزند محمد علی به نش��انی 
اصفهان خ زینبیه خ دستغیب ارزنان کوی شکوفه درب سمت راست منزل 
حق شناس ) در حال حاضر زندان مرکزی اصفهان(، اتهام: سه فقره سرقت 
داخل خودرو، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام محسن رحیمی فرزند محمد علی متولد 1366 ساکن اصفهان 
دائر بر سه فقره سرقت وسائل از داخل خودرو از حیث جنبه عمومی جرم 
نظر به محتویات پرونده، کیفرخواست دادس��را، اقرار صریح و مقرون به 
واقع متهم و گزارش مرجع انتظامی و قرائن و امارات موجود در پرونده به 
نظر دادگاه بزهکاری مشارالیه به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به 
ماده 661 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و با اعمال مقررات تخفیف 
مجازات اموال 37 و 38 قانون مجازات اس��المی مص��وب 1392 از جهت 
گذشت ش��کات نامبرده را به تحمل 13/5 ماه حبس تعزیری و سی و هفت 
ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
می باشد. م الف: 11137 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 

جزایی سابق( ) 256 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/378  ش��ماره دادنام��ه: 9509970352800542 ش��ماره پرون��ده: 
9509980363400181 ش��ماره بایگانی شعبه: 950218 شکات: 1- آقای 
محمد جواد فوالد کیان فرزند غالمعلی 2- آقای غالمعلی فوالد کیان فرزند 
رضا همگی به نشانی خ امام خمینی- خ امام رضا- جنب استخر صدف- ک 
شهید محمدی- بن بست ارغوان، متهم: آقای حمیدرضا کبیری رنانی فرزند 
 غالمعلی به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- توهین 2- مزاحمت تلفنی

 3- تهدید، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی 
را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای حمیدرضا کبیری رنانی فرزند غالمعلی دائر بر توهین 
و تهدید نسبت به آقایان غالمعلی و محمد جواد فوالد کیان در قالب ارسال 
پیامک و مزاحمت تلفنی نسبت به ایشان، با عنایت به اظهارات شکات، متن 
پیام های ارسال شده از ناحیه متهم برای هر یک از شکات و نتیجه استعالم 
از اداره مخابرات مربوطه و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل 
تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی حاضر نش��ده و دفاعی نکرده است 
مجرمیتش محرز است و دادگاه به اس��تناد مواد 641 و 608 و 669 قانون 
تعزیرات و با رعایت م��اده 134 قانون مجازات اس��المی وی را به تحمل 
چهار فقره 74 ضربه شالق تعزیری بابت توهین و تهدید نسبت به هر یک از 

شکایت و 6 ماه حبس تعزیری بابت مزاحمت تلفنی محکوم می نماید. بدیهی 
است از بین مجازات های ش��الق صرفًا یکی قابل اجراس��ت و با مجازات 
حبس جمع می گردد. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف: 11024 شعبه 102 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 102 جزایی سابق( ) 285 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/377  ش��ماره دادنام��ه: 9509970352800541 ش��ماره پرون��ده: 
9309980360001332 شماره بایگانی شعبه: 950217 شاکی: آقای شاپور 
قاسمی اسکندری فرزند طوس به نش��انی زینبیه شهرک امام خمینی کوی 
امام رضا فرعی 7 پ 2، متهم: آقای کریم هاش��می فرزند روح اله به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری رایانه ای، گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای کریم هاشمی)متواری( 
دائر بر کالهبرداری رایانه ای به میزان شش میلیون و دویست و چهل هزار 
تومان از آقای شاپور قاسمی با عنایت به اظهارات شاکی و نتیجه استعالم از 
بانک مربوطه و مفاد صورتجلسه مربوط به مشاهدات از دوربین مداربسته 
مستقر در بانک و اظهارات خانم مهوش رحیمی و اینکه متهم علیرغم ابالغ 
در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی حاضر نشده و 
دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز اس��ت و دادگاه با استناد به ماده 741 
قانون تعزیزات وی را به تحمل 2 سال حبس تعزیری و رد مبلغ فوق به شاکی 
محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
 م الف: 11023 شعبه 102 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان ) 102 جزایی 

سابق( ) 220 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/376  ش��ماره دادنام��ه: 9509976837000161 ش��ماره پرون��ده: 
9409980361500277 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940145 خواهان: خانم 
نسرین فالحیان کلیشادی فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان خ رودکی ک 
70 نوری پ 37 ط 3، خوانده: آقای محمد هدایت فرزند براتعلی به نش��انی 
مجهول المکان، خواس��ته: طالق به درخواس��ت زوجه، گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست خانم نس��رین فالحیان کلیشادی فرزند 
حس��ینعلی به طرفیت آقای محمد هدایت فرزند براتعلی به خواس��ته طالق 
مالحظه می گردد در این پرونده خواهان در جلس��ه دادرسی بیان نموده 
است که ) ما سی سال است که ازدواج کردیم و دارای سه فرزند به نام های 
سمیرا 29 ساله، حمیدرضا 26 ساله و مهس��ا 21 ساله هستیم. همسرم از 
ابتدا زندگی اعتیاد به مواد مخدر داشت قباًل تریاک مصرف می کرد ولیکن 
چند سال است که شیشه و هروئین مصرف می کند ایشان حدوداً یک سال 
و نیم است که زندگی مش��ترک را ترک کرده و هیچ خبری از وی نیست لذا 
به دلیل عسر و حرج و ش��روط ضمن العقد تقاضای طالق دارم. من هزار 
ریال از مهریه را در قبال طالق بذل می کنم و نسبت به مابقی مهریه و سایر 
حقوق مالی خود جداگانه اقدام می کنم(. اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه 
خواهان حکای��ت از آن دارد که زوج اعتیاد به مواد مخدر داش��ته و حدوداً 
دو سال است که منزل مشترک را ترک و نفقه ای نیز پرداخت نکرده است. 
گزارش کالنتری مورخ 94/6/24 موید آن است که زوج حدوداً مدت یکسال 
است که در محل رویت نش��ده و از لحاظ ظاهری و جسمی اعتیاد به مواد 
مخدر دارد. علیهذا دادگاه پس از احراز وجود علقه زوجیت فی مابین طرفین 
با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان، اظهارات خواهان در 
جلسه دادرسی، اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان، نتیجه گزارش 
کالنتری مورخ 94/6/24 عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی جهت هر 

گونه دفاع موثر در دعوی خواهان به رغم ابالغ از طریق نشر آگهی، نظریه 
موافق مشاور محترم قضائی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با عنایت 
به اینکه موجب عسر و حرج برای زوجه بوده و شرع مقدس و حکم تکلیف 
مال یطاق نمی نماید مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 29 
و 32 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طالق صادر و اعالم 
می گردد نوع طالق با توجه به بذل هزار ریال از مهریه، بائن و عده طالق سه 
طهر می باش��د. با عنایت به اینکه زوجه در خصوص مابقی مهریه و سایر 
حقوق مالی خود در این پرونده ادعائی نداشته دادگاه مواجه با تکلیف نمی 
باشد. رعایت مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1142 قانون مدنی حسب مورد 
بر عهده مجری صیغه طالق می باش��د. در صورت ع��دم حضور زوج در 
دفترخانه جهت اجرای صیغه طالق دفترخانه مطابق ماده 33 قانون حمایت 
خانواده اقدام خواهد نمود. مدت اعتبار حکم طالق ش��ش ماه پس از تاریخ 
ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان است. م الف: 11022 

شعبه 10 دادگا خانواده اصفهان ) 526 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

4/375  ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836202213 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836200086 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940717 خواهان: آقای 
محمدرضا س��راج فرزند علی با وکالت آقای حسام الدین نبوی نژاد فرزند 
مهدی به نشانی اصفهان چهارباغ باال روبروی پپسی کوال مجتمع پارسیان 
ط پنجم آپارتمان 705 کدپستی 8173999367 خوانده: ترانه امیر احسانی 
فرزند بیوک به نشانی مجهول المکان، خواسته: صدور گواهی عدم امکان 
س��ازش به درخواس��ت زوج، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رس��یدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمدرضا س��راج 
فرزند علی به طرفیت خانم ترانه امیر احس��انی فرزند بیوک به خواس��ته 
صدور گواهی عدم امکان س��ازش جهت اجرای صیغه ط��الق با عنایت به 
جامع محتویات پرونده رونوشت س��ند ازدواج شماره 1360/1/9-9658 
دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 44 واشنگتن و احراز رابطه زوجیت به سبب 
عقد نکاح دائم و اینکه دادگاه و داوران طرفین سعی در ایجاد سازش نموده 
ولیکن موثر واقع نش��ده و اصرار زوج بر متارکه و نظر به اینکه بر اساس 
مدارک پرونده، زوجین عماًل از تاریخ 66/1/21 جدا از یکدیگر شده اند ) با 
حکم دادگاه عالی کالیفرنیا بخش آالمدا( و اینکه به لحاظ عدم اجرای صیغه 
شرعی طالق زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد و خوانده 
نیز به لحاظ مجهول الم��کان بودن در خصوص موض��وع دفاعی ننموده 
مس��تنداً به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 و 27 و 29 و 31 و 34 قانون 
حمایت خانواده گواهی عدم امکان س��ازش بین زوجین مترافعین صادر و 
اعالم و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت جهت ارائه به دفترخانه طالق سه ماه 
و از تاریخ تسلیم در دفترخانه سه ماه قابل اجرا می باشد و زوج می توانند 
با مراجعه به یک��ی از دفاتر ثبت طالق پس از وقوع نس��بت به ثبت آن اقدام 
نمایند و رعایت شرایط موضوع مواد 1141-1140-1136-1135-1134 
قانون مدنی به عهده مجری صیغه ط��الق خواهد بود. در خصوص حقوق 
مالی زوجه نظر به اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر تعیین حقوق مالی در پرونده 
موجود نمی باشد دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. رای صادره حضوری 
و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر اس��تان 
اصفهان می باشد. م الف: 11013 شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان)مجتمع 

شهید قدوسی( ) 366 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/374  ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836202128 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836200785 شماره بایگانی شعبه: 941607 خواهان: خانم زهرا 
مومنیان هرندی فرزند وهب با وکالت آقای پیام عزیزیان فرزند ابوالقاسم 

به نش��انی اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 
5 واحد 32 و خانم مریم پدیدار فرزند جمش��ید به نشانی اصفهان خیابان 
نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه 3 واحد 32، خواندگان: 
 1- خانم بهاره اسالمی 2- خانم نساء شاهمرادی همگی به نشانی اصفهان- 
 خ ج��ی- خ ت��االر- خ قربان��ی- ک��وی بهارس��تان- پ��الک 69،

 3- آق��ای ج��واد اس��المی به نش��انی اصفه��ان خیاب��ان ج��ی خ تاالر 
خ قربان��ی ک��وی بهارس��تان پ��الک 69، خواس��ته: مطالب��ه مهری��ه، 
گردش��کار: دادگاه پ��س از بررس��ی اوراق و محتوی��ات پرون��ده 
 و ب��ا اع��الم خت��م رس��یدگی به ش��رح ذی��ل مب��ادرت به ص��دور رای 
م��ی نمای��د. رای دادگاه: در خص��وص دع��وی خواهان زه��را مومنیان 
 فرزن��د وهب ب��ا وکال��ت پی��ام عزیزی��ان ب��ه طرفی��ت خوان��ده جواد

 اس��المی- بهاره اسالمی- نساء ش��اهمرادی به خواس��ته مطالبه مهریه 
به نرخ روز و خس��ارات دادرس��ی به نس��بت س��هم االرث خواندگان از 
ترکه زوج مرحوم حسین اس��المی دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات 
پرون��ده نظر به دادخواس��ت تقدیمی خواه��ان و دفاعی��ات وکالی وی و 
با اح��راز رابط��ه زوجی��ت خواهان ب��ا مورث خواندگان حس��ب س��ند 
ازدواج ش��ماره 25846-86/9/15-78/7/11 دفت��ر رس��می ثبت ازدواج 
 ش��ماره 191 اصفه��ان و اینک��ه به مج��رد عقد ن��کاح زن مال��ک مهریه

 می گ��ردد و ح��ق دارد ه��ر گونه تصرف��ی بخواه��د در آن بنمای��د و با 
مالحظه گواه��ی وف��ات ش��ماره 850272 اداره ثبت اح��وال اصفهان و 
 گواهی حصر وراثت ش��ماره 6399 مورخ 94/11/29 شعبه دهم شورای

 حل اختالف اصفهان و اینکه ورثه در صورت قبول ترکه مسئول پرداخت 
دیون متوفی به نس��بت س��هم االرث خود از ترکه خواهد بود و با توجه به 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی حضور نیافته و در قبال 
دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننموده اند و دلیلی ب��ر پرداخت مهریه یا رد 
ترکه ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 198 
و 515 قانون آئین دادرس��ی مدنی و ماده 1082 قانون مدنی و 245 قانون 
امور حسبی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه خواهان شامل 
مقدار بیست مثقال طالی ساخته شده تعداد 14 عدد سکه تمام بهار آزادی، 
 مبل��غ 690/863/870 ریال بابت رقم ریالی مهریه به نس��بت س��هم االرث 
خواندگان از ترکه در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعت��راض در همین مرجع می 

باشد.  م الف: 11012 شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان ) 400 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/373  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353600362 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358900394 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941153 ش��اکی: آقای 
مصطفی ترک شاه سمندی دستجردی فرزند اسداله به نشانی شهرستان 
 اصفه��ان خ جابر انص��اری خ ش طاهرزاده چه��ار راه اول گلس��تان 15 
پ 27، متهم: آقای علی اکبر ریوندی فرزند محمد جعفر ، اتهام ها: 1- سرقت 
عابر بانک 2- تحصیل مال از طریق نامش��روع یا س��وء استفاده و تقلب از 
امتیازات، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای اکبر ریوندی دائر بر س��رقت از طریق عابر بانک حسب شکایت 
آقای مصطفی ترک ش��اه س��مندی به مبلغ 30/000/000 ریال با توجه به 
محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم 
جهت دفاع از خود علی رغم ابالغ از طریق نشرآگهی بزه انتسابی و مستنداً 
به م��اده 661 و 667 ق. م . ا مصوب 75 متهم به تحمل یکس��ال حبس و رد 
مال به مبلغ 30/000/000 ریال و تحمل 70 ضربه شالق محکوم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین 
 شعبه سپس قابل تجدیدنظرخواهی در ش��عب تجدید نظر استان می باشد. 
م الف: 11001 ش��عبه 110 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان ) 110 جزایی 

سابق( ) 206 کلمه، 2 کادر(
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با وجود نوآوری ه��ای آمازون و گ��وگل در موضوع خانه های 
 هوش��مند، اپل همچن��ان جای��گاه خ��ود را در ای��ن رقابت

پیدا نکرده اس��ت؛ البته به روزرس��انی های Siri و هوم کیت 
 می توانند مع��ادالت را تغیی��ر دهند. اپل گالیه ه��ای زیادی

به خاطر سرعت پایین گسترش پلتفورم خانه هوشمند خود 
)Apple’s HomeKit( در کمک گرفتن از ش��رکت های 
 ش��خص ثالث ش��نیده اس��ت؛ اما این مس��ئله ممکن است

 WWDC به زودی حل شود. زومیت نوش��ت در کنفرانس
امس��ال، این ابر قدرت دنی��ای فناوری در نهایت راضی ش��د 
یک پورتال مس��تقیم را برای دسترس��ی به HomeKit از 
طریق یک نرم اف��زار روی iOS 10 فراهم کند. اپل همچنین 
خبر داد که HomeKit از دوربین های امنیتی پش��تیبانی 
خواه��د ک��رد و ه��وش مصنوع��ی »Siri«  ب��ه زودی برای 
گس��ترش دهندگان دیگر نیز در دسترس قرار خواهد گرفت؛ 
با این وجود که در این کنفرانس، از یک رقیب با برند اپل برای 
 »Amazon Echo« )یا »Google Home« که به زودی

منتشرخواهد شد( خبری نبود؛ این به روزرسانی ها می توانند 
"HomeKit را ب��ه رقاب��ت خانه ه��ای هوش��مند برگرداند.

در ادامه، این پیشرفت ها را بررسی خواهیم کرد:
دسترسی به خانه

 WWDC هوم کیت از زمان اولین معرفی اش در کنفرانس
2014 از خ��ود ج��ا و مکانی نداش��ت. ب��ا وج��ود حضور در 
سیس��تم عامل iOS، این نرم اف��زار نمی توانس��ت به صورت 
مس��تقیم با کاربر ارتباط برقرار کند و تنها دارای یک صفحه 

تنظیمات با امکانات محدود بود. در اصل مس��ئولیت ساخت 
نرم افزارهای مناسب به عهده شرکت هایی گذاشته شده بود که 
توانایی تولید محصوالتی با امکان یکپارچه سازی با هوم کیت را 
در اختیار داشتند. این تصمیم محدودیت هایی را هم به دنبال 
داشت؛ اما بسیاری از نرم افزارهای ساخته شده برای هوم کیت 
توسط شرکت های دیگر، گران یا بیش از حد پیچیده هستند. 
همچنین نرم افزارهای غیر رس��می در زمان بروز مش��کالت، 
پشتیبانی چندانی نخواهند داش��ت؛ به عنوان مثال می توان 
 به زمانی اش��اره کرد که می خواهید از اپ��ل تی وی خود برای

فعال کردن هوش مصنوع��ی Siri در محیطی خارج از خانه 
استفاده کنید. برای چنین تغییر کوچکی احتماال نیاز دارید 
صفحات پشتیبانی شرکت اپل را برای پیدا کردن راهکاری زیر 
و رو کنید. به روزرسانی پیش رو برای iOS 10 به احتمال زیاد 
مسائل این چنینی را بهبود خواهد بخشید. نه تنها کاربران یک 
نقطه شروع مشخص برای تنظیم و مدیریت محصوالت قابل 
دسترسی توسط هوم کیت خواهند داش��ت، بلکه این مسئله 
شاید اپل را مجبور کند که مسئولیت پلتفورم خانه هوشمند 
خود را به عهده بگیرد و شروع به انتشار به روزرسانی های منظم 

و ساده کردن کارکرد کلی هوم کیت کند.
یار کمکی هوم کیت آماده شده است

گش��ودن درهای Siri ب��ه روی توس��عه دهندگان همچنین 
می توان��د هوم کیت را ب��ه مرزه��ای جدیدی هدای��ت کند. 
تاکنون پلتفورم اپل در شمار دسترس��ی به محصوالت خانه 
هوشمند، بس��یار عقب تر از رقبای خود بود. با اینکه »آمازون 
الکسا« و »گوگل نست« روی هم به بیش��تر از 100 دستگاه 
مختلف دسترسی خواهند داشت، هوم کیت شرکت اپل تنها 
برای کمتر از 20 دستگاه فعال اس��ت؛ چرا که آمازون و نست 
)Nest(، برنامه های متن ب��ازی را ارائه می کنند که همکاری 
در زمینه خانه های هوشمند را در مقایسه با اپل بسیار ساده تر 
می کند. آمازون ب��ر »Alexa Skills Kit« خود تکیه دارد؛ 
ابزاری که برنامه نویس��ان می توانند دس��تورات قابل اجرای 
Tap و Echo، Echo Dot خ��ود را ب��رای دس��تگاه های 

طراحی کنند. همچنین یک ک��د اختصاصی برای پروژه های 
مرتبط با خانه های مجازی این ش��رکت در دس��ترس است. 
تمام این ابزارها تنها بخش کوچک��ی از پلتفورم نرم افزارهای 
این شرکت را تشکیل می دهند. کیت آمازون بیش از 1200 
دس��تور قابل اجرا را )تا 14 ژوئن( در خود جای داده اس��ت. 
دستوراتی مانند »برای شخصی از خانواده خود گل بفرستید یا 
نکته ای علمی از وب سایتی مشخص برای شما خوانده شود«. 
 از طرف دیگر پروژه نس��ت گوگل نیز تقریبا به همین ش��کل

کار می کند؛ هر چند که این شرکت سعی می کند دستورات 
را به ش��کلی انتخاب کند که به دس��تگاه ها و تاسیسات خانه 
هوشمند و س��رویس ها محدود ش��وند. یک توس��عه دهنده  
کیت مخص��وص Siri به اپل این ش��انس را می دهد که خود 

 را به آم��ازون و نس��ت نزدیک تر کن��د؛ هر چند هن��وز برای
پیشی گرفتن از رقبا به زمان نیاز دارد.

آینده ای روشن برای هوم کیت
همچنان ناش��ناخته های زی��ادی در رابطه ب��ا هوم کیت اپل 
وجود دارد )به عنوان مثال چه زمانی قرار اس��ت پاس��خ خود 
 WWDC ارائه کند؟(. کنفرانس  Amazon Echo را به
 امسال این مس��ئله را مش��خص کرد که اپل به دنبال رقابت

در زمینه خانه های هوش��مند اس��ت؛ اما اف��زودن هوم اپ به 
هوم کی��ت در iOS 10 و ب��از ک��ردن دره��ای Siri به روی 
برنامه نویسان، تنها شروع کار خواهد بود. اپل همچنین اعالم 
کرد که هوم کیت از دوربین های امنیتی پشتیبانی خواهد کرد؛ 
یک به روز رسانی مهم که به شما اجازه خواهد داد بازخوردهای 
زنده دوربین را در صفحه قفل آیفون مش��اهده کنید. گزارش 
ش��ده که برخی ش��رکت ها همین االن برای این دوربین ها، 
نرم افزاره��ای خوبی در اختیار دارند. اپ��ل همچنین خبر داد 
که ش��رکت های  خانه س��ازی بزرگ ایاالت متحده، از جمله 
»Lennar« و »KB«، هوم کیت را در سازه های جدید خود 
جای خواهند داد. با این امکانات جدید و ش��ایعات وجود یک 
رقیب برای Echo، هوم کیت و Siri به اپل کمک خواهند کرد 
که در آینده نزدیک، موقعیتی فراگیرت��ر در رقابت خانه های 
هوش��مند برای خود دس��ت و پا کند. iOS 10 ک��ه تمامی 
امکانات جدید هوم کیت را در خود جای خواهد داد، هم اکنون 
به شکل آزمایشی در دسترس کاربران است؛ البته زمان انتشار 

نسخه نهایی آن پاییز امسال گزارش شده است.

آیا اپل می تواند به رقابت خانه های هوشمند برگردد؟

کم کم عادت کنید که با خانه خود صحبت کنید!

انجم��ن نج��وم آمات��ور ای��ران درص��دد اس��ت برنامه 
 ای برای ش��ب رصدی بهترین بارش ش��هابی امس��ال

برگزار کند. مس��عود عتیقی، مدیر انجم��ن نجوم آماتور 
ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: ما در این 
انجمن همانند س��ال های گذش��ته، در راس��تای ارتقاء 
دیدگاه ه��ای جامعه آمات��وری، اقدامات��ی را همزمان با 
رویدادهای نجومی اجرایی می کنیم. وی افزود با وجود 
تم��ام محدودیت ها و عدم حمایت متناس��ب از س��وی 
دستگاه های اجرایی که اعتبار کافی دارند، برنامه هایی 
را در راستای اجرای برنامه های نجومی برگزار می کنیم. 

عتیقی با اش��اره به اهم برنامه های انجم��ن نجوم آماتور 
ایران اظهار کرد: بنا داریم در روز پنج ش��نبه ۳1 تیرماه 
که همزمان با شانزدهیمن سالروز فعالیت رسمی انجمن 
نجوم آماتوری اس��ت، ی��ک گردهمایی برپ��ا کنیم. وی 
افزود: همچنین قرار اس��ت در 1۳ ش��هریور ماه، مراسم 
بزرگداش��ت ابوریحان بیرونی را برگزار کنی��م و این روز 
را به عنوان روز ملی ستاره شناس��ی در کشور  پیشنهاد 
دهیم. مدیر انجمن نجوم آمات��ور ایران گفت: همچنین 
قرار اس��ت مراس��م ویژه یلدای ۹۵ را در تاریخ دوشنبه 
2۹ آذر و نشس��ت بزرگداشت حکیم طوس��ی  را در  روز 

 پنجشنبه، ۵ اسفندماه برگزار کنیم. وی با تاکید بر اینکه
ش��ب های رصدی به دور از پایتخت نی��ز از برنامه های 
انجمن نجوم آماتور ایران اس��ت،گفت: برنامه شب های 
رصدی  در راس��تای آش��نایی با مراکز تاریخی کش��ور 
و ایجاد فرصتی  برای ش��ناخت آس��مان  4 فصل س��ال 
طراحی ش��ده که قطعا م��ی تواند بار آموزش��ی و کیفی 
باالیی برای شیفتگان آس��مان داشته باشد. عتیقی بیان 
کرد: شب نجومی ویژه بهترین بارش شهابی سال )بارش 
پرساووشی( و آشنایی با آس��مان تابستان در مرنجاب یا 
کاروانسرای تاریخی کویر مرنجاب در روز پنجشنبه 21 
مردادماه، از دیگر برنامه های انجمن نجوم به ش��مار می 
رود. به گفته مدیر انجمن نج��وم آماتور ایران،همچنین 
آش��نایی با صور فلکی پاییزی کاروانسرای قصر بهرام در 
روزپنجشنبه 1۳ آبان و شب نجومی ویژه رصد و عکاسی 
از اجرام اعماق آس��مان زمس��تان کاروانس��رای سنگی 
را  در روز 12 اس��فندماه برگزار خواهیم کرد. وی تاکید 
کرد: ارائه به روزتری��ن، کارآمدترین و ب��ا کیفیت ترین 
تجهیزات رصدی و ابزارهای جانبی از سوی انجمن نجوم 
آماتور ایران، با نام های شناخته ش��ده جهانی و رویکرد 
 راه اندازی مراکز ویژه اخترشناس��ی در سراس��ر کشور، 
با تکیه بر تجارب پربار گذشته و ارائه مشاوره تلفنی رایگان 

نیز ادامه خواهد داشت.

 جزئی��ات و روند ارائ��ه اظهارنامه مالیاتی ش��رکت های
دانش بنیان که باید تا پایان تیر 1۳۹۵ به س��ازمان امور 

مالیاتی ارسال شود، توسط معاونت علمی اعالم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صاحبکار خراس��انی، 
سرپرست امور ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان با 
 تاکید بر لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط شرکت های

دانش بنیان اظهار کرد: با توجه به اجرایی شدن معافیت 
های مالیاتی شرکت های دانش بنیان از سال 1۳۹2، در 
چند سال گذش��ته اسامی ش��رکت های دانش بنیان به 
همراه مصادیق فعالیت های دانش بنیان آنها به سازمان 
امور مالیاتی معرفی ش��ده که خوش��بختانه با همکاری 
و همدلی س��ازمان امور مالیاتی، معافی��ت مالیاتی این 
شرکت ها اجرایی شده یا در حال پیگیری است.سرپرست 
امور شرکت ها و موسس��ات دانش بنیان افزود: با توجه به 
اینکه در حال حاضر تمامی شرکت های متقاضی استفاده 
از مزای��ای قانون حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان، 
موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند، این شرکت ها 
تا پایان تیرماه 1۳۹۵ الزم است اظهارنامه مالیاتی خود را 
به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.وی با بیان اینکه البته 
ممکن است برخی شرکت ها در سال مالی 1۳۹4، فروش 
نداشته باشند که  می توانند اظهارنامه مالیاتی خود را با 
ذکر عدم فروش، به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، گفت: 

ش��رکت های نوپا و تولیدی دانش بنیان که تا پایان سال 
1۳۹4 به تایید کارگروه رس��یده  اند و  اس��امی آنها روی 
 )www.Daneshbonyan.ir( صفحه اول س��امانه
اطالع رسانی شده، مشمول معافیت های مالیاتی قانون 
خواهند بود و اسامی آنها به س��ازمان امور مالیاتی اعالم 
می شود. دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
معاونت علمی وفناوری رییس جمهوری، درباره کاالها و 
خدمات مشمول معافیت مالیاتی برای این شرکت ها ابراز 
کرد: شرکت های دانش بنیان فقط می توانند برای کاالها و 
خدمات دانش بنیان خود معافیت مالیاتی )موضوع ماده 
۳ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان( تقاضا کنند 

و سایر کاالها و خدمات شرکت، مشمول این معافیت ها
نخواهد شد. وی ادامه داد: از این رو طی ماه  های گذشته 
با تعامل با ش��رکت ها، کااله��ا و خدم��ات دانش بنیان 
آنها در س��ال مال��ی 1۳۹4 مش��خص ش��د و از طریق 
reg.( کارتاب��ل ش��رکت های دانش بنی��ان در س��امانه

Daneshbonyan.ir( ب��ه ص��ورت اختصاص��ی به 
هر ش��رکت اطالع رسانی ش��ده است. سرپرس��ت امور 
ش��رکت های دانش بنیان، درب��اره زمان به��ره مندی از 
معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: 
شرکت های دانش بنیان، از تاریخ تایید کارگروه می توانند 
از معافیت اس��تفاده کنند و اگر بخشی از فروش کاالها و 

خدمات دانش بنیان، قبل از تاریخ تایید کارگروه باش��د، 
نمی توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند. 

دبیر کارگروه ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان در ادامه 
گفت: شرکت های دانش بنیان برای درخواست معافیت 
مالیاتی بای��د ردی��ف »1۵« در ج��دول »۶« اظهارنامه 
مالیاتی را تکمیل کنند که ب��رای درج صحیح اطالعات 
در ای��ن بخ��ش از اظهارنام��ه مالیاتی، ش��رکت ها الزم 
اس��ت با توجه به قیمت تمام ش��ده محص��والت دانش 
 بنیان خ��ود، هزین��ه و درآمده��ای این محص��والت را

تفکیک کرده باشند. وی با اشاره به لزوم انجام حسابرسی 
مالی برای ش��رکت های بزرگ گفت: براس��اس مصوبه 
کارگروه ارزیابی ش��رکت های دانش بنی��ان، اگر فروش 
ش��رکت ها بیش از یک میلیارد تومان باش��د، الزم است 
بر اس��اس ق�رارداد اجرای روش های توافقی رسیدگی 
به اطالعات مالی ش��رکت های دانش بنیان، دفاتر مالی 
ش��رکت ها از س��وی یکی از اعضای حقوقی عضو جامعه 
حسابداران رسمی کشور بررسی شده و گزارش حسابرسی 
برای دبیرخانه کارگروه ارسال شود. وی افزود: همچنین 
ش��رکت های دارای درآمد کمتر از یک میلیارد تومان، 
در ص��ورت انجام حسابرس��ی مالی مش��خص، از کمک 
هزینه معاونت علمی و فناوری در ای��ن زمینه بهره مند 

خواهند شد. 

