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مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان در نظر 
دارد ملك مشــروحه مندرج در صفحه 16 را از طريق 
برگزاري مزايده عمومي به شــرح منــدرج در جدول 
همان صفحه بــه صورت نقدي و اقســاطي به فروش 
برســاند. متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشــار اولين 

آگهي به مدت ده روز،  همه روزه به اســتثناء روزهاي 
تعطيل از ســاعت 8 لغايت 14 جهت كسب اطالعات 
بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني اصفهان 
خ مطهري مديريت شــعب بانك كشــاورزي استان 

اصفهان طبقه سوم واحد حقوقي مراجعه نمايند.

آگهي مزایده عمومي اموال غیر منقول

اصولگرایان در غیبت 
احمدی نژاد

بهشت آباد در سایه 
سیاست، آب می رود

اتفاقی تلخ در انتظار اصفهان

بیکاری در اصفهان  بیداد می کند
جمالی نژاد:

روز گذشته جلســه علنی شورای شــهر اصفهان بازهم شاهد 
نطق های آتشينی بود كه ازســوی اعضای اين شورا و به ويژه 
رييس شــورا ايراد شــد. موضوعات مختلف در دســتور كار 

قرار داشــت و اعضا درباره آن به بحث و بررســی پرداختند. 
 مثــل هميشــه »آب« و »زاينــده رود« يکــی از موضوعات

اصلی بود . رضا امينی ، رييس شورای شهر در اين باره ...

از آنجا كه به نظر می رسد اولتيماتوم ها و خواهش و پيگيری های مدام از سوی مسئوالن مختلف استان در 
حوزه زنده كردن زاينده رود،جواب نداده و درعوض تمامی نگاه ها به ســمت و سوی درياچه اروميه است، 
كاسه صبر امينی هم لبريز شــد و در جلسه روز گذشــته گفت: »رييس جمهور بايد شرايط را به گونه ای 

فراهم كند كه حق مردم اصفهان ادا شود و بيشتر از اين از سر به زيری مردم اصفهان سوء استفاده نشود.

كاهش نزوالت آسمانی دليل قابل قبولی برای مشکالت امروز اصفهان نيست و اصفهان با توجه به كم آبی 
و آلودگی هايش بزودی شاهد اتفاقی تلخ خواهد بود.
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نگرانی ها و هشدارهای اعضای شورای شهر ادامه دارد؛
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پیشنهاد سردبیر: 
آمریکا عامل اصلی مشکالت منطقه است

با مسئوالن

عکس  روزیادداشت

دختران حاج قاسم  و عماد مغنیه در 
اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت 

حسین ذوالفقاری- 
رییس ستاد اربعین

اسحاق جهانگیری- 
معاون اول رییس جمهور

حسینعلی شهریاری- 
نماینده مردم زاهدان 

در مجلس 

 لغــو روادید برای ســفر 
اتفــاق  یقینــا  اربعیــن 
زائران  بنابراین  نمی افتد، 
باید ویزا داشــته باشند، 
مــردم و زائــران از هــم 
اکنون در ســامانه اعالم 
شده توســط سازمان حج 
و زیارت ثبت نــام کرده و 
ویــزای خــود را دریافت 
کنند. مــا امکانات خوبی 
را فراهم کرده ایم، اما اگر 

الزم باشد .در استان های مرزی هم برای تهیه امکانات الزم برای 
 زائران، جلســات برگزار خواهیم کرد. ضمن اینکــه باز هم تاکید

 می کنیم که بیمه زائران اجباری اســت و همه زائران باید با بیمه 
وارد عراق شوند. 

مبارزه با مفاســد یکی از 
سیاست های قطعی دولت 
یازدهم اســت. کار ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی 
عمدتــا هماهنگی و رصد 
مسائل اســت که در این 
زمینه قــوای ســه گانه 
همکاری فعالی با یکدیگر 
طی  دارند.خوشــبختانه 
سال های گذشته در همه 
جلسات ســتاد، مسئوالن 

سه قوه حضوری فعال داشته اند و مســائل زیادی در این ایام در 
دستور کار ســتاد  قرار گرفته اســت که از جمله آنها می توان به 
مسائل پولی و مالی اشاره کرد. در ستاد گام های مهمی در رابطه  

با مسائل مالی برداشته شده است .

هامون اصــال آب ندارد و 
خشک شده است، هامون 
خشــک شــده و دولــت 
هم کاری نکــرده؛ از اول 
هم معلوم بــود که کاری 
نمی کننــد و فقط شــعار 
می دهند، ما چند بار سوال 
کردیم؛ اما گوش شنوایی 
نیست. همین چند هفته 
پیش هــم از وزیــر امور 

خارجه ســوال کردیم. قرار شد جلســه بگذارند و پیگیری کنند، 
مردم منطقه با مشکالت همیشگی از جمله خشکسالی و افزایش 
بیکاری دست و پنجه نرم می کنند؛ خیلی از مردم دارند مهاجرت 

می کنند و با خشک شدن هامون، ریزگردها هم بیشتر می شود.

محمود علوی - 
 وزیر اطالعات

رســالت حکومت و نظام 
اســالمی تامیــن امنیت 
بــرای جامعه اســت، این 
امنیــت و نیز احســاس 
تمــام  جامعــه  در  آن 
 تهدیدهــا و آســیب ها را

 برطرف و ســلب امنیت 
از  بســیاری  زمینــه 
 ناهنجــاری هــا را فراهم 
می کند. هــر حرکتی که 
این امنیت را ســلب کند 

مثل ورود به حریم شــخصی افراد و مانند آن خالف شرع اسالم 
است و در واقع نمی شود با توهمات متعرض مردم شد و آرامش و 

امنیت روانی را از آنان سلب کرد.

بین الملل

رسانه های خارجی اعالم کردند که ریاست شورای امنیت 
سازمان ملل متحد برای یک دوره ۱ ماهه به روسیه رسید.
 براســاس اعالم ســازمان ملل، قرار اســت در این دوره،

 ۲۰ نشســت برگزار شود. نشســت ها درباره آفریقا، صلح 
و امنیت جهانی، یمن ، ســوریه و موضوع زنان تشــکیل 
شود. همکاری شــانگهای و پیمان امنیت جمعی از دیگر 
موضوعاتی اســت که در این دوره بــه آن پرداخته خواهد 
شد. »ویتالی چورکین« نماینده روســیه در سازمان ملل 
متحد ریاست هیئت روسیه را بر عهده دارد. ۵ عضو شورای 
امنیت دارای حق وتو هســتند و ۱۰ عضو دیگر  از این حق 

برخوردار نیستند.

وزیر خارجــه آمریکا در نشســت اخیر بــا تعدادی 
از فعاالن و شــخصیت های ســوری با بیــان اینکه 
»بی تفاوتی« بشار اســد احتماال واشــنگتن را به 
بررســی گزینه های جدید برای حل بحران سوریه 
وادار کند، مخالفان سوریه را به شرکت در انتخابات 
با حضور اسد دعوت کرد.روزنامه »نیویورک تایمز« 
آمریکا، فایل صوتــی را از جان کــری، وزیر خارجه 
آمریکا در نشســت محرمانه چند روز قبل با فعاالن 
سوری و دیپلمات ها منتشر کرد.کری در این نشست 
که در مقر هیئت هلند در ســازمان ملل برگزار شد، 
تاکید کرد که در سایه تشــدید درگیری ها در حلب 
بحث جدید در حال بررسی است.وی پیشنهاد داد که 
مخالفان سوریه نیز در انتخاباتی که شامل بشار اسد، 
رییس جمهور سوریه باشد، شرکت کنند.کری تاکید 
کرد که کشورش هیچ گونه توجیه قانونی برای حمله 

به نظام اسد در اختیار ندارد .

ریاست شورای امنیت 
سازمان ملل به روسیه رسید

جان کری شرکت بشار اسد 
در انتخابات را پذیرفت

از دید این گروه از اصولگرایان، از این پس بر ســر حمایت یا عدم 
حمایت از احمدی نژاد، دیگر شــکافی میان طیف های مختلف 
جناح راســت مطرح نخواهد بود و این فرصت فراهم می شود که 
به شیوه ای پخته تر و حساب شــده تر از ادوار گذشته به موضوع 
انتخابات ورود پیدا کننــد. با وجود این باید بــه این نکته توجه 
داشت که احمدی نژاد با پذیرفتن نصیحت مقام معظم رهبری، 
به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد مقوله انتخابات نخواهد 
شــد؛ اما این به معنای عدم فعالیت سیاســی وی در انتخابات 
نخواهد بود، چنان که احتمال حمایــت او از یک کاندیدا وجود 
دارد و از سوی دیگر براســاس برخی گمانه زنی ها، احمدی نژاد 
 در صدد به کارگیــری برنامه ای جایگزین اســت و احتمال آن 
می رود که نیروهای خود را به سمت شــورای شهر سازماندهی 
کند و از این رو ســودای شرکت در انتخابات شــوراهای شهر و 

روستا را در ســر داشته باشــد. مضافا که حساسیت ها نسبت به 
کاندیداهای انتخابــات مذکور کمتر بوده و حتــی عبور از فیلتر 

نظارت استصوابی به مراتب ساده تر است. 
در این شرایط مسئله اصلی این اســت که اصولگرایان در غیبت 
احمدی نژاد و در زمانی که هنوز موفق به اجماع کافی نشده اند و 
پس از اینکه در انتخابات مجلس شورای اسالمی شکستی نسبی 
را متحمل شده اند، برای حضور موثر و موفق در انتخابات 96 چه 

تدابیری اندیشیده اند؟
جلســات، تحرکات و اظهار نظرهای پراکنده منتسب به جریان 
اصولگرایی حاکی از آن است که طیف های مختلف این جریان، 
مدل های انتخاباتی مختلفی را طــرح کرده اند که در نهایت قرار 
اســت همه این مدل ها، به یک مدل واحد مــورد اجماع جریان 
اصولگرایی با محوریت جامعتین )جامعه روحانیت مبارز تهران 

و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( برسد. از جمله این مدل های 
انتخاباتی می توان به مدل موتلفه اســالمی تحت عنوان »نامزد 
به عالوه گروه«، مــدل جمعیت ایثارگــران و جمعیت رهپویان 
»تیم کاندیــدا«، مدل جبهه پیــروان خط امــام )ره( و رهبری 
»ائتالف دایره ای بــا محوریت جامعه روحانیــت مبارز« و مدل 
 جبهه پایداری »نامزد اصلح رأی آور« اشاره کرد؛ بنابراین به نظر 
می رسد اصولگرایان در پی دستیابی به وحدت و حضوری جدی 
در انتخابات آینده هســتند و رســیدن به نامزد واحد، مکانیزم 
تصمیم گیری جمعی، تیم کاندیدا و انتخاب گفتمان را به عنوان 
چهار راهبرد اصلی جریان خود معرفی کرده اند. هر چند برخی 
گروه ها از مدل چند کاندیدایــی حمایت می کنند. این در حالی 
اســت که اصولگرایان وحدت گرا معتقدند در صورتی می توان 
به موفقیت مدل چند کاندیدایی امیــدوار بود که رییس جمهور 
مستقر، دو دوره قانونی ریاســت جمهوری خود را سپری کرده 
باشد و دیگر امکان حضور در صحنه انتخابات به عنوان کاندیدا را 
نداشته باشد. اختالف دیگری که در جریان اصولگرایی به چشم 
می خورد، انتخاب بین معرفی نامزد جدید و نامزد تجربه شــده 
و یا به عبارتی کاندیدای سوخته اســت. برخی معتقد به معرفی 
نامزد جدید هســتند، در حالی که گروهی دیگر بــاور دارند به 
دلیل عدم فرصت کافی برای شناســاندن شخصیت های جدید 
 که کارنامه عملکردشــان مورد شــناخت افکار عمومی نیست،

 نمی توان با معرفی چهره جدید این خطــر را برای اصولگرایان 
پذیرفت. از این رو مــی توان گفت جریــان اصولگرایی به دلیل 
نداشــتن چهره کاریزماتیک و مــورد شــناخت و اقبال طیف 
 قابل توجهی از مــردم، به نوعی با بحران مواجه اســت. به ویژه با

 افشاگری های صورت گرفته در زمینه مفاسد اقتصادی و مالی، 
چهره بسیاری از اصولگرایان نزد افکار عمومی مخدوش شده که 
گمان می رود به شکننده شدن آرای این جریان بینجامد. در حال 
حاضر برای طیف گســترده ای از رأی دهندگان این سوال مهم 
مطرح است که آیا اصولگرایی که به یک معنا ارزش گرایی قلمداد 
می شود، هدف خود را برای حضور در انتخابات، حمایت از منافع 

ملی تعریف نموده است و یا حمایت از منافع جناحی و گروهی؟
با این وجود اصولگرایان معتقدند آرای روحانی شــکننده است، 
چرا که باور دارند روحانی در عملیاتی کردن شعارهایش چندان 
موفق نبوده است. از دید این گروه، روحانی در انتخابات پیش رو، 
نه تنها یکه تاز و بی رقیب نیســت، بلکه باید انتظار رقیبی توانا را 

داشته باشد. 

جریان اصولگرایی به 
دلیل نداشتن چهره 
کاریزماتیک و مورد 

شناخت و اقبال طیف 
قابل توجهی از مردم، 

به نوعی با بحران 
مواجه است

فروغ سلطانی   با نهی شدن احمدی نژاد از ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال 96، به نظر می رسد از این 
پس معادالت انتخاباتی بر مبنای عدم حضور وی چیده خواهد شد. این مسئله با اعالم رضایت 
بسیاری از اصولگرایان همراه بوده است، چنان که معتقدند این امر منافع اصولگرایان را در جهت دستیابی به یک 

نقطه مشترک و رسیدن به وحدت تامین می کند.

دیدگاه

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: امروز توان رزمی 
 تاثیر گــذار و منعطف جبهــه مقاومت بــزرگ ترین

 زرادخانه های تســلیحاتی جهان را به چالش کشیده 
و سد مســتحکمی در برابر متجاوزان و سلطه گران به 

وجود آورده است. 
امیر دریابــان علــی شــمخانی، دبیر شــورای عالی 
 امنیت ملــی اظهــار داشــت: تجربه دفــاع مقدس و 
تحریم های ظالمانه ای که حق دفاع مشــروع ایران در 
برابر دشــمن متجاوز را هدف گرفته بود به ما آموخت 
 که بدون داشتن بنیه دفاعی بومی و توسعه مستمر آن

 نمی توان امنیت پایدار و قابل اتکا در کشور ایجاد کرد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه تجربه 
۸ سال دفاع مقدس به ما نشــان داد که زندگی در صلح 
بدون قدرت دفاعی، امری محال اســت اظهار داشــت: 
قدرت دفاعــی و تهاجمی مــا، پیچیــده، چند وجهی 
و مبتنی بر تــوان داخلی و آموزه های دینــی بوده و به 
 شهادت تاریخ هیچگاه در مســیر تجاوز وتوسعه طلبی

 به کار گرفته نشده و نخواهد شد. 
شــمخانی انتقال این تجربه به  مردم مظلوم فلسطین و 
جبهه مقاومت را از افتخارات نظام جمهوری اســالمی 
ایران عنوان کرد و افزود: امروز توان رزمی جبهه مقاومت 
بزرگ ترین زرادخانه های تسلیحاتی جهان را به چالش 

کشیده است.

حســین امیرعبداللهیان دســتیار ویژه رییس مجلس 
در امــور بین الملــل و دبیرکل کنفرانــس بین المللی 
حمایت از انتقاضه فلسطین در واکنش به ادعاهای اخیر 
جان کری مبنی بر اینکه »چیزهایی وجود دارد که ایران 
در منطقه انجام می دهد و ما مخالف آن هســتیم و ما 
از نقش ایران در یمن، ســوریه و حمایتشان از حزب ا... 
رضایت نداریم« گفت:  عامل اصلی مشــکالت پیچیده 
امنیتی منطقــه و پیدایش داعــش، مداخالت نظامی 

آمریکا در منطقه است.
وی که در ســومین ســالگرد انتقاضه جدید فلسطین 
ســخن می گفت،   ادامــه داد: محــور آمریــکا و رژیم 
صهیونیستی در پشــت ماجرای حمله نظامی سعودی 
به یمن قرار دارد و ســعودی بدون حمایت اطالعاتی و 
لجستیکی واشنگتن هرگز قادر به حمله نظامی به یمن 
نبود.دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل گفت:  
تهران در قبال منطقه و در مبارزه جدی با تروریســم و 
کمک به امنیت و ثبات منطقه، همواره ســازنده ترین 

سیاست را دنبال کرده است.
امیرعبداللهیان با تاکید به اینکه اکنون نیز سعودی در 
معادله مقاومت مردم یمن به شــدت گرفتار شده است 
گفت: بی تردید سیاســت های مداخله جویانه آمریکا 
 مانع تحقق راه حل سیاســی در بحران ســوریه و یمن

 به شمار می رود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

جبهه مقاومت، زرادخانه های 
جهان را به چالش کشیده

امیرعبداللهیان:

آمریکا عامل اصلی مشکالت 
منطقه است 

 
نانواکناری:

مصوبه کنگره آمریکا درباره ایران 
مغایر با روح برجام است

نماینده مردم شاهین شهر:

برخی به دنبال معامله گری 
هستند

ولی ا... نانواکنــاری ،عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شــورای اســالمی تاکید 
کرد: مجلــس نماینــدگان آمریکا مصوبــه ای درباره 
ممنوعیت پرداخت پول نقــد به ایران حتی در صورت 
حکم قطعی دادگاه مبنی بربازگرداندن پول های بلوکه 
شده به ایران را تصویب کرده اســت که به موجب آن 
پرداخت این پول با تایید کنگره باشــد؛ مصوبه ای که 
بر خالف روح برجام است و نمونه ای دیگر از بدعهدی 

آمریکاست.
وی با بیان اینکه رییس جمهور آمریکا باید این مصوبه 
را وتو کند، گفت:  این نمونه  نشــان می دهد که آمریکا 
به هیــچ وجه قابل اعتمــاد نیســت و  اهتمامی برای 
اجــرای برجام به درســتی ندارد؛ حــال اینکه برجام 
مبتنی بر همکاری متقابل اســت و متاســفانه رییس 
جمهور آمریکا تاکنون نتوانســته به خوبی به تعهدات 

عمل کند.
این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی در عین حال گفت:  اخیرا 
آمریکا درخواســت همکاری بانک هــای بزرگ برای 
همکاری با ایران در راســتای اجرای برجام را داشته 
اســت که امیدواریــم اینگونه اقدامات بــرای اجرای 
درســت برجام عملی تر شــود؛ چــون اگــر آمریکا 
همراهی های الزم را نکند در نهایت خود ضرر می کند.

عضو فراکسیون والیت با اشــاره به تالش دولت برای 
گرفتن تایید IPC قبل از ســفر نیویــورک، مذاکرات 
یکی از مقامات با رییس جمهور فرانســه برای قرارداد 
با توتال را تشــریح کرد.حســینعلی حاجی دلیگانی، 
 با بیــان اینکه کســانی که بــه دنبال الگــوی جدید  
 قــرار داد های نفتی هســتند به دنبــال معامله گری 
می باشــند اظهــار کــرد: اگر ایــن افــراد از اجرای 
سناریوهایی که پشت صحنه اش معامله های شخصی 
اســت، دســت برندارند، پشــت صحنه اینها را افشا 
خواهیم کرد.نماینده مردم شــاهین شهر در مجلس 
 IPC ادامه داد:  اطالعــات کامل داریم کــه در مورد
چه کسی واسطه بود که از ســوی قوه مجریه برای قوه 
مقننه پیغام آورده که شــما)مجلس شورای اسالمی( 
این را تایید کنید زیرا که سفر نیویورک در پیش است.

عضو فراکســیون والیت مجلس افزود: عــالوه بر این، 
اطالع داریم در جلسه ای با حضور اوالند رییس جمهور 
فرانسه، چه مطالبی بین دو نفر در سفر نیویورک رد و 
بدل شــده تا منابع نفتی ما در اختیار توتال قرار گیرد 
که شرکتی فاسد است. این شرکت در گذشته با دادن 
رشوه، مســئوالن ما را آلوده کرد.وی خاطر نشان کرد: 
مدیرعامل توتــال در زمان مذاکرات اعــالم کرده بود 
یکسری پیشــنهادات جذاب از دل مذاکرات هسته ای 

در خصوص نفت به ما ارائه شده است.