ظاهرا امس��ال ش��یائومی تمرکز ویژه ای بر گوش��ی های باالرده 
دارد. مدیران این ش��رکت بارها اعالم کرده اند که ش��یائومی در 
نیمه دوم س��ال جاری میالدی، از دو گوشی هوشمند قدرتمند 
رونمایی خواهد کرد و ه��م اکنون نیز تمرکز ش��رکت روی این 
دو دس��تگاه اس��ت؛ البته این به معنای کم توجهی این شرکت 
به گوش��ی های ارزان قیمت نیست و همچنان ش��اهد ارائه  این 
محصوالت خواهیم بود. زومیت اطمینان داد که گوشی شیائومی 
می  نوت2 طی هفته های آتی رونمایی خواهد ش��د. مشخصات 
 و تصاوی��ر گوش��ی م��ی ۵ اس نیز طی چن��د هفته اخی��ر بارها

لو رفته اس��ت. یکی از مسئوالن ش��یائومی، به گوشی هوشمند 
باالرده دیگری اشاره کرده که ممکن است به زودی و در نیمه دوم 
سال جاری میالدی عرضه شود؛ اما نمی توان فهمید که منظور او 
دقیقا کدام گوشی هوشمند است. اکنون به لطف افشاگری های 
بیشتر، سخنان این مس��ئول درک بهتری به ما می دهد. گوشی 
Xiaomi Phone Pro ب��ه تازگ��ی در چی��ن لو رفته اس��ت؛ 
البته تنها مش��خصات سخت افزاری آن فاش ش��ده است و هنوز 
تصویری از آن وجود ندارد. هنوز نمی توان با قطعیت گفت که آیا 
نام این محصول، شیائومی فون پرو است یا خیر. ممکن است این 
شرکت چینی آن را ش��یائومی پرو یا شیائومی می پرو بنامد. این 
OLED گوشی از صفحه نمایشی ۵/۵ اینچی و فول اچ دی از نوع 
 بهره می برد که س��اخت AUO اس��ت. این گوشی هوشمند در

 LPDDR4 دو نسخه و با بهره مندی از 4 و ۶ گیگابایت حافظه رم
 ب��ا فرکان��س 1۸۶۶ مگاهرت��ز عرضه می ش��ود. این دو نس��خه

 UFS به ترتیب دارای ۶4 و 12۸ گیگابایت حافظه داخلی از نوع
2/0 هستند. در قلب این گوشی نیز تراشه 4 هسته ای و ۶4 بیتی 
اسنپدراگون ۸21 کوالکام  قرار دارد که از واحد پردازش گرافیکی 
قدرتمند آدرن��و ۵۳0 بهره می برد. این مجموعه س��خت افزاری 
قدرتمند، با یک باتری ۳۷00 میلی آمپر ساعتی تغذیه می شود. 
 ش��یائومی پرو در بخش جلویی خود ش��اهد حضور یک اسکنر

اثر انگشت است. در مورد سنسور دوربین های سلفی و اصلی این 
گوشی نیز اطالعاتی فاش شده است. این گوشی هوشمند دارای 
یک دوربین جلو و عقب 12 مگاپیکسلی خواهد بود. ممکن است 
این اطالعات چندان جذاب نباش��ند، ام��ا فاش کننده می گوید 
دوربین شیائومی پرو، از همان سنسور به کار رفته در گوشی های 
گلکسی اس ۷ و گلکسی اس ۷ اج بهره می برد. این بدان معناست 
 IMX2۶0 که این گوشی هوش��مند از سنس��ورهای قدرتمند
س��ونی و ISOCELL S۵K2L1 برخوردار اس��ت. در صورت 
باور داش��تن این افش��اگری، باید به این نکته نیز اش��اره کرد که 
 این سنسور با گشودگی دیافراگم f/2/0 در این گوشی هوشمند

به کار خواهد رفت که از گشودگی دیافراگم گوشی های گلکسی 
اس ۷ و گلکس��ی اس ۷ اج )f/1/۷( کمتر اس��ت. با توجه به این 
اطالعات، ش��یائومی پرو یک گوشی هوش��مند وسوسه انگیز با 

مشخصات بسیار خوب است.

فرناندو آلونس��و، راننده تیم فرمول یک م��ک الرن، به خوبی با 
پیشرانه های قدرتمند هوندا آشناس��ت؛ حال این راننده مطرح 
پشت فرمان س��ریع ترین خودروی ش��هری مجهز به پیشرانه 
 هوندا قرار گرفته اس��ت. آلونس��و در پیستی در کش��ور پرتغال

به همراه یکی از خبرنگاران نشریه های خودرویی این کشور، به 
آزمایش آکورا NSX 201۷ پرداخته اس��ت. به نقل از زومیت، 
پیست استوریل پرتغال برای اولین بار میزبان گرندپری اروپا بود 
و آیرتون سنا که در توسعه نسل اول NSX به هوندا کمک زیادی 
کرده است، در همین پیست، اولین قهرمانی خود در مسابقات 
فرمول یک را جشن گرفت. آلونسو پس از آزمایش آخرین نسل 
NSX در خصوص این خودرو گفت: آکورا NSX لذت رانندگی 
زیادی را نسبت به مسابقات فرمول یک به ارمغان می آورد؛ زیرا 
دیگر نیازی به دقت ب��ه کوچکترین جزئیات هن��گام رانندگی 
ندارید. این موضوع مانند تفاوت نقاشی هنری و نقاشی مهندسی 
اس��ت؛ اما آلونس��و هنگام آزمای��ش NSX 201۷ تحت تاثیر 
 توانایی های فرمان پذیری و به خصوص سیستم ترمز این خودرو

قرار گرف��ت. وی در این خص��وص گفت: در خص��وص تجربه 
رانندگی، موضوعی که باعث ش��گفتی من ش��د، سیستم ترمز 

این خودرو بود. 
ح��س ترمزگی��ری در ای��ن خ��ودرو فاصل��ه زی��ادی ب��ا 
 خودروه��ای فرمول یک ن��دارد. آک��ورا NSX م��دل 201۷

در حال حاضر با قیمت پایه 1۵۷/۸00 دالر به فروش می رسد. 
این خودرو به سیس��تم ق��وای محرکه هیبریدی پیش��رفته  ای 
 متش��کل از پیش��رانه ۶ س��یلندر توربو ش��ارژ ش��ده در کنار
 س��ه موتور الکتریکی مجهز ش��ده اس��ت. جعبه دنده ۹ سرعته
 دو کالچ��ه نی��ز وظیف��ه انتق��ال ق��درت در ای��ن خ��ودرو را

به عه��ده دارد. حداکثر توان آک��ورا NSX، ۵۷2 اس��ب بخار 
در کنار 4۷۶ پوند فوت گش��تاور اس��ت. به گفته مسئوالن این 
شرکت، این سوپر اس��پرت توانمند، توانایی رسیدن به سرعت 
 100 کیلومتر بر س��اعت را تنها در مدت زم��ان ۳ ثانیه دارد و
در نهایت نیز به حداکثر سرعت ۳0۸ کیلومتر بر ساعت می رسد.

شیائومی در آستین خود چه مخفی کرده است؟
یک پرچمدار یا یک باال رده تنها

نه خودروی عادی خیابان و نه فرمول یک؛
هوندا تا معجزه فاصله ای ندارد!

خبرخبر

توسط انجمن نجوم آماتوری برگزار می شود؛

شب نجومی ویژه بهترین بارش شهابی سال
شیوه ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت های دانش بنیان اعالم شد:

تا پایان تیر ماه فرصت باقی است

لنوو بیشتر به فکر جیب کاربرانش است؛

اقتصادی دیگر از لنوو در راه است
هوش مصنوعی در قامت روبات حادثه آفرید

آیا فوبیای روبات را باید باور کنیم؟
اولین تصاویر گرفته شده جونو به زمین مخابره شد؛

جونو از مشتری می گوید
در گذش��ته موتوروال، موبای��ل اقتص��ادی اش را با نام

Moto E معرفی ک��رد؛ اما اکنون ش��رکت لنوو پس 
Vibe C2 از تصاحب بخ��ش موبای��ل موت��وروال، از 
Moto E پرده برداش��ته که در اصل نس��ل تازه ای از 

به حساب می آید. به گزارش دیجیاتو، موبایل تازه لنوو 
از بدنه ای پالستیکی برخوردار اس��ت که در رنگ های 
مشکی و س��فید عرضه می ش��ود. ابعاد آن نیز معادل 
14۳، ۷1/4 در ۸/۵ میلی مت��ر اس��ت و 1۳۹ گرم وزن 

 دارد. نمایش��گر ۵ این��چ محص��ول 
ی��اد ش��ده، دارای رزولوش��ن 
HD ب��وده ک��ه چگال��ی 2۹4 
پیکس��ل در هر این��چ را به نمایش 
می کش��د. ای��ن ش��رکت چین��ی 
همچنی��ن از یک تراش��ه مدیاتک 
MT۶۷۳۵P ب��ا ش��ماره م��دل 

استفاده کرده که دارای پردازنده ای 
4 هس��ته ای با فرکانس کاری یک 
گیگاهرت��ز ب��وده و از پردازش��گر 
گرافیک��ی مال��ی T۷20 برخوردار 
است. Vibe C2 به یک گیگابایت 

حافظه رم و ۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده است. 
لنوو برای دوربین اصلی، به س��راغ یکی از سنسورهای 
۸ مگاپیکس��لی س��ونی رفته و در کنار آن، یک فالش 
LED نیز قرار داده است. در جلوی دستگاه همچنین 
یک سنسور ۵ مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر سلفی به 

خدمت گرفته شده است.
نکته مثب��ت دیگ��ر در مورد ای��ن موبای��ل اقتصادی، 
بهره گیری از نسل چهارم ش��بکه های مخابراتی است. 
از طرفی، عمر بات��ری مطلوبی را 
 هم می توان از آن انتظار داشت؛

چرا که نمایشگر، رزولوشن باالیی 
ندارد؛ اما از توان یک باتری 2۷۵0 
میلی آمپری در این موبایل بهره 
گرفته شده است.از نظر نرم افزاری 
هم موبایل لنوو ب��ه اندروید ۶ یا 
همان مارش��ملو مجهز شده که 
 Vibe البته می توان رابط کاربری
را در آن مش��اهده ک��رد. هن��وز 
 قیمت Vibe C2 از س��وی لنوو

عنوان نشده است.

شاید حمله روبات های سرکش به بش��ریت آن قدرها 
هم که تصور می کنیم، دور از ذهن و بعید نباشد. همین 
هفته گذش��ته برای اولین بار حمله یک روبات نگهبان 
به کودکی 1۶ ماهه در فروش��گاهی واقع در استنفورد 

کالیفرنیا به ثبت رسید. 
ماجرا از این قرار است که مس��ئوالن امنیتی فروشگاه 
مورد بحث، برای حفاظت از محوطه اطراف ساختمان 
این فروش��گاه از ی��ک روب��ات نگهب��ان ۳00 پوندی 
)1۳۶ کیلوگرمی( ب��ا ن��ام »Knightscope« بهره 

گرفته اند. این روبات می تواند با سنسور و دوربین های 
خود، محیط اطراف را جهت شناس��ایی هرگونه رفتار 
 مشکوک رصد کند؛ اما یک نقص در سیستم تشخیص
 باعث شد این روبات، به اشتباه به پسر بچه ای 1۶ ماهه

حمله کرده و ضمن زمین زدن، س��بب وحشت او شود. 
مادر کودک در شرح این حادثه می گوید: »روبات محکم 
به پسر من کوبید و باعث شد او با صورت به زمین بخورد 
و در ادامه نیز از حرکت نایستاد؛ تا این که روی او افتاد. 

بچه م��ن در آن ش��رایط ب��ه ش��دت گری��ه می کرد؛ 
 در حال��ی ک��ه پس��رم ب��ه ن��درت چنین واکنش��ی

نشان می دهد«. مسئوالن  فروش��گاه به طور رسمی از 
مادر این پس��ر بچه عذر خواهی کردند و کارشناس��ان 
شرکت سازنده روبات Knightscope نیز اعالم کردند 
اشکال در نرم افزار تشخیصی محصول شان، سبب بروز 

این حادثه شده است. 
 بروز ای��ن اتف��اق در اثر یک نق��ص نرم افزاری س��اده، 
کامال بدیهی به نظر می رس��د؛ اما هس��تند افرادی که 
دچار توهم توطئه باش��ند و این اتفاق را »اولین تالش 
روبات های یاغی برای ارزیابی ویژگی های دفاعی نسل 

بشر« بدانند.

فضاپیمای Juno  ناسا هم اکنون در مدار مشتری به 
دور این س��یاره گازی می چرخد و آنطور که داده های 
مخابره شده برای کارشناسان سازمان فضایی آمریکا 
نش��ان می ده��د، اوضاع آن خ��وب به نظر می رس��د. 
دوربین JunoCam در س��طح عملیات��ی قرار دارد 
و آماده اس��ت تا عکس های خود را برای زمین ارسال 
کند. عکس ترکیبی که در تصویر مش��اهده می کنید، 
نخستین تصویری است که از زمان رسیدن Juno به 
مقصد، دریافت شده و زمانی گرفته شده که فضاپیما 
در فاصله 4/۳ میلیون مایلی از سیاره هدف قرار داشت. 
در این تصویر لکه بزرگ مش��تری و همچنین سه قمر 
 آن به نام های Io، Europa و Ganymede کامال

قابل رویت هستند. اسکات بولتون از موسسه تحقیقات 
س��اوت وس��ت، طی بیانیه ای در این رابطه گفت: این 
تصویر که از JunoCam دریافت شده، نشان می دهد 
فضاپیما توانسته به س��المت محیط رادیواکتیو حول 
مش��تری را پشت س��ر بگذارد و آماده اس��ت که روی 
قطب های آن قرار بگی��رد. او در ادامه گف��ت: ما برای 
دریافت اولین تصاویر Juno از قطب های مش��تری، 
لحظه ش��ماری می کنیم؛ البته برای آنکه دانشمندان 

 نمای بهت��ری از ای��ن س��یاره گازی را دریافت کنند،
الزم است اندکی بیشتر منتظر بمانیم. طبق اعالم ناسا 
نخستین عکس های رزولوشن باال از مشتری، قرار است 
در تاریخ ششم شهریور ماه سال جاری گرفته شود. در 
این تاریخ، Juno ب��ه مس��افت 41۸4 کیلومتری از 
سطح مشتری می رسد و س��پس به بررسی شفق های 
قطبی، جو و ساختار این س��یاره خواهد پرداخت؛ اما 
در تمام طول مسیر، JunoCam از آن عکسبرداری 

خواهد کرد.
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خبراخبار

فرماندار برخوار:

بازارهای روز شهرستان برخوار 
ساماندهی شود

ساختمان جدید کتابخانه در 
بویین میاندشت احداث می شود

فرماندار دهاقان:

حمایت از سرمایه گذاران در 
اولویت دولت قرار گیرد

۷۵ درصد جمعیت شهرستان تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی

شاهین شهر  اردستانخوروبیابانک

۳۰میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد 
مقاومتی پرداخت می شود

بیش از ۳۰درصد مدارس شهرستان 
تخریبی است

باشگاه های خصوصی تیران و کرون 
زمینه ساز رشد ورزش هستند

 کشاورزان چادگانی به 
کشت های جایگزین اعتماد کنند

رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل:

یاد ائمه)ع( با نابودی مزار ایشان 
از خاطر مسلمانان پاک نمی شود

امام جمعه شهرضا ترویج فرهنگ مشاوره قبل از ازدواج را یکی 
از مهم ترین مصادیق سللبک زندگی اسللامی دانست و گفت: 
یکی از معضات جامعه ما مشللکات زوج های جوان و مسئله 
طاق اسللت که بهترین راهکار برای کاهش آن مشاوره قبل از 

ازدواج است.
شللورای فرهنگ عمومی با توجه به اینکه با آحاد جامعه سر و 
کار داشته و رصد مسللائل فرهنگی در جامعه نیز به عهده این 
شوراست، مهم ترین و موثرترین شورای اقماری شورای عالی 

انقاب فرهنگی است.
اگر شورای فرهنگ عمومی بتواند از تمام ظرفیت خود استفاده 
کند، به طور قطع می تواند تاثیرات شگرفی در وضعیت فرهنگی 
مردم که از اصلی ترین دغدغه های مقام معظم رهبری اسللت 

به وجود آورد.
امام جمعه شهرضا در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان، 
اظهار داشت: اسام به عنوان عالی ترین و جامع ترین دین الهی 
دستورات کاملی برای تمامی شئون زندگی انسان دارد، اما الزم 

است این دستورات احصا و منتشر شود.
حجت االسام سیف ا... یعقوبی افزود: سبک زندگی اسامی بر 
تمامی جوانب حیات فردی و احتماعی انسللان ها نظر دارد و از 
این نظر کسللی نمی تواند ادعا کند که احکام این دین الهی از 
توجه به برخی از وجوه  حیات فللردی یا  اجتماعی غفلت کرده 

است.
وی بیان کرد: یکی از مهللم ترین نتایج ترویج سللبک زندگی 
اسامی کاهش معضات اجتماعی است زیرا تمامی مسائلی که 
امروزه جامعه ما با آن دست به گریبان است ناشی از بی توجهی 
به احکام و دسللتوراتی اسللت که تحت عنوان سللبک زندگی 

اسامی مطرح می شود.
امام جمعه شللهرضا اخاق مداری را یکی از اصول مهم اخاق 
اسامی دانست و گفت: متاسفانه امروزه در جامعه ما به مسئله 
اخاق در محیط های فردی و اجتماعی بی توجهی می شود، ما 
باید براساس تعالیم اخاق اسللامی به عنوان جزئی از جامعه 

همواره به دنبال برقراری  روابط حسنه با دیگران باشیم.
یکی از مهم تری�ن نیازهای اجتماعی ما، ترویج س�بک 

زندگی اسالمی است
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین نیازهای اجتماعی ما ترویج 
سبک زندگی اسامی است و در این زمینه باید بیشتر در زمینه 
ترویج اخاق اسللامی در محیط جامعه تاش کنیم رسانه ها  
باید در این زمینه پیش قدم شللوند و در ترویج سللبک زندگی 

اسامی تاش کنند.
حجت االسام یعقوبی تصریح کرد: اسام بر لزوم حفظ کرامت 
دیگللران در جامعه تاکید بسللیاری دارد  و از ایللن نظر ممکن 
اسللت افراد و گروه های اجتماعی تحت تاثیر سایر برنامه های 
ضدفرهنگی غیراسامی رفتارهایی  از خود بروز دهند که خاف 

این مسئله باشللد، بنابراین آنچه بیش از همه مهم است ترویج 
اصول و مبانی سبک زندگی اسامی در بین افراد است.

وی با اشاره به آمار باالی طاق در جامعه، گفت: اگر زوجین با 
وظایف خود در سیستم زندگی اجتماعی اسامی آشنا باشند 
 و سللخنان قرآن و اهل بیت)ع( را ماک عمل خود قرار داده و

 اهل بیت)ع( را به عنوان الگوهای عملی خود بشناسند و تاش 
کنند تا همانند آن بزرگان رفتار و عمل کنند، هیچ گاه معضاتی 

نظیر طاق در خانواده ها ایجاد نمی شود.
ترویج فرهنگ مشاوره قبل از ازدواج یکی از مهم ترین 

مصادیق سبک زندگی اسالمی است
امام جمعه شهرضا ترویج فرهنگ مشاوره قبل از ازدواج را یکی 
از مهم ترین مصادیق سبک زندگی اسللامی دانست و تصریح 
کرد: یکی از معضللات جامعه ما مشللکات زوج های جوان و 
مسئله طاق است که بهترین راهکار برای کاهش آن مشاوره 

قبل از ازدواج است.
وی اظهار داشت: مشاوره قبل از ازدواج یک نیاز ضروری برای 
جامعه اسللت، اما مردم هم باید با آگاهی نسبت به مزایای این 
مشاوره ها برای انجام آن  و استفاده از رأی و نظر مشاوران اقدام 
کنند.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرضا در ادامه این 
جلسه، اظهار داشت: قرآن کریم زیر بنای تعالیم اسامی است 

و باید به عنوان محور امور در نظر گرفته شود.
محمدعلی جعفری افزود: متاسفانه در بسللیاری از موارد تنها 
به زیباخوانی و زیبا نویسی قرآن توجه کرده و از توجه به دیگر 
زوایای قرآن غافل بوده ایم. اگرچه  قرائت و کتابت زیبای قرآن 

مقدمه ای برای عمل به قرآن است، اما متاسفانه در برخی موارد 
از عمل به تعالیم قرآنی غافل بوده ایم.

طالق های عاطفی زنگ خطری ب�رای روابط اجتماعی و 
خانوادگی است

عضو هیئللت علمی دانشللگاه آزاد و مدیر مرکز مشللاوره کوثر 
شهرضا در ادامه جلسه، گفت: آمار باالی طاق در جامعه ایرانی 
و طاق های عاطفی زنگ خطر متاشی شدن روابط اجتماعی 
 و خانوادگی را به صدا درآورده و اگر اقدام مناسبی انجام نشود، 

به زودی شاهد معضات زیادی در این زمینه خواهیم بود.
احمد غضنفری گفت: در بسیاری از موارد نه والدین و نه فرزندان 
آموزش کافی و درسللتی در خصوص بایدها و نبایدهای دوران 
قبل و بعد از ازدواج ندیده اند و این مسئله باعث بروز تنش های 

خانوادگی که طاق یکی ازعواقب  آن است، شده  است.
وی با تاکید بر ضرورت آمللوزش همه افراد جامعلله در زمینه 
 نیازهای عاطفللی، مادی و جسللمی در دوران قبللل از ازدواج

 اظهار داشت: امروزه افراد زمانی به روانشناس مراجعه می کنند 
که دوران آشللنایی را گذرانده و در آسللتانه عقد و آغاز ازدواج 
هستند در حالی که بر اساس اصول علمی الزم است در دوران 

قبل از ازدواج به مشاور مراجعه شود.
استاد دانشگاه آزاد شهرضا اظهار داشت: نخستین گام در ایجاد 
یک زندگی سللالم و آغاز دوران زناشللویی موفق، خودشناسی 
اسللت زیرا این عامل مقدمه برقراری روابط سللالم و پایدار در 
 کانون خانواده هاست، فردی که بتواند به خوبی با دیگران ارتباط

 برقرار کند توان اداره زندگی خود را نیز دارد.

 رییس اداره جهاد کشللاورزی چادگان با اشللاره به اینکه درسال 
زراعی جدید استقبال کشاورزان از کشت کلزا در مقایسه با سال 
قبل بهتر بوده است، گفت: کشاورزان به کشت های جایگزین مانند 

کلزا اعتماد کنند.
بختیار حاجتی به کاهش کشللت هشللت هکتاری گیاه کلزا در 
شهرستان چادگان اشاره کرد و اظهار داشت: کشاورزان چادگانی 
در سال زراعی امسللال ۴۲ هکتار از اراضی شهرستان چادگان را 
به کشت کلزا اختصاص دادند که به علت سللرمای بهاره و تمایل 
نداشتن کشاورزان به کشت های جایگزین برای محصوالتی مانند 

سیب زمینی، این سطح به ۳۵ هکتار کاهش پیدا کرد.
وی افزود: برداشت کلزا در شهرستان چادگان شروع شده و با توجه 
به عملکرد دو و نیم تن در هر هکتار پیش  بینی می  شللود امسال 

بیش از ۸۷ تن دانه  های روغنی کلزا در شهرستان برداشت شود.
رییس اداره جهاد کشاورزی چادگان تصریح کرد: کشت کلزا در 
سال زراعی گذشته از سوی کشاورزان شهرستان مورد استقبال 
قرار نگرفللت و در نتیجه انجام نشللد اما در سللال زراعی جدید با 
استقبال کشللاورزان از کشللت کلزا پیش  بینی می  شود در سال 
آینده بیللش از ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرسللتان به کشللت کلزا 

اختصاص یابد.

 رییللس اداره ورزش و جوانان شهرسللتان تیران و کللرون گفت: 
باشگاه های خصوصی شهرسللتان تیران و کرون زمینه ساز رشد 

ورزش در سطح شهرستان هستند.
عباس مرادیان در آیین افتتاحیه مدرسه فوتبال نوین اظهارداشت: 
بخش خصوصی به رفع محدودیت امکانات ورزشی کمک کرده و 

نیازهای ورزشی شهرستان را در حد امکان رفع کرده است.
وی بیللان کرد: محدودیت هللای اعتباری و امکاناتللی دولت مانع 
پیشرفت و گسترش ورزش می شود که مشارکت بخش خصوصی 
و دولتی نقش بسزایی در رفع این موانع و گسترش ورزش در سطح 

شهرستان تیران و کرون داشته است.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون بیان داشت: 
باشگاه های خصوصی شهرسللتان تیران و کرون زمینه ساز رشد 

ورزش در سطح شهرستان هستند.
وی تصریح کرد: قهرمانی و کسللب مدال های قهرمانی تنها هدف 
موسسات و باشگاه های ورزشی نیست بلکه ارتقای سامت جسمی 
و روحللی از مهم ترین برنامه های این موسسللات اسللت که برای 

دستیابی به این اهداف خانواده ها نقش بسزایی دارند.
مرادیان اضافه کرد: هزینه کردن  در حوزه ورزش، سرمایه گذاری 

برای نسل جوان و ارتقای سطح سامت فردی و اجتماعی است.

فرماندار برخوار گفت:  بازارهای روز باید در برخوار ساماندهی  
و مشکات بهداشتی آنها بررسی و برطرف شود.

محمدرضا عبدانللی در کارگروه تخصصی سللامت و امنیت 
غذایی اظهار داشللت: شللهرداری ها باید از مراکز بازار روز در 
شللهرها بازدید کرده  و مشکات بهداشللتی موجود در آنها را 

بررسی و با متخلفان برخورد کنند.
وی گفت:  با کشاورزانی که از پساب فاضاب استفاده می کنند 
برخورد جدی می شود و جهاد کشاورزی باید گشت های خود 

و نیز اطاع رسانی به مردم را افزایش دهد.
فرماندار برخوار مشکل بهداشللتی کشتارگاه ها در شهرستان 
را نیازمند بررسی و توجه بیشتر شبکه دامپزشکی،  بهداشت و 
درمان و محیط زیست بیان کرد و افزود: باید با تشکیل جلسه 

مشکل بهداشتی این کشتارگاه ها برطرف شود.
وی ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان را نیاز برخوار 
دانست و گفت:  الزم است که مسئوالن از  راه اندازی ایستگاه 

سنجش آلودگی هوا در این شهرستان  حمایت کنند.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بویین میاندشت 
در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان 
در سللال جاری با اشللاره به تعللداد ۲ هللزار و ۵۱۰ نفر عضو 
 فعللال در کتابخانه هللای عمومی شهرسللتان گفللت: باید با 
برنامه ریزی های مناسللب فرهنللگ کتللاب و کتابخوانی را 

درجامعه نهادینه کرد.
زالی، رشللد و پویایی کتابخانه ها را نیازمند توجه و مساعدت 
مسئوالن دانست و افزود: از شهرداری های بویین میاندشت و 
افوس به دلیل واریز مبلغ نیم درصد از درآمدهایشان به حساب 

کتابخانه کمال سپاسگزاریم.
رییس اداره کتابخانه های بویین میاندشت همچنین از احداث 
ساختمان جدید کتابخانه مرکزی شهرستان در آینده خبر داد 
و تصریح کرد: پیگیری های الزم برای انجام این پروژه در حال 
انجام اسللت و در این بین جذب خیرین کتابخانه سللاز امری 

اجتناب ناپذیراست.

ساخت صندوق الکتریکی در دانشگاه آزاد دهاقان، جذب سرمایه گذار 
برای رفع بیکاری و اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان به واحدهای صنعتی 
استان اصفهان از جمله مباحث مطرح شده در جلسه کارگروه اشتغال 

شهرستان دهاقان بود.
 فرماندار دهاقان در جلسلله کارگروه اشتغال با اشللاره به حمایت از 
تولید کنندگان اظهار داشت: در جلسات کارگروه اشتغال، پیگیری 
مصوبات در اولویت قرار دارد، زیرا دغدغه اصلی و مهم مسئوالن و مردم 
اشتغال است.علی اصغر قاسمیان ایجاد بستر هم افزایی برای موضوع 
اشتغال را مهم دانست و افزود: جلسات کارگروه اشتغال بستر مناسبی 
برای اشتغال بوده و دولت و مسئوالن باید حمایت از سرمایه گذاران 

را در اولویت قرار دهند.
جذب سرمایه گذار برای رفع بیکاری

وی تصریح کرد: ایجاد بستر مناسب برای حمایت از سرمایه گذاران 
و اطاع رسانی به آنان بسیار حائز اهمیت است زیرا گاهی اوقات یک 
سرمایه در گردش می تواند یک واحد تولیدی را از تعطیلی نجات دهد 

که انجام  این  امر به حمایت نیاز دارد.
فرماندار دهاقان مهم تریللن راه نجات دهاقان  از بیللکاری را  جذب 
سرمایه گذاران دانست و خاطرنشان کرد: با فعالیت ستاد تسهیل در 
استان و نظارت استاندار، برخی از مشکات کارگروه اشتغال رفع شد و 

این امر مهم مانع تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی شد.
وی جذب سللرمایه در گردش را ضروری دانسللت و بیللان کرد: آمار 
کلی ثبت نام کنندگان، متقاضیان واجد شرایط و واحدهای تولیدی 
شهرسللتان ظرف ۳ روز به فرمانداری دهاقان اعام شود تا از طریق 
استان پیگیری شود و موانع سللر راه این واحدهای تولیدی از طریق 

جذب سرمایه در گردش رفع گردد. 
اختصاص 9۰۰ میلیارد توم�ان به واحدهای صنعتی اس�تان 

اصفهان
بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان نیز با حضور در این جلسه 
اظهار داشت: از تسللهیاتی که دولت در راستای اقتصاد مقاومتی به 

کشور اختصاص داده است خبری نیست.
محمد علللی دهقانی با بیان اینکه ۳۲ جلسلله در اسللتان تشللکیل 
شد افزود: در این ۳۲ جلسلله اسللتانی حدود ۳۲۰ طرح  مصوب به 
بانک ها داده شللد.وی بیان کرد: اگر تولید کننللدگان با وجود همه 
 گرفتاری ها به حال خود رها شوند پیامدهای تاسف باری برای جامعه

 به دنبال خواهد داشت. بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان از 
تخصیص اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومانی  استان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
سهم هر شهرستان ازتخصیص  اعتبارات در این راستا با توجه به میزان 

فعالیت آنان در این بخش می باشد.
وی تصریح کرد: این تخصیللص ۹۰۰ میلیارد تومانللی به ۴۵ بنگاه 
 و واحد صنعتی واگذار می شللود که البته  تقسللیم شهرستانی هنوز 
صورت نگرفته است.دهقانی افزود: نرخ سود تسهیات به واحدهای 
تولیدی در چند روز گذشته کاهش یافته و از این  سود ۱۲ درصدی 

می توان بهره خوبی برد.
  خشکس�الی س�بب روی آوردن ب�ه بخش صنع�ت و معدن 

شده است
وی با بیان اینکه حمایللت از تولید کنندگان مانع از بروز مشللکات 
می شود، اظهار داشت: خشکسالی به ویژه در شهرستان دهاقان امرار 
معاش مردم را با مشکل مواجه کرده است، بنابراین به ناچار مردم باید 
به بخش صنعت و خدمات روی آورند، از این رو باید مورد تشللویق و 
 حمایت ویژه مسللئوالن قرار گیرند تا از بروز مشللکات پیشگیری

 شود.

 رییس شللعبه تامین اجتماعی شهرسللتان خوروبیابانک ضمللن تبریک هفته
 تامین اجتماعی، تعداد بیمه شدگان این شهرسللتان را بیش از چهار هزار نفر 
عنوان کرد و افزود: شللعبه تامین اجتماعی خوروبیابانک با توجلله به قوانین و 

مقررات و اهداف سازمان در شهرستان خوروبیابانک ایفای نقش می کند.
حسنعلی ثابتی تعداد مستمری بگیران شهرسللتان را ۱۰۲۰ نفر عنوان کرد و 
افزود: این تعداد شللامل بازنشسللته، بازمانده و ازکار افتاده هاست و همچنین 

۸۱۰۰ نفر افراد تبعی بیمه شدگان اصلی می باشند.
وی با اشاره به جمعیت ۱۳ هزار نفری شهرسللتان تصریح کرد: با توجه به ارقام 
 مذکور می توان گفللت ۷۵ درصد از جمعیت شهرسللتان تحت پوشللش بیمه 

تامین اجتماعی هستند.
 رییس شللعبه تامین اجتماعللی خوروبیابانک تشللکیل پرونللده الکترونیکی

  بیمه شللدگان را یکللی از اقدامات موثللر در تسللهیل خدمت رسللانی به آنها 
 عنوان کللرد و افللزود: در حللال حاضر بلله منظور ارتقللای خدمللات، کاهش 
هزینه ها،تسریع پاسخگویی و صرفه جویی در مصرف کاغذ و مراجعات حضوری، 
نام نویسی متمرکز و تخصیص شماره جدید به تمام بیمه شدگان اصلی و تبعی 

کارفرمایان و مستمری بگیران به طور فعال صورت می گیرد.
ثابتی افزود: بیمه شدگان می توانند با مراجعه به سازمان، نسبت به تکمیل فرم 

اطاعاتی خود برای تخصیص شماره جدید اقدام کنند.
رییس شللعبه تامین اجتماعللی تصریح کللرد: در اجرای سیاسللت های کان 
 اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی، کارگاه های

 واحد های فعال تولیدی، صنعتی و معدنی می توانند با مراجعه به شعب استان 
حداکثر تا تاریخ ۲۷ شللهریورماه سللال جاری از بخشللودگی جرائم مندرج در 

بخشنامه مربوطه بهره مند شوند.

فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی اردستان اظهارکرد : در سال جاری تا سقف ۳۰میلیارد 
ریال تسهیات به طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان پرداخت می شود.

سرهنگ پاسدار امیر صادقی در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی در ناحیه مقاومت بسیج 
اردستان گفت: امسال پیش بینی می شود برای اجرای طرح های اقتصادی مقاومتی در 

شهرستان مبلغ ۳۰میلیارد ریال تسهیات پرداخت گردد.
وی با بیان اینکه شهرسللتان اردسللتان به عنللوان یک قطب تولید پسللته بللا بیش از 
۲۰۰۰هکتار زمین زیر کشللت نیاز به ایجاد ۵ کارگاه بزرگ و ۳۰کارگاه کوچک خانگی 
برای فرآوری و بسللته بندی پسللته دارد تصریح کرد: در این زمینه یک طرح بزرگ  در 

دست اجرا می باشد.
فرمانده قرارگاه بسیج سللازندگی همچنین از تولید سللاالنه بیش از۲۰هزار تن  انار در 
شهرسللتان خبرداد و افزود: در این زمینه نیز نیاز به کارگاه های فللرآوری و تولید انواع 

محصوالت تبدیلی وجود دارد که گام های موثری در این راستا برداشته شده است.
 سللرهنگ صادقی جمع آوری و فللرآوری شللیر را  از دیگر طللرح های در دسللت اجرا 
 اعام کرد و افزود: روزانه بیش از ۱۵ تن شللیر در شهرستان تولید می شود و کار احداث 

یک واحد فرآوری فرآورده های لبنی در شهرستان آغاز شده است.
وی در خصوص اردوهای هجرت نیز گفت: این اردوها از اول مرداد ماه آغاز می شود و تا 

پایان شهریور ادامه خواهد یافت.
 سللرهنگ صادقی افللزود: در این طللرح تعللداد ۱۰۰۰نفر جللوان و نوجللوان در قالب 
دانش آموز ، دانشجو ، بسیج مهندسی و عمران و نیروهای بسیج محلی شرکت خواهند 
 داشت. وی دوره های اردوها را ۱ ، ۷ ،۱۰  و ۱۲ روزه اعام کرد  و افزود: تعمیر، بهسازی و

 زیبا سازی مدارس  و اعزام گروه های جهادی به روسللتاهای مناطق محروم شهرستان 
برای امور کشللاورزی ،عمرانی و … از جمله فعالیت های  بسللیج در اردو های جهادی 

خواهد بود.

مدیللر آمللوزش و پللرورش شللاهین شللهر در جمللع مدیللران و روسللای انجمللن 
اولیا و مربیللان مدارس شهرسللتان با اشللاره به مهاجر پذیللر بودن شهرسللتان گفت: 
 سللاالنه به طللور متوسللط ۱۰۰۰ دانش آموز بلله جمعیت دانللش آموزان شهرسللتان

 اضافه می شللود کلله باالترین نرخ رشللد جمعیتی در اسللتان اصفهان اسللت و همین 
 امرسللبب ایجللاد مشللکاتی در بعللد نیللروی انسللانی و کمبللود فضاهای آموزشللی 

شده است.
وی بللا بیللان اینکلله علی رغللم قدمللت کمتر از ۵۰ سللال شللاهین شللهر، بسللیاری 
از فضاهللای آموزشللی ایللن شللهر در شللرایط مناسللبی قللرار ندارنللد و در شللأن 
دانللش آمللوزان نیسللتند، خاطرنشللان کللرد: از مجمللوع حللدود ۹۰ سللاختمان 
 آموزشللی در سللطح شهرسللتان بیللش از ۳۰ درصللد، نیللاز بلله تخریب و نوسللازی 
 دارد. کریم کمال در اداملله اظهار کرد:با آنکه آموزش و پرورش شهرسللتان در خصوص

 کمک های خیرین دربحث ساخت و ساز فضاهای آموزشی و راه اندازی مدارس غیردولتی 
در سطح اسللتان اصفهان از  مناطق برتر محسوب می شللود اما از نظر کمبود فضاهای 

آموزشی نیز جزو سه منطقه اول استان هستیم!
وی افزود: در سال تحصیلی گذشته با کمک و مشللارکت خیرین مدرسه ساز تعداد ۵۴ 
کاس به فضاهای آموزشی اضافه شد که امیدواریم در سال تحصیلی پیش رو نیز همین 
تعداد کاس که توسط خیرین و بنیاد برکت در سطح شهرستان در حال ساخت می باشد 

به فضاهای آموزشی ما اضافه شود.
مدیر آموزش و پرورش شللاهین شللهر تاکید کرد: با وجود مشللکات عدیللده فراروی 
ما در خصوص کمبود فضاهای آموزشللی و تخریبللی بودن مدارس، باز هللم  همکاران 
 مللا در مجموعلله آمللوزش و پللرورش شهرسللتان بللا همللکاری و همراهللی اولیللای

 دانش آموزان، سللال تحصیلی جدید را نیز همچون گذشللته با همتی مضاعف و تدابیر 
عقانی آغاز خواهند کرد.

رییس اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل گفت: نام و یاد ائمه)ع( با 
نابودی مزار ایشان از خاطر مسلمانان پاک نمی شود.

 حجت االسام سمیع ا... مردان با گرامیداشت ۸ شوال سالروز تخریب 
قبور ائمه بقیع )ع( اظهار کرد: ائمه معصوم )ع( راه نجات و نور هدایت 
امت ها هسللتند و وهابیت به خیال باطل خللود می خواهد این نور را 

خاموش کند.
وی هشتم شوال را روز غم بار تاریخ اسللام نامید و خاطر نشان کرد: 
در این روز، مدعیان دروغین پیرو سیره رسول اکرم )ص( با هجومی 
وحشیانه به قبرستان بقیع، آرامگاه امامان معصوم )ع( را ویران کردند.

رییس ستاد ساماندهی شللئون فرهنگی آران و بیدگل، از بین بردن 
فرهنگ توسللل به اهل بیت )ع( را از اهداف تخریللب بقیع خواند و 
افزود: وهابیت با این اقدام خود تاش کرد مانعی برای نفوذ و گسترش 
اسام ناب در دل های  مسلمانان ایجاد کند، غافل از اینکه نه تنها یاد 
و نام ائمه معصوم )ع( با هدم و نابودی نشان های مزار ایشان از خاطر 
مسلمانان پاک نمی شود بلکه هر بار دیدن  صحنه غم بار قبور مطهر 

آنها، عشق و ارادت را در دل های شیفتگان شعله ورتر می کند.
حجت االسام مردان، با اشللاره به اینکه استعمار غربی صهیونیستی 
کم هزینه ترین و موثرترین شیوه برای ضربه زدن به اسام حقیقی را 
استفاده از گروه های تکفیری و وهابی می داند، تصریح کرد: وهابیت، 
تحت نام اسللام و تعالیم پیامبر اعظم )ص(، بزرگترین ضربات را بر 
پیکره جامعه اسللامی وارد کرد و با صهیونیسللم پنجه در پنجه هم 
انداخته و با نام دین، انسانیت را ذبح می کند که نمونه آن را در اقدامات 

وحشیانه داعش در سال های اخیر شاهد هستیم.
عضو شورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل با تاکید بر اینکه جریان 
تخریب بقیع تنها اقدام غیر منطقی و غیر عقایی تفکرات وهابی نبود، 
تصریح کرد: تخریب قبور امامین عسکریین )ع( در سامرا، تخریب مزار 
اویس قرنی، عمار یاسر و وابصه بن معبد االسدی، تاش برای تخریب 
حرم مطهر حضرت زینب )س( و حضرت سکینه )س(، تخریب مرقد 
اصحاب پیامبر )ص( و نبش قبر علمای صوفیه در لیبی تنها گوشه ای 

از وحشی گری جریان های منتسب به وهابیت و تکفیری هاست.
مردان، با اشاره به اینکه وهابیت تکفیری ریشه در تحجر و بازگشت 
به دوران جاهلیت دارد، تصریح کرد: وهابیت ساخته دست استکبار 
و صهیونیست با هدف ایجاد اختاف بین مسلمانان و تحریف چهره 
واقعی اسام ناب محمدی بنا شده اسللت، از این رو وحدت و انسجام 

مسلمانان اعم از شیعه و سنی الزمه مقابله با این فرقه تکفیری است.
رییس اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل با یادآوری اینکه اقدامات 
شللوم وهابیت محدود به شیعه نمی شود، خاطر نشللان کرد: تمامی 
جهان اسام و علمای تشیع و اهل سنت باید در مقابل جریان وهابیت 
بایستند زیرا به استناد آیات قرآنی، پیروزی نهایی با امت اسام ناب 

محمدی )ص( و پیروان حق و حقیقت خواهد بود.

امام جمعه شهرضا:

ترویج سبک زندگی اسالمی کاهش معضالت اجتماعی را به همراه دارد
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یک فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی گفت: یکی از موارد مهم 
و شایع در فصل گرما، مسمومیت های غذایی اس��ت و با توجه به اینکه 
تابستان، فصل س��یر و س��فر اس��ت، ضرورت دارد نکات بهداشتی در 
خصوص مصرف آب آشامیدنی و غذای س��الم در سفر به خوبی رعایت 

شود.
دکتر پژمان علوی نژاد ادامه داد: افرادی که قصد سفر دارند حتما بطری 
آب معدنی بهداشتی همراه داشته باش��ند تا در طول سفر با مشکل آب 
آشامیدنی سالم مواجه نشوند. مسافران در طول سفر باید مکررا از آب 
اس��تفاده کنند تا آب بدنش��ان تحلیل نرود و از بروز مشکالت کلیوی 

جلوگیری شود.
عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی جندی ش��اپور اهواز گفت: 
کاهش آب، ضررهای بسیار زیادی به سیستم بدن وارد می کند؛ کمبود 
آب بدن ضمن اینکه موجب ایجاد اختالل در عملکرد آنزیم های گوارشی 
می شود، موجب رسوب امالح در کلیه ها ش��ده و فرد را  مستعد ابتال به 

سنگ کلیه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: از جمله موارد بس��یار مهم در س��فر برای جلوگیری از 
مس��مومیت های غذایی، توجه به مصرف مواد غذایی سالم و تازه است. 
برای تهیه غذا تاکید می شود از دستفروش های خیابانی اقدام به خرید 
نکنید و به سراغ مواد غذایی که در کنار خیابان به صورت غیربهداشتی 

عرضه می شوند، نروید.
این فوق تخصص گوارش، کبد و آندوسکوپی توضیح داد: مواد غذایی در 
هوای گرم بیشتر در معرض فاسد شدن قرار می گیرند و انواع باکتری ها و 
ویروس ها در این غذاها رشد می کنند، بنابراین توصیه می شود غذاها به 

خصوص در فصل گرما به صورت تازه آماده و مصرف شوند.
علوی ن��ژاد گفت: ب��رای نگهداری غ��ذا در منزل و جلوگیری از فس��اد 
 آن نیز الزم اس��ت ب��ه ای��ن نکته توج��ه ش��ود ؛چنانچ��ه بخواهید از

 باقی مانده  های  غذا، در نوبت بعدی اس��تفاده کنید، توصیه می ش��ود 
پیش از سرد ش��دن، آن را در یخچال یا فریزر قرار دهید و نباید فرصت 

دهید که غذا سرد شود.
عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی جندی ش��اپور اهواز افزود: 
در همان مدت زمان هر چند کوتاه که غذا بی��رون از یخچال قرار دارد، 
باکتری ها زمینه فسادپذیری آن را فراهم می کنند. به طورکلی توصیه 
می شود غذا به مقداری تهیه شود که در یک وعده مصرف شده و چیزی 

باقی نماند.
وی عنوان کرد: با توجه به احتمال بروز مس��مومیت غذایی در س��فر، 
می توانید برخی داروه��ا مانند داروی ضد دل پیچه یا ضد اس��هال را به 
همراه داشته باشید. اگر در طول سفر دچار اختالل در اجابت مزاج شدید، 
به صورت گذرا و نه به طور دائمی، از این داروها استفاده کنید. ولی اگر 
اختالل در اجابت م��زاج فرد، همراه با عالئمی چون ت��ب بود یا اگر این 
شرایط بیش از دو روز طول کشید و یا خون در مدفوع وجود داشت، این 

افراد هرگز مجاز به خوددرمانی نیستند و باید به پزشک مراجعه کنند.

 بارها دیده ش��ده اس��ت که بعد از وکس و اپیالس��یون پوس��ت قرمز 
می شود. بیرون کشیده ش��دن فولیکول مو از پوست باعث قرمز شدن 
می شود و کامال طبیعی است. اما راه هایی هم برای کاهش قرمزی بعد 

از اپیالسیون وجود دارد.
بعد از وکس، چند دقیقه روی محل مورد نظری��خ بگذارید. این کار نه 
تنها سرخی حاصل از وکس را کمتر می کند، بلکه درد و ناراحتی آن را 
هم کاهش می دهد. روی موضع،کمی روغن درخت چای بمالید. این 
روغن به دلیل  مصارف بهداش��تی که دارد  معروف اس��ت؛ مثل از بین 
بردن التهاب ها، مداوا کردن زخم ها و داش��تن خاصیت مس��کن. این 
ماده، بهترین گزینه برای کاهش درد و سرخی بعد از وکس است. بعد از 
وکس، روی محل هاماملیس بزنید.  این گیاه عالوه بر فواید زیادی که 
دارد، در درمان این گونه موارد شهرت دارد و در کاهش قرمزی پوست 

بسیار موثر است.
از کرم یا لوسیون ضدعفونی کننده استفاده کنید که هم خنک کننده 

است  و هم محل را نرم و آرام می کند.
بعد از وکس، هرگز دوش آب گرم نگیرید. آب گرم، پوس��ت را تحریک 
می کند. همچنین وارد آب دریا  نش��وید چون نمک آب هم پوست را 

تحریک می کند.
قبل از وک��س، چند آنتی اس��ید بخورید. آنتی اس��ید جلوی ترش��ح 

هیستامین را گرفته و مانع التهاب و سرخی پوست می شود.
نکات و هشدارها

یک گیاه کوچک آلوئه ورا پیش خود نگه دارید. این گیاه شگفت انگیز 
به درد هر مشکل پوس��تی می خورد. آلوئه ورا، خاصیت ترمیمی دارد. 
محص��والت مختلفی از آن حتی ب��ه صورت ژل هم موجود اس��ت. اما 
کافی است یک برگ از آن کنده و مایع آن را روی محل بمالید. بهترین 
درمان بعد از وکس اس��ت. قبل و بعد از وکس، پوست خود را به آرامی 
 بشویید. اگر زیاد بسابید، پوست حساس ش��ده و حتی قرمزتر از آنچه

 انتظار می رفت می شود. تا 24 ساعت بعد از وکس، از عطر و دئودورانت 
و سایر مواد شیمیایی استفاده نکنید. همه اینها، پوست را تحریک کرده 

و سبب واکنش پوست می شوند.

برای جلوگیری از مسمومیت غذایی 
در سفر این توصیه ها را به کار گیرید

راه درمان قرمزی پوست 
بعد از اپیالسیون

پیام سالمت

 تغذیه

آدم های افس��رده نش��انه های روش��نی دارند: غمگین و 
افس��رده و بی توجه به اطرافند. اما آنهایی که افس��ردگی 
پنهان دارند چطور؟ آنها ممکن است که خیلی بیرون گرا 
و معاشرتی باش��ند. این افراد می توانند واقعیت را حتی 
از متخصصان هم پنه��ان کنند. چگونه می ش��ود آنها را 

شناسایی کرده و  به آنها کمک کرد؟
بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مردمی که افسردگی حاد دارند، 
دست به خودکشی می زنند. با وجود این، برخی از مردم 
ممکن اس��ت آن را نادیده بگیرند و هرگز افسردگی خود 
را فاش نکنند. خیلی از آنها شخصیت اجتماعی متفاوتی 

دارند که با آنچه در درونشان می گذرد فرق دارد.
ممکن است شما هم آدم هایی را بشناسید که افسردگی 

خود را پنهان می کنند.
 با خواندن این متن می توانید عالمت هایی 

را پیدا کنی��د که نش��ان می دهند 
مش��کلی وج��ود دارد. یادتان 

باش��د که وجود این عالئم 
نشانه قطعی افسردگی 

نیس��ت. اطرافیان هم 
نمی توانند درمانگر 
افراد افسرده باشند.

آدم ه��ای  نق��ش 
اطراف آنج��ا مهم 
اس��ت ک��ه ب��ا پیدا 

کردن نش��انه ها، فرد 
را تش��ویق ب��ه مراجعه 

ب��ه متخصص کنن��د و به 
او دلگرمی دهن��د که کنارش 

خواهند بود.
1-ممکن اس�ت برونگرا و خوشحال 

به نظر برسند
محققان مرکز پزشکی دانش��گاه روچستر دریافته اند که 
تش��خیص افس��ردگی زمانی که افراد دچار »افسردگی 
شاد« هستند، دشوار است؛ به خصوص وقتی فرد افسرده 
مسن باشد. این گروه تحقیقاتی بر این باور است که برای 
برونگراها دشوار است که افسردگی خود را نشان دهند. 
اما نباید تصور کرد که یک فرد برونگرا و اجتماعی نسبت 
به افسردگی ایمن اس��ت. باید حواس��مان به نشانه های 
هشداردهنده باشد و بیش از همه، شنونده خوبی برایشان 

باشیم.
2-ممکن است افسردگی خود را پنهان کنند

مس��ائل فرهنگ��ی در می��زان نش��ان دادن افس��ردگی 
موثر اس��ت. تحقیقات جالبی درباره رفت��ار اروپایی ها و 
اس��ترالیایی ها در مقابل افسردگی انجام شده است. مثال 
در استرالیا، باورهای غلطی درباره افسردگی وجود دارد 
که باعث می ش��ود بس��یاری از افراد مبتال آن را آش��کار 
نکنند. آنها ممکن اس��ت از مطرح کردن افسردگی خود 
دچار ش��رمندگی باش��ند یا بترس��ند که کارش��ان را از 

دست بدهند یا نتوانند از مرخصی بیماری خود به دلیل 
مشکالت مربوط به روان استفاده کنند. دلیلش این است 
که اس��ترالیایی ها ۱4 روز مرخصی به دلیل افس��ردگی 
می گیرن��د در حال��ی ک��ه اروپایی ها می توانن��د ۳۶ روز 

مرخصی داشته  باشند.
3-ممکن است نیاز به درمان ترس ها و بیماری های 

گذشته داشته باشند
یک آدم موفق را تصور کنید که بچه های خوبی دارد، کار 
عالی و ازدواجی موفق. با این حال همچنان ممکن است 
که بخش دردناکی در زندگی گذشته این شخص وجود 

داشته باشد که هرگز به طور کامل درمان نشده است.

روانشناس��ان ن��ام مخفف��ی ب��رای این گروه اش��خاص 
برگزیده اند: »فردی که افس��ردگی اش را به نحوی عالی 

پنهان کرده است«. 
 اعتم��اد به نفس و ش��ادی بیرون��ی این اف��راد در تضاد 
آش��کار با آن چیزی اس��ت که در درونش��ان می گذرد. 
 در چنی��ن ش��رایطی، مش��کل آنه��ا اغل��ب نادی��ده 
گرفته می ش��ود؛ به خصوص از س��وی خودش��ان. با این 
حال این افراد حتی ممکن اس��ت دس��ت به خودکشی 
بزنن��د. تراژدی این اس��ت ک��ه هیچ ک��س نمی تواند به 
سادگی نشانه ای از افسردگی در این اشخاص بیابد و فرد 
مبتال هم هرگز جرئت نمی کند که با کس��ی در این باره 
حرف بزند. به همین دلیل ما همواره باید دوس��ت یا فرد 
عزیزی را که درباره خس��تگی و اضطرابش حرف می زند 
 جدی بگیری��م و ب��ه حرف هایش با دقت گ��وش دهیم.
 4-ممک�ن اس�ت عادت ه�ای غذای�ی غیرعادی

 داشته باشند

بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند که ارتب��اط محکمی 
میان اختالالت تغذیه ای و افس��ردگی وجود دارد. اینها 
دو بیم��اری مختلف هس��تند که یک��ی از آنه��ا ممکن 
 اس��ت منجر به دیگ��ری ش��ود ی��ا همزمان ب��ا هم رخ
 دهند. این روزها تع��داد افرادی ک��ه از اختالالت تغذیه

 رنج می برند به مراتب بیش��تر شده اس��ت. این موضوع 
می تواند دالیل مختلفی داش��ته باش��د مثل فش��ارهای 

رسانه ها، تصورات افراد از شکل بدن و افسردگی.
اگر متوجه این نکته ش��دید که یکی از اطرافیانتان دچار 
تغییرات عمده ای در غذا خوردنش شده، با او حرف بزنید 
و تشویقش کنید که دنبال درمان باشد. افسردگی پنهان 

ممکن است یکی از دالیل آن  باشد.
5-ممکن است شادی شان الکی باشد

غالب��ا، افرادی ک��ه دچار افس��ردگی پنهان 
هستند، نس��بت به چیزهایی که قبال 
 به آنها عالقه داش��تند و هیجان

 نش��ان می دادن��د بی عالقه 
می شوند.

 اگر کس��ی ادعا کرد که 
قطعا افسرده نیست اما 
دیگر به چیزی اهمیت 
نمی دهد، این موضوع 
می تواند نشانه مشکل 
مهم تری باشد. از آنها 
بخواهی��د ک��ه درب��اره 
مشکلش��ان حرف بزنند. 
ای��ن نخس��تین گام  درمان 

است.
6-ممک�ن اس�ت خش�مگین و 

عصبی به نظر برسند
ما معموال افسردگی را با نشانه هایی مثل غمگینی، 
ناامیدی، س��ودازدگی و گریه می شناسیم. اما نشانه های 
دیگری هم وجود دارد که اغلب ناشناخته می مانند چون 
آنها را به عنوان یک طغیان موقتی در نظر می گیریم. مثال 
ما فکر می کنیم اگر کسی خشمگین شده، صرفا در لحظه 
عصبانی است اما در واقع خشم هم ش��یوه ای برای بروز 
افسردگی است. بس��یاری از افراد از این شیوه برای بیان 

افسردگی شان استفاده می کنند.
7-ممکن است دچار کم خوابی باشند

اگ��ر ف��رد از کم خواب��ی ش��کایت می کن��د ی��ا حتی از 
خواب زیاد، ای��ن موضوع می تواند یک نش��انه هش��دار 
 باش��د. اخت��الالت خ��واب نش��انه ای از ی��ک مش��کل 
عمیق تر اس��ت؛ مش��کالتی مث��ل اضط��راب، بیحالی و 

افسردگی.
مشکالت خواب و افسردگی ارتباط نزدیکی با هم دارند. 
بنابراین اختالالت خواب را نایده نگیرید. در بس��یاری از 
موارد، افسردگی آنقدر نادیده و دست کم گرفته می شود 

که نتایج  بسیار بدی را به بار می آورد.
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آیا به طور مداوم دچار دندان درد هس��تید؟آیا دندان های ش��ما به 
غذاهای سرد و گرم بسیار حساس است ؟

 اگر جواب مثبت است پس بدانید که در معرض خطر خرابی دندان 
قرار دارید .

درمان نش��دن دندان ها، می تواند باعث ضعیف ش��دن سلول های 
ریشه  و درنتیجه باعث از دست دادن دائمی دندان شود.

 با پوس��یدگی ،دندان سوراخ می ش��ود و باکتری ها و 
م��واد غذای��ی در ای��ن 
س��وراخ ها گی��ر 
می کند 
نتیج��ه  ر د
آس��یب بیشتری 

به دندان می رسد. 
برحس��ب آس��یبی که 
دن��دان دی��ده 
اس��ت ف��رد به 
پ��ر ک��ردن و 
قاب گذاشتن 

دندان نیاز پیدا می کند.اما آیا می دانستید که برخی عادت ها باعث 
آسیب دیدگی دندان می شود؟

جویدن قرص های ویتامین
 این قرص ها برای بدن مفید هس��تند اما ازآنجا ک��ه جویدنی اند و  

حاوی اسید می باشند به  سالمت دندان ها آسیب می رسانند.
جویدن ناخن

این عادت باعث س��اییدگی مینای دندان و درنتیج��ه خرابی آنها 
می شود.

مسواک زدن محکم
مسواک زدن محکم باعث ساییدگی مینای دندان و آسیب دیدگی 
ریشه های حساس می شود، درنتیجه خرابی دندان را به دنبال دارد .

خالل دندان
اس��تفاده مداوم  از خالل دندان باعث می شود قسمت های حساس 

دندان و لثه آسیب ببیند و به خرابی دندان منجر شود.
مصرف مسکن

بیشتر مسکن ها تولید بزاق دهان را کاهش می دهد.
با این کاردهان خشک می شود و این امر به ساییدگی مینای دندان 

و خرابی آن می انجامد.

 به گفته محققان آب سالح سری برای افراد تحت رژیم است.
 مطالعات محققان دانش��گاه میش��یگان نش��ان می دهد افرادی که آب کافی مصرف

 نمی کنند در مقایسه با افرادی که به میزان کافی آب می نوشند، دارای شاخص توده 
بدنی بیشتری هستند. محققان با مطالعه  بر روی حدود ۱۰ هزار فرد بزرگسال دریافتند 
افرادی که روزانه آب کمتری مص��رف می کنند ۵۰ درصد بیش��تر در معرض ابتال به 
 چاقی قرار دارند. کانی دیکمن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »یافته ها 
نشان می دهد رژیم غذایی حاوی آب بیشتر، چه به صورت نوشیدنی و یا آب موجود در 
میوه ها و سبزیجات، احتماال با وزن س��الم تری همراه است«.در مجموع مشخص شد 

افرادی که به می��زان کافی آب مصرف 
می کنند ب��ه ط��ور میانگی��ن دارای 
ش��اخص توده بدنی 2۸ هس��تند، در 
حالی که در افراد کم آب، شاخص توده 
بدنی 2۹ به باالست. به گفته محققان، 
یکی از دالیل این موضوع، این است که 
افرادی که به قدرکافی آب می نوشند، 
احساس سیری بیش��تری داشته و در 
نتیجه کمتر م��ی خورند و دچار اضافه 

وزن نمی شوند.

دیابت به عنوان یک اپیدمی جهانی و همچنین یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر در جهان 
شناخته شده است.امروزه محققان برای کنترل بیماران مبتال به دیابت به دنبال داروی 

جدید، قوی، ارزان و با عوارض جانبی اندک هستند.
بررسی های اخیر نشان داده است، عصاره خوراکی  آلوئه ورا، در کاهش قندخون ناشتا 

)FBG( و هموگلوبین) A۱c HbA۱C( تاثیر قابل توجهی دارد.
 محقق��ان آمریکایی این گیاه را ب��ر روی بیماران مبتال به دیابت نوع دو مورد بررس��ی 
قرار دادند و به نتایجی دست یافتند. این مطالعه همچنین نشان داد که 2۱ میلیون نفر 
در آمریکا مبتال به دیابت هستند که هزینه درمان این بیماران بسیار زیاد است. قسمت 
مورد اس��تفاده گیاه آلوئه ورا برگ های آن است که پوس��ته بیرونی سبز و ژل بی رنگ 
داخل را تش��کیل می دهد و برای س��اخت محصوالت ازیکی  از اجزا و یا هر دوی آنها  
استفاده می شود. بررسی های انجام شده نشان داده است، مصرف آلوئه ورا به عنوان یک 
مکمل خوراکی در کاهش سطح گلوکز خون بسیار موثر است و میزان HbA۱c را تا 

۱/۰۵درصد کاهش می دهد.
پژوهش��گران همچنین اظهار کردند: گیاه آلوئه ورا دارای حداق��ل 7۵ ترکیب فعال از 
جمله ویتامین، آنزیم، مواد معدنی، آنتراکینون، مونوساکارید، پلی ساکاریدها، لیگنین، 
ساپونین، اسید سالیسیلیک، فیتواسترول و اسیدهای آمینه است که نقش کلیدی در 

کنترل سطح گلوکز خون دارند.
محققان عنوان کردند  این مطالعه نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر دارد.