در حاشیه

رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
از قانع نشــدن نمایندگان ملــت درباره گــزارش تحصیلی برادر 
رییس جمهور خبر داد. محمدمهدی زاهدی رییس کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ، درباره روند پیگیری 
کمیسیون متبوعش از رانت تحصیلی برادر رییس جمهور، گفت: 
این کمیسیون همچنان موضوع برادر رییس جمهور را در دست 

بررسی و پیگیری دارد.
وی افزود: گزارشی را قبال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره 
تحصیل »حســین فریدون«  به مجلس ارائه داد و این گزارش در 

کمیسیون آموزش با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت.
رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: این 
گزارش نتیجه مطلوبی در پی نداشت و کماکان سواالت مبهمی 
برای نمایندگان مطرح اســت؛ بنابراین مجددا نامه ای از ســوی 
کمیسیون به وزارت علوم ارسال شده تا پاسخ سواالت نمایندگان 

را درباره گزارش تحصیلی »حسین فریدون« بدهند.
پیش تر زاهدی از ارائه گزارش تحصیلی »حســین فریدون« به 
مجلس و بررسی آن در کمیته آموزش عالی خانه ملت به تسنیم 
خبــر داده بود.پیش از این نیز شــماری از نمایندگان مجلس در 
نامه ای به رییس جمهور خواستار پاسخگویی وی درباره اتهامات 
برادرش از جمله تحصیل توصیه ای در مقطع دکترای دانشــگاه 

شهید بهشتی شده بود.
حجت االســالم ســلیمی رییس کمیته آمــوزش عالی مجلس 
در گفت وگوی اختصاصی با تســنیم از بررســی رانت تحصیلی 
»حسین فریدون« در این کمیته خبر داده بود و در همین زمینه 
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
به تسنیم گفته بود: تخلفات »حســین فریدون« دستیار و برادر 
رییس جمهور را به دولت انتقال داده ایم، اما رییس جمهور در این 

باره جوابی به نمایندگان نمی دهد.

راز شــیمون پرز رییس جمهور مقبور رژیم صهیونیستی 
درباره ایران که دو ســال پنهان مانده بود، سرانجام پس 
از مرگش فاش شــد. خبرنگار روزنامه »جروزالم پست« 
دو سال پیش از شیمون پرز پرســیده بود که مهم ترین 
دستاورد ریاست جمهوری اش در فاصله ۲۰۰7 تا ۲۰۱4 
چه بود؟ پرز پاســخ داده بــود: »من نگذاشــتم بنیامین 

نتانیاهو به ایران حمله کند.«
پرز افزوده بود: »نمــی خواهم به جزییــات این موضوع 
بپردازم، اما می توانــم بگویم که او بــرای حمله به ایران 
آماده شــده بود. اما من او را از این کار بازداشــتم و به او 
گفتم که این کار پیامدهایی فاجعه بار خواهد داشــت.« 
به گفته این خبرنگار، پرز از او خواســته بود تا وقتی زنده 
است، این خبر را فاش نکند.بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی که از منتقدان سخت توافق هسته ای 

ایران و ۱+۵ است، واکنشی به انتشار این خبر نشان نداد و 
از تایید یا رد آن خودداری کرد. وی همواره خواهان حمله 
به تاسیسات هســته ای ایران بوده است.بنیامین نتانیاهو 
در مراســم دفن جنازه شــیمون پرز رییس سابق رژیم 
صهیونیستی در ســخنانی ادعا کرد صلح محقق خواهد 
شد.نتانیاهو درادامه ادعاهای خود افزود: من به پرز گفته 
بودم امنیت وقتی می آید که صلح محقق شود.من مخالف 
 نظر او بــودم گفته بودم اول امنیــت، امنیت حرف اول را 
می زند بعد از آن صلح محقق می شــود. پرز چپ گرا بود 

ومن راست گرا.
نتانیاهو گفــت: صلح محقق نخواهد شــد مگــر به زور 
اســراییل، اما تحقق صلح از طریق شــکوفایی اقتصاد ما 
وهمسایگان فلسطینی ما امکانپذیر است و خطاب به پرز 

گفت: در نهایت صلح محقق خواهد شد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد:

قانع نشدن نمایندگان ملت درباره گزارش تحصیلی برادر رییس جمهور
خبرنگار روزنامه »جروزالم پست« :

راز شیمون پرز درباره ایران پس از مرگش فاش شد

اصولگرایان در غیبت احمدی نژاد

ســخنگوی وزارت خارجه، طرح موضوع حقوق بشر ایران توسط 
وزیر اقتصاد آلمــان را نامربوط خواند و تاکیــد کرد: تحت هیچ 
شرایطی از آرمان فلســطین دست نمی کشــیم. بهرام قاسمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پاسخ 
به پرسشــی در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه 

با نشریه اشپیگل، اظهار داشت:همانگونه که بارها تاکید کرده ایم 
مناسبات جمهوری اسالمی ایران و آلمان بر پایه منافع و احترام 
متقابل بنا شده و در این رابطه هیچ گونه پیش شرطی پذیرفتنی 
نیست؛ عالوه بر آنکه در این ارتباط دخالت هرگونه عامل ثالث را 

کامال مردود و مخل روابط دوجانبه می دانیم. 

قاسمی در خصوص موضوع فلســطین که در اظهارات این  مقام 
 آلمانی آمده بود، افزود: جمهوری اســالمی ایران دفاع از حقوق 
 مردم فلســطین را جزو تغییــر ناپذیر سیاســت خارجی خود

 می داند و از آرمان فلسطین هیچگاه و تحت هیچ شرایطی دست 
نخواهد کشید.  ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مطرح 
کردن موضوع حقوق بشــر از ســوی این مقام آلمانی را نامربوط 
خواند و اظهار داشت: جمهوری اســالمی ایران به هیچ کشوری 
اجازه دخالت در امــور داخلی خود را نمی دهد. بهرام قاســمی 
تاکید کرد: در شــرایطی که تروریســم بین المللی منافع همه 

کشــورها را تهدید می کند، انتظار می رود که کشورهای جهان 
 به ویژه آنهایی که قربانی تروریسم بوده و هستند مبارزه جدی و

 بی امان با تفکرات افراطی و محافل تروریســت پرور را سرلوحه 
کار خود قرار دهنــد.  »زیگمار گابریل« وزیــر اقتصاد آلمان که 
روز یکشــنبه آینده بنا دارد به تهران بیاید، گفته که عادی سازی 
روابط با تهران به شرط به رسمیت شناخته شدن حق موجودیت 
اســراییل اســت. او گفته کــه در دیدارهای خــود در تهران در 
خصوص نقش ایران در جنگ سوریه و عملکرد حقوق بشری نظام 

ایران نیز با مقامات این کشور رایزنی خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه:

تحت هیچ  شرایطی از آرمان فلسطین دست نمی کشیم
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

بیکاری در اصفهان بیداد می کند

 در حــال حاضر بنا بــر برخی دالیــل، صنعت فــوالد جهانی 
از رکود سال گذشته فاصله گرفته، اما میزان تولیدات هنوز روند 
صعودی به خود نگرفته اســت. در این بین تالش فوالدسازان 
 داخلــی نتایج مثبتی به همراه داشــته که نتیجــه آن افزایش 

سهم ایران در تولید منطقه و بهبود رتبه جهانی است.
رشد زيرساخت ها در چین و تاثیر بر بازار فوالد

افزایــش 1/9 درصدی تولید فــوالد در ماه اوت موجب رشــد 
قیمت ها شــده و یکی از دالیل عمده این افزایش تولید، تزریق 
نقدینگی به بخش مسکن و رشــد 9/2 درصدی قیمت مسکن 
 چین اســت. در بخش خودروی این کشــور نیز در سال جاری

10 درصد رشد ثبت شــده که در سال گذشــته این عدد 2/6 
 درصد بــود. صندوق بیــن المللی پــول نیز رشــد اقتصادی 
این کشور را در ســال 2016 برابر با 6/6 درصد اعالم کرده که 

این عدد برای ماه فوریه 5/4 درصد اعالم شده بود.
مهم ترین محور رشــد اقتصادی این دوره چیــن افزایش 6/3 
درصدی صادرات چین بود که پیش بینی می شود رقم صادرات 

فوالد این کشور به120 میلیون تن برسد.
 ارتقای رتبه ايران در تولید فوالد منطقه

 بر اســاس آمار اعالم شــده، رتبه ایران در تولیــد فوالد جهان 
 هم اکنون 14 اســت و در 8 ماهــه ابتدایی ســال 2016 بالغ 

بر 11/45 میلیون تن فوالد در کشــور تولید شده که رشد 5/1 
درصدی را نشــان می دهد و این در حالی اســت که نرخ رشد 
تولید فوالد جهانی منفی 0/9 بوده اســت. 21/6 درصد از کل 
صادرات کشــور به زنجیره معدنی - فلزی اختصاص داشته که 
38 درصد از آن به فوالد و 7/4 درصد به ســنگ آهن اختصاص 
دارد. تولیــد 11/45 میلیــون تنی فوالد در حالــی در 8 ماهه 
ابتدایی سال میالدی جاری ثبت شده که ظرفیت اسمی تولید 
فوالد کشــور 34/1 میلیون تن اعالم شــده و 85 درصد از کل 
تولید فوالد کشــور از روش احیای مســتقیم و مابقی به روش 
کوره بلند صورت گرفته است. نکته مثبت آمارهای مذکور رشد 
 ســهم تولید ایران در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا از 58 
به 63 درصد است که در سایه افزایش ظرفیت واحدهای بزرگ 
فوالدســازی از جمله فوالد مبارکه و به ظرفیت رسیدن برخی 

طرح های نیمه کاره آهن اسفنجی و شمش رخ داده است.
 نسخه چینی بهبود تولیدات فوالد

ظرفیت فوالد و زنجیره معدن در رشــد اقتصادی ایران با توجه 
به سهم باالی این محصول در صنعت و اقتصاد کشور، ظرفیتی 
قابل توجه است و ایجاد رشــد در این صنعت می تواند به عنوان 
یکی از محورهای برنامه خروج غیرتورمی از رکود اعالم شــود.

برای این اقدام نیز می توان با استفاده از بسته های افزایش تقاضا 
و تســهیل تولید اهدافی را تعریف کرد که به نظر می رسد بسته 
سیاســتی چین در صنعت فوالد بهترین برنامه در حال حاضر 
باشــد. چین در طی یک ســال اخیر تمرکز خود را بر تحریک 
تقاضای نهایی فوالد در حوزه مسکن، خودرو و تسهیل معطوف 
کرد و نتیجه آن رشد همه جانبه تقاضای فوالد و صعود قیمت ها 

بود که واحدهای بزرگی را از ورشکستگی نجات داد.

میزان تولیدات صنعت فوالد روند صعودی ندارد

راهکاری بهبود تولید فوالد بر اساس نسخه چینی

احمد میدری - معاون رفاه اجتماعی
وزير تعاون

فرامرز توفیقی - کارشناس

بازار کار

محمدعلی کمالی سروستانی - مدير عامل 

اتحاديه سراسری

اکبرترکان - دبیر شواری عالی
مناطق آزاد

قانــون بودجــه امســال، 
دولــت را مکلــف به حذف 
یارانــه 24 میلیــون نفر از 
 جمعیت کشــور کرده بود.

بر اســاس این قانــون اگر 
دولت به وظیفه خود عمل 
 نمی کرد، تخلف تلقی شده 

و مشمول مجازات می شد.
در اصالحیــه مجلس این 
مجازات برای دولت حذف 
 شد. بیش از200 هزار نفر از 
یارانــه  بگیران تــا مرداد 

امسال حذف شدند. 
 ایــن آمــار نشــان می دهــد دولــت به هیــچ وجــه قصد نــدارد 

به صورت گسترده از تعداد یارانه بگیران بکاهد.

مرکــز آمــار در آخرین 
گزارش های خود شــمار 
بیــکاران را 2 میلیــون 
و 729 هــزار نفــر اعالم 
می کند و آقای منصوری 
معــاون امــور اشــتغال 
وزیــر کار نیــز از آمــار 
2/5 میلیــون نفری خبر 
 می دهــد در حالــی که 
بــه گفتــه مســئوالن 
مرجــع رســمی، مرکز 
آمار ایــران اســت. نرخ 
از   94 ســال  بیــکاری 

ســوی دولت 11 درصد عنوان شــده کــه اگر این میــزان را 
 بپذیریم نشــان می دهد وضعیت اشــتغال گروه های ســنی، 

جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.

قیمت گوشــت مرغ تازه 
در آســتانه مــاه محرم 
نســبت بــه دو هفتــه 
پیدا  کاهــش  گذشــته 
کرده اســت. براســاس 
گرفته شده  گزارش های 
هم اکنون هــر کیلوگرم 
گوشــت مرغ گرم آماده 
کشـــتارگاه  در  طبــخ 
حــدود 6500 تومــان 
 عرضه می شــود و قیمت 
هر کیلوگرم گوشت مرغ 
آماده طبخ تــازه در بازار 

مصرف به حدود7000 تومان کاهش پیدا کرده اســت و به نظر 
می رسد با توجه به وضعیت تولید و عرضه این محصول، قیمت 

گوشت مرغ نوسان چندانی در ماه محرم و صفر پیدا نکند.

در سیســتان با کمبود آب 
مواجه  هســتیم و می دانیم 
کــه ایــن منطقــه از نظر 
 اقتصــادی لطمــه زیادی 
دیده  اســت. قصــد داریم 
 سیســــتان را در پیونـــد 
با منطقه آزاد چابهار دخیل 
کنیم تــا به عنــوان داالن 
صنعتی تعامل با افغانستان 
 را پیــش ببریــم چــرا که 
ما در افغانستان بازار فروشی 
داریم که در هیچ کجای دنیا 

وجود ندارد و آن ها کاالهایی از ما خریداری می کنند که در هیچ کجای 
 دنیا آن را نمی خرند. در ســال گذشــته نیز حجم تجارت با افغانستان

2 میلیارد و600 میلیون دالر بوده است.

با مسئوالن

تولید خودرو سیمبل و داستر جديد
در ايران

وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: جمهوری اســالمی به 
دنبال جذب ســرمایه گــذاری خارجی در صنعت خودرو اســت تا 
خودروهای به روز و رقابتی را به مشــتریان ایرانــی عرضه کند که 
دارای استانداردهای ایمنی و کیفی هستند. محمد رضا نعمت زاده 
در حاشــیه امضای توافق نامه همکاری سازمان گسترش و نوسازی 
 ایران ) ایدرو ( و شــرکت رنو فرانســه، روز جمعــه در دومین روز 
از نمایشگاه خودرو پاریس، اظهار داشت: شرکت های خودرو سازی 
زیادی مورد بررســی قرار گرفته و به این نتیجه رســیدیم که رنو، 
با توجه به سابقه حضور مســتمر 12 ســاله خود در ایران، شریک 

مناسب برای به انجام رساندن این پروژه است. 
همچنیــن کارلــوس گــون، مدیرعامل رنــو نیز گفــت: مجموع 
 ظرفیت تولیدی گروه رنو در ایران ســالیانه به350 هزار دســتگاه 
خواهــد رســید. دو نوع خودرو ســیمبل و داســتر جدیــد اولین 
خودروهای تولیدی این کارخانه محســوب می شــوند که در سال 
2018 به تولید می رسند. رنو برای اولین بار در ایران، مراکز توزیع، 

فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت.

رییس کمیســیون عمران شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
 گفت: سازندگان مسکن تاکید می کردند که در شهرداری ها 
 یک قانون وجــود دارد، اما وحــدت رویه وجود نــدارد که 

با جلسات گرفته شده به دنبال حل موضوع هستیم.
عبدالرسول جان نثاری در نشست هم اندیشی رفع مشکالت 
ســازندگان مســکن، اظهار کــرد: فضایی در کمیســیون 
عمران شورای اسالمی شــهر اصفهان ایجاد کردیم که همه 

موضوعات در خصوص مشکالت ساخت و ساز عنوان شود.
وی افزود: در بسته تشــویقی که در اختیار سازندگان مسکن 
 قــرار گرفته اســت، 14 مــورد موضوعات مالــی، 18 مورد 
 در موضوع نظام مهندســی، 8 مــورد اداره بــرق و 6 مورد 

در موضوع اداره گاز وجود دارد.
رییس کمیســیون عمران شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
ادامه داد: اهم مشــکالت موجود در دو دسته داخل و خارج 
 شهرداری تقســیم بندی می شــود که مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته است.
جان نثاری ادامــه داد: یک موضوعی کــه از اول مورد بحث 
قرار می گرفت این بود که دســتور العمل واحدی پیش بینی 
 شود و ســردرگمی هایی که برای مثال در موضوع ماده 101 

و کمیسیون ماده100 وجود دارد، رفع شود.
وی با اشــاره به اینکه در منطقه 13 شــهرداری سیســتم 

مکانیزه اجرا شــد، تاکید کرد: مشــکالت اآلن شــهرداری 
مشکالت ســاختاری اســت که نیاز به یک سیستم توانمند 
مکانیزه داریم و امیدواریم در تمام مناطق 15 گانه شهرداری 

این سیستم را شاهد باشیم.
رییس کمیسیون عمران شــورای اسالمی شهر اصفهان بیان 
کرد: گالیه هایی نیز در موضوع دفاتر پیش خوان بوده اســت 
 که بالغ بر 7 الی 8 جلســه در این خصوص در شورا داشته ایم 

و شورا در این خصوص تصمیم جامعی را خواهد گرفت.
جان نثــاری عنوان کرد: هدف دیگر شــورا حــذف داللی یا 
جلوگیــری از آن بوده اســت و موضوع دیگــر افزایش زمان 
 پروانه های ســاخت بوده که مطالبه انبوه ســازان بوده است 

و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: یکی دیگــر از موضوعاتی که ســازندگان مطالبه 
کردند بحــث اخذ مبلغی برای مهندســین به جهت افزایش 
زمان پروانه های ساخت بوده که با بحث و بررسی های انجام 

گرفته، موضوعاتی تصویب شد.
رییس کمیســیون عمران شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
 اضافــه کــرد: ســازندگان مســکن تاکیــد می کردند که 
در شهرداری ها یک قانون وجود دارد، اما وحدت رویه وجود 
 ندارد که با جلسات گرفته شــده با شهرداری ها به دنبال حل

موضوع هستیم.

شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه بیکاری در شــهر بیداد 
می کنــد، گفــت: نهضــت تشــکیل ســرمایه های محلی 
بایــد در اصفهان شــکل بگیرد، این کار ســختی نیســت 
 و نه تنهــا بازار اصفهــان بلکه بازار کشــور را هــم می توان

تغییر داد.
 مهــدی جمالی نــژاد شــامگاه روز جمعــه در نشســت 
هم اندیشــی بــه منظــور رفــع مشــکالت ســازندگان 
 مســکن شــهر، اظهار کرد: اگر می خواهیم شــهر توســعه 
 پیدا کند باید همه با هم باشیم و دنبال این باشیم که چه کار

باید کرد.
شهردار اصفهان افزود: باید فضا را شــاداب کنیم و در رابطه 
با این موضــوع در اصفهان باید تالش های محلی و اســتانی 

پیگیری شود.
 شــهردار اصفهان ادامــه داد: برای توســعه شــهر اصفهان 
در این زمان هــر کاری را می توانیم باید انجام دهیم، شــاید 
بتوان گفت اکثر ســرمایه گذاران باالی هزار میلیارد تومان 
اصفهانی هســتند، امــا می گوینــد از فعالیــت در اصفهان 
می ترسیم، این نیاز احساس می شود که همه با هم یکی شده 

و این طلسم را بشکنیم.
مهدی جمالی نژاد با اشــاره به ایــن که اولیــن کار اجماع 
 بوده و نیاز اســت که برای توسعه شــهر اصفهان همه با هم 

 یکی شــویم، تاکید کــرد: کل بودجه شــهرداری اصفهان 
در صورتی که محقق شود 2 هزار و 650 میلیارد تومان است 

که شاید به اندازه بودجه عمرانی یک پروژه باشد.
شــهردار اصفهــان تصریح کرد: اگــر فقــط بخواهیم روی 
 بودجــه شــهرداری حســاب کنیــم شــهر توســعه پیدا 
 نخواهــد کــرد، اما وضعیــت فعلی شــرایط خوبی اســت 

و همه یک دل شده ایم.
 مهــدی جمالی نــژاد همچنیــن با اشــاره به این کــه باید 
 ساز و کار شفاف شــود و قرار نیســت تعداد و ارقام متفاوتی 
در کنار هم وجود داشته باشد، تصریح کرد: قرار نیست ریالی 
اضافی از کسی گرفته شود و چه دلیلی دارد که محاسباتی را 
 داشته باشــیم که تمام زحمات یک دستگاه مانند شهرداری

از بین برود.
 وی ادامه داد: باید ســرمایه های خرد در شــهر تجمیع شود 
 و الزم اســت یک بار برای همیشــه همه با هم دل بسوزانیم 

و یک روح در هزاران جسم شویم.
شهردار اصفهان در پایان با اشــاره به اینکه بیکاری در شهر 
بیداد می کنــد، تاکید کرد: نهضت تشــکیل ســرمایه های 
محلی باید در اصفهان شــکل بگیرد و این کار سختی نیست 
 و نه تنهــا بازار اصفهــان بلکه بازار کشــور را هــم می توان

تغییر داد.

ريیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان:

انتقاد سازندگان مسکن به شهرداری ها
جمالی نژاد:

بیکاری در اصفهان  بیداد می کند

  اکثر 
سرمايه گذاران 
باالی 
هزار میلیارد 
 تومان 
اصفهانی هستند، 
 اما می گويند 
از فعالیت در 
اصفهان می ترسیم

سازندگان مسکن 
تاکید می کردند که 
در شهرداری ها يک 
قانون وجود دارد، 
اما وحدت رويه 
وجود ندارد که با 
جلسات گرفته شده با 
شهرداری ها به دنبال 
حل موضوع هستیم.

روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی مدعی شــد که دولت آمریکا به خاطر 
آزادی شهروندان آمریکایی از ایران، » سند محرمانه « ای را امضا کرد که در آن 
با لغو پیش از موعد تحریم های سازمان ملل متحد علیه دست کم دو بانک ایرانی 
موافقت کرده اســت.  به گزارش » انتخاب «، در گزارش این روزنامه آمریکایی 
 آمده، شــورای امنیت ســازمان ملل دو بانک ایرانی سپه و ســپه اینترنشنال را 
از لیست بانک های تحریمی خارج کرده است و دولت آمریکا، همزمان با خروج 
شهروندان زندانی این کشور از ایران با این اقدام موافقت کرد. انتشار این گزارش 
بعد از گزارش قبلی منتشــر می شــود که در آن خبر داده بود همزمان با آزادی 
شــهروندان آمریکایی زندانی در ایران، ایاالت متحده 1/7 میلیارد دالر از بدهی 
 آمریکا به ایران بــه صورت نقدی به ایــران پرداخت کرد. ایــن پرداخت نقدی 
 در ســه ماه اخیر دســتمایه انتقاد جمهوری خواهــان از دولت بــاراک اوباما 
شده است. وال اســتریت جورنال به نقل از یک مقام ارشــد وزارت امور خارجه 
آمریکا نوشــت روز 17 ژانویه 2016 برابر با 27 دی ســال گذشــته، مقام های 

آمریکایی و نماینده دولت ایران در ژنو سه توافقنامه امضا کردند.
 یکی از این ســه توافقنامــه آمریــکا را متعهد می کنــد که از اتهــام جنایی 
علیه 21 شهروند ایرانی صرف نظر کند و ایران آمریکاییان زندانی در ایران را آزاد 
کند. ســند دوم آمریکا را متعهد به پرداخت فوری400 میلیون دالر به صورت 
نقد و پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون دالر ظرف چند هفته می کند تا یک 

دعوای قدیمی میان دو کشور حل و فصل شود.
 در سند سوم آمریکا توافق کرده است از خروج دو بانک ایرانی از لیست تحریم ها

 حمایت کند. بانک ســپه و ســپه اینترنشــنال که در لندن ثبت شــده است، 
از سال 2007 و توسط وزارت خزانه داری در لیست تحریم ها قرار گرفته بود.

اعضای اوپک بر سر میزان تولید نفت اوپک به توافق رسیدند و این در حالی است 
که پیش بینی ها بر آن اســت تا قیمت نفت به بیش از60 دالر برسد، البته برخی 
کارشــناس بر این باورند که عربســتان تولید ناپایدار خــود را صرف فریز نفتی 
 کرده است. هفته گذشــته بعد از دو ســال اعضای اوپک توانستند بر سر قیمت 
و میزان تولید نفت اوپک به توافق برســند، در این توافق قرار بر آن شــد میزان 
 تولید نفت اوپک700 هزار بشــکه کاهش پیدا کند و ســه کشــور، ایران، لیبی 
 و الجزایــر از ایــن فریــز نفتی مســتثنی شــدند. ایــن فریز نفتــی که یکی 
از تئوریسین های آن روسیه بود، در پی توافق اوپک برای خود پیش شرط هایی 
مبنی بر بررسی تاثیر فریز نفتی بر بازار نفت و اقتصاد روسیه در نظر گرفته است 
 و حال باید منتظر بود که آیا روســیه به فریز اعضای اوپــک می پیوندد یا خیر؟

از ســوی دیگر باید دید که آیا اعضای اوپک پایبند به توافق اخیر خود خواهند 
 بود یا خیر و مهــم ترین نکته ایــن فریز نفتی آن اســت که فریز چــه تاثیری 
بر بازار نفت جهان خواهد داشــت؟ در این رابطه مرتضی بهروزی فر، کارشناس 
 اقتصاد انرژی، گفت: طبق توافق اعضای اوپک در اجالس الجزایر قرار بر آن شد 
تا میزان تولید اوپک700 هزار بشــکه کاهش پیدا کند که ایــن میزان در بین 
 تمام اعضا به جز ایــران، لیبی و الجزایر تقســیم خواهد شــد. وی اظهار کرد: 
در حال حاضر کشور عربستان400 هزار بشکه بیش از ظرفیت تولید پایدار خود 
نفت تولید می کند و این در حالی است که عربستان در فصل سرد سال به واسطه 
کاهش میزان مصرف بنزین حدود300 تا400 هزار بشــکه از تولید نفت خود را 
کاهش می دهد. بهروزی فر با بیان اینکه عربســتان روغن ریخته را در فریز نفتی 
نذر امامزاده کرده اســت، گفت: با وجود توافق نیم بند اعضای اوپک، این توافق 

پیام مثبتی برای بازار دارد و می توان امیدوار به کنترل قیمت نفت بود.

نذری سوخته عربستانسه توافق محرمانه ايران و آمريکا

نگاه روزمرکباتمحرمانه

میوه هايی که با رنگ می رسند

 با فرا رســیدن فصــل پاییز برداشــت مرکبات در اســتان مازندران 
آغاز شــده که در برخی موارد خیلی زودتر از موعد و قبل از رســیده 
 شدن کامل میوه انجام می شــود. چیدن این مرکبات به عنوان نوبری 
و به مقدار کم و وارد شــدن آنها به بازار امری کامال طبیعی است، اما 
وقتی عرضه با تقاضای زیادی مواجه می شود برخی از سورتینگ داران 
اقدام به ســبززدایی و رنگ آوری مرکبات می کننــد. میوه های نارس 
طعم و رنگ میوه رسیده را ندارند و تنها برای مدت کمی روی درخت 
به بار می نشینند؛ متاسفانه برخی از انبارداران یا باغداران به مرکبات 
نارس رنگ  می زنند و ســپس میوه را وارد بازار می کنند. ممکن است 
در حال گشت و گذار از بازارهای محلی میوه های رسیده که ظاهری 
خوشــرنگ و براق دارند را دیده باشــید. این در حالی  اســت که این 
میوه ها مرکبات سبز رنگ هســتند که تازه وارد بازار شده اند. معاون 
بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی مازندران در این باره، اظهار 

کرد: در بحث مرکبات اعتقادی به برداشت زودهنگام نداریم. 
عزیزا... شــهیدی فر ادامه داد: تاکید ما این اســت که زمانی برداشت 

مرکبات صورت گیرد که به حداقل قند الزم رسیده باشد.
وی تصریح کرد: اگر در حال حاضر برداشت پرتقال صورت گیرد عالوه 
بر بحث های بهداشتی و ســالمت ذائقه، مزه و شیرینی میوه باکیفیت 
نخواهد بود به همین دلیل مشتری پسند نیست.معاون بهبود تولیدات 
گیاهی جهاد کشــاورزی مازندران افزود: اگر محصوالت مرکبات در 

زمان خودش برداشت شود، ضرورتی برای رنگ افزایی وجود ندارد.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

غذا هايی که شما را بیمار می کند

 در پانزدهمین کنگــره بین المللی زنان و مامایــی ایران به جنبه 
 های مختلف بارداری، زایمان، کاهــش درد و تکریم مادران توجه 
 می شــود و ماماها با آخریــن دســتاوردهای علمی دنیا آشــنا 

می شوند. 
دکتر فرح بابایی در آســتانه برگــزاری پانزدهمیــن کنگره بین 
 المللــی زنان و مامایــی ایران دربــاره محورهای بخــش مامایی 
این کنگره، گفت: ارتقای ســامت مادر و نــوزاد، ترویج فرهنگ 
زایمان طبیعی، تکریم مادر باردار، توانمند ســازی و ترویج زایمان 
طبیعی و روش هــای کاهــش درد زایمان از محورهــای اصلی 

برگزاری این بخش مامایی این کنگره است.
وی افزود: در بخش ارتقای سامت مادر و نوزاد به مسائلی از قبیل 
ارتقا کیفیت خدمات زایمانی، شــاخص های سامت مادر و نوزاد، 
کاهــش مداخات زایمانی، عــوارض مادری و نوزادی ســزارین، 
زایمان طبیعی پس از ســزارین و نقش کارتیمی در ترویج زایمان 

طبیعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 دبیر علمــی بخش مامایــی پانزدهمین کنگره بیــن المللی زنان 
و مامایی ایــران در ادامه توجــه به بحث ترویــج فرهنگ زایمان 
 طبیعی را بســیار مهم و ضروری دانســت و گفــت: در این بخش 
از کنگره به مســائلی همچون بازاریابی اجتماعی زایمان طبیعی، 
حمایت طلبی جهــت ترویج زایمــان طبیعی، ترغیــب مادران 
نخست زا به زایمان طبیعی و نقش رسانه در ترویج زایمان طبیعی 

پرداخته خواهد شد.
بابایی تکریم مادر باردار در مراکز درمانی را الزم و ضروری دانست 
و افزود: برای حفظ و ارتقا تکریم مادر باردار در این کنگره مسائلی 
همچون رضایتمندی مادر باردار، خوشایند سازی زایمان طبیعی، 
 بهینه ســازی فضای فیزیکی بلوک زایمان، مهارت های ارتباطی 

و اخاق حرفه ای برای شرکت کنندگان بازآموزی خواهد شد.
رییس اداره مامایــی وزارت بهداشــت ادامــه داد: همچنین در 
 بخش توانمند ســازی و ترویج زایمان طبیعی به مباحثی از قبیل 
توانمند ســازی دختران جوان، مــادران باردار، ارایــه دهندگان 

خدمت و اثربخشی آموزش های دوران بارداری پرداخته می شود.
مدیر برنامه ترویج زایمان طبیعی اظهار کرد: در روش های کاهش 
درد زایمان نیز بــه روش های کاهش درد غیــر دارویی و دارویی 
اشــاره  و آخرین دســتاوردهای علم روز دنیا به شرکت کنندگان 

ارایه خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: این کنگره بــرای ماماهــا دارای۲۰ امتیاز 

بازآموزی است.

 عضو هیئت علمی دانشــکده دندانپزشکی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی معتقد است که افراد جوان به صورت وسواس گونه خواستار تغییر 

در دندان های سالم و زیبای خود، همگام با مسائلی مانند مد روز هستند.
دکتر شیا امامیه عضو کمیته اجرایی شــانزدهمین کنگره سالیانه انجمن 
متخصصین دندانپزشــکی ترمیمی و زیبایی ایران که قرار است از چهارم 
تا هفتم آبان ۹۵ در هتل المپیک تهران برگزار شــود، افــزود: لبخند زیبا 

منعکس کننده احساس درونی، اعتماد به نفس و جذابیت فرد است.
 وی گفــت: از آنجا که در دنیای امــروز، زیبایی یکــی از  دغدغه های افراد 
 در سنین مختلف و اقشــار مختلف فرهنگی اســت، میزان تقاضا در رابطه 
 با دندانپزشکی زیبایی نیز بسیار فراگیر شــده، اما آنچه که باید توجه کرد 

این است که زیبایی به چه قیمتی حاصل می شود.
این متخصص ترمیمی و زیبایــی، ادامه داد: برآورد اینکه چه مســائلی را 
 نادیده می گیریم تا زیبایی به دست آوریم از اهمیت خاصی برخوردار است 
و با پیشــرفت علم و ابداع روش های ســاده تر و محافظه کارانه تر می توان 

زیبایی دندان ها را به خوبی تامین کرد.
امامیه اظهار داشت: امروزه شاهد هســتیم که خصوصا افراد جوان جامعه 
به صورت وسواس گونه خواســتار تغییر در دندان های سالم و زیبای خود، 
همگام با مسائلی مانند مد روز هســتند. این مسئله باعث شده که اکثریت 
خواستار داشتن دندان های درشــت و بیش از حد سفید باشند که به زعم 

دندانپزشکان منطبق با اصول زیبایی نیست.
وی افزود: برخاف این حقیقت که مســائل اقتصادی در همه امور از جمله 
مسائل پزشکی سایه انداخته است، اما در کشور ما وجدان کاری باعث شده 
دندانپزشکان با اولویت قرار دادن ســامت بیمار، طرح درمان را بر مبنای 

شرایط و در نظر گرفتن وضعیت بیمار تنظیم کنند.
عضو کمیته اجرایی شــانزدهمین کنگره ســالیانه انجمــن متخصصین 
دندانپزشکی ترمیمی گفت: در این راستا همواره هدف انجمن متخصصین 
ترمیمی و زیبایی، آموزش روش های پیشــگیری از پوســیدگی و تخریب 
ســاختار دندانی، آموزش بهداشــت و ترویج روش های محافظه کارانه تر 

زیبایی بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: شــانزدهمین کنگره ســالیانه انجمن متخصصین 
 ترمیمی و زیبایی با شعار » علم و هنر در خدمت سامت و کرامت بیماران «

و با همت انجمن متخصصین ترمیمی و زیبایی و دانشــکده دندانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در راستای بازنگری مسائل پیشگیرانه 
از آسیب های دندانی، ارتقا سامت دندان ها و زیبایی با هدف تکریم بیماران 
برگزار خواهد شد تا دندانپزشــکان با بهترین و به روزترین و مناسب ترین 

روش های درمانی بر مبنای شرایط بیمار آشنا شوند.

 پزشکان عنوان می کنند ویروس زیکا قادر است از طریق مایعات بدن نظیر 
اشک یا عرق بدن به فرد دیگری منتقل شود.

 دانشکده پزشکی دانشــگاه یوتا متوجه شــدند مردی ۳۸ ساله که مراقب 
فرد مسنی بود که به خاطر عوارضی شــبیه به عفونت زیکا درگذشته بود، 

خود نیز بعد از مدتی مبتا به عفونت زیکا شد.
محققان عنوان می کنند از آنجاییکه این فرد در تماس مســتقیم با اشک 
و عرق بدن این بیمار بوده اســت احتماال شــیوه انتقال بیماری به وی نیز 
از این طریق بوده اســت. مرد ۷۳ اخیرا در سفری ســه هفته ای به مکزیک 
 مبتا به زیکا شــده بود. وی بعد از بازگشــت به یوتا عایم شبه زیکا نظیر 

درد شکمی، گلودرد، تب، چشمان قرمز و اسهال را گزارش کرده بود. 
در نهایت نیز در بیمارستان بستری شده بود که بعد از پنج روز بستری شدن 

به دلیل مشکات قبلی نظیر نارسایی کلیوی فوت کرد.
 فــرد مراقب ایــن پیرمرد نیز بعــد از مدتــی عایم چشــمان قرمز، تب، 

درد عضانی و جوش های پوستی را گزارش کرده بود.
به گفته پزشــکان از آنجاییکه مرد مراقب این پیرمرد بدون دستکش اشک 

چشمان پیرمرد را پاک کرده مبتا به این بیماری شده است.
البته پزشکان عنوان می کنند مرگ پیرمرد به دلیل ویروس زیکا اتفاقی نادر 

است و تاکنون تنها ۹ مرگ به دلیل عفونت زیکا تایید شده است.

ريیس اداره مامايی وزارت بهداشت خبر داد:

ماماها با آخرين دستاوردهای زايمان 
طبیعی آشنا می شوند

يک متخصص ترمیمی و زيبايی:

جوانان به داشتن دندان های 
درشت و سفید گرايش دارند

يافته جديد محققان نشان می دهد؛

احتمال انتقال ويروس » زيکا « 
از طريق اشک چشم و عرق بدن

سبزيجات با برگ سبز 
خوردن سبزیجات یک راه عالی برای گرفتن ویتامین، فیبر و سایر 
مواد مغذی اســت. اما خبر بد این است که ســبزیجات به عنوان 
خطرناک ترین عوامل موثر در شیوع بیماری های عفونی نوظهور 

شناخته می شوند. 
شمار بیماری های مرتبط با مصرف سبزیجات نشان می دهد که 
۲/۲ میلیون نفر از سال 1۹۹۸ تا ســال ۲۰۰۸ دچار مسمومیت 

غذایی شده اند. 
ســبزیجات ممکن اســت به انواع باکتری از جمله باکتری ای - 
کولی آلوده شوند که یکی از شایع ترین باکتری های غذایی است. 
 به گفتــه محققان، ایــن باکتری ها معموال از طریــق مدفوع دام 

به مزارع و در نهایت به محصوالت منتقل می شوند.

تخم مرغ
تخم مرغ محبوب ترین غذای صبحانه است، با این حال به عنوان 
خطرناک ترین غذا نیز شناخته می شــود. چون ارتباط تنگاتنگی 

با سالمونا دارد. 
به گزارش ســازمان غــذا و دارو، ۷۹ هزار نفر هر ســاله به علت 
خوردن تخم مــرغ آلوده به ســالمونا بیمار می شــوند. خوردن 
 این باکتــری با حالــت تهــوع، گرفتگــی عضات، اســتفراغ 
و سایر عایم ناخوشایند همراه است. بیماران در موارد حاد باید در 

بیمارستان بستری شوند. 
 بنابراین، اگر می خواهید شــانس خود را برای ابتا به این عارضه 

به حداقل برسانید، باید مصرف تخم مرغ را کم کنید.
محصوالت لبنی

اکثر افراد پس از آنکه محصوالت لبنی مورد نظرشان را می خرند، 
آنها را در خانه یا داخل ماشین رها می کنند. 

محدوده خطر باکتری های مضر برای یک ماده غذایی در دمای 4۰ 
تا14۰ درجه فارنهایت است. 

 بنابراین، اینکه شــیرتان را در یک آشــپزخانه گــرم رها کنید، 
ایده چندان خوبی نخواهد بود. البته بیشــتر شــیرها پاستوریزه 

هستند، اما شیر خام از این قاعده مستثنی است.
طالبی

فکر نکنید میوه ها و سبزیجاتی که پوست ضخیم دارند، بی خطر 
هســتند. چون آنها هم در معرض خطر آلودگی به انواع باکتری 
قرار دارند. طالبی از جمله میوه هایی است که مستعد آلوده شدن 
به انواع باکتری اســت، به طوری که باکتری به راحتی در گوشت 
این میوه نفوذ می کند. به عاوه، این میوه روی زمین رشد می کند، 
در نتیجه بیشــتر در معرض جذب باکتری قرار دارد. بیماری های 

لیستریا و سالمونا به خوردن این میوه نسبت داده می شوند.
پختنی ها

تمــام  درج  مــورد  در  کــه  ســخت گیری هایی   برخــاف 
مواد تشــکیل دهنده روی برچســب مواد غذایی اعمال می شود، 
بســیاری از محصوالت در طول پردازش به ترکیبات ناخواســته 

آلوده می شوند. 
البته این مســئله برای خیلی ها چندان مهم نیســت، اما کسانی 
که آلرژی دارند باید به این مســئله توجــه کنند. محصوالتی که 
در نانوایی ها عرضه می شــوند، در صدر فهرست محصوالتی قرار 
دارند که در فرآیند پردازش به ترکیبات ناخواسته آلوده می شوند. 
کســانی که آلرژی دارند یا از عدم تحمل مواد غذایی خاص مانند 
 شیر، تخم مرغ، آجیل و ســویا رنج می برند، باید این محصوالت را 
در خانــه تهیه کنند.اگــر قرار اســت از فروشــگاه خرید کنید، 
برچسب ها را با دقت بیشتری بخوانید. در اکثر موارد، احتمال بروز 

آلرژن در یک ماده غذایی روی برچسب آن محصول درج می شود.
ماهی تن

 همه با مسمومیت ســالمونا و لیستریا آشــنایی دارند، اما شاید 
در مورد ســمی بودن ماهی تن چیزی ندانند. اسکومبروتوکسین 
نام ســمی اســت که از طریق مصرف ماهی های خاص، به ویژه 
ماهی تن به بدن منتقل می شود. وقتی ماهی تن بیش از حد گرم 
شود، شروع به انتشار سمی به نام هیستامین می کند. متاسفانه، 
نه انجماد و نه پخت و پز از انتشــار این ســم جلوگیری نمی کند، 
بنابراین باید مراقب باشــید. غذاهای دریایی را از یک فروشــگاه 

معتبر بخرید تا خیال تان از بابت بیماری راحت باشد.
جوانه ها

وقتی صحبت از مسمومیت های غذایی به میان می آید، جوانه ها 
 به عنوان یکــی از خطرناک ترین گزینه ها شــناخته می شــوند. 
به گزارش CBC، بخش عمده ای از ســمی بودن جوانه ها به دلیل 
قرار داشتن آنها در معرض مدفوع حیوانات است. کوین آلن، استاد 
میکروبیولوژی در دانشــگاه بریتیش کلمبیا در این باره می گوید: 
» جوانه ها خطرناک هستند، چون در محیط های گرم و مرطوب 
رشــد می کنند که برای رشــد باکتری ها نیز مناسب است. حتی 
شســتن کامل جوانه ها نیز تمیز شــدن آنها را تضمین نمی کند. 

بنابراین، اگر می خواهید آنها را بخورید، حتما بخارپزشان کنید. «

در اين مطلب قصد داريم ۷ ماده غذايی را با شما به اشتراک بگذاريم که می توانند شما را به معنای واقعی کلمه 
دچار مشکل کنند. همچنین به شما خواهیم گفت که برای به حداقل رســاندن خطر ناشی از مصرف اين مواد 
 چه بايد بکنید.بنا به گزارش محققان سوئیســی، تعداد تماس های مربوط به مسمويت غذايی در سال 2002 

در اياالت متحده دو برابر شده است. اين آمار تکان دهنده است.

زيبايی

 برخی گیاهــان دارویی بــرای رفع بوی بد بدن ناشــی 
از تعریق زیاد پوســت و رشــد باکتری ها روی آن مفید  
 هســتند. این گیاهــان عاوه بــر کاهــش تعریق بدن 
و اثر ضدعفونی کنندگی، دارای بوی خوش و مطبوع  نیز 
هســتند. بنابراین نه تنها بدبویی بدن را رفع  می کنند، 

بلکه به خوشبو شدن آن نیز کمک می کنند.
از بین بردن بوی عرق با نعناع

اســتفاده خوراکی از برگ تازه نعنا یا عــرق نعنا در رفع 
 بدبویی دهان بســیار موثر اســت. همچنین اســتفاده 
از دم کرده نعناع جهت شســت و شوی پوست بدن عاوه 
بر رفع بدبویی و کم کردن ترشح غدد عرق باعث خوشبو 

شدن بدن نیز می شود.
از بین بردن بوی عرق با برگ سیب

شست و شــوی بدن با دم کرده برگ تازه درخت سیب، 
 در کاهش بــوی بد عرق نقــش موثــری دارد. خصوصا 

اگر این دم کرده همراه با کمی سرکه استفاده شود.
از بین بردن بوی عرق با گل سرخ

گذاشــتن گلبرگ هــای تــازه گل ســرخ روی موضع 
 عرق یا شســت و شــوی بــدن بــا گاب یا پاشــیدن 
 پودر گل ســرخ زیــر بغل یــا داخــل کفــش، از دیگر 
روش های طبیعی کاهش عرق و رفع بوی آن محســوب 

می شود.
از بین بــردن بــوی عــرق بــا رزماری 

يا اکلیل کوهی
 ایــن گیاه کــه بــه اکلیــل کوهی نیــز شــهرت دارد، 
در کاهــش تعریق بــدن اثر بســزایی دارد. مــی توان 
ترکیبــی از۵۰ گرم پــودر بــرگ رزمــاری و۲۰۰ گرم 
پودر تالــک تهیه کــرد و روزی ۲ تا ۳ بار بــه محل عرق 
 پاشــید. عاوه بر گیاهــان دارویــی مذکور، اســتفاده 
 از جــوش شــیرین، گل ارمنــی و زاج ســفید نیــز که 
 در واقــع جــزو مــواد معدنــی دارویــی هســتند، 

برای درمان تعریق و بوی بد آن موثر است.
نوعــی  ارژیــل،  خــاک  همــان  یــا  ارمنــی   گل 
گل رس خالــص ورز داده شــده اســت کــه در التیام 
 زخــم و ضدعفونــی کــردن پوســت و رفع بــوی بدن 
موثر اســت. طرز اســتفاده از این ماده معدنــی به این 
 صورت اســت که مــی تــوان آن را به صورت خشــک 
بــه تنهایی یا ترکیــب با پــودر نعناع و گل ســرخ روی 
 موضع عرق پاشــید یــا به صــورت محلول بــا مقداری 
 آب و ســرکه بــه صــورت گل شــل درآورد و روزی 

نیم ساعت روی موضع عرق گذاشت. 
به طور کلی ذرات رس قدرت جذب باالیی دارند.

 گیاهانی که بوی عرق تان 
را از بین می برند ) 2 (

طالبی از جمله 
میوه هايی است که 
مستعد آلوده شدن 

به انواع باکتری 
است، به طوری که 
باکتری به راحتی 

در گوشت اين میوه 
نفوذ می کند.  به 
عالوه، اين میوه 
روی زمین رشد 

می کند،  در نتیجه 
بیشتر در معرض 

جذب  باکتری 
قرار دارد

غذا هایی که شما را بیمار می کند

 طبــق یافتــه مطالعاتــی، زنانی کــه در طــول شــب دچار 
 گرگرفتگی هــای متعدد می شــوند بســیار در معــرض ابتا 

به افسردگی خفیف در طول یائسگی قرار دارند.
 این مطالعه شامل ۲۹ زن ســالم قبل از سن یائسگی با رده سنی

1۸ تا 4۵ ســال بود. به این زنان به مدت 4 هفته، داروی کاهش 
سطح استروژن به منظور تقلید شرایط یائسگی داده شد.

آن دســته از زنانی که دارای گرگرفتگی های شبانه مکرر بودند 
در مقایســه با زنانی که این گرگرفتگی ها را نداشته یا به دفعات 
کم دچار آن می شدند، بیشــتر در معرض ابتا به عایم خفیف 
 افســردگی بودند. البته تعــداد واقعی گرگرفتگی هــا ارتباطی 

با تغییرات رفتاری نداشت.
به گفته محققان، اختال در خواب با ریســک باالی بروز عایم 
افسردگی نیز مرتبط بود. گرگرفتگی های طول روز هیچ تاثیری 

بر حالت روانی فرد نداشت.

 مطالعه جدید نشان می دهد هورمون های استرس تاثیر مستقیم 
بر ژن های مغز دارند.

اطاعات فعلی مربوط به نحوه تاثیر هورمون اســترس بر مغز نیاز 
 به ارزیابی مجدد دارد. محققان دانشــگاه بریســتول انگلســتان، 
پیوند MRs و GRs را به ژن های موجود در هیپوکامپ دســتگاه 

لیمبیک مغز، بعد از یک واقعه پراسترس، مطالعه کردند.
آنها متوجه شدند پیوند MRs با ژن ها تحت شرایط بدون استرس 

کم بود، اما در شرایط پراسترس افزایش پیدا کرد. 
در حالی که در مطالعات قبلی عنوان شــده بود پیوند MRs با ژن 
 ها در هر دو شــرایط باالســت. در مورد پیوند GRs با ژن ها هم، 

شرایط مشابه با MRs مشاهده شد.
هانس رئول، عضو تیم تحقیق، در این بــاره می گوید: » یافته های 
جدید حاکی از آن اســت که ژن های موجــود در هیپوکامپ مغز 

تحت تاثیر مستقیم پیوند GR/MR بعد از استرس هستند. «

عناب براي سردردهاي ناشي از صفرا مفید است. 
طرز تهیه: هلیلــه زرد + هلیله کابلي + تمر هنــدي + عناب + 

بنفشه+  سپستان + تخم خیار. 
از هرکدام ۵ گــرم در یک لیتر آب به مدت 1۰ دقیقه جوشــانده 

صاف کنید و روزي سه فنجان میل کنید.
عناب دفع کننده بلغم است.

کساني که زخم معده و ورم روده دارند، عناب را با هسته ساییده ، 
بعد از غذا یک قاشق چاي خوري میل کنند.

برگ خشــک عناب جهت درمان زخم هاي خوره اي مفید است، 
بدین صورت که گرد برگ درخت عناب را روي زخم بپاشید.  

 عناب براي سردردهاي ناشي از صفرا مفید است.
 عناب کاهش دهنده حرارت بدن است.

 شست و شو دهنده سلول هاي مغزي است.
کاهش دهنده چربي خون است.

عناب مقوي مغز است.
کساني که قند دارند، روزي ۵ دانه عناب بخورند.

کساني که سنگ کیسه صفرا دارند، عرق بیدمشک و عرق کاسني 
را از هر کدام1۰۰ گــرم و۵۰ گرم عنــاب را در آنها خیس کرده 
 ســپس صاف کنند، روزي ۳ بار هر بار ۲ قاشــق غذا خوري قبل 

از غذا میل کنند.
یک شربت خوب مخصوص سرفه و سینه درد و خلط آور و ملین: 
عناب + انجیر + کشــمش + خرما از هر کدام۵۰ گرم در یک لیتر 

آب جوشانده صاف کرده، روزي ۳ فنجان میل شود.
عناب براي تصلب شریئین مفید است.

براي ســرعت بخشــیدن در ترمیم شکســتگي اســتخوان از 
 ضماد برگ درخت عناب استفاده کنید. کســاني که زخم روده 
و اثني عشر دارند در طول روز ۵ دانه عناب آهسته مکیده، بعد از 
اینکه کاما نرم شد، جویده میل کنند. براي درمان خارش پوست 
۵۰ عدد عناب را با یک لیوان آب جوشــانده صــاف کرده، صبح 
 ناشتا با سکنجبین مخلوط کرده، میل شود. عناب خشک شده را 
با عسل مخلوط کرده، در محل خارش و کهیر بمالید. از برگ هاي 

عناب به صورت ضماد مي توان در محل گزش عقرب گذاشت.

خواص دارويی
در پزشکی برای تقویت معده و به عنوان اشتها آور و نیز برای هضم 
غذا و به عنوان ادرار آور اســتفاده می شود. همچنین از جوشانده 
و روغنی که از آن تهیه می شــود در تورم های موضعی اســتفاده 

می کنند.
برگ بو در مورد گریپ یا عفونت روده ای ضد عفونی کننده خوبی 
است. برای درمان برونشــیت مزمن مورد استفاده قرار می گیرد.

دم کرده آن که با جوشــاندن ۳ برگ در یک لیوان تهیه می شود، 
تعریق ایجاد می کند و تب را کاهش می دهد.

دســتمال خیس شــده در دم کرده آن را روی قفسه سینه قرار 
دهید تا از عفونت های تنفسی، ســرفه، سرماخوردگی و آنفلوآنزا 

رهایی پیدا کنید.
 برگ بو بــرای جلوگیری از تخمیــر غذا در معده مفید اســت؛ 
دم کرده آن هضم غذا را آسان می سازد و گاز و نفخ معده را خارج 
می کند همچنین نوشــیدن دو تا ســه فنجان از شربت برگ بو 
قبل از غذا برای درمان بی اشــتهایی مفید اســت. این گیاه را به 
غذاهای سنگین اضافه کنید یا دم کرده آن را بنوشید تا به هضم 
غذا کمک کند. ماســاژ دادن روغن طبیعــی آن ورم و درد ایجاد 
شده از پیچ خوردگی، آرتروز، دردهای عمومی، سردرد و میگرن 
را تسکین می دهد. آنزیم های موجود در آن با شکستن پروتئین ها 
 و کمک به هضم غذا، عایم اختاالت گوارشی را کاهش می دهد 

و ناراحتی معده را درمان می کند.
استفاده از برگ بو در آشپزی

باید توجه داشت که برگ های خشــکانده این درخت در آشپزی 
استفاده می شود و نه برگ های سبز آن، زیرا برگ های سبز ممکن 

است، خواص منفی داشته باشند.
چنانچه برای طعم و عطر بخشیدن به غذا به ویژه غذاهای گوشتی 
و ماهی از این گیاه اســتفاده می کنید، الزم است برگ خشکیده 
آن را به صورت درسته و کامل در غذا بیندازید و پیش از سرو غذا 
 آن را از ظرف خارج کنید؛ زیرا خوردن این برگ معمول نیســت 

و دارای طعمی قوی است.

برگ بو؛ ادويه ای سرشار از ويتامین و امالح ) 2 ( عناب خشک ) 2 (

تاثیر مستقیم هورمون استرس 
بر ژن های مغز

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

چرا ضربان قلب تان 
اينقدر  باالست؟

تحقیقات نشان می دهد باال بودن ضربان قلب در حال استراحت 
تنها به دلیل کم کاری و کم تحرکی نیســت. پایین بودن ضربان 
قلب در حال استراحت ) در واقع۵۰ تا۷۰ تپش در دقیقه ( به طور 
طبیعی به معنای وضعیت ســامت خوب بدن است. در شرایطی 
که ضربان قلب باالتر ) چیزی حدود۸۰ تپش یا بیشــتر ( معنای 
عکس آن خواهد داشت. اما طی یک تحقیق 1۶ ساله روی۳۰۰۰ 
نفر محققان متوجه شدند که هر1۰ تا ۲۲ تپش اضافی در دقیقه 
بدون در نظر داشتن عادات تحرک و ورزشــی افراد، خطر مرگ 

را در آنها 1۶ درصد افزایش داد. بنابراین آیا جای نگرانی اســت؟ 
اگر چهار تا پنج بار در هفته ورزش می کنید و هر از گاهی شــدت 
 تمرینات خــود را باال می برید، پــس نباید نگــران ضربان قلب

۷۰ تا۸۰ تپش در دقیقه باشــید. برای برخی از افراد، باالتر رفتن 
ضربان قلب در حال اســتراحت مســئله ای ژنی اســت. در واقع 
 طی تحقیقی که اخیرا در این مورد صورت گرفت مشــخص شد
 14 تنوع ژنتیکی جدید با سرعت تپش قلب ارتباط نزدیکی دارد.

اما اگر اخیرا در حرکت های کاردیو کــم کاری کرده اید و ضربان 

قلب تان باال رفته و به۸۰ تپش در دقیقه رسیده است، بهتر است 
میزان تحرک و فعالیت خود را افزایش دهید. 

به خاطر داشــته باشــید که فعالیت های طاقت فرسای ایروبیک 
بهترین گزینه برای رفع این مشکل است.

تحقیقات نشــان می دهد که انجــام تمرینات ســخت تر باعث 
پیشــگیری از بــروز ســندروم متابولیک می شــود که خودش 
 مجموعه ای از عوامل ) از جمه چاقی و فشــار خون باال ( اســت 

که می تواند خطر بیماری قلبی عروقی را در شما افزایش دهد.

گرگرفتگی شبانه  با بروز 
افسردگی در زنان ارتباط دارد
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رییس کمیسیون اینترنت ســازمان نظام صنفی رایانه ای از اعالم 
آمادگی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری امکانات پایه ای خبر 
داد و این اتفاق را در راستای شکل گیری یک شبکه فیبر پشتیبان 
برای شرکت های FCP، موجب ارتقای کیفیت در ارائه سرویس به 

کاربر نهایی دانست.
محمدرضا کریمی با اشــاره به موضوع واگــذاری فیبر تاریک و 
امکانات مازاد شرکت مخابرات به شــرکت های FCP اظهار کرد: 
شرکت های FCP خودشــان مجوز ایجاد شــبکه فیبر را دارند، 
منتهــی اگر مخابــرات این همکاری را داشــته باشــد، به نوعی 

صرفه جویی در هزینه و امکانات است.
وی درباره نحوه واگذاری فیبر تاریک به شرکت های FCP توضیح 
داد: کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه ۲۳۰ خود، 
طرحی را برای واگذاری امکانات پایه ای شــرکت مخابرات ایران 
مصوب کرد و مدیر عامــل مخابرات هم قول همــکاری دادند و 
امیدوارم که این اتفاق بیفتد، البته این مساله نیاز دارد که ابتدا یک 

طراحی صورت بگیرد و بر اساس آن طراحی نیازها به مخابرات 

اعالم شود.
رییس کمیســیون اینترنت ســازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه 
داد: آقای ســرائیان به عنوان مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران 
در مصاحبه ای اعالم کردند که شــرکت مخابرات آمادگی دارد در 
این زمینه همکاری کند. در زمینه داکت ها هم درخواســت و نیاز 
شرکت های FCP دریافت و شــرکت مخابرات ملزم شده در مدت 
مشخصی این درخواســت ها را بررســی کند و در صورت امکان، 

امکانات مازاد خود را واگذار کند.
کریمی که خود مدیرعامل یکی از شرکت های ارائه کننده خدمات 
اینترنتی اســت، ادامه داد: ما به عنوان کنسرســیوم شرکت های 
FCP در بعضی از استانها درخواســت دادیم و در چند استان این 
اتفاق افتاده، برای مثال در مازندران طراحی تمام شــده و شرکت 
مخابرات در این استان درخواســت ها را نیز اجابت کرده است، در 
استان های دیگر مانند تهران نیز درخواست ها 
دریافت شده و مشغول بررسی هستند که به 

ما جواب دهند.

بی توجهی به هشدار مکرر محققان امنیتی درباره ایمنی 
ضعیف ابزار مــورد اســتفاده در خدمات اینترنت اشــیا 

سرانجام موجب سوء استفاده هکرها شد.
هکرها با ســوء اســتفاده از میلیون ها دوربین متصل به 
اینترنت توانســته اند حمــالت DOS موثــری را بر ضد 

سایت ها و سرویس های اینترنتی اجرا کنند.
Octave Klaba مدیر شــرکت میزبانــی وب OVH به 
 DDoS تازگی اعالم کرده که هفته قبــل دو مورد حمله

بر ضد رایانه ها و شبکه های این شرکت فرانسوی 
صورت گرفته اســت. وی مجموع پهنای باند مورد 
اســتفاده برای این حمالت را یک ترابیت در ثانیه 
دانسته است. حجم ترافیک ایجاد شده در جریان 
یکی از این حمالت از رقم 799 گیگابیت در ثانیه 
هم فراتر رفته اســت. ایجاد چنین ترافیک کاذبی 
بــر روی وب ســایت ها بــرای از کار انداختن و از 

دسترس خارج کردن اکثر آنها کافیست.
حمالت یاد شــده ســرورهای بازی ماین کرافت 
 را هدف قــرار دادند که در شــبکه OVH میزبانی 
می شــد. برای اجرای این حمالت یک شبکه بوت 
نت متشــکل از 145 هزارو 6۰7 دســتگاه ضبط 
ویدئوی دیجیتال و دوربین هــای قابل اتصال به 

اینترنت به کار گرفته شده اند.
Octave Klaba هشــدار داده کــه بــا توجه به 
قابلیت ایجاد ترافیکی در حجم یک تا ۳۰ مگابیت 
در ثانیه توســط هر یــک از این ابزار شــبکه بوت 
 نت متشــکل از آنها می تواند برای انجام حمالت 
دی او اس با ظرفیت بی سابقه 1/5 ترابیت در ثانیه 

به کار گرفته شود.
این حمله بی ســابقه پس از حمله به وب ســایت برایان 
کربز روزنامه نگار فعال در حوزه امنیت ســایبری صورت 
می گیرد. در جریــان این حمله ترافیک بــه اندازه 6۲۰ 
گیگابیت در ثانیه بر روی ســایت وی ایجاد شد. ترافیک 
یاد شده چنان پرحجم بود که باعث شد Akamai از ارائه 
خدمات به این روزنامه نگار منصرف شــود و سایت وی به 

مدت چند روز آفالین باقی بماند.

اولین حمله هکری جدی با سوء استفاده از اینترنت اشیاارتقای کیفیت اینترنت با شبکه فیبر پشتیبان

پیشنهاد سردبیر: 
ائتالف غول های فناوری برای ساخت هوش مصنوعی

جایزه 1/5 میلیون دالری اپل 
برای هک آی او اس 1۰

خبر
نســل پنجم تلفن همراه که امکان دسترسی به سرعت بیش از 

یک گیگابیت بر ثانیه را ممکن می کند در ایران تست شد.
آزمایش فناوری نســل پنجــم موبایل در ایران توســط اپراتور 
ایرانســل، با حضور محمــود واعظی وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات و محمد ســعیدی کیــا رییس بنیاد مســتضعفان و 

معاونان وزارت ارتباطات با موفقیت انجام شد.
در این مراسم سرعت دانلود فناوری نسل پنجم موبایل که برای 
نخســتین بار در خاورمیانه تست شــد، 1۲۰۰ مگابیت بر ثانیه 
ثبت شــد و ســرعت آپلود با این فناوری به 65 مگابیت بر ثانیه 

رسید.
 در تســت ایــن فنــاوری یک فیلــم بــا حجــم ۲ گیگابایتی

 ) 16 گیگابیت( ظرف 15 ثانیه دانلود شد.
تست نســل 5 موبایل یکی از 9 پروژه ای است که با حضور وزیر 

ارتباطات در شرکت ایرانسل رونمایی شد.

 iOS بازار شناسایی آسیب پذیری های سیستم عامل
 Zerodium اپل این روزها بسیار داغ شده و شرکت
برای شناســایی حفره های امنیتی آن تا 1/5میلیون 

دالر جایزه در نظر گرفته است.
به گزارش فارس بــه نقل از ای ویک، ایــن جایزه به 
فردی تعلق می گیرد که بتواند از راه دور به سیســتم 
عامل iOS 1۰ نفوذ کند، کنترل آن را در دست بگیرد 
و بتواند هــر برنامه ای را بر روی این سیســتم عامل 

نصب نماید.
مقدار این جایزه قبال 5۰۰ هــزار دالر بود که بعد از 
مدتی به یک میلیــون دالر افزایش یافت و حاال 5۰۰ 

هزار دالر دیگر به آن اضافه شده است.
جایزه یک میلیون دالری به افرادی اعطا می شد که 
بتوانند راهی برای نفوذ به سیســتم عامل iOS 9 از 
طریق مرورگرهای اینترنتی بیابند. فردی که هویت 
وی اعالم نشــد راهی برای این کار پیدا کرد و جایزه 

یک میلیون دالری را از آن خود کرد.
شرکت Zerodium برای شناسایی آسیب پذیری های 
سیســتم عامل ها، مرورگرها، پالگین ها، ســرورها، 
 برنامه هــای مختلــف و غیره جوایز متعــددی اهدا 
می کند و این امر با استقبال محققان امنیتی مواجه 

شده است.
اپل خود نیز برنامــه هایی را برای اعطــای جایزه به 
 شناســایی کنندگان حفره های امنیتــی برنامه ها و 
نــرم افزارهای خود اجــرا می کند. امــا مبلغ جایزه 
پرداختی این شرکت از ۲۰۰ هزار دالر فراتر نمی رود 
و لذا برنامه های شــرکت های رقیب جذابتر از خود 

اپل است.
اپــل اولین بار ایــن برنامــه را در جریــان برگزاری 
کنفرانس بالک هت در آمریکا در ســال ۲۰16 اعالم 
کرد. جایزه ۲۰۰ هزار دالری به افرادی اعطا می شود 
که بتوانند به firmware بوت ایمن گوشــی آیفون 

نفوذ کنند.