آب بخورید تا الغر بمانیدعادت هایی که دندان هایتان را خراب می کند دیابتی ها این گیاه را زیاد بخورند!

همه ما بی  آنکه بدانی��م، در وعده  های غذایی  م��ان از خوراکی  ها و 
ترکیباتی استفاده می  کنیم که مصرف آنها فواید  بی  نظیری دارد؛ به 
این معنی که مصرف ترکیبی برخی خوراکی ها می  تواند خواص مفید 

آنها را حتی در درمان بیماری ها بیشتر کند.
 می توانی�د این 6 ترکی�ب هوش�مندانه را امتح�ان کنید تا 

بهره غذایی شما چند برابر شود:
ماست و گرانوال: شروع روز شما می تواند با این ترکیب باشد. 
ماست حاوی پروبیوتیک ها برای افزایش باکتری های خوب روده ، 
حفظ سالمت دستگاه گوارش و افزایش سیستم ایمنی بدن مناسب 
 اس��ت. غالت س��بوس دار مانن��د گرانوال نی��ز باعث تع��ادل میزان

 باکتری های خوب در سیستم گوارش می شود. مصرف هر دوی این 
ترکیبات به فرآیند هضم بهتر در دستگاه گوارش کمک می کند.

چای سبز و لیمو: مصرف لیمو، آنتی اکسیدان های موجود در 
 چای س��بز را حفظ می کند. ویتامین ث موج��ود در لیمو به عالوه

 آنتی اکسیدان های چای س��بز س��بب افزایش توانایی شناختی و 
پیشگیری از بروز آلزایمر و زوال عقل می شود.

برنج قهوه ای ، پیاز و سیر: ترکیبات سولفور موجود در پیاز و 
سیربه جذب روی و آهن در غالت کاملی مانند برنج قهوه ای کمک 

می کند و عالوه بر آن منجر به افزایش س��وخت و ساز بدن، تقویت 
سیستم ایمنی و افزایش سرعت بهبود زخم می شود.

ماهی قزل آال و زردچوبه: ترکیب اسیدهای چرب امگا ۳ در 
ماهی و کورکومی��ن موجود در زردچوبه س��بب فعال ش��دن آنتی 
 اکسیدان هایی برای جلوگیری از رشد س��لول های سرطانی سینه

 می شود.
هویج و روغن زیتون: بتاکاروتن موجود در هویج که در بدن 
تبدیل به ویتامین آ می شود، برای جذب بیشتر نیاز به چربی دارد و 

به درخشندگی پوست کمک می کند.
 ویتامی��ن آ همچنین ب��رای افزایش تقویت  سیس��تم ایمنی بدن و 

ساخت سلولی آن ضروری است.
کلم پیچ و روغن کنجد: چربی خوب است یا حداقل می تواند 
خوب باشد، به ش��رط آنکه ش��ما نوع مناس��ب آن را مصرف کنید. 
چربی های خوب )چربی های اشباع نش��ده، از جمله امگا ۳( خواص 
متعددی برای س��المتی، از جمله کاهش کلس��ترول خ��ون، دارند. 
همچنین بدن شما برخی از انواع ویتامین  ها، مانند ویتامین» کا « را 
که در تقویت اس��تخوان  ها و انعقاد خون بسیار مهم است نمی  تواند 

بدون چربی جذب کند.

 که  از افسردگی خبر
 می دهند

نشا نه هایی

خوراکی هایی که نوید سالمتی می دهند
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نگاه روز سفرنامه

باتوجه به بخش��نامه س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری و اماکن نیروی انتظامی، اکنون هیچ محدودیتی برای 

اقامت خانم های تنها در هتل ها و سایر اقامتگاه ها وجود ندارد.
 ب��ه گ��زارش روز پ��اس، 17 س��ال اس��ت ک��ه اداره اماک��ن

 نیروی انتظامی، ممنوعیت اقامت زنان تنها و مجرد در هتل ها را 
برداشته اس��ت، اما هنوز برخی مراکر اقامتی به ویژه مهمانسراها 
 و مهمانپذیره��ا از اج��اره دادن ات��اق به این قش��ر از مس��افران 

خودداری می کنند.
 بنابر ای��ن گزارش؛ »ش��یوه نامه اجرایی ذخیره و ابط��ال اتاق در 
واحدهای اقامتی ایران« درحالی منتش��ر ش��د که نپرداختن به 
چگونگی پذیرش زنان تنه��ا و یا مجرد در مراک��ز اقامتی در این 
شیوه نامه محل پرس��ش بود، اما مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی 
خدمات گردش��گری پرداختن به این موضوع را ب��ا وجود ابطال 
بخش��نامه  اداره اماکن از حدود 17 س��ال پیش بی مورد دانست 
گفت: تا کنون چندین بار در این باره با اداره اماکن نیروی انتظامی 

صحبت شده است.
 س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری و اماکن 
 نیروی انتظام��ی »بامانع ب��ودن اقامت زنان مج��رد و یا تنها در

 مراکز اقامتی« را بخش��نامه کرده و اکنون هیچ محدودیتی برای 
اقامت خانم های تنها در هتل ها و س��ایر اقامتگاه ها وجود ندارد و 

الزم نیست آنها پیش از اقامت به اداره اماکن مراجعه کنند. 
ممنوعیت و یا محدودیت پذیرش زنان تنه��ا و یا مجرد در مراکز 
اقامتی سال هاس��ت ب��ه قانونی نانوش��ته و بدون بخش��نامه، اما 
الزم االجرا بدل شده؛ به طوری که با وجود تاکید و اصرار مقامات، 
همچنان برخی مراکز اقامتی به بهانه ترس از برخورد اداره اماکن، 
خود را مقید به اجرای آن می دانند و حتی در قوانین رزرو اقامتگاه 
خود، این موضوع را شفاف ذکر کرده اند که اقامت زنان تنها و مجرد 

فقط با داشتن نامه از اداره  اماکن امکان پذیر است.
  س��ال ۸۸ نجفی، رییس وقت اماکن عمومی نی��روی انتظامی، 
در اظهارنظ��ری در این ب��اره گفت: هی��چ هتل یا مرک��ز اقامتی 
حق ندارد برای پذیرش خانم ها درخواس��ت نامه کتبی از اماکن 
کند و اصا چنین چیزی وج��ود ندارد که هتل ه��ا زنان را بدون 
نام��ه از اماکن نپذیرن��د، اما واقعیت این اس��ت ک��ه، هرچند در 
برخی هتل های ش��هرهای مس��افرپذیر مثل ته��ران، اصفهان و 
یا ش��یراز کمتر ش��اهد این برخورد سلیقه ای هس��تیم، اما هنوز 
هم هس��تند مراکز اقامتی که خیلی راحت از پذیرش مس��افران 
 زن ب��ه بهانه تنه��ا بودن و نداش��تن نام��ه مکت��وب اداره اماکن 
ای��ن داس��تان در مهمان پذیره��ا و  خ��ودداری می کنند.
 مسافرخانه های ش��هرهای دور افتاده، وضعیت بغرنج تری دارد؛

چرا که حتی به گوش ش��ان نرسیده 17 س��ال از ابطال بخشنامه  
اماکن می گذرد و همچنان نگران برخورد ماموران اماکن به خاطر 

پذیرش زنان مجرد و تنها هستند.

کیم برگوت نویسنده، وباگ نویس و ماجراجویی است که چند 
وقت پیش، زمینی و با افراد ناشناس از هلند تا ایران سفر کرد و هم 
اکنون در قزاقستان به سر می برد. او در رابطه با سفرش با ایران 
گزارشی در هافینگتون پست نوشته و از زاویه ای دیگر به ایران 

نگاه کرده است.  برگوت در گزارشش نوشته است:
ایران واقعا یک کشور حیرت آور است. مردم ایران بسیار مهمان 
نواز هستند و همیشه آماده اند که به یک زن یا یک مرد در مواقع 
نیاز کمک کنند، اما توضیح اینکه شما نیازی ندارید و می خواهید 
کنار اتوبان یا جاده ها بایستید و زمینی با فرد غریبه ای سفر کنید 
کار س��ختی اس��ت. در روز هایی که من همراه یک زن دیگر که 
توریست بود سفر می کردم، مردم می گفتند این کار خطرناک 

است؛ آنها ما را به ایستگاه اتوبوس، تاکسی و ... می بردند.
مردم ایران در واقع نگران توریست های زن پر ماجرا هستند. ایران 
در واقع بسیار امن است. به هرحال قطعا وقتی به عنوان یک زن 
تنها سفر می کنید باید اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهید، اما در 
طول 31 روزی که به ایران س��فر کرده بودم هیچ وقت احساس 

ناامنی نکردم.
 اتفاق خوب این اس��ت که وقتی به خانه کس��ی در ایران دعوت

 می شوید نگران این نیستید که ممکن است با یک مرد ناشناس 
تنها باشید، چون اساسا همه در این کشور به همراه خانواده شان 
زندگی می کنند. در اولین روزهای سفرمان به ایران مرد جوانی 
من و دوس��تم لنا را به محل کارش دعوت کرد. این یکی از ده ها 
دعوتی بود که ما قبول کردیم. بعد از مدتی که وارد خانه شدیم 
افراد دیگر خانواده هم آمدند، ما با هم غذا خوردیم، به سه زبان 
فارسی، ترکی، انگلیسی با هم ارتباط برقرار کردیم و عکس های 

زیادی گرفتیم.
من مادربزرگ های ایرانی را بیشتر از هرچیزی تقدیر می کنم. 
 غذاهای ایرانی بس��یار خوشمزه هس��تند و با این وجود که من

 گیاه خوار هستم، مردم بیش��ترین تاش خود را کردند تا یک 
ظرف غذای ایرانی بدون گوشت درست کنند.

یک بار دیگر ما در یک ناکجا آباد دنبال خودرو برای سفر بودیم که 
پلیس آمد. آنها از ما پرسیدند که چه کاری انجام می دهیم و آیا 
کمک نیاز داریم. ما هم سعی کردیم به آنها بگوییم هیچ مشکلی 
وجود ندارد و می توانند بروند. درس��ت لحظه ای که پشت یک 
وانت سوار شدیم، سروکله پلیس دوباره پیدا شد. ما را از خودرو 
پیاده کردند و پاسپورت های ما را نگاه کردند. آنها که به اشتباه 
نگران ما ش��ده بودند و می خواس��تند به ما کمک کنند. ما را به 
 ش��هری در آن نزدیکی بردند و از آنجا با اتوب��وس ما را به تهران 

فرستادند. 
خوشبختانه این بدترین شرایطی بود که من در آن قرار گرفتم، 
پس از آن یادگرفتم چگونه هدفم را توضیح دهم تا به سفر زمینی 

با غریبه ها ادامه دهم.

زمین س��یاره ای اس��ت زیبا و اعج��اب انگیز که همیش��ه ما را در 
گوناگونی و زیبایی خود شگفت زده می کند. این سیاره پر از قله ها، 
کوه های آتشفشان، رودخانه های سحرانگیز، بیابان های بی انتها و 
طبیعت های متنوع دیگر است. جدا از زیبایی های این سیاره هرگز 

فراموش نکنیم که طبیعت تا چه اندازه می تواند خطرناک باشد.
در زیر، هیجان انگیزترین و در عین حال خطرناک ترین مکان هایی 
که در زمین هستند آورده ایم. اگر انسان ریسک پذیری هستید و 
می خواهید تعطیات پرمخاطره داش��ته باشید این مکان ها برای 

شما بسیار مناسب هستند.
دره مرگ، ایاالت متحده

 اگر کره زمی��ن را به عنوان خانه خ��ود در نظر بگیری��م دره مرگ
 می تواند نقش فر داغ آش��پزخانه را داش��ته باش��د.این بیابان در 
 گرما، باالترین رکورد را دارد. 13۴ درجه فارنهایت. بدون آب تنها

 1۴ ساعت می توانید در این بیابان دوام بیاورید.
صحرای داناکیل، اریتره

هیچ طبیعتی به ب��ی رحمی صح��رای داناکی��ل در آفریقا وجود 
 ن��دارد. دم��ای 1۲۰ درج��ه فارنهای��ت )۵۰ درجه س��انتیگراد(،

 آتشفشان های فعال وچشمه های آب گرم که گازهای سمی تولید 
می کنند. خیلی ها این صحرا را جهنم زمی��ن می نامند، اما با این 
وجود ماجراجویان بی باک را از سراسر دنیا به خود جذب می کند. 
رفتن به این مکان بدون یک راهنمای با تجربه شدیدا منع می شود.

کوه واشنگتن، ایاالت متحده
س��ریع ترین بادهای کره زمین در قله این کوه ثبت ش��ده اس��ت. 
بیشترین س��رعت وزش باد که در این قله ثبت شده ۲۰3 مایل بر 

ساعت )3۲7 کیلومتر بر س��اعت( می باشد. عاوه بر بادهای قوی، 
دمای یخبندان -۴۰ درجه و بارش برف های س��نگین، این قله را 
تبدیل به خطرناک ترین قله های دنیا کرده اس��ت. کوه واشنگتن 
 مرگبارترین قله دنیاس��ت و خطراتی که در آنجا انس��ان را تهدید 

می کند با کوه اورست برابراست.
کوه آتشفشان سینابونگ، اندونزی

این کوه آتشفش��ان فعال در س��وماترا قرار دارد. تک��رر انفجار این 
کوه، انس��ان های زیادی را بیچاره و بی پناه کرده اس��ت. روستاها 
و ش��هرهای نزدیک این ک��وه بارها و باره��ا از گدازه و خاکس��تر 
 پوشیده شده اند. آخرین انفجار این کوه در ۲7 فوریه سال ۲۰1۶ 

رخ داده است.
جزی�ره lha da Queimada Grande س�رزمین 

مارها، برزیل

این جزیره یکی از خطرناک ترین مکان ها در کره زمین ش��ناخته 
شده است. دلیل آن مشخص است زیرا س��می ترین مارهای دنیا 
در این جزی��ره زندگی می کنن��د. در این جزیره در ه��ر متر مربع 
پنج مار زندگی می کند. این جزیره انس��ان ه��ای زیادی را به کام 
مرگ کش��انده؛ به همین دلیل دولت برزیل رفتن به این جزیره را 
منع کرده است و هیچ کسی حق پا گذاشتن به این جزیره را ندارد.

پارک ملی مادیدی، بولیوی

 در نگاه اول این مکان بس��یار زیبا به چش��م می آید، ام��ا در کنار 
زیبایی اش مکانی اس��ت بس��یار خطرناک زیرا پر از خشن ترین و 
سمی ترین جانداران دنیاست. تماس با هر نوع گیاهی در این منطقه 
ایجاد خارش و سرگیجه می کند. کوچک ترین زخم یا جراحت نیز 

توسط انگل های گرمسیری عفونی می شود.
دره مرگ، کامچاتکا، روس

در ش��به جزیره کامچاتکا نیز دره مرگ وجود دارد. این دره فاصله 
زیادی با دره آب فش��ان ها ندارد. گازهای سمی در این دره تهدید 

جدی برای هر جانداری محسوب می شود.
آتول بیکینی، جزایر مارشال

 این جزیره به زیبایی بهش��ت اس��ت، ام��ا برنامه های آزمایش��ی
 هسته ای که در این جزیره انجام ش��ده آن را به زمین رادیواکتیو 
 تبدیل کرده اس��ت. س��اکنان این جزیره خانه های خ��ود را ترک 

کرده اند زیرا برای موجودات زنده مکانی است پر خطر.
کوه آتشفشان Erta، اتیوپی

 ک��وه آتشفش��ان Erta در اتیوپ��ی یک��ی از خطرن��اک تری��ن 
 کوه های آتشفشان در کره زمین محسوب می شود. کوچک ترین 
زمین لرزه منطق��ه را به لرزش درمی آورد و ش��کاف های عمیقی 
ایجاد می کند. تمام اینها به دلیل دو دریاچه گدازه ای است که در 
دهانه قله وجود دارد. تغییر مقدار گدازه های آن باعث تکان خوردن 

سطح زمین می شود.
دریاچه ناترون ،تانزانیا

این منظره ش��اید یک تصویر ماورای طبیعت زمین به نظر آید، اما 
همان دریاچه ناترون در تانزانیا می باشد. نمک های قلیایی که روی 
 دریاچه وجود دارد به حدی خطرناک هس��تند که اگر هر موجود

 زنده ای با آن تماس پیدا کند به سرعت جان می دهد. شنا در این 
 دریاچه به شدت منع ش��ده و بوی تند سولفید هیدروژن آن باعث 

می شود نتوان منظره زیبای آن را به مدت طوالنی نظاره کرد.

چرا هتل ها زنان مجرد را 
نمی پذیرند؟

توریست ماجراجو با  ماشین 
آدم های غریبه از هلند تا ایران آمد!
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پیشنهاد سفر

دیدنی ها

همیش��ه مکان ها و جاذبه های طبیعی و تاریخی یا فرهنگی عامل جذب 
گردش��گر به یک منطقه نمی باش��د گاهی نیز ممکن است وجود یک نوع 
حیوان خاص، باعث معروف ش��دن یک مکان و تبدیل شدن آن به جاذبه  
گردشگری شود. جزیره آئوشیما )Aoshima( جزیره ای است در جنوب 
ژاپن که به خاطر داشتن گربه های زیاد به جزیره گربه ها شهرت دارد. این 
جزیره که به ماهیگیری معروف بود این روزها توس��ط گربه ها اشغال شده 

و تعداد گربه های ساکن این جزیره شش برابر تعداد ساکنان روستایی آن 
شده است. تماشای هزاران گربه در گوشه و کنار آئوشیما درهمین حال به 

یکی از جاذبه های گردشگری این جزیره تبدیل شده است.
این جزیره برای آن دس��ته از توریس��ت های عاقه مند به گربه می تواند 
 یک پیش��نهاد جذاب باش��د، اما برای آن دس��ته از افرادی ک��ه مبتا به

 فوبیای گربه ای هستند به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
با اینکه تعداد بسیاری کمی از انس��ان ها در جزیره آئوشیما ساکن هستند 
ولی تعداد گربه ها سر به فلک می کشد. ارتشی از گربه ها که این جزیره را 
تحت تسلط و استیای خود قرار داده اند در دسته های زیاد به رفت و آمد در 
خانه های متروکه یا خیابان ها و کوچه ها می پردازند . در حال حاضر حدود 
۲۰ نفر در این جزیره زندگی می کنند و بیش از 1۲۰ گربه نیز در کنار این 
افراد در حال ادامه حیات هستند، درواقع مردم ماهیگیر دهکده با نسبت 

جمعیتی ۶ به 1 با آنها در رقابت هستند!
 ساکنان این جزیره  به خاطر وجود موش های مزاحم گربه هایی را در محل 
زندگی خود رها کردند اکنون با اینکه جمعیت موش ها رو به کاهش بوده، 
اما افزایش زادو ولد گربه های گرس��نه، معضلی بزرگ برای س��اکنان این 
جزیره شده است. خوردن موش خوشمزه و حمایت و احترام اهالی جزیره 
آئوشیما ، گس��ترش زاد و ولد گربه ها را به دنبال داشت و در اندک زمانی 

تعداد آنها به هزاران قاده رسید.
در حدود یک ق��رن پیش مرد ماهیگیر، اولین نفری ب��ود که به این جزیره 

مهاجرت کرد و برای مقابله با آفات و موش ها تعدادی گربه هم با خودش 
به این جزیره آورد. اوایل تعداد کسانی که در این جزیره زندگی می کردند 
بیشتر بود ولی با کاهش رش��د صنعت ماهیگیری جمعیت این جزیره کم 
کم رو به کاهش رفت. در سال 1۹۴۵، حدود ۹۰۰ نفر در اینجا ساکن بودند 

ولی حاال این تعداد خیلی کمتر است.
بیشتر ساکنان این جزیره را مستمری بگیران و بازنشستگان مسن تشکیل 
می دهند و به لطف گربه ها و آمدن تعداد زیادی از توریست ها می توانند 
برای خودش��ان درآمدزایی داش��ته باش��ند. افزایش زادو ول��د گربه های 
 گرسنه در این جزیره ،تبدیل به یکی از جاذبه های گردشگری این جزیره 

شده است.
یکی از این گربه ها به اسم تاما به صورت نمادین به عنوان یکی از کارکنان 
ایستگاه قطار انتخاب شد و به وسیله  واکایاما ) ریاست آن ( توانست لباس 
ماموران ایس��تگاه قطار را به تن کن��د. تاما را می ت��وان تنها جنس مونثی 

دانست که در شرکت راه آهن واکایاما مشغول به کار شده است.
محبوبیت این جزیره و بازدید زیاد از آن اصا تعجب برانگیز نیس��ت چون 
گربه ها بخشی از فرهنگ ژاپن را تشکیل می دهند و از قدیم با این کشور 
بودند و در افسانه های ژاپن هم نقش بسزایی داشته اند. افسانه ای به اسم 
نکوماتا می گوی��د : در قدیم گربه پیری بود ک��ه در بدنش دم دومی هم به 
وجود آمده و می توانست به زبان انسان ها صحبت کند و در بخش دیگری 
گفته می شود که جادوگری خودش را به شکل گربه در می آورد و دست به 

کشتن آدم ها می زد. یکی از چهره های محبوب گربه ها در ژاپن مربوط به 
عروسک مانکی نکو است که با پنجه های کوچکش به مردم سام می دهد 

و در این کشور شهرت خاصی دارد.
 از جزایر دیگری که به خاطر گربه ها در ژاپن به شهرت رسیده می توان به 
جزیره  تاشیروجیما در غرب ژاپن اش��اره کرد که بناهای باستانی و معابد 

فراوانی هم در آنجا وجود دارد.

جزی��ره  قلب ش��کل گالش��نژاک در نزدیکی ش��هر 
تورانژ کرواسی به دلیل ش��کل زیبا و طبیعی خود به 
 جزیره عشاق شناخته شده است. این جزیره یکی از

 انگشت شمارترین  عوارض طبیعی قلب روی زمین 
است. ش��کل خاص جزیره عش��اق را نخس��تین بار 
دریانورد مورد عاقه ناپلئون به نام ش��ارل فرانسیس 

بوتمپ-بوپ��ره در قرن نوزدهم به روی نقش��ه آورد، 
اما پس از آنکه تصاویر بهتری از آن در س��ال ۲۰۰۹ 
میادی  به وس��یله گوگل مپ تهیه ش��د، به شهرت 

جهانی رسید.

 این جزیره امروزه به جزیره عش��ق یا جزیره عش��اق 
معروف شده است.

 این جزی��ره در مختصات ۴3/۹7۸ درجه ش��مالی و 
1۵/۲۵درجه شرقی واقع شده و قطر آن ۵۰۰ متر و 
طول ساحل آن 1/۵۵ کیلومتر است و بلندترین بخش 

آن 3۶ متر از سطح آب ارتفاع دارد.

جزیره گربه ها، پیشنهادی برای گربه دوستان

مکانهاییکههوسرفتنبهآنجارانمیکنید

جزیره عشاق
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دکترجمالی نژاد شهردار اصفهان در راستای تکریم هنرمندان 
با محسن هرندی هنرمند پیشکسوت رادیو و تلویزیون دیدار 
کرد. به گزارش رواب��ط عمومی س��ازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، با توجه به نام گذاری سال 95 به عنوان سال 
فرهنگ و هنر از سوی شهرداری اصفهان، برگزاری برنامه هایی 
مانند دورهمی هنرمندان، مراس��م بزرگداشت هنرمندان و 
همچنین دیدار با آنها امسال در دستور کار سازمان فرهنگی 
تفریحی ش��هرداری اصفهان قرار گرفته و دیدار خصوصی با 
هنرمندان یکی از این برنامه ها به شمار می رود که هر دو هفته 

یک بار برگزار می شود.
شهردار اصفهان، به دیدار محسن هرندی، پیشکسوت رادیو 
و تلویزیون رفت تا مشکالت و دغدغه های این هنرمند مطرح 
اصفهان، بیش از گذشته به گوش مسئوالن شهری نصف جهان 

برسد.
محسن هرندی متولد 1323 است و با سال ها تجربه در عرصه 
فعالیت های هنری، کارگردان نخستین سریال تاریخ سینمای 
ایران نیز به شمار می رود. هرندی که سریال های بسیاری را 
تا قبل از انقالب جمهوری اسالمی ایران در تلویزیون ساخته 
بوده، نخستین فردی است که سریال های مذهبی را در تاریخ 

سینمای ایران در شبکه های تلویزیونی به تصویر کشید.
هرندی ، در این دیدار گفت: من نخس��تین ف��ردی بودم که 
مضامین قرآنی را در برنامه تلویزیونی به کار بردم و از این کار 
خودم بسیار خرسند هس��تم. برنامه ای زنده در قبل از افطار 
تدارک دیدیم که پاس��خ گویی به مس��ائل فقهی مردم باشد 
و اجرای این برنامه در زمان پهلوی اصال کار س��اده ای تلقی 
نمی ش��د و همچنین نخس��تین فعالیت تلویزیونی پیرامون 
مسائل مذهبی امام حس��ین )ع( را نیز در س��ال های قبل از 

انقالب انجام دادم.
ش��هردار اصفهان نیز در این دیدار با اش��اره به ارزش واالی 
 کار هنرمندان اظهار داشت: اصفهان، یک ش��هر زنده و پویا 
به حساب می آید. در واقع به خاطر زنده بودن هنرمندان در این 
شهر و فعالیت های هنری شان، نصف جهان به یک شهر پر از 

ذوق و هنر و شاخصه های ویژه تبدیل شده است. 
دکت��ر مه��دی جمالی نژاد با اش��اره ب��ه ض��رورت توجه به 
ظرفیت های قابل توجه هنرمندان اصفه��ان، ادامه داد: باید 
سعی شود هنر را در اصفهان به صورت بالفعل کرده و ازحالت 
بالقوه رها سازیم. اصفهان سرشار از توانایی های هنر است که 
با کمک خود هنرمندان باید این توانایی به فعالیت تبدیل شود.

وی افزود: وجود هنرمندانی همچون محسن هرندی، نه برای 
اصفهان بلکه برای مردم ایران مایه افتخار است و ما باید به این 

هنرمندان افتخار کنیم.

به احتمال زیاد ناخن ن��وزاد در حین عمل، به علت فورس 
)فشار( وارد شده، پوست پلک را حدود چهار میلی متر پاره 
کرده است. خبری روز پنج شنبه در شبکه های اجتماعی 
همراه با تصویر نوزادی که پلک وی زخمی ش��ده منتشر 
شد که حکایت از ایجاد جراحت در پلک نوزاد حین عمل 

سزارین در یکی از بیمارستان های شهرستان نطنز دارد.
یکی از پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که 
خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با ایمنا اظهار داشت: 
سه روز قبل در بیمارس��تان خاتم االنبیای نطنز طی یک 
عمل جراحی سزارین، نوازد متولد ش��ده در پلک تحتانی 
چش��م چپ دارای زخمی به طول 3 تا ۴ میلیمتر با عمق 
کم و هماتوم خفیف پلک تحتانی متولد می ش��ود در بدو 
تولد نوزاد، توسط پزش��ک متخصص کودکان و متخصص 
بیهوشی، معاینه و صرفا جهت بررسی بیشتر به بیمارستان 

فوق تخصصی چشم فیض اصفهان ارجاع می شود.
 وی افزود: پ��س از معاینه توس��ط یکی از اس��تادان گروه 
چشم پزشکی و حصول اطمینان از سالم بودن چشم نوزاد، 

زخم مذکور توسط ایشان ترمیم می شود.
 این پزش��ک بیان داش��ت: بنا ب��ر اظهار پزش��ک مذکور، 
لبه های زخم به آس��یب ناشی از تیغ ش��باهت نداشته و 
پوزیشن نوزاد در هنگام تولد نیز ارتباط زخم مذکور با تیغ 
جراحی را نامحتمل می کند و احتماال با توجه به شرح حال 
و معاینه، زخم ناشی از آس��یب ناخن دست در حین عمل 

حادث شده است.
وی گفت: تعیین علت دقیق حادثه توس��ط کارشناس��ان 
نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان در حال 

پیگیری است.
  الزم به ذکر است »فتال السریشن« یا زخم های زایمانی

 با علل مختلف در حین سزارین در یک تا سه درصد نوزادان 
در بهترین مراکز فوق تخصصی جهان نیز گزارش ش��ده و 

اغلب غیرقابل اجتناب است.

شهردار اصفهان در دیدار با هنرمند پیشکسوت؛ 

ظرفیت های هنرمندان اصفهانی 
باید مورد توجه قرار گیرد

علت پاره شدن پلک نوزاد نطنزی؛

 ناخن نوزاد یا قصور پزشکی؟

جمعیت ۴ میلیون نفری استان اصفهان با وجود اینکه بیش 
از یک دهه خشکسالی در این استان را تجربه کرده اند هنوز 

هم بحران آب را باور ندارند.
به گزارش صاحب نی��وز، مردم به فکر مص��رف صحیح آب 
نیس��تند. اصفهانی ها بحران کم آبی را هنوز ب��اور ندارند، 
کاهش بارش باران تکان دهنده است،منابع آبی هیچ وقت 
مانند سابق نمی ش��ود. اینها جمالتی است که در روزهای 
اخیر، از مدیران ش��نیده ش��ده تا ش��اید تنها بخشی از این 
نبود آب را بتوانند به مردم ثابت کنند تا حداقل برای تامین 
 آب ش��رب آن هم در فصل گرم س��ال، اصفهان ب��ا بحران 

روبه رو نشود.
روزهای اوج بحران و مصرف آب

وقتی مشاور معاون اول رییس جمهور در امور آب، کشاورزی 
و محیط زیس��ت می گوید: م��ردم به فک��ر آب و مدیریت 
مصرف خود نیستند.این به معنای اوج بحران است، آن هم 
در روزهایی که هیچ چیز دیگری به ان��دازه  گرما و کم آبی 
ش��هروندان اصفهانی را آزار نمی دهد.سال هاست که مردم 
استان اصفهان با خشکسالی دس��ت و پنجه نرم می کنند و 
 به امید این هس��تند تا ورق برگردد و با بارش های مناسب

 فصل س��رد، باز هم زاینده رود را زنده ببینند و نگران تشنه 
ماندن و جیره بندی آب در فصل گرم سال نباشند.هنوز هم 
نگرانی مردم اصفهان بابت کم آبی کافی نیست و این موضوع 
زمانی مشخص می شود که  فرماندار اصفهان از جدی نبودن 
و باور نکردن بحران آب برای بعضی از مردم می گوید و اینکه 
عده ای همچنان بی مهابا  همین می��زان آب موجود را هم 

مصرف می کنند.