محققان در یک شــرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت 
دستگاهی برای ثبت حرکات بدن شــدند که بیماران ارتوپدی 
می توانند از آن برای انجام دقیق حرکات ورزشی استفاده کنند.

محمد عابدینی، مدیر عامل یک شــرکت دانــش بنیان درباره 
تولید »دســتگاه ثبت حرکات بدن« اظهار داشــت: ثبت دقیق 
حرکات بدن می تواند در بسیاری از زمان ها نیاز باشد از این رو 

ما توانستیم به دانش فنی ساخت چنین سیستمی دست یابیم.
وی با اشــاره به کاربرد دســتگاه ثبت حرکات بدن افزود: از این 
دســتگاه می توان در انیمیشــن ســازی، بازی ســازی، حوزه 
بایومکانیکــی، پژوهش هــای ناوبری، توانبخشــی، ارتوپدی و 

پزشکی استفاده کرد.
عابدینی با بیان اینکه  اکنون در کشــور از سیستم ثبت حرکات 
بدن در حوزه انیمیشن سازی استفاده می شود، عنوان کرد: در 
حال حاضر این سیستم در کشــورهای دیگر در حوزه پزشکی 

خصوصا ارتوپدی مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته وی استفاده از سیســتم ثبت حرکات بدن در ارتوپدی 
 و پزشــکی به نحوی اســت که به طور مثال پزشــک، حرکت 
ورزشی های خاصی را برای بیمار تجویز می کند؛ بیمار هم باید 
بر طبق دســتور این حرکات را انجام دهد تا به بهبودی برسد اما 
معموال این حرکات یا کافی نیستند یا بیش از حد به بدن بیمار 

فشار وارد می کند.
وی ادامه داد: زمانیکه این سیستم از طریق بلوتوث تلفن همراه، 
به بدن بیمار نصب شــود مــی تواند در صــورت انجام حرکات 
ورزشی اشتباه، هشدار دهد؛ به همین دلیل برای بهبودی بیمار 

الزم است که حرکات بدن به طور دقیق ثبت شود.
عابدینی با بیان اینکه هنوز نمونه خارجی این سیستم به کشور 
وارد نشده است، گفت: ما توانســتیم سیستم ثبت حرکات بدن 
را به تولید برســانیم؛ اما هنوز کاربرد آن در کشــور و در حوزه 

پزشکی به ثمر نرسیده است.
وی خاطر نشــان کرد: قیمت نمونه ای از سیستم ثبت حرکات 
بدن که ما در این شــرکت به تولید رســانده ایم ، برابر با نصف 

قیمت نمونه خارجی آن است.
وی نمونه ایرانی را با نمونه های خارجی امریکایی مقایســه کرد 
و گفت: این سیســتم با دقت نیم و یک درجه کار می کند ولی 

نمونه های خارجی دقت ۳ درجه دارند.
عابدینی عنوان کرد: اگر به حوزه پزشکی، ارتوپدی و توانبخشی 
 ورود پیــدا کنیم، بیمارســتان هــا و مراکز درمانــی مربوطه 

می توانند مخاطبان اصلی این دستگاه باشند.
وی تاکید کرد: این سیســتم به صورت وایرلس است و همانند 
یک برنامه روی گوشــی نصب می شود؛ از ســوی دیگر سخت 
افزاری هم دارد که با نرم افزار هماهنگ می شــود تا به صورت 

دقیق حرکات بدن را ثبت کند.
 به گفته وی، این سیســتم بر اســاس دســتور پزشــک قابل

برنامه ریزی است.
همچنین سیســتم ثبت حرکات بدن که در یک شرکت دانش 
بنیان به تولید رسیده توســط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد 

حمایت قرار گرفته است.

پنج شرکت صاحب نام فناوری در پروژه هوش مصنوعی جهان 
با یکدیگر مشارکت می کنند.

به گزارش مهر به نقل از »نیویورک تایمز«، شرکت های گوگل، 
فیس بوک، مایکروســافت، آی بی ام و آمازون با یکدیگر در یک 

پروژه مرتبط با هوش مصنوعی همکاری خواهند داشت.  
نام این پــروژه، »همکاری در حوزه هــوش مصنوعی به منظور 

منفعت رساندن به مردم و جامعه« است.
با اجرای این پــروژه می توان شــاهد تعامل بیشــتر در میان 
محققان بود تا در زمینه مطالعات هوش مصنوعی دستاوردهای 

قابل توجهی بدست آید.  
اکنون یکی از تصورات مردم راجع به هوش مصنوعی، ســاخت 
روبات های قاتل است اما با عملیاتی شــدن این پروژه، مباحث 
اخالقی در حوزه ســاخت هوش مصنوعی بیشــتر از گذشــته 

نمایان خواهد شد.
دانشمندان بر این باور هســتند که با بکارگیری فناوری هوش 
مصنوعی می توان سطح کیفیت زندگی افراد جامعه را افزایش 
داد و همچنیــن چالش های جهانی از قبیــل تغییرات اقلیمی، 
غذا، بی عدالتی، ســالمت و آمــوزش را در راســتای کمک به 

انسانیت مرتفع کرد.  
در حال حاضر هر یک از شرکت های طرف همکاری، دارای یک 
فناوری منحصر به فرد در حوزه هوش مصنوعی هســتند که در 

یکی از بخش های خدماتی خود از آن استفاده می کنند.  

نسل 5 موبایل 
در ایران تست شد

در یک شرکت دانش بنیان؛

دستگاه ثبت حرکات بدن 
ساخته شد

ائتالف غول های فناوری برای 
ساخت هوش مصنوعی

دنیای فناوری

شــرکت اپل به تازگــی در مراســم رونمایی ســپتامبر خود از 
جدیدتریــن آیفونش کــه آیفون 7 اســت پرده برداشــت. این 
گوشی هوشمند جدید دارای ویژگی های شگفت انگیزی بوده و 
همچنین فناوری های جدیدی دارد که آن را گل سرســبد میان 

همه گوشی های هوشمند این شرکت کرده است.
برای اینکه مطمئن شوید وقتی آیفون 7 را خریداری می کنید از 
همه پیچ و خم های آن مطلع هســتید، می بایست حتما سری به 

مجموعه توصیه ها و ترفندهای ما در مورد این گوشی بزنید.
 1- با بلند کردن آیفون 7، آن را روشن کنید

 )1۰( iOS آیفــون 7 مجهز به جدیدترین نوع سیســتم عامــل
می باشد که بســته ای از بهترین ویژگی ها را به این آیفون ارزانی 
می کند. یکی از کاربردی ترین ویژگی هــای iOS 1۰ و آیفون 7، 
توانایی روشن کردن نمایشگر، آن هم تنها با برداشتن این گوشی 

هوشمند است.
 اکنون زمانی که شما می خواهید گوشی خود را چک کنید، تنها 
چیزی که نیاز دارید این است که گوشی هوشمند خود را از جای 
خود بلند کرده و ســپس خواهید دید که نمایشگر روشن خواهد 
شد. بدین ترتیب شما قادرید تمامی اعالن ها و نوتیفیکیشن های 
گوشی را مشــاهده کرده و همچنین خیلی راحت و سریع قفل 

گوشی خود را باز نمایید.
 2- مطمئن شوید که آیفون 7 شما خیس نیست

روشــن کردن گوشــی هوشــمندی که داخل آب افتاده به این 
معناســت که این گوشــی دیگر هرگز کار نخواهد کــرد. برای 
جلوگیری از این اتفاق، آیفون 7 این ویژگی را دارد که در صورت 
شناسایی رطوبت در گوشی به شما هشدار می دهد تا دستگاه را 

روشن نکنید.
 اگر این هشدار را مشاهده کردید، گوشی را به شارژ نزنید 

و آیفون 7 خود را خاموش نگه دارید تا کامال خشک 
شود. آیفون 7 همچنین به فناوری قابلیت ضد 

آب مجهز می باشد، بنابراین اگر آیفون 
را در آب انداختید بــه این معنا 

نیست که گوشی تان دیگر 
خراب شده است.

3- دسترسی راحت به دوربین با آیفون 7 قفل شده
اگر باز کردن قفل گوشی و ســپس باز کردن برنامه دوربین برای 
گرفتن یک عکس، آن هم ســر بزنگاه برایتان به آرزو تبدیل شده 
است باید بگوییم آرزوی شــما این بار به لطف iOS 1۰ برآورده 

می شود. 
شــما اکنون می توانید با آیفون 7 قفل شــده و بــدون کمترین 
زحمتی عکس مورد نظر خود را بیاندازید.  شما قادر خواهید بود 
حتی با آیفون 7 قفل شــده نیز به آســانی و با سرعت به دوربین 
دسترسی پیدا کنید. برای انجام این کار فقط کافی است انگشت 

خود را به سمت راست بر روی قفل نمایشگر بکشید. 
)Home button( 4- سفارشی سازی دکمه خانه 

دکمه خانه تعبیه شــده روی آیفون 7 اصالحاتی اساسی به خود 
دیده اســت و همین آن را خیلی ســریع تر و حســاس تر از قبل 

می کند.
 »موتور لرزشــی« جدیدی برای آن تدارک دیده شده که به شما 
بازخورد لرزشی می دهد تا کار کردن با آیفون 7 برایتان راحت تر 
باشد و این گونه است که می گوییم دکمه خانه گوشی هوشمند 
جدید اپل اکنون خیلی حســاس تر و قوی تر از قبل عمل می کند 

و به هر ضربه کوچکی روی خود، 
واکنش نشــان می دهد. 

این بار به جــای آنکه وقتی شــما روی دکمه خانه فشــار وارد 
می کنید، مانند یک دکمه فیزیکی صــدا دهد، دکمه هوم آیفون 
7 فقط با لمس شما می لرزد. از همه بهتر اینکه شما می توانید این 
دکمه را سفارشی ســازی نموده و بنا بر میل خودتان کار کردن با 

آن را تعیین نمایید. 
5- عکس های زنده

وقتی شــرکت اپل ویژگی »تصاویر زنــده« )Live photos( را  
که چند ثانیه قبل و بعد از ثبت تصویــر را می گیرد معرفی کرد، 
خیلی مطمئن نبودیم که عملکرد آن تا چه اندازه می تواند خوب 
باشد اما اکنون خیلی ها بر این باورند که توانسته اند با استفاده از 
این ویژگی در آلبوم خود عکس های متحرک و فیلم مانند خوبی 

داشته باشند و از آن ها لذت ببرند.
6- قابلیت صوتی باال

در مراســم رونمایی از آیفون 7، آقای تیم کــوک مدیرعامل این 
شرکت به شدت راغب بود تا تاکید کند تا چه اندازه موزیک برای 
اپل اهمیت دارد و این گوشی جدید، با وجود برخی جنجال های 
به راه شده بر سر پخش صوتی، در تعمیرات قسمت صدا و پخش 

موزیک عالی عمل کرده است.
7- مزیت استفاده از ایرپادها

هرچنــد در مراســم رونمایی اعالم شــد 
که آیفون 7 با جــک هدفون عرضه 

نمی شــود اما شــرکت 
اپل ســپس در کمال آسایش 
هدفون هــای جدید این گوشــی را 
معرفی نمود که نیازی به اســتفاده از این 
پورت )که دیگر از بین رفته اســت( ندارد. اگر 
خوشــبینانه حســاب کنیم، ایرپادهای جدید اپل 

ویژگی های بسیار خوبی دارند. 
اول از همه اینکه وصل کردن آن ها به آیفون 7 بسیار کار راحت 
 و آســانی اســت: فقط باید کیس را در کنار آیفون 7 نگه دارید 
و  باز کنید، آن موقع اســت که ایرپادها به طــور خودکار وصل 

می شوند.

با همه پیچ و خم های آیفون 7 آشنا شوید

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

بازی های مبارزه ای کمی برای اســمارت فون ها هستند 
که می توانند بازیکن ها را به خود ســرگرم کنند. شــاید 
معروف ترین عنوان این ســبک Shadow Fight باشد 
 که تاکنون میلیــون ها نفر آن را تجربه کــرده اند. این که

 بازی هــای فایتینگ کمــی روی تلفن های هوشــمند 
 می بیند، به خاطر پیچیدگی مکانیزم بازی های مبارزه ای

اســت. عناوین اســمارت فون ها همیشــگی به سادگی 
معروف هســتند. جدا از این که با صفحات لمســی ارائه 

تجربه ای هیجان انگیز از این سبک دشوار خواهد بود. 
بنابراین اســتودیوهای ســازنده اگر می خواهند عنوانی 
مبــارزه ای را بســازند، بایــد تعادلی بین »ســادگی« و 
 »پیچیدگی« برقــرار کنند تــا مخاطب ضمن داشــتن 
تجربه ای ســاده، بدانــد که بــرای پیــروزی راه درازی 
پیش رویــش اســت. Blackhole را می توانیــم یکی از 
اســتودیوهایی بنامیم که با Shadow Battle توانسته 
تقریبا به این مهم دســت پیدا کند. این بازی آفالین بوده 
و نیازی به اینترنت ندارید. پیش از ورود بــه بازی، باید از 

بین پنج قهرمان یکی را انتخاب کنید. خوشبختانه پس از 
برداشتن شــخصیت هم می توانید بازگشته و با کاراکتری 
متفــاوت به مبــارزه بپردازید. پــس از ایــن کار نوبت به 
نبردهای خونیــن می رســد. اینجــا Blackhole برای 
افزایش جذابیت بیشتر Shadow Battle، کنار مبارزات 
معمولی یــک بخش داســتانی هم به عنوانــش افزوده تا 

بازیکن ها ساعات بیشتری را پای بازی بگذرانند. 
قســمت مبارزات معمولی که مشخص اســت. اینجا وارد 
رقابت با هوش مصنوعی شــده و اگر به پیروزی برســید، 
سکه دریافت می کنید. گفتیم »سکه«، این نکته را اضافه 
کنیم که امکان ارتقــا تمام کاراکترها را خواهید داشــت. 
اگر دوست دارید شــخصیت قدرتمندی داشــته باشید، 
نبرد با هوش مصنوعی را از دست ندهید. با انتخاب بخش 
داستانی هم وارد یک سلسه رقابت شده و هر بار باید با یک 
 Shadow هیرو به مبــارزه بپردازید.مکانیزم های کنترل
Battle پیچیده نیستند. با دکمه های سمت چپ حرکت 
کرده و از کلیدهای ســمت راســت برای مبارزه استفاده 
کنید. همچنین با وجود قابلیت حرکــت بین زمین و هوا، 
با اســتراتژی های بیشــتری می توانید حریف را شکست 

دهید.

جای عالمت سوال چه عددی باید قرار بگیرد:
5=1

۲5=۲
1۲5=۳
6۲5=4

5=؟
جواب معمای 1971

تعداد 1۰ مهره را نمی توان به ســه تقســیم کرد که هر 
قســمت حاوی تعداد فرد مهره باشد. اما به خاطر داشته 
باشــید که حاصل جمع یک عدد فرد و یــک عدد زوج، 
حتما عدد فرد می شــود. بنابراین در استکان تعداد فرد 
مهره گذاشــته در لیوان هم تعداد فرد و در پارچ به ناچار 
تعداد زوجی از مهره ها را قرار می دهیم. سپس استکان 
را درون پارچ می گذاریم. بــه این ترتیب در همه ظروف 
تعداد فردی از مهره ها قرار خواهد گرفت. برای مثال در 
اســتکان ۳ مهره، در لیوان ۳ مهره و در پــارچ 4 مهره و 

سپس استکان را درون پارچ قرار می دهیم.

آماده تجربه عنوانی متفاوت در سبک مبارزه ای باشید؛

سایه جنگ بر سر گوشی شما معمای 1972

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
ارسال 6۱6 اثر به ششمین جشنواره حسنات

همزمان با شــروع مــاه محرم، نمایــش »نقل معبر ســرخ« به 
کارگردانی مسعود نریمانی به روی صحنه می رود.

به گزارش ایمنا، این نمایش به نویســندگی ناصر کریمی نیک و 
کارگردانی مســعود نریمانی و تهیه کنندگی محمدکاظم شیران 

به روی صحنه می رود.
تهیه کننده این نمایش گفت: بــا توجه به قرارگیری در ایام هفته 
دفاع مقدس، تصمیم بر آن گرفتیــم تا مفاهیم و ارزش های دفاع 
مقدس را به جوانان و آینده سازان ایران اســامی انتقال دهیم. 
در همین راســتا نمایش نقل معبرســرخ به کارگردانی مسعود 
نریمانی، کارگردان پرتاش اصفهان را بســتری مناسب دیدیم 
تا با به روی صحنه بردن این اثر نمایشــی، بتوانیــم دین خود را 
به شــهدا، جانبازان و ایثارگران هشت ســال دفاع مقدس به جا 
آوریم و امیدوارم بتوانیم با هماهنگی های انجام شــده و همزمان 
با شب های محرم، به صورت رایگان پذیرای خانواده های شهدا، 

جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس باشیم.
محمد کاظم شیران ادامه داد: در این نمایش، مکان قصه در یکی 
از زورخانه های قدیمی شهر در یک محله قدیمی اتفاق می افتد. 
صاحب ایــن زورخانه، پهلوان علی اکبر نــام دارد که از مفقودین 
جنگ تحمیلی و از شــهدای غواص اســت. پهلوان سال هاست 
دراین مکان روضه علــی اکبر را نقل کرده و حال بعد ازگذشــت 
چندین سال از شــهادتش و به علت ساخت وسازهایی که صورت 
می گیرد، ســاختمان زورخانه برســرگذر اهالی محل قرارگرفته 
و نامه های زیــادی از ســوی اهالی محل جهــت تخریب آن به 
شهرداری نوشته می شود که با اعتراض »آوا«، دختر پهلوان علی 

اکبر مواجه می شود.
وی خاطرنشان کرد: آرزو رضاکرمی تنها بازیگری است که در این 
نمایش به ایفای نقش می پردازد. او دختری اســت به نام »آوا«؛ 
دختری بیمار که از دوری پدر بیقراری می کند، هرشب پدر را در 
خواب می بیند که بازگشته و صدای روضه نقل علی اکبر او، هنوز 
از زورخانه به گوش می رسد. »آوا« خود را در زورخانه پدر حبس 
کرده، بــه امید روزی که بازگــردد؛ ولی این اتفاق، دســتخوش 
جریاناتی می شــود. نمایش »نقل معبر ســرخ« از دیروز )دهم 
مهرماه( تا بیست و یکم مهر ماه ۱۳۹۵ هرشب ساعت ۱۹:۳۰ در 
سالن اصلی مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشچیان واقع در پل 

آذر، ابتدای خیابان توحید به روی صحنه می رود.

نمایشــگاهی از آثار گرافیک با عنوان »تجربه« در هنرســتان 
هنرهای زیبای پسران برپاست.

 نمایشــگاه آثار طراحی گرافیــک به عنوان »تجربه« توســط 
حمیدرضا نــوروزی خلق شــده و در هنرســتان هنرهای زیبا 

درمعرض بازدید عموم قرار گرفته است.
عاقه مندان بــه بازدید از این نمایشــگاه، می تواننــد تا فردا، 
۱2مهرماه از ساعت ۱4 تا 2۰ به گالری هنرستان هنرهای زیبا 

واقع در خیابان مطهری مراجعه نمایند.

نمایشــگاه آبرنگ های کورش اصانی، در موزه هنرهای معاصر 
اصفهان برپاست.

کورش اصانــی، متولد ۱۳۵۱، در زمینه های مختلف نقاشــی 
ازجمله نقاشی آبرنگ روی گچ، مینیاتور، کاریکاتور و آبرنگ کار 
کرده و هم اکنون مدرس نقاشی در اصفهان است. او کار شناسی 
صنایع دارد و بیش از 2۰ سال است که به شکل حرفه ای نقاشی 
می کند و در 8 ســال گذشــته، به تدریس نقاشــی در اصفهان 

مشغول بوه است.
وی تاکنون در ۱8 نمایشــگاه انفرادی حضور داشــته و شرکت 
در نمایشــگاه های متعدد گروهی داخل و خارج از کشــور را در 

کارنامه هنری خود دارد.
عاقه منــدان به بازدیــد از نمایشــگاه »آبرنگ هــای کورش 
اصانی« می توانند تــا 2۳ مهرماه، صبح ها از ســاعت ۹ تا ۱۳ 
و بعد از ظهرها از ســاعت ۱4 تــا ۱8 به مــوزه هنرهای معاصر 

اصفهان واقع در خیابان استانداری مراجعه نمایند.

با موضوع شهدای غواص؛

»نقل معبرسرخ« 
در فرشچیان به صحنه می رود

تا ۱3 مهرماه برپاست؛

نمایشگاه گرافیک»تجربه« 
در هنرستان هنرهای زیبا

تا 23 مهرماه برپاست؛

آثار آبرنگ کورش اصالنی 
در موزه هنرهای معاصر

تلویزیون

»در قصه ها زندگی می کنند«، عنوان ســریال تولیدی شبکه دو 
سیما و ویژه ایام محرم است که از این شبکه پخش می شود.