کفیل ادامه می دهد: کمبود 2۰ درصدی منابع آبی در ایام 
پرمصرف سال مشکالتی همچون افت فشار و قطعی ایجاد 
می کند و جدی نگرفتن صرفه جویی، مشکالت بزرگ تری 

را به دنبال دارد.
 حل بحران آب با مدیریت مصرف

 مدی��ران فع��ال در حوزه آب اس��تان ب��ر این باورن��د که با 
صرفه جویی 2۰ درصدی اصفهانی ها می توان از تابس��تان 
گرم بدون جیره بندی و قطعی آب گذر کرد، اما در این میان 
باز هم اولین کسانی که می توانند به کمک بیایند شهروندان 

هستند.
عالوه ب��ر فرماندار اصفهان که معتقد اس��ت ب��ا 2۰ درصد 
 صرفه جویی، افت فش��ار و قطع��ی آب در اصفه��ان ایجاد 
نمی شود مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در گفت و گو با صاحب نیوز بر این موضوع تاکید می کند که 
در صورت صرفه جویی 15 تا 2۰ درصدی در مصرف آب،به 
مرحله جیره بندی نمی رس��یم و تابس��تان بدون مش��کل 

سپری می شود.
هاشم امینی خش��کی زاینده رود و پر آبی این رودخانه در 
زمان های به خصوص را یکی از نشانه های  خشکسالی شدید 
در این استان دانست و عنوان کرد: خشکی این رود تاثیر خود 
را بر قسمت های مختلف شرب،صنعت و کشاورزی گذاشته 
و در سال های اخیر با مش��کالت زیادی اصفهان را روبه رو 
 کرده اس��ت و بحران آب اصفهان با مدیری��ت مصرف حل

 می شود.
امینی در بخش دیگر گفته های خود می گوید: هنگامی که 
طرح گالب 2 به بهره برداری برسد می توان گفت بخشی از 

مشکالت موجود در آب شرب حل می شود، اما تا آن زمان 
استان اصفهان با مشکالت بسیاری روبه رو است.

حذف آب کشاورزی برای تامین آب شرب
مدیر عامل آب منطقه ای اصفهان که همیشه از وضعیت نه 
چندان رضایت بخش منابع آبی می گوی��د در گفت و گو با 
صاحب نیوز با اشاره به اینکه اولویت اول مدیران در تابستان 
تامین آب شرب اس��تان اصفهان اس��ت گفت: حتی بخش 
 کش��اورزی به مدت محدود آبرسانی می ش��ود تا با قطعی 

آب شرب در تابستان مواجه نشویم.
مسعود میر محمد صادقی با عنوان اینکه کل ذخیره حجم 
س��د زاینده رود32۰ میلیون متر مکعب با رس��وبات است 
گفت: در اواخر فصل بهار، آب برای کشاورزان به دلیل حجم 
کم سد بسته شد؛ چرا که امکان آبرسانی بیش از این وجود 

نداشت تا بتوان آب شرب را تامین کرد.
در میان تمام حرف های نا امید کننده ای که س��ال هاست 
مدیران کشوری و استانی برای پایدار ماندن زاینده رود که 
دیگر رمقی برایش نمانده می زنند، مشاور معاون اول رییس 
جمهور در امور آب، خطاب به م��ردم اصفهان می گوید: در 
صورتی که مردم اصفهان در طول س��ال و نه تنها فصل گرم 
بین ۸ تا 1۰ درصد از مصرف آب خود را کم کنند جریان آب 
در رودخانه زاینده رود تا ۴ سال آینده دائمی می شود و شرط 

آن تنها صرفه جویی است.
 عیس��ی کالنتری می گوید: با وجود اینک��ه کاهش مصرف 
می تواند کمک کننده باش��د، اما مردم هی��چ مدیریتی بر 
مصرف آب ندارند و به نظر می رس��د تا زمانی که آب کامل 

قطع نشود بحران را قبول نمی کنند.
روستایی ها ۱۰ درصد صرفه جویی کنند

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
هم که مس��ئولیت تامین آب شرب روس��تاهای اصفهان را 
برعهده دارد مدتی پیش با اعالم اینکه در بخش روس��تایی 
با صرفه جویی 1۰ درصدی مصرف آب، با مش��کل کم آبی 
مواجه نمی شویم یاد آور شد: برای تامین آب 9۴۸ روستا، 
 از 531 حلقه چاه، 93 چش��مه، 3۷ قن��ات و 21۸ مورد از

 آب های سطحی استفاده می شود.
قرائتی ادامه داد: آبرسانی سیار، هر س��ال تابستان با هدف 
رس��اندن آب به مناطق روس��تایی که امکان تهی��ه آب را 
 ندارند انجام می ش��ود و تنها آب ش��رب به دست ساکنان

می رسد.
به گفته وی، خدمات آبرسانی سیار توسط 2۸ دستگاه تانکر 
شرکت و 1۰ دستگاه تانکر س��ازمان مدیریت بحران استان 
اصفهان انجام می ش��ود و 523 تانکر ثابت نیز در روستاها 

وجود دارد.
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هر هفته چند افتتاح، در ایس��تگاه بیس��ت و پنجم به بهره ب��رداری و کلنگ زنی 
پروژه های منطقه ۴ اصفهان اختصاص یافت.

به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفهان، غالمحس��ین صادقیان 
عضو شورای شهر اصفهان در حاشیه بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های منطقه ۴ 
شهرداری که در قالب بیست و پنجمین برنامه از سری برنامه های »هر هفته چند 
افتتاح« برگزار شد، اظهار کرد: فرآیند هر هفته چند افتتاح توانسته شادی و نشاط 
را به نقاط مختلف ش��هر اصفهان تزریق کند. وی تصریح کرد: حدود 35 میلیارد 
تومان صرف پروژه های منطقه ۴ شده که این موضوع می تواند سبب ایجاد امید در 

میان مردم شده و عاملی برای پیشرفت منطقه شود.
دکتر جمالی نژاد در آیین افتتاح پروژه های منطقه 4 شهرداری:

اقتصاد شهری اصفهان، شاداب تر از دیگر شهرهای کشور است
شهردار اصفهان گفت: اقتصاد شهرداری های کش��ور به دلیل رکود ساخت و ساز 
دچار مشکل شده، اما در ش��هرداری اصفهان سیاس��ت حمله به رکود در دستور 
کار قرار گرفته و در حال حاضر فضای اقتصاد ش��هری اصفهان شاداب تر از دیگر 

شهرهای کشور است.
دکتر مهدی جمالی ن��ژاد در آیین کلنگ زنی و بهره ب��رداری از پروژه های منطقه 
چهار شهرداری اصفهان که در قالب بیس��ت و پنجمین برنامه از سری برنامه های 
»هر هفته با چند افتتاح« برگزار ش��د با اش��اره به اینکه در حال حاضر پروژه های 
عمرانی در شهر اصفهان فراوان است،  اظهار کرد: یک هزار و ۸3 پروژه عمرانی در 
ش��هر اصفهان وجود دارد که از این تعداد 295 پروژه در فاز مطالعات، 15۸ مورد 
در فاز آزادسازی، 255 پروژه در فاز طراحی و 3۷5 پروژه نیز در فاز اجرا،  احداث، 

تجهیز و بهره برداری است.

وی با بیان اینکه تعدادی از پروژه های در حال اجرای شهرداری اصفهان پیشرفت 
 3۰ درصدی دارند، اضافه کرد: این در حالی است که بسیاری از این پروژه ها بین 

3۰ تا 6۰ درصد و برخی دیگر نیز باالی 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به اینکه ابرپروژه ها و پروژه های شاخص عمرانی شهر 
اصفهان با سرعت در حال پیشرفت هس��تند، گفت: شهرداری در کنار پروژه های 
ش��اخص، از پروژه ه��ای محله محور نی��ز غافل نب��وده و برای مثال چه��ار پروژه 
محله محور س��اماندهی خیابان داروس��ازی، س��اماندهی و خیابان سازی خیابان 
سروس��تان، س��اماندهی معابر پارک رضوی، معابر خیابان 22بهمن و ساماندهی 
پیاده روهای خیابان بین النهرین را در دس��تور کار قرار داده اس��ت.وی همچنین 
به آغاز عملیات اجرایی ادامه خیابان بازارچه و کلنگ زن��ی بازار بزرگ گل و گیاه 
اصفهان اشاره کرد و افزود: س��اخت این پروژه ها بیش از 3۴ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد.وی در پاسخ به س��وال خبرنگاری در خصوص میزان حصول درآمدهای 
شهرداری در س��ه ماهه نخست سال جاری اظهار داش��ت: اقتصاد شهرداری های 
کشور به دلیل رکود س��اخت و ساز دچار مشکل ش��ده، اما در شهرداری اصفهان 
سیاست حمله به رکود در دس��تور کار قرار گرفته و در حال حاضر فضای اقتصاد 

شهری اصفهان شاداب تر از دیگر شهرهای کشور است.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

نتایج تغییرات مدیریت شهری در اصفهان ملموس است

نایب رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: در حال حاضر نتایج حاصل از 
تغییرات در مدیریت شهری اصفهان در سطح شهر و به ویژه در محالت، ملموس 

است.
 احم��د ش��ریعتی در حاش��یه آیی��ن کلنگ زن��ی و بهره ب��رداری از پروژه ه��ای 
منطقه ۴ شهرداری اصفهان که در قالب بیست و پنجمین برنامه از سری برنامه های 
»هر هفته چند افتتاح« برگزار شد با بیان اینکه منطقه ۴ شهرداری اصفهان دارای 
بافت های متفاوتی اس��ت، اظهار داش��ت: بخش��ی از این بافت ها نزدیک به بافت 

مرکزی و بخشی نیز با بافت منطقه 15 شهرداری اصفهان هم مرز است.
وی با اش��اره به اینکه آغاز به کار و افتتاح پروژه های منطقه ۴شهرداری اصفهان 
در واقع در راستای کاهش بار ترافیکی بوده اس��ت، بیان داشت: از مهم ترین آنها 
می توان به کاهش بار ترافیکی در خیابان همدانیان اش��اره کرد که مدت هاس��ت 

موجب نارضایتی شهروندان شده است.
وی با بیان اینکه با راه اندازی بازار گل و گیاه می توان پارک تندرس��تی را به کمپ 
گردشگری شرق اصفهان تبدیل کرد، افزود: این پروژه در کنار پروژه کوه نخودی 
می تواند به می��زان قابل توجهی جاذبه های گردش��گری منطقه ۴ ش��هرداری را 

افزایش دهد.
وی در ادامه ب��ه ایجاد تحوالت اساس��ی در ش��هر اصفهان با تغیی��ر مدیریت در 
شهرداری مرکزی و همچنین ش��هرداری های مناطق اشاره کرد و گفت: ما منکر 

خدمات شهرداران سابق مناطق نمی ش��ویم، اما تغییر و تحوالت سطح شهر طی 
یک سال گذشته در شهر اصفهان به خوبی ملموس است. 

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: برای مثال ما سال ها منتظر 
س��اماندهی ترافیک پیچ پینارت و مش��کالت منطقه ش��رق اصفه��ان بودیم که 

خوشبختانه با تغییرات در شهرداری این تحوالت مشاهده شده است.

در بیست و پنجمین برنامه »هر هفته چند افتتاح« مطرح شد؛

افزایش شادی  و نشاط شهروندان  با  اجرای »هر هفته چند افتتاح«

4 میلیون جمعیت استان، خشکسالی و بی آبی را باور نکرده اند؛

ایـن یک شوخـی نیست

گاه نخست جش��نواره فصلی چهارگاه، بهار امسال از س��وي مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و با حضور نویسندگان 

جوان نصف جهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، بهار امسال مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با همکاری 
انجمن ادبی شهر اصفهان، شاهد اتفاقی کم نظیری در حوزه ادبیات داستان نویسی بود.  
جشنواره ای که در گاه نخست برگزاری خود توانست داستان نویسان زیادی را دور هم 
جمع کند؛ درست مسئله ای که از آغاز، هدف نویسندگان و مسئوالن اجرایی جشنواره 
فصلی چهارگاه بود تا بتوانند درجهت اغنای ادبیات داستان نویسی تحولی را ایجاد کنند. 
این موضوع نشان می دهد هنوز هم راهی برای احیای محافل ادبی در شهر اصفهان وجود 
دارد و شاخصه های ادبی، ارزش خود را از دست نداده اند. اندکی حمایت و ذوق می تواند 
اصفهان را در زمینه داستان نویسی به شهری سرآمد تبدیل کند. مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان در گام نخست جشنواره ادبی چهارگاه با عنوان بهاران توانست 19۰ نفر 
از جوانان شهر اصفهان را با خود همراه س��ازد و این، انگیزه ای برای تداوم جشنواره در 

فصل های بعدی امسال قلمداد می شود.
تداوم داستان نویسی بر مبنای شاخص های ادبی

محمد عیدی، مدیر امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره به 
وضعیت فضای ادبی شهر اصفهان اظهار داشت: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان در س��یر تحول خود به راه اندازی دفات��ر تخصصی اقدام کرده اس��ت. مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان زیر نظر دفتر تخصصی ادبیات و زبان اصفهان و همچنین با 
توجه به ظرفیت باالی این مرکز دست به فعالیت هایی می زند که بی شک از ایجاد تحول 

در انجمن ادبی اصفهان به دور نیست.
وی افزود: اصفهان دارای سبک داستان و شعرسرایی ویژه ای بوده و یکی از شاخصه های 
ادبیات امروز محسوب می شود. در سبک ادبیات فارسی و داستان نویسی ابوالحسن خان 
نجفی، محمدعلی جمال زاده و گلش��یری از شاخص های ادبی اصفهان هستند و مایه 

تاسف است که در چنین شهری داستان نویسی در مسیر نابودی گام بردارد.
مدیر امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان با بیان قابلیت تداوم 
حرفه ای نویسندگان دیروز به وسیله افراد نوقلم، بیان کرد: نیاز است تا رابطه ای میان 
افراد نوقلم و متخصصان ادبیات فارسی برقرار شود؛ به بیانی دیگر، پیشگامی اصفهان 
در زمینه داستان نویسی از راه شبکه سازی عالقه مندان و متخصصان امکان پذیر است، 
چراکه تدوام داستان خوانی بر مبنای شاخص ها و س��نت های ادبی و با توجه به افراد 

شاخص و سنت گذارانجام خواهد شد.
مدیر امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با اشاره به استقبال خوب 
شهروندان از جشنواره فصلی چهارگاه بیان کرد: یکی از ویژگی های ممتاز این جشنواره، 
ارائه یک فراخوان عمومی است که تمامی شهروندان را مورد خطاب قرار داده و طبقه 

خاصی را شامل نمی شود.
موضوع گام دوم جشنواره فصلی چهارگاه مشخص شد

الهه رضای��ی، رییس مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان نیز درب��اره برگزاری کارگاه 
داستان کوتاه کوتاه با حضور محمد جواد جزینی افزود: این کارگاه با موضوع مولفه های 
داستان های مکان محور برگزار می شود. یکی از عوامل برگزاری این کارگاه آشنایی با 
موضوع گاه دوم جشنواره فصلی چهارگاه به شمار می رود؛ چراکه موضوع گاه دوم این 

جشنواره اصفهان در قالب داستان کوتاه است.

پس از نزدیک به یک دهه توقف، عملیات اجرایی قطعه 1 و 2 آزاد راه شرق 
اصفهان به طول 63 کیلومتر آغازمی شود.

 ب��رای اح��داث پ��روژه آزادراه ش��رق اصفه��ان ب��ه ط��ول 93 کیلومت��ر
 ۸۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی ش��ده که با احداث آن، مشکالت ترافیکی 

شهر اصفهان مرتفع خواهد شد.
 به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راه وشهرس��ازی اس��تان اصفهان،

 حجت ا... غالمی مدیرکل راه وشهرسازی استان درخصوص احداث آزادراه 
شرق اصفهان  گفت: با توجه به مصوبه اخذ شده از هیئت دولت جهت احداث 
این پروژه عظیم، قراردادسرمایه گذاری با شرکت آتیه صبا وابسته به صندوق 
بازنشستگی جهت احداث قطعه اول و دوم منعقد و عملیات اجرایی قطعه 1 

از ابتدای مردادماه  آغاز می گردد.
وی اظهار داش��ت : احداث این آزادراه در اس��تان اصفهان در رفع مشکالت 
ترافیکی ش��هر اصفهان، کم کردن زمان س��فر، کاهش آالینده های ناشی 
 از حم��ل ونقل، حفظ محیط زیس��ت، تس��هیل در تردد از طری��ق کریدور 

شمال – جنوب و کاهش تلفات جاده ای بسیار موثر ودارای اهمیت است.
غالمی اف��زود: با برنام��ه ریزی صورت گرفت��ه تا پایان تیرماه س��ال جاری 
پیمانکاران هر دو قطعه مشخص و پیش بینی می گردد که قطعه اول و دوم 

طی دو سال آینده به بهره برداری برسد .
مدیرکل راه وشهرسازی عنوان داشت: با دعوتی که از مقام عالی وزارت راه 
وشهرسازی صورت گرفته امید است آغاز عملیات اجرایی این پروژه رسما از 

اواخر تیرماه شروع گردد .

وی گفت: اخذ مجوزهای الزم برای تسویه حساب با س��رمایه گذار قبلی و 
توافق با سرمایه گذار جدید و عوامل دیگرباعث تاخیر در احداث این پروژه 

شده است .
مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان اصفهان با توجه به اقدامات و برنامه های 
انجام شده افزود: برای هر سه قطعه، پیمانکار جداگانه در نظر گرفته شده که 
هر س��ه پیمانکار می توانند همزمان و به صورت دوشیفت عملیات اجرایی 

را آغاز کنند.
مبلغ قرارداد با س��رمایه گذار ب��رای احداث قطعه 1 و 2 ای��ن پروژه 33۰۰ 
میلیارد ریال و قطعه س��ه این پروژه با توجه به کوهس��تانی بودن وعبور از 
منطقه حفاظت ش��ده کاله قاضی، نیاز ب��ه احداث تونل و پ��ل بزرگ روی 
رودخانه زاینده رود دارد که ح��دود ۴5۰۰ میلیارد ری��ال اعتبار نیاز دارد 
که با احتس��اب این مبلغ، برای کل پروژه حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
پیش بینی ش��ده اس��ت که در این راس��تا مقدمات مش��ارکت قطعه سه و 
 توافقات اولیه با ش��رکت آتیه صبا انجام گردیده که ظرف 3 ماه آینده اعالم 

خواهد شد . 
گفتنی اس��ت؛ پروژه آزاد راه ش��رق اصفهان به طول 93 کیلومتر از آزادراه 
اصفهان – کاش��ان ش��روع و به پلیس راه مبارکه ختم می شود .  قطعه اول 
این پروژه از آزادراه اصفهان – کاش��ان تا جاده اردستان – اصفهان به طول 
3۰ کیلومتر ، قطعه دوم از کیلومت��ر 3۰ تا بزرگراه اصفهان – نایین به طول 
 33 کیلومتر و قطعه سوم از کیلومتر 63 تا بزرگراه اصفهان – شیراز به طول 

3۰ کیلومتر انجام خواهد شد. 

به دنبال برگزاری گاه نخست جشنواره فصلی چهارگاه، صورت گرفت؛ 

شبکه سازی نویسندگان نوقلم اصفهان
مدیرکل راه وشهرسازی استان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی قطعه ۱ و 2 آزادراه شرق اصفهان 



13روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1908 |  شنبه 26 تیر 1395 | 11 شوال 1437

تیم ملی بسکتبال با ویلچر
  در اصفهان برای پارالمپیک 

آماده می شود

پرتاب احسان حدادی به ۶۴ متر
 هم نرسید

 رییس هیئ��ت ورزش ه��ای جانب��ازان و معل��والن اس��تان اصفهان 
اظهار کرد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر کش��ورمان که برای حضور در 
 پارالمپیک آماده می شود، پنجمین اردوی آمادگی خود را در اصفهان

 برگزار می کند. محمدرضا باباگلیان افزود: این اردو به مدت هفت روز 
در اصفهان برپا خواهد شد و ملی پوشان کشورمان تمرینات آماده سازی 

خود را در دو نوبت در سالن مخابرات اصفهان پیگیری می کنند.
وی تصریح کرد: ایمان بک زاده تنها نماینده استان اصفهان است که در 
این مرحله از اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر حضور دارد و امیدواریم 

در ترکیب نهایی نیز جای داشته باشد.
تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان که چند سالی به دلیل محرومیت 
بین المللی، امکان  شرکت در رویدادهای برون مرزی را نداشت، فرصت 

حضور در پارالمپیک را به دست آورد.
عادل طرفی، وحید غ��ام آزاد، مرتضی ابراهیم��ی، علیرضا احمدی، 
حسن عبدی، محمد صحی، امید هادی اظهر، محمد محمدنژاد، حکیم 
منصوری، محمدحس��ن س��یاری، مرتضی عابدی، محسن طلوعی و 
اسماعیل حسین پور س��ایر ملی پوشان دعوت ش��ده به این مرحله از 

اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر هستند.

احس��ان حدادی در رقابت های دو و میدانی لهستان با پرتاب 63/61 
متری چهارم شد. او اگرچه نسبت به مسابقه قبلی پرتاب بهتری داشت 

اما هنوز با رکورد خود فاصله زیادی دارد.
احس��ان حدادی که یکی از امیدهای اصلی کاروان ورزش��ی ایران در 
رقابت های المپیک ۲۰16 ریو است در آخرین مسابقه خود در لهستان 
 چهارم ش��د. ماالخوفس��کی، رابرت اوربانک و ب��ارت لومیچ هر یک با 
پرتاب هایی معادل 66 متر، 6۵ متر و ۷ س��انتی مت��ر و 63 متر و ۸1 

سانتی متر اول تا سوم شدند.
 حدادی که این روزها از مصدومیت رنج می برد هنوز با رکورد رویایی 
خودش در المپیک لندن فاصله زیادی دارد. آنچه کمی هواداران او را 
آرام نگه می دارد یادآوری این موضوع اس��ت که وی پیش از المپیک 

۲۰1۲ هم پرتاب های خیره کننده ای نداشت اما در لندن درخشید.
 نایب قهرم��ان المپیک که در بازی های آس��یایی ب��ا پرتاب 6۵/11  
متری قهرمان شد حاال کاری سخت برای روی سکو رفتن در المپیک 
دارد. حریفان او کم نیس��تند و به نظر می رس��د روند آماده شدن آنها 
برای المپیک به مراتب بهتر از حدادی باش��د، اما با این وجود احسان 
حدادی نش��ان داده پیش از پرتاب های بلند خود اراده ای مثال زدنی 
 دارد که همین می تواند امیدها  را برای کس��ب مدال وی در المپیک،

 پررنگ تر کند.

منهای فوتبال 
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لیگ برتر

فضای مجازیقاب روز

پس از مدت ها و با فش��ار ای اف سی و فیفا طبقه 
دوم ورزش��گاه آزادی هم صندلی دار ش��د تا در 
بازی های تیم ملی هواداران اجازه حضور در طبقه 
دوم آزادی را داشته باشند. در این بین مهدی تاج 
رییس فدراسیون برای بازدید از روند تکمیل پروژه 
در آزادی حاضر ش��د. تاج در قسمتی از ورزشگاه 
که صندلی های آن نصب شد نشست تا نخستین 
فردی باش��د که از روی صندلی ه��ای طبقه دوم 

چمن سبز آزادی را تماشا می کند.

 بختیار رحمانی ب��ه همراه دو اس��تقالی دیگر به 
مناطق تفریحی ازبکستان رفته است.

اس��تقال اردوی پیش فصل خود را در ازبکستان 
سپری می کند. در عکس روبه رو، بختیار را در کنار 
خسرو حیدری و وریا غفوری مشاهده می کنید که 
برای گش��ت و گذار به پلی س��یتی ایروان یا همان 

شهر بازی رفته اند.

افتتاح صندلی های 
طبقه دوم آزادی توسط تاج

سلفی  بختیار
 با دو استقاللی در پلی سیتی

به حکم قرعه، استقال لیگ ش��انزدهم را با بازی برابر نفت استارت می زند. تیمی که 
روی نیمکتش علی دایی نشسته است. دایی اما برای استقال حریف خوش یمنی است.

آخرین باری که علی دایی به عنوان سرمربی یک تیم موفق به شکست دادن استقال شد، لیگ 
نهم بود. او روی نیمکت پرسپولیس، پیروزی ۲ بر یک تیمش برابر استقال در دربی را دید. گل برتری 

 تیمش را هم کریم باقری زد. دایی بعد از آن روی نیمکت راه آهن و صبا نشس��ت ولی اس��تقال را نبرد. 
دو فصل بعد از این برد، هر دو دربی رفت و برگشت را هم باخت.

دایی بازیکن هم یک بار در اولین بازی فصل، جلوی استقال قرار گرفت. او با بازوبند کاپیتانی صبا در افتتاحیه 
لیگ پنجم برابر اس��تقال قرار گرفت و تیمش 4 بر یک باخت. در آن بازی، بهترین فرصت فراهم ش��د تا دایی    
طلسم کارنامه فوتبالی اش یعنی گل نزدن به استقال را بشکند ولی وحید طالب لو ضربه اش را مهار کرد. استقال 

در پایان این فصل برای اولین بار قهرمان لیگ برتر شد. در آن بازی، علیرضا منصوریان برای استقال بازی کرد.

خاطره خوش استارت با دایی 
برای استقالل

مربی تیم س��پاهان نس��بت به موضوع درگی��ری بازیکنانش در 
اردو واکنش نشان داد. سه شنبه ش��ب در اردوی سپاهان در بابل 
اتفاق عجیبی رخ داد. آنهایی که س��ر میز ش��ام حضور داشتند،از 
درگیری فیزیکی مهرداد محم��دی و عارف غامی دو بازیکن تیم 
 سپاهان خبر دادند. گفته می شد این دو بازیکن با یکدیگر درگیر

 شده اند و حتی عبدا... ویسی قصد داش��ته آنها را اخراج کند که با 
 وساطت مجید بصیرت و کریم قنبری منصرف شده است.  وقتی از 
عبدا...  ویسی درباره این اتفاق پرسیدیم او اعام کرد این موضوعات 
پیش پا افتاده اس��ت و عاقه ای به صحبت کردن درباره آن ندارد.  
مجید بصیرت،مربی س��پاهان در این باره  می گوید: این مس��ائل 
ممکن اس��ت برای هر تیمی پیش بیاید غیر طبیعی نیست. البته 
اتفاق پیش آمده را بزرگ کردند.  او ادامه می دهد: بازیکنان جوان 
هستند و گاهی اوقات ممکن اس��ت به خاطر یک شوخی ناراحتی 
پیش بیاید اما تاکید می کنم بزن  بزن و درگیری پیش نیامد و  اگر 
این طور بود مه��رداد محمدی و عارف غامی از اردو اخراج ش��ده 

بودند.

در لیگ ش��انزدهم هر تیم��ی که با تراکتورس��ازی بازی 
 کن��د، بعد از آن به مصاف اس��تقال و س��پس س��پاهان 
 خواه��د رفت. ای��ن چرخ��ه برای هم��ه تیم ه��ای لیگ

 تکرار می ش��ود. اتفاقی که هم برای آن تی��م حریف تلخ 
اس��ت و هم برای تراکتورس��ازی. اینکه تیم ها، سه بازی 
خیلی سخت را پشت سر بگذارند، انرژی و روحیه زیادی 
 ازآنها می گیرد،  اما از آن بدتر برای تراکتورس��ازی است.

  آم��اده ترین ش��کل تیم ه��ا مقابل تی تی ه��ای تبریزی 
قرار می گیرد و بعد از این بازی سخت، به مصاف استقال 

خواهند رفت. 
در آخر هم بعد از دو بازی حس��اس و دش��وار، جنازه شان 
جلوی س��پاهان بازی می کند. برای این مثلث قهرمانی، 
بدترین قرعه به نام تراکتورسازی خورده و بهترینش هم 
برای سپاهانی هاست. باز هم تراکتورسازی در راه قهرمانی 
با بدشانسی مواجه شده و تیم اصفهانی شانس آورده است.

واکنش مربی سپاهان به درگیری بازیکنان سر میز شام

بزن بزن نبود!
مثلث طالیی 

علیه تراکتورسازی

 گزارشی از گلزن هایی که قهرمان ملی شدند؛

فوتبالیست های تاریخ ساز  

ادر ی�ورو 201۶ )پرتغ�ال ی�ک 
فرانسه صفر(

ادر بازیکن ملی پ��وش پرتغالی در فصل 
گذش��ته تنه��ا 6 گل برای لی��ل به ثمر 
رس��اند و هیچ درخشش��ی در فرانس��ه 
نداش��ت اما به طور عجیبی در فینال به 
عن��وان بازیکن ذخیره ب��ه قهرمان ملی 

کشورش تبدیل شد.
رنات��و  جایگزی��ن   ۷9 دقیق��ه  در  او   
س��انچس جوان ش��د. گل��ش در دقیقه 
را  قهرمان��ی  اضاف��ه،  وقت ه��ای   1۰9
 در اروپ��ا ب��رای پرتغ��ال ب��ه ارمغ��ان

 آورد.
گوتس�ه در ج�ام جهان�ی 201۴ 

)آلمان یک- آرژانتین صفر(
فینال جام جهانی ۲۰14 برزیل نزدیک 
بود در ضرب��ات پنالتی جریان پیدا کند 
اما ماریو گوتس��ه با گلزنی اش در دقیقه 
113 اجازه نداد این اتفاق بیفتد و آلمان 

قهرمان جهان شد. 
مهاجم بایرن مونی��خ دقایق کوتاهی در 
زمین حضور داش��ت. او در دقیقه ۸۸ به 

جای میروساو کلوزه وارد زمین شد.
ویلتورد و ترزگ�ه در یورو 2000 

)فرانسه دو– ایتالیا یک(
ب��ه دومی��ن  ایتالی��ا در س��ال ۲۰۰۰ 
قهرمان��ی اش در ی��ورو نزدی��ک بود اما 
در  گلزن��ی اش  ب��ا  ویلت��ورد  س��یلوین 
دقیقه 94 باعث ش��د ب��ازی یک بر یک 
مس��اوی شود. در وقت های اضافه دیوید 
 ترزگه گل طای��ی را در دقیقه 1۰3 به

 ثمر رس��اند تا فرانس��ه دو س��ال بعد از 
قهرمانی در جام جهان��ی فاتح یورو نیز 

بشود. هر دو بازیکن تعویضی بودند و در 
نیمه دوم وارد زمین شدند.

 200۴ ی�ورو  در  کاریس�تایس 
)یونان یک-پرتغال صفر(

آنچل��وس کاریس��تایس ب��ه غی��ر قابل 
منتظره ترین قهرمان ملی تبدیل ش��د. 
مهاج��م یونانی اش��ک های پرتغالی ها را 
در اس��تادیوم دول��وژ درآورد. یونان در 
 نهای��ت ش��گفتی  قهرمان ی��ورو ۲۰۰4

شد.
بیره�وف در 199۶ )آلمان دو - 

چک یک(
اولی��ورو بیرهوف برای نخس��تین بار در 
س��ال 1996 ب��رای آلم��ان در دیداری 

دوستانه مقابل پرتغال بازی کرد.
 او از بازیکن��ان کلی��دی برت��ی فوگس 
محسوب نمی ش��د. چک در فینال یورو 
این سال با گل برگر از روی نقطه پنالتی 

از آلمان پیش افتاد. 
بیره��وف تنها 4 دقیقه پس از حضورش 
در میدان گل تس��اوی را به ثمر رس��اند 
و در وقت ه��ای اضاف��ه نخس��تین گل 
طای��ی تاریخ فوتبال را به ثمر رس��اند. 
 آلمانی ها برای س��ومین ب��ار فاتح یورو 

شدند.
 1990 جهان�ی  ج�ام  در  برم�ه 

)آلمان یک – آرژانتین صفر(
آندره برمه ب��ا حضور بازیکنانی همچون 
دی��ه گو مارادونا و یورگ��ن کلینزمن در 
حاش��یه قرار داش��ت. هیچ کس انتظار 
نداشت او بدرخش��د اما توانست دروازه 
گوی��و کوچئ��ا را در فاصل��ه ۵ دقیقه به 

پایان بازی باز کند.

بلت�ی در لی�گ قهرمان�ان اروپا 
200۶ )بارسلونا دو – آرسنال یک(

گل  توانس��ت  س��ختی  ب��ه   بارس��لونا 
س��ول کمپل را در فینال لیگ قهرمانان 
جبران کند ام��ا گل پیروزی بخش این 
تیم توس��ط جولیانو بلتی برزیلی به ثمر 

رسید. 
مدافع بارس��لونا تنها پ��س از اینکه 1۰ 
دقیقه از حضورش در زمین می گذشت 
گل قهرمانی را به ثمر رساند. بارسایی ها 

قدردان او شدند.
کوک�ه در فین�ال لی�گ اروپ�ا 

قهرمانان اروپا 201۶
بازیکن اس��پانیایی با دو گلی که به ثمر 
رس��اند عاوه ب��ر اینکه جای��زه بهترین 
بازیکن می��دان را به خود اختصاص داد 
قهرمانی را هم ب��رای تیمش به ارمغان 
آورد. لیورپول گل نخست بازی را به ثمر 

رسانده بود.
سولسش�ائر در لی�گ قهرمانان 
اروپا 1999 )منچس�تریونایتد دو – 

بایرن مونیخ یک(
بای��رن مونیخی ها ج��ام قهرمانی را در 
دستانش��ان داش��تند ام��ا در نوکم��پ، 
یک��ی از تاریخی تری��ن فینال ه��ا رق��م 
خ��ورد. یونایت��د ک��ه ب��ا ی��ک گل از 
حریف عق��ب بود در دقایق تلف ش��ده 
 دو گل ب��ه ثمر رس��اند و قهرم��ان اروپا 

شد. 
ابتدا تدی ش��رینگهام بازی را به تساوی 
رس��اند و دو دقیق��ه بع��د اول��ه گون��ار 
سولسش��ائر با گلزنی اش یونایتدی ها را 

به وجد آورد.

در تاریخ فوتبال بازیکنانی همچون ادر به طور غیر قابل منتظره ای به قهرمان ملی کشورشان تبدیل شدند.
ادر با گل تعیین کننده در دیدار فینال یورو ۲۰16 برابر فرانسه به طور غیر منتظره ای به قهرمان ملی کشورش تبدیل 

شد.
فوتبالیس��ت هایی این چنین پیش از بازی به عنوان بازیکن تعیین کننده محس��وب نمی شوند اما گلزنی آنها نامشان را 

در تاریخ وارد می کند تا هیچ کس آن لحظه تاریخی را از یاد نبرد. در ادامه برخی از این بازیکنان معرفی می شوند.

یرهوف در 199۶ )آلمان دو - چک یک(گوتسه در جام جهانی 201۴ )آلمان یک - آرژانتین صفر(

ویلتورد و ترزگه در یورو 2000 )فرانسه دو – ایتالیا یک(

 1999 اروپ�ا  قهرمان�ان  لی�گ  در  سولسش�ائر 
)منچستریونایتد دو – بایرن مونیخ یک(

بلتی در لیگ قهرمانان اروپا 200۶ )بارسلونا دو – آرسنال یک(
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مفاد آرا
4/364 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 52293-1394/11/29 هیأت چهارم آقاي عباس اسحاق دواتگر  به 
شناسنامه شماره  475  کدملي 1287777619 صادره اصفهان فرزند  عبدالحسین  
نسبت به یک سهم مشاع از 9سهم  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  152/17  
مترمربع از پالک ش��ماره 426.3 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 250 دفتر 152 مالک یک سهم مشاع از 9سهم 

ششدانگ پالک مذکور را مالک می باشد
2- رای شماره 52448-1394/11/30 هیأت سوم خانم زهرا شهبازی دستجرده به 
شناسنامه شماره 51262 کدملي 1280940522 صادره اصفهان فرزند باقر نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 84/36 مترمربع از پالک 
شماره639 فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند ثبت شده در صفحه 302 و 365 دفتر 494 و 405
3- رای ش��ماره 52447-1394/11/30 هیأت س��وم آقاي محمدرضا مستری  به 
شناسنامه ش��ماره 736 کدملي 1285557689 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 84/36 مترمربع از پالک 
شماره639 فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند ثبت شده در صفحه 302 و 365 دفتر 494 و 405
4- رای ش��ماره 54386-1394/12/22 هیأت اول آق��ای محمدباقر فضائلی پور به 
شناسنامه ش��ماره 16  کدملي 4172577687  صادره الیگودرز  فرزند  غالمحسن 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  221/70   مترمربع از پالک شماره 31  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن ابراهیمی 

بابوکانی
5- رای شماره 54402-1394/12/22 هیأت اول آقای اکبر طاهرسلطانی بردشاهی 
به شناسنامه ش��ماره 1446  کدملي 5759358413  صادره فریدن  فرزند  نیازعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت  60  مترمربع از پالک ش��ماره 45  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مرتضی رضائی
6- رای شماره 54430-1394/12/22 هیأت اول خانم فاطمه صغری آزادی مهرگانی  
به شناسنامه شماره 426  کدملي 1288692821  صادره اصفهان  فرزند  قربانعلی 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  91/14  مترمربع از پالک 
شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی زینب نخودیان واصغرگلبان
7- رای ش��ماره 54431-1394/12/22 هیأت اول خانم زه��را آزادی مهرگانی  به 
شناس��نامه ش��ماره 473  کدملي 1289290245  صادره اصفهان  فرزند  قربانعلی 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  91/14  مترمربع از پالک 
شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی زینب نخودیان واصغرگلبان
8- رای ش��ماره 54432-1394/12/22 هیأت اول  خانم جمیله آزادی مهرگانی  به 
شناسنامه ش��ماره 1063  کدملي 1289368910  صادره اصفهان  فرزند  قربانعلی 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت  91/14  مترمربع از پالک 
شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی زینب نخودیان واصغرگلبان
9- رای شماره 54517-1394/12/24 هیأت اول آقای احمد نریمانی  به شناسنامه 
شماره 245  کدملي  1283623447  صادره اصفهان  فرزند رضا   ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 126/71  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی ماهرانی ازموردثبت صفحه 296 

دفتر 1099 امالک
10- رای شماره 54573-1394/12/24 هیأت اول آقای اکبر طاهرسلطانی بردشاهی 
به شناسنامه ش��ماره 1446  کدملي  5759358413  صادره فریدن  فرزند نیازعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/10  مترمربع از پالک شماره 45  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مرتضی رضائی
11- رای شماره 54753-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي محسن جعفری ولدانی  به 
شناسنامه شماره  26  کدملي 1290311927 صادره اصفهان فرزند  احمد  نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  92/10  مترمربع از پالک شماره 
990 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از مالک رسمی قاسمعلی شریفی
12- رای ش��ماره 54752-1394/12/26 هی��أت چه��ارم خانم نرگ��س خانیان به 
شناسنامه شماره  505  کدملي 1290470413 صادره اصفهان فرزند  حیدر  نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  92/10  مترمربع از پالک شماره 
990 فرعی 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از مالک رسمی قاسمعلی شریفی
13- رای شماره 54858-1394/12/27 هیأت چهارم  آقاي مرتضي شریفي رناني 
به شناسنامه ش��ماره 67 کدملي 1290466051 صادره خمیني شهر فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 152/78 مترمربع پالک شماره 
3231 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی سید مهدی اعتصامی
14- رای شماره 54221-1394/12/19 هیأت دوم  آقای عبدالرحیم جوانی جونی  به 
شناسنامه شماره 1131  کدملي 1283035480  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی  
ششدانگ ساختمان به مس��احت 170/76  مترمربع از پالک شماره 1286 فرعی از 
16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 46217-

54/3/18 دفترخانه 5 اصفهان
15- رای ش��ماره 1351-1395/01/28 هیأت اول آقای براتعل��ی کبیری رنانی   به 
شناسنامه ش��ماره 269  کدملي  1290116441  صادره خمینی ش��هر  فرزند اکبر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  118/86  مترمربع از پالک شماره 4029 فرعی از 18   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

269 الی284 و181 دفتر 643 و362 امالک
16- رای شماره 1357-1395/01/28 هیأت اول آقای بهروز نوروزی  به شناسنامه 
ش��ماره 6600  کدملي  1282845683  صادره اصفهان  فرزند نادعلی شش��دانگ 
یکبابخانه به مس��احت  109 مترمربع از پالک ش��ماره 68   اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عزیزاله زارع بهرام ابادی
17- رای شماره 1358-1395/01/28 هیأت اول  آقای عزت اله رستمی  به شناسنامه 
شماره 5  کدملي  1159829268  صادره فریدن  فرزند علی ششدانگ یکبابخانه به 
مس��احت  141/12 مترمربع از پالک ش��ماره 68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن فتحی بهرام ابادی ازموردثبت 

صفحه 395 دفتر 1126 امالک
18- رای ش��ماره 1418-1395/01/29 هیأت اول آقای بهمن خدائی علی آبادی به 
شناسنامه شماره  27  کدملي  5499704333  صادره تیران  فرزند  حسن  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 132/10   مترمربع از پالک ش��ماره  206  فرعی از 29  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب  اصفهان ازموردثبت صفحه 563 

دفتر 1034 امالک
19- رای شماره 1549-1395/01/30 هیأت اول خانم عصمت ترکان  به شناسنامه 
شماره  63  کدملي 1289923851  صادره اصفهان  فرزند حسن نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مس��احت 148/60  مترمربع از پالک شماره 3857  
فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

28545-86/4/16 دفتر 112 اصفهان
20- رای ش��ماره 1550-1395/01/30 هی��أت اول  آقای محمد نص��ر ازادانی  به 
شناسنامه شماره  16  کدملي 1289803811  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148/60  مترمربع از پالک شماره 
3857  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 28545-86/4/16 دفتر 112 اصفهان
21- رای شماره 1849-1395/01/31 هیأت چهارم  آقاي محمد هاشمی به شناسنامه 
ش��ماره 32 کدملي 1091663270 ص��ادره نجف آباد فرزند علی محمد نس��بت به 
ششدانگ  اعیانی یک باب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالک شماره304 فرعی6 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سندثبت شده در 

صفحه 297 دفتر 181
22- رای ش��ماره 1822-1395/01/31 هی��أت چه��ارم آقاي حس��ین جعفری به 
شناس��نامه ش��ماره 12 کدملي 1289806845 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 320/14 مترمربع از پالک شماره 188 
فرعی36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 347 دفتر 288
23- رای ش��ماره 1725-1395/01/30 هی��أت چهارم آقای ش��هریار صمدی به 
شناسنامه شماره 8964 کدملي 1170088295 صادره لنجان فرزند بختیار نسبت 
به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 270/31 مترمربع از پالک 
شماره 508 فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که مع الواسطه از حاج حسین غفوری زاده که از مالکین می باشد راخریداری  نموده

24- رای شماره 1726-1395/01/30 هیأت چهارم  خانم بدری براتیان به شناسنامه 
شماره 10897 کدملي 1283217880 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به 3دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 270/31 مترمربع از پالک شماره 508 
فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان که مع 

الواسطه از حاج حسین غفوری زاده که از مالکین می باشد راخریداری نموده
25- رای شماره 54741-1394/12/26 هیأت س��وم آقاي احمد جان نثاری الدانی  
به شناسنامه شماره  37287  کدملي 1282300288 صادره اصفهان فرزند  حسن  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  205/41  مترمربع از پالک شماره 
1720 فرعی 3 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 94 دفتر 369
26- رای ش��ماره 54706-1394/12/26 هیأت سوم  آقاي محمدجواد صادقیان  به 
شناسنامه ش��ماره  8592  کدملي 1283195194 صادره اصفهان فرزند  صفرعلی  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  178/85  مترمربع از پالک شماره 
397 فرعی 18 اصل��ي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی علی سیفی
27- رای ش��ماره 1708-1395/01/30 هیأت سوم آقاي اسماعیل امینی فیل آبادی 
به شناسنامه ش��ماره 1714 کدملي 4679259809 صادره فارسان فرزند جمشید 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 93 مترمربع از پالک شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهاناز مالک رسمی صدیقه 

نهاوندی و محمد بلورفروشی
28- رای شماره 1898-1395/01/31 هیأت س��وم آقاي رضاچگوئی چالبطانی به 
شناسنامه شماره 292 کدملي 1288985649 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 191/20 مترمربع از پالک شماره63 فرعی17 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی  ورثه 

جعفر  رضایی
29- رای ش��ماره 1771-1395/01/30 هیأت س��وم  خانم طاه��ره ملک خویان به 
شناسنامه شماره 1330 کدملي 1284998843 صادره  اصفهان فرزند خسرو نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 64/97 مترمربع پالک 
ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی سید محمد حسینی
30- رای شماره 1772-1395/01/30 هیأت سوم  آقاي شاهین دبیري به شناسنامه 
ش��ماره 608 کدملي 1819196887 صادره آبادان فرزند یداله نس��بت به سه دانگ 
مشاع از ش��ش دانگ یک باب ساختمان  به مس��احت 64/97 مترمربع پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

سید محمد حسینی
31- رای ش��ماره 1901-1395/01/31 هی��أت س��وم خانم صدیق��ه بختیاری به 
شناسنامه شماره 9146 کدملي 1283200783 صادره اصفهان فرزند فتح اله نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 324/91 مترمربع از پالک شماره 3309 
فرعی 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 394 دفتر 869
32- رای شماره 1747-1395/01/30 هیأت سوم  آقاي رضا مداحی  به شناسنامه 
ش��ماره  26  کدملي 5419554704 ص��ادره مبارکه فرزند  رمضانعلی  نس��بت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  38/70  مترمربع از پالک شماره 311 فرعی 25 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند شماره ی 

38439 – 1370/8/29 دفترخانه94
33- رای ش��ماره 4816-1395/02/28 هی��أت دوم خانم اکرم دهن��وي رناني به 
شناس��نامه ش��ماره 965 کدمل��ي 1290593337 صادره اصفهان فرزند حس��ین 
ششدانگ ساختمان به مس��احت 151/38 مترمربع پالک شماره 3166 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمورد ثبت صفحه 

47 دفتر 800 امالک
34- رای شماره 4832-1395/02/28 هیأت دوم آقاي رضا ابوطالبیان به شناسنامه 
ش��ماره 1418 کدملي 1284583651 صادره اصفهان فرزند حس��ین شش��دانگ 
ساختمان به مساحت 144/70 مترمربع پالک ش��ماره469 فرعي از14 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 593 دفتر 

868 امالک
35- رای ش��ماره 4838-1395/02/28 هی��أت دوم  آقاي مصطف��ي محمد نظر به 
شناسنامه شماره 1530 کدملي 1286334845 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت 
به چهاردانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به اس��تثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت 
30/40 مترمربع پالک شماره836 فرعي از12 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازسند 142202-88/3/1 دفتر 64 اصفهان
36- رای ش��ماره 4837-1395/02/28 هی��أت دوم آقاي محس��ن محم��د نظر به 
شناسنامه شماره 2928 کدملي 1286708087 صادره اصفهان فرزند حیدر  نسبت 
به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت 30/40 
مترمربع پالک شماره836 فرعي از12 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازسند 142202-88/3/1 دفتر 64 اصفهان
37- رای ش��ماره 2807-1395/02/12 هیأت دوم  خانم فاطمه صادقي هسنیجه به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1091876428 صادره نجف آباد فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مساحت124 مترمربع پالک 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی عباس رضایی
38- رای ش��ماره 4271-1395/02/25 هیأت دوم خانم زهرا مهرابي به شناسنامه 
شماره 104 کدملي 5499418195 صادره تیران فرزند محمد در ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 195/31 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رس��می رضا رضائی کوجانی ازموردثبت صفحه 

351 دفتر 890 امالک
39- رای ش��ماره 4409-1395/02/26 هی��أت دوم آق��اي محس��ن مرتضائي به 
شناسنامه ش��ماره 45 کدملي 6219659481 صادره فریدن فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه  به مس��احت 141/20 مترمربع پالک ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسنعلی مزروعی
40- رای شماره 4423-1395/02/26 هیأت اول خانم مهري بهرامیان به شناسنامه 
شماره 335 کدملي 1290014841 صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مس��احت 202/34 مترمربع پالک شماره682 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حیدرونادعلی بلوچی 
41- رای ش��ماره 4421-1395/02/26 هیأت اول آقاي  محم��د صادقیان رناني به 
شناسنامه شماره 156 کدملي 1289955271 صادره اصفهان فرزند حسین  نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 202/34 مترمربع پالک شماره682 
فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حیدرونادعلی بلوچی
42- رای ش��ماره 4467-1395/02/26 هیأت اول آقاي  اس��ماعیل منوچهریان به 
شناس��نامه ش��ماره 1431 کدملي 1818721708 صادره آبادان فرزند محمد علي 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/13 مترمربع پالک 
ش��ماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی امیرهوشنگ مختاری تهرانی
43- رای ش��ماره 4466-1395/02/26 هیأت اول خانم منیژه رءیسي به شناسنامه 
ش��ماره 458 کدملي 1284439771 صادره اصفهان فرزند علي محمد نسبت به سه 
دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 128/13 مترمربع پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رس��می 

امیرهوشنگ مختاری تهرانی
44- رای ش��ماره 4509-1395/02/26 هیأت اول آقاي مرتضي جعفري ولداني به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1290681181 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 183/60 مترمربع پالک ش��ماره 499 فرعي از 36 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند 15980-84/2/15 دفتر 

112 اصفهان
45- رای ش��ماره 4602-1395/02/27 هی��أت اول آق��اي ک��وروش موگوئي به 
شناس��نامه ش��ماره 15 کدملي 1129866742 صادره فریدونشهرفرزند عبدالعلي 
ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 196 مترمربع پالک شماره 155 فرعي از16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان ازموردثبت صفحه 347 

دفتر 512 امالک
46- رای شماره 4640-1395/02/27 هیأت اول آقاي  مهدي ترکمنلو به شناسنامه 
ش��ماره 260 کدملي 5499435618 صادره نجف آباد فرزند هوشنگ نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مس��احت 121/25 مترمربع پالک شماره 647 
فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند 

6780-91/11/18 دفتر 411 اصفهان
47- رای ش��ماره 4639-1395/02/27 هیأت اول خانم الهام دادخواه به شناسنامه 
شماره 5945 کدملي 5499029717 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/25 مترمربع پالک شماره 647 
فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازس��ند 

6780-91/11/18 دفتر 411 اصفهان
48- رای شماره 5135-1395/02/30 هیأت س��وم  آقاي علی اکبر محمدی حسین 
آبادی به شناسنامه شماره 0 کدملي 1270227459 صادره اصفهان فرزند سیف اله 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198 مترمربع از پالک شماره163 
فرعی13 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند 

شماره ی 81583 – 1390/10/15 دفترخانه 25
49- رای ش��ماره 5172-1395/02/31 هیأت س��وم  آقاي رضا سوفس��طائی به 
شناس��نامه ش��ماره 934 کدملي 1285339096 صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120/44 مترمربع از پالک شماره 
201 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره ی 31950 – 1348/11/21 دفترخانه 5 اصفهان
50- رای شماره 5133-1395/02/30 هیأت سوم آقاي احمد حبیب اللهی نجف آبادی 
به شناسنامه ش��ماره 1213 کدملي 1090345097 صادره نجف آباد فرزند اسداله 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 222/50 مترمربع از پالک شماره 
39 فرعی12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

20304 – 1386/5/28 دفترخانه 105
51- رای شماره 5184-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي حسینعلی کروندی رنانی 
به شناسنامه ش��ماره 19 کدملي 1289953902 صادره اصفهان فرزند مانده علی 
نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 94/11 مترمربع از پالک شماره 1184/1  
فرعی 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند 
ثبت شده در صفحه 559 دفتر 297 و سند انتقال ش��ماره ی 83575 – 2536/6/20 

دفترخانه 7
52- رای شماره 5185-1395/02/31 هیأت سوم آقاي حسینعلی کروندی رنانی به 
شناسنامه شماره 19 کدملي 1289953902 صادره اصفهان فرزند مانده علی نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 167/56 مترمربع از پالک شماره 1187 
فرعی18 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند 

شماره ی 37541 – 1329/2/20 دفترخانه 61 ثبت شده و در صفحه 567 دفتر 46 
53- رای ش��ماره 5200-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي علیمردان جهانگیری به 
شناس��نامه ش��ماره 44 کدملي 6219841506 صادره فریدن فرزند هانی نسبت به 
ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 170 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می حس��ین 

زارع بهرام آبادی 
54- رای شماره 4206- 1395/02/25 هیأت س��وم  آقاي  اصغر رحماني دستنائي 
به شناسنامه ش��ماره 39191 کدملي 1280817496 صادره اصفهان فرزند رحیم 
ششدانگ ساختمان به مس��احت 188/39 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسن فتحی
55- رای ش��ماره 5141-1395/02/30 هیأت س��وم آقاي غالمحس��ن میرزائی به 
شناسنامه شماره 4453 کدملي 1158993961 صادره فریدن فرزند عبداله نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 133/85 مترمربع از پالک شماره 66  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می عباس 

خلیلی عاشق آبادی
56- رای شماره 5216-1395/02/31 هیأت سوم آقاي محمود کریمی به شناسنامه 
شماره 31 کدملي 1091940363 صادره نجف آباد فرزند رمضان نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مس��احت 143/18 مترمربع از پالک شماره 66  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سیدعباس حسینی

57- رای ش��ماره 5240-1395/02/31 هی��أت س��وم  خانم صدیق��ه بختیاری به 
شناسنامه شماره 9146 کدملي 1283200783 صادره اصفهان فرزند فتح اله نسبت 
به ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 145 مترمربع از پالک شماره 3309 
فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 394 دفتر 869
58- رای شماره 5242-1395/02/31 هیأت سوم آقاي مصطفی نصراصفهانی به 
شناسنامه ش��ماره 5 کدملي 1289878250 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 221 مترمربع از پالک شماره 55 فرعی37 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

عبدالرسول امین الرعایای کارالدانی
59- رای شماره 4872-1395/02/28 هیأت سوم آقاي رضا مداحی به شناسنامه 
ش��ماره 26 کدمل��ي 5419554704 صادره مبارک��ه فرزند رمضانعلی نس��بت به 
شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 153/25 مترمربع از پالک شماره527 
فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 229 دفتر 264
60- رای شماره 4870-1395/02/28 هیأت س��وم  آقاي عبدالحمید بکرانی باالنی 
به شناسنامه شماره 477 کدملي 1110499825 صادره فالورجان فرزند مرتضی 
نسبت به3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 335/20 مترمربع 
از پالک شماره 149 فرعی6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 289 و 277 و 286 و 280 دفتر 903 و صفحه 

144 دفتر 584
61- رای شماره 4869-1395/02/28 هیأت سوم آقاي رسول توکلی به شناسنامه 
ش��ماره 20 کدملي 1111432090 صادره گارماس��ه فرزند اکبر نسبت به3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 335/20 مترمربع از پالک شماره 
149 فرعی6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحات 289 و 277 و 286 و 280 دفتر 903 و صفحه 144 دفتر 584
62- رای شماره 5121-1395/02/30 هیأت سوم  آقاي احمد سنونی به شناسنامه 
شماره 287 کدملي 4171951372 صادره الیگودرز فرزند محمود نسبت به 5 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 204 مترمربع از پالک شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج 

محمدبیات
63- رای شماره 5120-1395/02/30 هیأت سوم خانم صدیقه احمدی به شناسنامه 
ش��ماره 34 کدملي 4171966590 صادره الیگودرز فرزند رضا نسبت به یک دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 204 مترمربع از پالک شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج 

محمدبیات
64- رای ش��ماره 8019-1395/04/03 هیأت چهارم خانم اعظ��م کبیري رناني به 
شناس��نامه ش��ماره 438 کدملي 1290903530 صادره اصفه��ان فرزند براتعلي 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 205/91 مترمربع پالک شماره 1512 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخ��ش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفه��ان از مورد ثبت در 

صفحه 1094 دفتر 140
65- رای ش��ماره 7214-1395/03/29 هی��أت دوم اقای س��ید احم��د صدیقی به 
شناس��نامه ش��ماره 580 کدملي 1290341656  صادره اصفهان  فرزند سیدباقر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 166/73  مترمربع از پالک شماره 1242 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

224 و293 دفتر 1108و1126 امالک
66- رای شماره 6453-1395/03/13 هیأت سوم آقاي جواد تقی یار به شناسنامه 
شماره 916 کدملي 1290474508 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مس��احت 251/40 مترمربع از پالک شماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج مهدی کریمی 

بهرام آبادی از سند ثبت شده در صفحه 205 دفتر 199
67- رای شماره 5209-1395/02/31 هیأت چهارم خانم زهرارحیمی به شناسنامه 
ش��ماره 13 کدملي 4669525182 صادره لردگان فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 195/22 مترمربع از پالک شماره 508 فرعی 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می بتول هادیان و 

صدیقه موجودی مورد ثبت در صفحه 528 دفتر 242
68- رای شماره 5139-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي احمدرضا ابراهیمی آفارانی 
به شناسنامه شماره 36 کدملي 1290124884 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37/90 مترمربع از پالک شماره483 فرعی27 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواس��طه از 
آقای محمدعلی بهرامی که در صفحه 526 دفتر 794 مالک بوده خریداری نموده است

69- رای ش��ماره 5153-1395/02/30 هی��أت چه��ارم  خانم زهرا س��لیمانی به 
شناس��نامه ش��ماره 467 کدملي 1284742539 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 55/38 مترمربع از پالک شماره 933/1 
فرعی26 اصلي که به پالک 24/7804 تبدیل شده اس��ت واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواس��طه از مالک رس��می صغری جعفری که به 

موجب اسنادشماره 78058 – 71/10/3 و 87757 – 72/10/21 دفتر34
70- رای ش��ماره 28855-1393/11/27 هی��أت اول  اق��ای عل��ی اکبرگلرخی به 
شناسنامه شماره  24  کدملي   1291701508  صادره  اصفهان  فرزند  نوروزعلی  
نس��بت به پنج دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت  200 مترمربع از 
پالک ش��ماره  یک  اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند68588-88/5/6 دفتر 60 اصفهان
71- رای ش��ماره 28853-1393/11/27 هی��أت اول خان��م زه��ره کالنت��ری به 
شناسنامه ش��ماره  107  کدملي   1092010815  صادره  نجف اباد  فرزند  رحمت 
اله نسبت به یک دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت  200 مترمربع از 
پالک ش��ماره  یک  اصلي واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند68588-88/5/6 دفتر 60 اصفهان
72- رای شماره 52374-1394/11/30 هیأت چهارم آقاي عبدالرسول کاظمی مهر 
به شناسنامه شماره 839 کدملي 1284417727 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 243/93 مترمربع از پالک شماره638فرعی40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب س��ند 
شماره 30651 – 53/9/21 دفتر 11 اصفهان مالک یک سهم از 5 سهم ششدانگ می 

باشد
73- رای شماره 54043-1394/12/15 هیأت سوم خانم فاطمه مستاجران گورتانی  
به شناسنامه ش��ماره  31  کدملي 1289961182 صادره اصفهان فرزند  نعمت اله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  65/07  مترمربع از پالک شماره 
449 فرعی 15 اصل��ي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از 

سندثبت شده در صفحه 325 دفتر 492
74- رای شماره 54570-1394/12/24 هیأت اول  آقای فرج اله روشنی دستگردی 
به شناس��نامه ش��ماره 769  کدملي  6299558288  صادره بروجن  فرزند حسن  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/80  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی تقی برجی
75- رای ش��ماره 54747-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي محمدحسین نوبهاری 
به شناس��نامه ش��ماره  583  کدملي 6219511557 صادره فریدن فرزند  ذبیح اله  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  94/06  مترمربع از پالک شماره 2412 
 فرعی 18 اصلي واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان جعفر

 ملک محمدی
76- رای شماره 54228-1394/12/19 هیأت دوم آقای سهراب بخشی به شناسنامه 
شماره 4352  کدملي 4171571200  صادره الیگودرز  فرزند محمدرضا ششدانگ 
ساختمان به مساحت 166  مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی کرمعلی راعی دهقی
77- رای شماره 1565-1395/01/30 هیأت اول خانم عذرا یاوریان  به شناسنامه 
ش��ماره  582  کدملي 4072106208  صادره خرم اباد  فرزند ش��اعباس ششدانگ 
یکبابخانه  به مس��احت 106  مترمربع از پالک ش��ماره 28   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 ح��وزه ثبت مل��ک غرب  اصفه��ان ازمالک رس��می قربانعل��ی مزروعی 

ازموردثبت صفحه 248 دفتر 1070 امالک
78- رای شماره 1882-1395/01/31 هیأت چهارم خانم معصومه خاتون رمضانی 
لمجیری به شناسنامه شماره 465 کدملي 1283462771 صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/20 مترمربع از 
پالک شماره 443/1 فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی کریم رمضانی لمجیری فرزند علی
79- رای ش��ماره 1881-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهره رمضانی لمجیری 
به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290755329 صادره اصفهان فرزند کریم نسبت 
به3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 143/20 مترمربع از پالک 
ش��ماره 443/1 فرعی40 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی کریم رمضانی لمجیری فرزند علی
80- رای ش��ماره 54711-1394/12/26 هی��أت س��وم خانم ام لی��ال علیجانی  به 
شناسنامه ش��ماره  2053  کدملي 1290604177 صادره رنان فرزند  احمد  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت  61/30  مترمربع از پالک شماره 3365 
فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی خانم علی عسگری
81- رای شماره 54098-1394/12/16 هیأت سوم  آقاي محمد امین الرعایایمینی  
به شناسنامه ش��ماره  2050  کدملي 0051807181 صادره تهران فرزند  عزیزاله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  163/59  مترمربع از پالک شماره 
575 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره ی 38140 – 1389/8/8 دفترخانه 114
82- رای شماره 54681-1394/12/25 هیأت سوم  آقاي مجید احمدی  به شناسنامه 
شماره  1654  کدملي 1141116138 صادره خمینی ش��هر فرزند  لطیف  نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92/50  مترمربع از پالک شماره 45 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسن جزینی