این سریال به کارگردانی داود بیدل و تهیه کنندگی محمدهادی 
پروین ســاخته شــده و علی حدادی، نــگارش فیلمنامه آن را 

برعهده داشته است.
»در قصه ها زندگی می کنند«، ســاختاری اپیزودیک دارد و در 
هر قسمت، با انتخاب یک سوژه و داســتان، سراغ طرح مباحث 

اخاقی پیرامون صداقت، خوبی، نیکی کردن و... می رود.
این ســریال که چندی اســت پخش آن آغاز شــده است، هنوز 
 نتوانســته مخاطــب خود را جــذب کنــد؛ ولی ســعی دارد با

داستان های تک قسمتی، شــخصیت هایی را به عنوان الگوهای 
مثبت یک جامعه معرفی کرده و نتیجه عملکرد شــخصیت های 

منفی قصه را نشان دهد.
»در قصه ها زندگی می کنند«، هر شب ساعت 2۱:۳۰ روی آنتن 
می رود و در آن بازیگرانی چون جمشید مشایخی، فرخ نعمتی، 
حســن جوهرچی، امید زندگانــی، مهدی امینی خــواه، مریم 
کاویانی، شــهرام عبدلی، افشین ســنگ چاپ، مجید واشقانی، 
امیر محمد زند، متین ستوده، رامین راستاد، سروش جمشیدی، 
اتابک نادری، مهری آل آقا، نســیم ادبی، گیتی قاسمی، نسرین 
نکیســا، حمید ابراهیمی، نیلوفر شهیدی، شــهرزاد کمال زاده، 
 ســپیده خداوردی، بهار ارجمند، نبــی ا... پیرهــادی، فرج ا... 

گل سفیدی، سیاوش اشعریون و... به ایفای نقش پرداخته اند.

پخش »در قصه ها زندگی می کنند« 
از شبکه دو

ســینمای ایران در نیمه اول امســال، در حالــی رونق خوبی 
داشت که بیشتر فیلم های پرطرفدار جشنواره فجر ۳4، اکران 
عمومی شده اند و حاال این پرسش مطرح است که کدام فیلم ها 
می توانند تنــور اکران را در نیمه دوم ســال، همچنان داغ نگه 

دارند و کدام فیلم ها اکران نشده اند؟
در جشنواره فجر ســال گذشته، 44 فیلم ســینمایی نمایش 
داده شدند که  تا به امروز فیلم های »آب نبات چوبی«،  »امکان 
مینا«، »اژدها وارد می شود«،  »بادیگارد«، »بارکد«،  »خشم و 
هیاهو«، »دختر«،  »دلبری«، »رسوایی 2«، »زاپاس«،  »عادت 
نمی کنیم«،  »کفش هایم کو؟«،  »النتوری«، »ابد و یک روز«،  
»ایستاده در غبار«،  »من«،  »چهارشنبه«،  »قیچی«،  »گاهی«،  
»ممیرو«، »اینجا کسی نمی میرد« و »نیم رخ ها« از سه بخش 

سودای ســیمرغ،  هنر و تجربه و نوعی نگاه در سینماها اکران 
شده اند. به این ترتیب تقریبا نیمی از فیلم های جشنواره اکران 
شــده و از بین فیلم های باقی مانده هم، »نفس« به کارگردانی 
نرگس آبیار، »نیمه شــب اتفاق افتــاد« بــه کارگردانی تینا 
پاکروان و »ماالریا« به کارگردانی پرویز شــهبازی، طبق اعام 

قبلی در اولویت اکران قرار دارند.
همچنین »هفت ماهگی« هاتــف علیمردانی، »آخرین بارکی 
ســحر رو دیدی؟« فــزاد موتمــن، »به دنیا آمدن« محســن 
عبدالوهاب، »ســیانور« بهروز شــعیبی، »نقطه کور« مهدی 
گلســتانه، »وارونگی« بهنام بهزادی، »برادرم خسرو« احسان 
بیگلری، »پل خــواب« اکتای براهنی، »جشــن تولد« عباس 
الجوردی، »خانــه ای در خیابــان چهل و یکــم« حمیدرضا 

قربانی، »خماری« داریوش غذبانی، »گیتا« مســعود مددی، 
»الک قرمز« ســید جمال ســید حاتمی، »متولد 6۵« مجید 
توکلی، »ســینما نیمکت« محمد رحمانیــان، »تمرینی برای 
اجرا« محمــد علی ســجادی، »برداشــت دوم از قضیه اول« 
پویان قربان زاده، »سگ و دیوانه عاشــق« علی محمد قاسمی 
و »یک شهروند کاما معمولی« مجید برزگر، از دیگر فیلم های 

جامانده جشنواره قبل از اکران هستند.
البته طبق هماهنگی هایی که در حال انجام اســت و خبرهای 
رســمی و غیر رسمی که شــنیده می شــود، احتمال می رود 
که فیلم »رســتاخیز« در ماه محرم و صفر بــه نمایش درآید؛ 
فیلمی که با توجه به حاشیه های این دو سال اخیر خود، قطعا 
تماشــاگران زیادی را بــرای رفع کنجکاوی هم که شــده، به 

سینماها می کشاند.
عاوه براینها، پیمان قاســم خانی هم قصــد دارد اولین فیلم 
ســینمایی خود را با نام »خوب، بد، جلف« پیش از جشــنواره 
فیلم فجر و در آبان ماه اکران کند که این هم با توجه به کمدی 
بودن فیلــم و بازیگرانی کــه در آن حضور دارنــد، می تواند از 
امیدهای رونق بخش سینما در ماه های باقی مانده از سال باشد.

اما از بیــن فیلم هایی که هنوز اکران نشــده اند، حداقل تجربه 
6 ماه قبل نشــان داده که فقط حضور چهره ها و اسامی بزرگ، 
عامل کشــاندن مخاطبان به ســالن ها نیســت و  فیلم هایی 
همچون »ســایه های موازی« هم بوده اند کــه برخاف بازی 
شــهاب حســینی و ابوالفضل پورعرب، موفقیــت چندانی در 

گیشه نداشتند.
در آخر باید اشاره کرد که در کنار تمام این فیلم ها، آثار دیگری 
هم هستند که سازندگان شــان هنوز چشم  انتظار صدور مجوز 
اکران یا نوبت نمایش هستند: »خانه پدری« کیانوش عیاری، 
»خوابم مــی آد« بهمن فرمــان آرا، »عصبانی نیســتم« رضا 
درمیشیان، »آشغال های دوست داشتنی« محسن امیریوسفی، 
»گزارش یک جشن« ابراهیم حاتمی کیا و »خیابان های آرام« 
کمال تبریزی، فقط تعدادی از این فیلم ها هستند که برخی از 
آنها به جز یک بار اکران در جشنواره فجر، دیگر رنگ پرده را به 

خود ندیده اند.

انیمیشن

»شیرشــاه«، انیمیشــن تحسین شــده و کاسیک 
کمپانی والت دیزنی، دوباره ســازی می شــود و جان 

فاورو ،کارگردانی این نسخه را به عهده دارد.
این فیلمساز تصدیق کرده اســت که نسخه تازه این 

اکشن خانوادگی، نگاه تازه ای به داستان آن دارد.
نزدیکان به کمپانــی والت دیزنی مــی گویند: بعد از 
موفقیت کان مالــی و انتقادی نســخه زنده »کتاب 
جنگل«، این کمپانی، همکاری نزدیک تری را با فاورو 

شروع کرده است.
این نسخه تازه از انیمیشن کاسیک کتاب جنگل که 
باالی یک میلیارد دالر در ســطح جهانی فروش کرد، 

نام فاورو را به عنوان کارگردان بر خود دارد.
به نوشــته هالیوود ریپورتر، منتقدان ســینمایی از 
 خبر تولید نسخه تازه شیرشــاه، ابراز شگفتی کرده و 

پرسش هایی را در این رابطه مطرح کرده اند.
آنها از کمپانی دیزنی و فاورو می پرســند نسخه زنده 
شیرشاه چگونه قرار است تولید شود. اشاره آنها به این 
نکته مهم است که در داســتان این انیمیشن سنتی 
کاسیک تاریخ ســینما، هیچ کاراکتر انسانی حضور 

ندارد.
با این حــال، کمپانی دیزنی اعام کــرده برای تولید 
نســخه زنده شیرشــاه، از همان امکانات و جلوه های 
ویژه ای استفاده می کند که در کتاب جنگل استفاده 
کرد. در نسخه زنده و جدید کتاب جنگل، یک بازیگر 
کودک در کنــار گروهی از حیوانات جنــگل به بازی 

پرداخت که مثل آدم ها صحبت می کردند.
مدیران کمپانی والت دیزنی می گویند از اســتقبال 
باالی تماشــاگران ســینما از نســخه زنده شیرشاه 

اطمینان کامل دارند.
نسخه انیمیشــنی شیرشاه که داســتان آن با الهام از 
نمایشنامه کاســیک هملت ویلیام شکسپیر نوشته 

شده بود، درسال ۱۹۹4 به روی پرده سینماها رفت.
روزنامه گاردین در گزارشــی با اشــاره به موزه جدید موسیقی 
اصفهان، آن را محلی برای نمایش ادوات موسیقی ایرانی معرفی 
کرد. در یک خیابان سرســبز در محله قدیمی جلفا در اصفهان 
)مهم ترین شهر توریســتی ایران(، به دور از میدان نقش جهان 
و بازار تاریخی معروف اصفهان، موزه جدید موســیقی به شــما 

خوش آمد می گوید.
این موزه کوچــک که در واقع »نامه عاشــقانه ای به میراث غنی 
موســیقایی ایران« اســت، چیزی بیش از چند ســاز آویزان از 
دیوارهاســت که در ســال 2۰۱۵ توســط مهرداد جیحونی و 
شهریار شــکرانی، از موســیقی دانان بومی اصفهان برپا شد که 
نمایش دهنده بیش از ۳۰۰ نمونه از آالت موســیقی از سراســر 

ایران است که ظاهر بســیاری از آنها، نسبت به آنچه در نقاشی  و 
مینیاتورهای قدیمی در محوطه های تاریخی اصفهان می بینیم، 

تغییری نکرده است.
در گزارش گاردین آمده است: کمانچه که از آن به عنوان پیشگام 
در ابداع ویولن یاد می شــود و تار که از قرار معلوم الهام بخش در 
ســاخت گیتار بوده، همــراه مجموعه ای از طبــل و دهل های 
ساخته شــده از پوســت حیوانات، فلوت یا نی، زنگوله شترهای 
کوچ نشــینان و یک چنــگ زیبا و باشــکوه، همگــی از جمله 
مواردی هســتند که در محفظه های نورانــی و روی دیوارهای 
ســفید موزه موســیقی اصفهان در معرض دید قرار گرفته اند و 
توضیحاتی به زبان فارسی و انگلیســی برای هر کدام آورده شده 

و بازدیدکنندگان می توانند برخی از این آالت موســیقی را که 
در مقایسه با ســایر آنها ارزش کمتری دارند، در دست گرفته و 
بنوازند. بازدید از موزه موسیقی اصفهان، با یک اجرای موسیقی 
کوچک و صمیمی سنتی و اشعار فارســی توسط اساتید ایرانی 
برای هر گروه از توریســت ها به پایان می رســد. این موزه، طی 
مدت زمان کمی که از بازگشــایی آن گذشته اســت، موفق به 
کسب دو جایزه شــده که آخرین آن، از سوی شورای بین المللی 
موزه ها )ایکوم( تحت عنوان بهترین موزه خصوصی ایران بود. این 
نخستین موزه خصوصی موسیقی در ایران است که دو تاالر به نام 
سازهای ملی و سازهای محلی دارد که مجموعه ای بسیار متنوع 

از سازهای ایرانی را شامل می شود.

والت دیزنی
 »شیرشاه« را زنده می کند

تمجید گاردین از موزه موسیقی اصفهان

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر، طی یک نشست 
خبری عنوان کرد: بــرای حمایت از آمــران به معروف، 
قانونی با همین نام به تصویب مجلس شــورای اســامی 

رسیده است.
در این نشست، حجت االسام والمســلمین سید احمد 
زرگر، دبیر ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکر اظهار 
کرد: تصویــب قانون امر به معــروف و نهــی از منکر در 
 مجلس شورای اســامی و اباغ آن به نهاد های ذی ربط،

 ظرفیــت هــای جدیــدی را در جامعــه بــه وجــود 
آورده است. 

وی افزود: طی مدت فعالیت ســتاد، خأل های موجود را 
بررسی کرده و اقدامات الزم را انجام داده ایم.

زرگر درخصوص الیحه قانون امر به معروف و نهی از منکر 
خاطرنشــان کرد: در دولت 7 تا ۱۰ قانون امر به معروف 
مطرح بود و جلسات بسیاری برای کارشناسی آن صورت 
گرفت؛ لذا روســای جمهور در زمان تــرک تصدی خود، 

برای رییس جدید نیز این امر را مکتوب می کردند. 
 وی افــزود: در دوره دولــت دهم این قانــون به مجلس 
فرســتاده و پس از کش و قوس های فراوان، نهایتا توسط 

آیت ا... جنتی تصویب شد.

 دبیر ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر عنــوان کرد: 
تاکید بر حقوق شــهروندی، بیشــترین پیش بینی را در 
قانون اسامی داشته و حدود آن مشخص شده است. لذا 
طبق این قانون، امر به معروف تنها منوط بر تذکر لسانی 

خواهد بود. 
 وی در رابطه با هفته امر به معــروف و نهی از منکر گفت: 
شعار انتخاب شده برای این هفته »همه مسئولیم« بوده 

که به اصل مردمی بودن این امر تاکید  دارد.
 زرگر افزود: برنامه های ستاد در این هفته، شامل مسابقه 
که در چهار روزنامه کثیراالنتشــار اطاع رســانی شده، 
نواختن زنگ امر به معروف در مدارس کشور، تجمع پس 

از نماز جمعه و پخش نماهنگ تلنگر از صداو سیماست. 
 وی بیــان کــرد: در قانــون امر بــه معــروف و نهی از 
 منکر، به حمایــت از آمر به معــروف تاکید شــده و در 
 دستگاه های مختلف، شعب ویژه ای به این امر اختصاص 

یافته است. 
دبیر ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکــر، در پایان 
خاطرنشــان کرد: در هفتــه امر به معروف، بــا تجلیل از 
قضات،  مبلغان، روحانیون، نیروهای مسلح و رسانه های 

فعال در این عرصه مواجه خواهیم بود. 

دبیر اجرایی ششمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات گفت: 
طی دو ماه گذشــته تاکنون 6۱6 اثر از هنرمندان سراسر کشور، 

به دبیرخانه ششمین جشنواره حسنات ارسال شده است.
امیر حسین عشاقی با اشاره به اینکه فراخوان ششمین جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حســنات، از روزهای پایانی تیر ماه سال جاری 
اعام شده اســت، اظهار داشــت: موضوع اصلی جشنواره فیلم 
کوتاه حسنات، احسان و نیکوکاری است و در بخش مســـابقه 
ملـــی، در قالب های داستانی،  مســتند،  پویانمایی و فیلمنامه، 
پذیرای آثار حداکثر تا ۳۰ دقیقه خواهیم بود و اگر فیلم ارسالی 
به جشنواره حســنات اولین جشــنواره، برای ارائه و حضور آن 
اثر در جشــنواره های داخلی باشــد، در صورت موفقیت در این 

جشنواره، از اثر بعدی کارگردان حمایت مالی خواهد شد.
وی درخصوص بخش مســابقه مســتند اصفهـــان کــه برای 
نخستین بار به این جشــنواره اضافه شده اســت، گفت: در این 
بخش، فیلم های کوتاه مستند با موضوعات جشنواره با محوریت 

شهر اصفهان با مدت زمان ۳۰ دقیقه پذیرفته خواهد شد.
دبیر اجرایی ششــمین جشــنواره ملــی فیلم کوتاه حســنات 
اصفهان، اضافه شــدن بخش فرهنگ شــهروندی را نیز از دیگر 
اتفاقات ششمین جشــنواره حســنات عنوان کرد و افزود: این 
بخش در ســال جاری مورد توجــه ویژه مســئوالن برگزاری 

جشنواره قرار دارد و در این بخش، همه هموطنان ایرانی و حتی 
خارج از کشــور می توانند با اســتفاده از تلفن همراه خود، فیلم 
کوتاه با موضوع احســان و نیکوکاری و مطابق با آنچه درنظر هر 
شهروند می تواند یک موضوع اخاقی باشد، برای این جشنواره، 

تهیه و برای دبیرخانه جشنواره ارسال کند.
وی با بیان اینکــه مدت زمان فیلم کوتاه شــهروندی با حداکثر 
۵ دقیقــه و فرمــت ) MP۴ و MPEG ( و حداکثر رزولوشــن 
۱۹2۰*۱۰8۰ پذیرفته خواهد شــد، تصریح کــرد:  همچنین 
عاقه مندان مــی تواننــد برای دریافــت اطاعات بیشــتر و 
 ارســال اثر در بخش »هر شــهروند، یک فیلم کوتاه« به سایت

 Shahrvand.hasanatfilm.ir مـراجعه کنند.
عشاقی در ادامه با تاکید بر اینکه طی دو ماه گذشته تاکنون 6۱6 
اثر از هنرمندان سراسر کشــور به دبیرخانه ششمین جشنواره 
حسنات ارسال شده اســت، افزود: از این تعداد، فیلم های کوتاه 
داســتانی با  287اثر، فیلمنامه با ۱6۹ و مســتند بــا ۱۰۳ اثر، 

بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
وی با اشــاره به اینکه اســتان های تهران، اصفهان و خراســان 
رضوی به ترتیب بیشــترین اثر را به دبیرخانه جشــنواره ششم 
ارسال کرده اند، تصریح کرد: مهلت ارســال آثار به دبیرخانه این 

جشنواره ۱۵ مهر ماه است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر:

حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر قانونی شد
دبیر اجرایی ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات خبر داد:

ارسال 6۱6  اثر به ششمین جشنواره حسنات

گیشه

تحلیل گران اقتصادی ســینما در هنــد امیدوارند ترکیــب ورزش کریکت و 
بالیوود در »ام اس دونی: داســتان ناگفته«، آن را تبدیــل به فیلمی پرفروش 

کند.
این محصول تازه ســینمای هند، از دیروز به روی پرده سینماهای کشور رفته 
است. با آنکه این درام ورزشی، شــرح حال گونه ستاره بسیار سرشناسی را در 
رأس ماجراهای خود ندارد، اما پیش بینی می شــود موفقیــت زیادی درپی 

داشته باشد.
بســیاری در هند عقیده دارند این فیلم با افتتاحیه ای باال در جدول گیشــه 

نمایش سینماهای هند، نمایش عمومی خود را آغاز می کند.
به نوشته سایت اینترنتی »ایندیا اف ام«، این هفته به جز این فیلم، هیچ فیلم 

پرسروصدای بالیوودی یا هالیوودی به روی پرده سینماهای هند نمی رود.
سوشانت سینگ راجپوت در »ام اس دونی: داستان ناگفته«، در قالب کاراکتر 

ماهندرا سینگ دونی، کریکت باز معروف هندی ایفای نقش می کند.
نکته جالب در ارتباط با اکران عمومی این فیلم، دوبلــه آن به دیگر زبان های 
مهم هندی مثل تلگو و تامیل است. سازندگان فیلم می گویند در جنوب هند 
و در مناطقی مثل تلگو و تامیل هم، مردم عادی عاشق ورزش کریکت هستند؛ 

به همین دلیل، فیلم در این مناطق به زبان محلی نمایش داده می شود.
طی یکی دو سال گذشــته، فیلم هایی با مضمون ورزشــی براساس داستان 
زندگی چهره های نامدار ورزش هند، ســاخته شده و تماشاگران هندی هم از 
عموم این فیلم ها، استقبال زیادی کرده اند که آخرین آنها »سلطان« با بازی 

سلمان خان بوده است.