83- رای ش��ماره 1652-1395/01/30 هیأت س��وم خانم مهناز عسگری رنانی به 
شناسنامه شماره 364 کدملي 1290271526 صادره اصفهان فرزند جواد نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 372/33 مترمربع از پالک 
شماره 4348 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 396 و 833 دفتر 601 و 83 و صفحه 233 دفتر 593
84- رای ش��ماره 1651-1395/01/30 هیأت س��وم آقاي حسن س��هرابی رنانی 
به شناس��نامه ش��ماره 9194 کدمل��ي 1283201267 ص��ادره اصفه��ان فرزند 
عبدالغفارنسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 372/33 
مترمربع از پالک شماره4348فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 396 و 833 دفتر 601 و 83 و صفحه 

233 دفتر 593
85- رای شماره 1893-1395/01/31 هیأت سوم  آقاي حمیدرضا مظاهری تهرانی 
به شناسنامه ش��ماره 830 کدملي 1288911653 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203/70 مترمربع 
از پالک شماره63 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی  ورثه  جعفر  رضایی
86- رای شماره 1894-1395/01/31 هیأت سوم  آقاي بهرام طاهری به شناسنامه 
ش��ماره 1176 کدملي 1288771622 صادره اصفهان فرزند ابراهیم نس��بت به دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 203/70 مترمربع از پالک 
شماره63 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی ورثه جعفررضایی برزانی
87- رای شماره 1895-1395/01/31 هیأت سوم خانم اشرف طالبیان به شناسنامه 
شماره 1008 کدملي 4591293181 صادره شاهرود فرزند ولی اله نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203/70 مترمربع از پالک شماره63 
فرعی27 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت مل��ک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی جعفررضایی برزانی
88- رای ش��ماره 1707-1395/01/30 هیأت س��وم آقاي ابراهیم لری کفش��رانی 
به شناس��نامه ش��ماره 2 کدملي 1290002886 صادره اصفهان فرزند جعفرعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 176/88 مترمربع از پالک شماره 
45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

رباب مختاری
89- رای شماره 3568-1395/02/20 هیأت دوم آقاي اکبر مستاجران به شناسنامه 
شماره 56 کدملي 1290093288 صادره اصفهان فرزند باقرنسبت به مالکیت4دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 122/78 مترمربع پالک شماره 9 فرعي از 9 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 

90و311 و139 دفاتر252 و35 و313 امالک
90- رای ش��ماره 3572-1395/02/20 هیأت دوم خانم طیب��ه محمدي زهراني به 
شناسنامه شماره 1074 کدملي 1283011980 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به دو دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 122/78 مترمربع پالک شماره 
9 فرعي از 9 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه10دفتر378 امالک
91- رای ش��ماره 4807-1395/02/28 هیأت دوم آقاي سعید کامران کوهانستاني 
به شناسنامه شماره 42370 کدملي 1280312467 صادره اصفهان فرزند مصطفي 
ششدانگ س��اختمان به مساحت 201/60 مترمربع پالک ش��ماره 559 فرعي از 14 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رس��می 

مصطفی کامران کوهانستانی
92- رای شماره 2921-1395/02/12 هیأت دوم خانم مریم جانقربان به شناسنامه 
شماره 23 کدملي 5129866339 صادره شهرضا فرزند حسن ششدانگ ساختمان 
به مساحت143/50 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مصطفی رعنائی
93- رای ش��ماره 2911-1395/02/12 هیأت دوم آقاي حس��ین جمش��ید نژاد به 
شناسنامه ش��ماره 40697 کدملي 1280832541 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  به مساحت 284/85 مترمربع پالک شماره576 
فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمد حسن بی نوا
94- رای ش��ماره 2916-1395/02/12 هی��أت دوم خانم زهرا کریم��ي کتایونچه 
به شناسنامه ش��ماره 1131 کدملي 1284639606 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت 284/85 مترمربع پالک 
ش��ماره576 فرعي از27 اصلي واق��ع در اصفهان بخش14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی محمد حسن بی نوا
95- رای ش��ماره 2885-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  حی��در غدیري زهراني به 
شناسنامه شماره 760 کدملي 1283256665 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
ساختمان به مساحت 130/00 مترمربع پالک شماره333 فرعي از6 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 251دفتر309 

امالک
96- رای ش��ماره 2851-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  محم��د خاني خوزاني به 
شناسنامه ش��ماره 11206 کدملي 1140365071 صادره خمینی شهر فرزند صفر 
علي ششدانگ ساختمان به مساحت 118/80 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع 

در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رضا ماهرانی
97- رای ش��ماره 2536-1395/02/11 هیأت دوم اقای حسین ترکان به شناسنامه 
شماره 8245  کدملي 1283191725  صادره اصفهان  فرزند محمد ششدانگ مغازه 
وساختمان  به مساحت  90/70   مترمربع از پالک شماره 45  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج جعفرعلی نصراصفهانی

98- رای شماره 4269-1395/02/25 هیأت اول آقاي علیرضا مصلحي بهارانچي به 
شناسنامه شماره 1820 کدملي 1283014645 صادره خمیني شهر فرزند محمد علي 
ششدانگ مغازه به مساحت 22/09 مترمربع پالک شماره235 فرعي از 3 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غ��رب اصفهان ازموردثبت صفحه 211و214 

دفتر 786 امالک
99- رای شماره 4549-1395/02/27 هیأت اول خانم اکرم حسین زاده به شناسنامه 
ش��ماره 1270875401 کدملي 1270875401 صادره اصفهان فرزند محمدحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 109/50 مترمربع 
پالک ش��ماره64  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی محمدبیات ازموردثبت صفحه 344 دفتر 149 امالک
100- رای ش��ماره 4545-1395/02/27 هیأت اول آقاي علي اکبر الماسي زفره به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 1189811456 صادره اردستان فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 109/50 مترمربع پالک 
ش��ماره64  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمدبیات ازموردثبت صفحه 344 دفتر 149 امالک
101- رای ش��ماره 4657-1395/02/27 هی��أت اول خانم زه��ره دادخواه تهراني 
به شناس��نامه ش��ماره 2038 کدملي 1285804775 صادره اصفهان فرزند حسن  
ششدانگ یکباب ساختمان مس��کونی تجاری به مس��احت 179/45 مترمربع پالک 
ش��ماره  31 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حسن ابراهیمی بابوکانی
102- رای ش��ماره 5192-1395/02/31 هی��أت س��وم آقاي ابراهیم شمس��ی به 
شناسنامه شماره 295 کدملي 6219525884 صادره فریدن فرزند عباسقلی نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 138/50 مترمربع از پالک شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمدعلی 

محمدسلیمانی
103- رای ش��ماره 5254-1395/02/31 هیأت س��وم آقای مجید قانعیان سبدانی 
به شناسنامه ش��ماره 1544 کدملي 1285799844 صادره اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 311/34 مترمربع 
از پالک شماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی صفر مانیان
104- رای شماره 5253-1395/02/31 هیأت سوم آقای مهدی قانعیان سبدانی به 
شناسنامه شماره 5538 کدملي 1292207681 صادره اصفهان فرزند رمضان نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 311/34 مترمربع از 
پالک شماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی صفر مانیان
105- رای شماره 5252-1395/02/31 هیأت س��وم خانم اقدس ترکی لمجیری به 
شناسنامه شماره 10 کدملي 1290418381 صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 311/34 مترمربع از 
پالک شماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی صفر مانیان
106- رای ش��ماره 5250-1395/02/31 هیأت س��وم  آقاي عباس رضائی برزانی 
به شناس��نامه ش��ماره 52837 کدملي 1280954795 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 68/99 مترمربع از پالک شماره 8 
فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 149 دفتر 295
ادامه در صفحه 15
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107- رای شماره 5251-1395/02/31 هیأت سوم آقاي عباس رضائی برزانی به 
شناسنامه شماره 52837 كدملي 1280954795 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 185 مترمربع از پالك شماره 575 فرعی16 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند ش��ماره ی 

171547 – 1374/12/3 دفترخانه 77
108- رای شماره  5234-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي علی رمضانی لمجیری به 
شناسنامه شماره 553 كدملي 1283461897 صادره اصفهان فرزند رمضان نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 303/65 مترمربع از پالك شماره 627  فرعی40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواس��طه از 

سیدحسن احمدزاده كه در صفحه 258 دفتر 170 مالک می باشد
109- رای ش��ماره 5210-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي ای��رج علی محمدی به 
شناسنامه ش��ماره 2862 كدملي 5759235915 صادره فریدن فرزند میرزا نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 126/21 مترمربع از پالك شماره68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 

حسینعلی زارع
110- رای شماره 5144-1395/02/30 هیأت چهارم خانم پروانه آقابابائی دهقی به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 1091993858 صادره نجف آباد فرزند غالمعلی نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 122/14 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 

حسن امینی عاشق آبادی
111- رای شماره 3437-1394/02/19 هیأت اول  اقای غالمعلی محمدی نجف آبادی 
به شناسنامه شماره  407 كدملي   1090806876  صادره نجف آباد  فرزند علی نسبت 
به دودانگ مشاع از ششدانگ خانه  به مساحت  136/35  مترمربع از پالك شماره  329  
فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 11 دفتر 964 امالك
112- رای ش��ماره 3438-1394/02/19 هی��أت اول خانم زین��ب میرخلف زاده به 
شناسنامه شماره  1972 كدملي   1285150511  صادره اصفهان  فرزند محمدجعفر 
نسبت به دودانگ مش��اع از ششدانگ خانه  به مس��احت  136/35  مترمربع از پالك 
ش��ماره  329  فرعی از 6  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 248 دفتر 478 امالك
113- رای ش��ماره 3439-1394/02/19 هی��أت اول آقای محمدج��واد محمدی به 
شناسنامه ش��ماره  3370 كدملي   1284973301  صادره اصفهان  فرزند غالمعلی 
نسبت به دودانگ مش��اع از ششدانگ خانه  به مس��احت  136/35  مترمربع از پالك 
ش��ماره  329  فرعی از 6  اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 248 دفتر 478 امالك
114- رای شماره 50204-1394/11/06 هیأت اول خانم منیژه مولوی  به شناسنامه 
ش��ماره  53  كدملي 1199781207  صادره ش��هرضا  فرزند ش��کراله  ششدانگ 
یکبابخانه به مس��احت 121/25 مترمربع از پالك ش��ماره  535 فرعی از 27  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمد نادری 

درباغشاهی  ازموردثبت صفحه 467 دفتر 105 امالك
115- رای شماره 52402-1394/11/30 هیأت س��وم خانم معصومه عباسی پور 
به شناسنامه شماره 1478 كدملي 1284675122 صادره اصفهان فرزند محمدتقی 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148/16 مترمربع از پالك شماره 
31  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

رضا ابراهیمی بابوكانی
116- رای شماره 1428-1395/01/29  هیأت اول اقای محمد صالحی به شناسنامه 
ش��ماره  108  كدملي  5759739107  صادره فریدن  فرزند  صفرعلی  شش��دانگ 
یکبابخانه به مس��احت 130   مترمربع از پالك ش��ماره  68  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج حسن مهری دهنوی
117- رای شماره 1868-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي اسداله جعفری سبدانی به 
شناسنامه شماره 1211 كدملي 1285478738 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مس��احت 30 مترمربع از پالك شماره31 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواس��طه از احمد سلیمی كه 

مالک می باشدخریداری نموده است
118- رای ش��ماره 1730-1395/01/30 هی��أت چه��ارم آقاي ابراهی��م بهمنی به 
شناسنامه شماره 16 كدملي 5649691843 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160 مترمربع از پالك شماره13 فرعی43 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 105763 – 85/5/1 

دفتر 9 اسناد رسمی
119- رای شماره 4851-1395/02/28 هیأت دوم آقاي س��جاد نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 239 كدملي 1290387079 صادره اصفهان فرزند مصطفي نسبت 
به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان گاراژ به مس��احت 767/50 مترمربع پالك 
ش��ماره 608و610 فرعي از40  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازپالك 608 فرعی ازموردثبت صفحه 307 دفتر 725 امالك وازپالك 

610فرعی ازموردثبت صفحه 313 دفتر 725 امالك
120- رای ش��ماره 4852-1395/02/28 هیأت دوم آقاي  ج��واد نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 116 كدملي 1289095116 صادره اصفهان فرزند مصطفي نسبت 
به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان گاراژ به مس��احت 767/50 مترمربع پالك 
ش��ماره 608و610 فرعي از40  اصلي واقع در اصفهان بخ��ش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازپالك 608 فرعی ازموردثبت صفحه 307 دفتر 725 امالك وازپالك 

610فرعی ازموردثبت صفحه 313 دفتر 725 امالك
121- رای شماره 4848-1395/02/28 هیأت دوم آقاي مرتضي نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 32 كدملي 1290243484 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به 
دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان گاراژ به مساحت 767/50 مترمربع پالك شماره 
608و610 فرعي از40  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازپالك 608 فرع��ی ازموردثبت صفحه 307 دفتر 725 ام��الك وازپالك 610فرعی 

ازموردثبت صفحه 313 دفتر 725 امالك
122- رای ش��ماره 2867-1395/02/12 هیأت دوم آقاي محس��ن مس��تاجران به 
شناسنامه ش��ماره 8 كدملي 1290231036 صادره اصفهان فرزند اكبر ششدانگ 
ساختمان به مس��احت227 مترمربع پالك ش��ماره 464 فرعي از 15 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از م��ورد ثبت صفحه50دفتر589 

امالك
123- رای شماره 2824-1395/02/12 هیأت دوم خانم صدیقه رضائي سوداني به 
شناسنامه شماره 25 كدملي 1290117446 صادره اصفهان فرزند امیر ششدانگ 
ساختمان به مساحت 135/13 مترمربع پالك ش��ماره328 فرعي از36 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی شعبانعلی خانی 

ازصفحه121 دفتر190 امالك
124- رای ش��ماره 2563-1395/02/11 هیأت دوم آقاي مهدي جعفري ولداني به 
شناسنامه ش��ماره 4448 كدملي 1285076621 صادره  اصفهان فرزند محمد علي 
ششدانگ ساختمان به مس��احت 173 مترمربع پالك شماره455 فرعي از 36 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عباس شریفی 

ولدانی از مورد پشت صفحه 376دفتر 386 امالك
125- رای ش��ماره 4484-1395/02/26 هی��أت اول خانم فاطمه خان��ي ولداني به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290039623 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
یکباب كارگاه ب��ه مس��احت 329 مترمربع پالك ش��ماره684 فرع��ي از36 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان ازمالک رس��می حاج اقا

 كشاورزی
126- رای ش��ماره 4494-1395/02/26 هی��أت اول خانم فاطمه خان��ي ولداني به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290039623 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
سه باب مغازه متصله به مساحت 79 مترمربع پالك شماره684 فرعي از36 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان ازمالک رس��می حاج اقا 

كشاورزی
127- رای ش��ماره 4495-1395/02/26 هی��أت اول خانم فاطمه خان��ي ولداني به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290039623 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187/90 مترمربع پالك شماره684 فرعي از 36 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حاج اقا كشاورزی

128- رای ش��ماره 5249-1395/02/31 هیأت س��وم آقاي فریبرز بدری زاده به 
شناسنامه شماره 117 كدملي 1972027451 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت 24/31 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
 واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می مهدی و

حسن مارانی
129- رای شماره 5161-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي سیدنوراله اسدی وانانی 
به شناسنامه شماره 345 كدملي 4620194697 صادره شهركرد فرزند سیدصادق 
نسبت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 138 مترمربع از پالك 
ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی حسین شفیعی كوجانی
130- رای ش��ماره 5160-1395/02/31 هیأت چهارم خان��م زهراكیانی هرچگانی 
به شناس��نامه ش��ماره 2827 كدملي 0055976018 صادره تهران فرزند ذبیح اله 
نسبت به 3دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138 مترمربع از پالك 
ش��ماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک 

رسمی حسین شفیعی كوجانی
131- رای شماره 5159-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي اسداله جعفری سبدانی 
به شناسنامه شماره 1211 كدملي 1285478738 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/5 مترمربع از پالك شماره31 اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می احمدس��لیمی

 بابوكانی

132- رای ش��ماره 5158-1395/02/30 هیأت چهارم خانم روش��ن ش��هبازی به 
شناسنامه شماره 5956 كدملي 1751100431 صادره اهواز فرزند موسی نسبت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/58 مترمربع از پالك شماره31 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمدسلیمی بابوكانی

133- رای ش��ماره 5156-1395/02/30 هیأت چهارم  آقاي حبی��ب اله حیدری به 
شناسنامه شماره 13 كدملي 1229735331 صادره خوانسار فرزند غالمرضا نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/50 مترمربع از پالك شماره 751 فرعی26 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواس��طه از 
مالک رسمی نادعلی شهبازی دس��تجردی كه در صفحه 391 دفتر 70 از مالکین می 

باشد خریداری نموده است
134- رای ش��ماره 43796-1394/09/12 اقای اس��داله كامران كوهانس��تانی به 
شناس��نامه ش��ماره 1  كدملي 1290091870  ص��ادره اصفهان  فرزن��د نعمت اله  
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مس��احت  190/40   مترمربع از 
پالك شماره  263 فرعی  از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی فاطمه عزیزی كوهانس��تانی كه كال به متقاضی واگذارشده 

ازموردثبت صفحه 149الی164 دفتر 968 امالك
135- رای ش��ماره 49404-1394/10/29 هی��أت س��وم آق��ای محم��د خلجی  به 
شناسنامه شماره 632 كدملي 6219383151 صادره بوئین و میاندشت  فرزند علی 
شیر  از شش��دانگ یک باب  ساختمان به مس��احت 99/58 مترمربع از پالك شماره 
67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

رباب ابراهیمیان
136- رای ش��ماره 39200-1394/07/27 هیأت دوم اقای علی ماهرانی برزانی به 
شناسنامه شماره  3311  كدملي  1282994352   صادره  خمینی شهر  فرزند  رمضان 
ششدانگ ساختمان به مساحت 324/50  مترمربع از پالك شماره  240  فرعی از  27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

400 دفتر 389 امالك
137- رای شماره 54508-1394/12/24 هیأت اول خانم فاطمه صادقی  به شناسنامه 
شماره 50  كدملي  6219666062  صادره فریدن  فرزند اسداله  ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 85/47  مترمربع از پالك ش��ماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رس��می حیدرزارع بهرام ابادی ازموردثبت 

صفحه 87   دفتر 48  امالك
138- رای شماره 54839-1394/12/27 هیأت چهارم آقای رمضان توكلی كوجانی 
به شناسنامه شماره 7 كدملي 1290078696 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مس��احت 230 مترمربع از پالك 
شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهانمع الواسطه 

از مالک رسمی عباسقلی نجفی
139- رای شماره 1206-1395/01/26 هیأت دوم اقای احمد مارانی  به شناسنامه 
ش��ماره 441  كدملي  1283553848   ص��ادره اصفهان  فرزند مهدی  شش��دانگ 
ساختمان  به مساحت  126  مترمربع از پالك شماره 115   فرعی از 27  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 659-77/2/26 دفترخانه 

32 اصفهان
140- رای ش��ماره 1733-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي س��یداحمد علم داری 
الیادرانی به شناسنامه شماره 45502 كدملي 1280346337 صادره اصفهان فرزند 
سید عبداله نس��بت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 147/06 
مترمربع از پالك شماره 741 فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان كه به موجب صفحه 412 دفتر 918 از مالکین می باشد
141- رای ش��ماره 1734-1395/01/30 هیأت چهارم آقاي س��یدمحمد علم داری 
الیادرانی به شناسنامه شماره 48753 كدملي 1280376449 صادره اصفهان فرزند 
سید عبداله نس��بت به 3دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 147/06 
مترمربع از پالك شماره741 فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان كه به موجب صفحه 412 دفتر 918 از مالکین می باشد
142- رای شماره 1722-1395/01/30 هیأت سوم آقاي حیدر صباحی به شناسنامه 
شماره 223 كدملي 6219555287 صادره فریدن فرزند علی نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 157/30 مترمربع از پالك شماره67 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رسول و حسن جاللی
143- رای شماره 5237-1395/02/31 هیأت سوم خانم زهره سبزیان كوهانستانی 
به شناسنامه شماره 21 كدملي 1290167524 صادره اصفهان فرزند قربانعلی نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100/42 مترمربع از پالك شماره858 و 
862فرعی14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 412 و 415 دفتر 495
144- رای شماره 5118-1395/02/30 هیأت سوم آقاي عباس كاظمی به شناسنامه 
ش��ماره 744 كدملي 5499208999 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاس��م نسبت به 

ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156/50 مترمربع از پالك شماره67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمدعلی 

محمدسلیمانی
145- رای شماره 5122-1395/02/30 هیأت سوم خانم زهرا جوانی به شناسنامه 
شماره 1737 كدملي 1283039745 صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 163/80 مترمربع از پالك شماره562فرعی25 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی جعفر قلعه 

گری از سند ثبت شده در صفحه 187 دفتر 624
146- رای ش��ماره 5211-1395/02/31 هی��أت چهارم آقاي س��عید عطاریان به 
شناسنامه شماره 1014 كدملي 0046135979 صادره تهران فرزند محمد نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 248/02 مترمربع از پالك شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه به موجب س��ند 

شماره 58625 – 90/7/11 دفتر86 مالک 3/10  می باشد
147- رای ش��ماره 5212-1395/02/31 هیأت چهارم خانم مهس��تی عطاریان به 
شناسنامه شماره 4707 كدملي 0046342941 صادره تهران فرزند محمد نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 248.02 مترمربع از پالك شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه به موجب س��ند 

شماره 58625 – 90/7/11 دفتر86 مالک 3/10  می باشد
148- رای شماره 22821-1393/09/30 هیأت س��وم آقاي علی محمدزاده هلق به 
شناس��نامه ش��ماره  1194 كدملي 0492540276 صادره ری فرزند قلی نسبت به 
شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 126 مترمربع از پالك ش��ماره  یک اصلي واقع 
در اصفهان بخش 18 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی صغری زارعی 

هفدانی
149- رای ش��ماره 26839-1393/11/07 هیأت دوم اقای محم��د بختیاری رنانی 
به شناس��نامه ش��ماره 211  كدملي   1289955824 صادره اصفهان  فرزند رضا 
ششدانگ مغازه و دو واحد مسکونی  به مساحت 102/25 مترمربع از پالك شماره  
714 فرعی از19 اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثب��ت ملک غرب اصفهان 

ازسند7644-62/2/25 دفترخانه 91 اصفهان
150- رای ش��ماره 26841-1393/11/07 هیأت دوم اقای محم��د بختیاری رنانی 
به شناس��نامه ش��ماره 211  كدملي   1289955824 صادره اصفهان  فرزند رضا 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 259/23 مترمربع از پالك شماره  370 فرعی از19 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

88و91دفتر 346 امالك
151- رای شماره 30652-1393/12/13 هیأت دوم اقای عبداله میرزائی علویجه به 
شناسنامه شماره  5117  كدملي   1090508247  صادره نجف اباد فرزند محمدعلی 
ششدانگ ساختمان به مس��احت 82/15 مترمربع از پالك شماره  286  فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

107 دفتر 914 امالك
152- رای ش��ماره 5167-1395/02/31 هی��أت چهارم خانم زه��را خلجي بلتیجه 
به شناس��نامه ش��ماره 6210030130 كدملي 6210030130 صادره داران فرزند 
محمدنسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 181/80 مترمربع پالك شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از س��ند شماره 

12405 مورخ 1393/03/01 دفتر خانه 424 اصفهان
153- رای ش��ماره 54859-1394/12/27 هیأت چهارم آقاي غالمعلي صادقیان به 
شناسنامه شماره 1425 كدملي 1290597911 صادره اصفهان فرزند یداله  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 340/34 مترمربع پالك شماره 364 و 363 

فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
154- رای شماره 52248-1394/11/29 هیأت س��وم خانم نسرین سلیمی پور  به 
شناسنامه شماره  151  كدملي 1285588215 صادره اصفهان فرزند  عباس  نسبت 
به ششدانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  163/22  مترمربع از پالك شماره 28 
اصلي واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رس��می 

حسین رضایی
رای اصالحی

1- رای شماره 7620-1395/04/01 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس و 
با عنایت به اینکه طبق گزارش وی راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره 
بدین ش��رح اصالح مي گردد: نام و نام خانوادگی متقاضی محمدحسن باباصفری 

صحیح میباشد.
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/04/26

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/05/10
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

ابالغ رای
4/372  ش��ماره دادنام��ه: 9509976836800516 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352100528 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940635 خواهان: خانم 
 زهرا موس��وی فرزند س��ید ابوت��راب به نش��انی اصفهان مش��تاق دوم 
خ بازارچه جنب مخابرات بابایی ك ش��هید دهقان بن بس��ت غدیر پ 13، 
كدپس��تی 8758735871 كدمل��ی 1288087268 ش��ماره تلف��ن همراه: 
09131666857 خوانده: آقای امید خوش��اوی به نشانی مجهول المکان ، 
خواسته: اثبات زوجیت، رای دادگاه: خواسته خواهان خانم زهرا موسوی 
فرزند سید ابوتراب به طرفیت آقای امید خوشاوی اثبات زوجیت موقت و 
الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج می باشد خواهان توضیح داده در تاریخ 
92/7/1 با خوانده ازدواج موقت یکس��اله نموده و یک س��که نیز به عنوان 
مهریه تعیین شده و در مرداد ماه س��ال 93 از وی صاحب یک فرزند پسر 
شده و فرزندش در تاریخ 94/3/5 در بیمارستان ایت اله صدوقی اصفهانی 
متولد شده لکن پس از اطالع خوانده از باردار ش��دن وی، او را رها نموده 
و اكنون به خاطر تولد فرزندش تقاضای اثب��ات زوجیت و ثبت واقعه نکاح 
موقت را دارد خوانده علیرغم انتشار آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده 
و دفاعی ننموده است علی هذا با عنایت به مراتب فوق و اظهارات شهود كه 
اجرای صیغه عق��د موقت را بین طرفین گواهی نم��وده اند و اینکه خواهان 
بعد از عقد به همراه خانواده خود و نیز شخص خوانده به مسافرت شمال 
رفته اند و نیز گواهی بیمارستان صدوقی در مورد تولد یک فرزند پسر از 
خواهان از نظر دادگاه دعوی خواهان وارد اس��ت و با نظر موافق مشاور 
محترم قضایی و به استناد مواد 1075 و 1102 و 1321 قانون مدنی و ماده 
20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 31 قانون ثبت احوال حکم 
به وجود رابطه زوجیت موقت یک ساله بین طرفین از تاریخ 92/7/1 لغایت 
93/7/1 صادر و خوانده را به ثبت رسمی واقعه نکاح موقت مزبور با مهریه 
یک سکه و پرداخت مبلغ 505/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 
محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 10998 شعبه 8 دادگاه 

خانواده اصفهان ) 349 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

4/371  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351500512 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351501304 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941436 خواهان: آقای 
حس��ن علی بهرامی فرزند رمضان با وكالت آقای محس��ن صادقی فرزند 
اكبر به نش��انی اصفهان خیابان هش��ت بهش��ت غربی مابین گلزار و ملک 
روبروی صندوق ملک امام رضا)ع( س��اختمان امین 1 طبقه س��وم دفتر 
وكالت، خواندگان: 1- آقای جواد بابائی به نشانی مجهول المکان 2- گلناز 
برهانی فرزند كیان به نشانی تهران توحید جنب سوانح سوختگی پ 35-6، 
 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرس��ی 2- اعتراض به عملیات اجرایی

) موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای محسن صادقی به وكالت از آقای 
حسنعلی بهرامی فرزند رمضان نس��بت به یک دستگاه ماكسیما به شماره 
انتظامی 461 ب 44 ایران 22 كه در اجرای قرار تامین خواس��ته به شماره 
920997035150165-94/11/28 پرونده كالس��ه921505 این دادگاه از 
ناحیه آقای جواد بابایی فرزند علی ) خواهان اصلی( به عنوان اموال خانم 
گل ناز برهانی فرزند كیان ) خوانده اصلی( دستور توقیف آن صادر شده 
) توقیف فیزیکی نشده است( اعتراض ثالث اجرایی نموده است. صرفنظر 
از عدم تقدیم دادخواس��ت در ماهیت دعوا توسط خواهان پرونده اصلی با 
توجه به قرارداد عادی مورخ 85/2/23 وكالتنامه شماره 86/3/6-59100 
دفتر اسناد رسمی 11 زاهدان كه مقدم بر توقیف می باشد بیمه خودرو به 

نام معترض ثالث تنظیم و اسناد و مدارك و خودرو در ید و تصرف وی با 
اجازه حاصل ازماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر رفع توقیف ) دستور 
توقیف صادره( صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی ظرف بیس��ت 
روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 10997 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 318 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/363 ش��ماره صادره:1395/02/246220 نظر به اینک��ه به موجب رای 
ش��ماره 119 مورخه 94/09/24 هی��ات موضوع قانون الح��اق موادی به 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن و آئین نامه اجرایی 
آن قانون تمامی ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 349 و 359 فرعی از 
26 اصلی واقع در روس��تای كجان بخش 17 اصفهان الحاقی به ثبت نائین 
به نام آقای عبدالرسول یعقوبی فرزند شکراله مورد تایید قرار گرفته است 
و تاكنون پالك مذكور تحدید حدود نشده است. لذا بنا به درخواست مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه 95/05/24 ساعت 9 صبح در محل 
 شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار 
می گردد كه در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور یابن��د اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتش��ار:1395/04/26  م الف:113 اداره ثبت اس��ناد و امالك 

نایین)198 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

4/368 ش��ماره ص��ادره: 1395/43/247239 نظر به اینکه آقای حس��ین 
فوالدگر با تس��لیم یک برگ استشهاد ش��هود مدعی فقدان س��ند مالکیت 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالك ش��ماره 28/1827 بخش 14 اصفهان 
گردیده كه در صفحه 148 دفتر 367 به شماره ثبت 41828 ششدانگ به نام 
افروز فضیلی سینجانی ثبت و سند صادر و به موجب سند انتقال 58869-

71/2/14 دفترخانه 12 اصفهان به حسین نامبرده انتقال و دو دانگ مشاع به 
موجب سند قطعی 47548-74/12/13 دفتر 40 اصفهان به غیر انتقال یافته 
است و سند در اثر جابجایی مفقود گردیده  چون نامبرده درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه 
در این آگهی ذكر شد یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد ش��ود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد ش��د. م الف: 11632 اداره ثبت اس��ناد و امالك غرب استان 

اصفهان )204 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/342  شماره صادره: 95/43/246592 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالك 1748 فرعی از پالك شماره 17/95 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام عزت عقیلی رنانی فرزند سید مرتضی 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 95/5/25 س��اعت 9 در 

محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/4/26 م الف: 11491 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك غرب اصفهان)185 كلمه، 2 كادر(
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

3/705  ش��ماره آگه��ی: 139503902004000076 ش��ماره پرون��ده: 
139304002004000198 آگهی مزایده پرونده اجرایی كالسه: 9300879  
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه نهم سمت غرب پالك شماره 
سی و دو فرعی از پالك سه هزار و چهارصد و بیست و یک اصلی مجزی 
شده از یک فرعی از اصلی مرقوم به مساحت یکصد و هفتاد و هشت متر و 
چهل و سه صدم متر مربع كه دوازده متر و هفتاد و هفت صدم متر مربع آن 
پیش��رفتگی در فضای پیاده رو و چهارده متر و هیجده صدم متر مربع آن 
بالکن است بانضمام ششدانگ یک واحد پاركینگ به شماره چهارده تفکیکی 
واقع در طبقه زیرزمین سمت شمال به مس��احت دوازده و نیم متر مربع با 
قدر السهم از عرصه مشاعی و مش��اعات واقع در بخش پنج ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان- بلوار میرزا كوچک خان- فلکه س��هروردی- مجتمع 
ماه��ان- طبقه نهم- واح��د 25 كه س��ند مالکیت آن در صفح��ه 503 دفتر 
1311 امالك با ش��ماره ثبت 243867 و با ش��ماره چاپی 076565 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شمااًل در هشت قس��مت كه دوم و ششم غربی 
و چهارم به صورت قوسی شکل و هشتم ش��رقی می باشد دیوار و پنجره 
پیشرفته به فضای پیاده رو ش��رقًا اول در سه قسمت كه دوم جنوبی درب 
و دیواریست به راه پله و آسانس��ور دوم در هفت قسمت كه دوم و ششم 
شمالی و چهارم جنویبی می باشد دیوار اشتراكی با آپارتمان مجاور سوم 
در سه قسمت كه اول جنوبی و سوم شمالی دیواریست بداكت چهارم در دو 
قسمت كه اول شمالی دیوار اشتراكی با آپارتمان مجاور جنوبًا دیواریست 
و پنجره به فضای حیاط غربًا اول دیواریس��ت به فضای پالك 3314 دوم 
دیواریست به فضای پیاده رو و حدود پاركینگ شمااًل، شرقًا، جنوبا و غربًا 
خط مفروض مس��تقیم به محوطه پاركینگ كه طبق نظر كارشناس رسمی 
پالك فوق به صورت یک دس��تگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 178/43 
متر مربع بانضمام پاركینگ و قدر الس��هم از عرصه مشاعی و مشاعات با 
اسکلت بتن و س��قف تیرچه بلوك و نمای  آجر و س��نگ، درب های داخلی 
چوبی، پنجره ها آلومینیوم دو جداره، كف س��الن سنگ، سیستم گرمایش 
و سرمایش پکیج و شوفاژ و اس��پیلت- كف اطاق خواب ها سرامیک دارای 
آسانسور و انشعابات خدماتی الزم قابل س��کونت است ملکی خانم مهین 
كرباسی كه طبق سند رهنی ش��ماره 12012 مورخ 1390/7/27 دفترخانه 
ش��ماره 189 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک تا تاریخ 1395/12/19 دارای بیمه نامه می باش��د از ساعت 9 الی 12 
روز دوش��نبه مورخ 1395/05/18 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول خیابان الهور به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه هشت میلیارد و نهصد و بیست و یک 
میلیون و پانصد هزار ریال ) 8/921/500/000 ریال( ش��روع و به هر كس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذكر 
اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 

آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنًا این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 95/04/26 درج 
 و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزای��ده به روز بعد موكول 
می گردد. توضیحًا جهت شركت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی به 
مبلغ پایه مزایده  در وجه اداره اجرای اسناد رسمی به همراه تقاضای كتبی 
و ارائه كارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید كل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك س��پرده نماید.  م الف:8989 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)641 كلمه، 7 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/403 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352202635 ش��ماره پرون��ده: 
9509980352200106 ش��ماره بایگانی شعبه: 950109  خواهان/ شاكی 
فرزانه مظلوم اصفهانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم بهار افشاری 
و محمد حسین حیدری و فرش��اد كارگر به خواس��ته الزام به تنظیم سند 
خودرو و مطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  ارجاع 
و به كالس��ه 9509980352200106 ثبت گردیده كه وقت رس��یدگی آن  
1395/05/27 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاكی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید كثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:11965 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)183 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

4/370  ش��ماره دادنام��ه: 9509970353300139 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364701288 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941383 ش��اكی: آقای 
اكبر ذوق فرزند عبدالرس��ول به نشانی شهرس��تان اصفهان خ جی خ مهر 
پ 25، متهم: آقای جعفر نظافتی به نش��انی اصفهان خ سید رضی ) خ رباط 
دوم( خ عادل پروین بن گلستان پالك 24 درب حیاط طبقه همکف، اتهام ها: 
1- فروش مال غیر 2- خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام  آقای جعفر نظافتی فرزند محمد مبنی بر خیانت در امانت 
نسبت به یک دستگاه اتومبیل سواری از نوع پژو 206 به شماره انتظامی 886 
م 49- ایران – 13 به رنگ قهوه ای روشن و مدل 87 موضوع شکایت آقای 
اكبر ذوق، این دادگاه بر اساس مفاد كیفرخواست صادر شده از دادسرا و با 
توجه به اعالم شکایت شاكی خصوصی و اظهارات شهود و مطلعین و عدم 
حضور متهم در مرجع انتظامی و در دادس��را و در جلسه دادرسی دادگاه 
با وصف ابالغ جهت دفاع از اتهام خویش و سایر قرائن و امارات موجود و 
مندرج در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 
674 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و رعایت ذیل ماده 215 قانون 
مجازات اسالمی ضمن صدور حکم به رد اتومبیل موصوف به شاكی، متهم 
را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادر شده غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاكم محترم تجدید نظر 
استان اصفهان اس��ت. م الف: 10999 ش��عبه 107 دادگاه كیفری دو شهر 

اصفهان ) 107 جزایی سابق( ) 274 كلمه، 3 كادر(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
بدترين تالش، جدايى انداختن ميان دو دوست 
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برخالف بیش��تر تصورها، خال قرمزی که زنان هند و کشورهایی 
مانند بنگالدش، نپال و سریالنکا به نام »بندی« روی پیشانی خود 

دارند، نشانه تاهل آنان نیست.
این نشانه اکنون برای زینت است اما واقعیت آن است که در میان 
برخی از اروپایی ها به عنوان نشانه گرویدن آنان به دین هندو است.

همچنین آنان معتقدند این خال باعث می ش��ود انرژی ش��خص 
 از مکانی که فکر م��ی کنند گ��ذرگاه خروج انرژی اس��ت، خارج

 نشود.
 آنان عقی��ده دارند چنین خال��ی باعث تمرکز فکری ش��خص نیز

 می شود، شانس می آورد و او را از شیاطین حفظ می کند. 
 بر خ��الف آداب و رس��ومی که در فیل��م های هندی ب��ه نمایش

 در می آید و باورهای اش��تباهی که در این زمینه رایج شده است، 
این خال به هیچ عنوان نشانه تاهل زنان هندو نیست.

شرکت های سیستم های BAE و »پوشاک هوشمند« یک لباس 
جدید را طراحی کرده اند که تبلت و تلفن هم��راه را بدون نیاز به 

سیم شارژ می کند.
 اگرچه تلفن همراه و تبلت تا حد زیادی به انس��ان کمک کرده اند 
تا از ش��ر رایانه های رومیزی بزرگ خالص ش��وند، اما همچنان به 
سیم، کابل و ش��ارژر نیاز دارند.  شرکت BAE از فناوری جدیدی 
 موس��وم به»Broadsword Spine « برای ساخت لباس هایی

 اس��تفاده کرده که درون خود یک ش��بکه الکترونیک��ی دارند و 
گجت ها را با خود پارچه شارژ می کنند.

 یک جلیقه از یک الیه مبتنی بر نساجی الکترونیکی ساخته شده 
که در زمان اس��تفاده در پوش��اک کاربر، یک ش��بکه الکترونیکی 
نامرئی و منبع تغذیه را با اس��تفاده از بافت رس��انا به جای سیم و 

کابل تولید می کند.
 این جلیق��ه جدید، جایگزینی برای دس��تگاه ه��ای قابل حمل و 
باتری های س��نگینی اس��ت که س��ربازان و ماموران آتش نشانی 
برای ماموریت های خود به آنها تکیه دارند. همچنین این فناوری 
می تواند پایان نیاز به حمل شارژر و کابل برای دستگاه های همراه 

باشد.
 کاربر می تواند دستگاه های الکترونیکی حیاتی را به طور مستقیم 
به جلیقه، کت یا کمربن��د خود وارد کرده و آنها را فورا به وس��یله 

یو.اس .بی به بخش برق یا داده متصل کند.
 ای��ن پوش��اک ب��ه ان��دازه ای محک��م اس��ت ک��ه م��ی توان��د 
کن��د.  عم��ل  آتش س��وزی  مانن��د  س��خت  ش��رایط   در 
 همچنین می ت��وان این جلیق��ه را با اس��تفاده از ش��ارژر خودرو

 شارژ کرده یا باتری های آن را عوض کرد.
فن��اوری Broadsword Spine از هش��ت مح��ل اتص��ال 
در سراس��ر پوش��اک برخوردار اس��ت که 200 وات ب��رق تولید 
 ک��رده و ب��ا یو.اس .ب��ی می ت��وان ب��ا آن ارتب��اط برق��رار ک��رد.

  این فناوری در حال حاضر تنها برای خدم��ات اورژانس طراحی 
شده اما در آینده ممکن است در پوشاک عموم نیز استفاده شود. 

برای مثال کارب��ران می توانند تلفن همراهش��ان را در جیب خود 
 شارژ کرده و از جیب دیگر برای آپلود تصویر روی دستگاه استفاده 

کنند.

دولت اتریش خانه کودکی های هیتلر را اجاره کرد.
دولت اتریش خانه ای را که آدولف هیتلر در س��ال 1889 در آن به 
دنیا آمده ب��ود از صاحبش اجاره کرد تا دیگر به دس��ت نازی های 

جدید نیفتد.
دولت کشور اتریش به صاحب این خانه، خانم جرلیند پومر ماهیانه 
3 هزار و 800 پوند اجاره می پردازد تا او این خانه را خالی نگه دارد.

صاحب این خانه به دولت هیچ اجازه بازسازی یا فروش از طرف او را 
نداده است و هم چنین به آنها اجازه نداده است که این خانه را برای 

هدف های تبلیغاتی مورد استفاده قرار دهند.

دانش��مندان به تازگی کش��ف کرده اند که چش��م ها می توانند به 
پزشکان کمک کنند از میزان پیشرفت آلزایمر حتی قبل از شروع 

عالئم آن مطلع شوند. 
اس��واتی مور، مولف اصل��ی تحقیقی در ای��ن زمینه از دانش��گاه 
مینه سوتا، گفت: »شبکیه چشم تنها یک تکه متصل به مغز نیست، 

بلکه بخشی از سیستم عصبی مرکزی به شمار می رود. 
مغز و ش��بکیه چش��م هر دو به دلیل ابتال به بیماری آلزایمر دچار 
تغییر می شوند و بر خالف مغز، پزشکان با بررسی تغییرات شبکیه 

چشم می توانند راحت تر و سریع تر به وقوع بیماری پی ببرند«.
ای��ن مطالعه در ادامه تحقیقی روی س��لول های ش��بکیه چش��م 

موش های مستعد پیشرفت آلزایمر صورت گرفته است.
م��ور افزود: »م��ا تغییراتی در ش��بکیه چش��م موش ه��ای مبتال 
ب��ه آلزایمر قبل از رس��یدن به س��ن معمول این بیم��اری دیدیم 
 ک��ه نش��انه های عصب شناس��انه را پی��ش روی می گذاش��ت. 
نتایج به دس��ت آمده نزدیک ب��ه بهترین حال��ت از یافته های این 

تحقیق قرار دارند«.
با توجه به آنچ��ه در مجله تحقیقات علوم بینایی و چشم پزش��کی 
)IOVS( منتشر شده اس��ت، برای آزمایش آثار فناوری جدید بر 
روی انسان، محققان قرار است به زودی آزمایش های بالینی در این 

زمینه را ) احتماال در همین ماه( آغاز کنند.

راز موفقیت مردان بزرگ و سرکامیابی آنها درگرو تربیت ، فعالیت  
و کوشش ها و نیز اجرای برنامه های مخصوصی است که به آنها  در 

زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقيقى کاميابى

1- کار در خور ذوق و استعداد
 یک��ی از رم��وز کامیاب��ی ای��ن اس��ت ک��ه ج��وان رش��ته ای را 
 تعقیب کند که مطابق ذوق و س��لیقه و توانای��ی روحی و فکری او 

باشد.
امروزه در کش��ور های توس��عه یافته با آزمایش های مخصوصی 
استعداد افراد را به دست می آورند و آنها را وادار می نمایند که در 

رشته ای که استعداد آن را دارند وارد شوند.
 ای کاش دانش��مندان به موازات دس��تگاه های حرارت س��نج و

 زلزله سنج، دستگاهی به نام استعداد سنج اختراع می کردند تا در 
تمام آموزشگاه ها نصب می شد و میلیون ها استعداد بشری بر اثر 

بدی محیط و نا آشنایی مربیان و پدران به هدر نمی رفت.
گالیله در بچگی عالقه به ساختن ماش��ین آالت کودکانه داشت. 
پدرش) برخالف میل فرزند(، او را وادار کرد که طب بخواند و  او در 

این راه ترقی نکرد.
 سپس به آموختن ریاضیات و فیزیک پرداخت . سرانجام نبوغ خود 

را در نجوم و چیزهایی که عقربک استعداد او نشان می داد، یافت.
 گالیله نخس��تین کس��ی بود که اثبات کرد زمین به دور خورشید

 می گردد و نیز پاندول ساعت را او برای اولین بار ساخت.
 تولس��توی هنوز بچ��ه بود ک��ه عالقه زی��ادی به مطالع��ه کتاب 
پیدا کرد. اوکتاب های فلس��فی را زیاد می خوان��د و در این دوران 
سعی می کرد مسائل مهم زندگی را مطرح سازد و تا پایان عمر این 

مسائل در قلمروی فکر او بود.
جرج مورلند نقاش حیوانات از شش سالگی هنر نقاشی خود را ابراز 
کرد. او با اینکه در سن 41 سالگی بدرود حیات گفت، آثار گرانبهایی 

در نقاشی از خود به یادگارگذارد.
زراه کولبرن از طفولیت استعداد ریاضی اش نمودارشد.

 گاه��ی از او می پرس��یدند: در یک س��ال یا بیش��تر چن��د ثانیه 
وجود دارد و او پس از تامل مختصری پاسخ صحیح آن را می داد.

جیمز وات، مخترع چندین ابزار مکانیکی و کاش��ف نیروی بخار، 
 از آغاز کودک��ی به آزمایش عالق��ه زیادی داش��ت و از این طریق 

کامیابی هایی در علوم طبیعی به دست آورد.
داروین در دوران کودکی کلکسیون جانوران داشت و این کشش 
طبیعی او را به مطالعه درباره ثبات و یا تحول انواع واداشت و نظریه 
اشتقاق و تحول انواع را پس از یک س��فر طوالنی به وسیله کتاب 

بنیاد انواع انتشار داد.
از پیشوایان مذهبی ما دستور اکید رسیده است که خود را بشناسیم 
و بس��ان غواصان در دریای وجود خود فرو رویم و با نورافکن های 
قوی خود، به شناس��ایی درون خود بپردازیم ت��ا راز درونمان برما 

روشن گردد.
تمایالت باطنی ما، بس��ان مغناطیسی اس��ت که شبیه و هم سنخ 
خود را می کش��د که در مخزنی به نام حافظه انبار می نماید و در 
مواقع لزوم از آنها به��ره برداری می کند. اگر آنچ��ه را می آموزیم 
مطاب��ق ذوق و تمایالت باطنی ما باش��د،  به آس��انی وارد حافظه 
 شده و تا مدتی ثبات و قرار خود را حفظ می کند ولی اگر کاری را 
تعقی��ب نماییم که شایس��تگی طبیع��ی آن را نداری��م، در اندک 
 زمان��ی از مغز ما فرار می کن��د و در نتیجه موفقی��ت ما خیلی کم 

می شود. 
چنین فردی) منحرف از تمایالت استعداد خود( بسان کسی است 
که بر خالف جریان آب شنا کند که در این صورت دستخوش امواج 

کوه پیکر آب می گردد و یا با کامیابی ناچیزی روبه رو می شود.
وقتی انسان خود وشایستگی خود را شناخت و کار مطابق استعداد 
خود را پذیرفت، چون عشق و کش��ش باطنی آن را دارد، در هدف 

خود کامیاب می گردد.
یک سلسله استعدادهایی وجود دارد که در شرایط مخصوصی بروز 
و نمود پیدا می کند. روان شناس زبر دستی الزم دارد که این نوع 
استعداد ها را تشخیص دهد.چه بسا نوآموزانی که در آغاز تحصیل 
 کودن و نفهم به نظر می رس��ند ولی بعدا در س��نین خاصی نابغه 
می ش��وند. پیداس��ت به حکم قوانین طبیعی ش��کفتن این گونه 

شایستگی ها شرایط دیگری الزم داشته است. 
می گویند انیشتین، دانش��مند و ریاضیدان بزرگ، در کالس های 
ابتدایی رفوزه می ش��د، در حالی که  او در محیط های مخصوصی 
 قدرت درونی خود را ابراز نمود.چه بسا افسرانی که به زبونی، ترس و

 بی عرضگی مع��روف بودند، ولی در هنگام خ��اص، دالوری هایی 
 از خود نش��ان دادند که حیرت آور بوده است. به ملکشاه سلجوقی

 خبر رسید که قیصر روم درصدد تس��خیر بغداد است. ملکشاه نیز 
 با ارتش��ی منظم به س��مت مرز ایران حرکت ک��رد. روزی خواجه

 نظام الملک از ارتش سان دید، ناگاه، س��رباز کوتاه قدی توجه او 
را جلب کرد.

 دستور دادکه او را از صف بیرون کنند. تصور کرد که از این سرباز 
کاری ساخته نیس��ت. ملکش��اه گفت: چه می دانی؟ شاید همین 
سرباز قیصر را اسیر کند. اتفاقا فتح و پیروزی از آن مسلمانان شد و 

قیصر روم به دست همین سرباز اسیر گردید.
) برگرفته از کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ اثر آیت ا... سبحانی(

آشپزی

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

کتاب از»پنجره مس��افرخانه« عن��وان رمانی خواندنی 
از »احم��د رض��ا احم��دی« اس��ت که ب��ه تازگ��ی به 

همت»کتابسرای نیک« منتشر شده است.
شاعر را به بیمارس��تان بردیم، خونریزی معده کرده بود 
منتظر این حادثه بودیم با آن وضع خ��وردن، افراط در 
سیگار، مادر غصه های دیگران بودن، تو گفتی وقتی در 
بیمارس��تان لباس به تنش می کردند یک اسکلت شده 
بود. دوباره این روزها با همه ناس��ازگار شده بود از همه 
چیز ایراد می گرفت. حتی همسرش را که خیلی دوست 
داشت و عاشقش بود مدام تحقیرش می کرد همسرش 
تحمل��ش می کرد، مادرش ش��ده بود و در بیمارس��تان 
در بیست و چهار س��اعت همراه همسرش باالی سرش 
بود ب��ه همه فحش م��ی داد ب��ه تنها کس��ی که فحش 
نمی داد تو بودی، فقط از دس��ت تو غ��ذا می خورد همه  
ولگردان در بیمارستان به دیدارش آمدند همه در دست 
خوشه های انگور داشتند همه  ش��عرهای شاعر را با هم 
 می خواندند، شاعر فقط به آنها لبخند می زد از پزشکان 

نف��رت داش��ت«.  آنچ��ه خواندی��د  بخش��ی از رمان از 
پنجره مس��افرخانه اس��ت   هم چنین  در پش��ت جلد 
این رم��ان نیز م��ی خوانیم:»م��ن و تو همه گوش��ه ها، 
زاویه ه��ا و کل دای��ره را ک��ه در آن محاصره هس��تیم 
فرام��وش کرده ای��م. چ��ه زود دانس��تیم ک��ه م��ا در 
 یک دایره س��یاه محبوس هس��تیم. گاهی ب��ا کلمه ای

 آت��ش می افروزی��م که ب��ا آن آت��ش گرم می ش��ویم 
و س��یگار را روش��ن می کنیم دیگ��ر نه اهل معاش��رت 
هس��تیم ن��ه دلمان ب��رای کس��ی تن��گ می ش��ود و 
نه...«.گفتنی است از احمد رضا احمدی تا کنون آثاری 
چ��ون »ط��رح«، »روزنام��ه شیش��ه ای«، »وقت خوب 
 مصائب«، »ما روی زمین هس��تیم«، »نثرهای یومیه«،
  »عزیز من«، »قافی��ه در باد گم می ش��ود«، »بهاریه«،

»از نگاه تو زیر آسمان الجوردی«، »روزی برای تو خواهم 
گفت«، »هزار اقاقیا در چش��مان تو هی��چ بود«، »همه 
 شعرهای من«، »میوه ها طعم تکراری دارند« و... منتشر

 شده است.

ازپنجره  مسافرخانه

رمز پيروزی مردان بزرگ )2( راز خال قرمز 
روی پيشانى زنان هندو

تلفن همراهتان
 را در جيب شارژ کنيد

خانه هيتلر اجاره داده شد

تشخيص آلزایمر 
با نگاه کردن به چشم !

مقیاس ه��ای زیبای��ی از منطقه ای ب��ه منطقه 
دیگ��ر و از فرهنگی ب��ه فرهنگ دیگ��ر متفاوت 
است. در حالی که در بیش��تر مناطق دنیا زنان و 
دختران آرزوی داش��تن اندامی ایده آل را در سر 
می پرورانند، در کش��ور موریتانی در غرب آفریقا 
»چاق بودن« یک ویژگی مثبت در زنان به شمار 

می رود.
 هر چه چاق تر زیبا تر...، ملکه زیبایی در موریتانی 
بر همین اساس انتخاب و معیار انتخاب همسر نیز 
در همین جمله خالصه می شود.چاق بودن برای 
دختران موریتانی و آینده آنها حیاتی و بسیار مهم 
است، زیرا اگر دختری الغر و نحیف باشد، شانس 
زیادی برای داش��تن ی��ک ازدواج موفق نخواهد 
داشت. از این رو، دختران موریتانیایی از کودکی 
به کمپ های چاق ش��دن اجباری می روند و این 
یعنی آغ��از یک چالش برای دخت��ران موریتانی 
که جس��م و فکر آنها را هم زمان تحت تاثیر خود 

قرار می دهد.
این کمپ ها در قلب مزارع موریتانی بنا شده اند. 

 دخت��ران ۵ تا 9 س��اله هری��ک، روزان��ه میزان
 باور نکردن��ی 2 کیلوگرم ارزن مخلوط ش��ده با 
روغن حیوانی و 20 لیتر ش��یر ش��تر می نوشند؛ 
یعنی چیزی معادل 1۶000 کال��ری در روز که 
این مقدار 8 برابر میزان متعادل مصرفی بدن یک 
فرد بالغ است، چه برسد به یک کودک پنج ساله 

و یا کوچک تر!
 در تعطی��الت تابس��تانی و ی��ا در موس��م باران 
دختران به این مراکز می روند تا چاق ش��وند. هر 
کس��ی از خوردن تمرد کند مجازات می شود. او 
را به مکان متروک��ی در   همان نزدیکی می برند تا 
گرسنگی بکشد و بنا به زعم آنها، قدر غذا را بیش 
از پیش بداند. اگر عذرخواهی کند، مش��کلی به 
وجود نخواهد آمد و او می توان��د دوباره به مرکز 
چاق شدن دختران بازگردد. در این صورت زنی 
میانسال با چهره ای خندان به استقبال او می آید 
و می گوی��د: »دخترم! س��رپیچی نک��ن... چاقی 
برای توخوش��بختی و س��عادت می آورد، تو که 

نمی خواهی بدبخت شوی؟!« .

یک چوب ضخی��م نقش مهمی در چاق ش��دن 
دخت��ران ب��ازی می کن��د. صاحب��ان کمپ که 
زنانی میانس��ال هس��تند با این چوب روی ساق 
پا ها، ران ه��ا و... فش��ار می آورند تا بن��ا به گفته 
 آنها بافت های بدن دختران ُش��ل شود و فرآیند

 چ��اق ش��دن س��رعت بیش��تری بگی��رد. آنها 
 در ضم��ن ای��ن کار از ی��ک ش��یوه تنبیهی هم

 استفاده می کنند؛ از جمله قرار دادن چوب الی 
انگشتان و فشار دادن آن در بد ترین شکل ممکن. 
دخترانی که طب��ق برنامه پی��ش می روند تا 12 
س��الگی به وزن هشتاد و در 1۵ س��الگی به وزن 
بی��ش از 100 کیلوگرم می رس��ند. در این وقت 
چهره آنها شبیه زنان سی ساله و یا بیشتر به نظر 
می رسد. با وجود عجیب بودن این آداب ورسوم، 
مردم موریتان��ی برای آن احترام زی��ادی قائلند. 
هر چقدر یک زن چاق تر باش��د جود و س��خاوت 
بیشترهمس��رش را نش��ان می ده��د. ترک های 
پوس��تی س��فید رنگ ناش��ی از چاقی، نشانی از 

خوشبختی زن موریتانیایی است. 

چاق شدن اجباری زنان در کمپ های موریتانى

مواد اوليه : برنج 3پیمانه، نخود فرنگی 2پیمانه،آب گوش��ت 1ونیم لیوان،کره به 
میزان الزم،نمک به میزان الزم

مواد سس :
 مرغ )بزرگ و ترجیحا س��ینه مرغ( 1قطعه،پیاز 1عدد، سیر 2حبه، قارچ 200گرم، آرد 
1قاشق سوپخوری س��رپر،کره )ذوب شده( 2قاشق سوپخوری،ش��یر )پرچرب( 1ونیم 

لیوان،نمک به میزان الزم،فلفل سیاه به میزان الزم
 طرزتهيه :

ابتدا در ظرفی مناس��ب برنج را با آب گوش��ت و نخ��ود از قبل نیم پز ش��ده به صورت 
 کته دم می کنی��م .مرغ را در ظرفی مناس��ب با کمی آب و س��ایر مواد دلخ��واه آب پز

 می کنی��م و بعد آن را ری��ش ریش کرده و با مق��داری کره تفت می دهی��م. در ظرفی 
 مناس��ب کمی روغن داغ می کنیم و پیاز ها را  ریز خرد ک��رده و در آن تفت می دهیم.
  سیر ها را رنده و با مقداری نمک مخلوط می کنیم و به پیاز سرخ شده اضافه کرده و با هم

 تفت می دهیم. قارچ ها را به شکل دلخواه خرد می کنیم، حرارت را کم کرده و آنها را به 
پیاز اضافه کرده و هم می زنیم تا کمی آب بیندازد.حال شیر را به مواد اضافه کرده و بعد از 
جوش آمدن آن، آرد را کم کم به آن اضافه می کنیم و باز هم می زنیم شعله را مالیم کرده 
و مرغ پخته شده و ادویه را به مواد می افزاییم و اجازه می دهیم سس به خوبی قوام گرفته 

و غلیظ شود.پس از آماده شدن برنج از سس برای روی آن استفاده کنید.
نكات:

1- سعی کنید از کره به جای روغن در این غذا اس��تفاده کنید چون طعم غذای شما را 
واقعا بهتر می کند.

2- برای دم کردن برنج، نیاز به 4ونیم پیمانه آب دارید مقداری از آب گوش��ت را که در 
اختیار دارید با پیمانه اندازه کرده و از آن )برای دم کردن برنج ( استفاده کنید.

بسیاری از افراد هنگام انجام کارهای خانه مانند شستن ظروف، تمیز کردن سرویس بهداشتی 
و شیشه ها و حتی گردگیری، دستکش دست نمی کنند و می گویند با دستکش راحت نیستند، 
اما اگر یکی دوبار از دستکش اس��تفاده کنید طوری عادت می کنید که دیگر بدون دستکش 
نمی توانید کار کنید. اس��تفاده از دستکش در حین شست و ش��وی مرغ، گوشت و ماهی نیز 
 برای پیش��گیری از انتقال برخی میکروب های بیم��اری زا از طریق زخم ه��ای تازه یا کهنه 

توصیه می شود.
راهنمای خرید دستكش ظرفشویى:

 دستکش را کامال  اندازه دست خود انتخاب کنید. دستکش گشاد یا تنگ می تواند جلوی 
فعالیت های ظریف انگشتان دست را بگیرد.

دستکش های تنگ، خونرس��انی به کف دس��ت و انگش��تان را دچار اختالل می کند و 
دستکش های گشاد چون فرد س��عی در نگهداشتن آن در دس��ت دارد موجب گرفتگی های 

عضالنی می شود.
 جنس دستکش ها اغلب از نوع خشک، مرطوب یا چرب اس��ت که بنا به نوع ماده مورد 
استفاده باید انتخاب شوند. پس حین انتخاب دستکش به راهنمای مندرج روی بسته بندی آن 
توجه کنید و این را هم بدانید دستکش های دو یا سه الیه همچون دستکش های نازک جراحی 
قابلیت انعطاف پذیری زیادی نداشته و بیش��تر جنبه حفاظتی دارند و اغلب برای کار با مواد 

شیمیایی و حالل ها مناسبند.
 بهتر است همیشه از دستکش های ساق بلند استفاده کنید و لبه های آن را به بیرون تا 

بزنید تا اگر دستتان را باال آوردید کف یا مایعات روی ساعد یا بازوی شما نریزد.
 پس از استفاده از دس��تکش آن را بش��ویید و با حوله خش��ک کنید و برای عمر بیشتر 
دس��تکش، آن را در دمای زیر 2۵ درجه س��انتی گراد نگهداری و از آغش��ته شدن دستکش 

ظرفشویی به مواد نفتی، روغن ها و پارافین خودداری کنید.

طرز تهيه 
نخود پلو با سس مخصوص

نحوه خرید  و استفاده 
از دستكش ظرفشویى)2(

گوناگون

پهپاده��ا این بار ب��ا ظاهری متفاوت ب��ه کمک کارب��ران آمده اند. 
 با گرم ش��دن هوا خالقیت بس��تنی فروش��ان هم گل کرده است. 
بستنی فروشی در س��واحل انگلستان با اس��تفاده از پهپاد ها برای 
خدمت رسانی بهتر به مشتریان خود تالش می کند. این فروشنده از 

پهپاد ها برای رساندن بستنی به دست مشتریان استفاده می کند.

 پهپادی که برای شما بستنى
 مى آورد
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