گیشه بالیوود؛ در دست ورزش کریکت

اخبار روز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/14/ن 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله  از 
شرکت های دارای صاحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز دوشنبه 

مورخ ۱395/07/۱9 به پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
۱-  تکمیل احداث باند دوم نایین- انارک ) همراه با ارزیابی کیفی(

2-  احداث تقاطع غیر همسطح چنار از توابع شهرستان کاشان
3-  اجرای تقاطع غیر همسطح کمربندی خمینی شهر- نجف آباد

4-  بازگشایی محور دورک- دره توت از توابع شهرستان فریدونشهر
مهلت تحویل پیشنهادات قیمت تا روز سه شنبه مورخ ۱395/08/04 

گشایش پاکت ها ساعت ۹ روز چهارشنبه مورخ ۱395/08/05 
نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد ، تلفن: 03۱-3668۱068 

م الف: 56۱7

نوبت اول

جامانده های اکران
 و امیدهای گیشه
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اخباريادداشت

مدیــرکل اســتاندارد چهارمحــال و بختیــاری اظهار کــرد: رعایت 
اســتانداردها در تمامی حوزه ها از جمله حوزه خدمات فنی مهندسی 
 موجب افزایش کیفیــت خدمات و تامین و تضمیــن منافع طرح های

 ذی نفع می شود. 
عبدا... نظری ادامه داد: در جامعه جهانی کنونی ســعی بر آن است که 
تمامی تولیدات و خدمات مطابق با یک اســتاندارد قابل قبول تولید و 
ارائه شود، در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشــورهای جهان، رعایت 
 الزامات اســتاندارد عالوه بر کاالهــای تولیدی، حــوزه خدمات را نیز

 شامل می شود که از جمله آنها می توان به خدمات فنی مهندسی اشاره 
کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به گســتردگی حوزه خدمات و تخصصی 
بودن آن، باید طرف های ذی نفع با شناســایی استانداردهای موجود و 
رعایت آنها، نسبت به حفظ و اســتمرار کیفیت منافع خود اقدام کنند 
و اگر چنانچه استانداردهای الزم در زمینه مورد نظر تدوین نشده باشد 
می توان از طریق فعالیت و همکاری مشترک، استانداردهای مورد نیاز 

را نیز تدوین کرد. 
نظری با اشــاره به اهمیــت استانداردســازی کاالهــای تولیدی در 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: اســتاندارد سازی کاالهای تولیدی 
در چهارمحال و بختیاری امری الزم و ضروری اســت و باید مورد توجه 

تولیدکنندگان قرار گیرد. 

  فرمانده نیــروی انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختیاری 
 اظهار داشــت:مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر و کاالی قاچاق 

در استان، اولویت اصلی نیروی انتظامی در سال جاری است. 
غالمعبــاس غالمــزاده عنــوان کــرد: نیــروی انتظامــی 
 نقــش مهمــی در ایجاد امنیــت در جامعــه دارد و در ســایه 
تالش های این نیــرو، زمینه برای ســرمایه گــذاری در نقاط 

مختلف کشور و استان فراهم شده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون اســتان چهارمحــال و بختیاری یکی 
از امن ترین و کم مشکل ترین اســتان های کشور است که این 
 مهم به واسطه تالش های شبانه روزی نیروهای انتظامی ایجاد 
شده اســت. غالمزاده در ادامه تاکید کرد: در راستای مبارزه با 
پخش و ورود مواد مخدر در اســتان، تالش های بسیاری انجام 

شده است.
 وی عنــوان کرد: هم اکنون به دنبال شناســایی و دســتگیری 
فروشندگان عمده و توزیع کنندگان خرده مواد مخدر در نقاط 

مختلف استان هستیم. 
 فرمانده نیــروی انتظامــی اســتان چهارمحــال  و بختیاری

 ادامه داد: از ابتدای ســال تاکنون  تالش های بســیاری توسط 
نیروهای انتظامی اســتان  در راستای مبارزه با مواد مخدر انجام  
شــده اســت که مهم ترین آن کشــف ۶۶ درصدی مواد مخدر 

نسبت به سال گذشته بوده است.

مديرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری:

رعايت استانداردها به بهبود کیفیت 
خدمات فنی مهندسی کمک می کند

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری:

مبارزه با ورود و توزيع مواد مخدر 
اولويت اصلی نیروی انتظامی است

پیشنهاد سردبیر: 
اتحاد و معنويت، ضامن امنیت کشور  است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در خطبه های 
نماز جمعه اظهار کرد: پانزدهم مهرماه روز روســتا و عشایر 
نامیده شــده و همواره یکی از سیاست های مهم جمهوری 
اســالمی ایران در اولویت قرار دادن آبادانی روستاها بوده 
 اســت تا امکاناتی در آنها ایجاد شــود که مردم به شهرها 

رو نیاورند.
حجت االسالم محمدعلی نکونام با اشاره به اینکه عشایر در 
کشور یک مجموعه ارزشمند و ذخیره مهم بوده اندکه هم 
در تولید و هم در فرهنگ درون عشــایری بسیار تاثیرگذار 
هستند، گفت: عشــایر همیشــه برای حفظ فرهنگ خود 

می ایستند و تالش می کنند و مردمانی والیی هستند.
این مســئول با بیان اینکه یکی از فاکتورهــای مهم نظام 
جمهوری اسالمی ایران اقتدار اســت و از این رو، کشور در 
دنیا حرفی برای گفتن دارد، خاطرنشان کرد: اقتدار در سایه 
انســجام درونی، ایمان و قدرت نیروهای مســلح و دفاعی 
ایجاد می شــود که خوشــبختانه در حال حاضر کشور در 

عرصه های مختلف دفاعی خوب درخشیده است.
نکونام افزود: متاســفانه برخی  می خواهند عقب نشــینی 
دشــمن را که به دلیل قــدرت نیروی نظامــی و انتظامی 
ایران بوده اســت به چیزهای دیگری ربط دهند که سخت 
 در اشتباه هستند، همچنین الزم اســت به این نکته توجه 
داشــته باشــیم که اقتدار باید همیشــه همراه بــا رأفت، 
مردم داری و ارتبــاط عمیق بین مردم و نیــروی انتظامی 
باشــد. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برخورد 
نیروی انتظامی با هنجارشــکنان و کسانی که می خواهند 
امنیت جامعه را بر هم زنند قوی و قدرتمند دانست و تاکید 
کرد: در حال حاضر امن ترین کشــوردر دنیا، ایران اسالمی 
اســت که این به ســبب اقتدار نیروهای نظامــی به ویژه 
پلیس حاصل شده اســت  و این در حالی است که بسیاری 
از دشمنان ســعی در بر هم زدن این امنیت دارند. نماینده 
ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری به بزرگ ترین معروف در 
این مقطع زمانی که همان نظام جمهوری اســالمی ایران، 
استکبارستیزی، مقاومت و... است اشاره و خاطرنشان کرد: 
بزرگ ترین منکرها نیز آن است که برای آمریکا و اسراییل 
در جامعه اسالمی میدان بگشــاییم و در مقابل آنها کوتاه 
بیاییم. نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: منکر بزرگ آن اســت که فضا را برای غرب در کشور 
باز کنیم و کم کم آن را به یک باور تبدیل کنیم، گفت وگو با 
غرب به استحاله نظام جمهوری اسالمی ایران می انجامد و 

این موضوع را در برجام شاهد بودیم.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

اقتدار در سايه قدرت نیروهای 
مسلح ايجاد می شود

خبر

چند ســالی اســت که تولید قارچ دکمه ای در این استان مورد 
توجه قرارگرفته و هرســاله تولید این نوع قارچ در این اســتان 
افزایش می یابد. راه اندازی واحدهای صنعتی و خانگی روزبه روز 
در این استان افزایش پیدا می کند و بسیاری از مردم این استان 

در این مسیر به فعالیت می پردازند.
گرایش مردم در ســال های اخیر به مصرف قارچ خوراکی و قرار 
گرفتن این محصول در ســبد خرید مردم موجب شده هرسال 
تولید قارچ خوراکی در کشــور افزایش یابد از این رو، در استان 
چهارمحال و بختیاری هم اکنون بیش از ۲۷ کارگاه صنعتی در 

حال تولید قارچ خوراکی هستند.
تولید قارچ خوراکی طی ۱۰ ســال گذشته چند برابر شده و این 
استان تا رســیدن به قطب اصلی تولید این محصول کشاورزی 
فاصله کمی دارد. شــرایط آب و هوایی مناسب برای تولید قارچ 
خوراکی در این اســتان نقش مهمی در افزایش واحدهای تولید 

قارچ در این استان دارد.
 یکی از کارشناســان حــوزه کشــاورزی در گفت وگــو با مهر 
اظهار داشت: شرایط آب و هوایی این استان مناسب برای تولید 
قارچ خوراکی است.افشین مقدس تاکید کرد: خنکی و معتدل 
بودن هوای این اســتان، زمینه را برای تولید قارچ فراهم کرده 
 اســت به گونه ای که هم اکنون این اســتان جزو تولیدکنندگان

 با کیفیت قارچ به شــمار می رود. وی بیان کــرد: قارچ تولیدی 
این استان از کیفیت بســیاری باالیی برخوردار است به گونه ای 
که هم اکنون قارچ این اســتان به اســتان های مختلف کشور از 
جمله خوزستان، اصفهان، تهران، فارس و... صادر می شود. یکی 
از تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان چهارمحال و بختیاری 
در فرخ شهر  به مهر گفت: مناطق معتدل، شرایط مناسبی برای 
تولید قارچ دکمــه ای دارند  و هزینه های تولیــد در این مناطق 

بسیار کاهش پیدا می کند.

صیادی بیان کــرد: تولیدکننــده قارچ در اســتان چهارمحال 
و بختیاری  برای تولید قارچ، هزینه کمتری نســبت به مناطق 
گرمسیر پرداخت می کند و این امر نقش مهمی در افزایش سود 

تولیدکننده دارد.
وی بیان کرد: نزدیکی به بازارهای بزرگ فروش ازجمله اصفهان 

نیز نقش مهمی در تولید قارچ خوراکی در این استان دارد.
وی ادامه داد: مواد مصرفی مورد نیاز برای تولید کمپوست قارچ 

در این استان با هزینه کمتری  تهیه می شود.
وی یادآور شد: هم اکنون قارچ در این اســتان بیشتر به صورت 
بســته های ۵۰۰ گرمــی و ۲۵۰ گرمــی بســته بندی و در 

فروشگاه های بزرگ فروخته می شود.
معاون بهبود تولیــدات گیاهی جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری در این زمینه به مهر گفت: هم اکنون قارچ در اســتان 
چهارمحال و بختیاری به صورت صنعتی و خانگی در ۲۷ کارگاه 

صنعتی و ۱۵۰واحد خانگی تولید می شود.
حمیدرضــا دانش بابیان اینکه ســاالنه شــش هــزار تن قارچ 
دکمه ای در اســتان چهارمحــال و بختیاری تولید می شــود، 
ادامه داد: کیفیت تولید قارچ در این اســتان بســیار باالست و 
از بازارپسندی بســیار باالیی برخوردار اســت. وی عنوان کرد: 
بیشــترین تولید قارچ در شهرســتان های بروجن، فارسان  و 
شــهرکرد انجام می شــود. وی ادامه داد: هم اکنون بخش قابل 
توجهی در حوزه کشاورزی اســتان مربوط به تولید قارچ است. 
معاون بهبــود تولیدات گیاهــی جهاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: تولید قارچ در ســال گذشــته نســبت به 
ســال ۹۳ حدود ۱۰ درصد افزایش  داشــت. وی یادآور شــد: 
مهم ترین قارچ تولید اســتان از نوع دکمه ای است که به لحاظ 
طعم خوب بازارفروش خوبی دارد به طــوری که قارچ تولیدی 
اســتان چهارمحال و بختیاری هم اکنون به استان های فارس، 
خوزستان، هرمزگان و... صادر می شــود. وی ادامه داد: توسعه 
بخش کشــاورزی در اســتان، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و 
رفع بیکاری در استان دارد. وی با اشــاره به اینکه حمایت های 
بخش کشاورزی باید بیشتر شــود، ادامه داد: بخش کشاورزی 
نقش مهمــی در تحقق اقتصاد مقاومتی در اســتان چهارمحال 
و بختیاری ایفا مــی کند. معاون بهبود تولیــدات گیاهی جهاد 
 کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری تاکید کرد: هــم اکنون 
ظرفیت های بســیاری در حوزه کشــاورزی در این استان برای 

توسعه وجود دارد.

تولیدکننده قارچ 
در چهارمحال و 
بختیاری  برای 

تولید قارچ ،هزينه 
کمتری نسبت به 
مناطق گرمسیر 
پرداخت می کند 

 چهارمحال و بختیاری يکی از استان های سردسیر و معتدل منطقه زاگرس در جنوب غربی کشور است که نقش 
مهمی در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی کشــور دارد. اين استان باوجود اينکه کوچک است اما در تولید 
بسیاری از محصوالت کشاورزی، باغی و دامی جايگاه برتری در کشور دارد که می توان به تولید ماهی)رتبه اول(، 

بادام )رتبه اول(، قارچ دکمه ای)رتبه چهارم( و... اشاره کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آیین تجلیل از خادمان 
عوامل اجرایی راهیان نور دانش آموزی در چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: درســی که جهانیان از دفاع مقدس ما آموختند این 
بود که ملت هــا در برابر ظلم، کینه تــوزی و بدخواهی راهی جز 

مقاومت ندارند.

سردار حسین دهقان با اشــاره به اینکه ملتی که با اتکا به خدا و 
پیوند با رهبری، حول رهبر خود جمع شوند یقینا پیروزی را در 
آغوش گرفته و شکســت را از خود دور می کننــد، ادامه داد: آن 
چیزی که ضامن امنیت کشــور است و دشــمن را نابود می کند 

اتحاد، اتکال و معنویت است.

وی با تاکید بر اینکه در آســتانه ماه محرم، ماه حماسه پیروزی 
خون بر شمشــیر هســتیم، افزود: نهضت حســینی منشأ همه 

نهضت های آزادی خواه در طول تاریخ  پس از آن بوده است.
دهقان تاکید کرد: راهیان نور یک بحث ارزش آفرین و قابل تقدیر 
است، ما نه در دوران دفاع مقدس و نه امروزه با وجود تالش های 
زیاد نتوانستیم آن گونه که  شایسته اســت پیام دفاع مقدس را 
به جهانیان معرفی کنیم و اردوهای راهیان نــور خود نمادی از 

آرمان خواهی، تقدیر و ادای دین به شهداست.

وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

اتحاد و معنويت، ضامن امنیت کشور  است

بام ایران در مسیر رسیدن به قطب تولید قارچ
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تحدید حدود اختصاصی
5/195 شــماره: 1395/14/256022-95/5/12 تحدید حدود ششــدانگ 
قلمستان تحت پالک 16/907 واقع در بخش 6 ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام ورثه محمد حشمتی در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 95/8/4 رای ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات انجام می دهد. 
تاریخ انتشــار:1395/07/12  م الف:131 کفیل اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار)209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/102 در خصوص پرونده کالســه 95-753 خواهان مســعود هنرمند 
دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت 1- سعید محمدی 
2- حمیدرضا سلیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/22  
ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20531 
شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/103 در خصوص پرونده کالســه 663/95 خواهان علیرضا هادی زاده 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال ســند به طرفیت عباس پرنگ- مجید 
ذهبیون تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/8/22  
ساعت 4/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال  مجتمع شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20499 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/104 در خصــوص پرونــده کالســه 631/95 خواهــان مجتبی فخری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خســارت به طرفیت آتنا خواجه تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/22  ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20464 شعبه 39 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )112 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/105 در خصوص پرونده کالســه 950490 خواهان محمد حسن صیام 
پور دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا رضایــی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/8/22  ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20516 
شعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/106 در خصوص پرونده کالسه 1212/95 خواهان آقای مسعود رحمتی 
نژاد دادخواستی مبنی بر مطالبه  وجه به طرفیت آقای ستار کاظم اصالنی 
تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/8/19  
ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:20424 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/107 در خصوص پرونده کالسه 442/95 خواهان شرکت تعاونی اعتبار 
حسنات با وکالت خانم فائزه مهری دادخواســتی مبنی بر مطالبه  وجه به 
طرفیت آقای خسرو خالقی قهجاورستانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 95/8/19  ساعت 17/15 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20475 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/108 در خصوص پرونده کالسه 438/95 خواهان شرکت تعاونی اعتبار 
حسنات با وکالت خانم فائزه مهری دادخواســتی مبنی بر مطالبه  وجه به 
طرفیت آقای حسین ارجمندفر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 

چهارشنبه مورخ 95/8/19  ســاعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
 م الف:20476 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/109 در خصوص پرونده کالسه 440/95 خواهان شرکت تعاونی اعتبار 
حسنات با وکالت خانم فائزه مهری دادخواســتی مبنی بر مطالبه  وجه به 
طرفیت سید روح اله نقیبی نیرســی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 95/8/19  ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20477 شعبه 31  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/110 در خصوص پرونده کالســه 668/95 خواهــان  عبدالرضا یزدان 
پناه دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 56/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات به طرفیت فرشاد دهنوی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 95/8/19  ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال  
مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20432 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/111 در خصوص پرونده کالســه 667/95 خواهــان  عبدالرضا یزدان 
پناه دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات به طرفیت علی عبدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 95/8/19  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال  
مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20433 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/112 در خصوص پرونده کالسه 667/95 خواهان عبدالرضا یزدان پناه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به طرفیت محسن مهرابی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/19  ساعت 16/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20434 شعبه 27  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/113 در خصوص پرونده کالسه 950309 خواهان آقای محمد محمدیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت مهرنوش فهندژ سعدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/8/19  ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20436 
شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/114 در خصوص پرونده کالسه 692/95 خواهان عبدالرضا یزدان پناه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت الیاس شــریفی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/17  ساعت 16/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20428 شعبه 29  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/115 در خصوص پرونده کالسه 691/95 خواهان عبدالرضا یزدان پناه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به طرفیت احمد جعفری تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/17  ساعت 16/15 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20429 شعبه 29  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
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مفاد آراء
7/78 آگهی موضوع ماده ســه قانون ومــاده 13آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آرارء صــادره هیئت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شماره 3291 مورخ 95/2/25 هیات دوم آقاي محسن قدمي  فرزند براتعلي 
نســبت به  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 198/80 مترمربع پالك شماره 
755فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رمضانعلی كیانی دستجردی 

خریداری شده است
2- رای شماره 3473 مورخ 95/2/27 هیات اول خانم زهرا ملکیان فرزند عبدالحمید 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4327 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
3- رای شــماره 3474 مــورخ 95/2/27 هیــات اول  آقاي محســن ابراهیمیان 
دستجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 110 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4327 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
4- رای شماره 4382 مورخ 95/3/12 هیات اول آقاي رضا قائیدي فرزند حسینجان 
نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 166/16 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم محترم صالحی 

خوانساری خریداری شده است 
5- رای شماره 19709 مورخ 94/11/28 هیات اول خانم زهرا گرگاني درچه فرزند 
علي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/81مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1145 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد علی زندی 

خریداری شده است  
6- رای شماره 4412 مورخ 95/3/13 هیات دوم  آقاي مرتضي فهامي فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 203/78 مترمربع پالك شماره 
4419  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
7- رای شــماره 15958 مــورخ 94/8/30 هیــات دوم آقاي ســعید امیرحاجلو 
فرزند علي نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 144/96 مترمربع پالك 
شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس كارالدانی خریداری شده است  
8- رای شــماره 14247 مــورخ 94/7/28 و رای اصالحی شــماره 5781 مورخ  
95/4/13 هیات دوم  آقاي  ابراهیم رمضاني فر فرزند شهریار نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 192/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 310 فرعي از 
2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مسعود هنرمند خریداری شده است  
9- رای شماره 3282 مورخ 95/2/25 هیات دوم  آقاي خسرو ناطقي فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 148/06 مترمربع پالك شماره114 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مهدی راستگو خریداری شده است  
10- رای شــماره 3010 مورخ 95/2/15 هیات اول خانم طاهره اسمعیلیان فرزند 
مرتضي نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 147/16 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 387 فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
11- رای شماره 3011 مورخ 95/2/15 هیات اول  آقای محمد اسماعیلیان فرزند 
مصطفي نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 147/16 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 387 فرعي از4348اصلــي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
12- رای شماره 20838 مورخ 94/12/27 هیات اول آقاي كمال حسیني خولنجاني 
فرزند فخرالدین نسبت به ششدانگ یکبابخانه كه منافع آن مادام الحیات متعلق به 
خانم شیرین جان میر صمد زاده اســت به مساحت 109/60 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4502 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی مفروز گردیده است
13- رای شماره 3300 مورخ 95/2/25 هیات اول آقاي اصغر چترائي فرزند لطفعلي 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138/84مترمربع مفروزی از پالك شماره 
37 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
14- رای شــماره 3300 مــورخ 95/2/25 هیــات اول آقاي عبــاس بنائي فرزند 
محمدعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 60/1 مترمربع مفروزی 
پالك شماره 3441 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای شماره 2916 مورخ 95/2/14 هیات اول آقاي علیرضا شاطالبي حسین 
آبادي فرزند ابوالقاسم نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 126/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4428 اصلي واقع در بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
16- رای شــماره 2917 مورخ 95/2/14 هیات اول خانم عفت اســماعیلي حسین 
آبادي فرزند محمد نسبت به  دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
126/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4428 اصلي واقع در بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

17- رای شــماره 635 مورخ 95/1/17 هیات اول  آقاي رحمت اله راســخ فرزند 
نصراله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 94/80 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 719 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای سیف اله 

سبزعلیان خریداری شده است
18-  رای شــماره 1000 مورخ 95/1/23 هیــات دوم  آقاي غالمحســین بابائي 
جزن آبادي فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 250/73 
مترمربع پالك شماره 307 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
19- رای شــماره 2904 مورخ 95/2/14 هیات اول خانم فرح خورشــیدي كراني 
فرزند عباسعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
125/67 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4427 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
20- رای شــماره 1235 مــورخ 95/1/26 و رای اصالحی شــماره 1236 مورخ 
95/1/26 هیات دوم آقاي محمود شریعت منش فرزند حاجي آقا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 116/30 مترمربع پالك شماره 78فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای رجبعلی متقی خریداری شده است
21- رای شــماره 3265 مــورخ 95/2/24 و رای اصالحی شــماره 3268 مورخ 
95/2/24 هیات دوم آقاي حسن حنیف نژاد فرزند حســنعلي نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 245/82 مترمربع پالك شماره 156فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه بــه موجب بیع نامه 
 عادی و مع الواســطه از آقایان حسن حســن بزی و احمد انواری خریداری شده

 است
22- رای شماره 3266 مورخ 95/2/24 هیات دوم  خانم شهربانو كیاني گاوناني 
فرزند حسینعلي نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
135/03 مترمربع پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقایان 

تقی حسن بزی و احمد انواری خریداری شده است
23- رای شماره 3267 مورخ 95/2/24 هیات دوم  آقاي كاظم كیاني فرزند شبانعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 135/03 مترمربع 
پالك شــماره156 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقایان تقی حسن بزی 

و احمد انواری خریداری شده است
24- رای شــماره 15202 مــورخ 94/8/17 هیــات دوم  خانــم مرضیه نوبخت 
دستجردي فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 154/18 
مترمربع پالك شماره 37فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

25- رای شماره 3283 مورخ 95/2/25 هیات دوم آقاي محمدعلي میرزائي فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت198/35 مترمربع پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی از آقای محمود میرزایی محرز گردیده است
26- رای شماره 4418 مورخ 95/3/14 هیات دوم  آقاي اسداله توكلي دستجردي 
فرزند سیف اله نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  به 
مساحت 144/33 مترمربع پالك شماره 92 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم فاطمه رحمان پرست دستجردی خریداری شده است
27- رای شــماره 4419 مــورخ 95/3/14 هیــات دوم  خانــم زهــرا ابراهیمیان 
دستجردي فرزند محمود نسبت به دو دانگ مشــاع از  ششدانگ یك باب خانه دو 
طبقه  به مساحت 144/33 مترمربع پالك شماره 92 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از خانم فاطمه رحمان پرست دستجردی خریداری شده است
28- رای شماره 13904 مورخ 95/3/14 هیات دوم  خانم عفت حسیني فرزند سید 
جواد نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 70/85 مترمربع پالك شماره 12 
فرعي از 2944 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
29- رای شــماره 20787 مــورخ 94/12/26 هیــات اول  خانم مهــري عبدلیان 
دستجردي فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 177/6 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4451 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
30- رای شــماره 3302 مورخ 95/2/25 هیات اول  خانم مریــم حیدرپور فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت80/43 مترمربع مفروزی 
ازپالك شــماره 4428 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
31- رای شــماره 4827 مورخ 95/3/31 هیات دوم آقاي قدرت اله زماني چریاني 
فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 510/65 مترمربع پالك 
شماره 1817 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
32- رای شــماره 4704 مورخ 95/3/25 هیات اول  خانم عفــت نیکوبیان فرزند 
یوسف نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 112/50 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 3169 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد یوسف 

ثانی كلشتری خریداری شده است
33- رای شماره 4649 مورخ 95/3/22 هیات اول  آقاي رحمت اهلل دوستي فرزند 
عباسعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 96/81 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1 فرعي از2942 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
34- رای شماره 5703 مورخ 95/4/11 هیات دوم  آقاي حسن هادي حسین آبادي 
فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه نانوایی به مساحت 46/21 مترمربع 
پالك شماره  2936 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
35- رای شماره 4691 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي رضا مهرابي سلمي فرزند 
علي اصغر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127/5مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای احمد انواری 

خریداری شده است
36- رای شــماره 3606 مورخ 95/2/29 هیات دوم  خانم رضــوان مطیه فرزند 
مهدي نسبت به 225 سهم مشاع از 675 سهم ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
675 مترمربع پالك شــماره 1098فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
37- رای شماره 3605 مورخ 95/2/29 هیات دوم  آقاي جلیل فاضلي نژاد فرزند 
عباس نسبت به 450 سهم مشاع از 675 سهم ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
675 مترمربع پالك شــماره 1098فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
38- رای شماره 4826 مورخ 95/3/31 هیات دوم  آقاي اكبر نساجي فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 42/40 مترمربع پالك شماره 225 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
39- رای شــماره 4655 مورخ 95/3/22 هیات اول  آقاي  مرتضي سلیمي فرزند 
رحیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153/98 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان كه بــه موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای علی رمضان پور 

خریداری شده است
40- رای شــماره 2748 مورخ 95/2/10 هیات دوم آقاي امیربهمن قنادیان فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ  یکباب خانه مسکونی به مساحت 123/94 مترمربع پالك 
شــماره 26 فرعي از 1904 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از رمضان جعفری چریانی 

خریداری شده است   
41- رای شــماره 3642 مورخ 95/2/30 هیات اول آقاي ســهراب مرادي فرزند 
حسینقلي نسبت به  ششــدانگ یکباب انبار به مســاحت 374/52 مترمربع پالك 
شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســین مصطفوی 

خریداری شده است 
42- رای شــماره 6579 مورخ 95/4/22 هیات اول  آقاي علــي اصغر باقري علي 
آبادي فرزند كاظم نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 219/70 مترمربع 
پالك شماره 3025 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
43- رای شماره 4550 مورخ 95/3/19 هیات اول  آقاي فتح اله زماني فرزند پرویز 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 
173/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 9 فرعي از 3011 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
44- رای شماره 7102 مورخ 95/5/8 هیات دوم خانم زهرا كیاني دهکردي فرزند 
كریم نسبت به ششدانگ .یکباب خانه سه طبقه  به مساحت 355/50 مترمربع پالك 
شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین دنبه خریداری شده است 
45- رای شماره 6636 مورخ 95/4/24 هیات دوم  آقاي  سعید رحمتي فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/45 مترمربع پالك شماره 6 فرعي 
از 3092 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
46- رای شــماره 6785 مورخ 95/4/28 هیات اول آقاي علي حیدري دنبه فرزند 
ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 336/44مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان احد از ورثه مرحوم ابراهیم حیدری خریداری شده است
47- رای شــماره 6948 مورخ 95/4/30 هیات اول خانم اعظم شــاهرخي فرزند 
فریبرز نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 96/34 مترمربع پالك شماره  
99 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اكبر اسماعیلی دنارتی خریداری شده است
48- رای شــماره 6945 مورخ 95/4/30 هیات دوم  خانم زهرا زارع دســتگردي 
فرزند علي نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12 مترمربع پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای فتح اهلل ابراهیمی خریداری شده است
49- رای شماره 20805 مورخ 94/12/26 هیات اول  آقاي احمد لطفي فرزند فتح 
اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179/96 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسینعلی حیدری خریداری شده

 است
50- رای شــماره 7140 مــورخ 95/5/10 هیــات اول آقاي حســین باقري قلعه 
شاهرخي فرزند یداله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  61/61 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره4786  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری 

دنبه خریداری شده است 
51- رای شــماره 5702 مورخ 95/4/11 هیات دوم  خانم ســکینه كریمي مشفق 
فرزند گرگعلي نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 40/82 مترمربع 
پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای جعفر دهقانی 

دستجردی خریداری شده است
52- رای شماره 7729 مورخ 95/5/24 هیات دوم آقاي حسین محمدي فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 254/82 مترمربع پالك شماره  2884 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
53- رای شماره 4646 مورخ 95/3/22 هیات اول آقاي ابوالقاسم بقولي دستجردي 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/07 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد شــیخ 

دستجردی خریداری شده است
54- رای شماره 20259 مورخ 94/12/14 هیات دوم آقاي علیرضا خلج دستجردي 
فرزند اكبر نسبت به چهل و سه و یك پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 130/35 مترمربع پالك شماره 96 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
55- رای شماره 20261 مورخ 94/12/14 هیات دوم خانم مریم وحید دستجردي 
فرزند فرج اله نســبت به چهارده حبه و دو پنجم  حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 130/35 مترمربع پالك شماره 96 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است

56- رای شماره 20260 مورخ 94/12/14 هیات دوم  خانم زهرا بیگم علي عسکر 
دشتبان فرزند حســن نســبت به چهارده حبه و دو پنجم  حبه مشــاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 130/35 مترمربع پالك شماره 96 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
57- رای شــماره 6947 مورخ 95/4/30 هیات اول خانم عزت متقي دســتجردي 
فرزند یداله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 350/45 مترمربع پالك 
شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمود ســخنوری 

خریداری شده است
58- رای شــماره 23841 مورخ 93/12/12و رای اصالحی شماره 4745 مورخ 
95/3/25 هیات اول آقاي محمود خلیفه ســلطاني فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 114/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 
2971 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
59- رای شــماره 19543 مورخ 94/11/25و رای اصالحی شماره 1556 مورخ 
95/6/16 هیات  دوم  آقاي حسین زمین كار فرزند علي نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 26/20 مترمربع پالك شــماره 340 فرعي از 5000 اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای زیدی كوله پارچه ای خریداری شده است
60- رای شــماره 4754 مورخ 95/3/27 هیــات اول  آقاي ســعید رجائي فرزند 
شهریار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 59/33 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 9 فرعي از 1964 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
61- رای شماره 4820 مورخ 95/3/31 هیات دوم آقاي سید جالل اسماعیل زاده 
فرزند سید محمد نسبت به ششدانگ قسمتی از مجموعه تجاری  به مساحت 20/95 
مترمربع پالك شماره 3124 باقیمانده اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از محمد كاظم بهرام 

و سلطنت و فاطمه بیگم بهرام و بالسویه خریداری شده است
62- رای شــماره 4825 مورخ 95/3/31 هیات دوم  آقاي  ســید مجید موســوي 
بهرام آبادي فرزند سیدكریم نسبت به ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  به مساحت 
177/77مترمربع پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقایان 
هوشــنگ رحیمی طاقانکی و فریبرز رحیمی  طاقانکی و هوشــنگ شاهین شمس 

آبادی خریداری شده است
63- رای شــماره 4822 مورخ 95/3/31 هیات دوم آقــاي منصورعبدي صادره 
اردستان فرزند بمانعلي نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به 
مساحت 614/28 مترمربع پالك شماره 330 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
64- رای شماره 4545 مورخ 95/3/19 هیات اول آقاي احمد آشور اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 170 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 150فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانمها مهری و منیژه متقی 

خریداری شده است
65- رای شــماره 4547 مورخ 95/3/19 هیات اول خانم مریم باقري خولنجاني 
فرزند علي عسگر نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 122/50 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 150 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم مهری 

متقی خریداری شده است 
66- رای شــماره 4546 مــورخ 95/3/19 هیــات اول آقــاي محمدعلي ضیائي 
چمگرداني فرزند رمضانعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 166/60 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 150 فرعي از 4483 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم مهری متقی خریداری شده است
67- رای شــماره 4742 مورخ 95/3/25 هیات اول  آقاي حجت اله عطائي كچوئي 
فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 80 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 2 فرعي از 1955 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
68- رای شــماره 4823 مورخ 95/3/31 هیات دوم خانم بتول وقایع نگار فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یك باب خانه  به مساحت 614/28 
مترمربع پالك شماره 330 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
69- رای شماره 4899 مورخ 95/3/31 هیات اول  خانم صغري شیرزادي گارماسه 
فرزند قاسم نسبت به دو دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 122/55 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  3038 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
70- رای شــماره 4898 مورخ 95/3/31 هیات اول  آقاي علــي محمد توكلي گار 
ماسه فرزند حسین نسبت به چهاردانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 121/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3038 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
71- رای شماره 4397 مورخ 95/3/12 هیات اول  آقاي  محمد رضا وكیلي فرزند 
احمد نســبت به 18 سهم مشاع از 99 ســهم شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
122/4مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی سهروفیروزانی محرز 

گردیده است
72- رای شماره 4398 مورخ 95/3/12 هیات اول  آقاي  محمود وكیلي فرزند احمد 
نسبت به 18 سهم مشــاع از 99 سهم شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 122/4 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی سهروفیروزانی محرز گردیده

 است
73- رای شــماره 4401 مــورخ 95/3/12 هیات اول  خانم فرشــته وكیلي فرزند 
احمد نسبت به 9 سهم مشاع از 99 سهم شش دانگ یکباب خانه به مساحت 122/4 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی سهروفیروزانی محرز گردیده 

است
74- رای شــماره 4399 مورخ 95/3/12 هیات اول  آقاي حمید وكیلي فرزند احمد 
نسبت به 18 سهم مشــاع از 99 سهم شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 122/4 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی سهروفیروزانی محرز گردیده

 است
75- رای شماره 4396 مورخ 95/3/12 هیات اول  آقاي عباس وكیلي فرزند احمد 
نسبت به 18 سهم مشــاع از 99 سهم شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 122/4 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی سهروفیروزانی محرز گردیده است

76- رای شــماره 4400 مورخ 95/3/12 هیات اول  آقاي جلیل وكیلي فرزند احمد 
نسبت به 18 سهم مشــاع از 99 سهم شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 122/4 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی سهروفیروزانی محرز گردیده

 است
77- رای شــماره 4895 مورخ 95/3/31 هیات اول  آقای حسین اسحاقیان درچه 
فرزند صفرعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
221 مترمربع مفروزی از پالك شماره212فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
78- رای شــماره 4894 مــورخ 95/3/31 هیــات اول  خانم طوبــي اماني فرزند 
ناصرقلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره212فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
79- رای شماره 6554 مورخ 95/4/22 هیات اول  آقاي محمد جواد شفرئي فرزند 
علي رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 483 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 68 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم مهری موسوی 

خریداری شده است 
80- رای شــماره 3600 مورخ 95/2/29 هیات دوم  آقــاي  محمود گرجي فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 146/50 مترمربع پالك 
شــماره 56 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
81- رای شــماره 19655 مورخ 94/11/27 هیات دوم  آقاي محســن رحمانیان 
حسین آبادي فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی به مساحت 
226/40  مترمربع پالك شماره  3106 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

82- رای شماره 3176 مورخ 95/2/21 هیات اول خانم بتول اعرابي فرزند عزیزاله 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
83- رای شــماره 3488 مــورخ 95/2/27 هیــات اول آقاي ســیدعلي میرعالئي 

میرآبادي فرزند سید نورالدین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128/47 
مترمربع مفروزی ازپالك شــماره 3056فرعــي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم فاطمه عراقی علوی خریداری شده است
84- رای شماره 3567 مورخ 95/2/28 هیات اول آقاي محمد شاكري پور فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 161/64 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 200 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
85- رای شماره 4647 مورخ 95/3/22 هیات اول آقاي جهانشاه حاجي وند فرزند 
رحمن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/75 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد شیخ دستجردی 

خریداری شده است
86- رای شــماره 1644 مورخ 95/1/29 هیات اول  آقــاي  ناصرقلي ترابي مفرد 
جونقاني فرزند صفرعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61/20 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 407 فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای سیف اله وحیدنیا خریداری شده است
87- رای شــماره 4420 مــورخ 95/3/14 هیات دوم  آقاي  بهــرام مرداني كتکي 
فرزند ناصر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/95 مترمربع پالك 
شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای فتح اهلل رمضانی خریداری شده است

88- رای شماره 4696 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي بیژن سلیماني فرزند ایرج 
بر 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه عرصه و 
اعیان آن به مساحت 159/53 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3010 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم ایرج ســلیمانی 

محرز گردیده است
89- رای شــماره 4694 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي  تورج ســلیماني فرزند 
ایرج نسبت به 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان آن به مساحت 159/53 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3010 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم ایرج 

سلیمانی محرز گردیده است
90- رای شماره 4692 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي پژمان سلیماني فرزند ایرج 
بر 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه عرصه و 
اعیان آن به مساحت 159/53 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3010 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم ایرج ســلیمانی 

محرز گردیده است
91- رای شــماره 4693 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي بهروز ســلیماني فرزند 
ایرج نسبت به 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان آن به مساحت 159/53 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3010 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم ایرج 

سلیمانی محرز گردیده است
92- رای شماره 4695 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي شایان سلیماني فرزند ایرج 
بر 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه عرصه و 
اعیان آن به مساحت 159/53 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3010 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه مرحوم ایرج ســلیمانی 

محرز گردیده است
93- رای شــماره 5700 مورخ 95/4/11 هیات اول  خانم زهرا قلعه شاهي فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ . یك باب خانه  به مساحت 180/50 
مترمربع پالك شماره 4347 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
94- رای شماره 5701 مورخ 95/4/11 هیات اول  آقاي كیومرث افشار نیا فرزند 
عزت اهلل نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 180/50 
مترمربع پالك شماره  4347 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
95- رای شــماره 4833 مــورخ 95/3/31 هیــات دوم  آقاي امیدعلي افشــاري 
صادره اصفهان فرزند مرادعلي نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 
204/72مترمربع پالك شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

96- رای شــماره 4808 مورخ 95/3/30 هیات اول  آقاي علــي رضاپیکاني قوام 
آبادي فرزند علي اكبر نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 113/83 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1145 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای محمد علی زندی اصفهانی خریداری شده است
97- رای شــماره 4490 مورخ 95/3/17 هیات اول آقاي شــهرام مختاري فرزند 
سلیمان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/10مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 5 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
98- رای شماره 4434 مورخ 95/3/14 هیات دوم آقاي محمد محمد زماني استکي 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 137/12 مترمربع پالك 
شماره 4432  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
99- رای شماره 4689 مورخ 95/3/24 هیات اول آقای روح اله عسگري سده فرزند 
صفرعلي نسبت به 1/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین 

دهقان خریداری شده است
100- رای شــماره 4688 مورخ 95/3/24 هیات اول  خانم معصومه براتي سده 
فرزند محمودنسبت به 1/5دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
133 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین 

دهقان خریداری شده است
101- رای شماره 4690 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقای  امیر عسگري سده فرزند 
صفرعلي نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین 

دهقان خریداری شده است
102- رای شــماره 4687 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي مسعود عسگري سده 
اصفهان فرزند صفرعلي نسبت به 1/5دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 133 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای حسین دهقان خریداری شده است
103- رای شــماره 4416 مورخ 95/3/14 هیات دوم  خانم اعظم جوادي حسین 
آبادي فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ .یك باب خانه به مساحت 
120/20 مترمربع پالك شــماره 15 فرعي از 2870 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
104- رای شــماره 4417 مورخ 95/3/14 هیات دوم  آقاي غالمحسین حمزه ئي 
حسین آبادي فرزند جعفر نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 120/20 مترمربع پالك شماره 15 فرعي از 2870 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
105- رای شــماره 6018 مورخ 95/4/16 هیــات دوم  آقاي علیرضا بخشــیان 
خراجي فرزند ساتیار نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 165/10مترمربع پالك شماره7فرعي از 4378 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
106- رای شــماره 6017 مورخ 95/4/16 هیات دوم خانم مریم بخشیان خراجي 
فرزند ایاز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
165/10 مترمربع پالك شــماره 7فرعي از 4378 اصلي واقع در اصفهان بخش5  
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
107- رای شماره 2942 مورخ 95/2/14 هیات اول خانم سکینه عابدي كچي فرزند 
قلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 203/81 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1048 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اصغر مختاریان 

خریداری شده است
108- رای شماره 6637 مورخ 95/4/24 هیات دوم  خانم ناهید نیکوكار زنجاني  
فرزند مختار نسبت به ششــدانگ  باغ و ویال به مساحت 1538/22 مترمربع پالك 
شــماره  4534 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از ابراهیم سعید زاده خریداری شده است
109- رای شماره 2938 مورخ 95/2/14 هیات اول  خانم سکینه عابدي كچي فرزند 
قلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 229/10 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1048 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اصغر مختاریان 

خریداری شده است
110- رای شماره 2747 مورخ 95/2/10 هیات دوم  آقاي مرتضي اكبري خراجي 
فرزند محمدآقا نســبت به ششدانگ  یکباب خانه مســکونی  به مساحت 101/43 
مترمربع پالك شــماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد 

شیخ دستجردی خریداری شده است  
ادامه در صفحه 9

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 1972     | October  02  ,2016  |  16Pages 



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1972 | یکشنبه  11  مهر  1395 |  30  ذی الحجه 1437

111- رای شــماره 4419 مــورخ 95/3/14 هيــات دوم  خانم زهــرا ابراهيميان 
دستجردي فرزند محمود نسبت به دو دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه  به مساحت 144/33 مترمربع پالك شماره 92 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع 

الواسطه از خانم  فاطمه رحمان پرست دستجردی خریداری شده است  
112- رای شماره 4418 مورخ 95/3/14 هيات دوم  آقاي اسداله توکلي دستجردي 
فرزند سيف اله نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  به 
مساحت 144/33 مترمربع پالك شماره 92 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم  فاطمه رحمان پرست دستجردی خریداری شده است  
113- رای شماره 13915 مورخ 94/7/22 هيات دوم  خانم مهرنوش گالبي فرزند 
جواد نســبت به ده و یک سهم مشــاع از 40/1 سهم ششــدانگ یک باب مغازه  به 
مساحت 40/10  مترمربع پالك شماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز گردیده است
114- رای شماره 13914 مورخ 94/7/22 هيات دوم  آقاي احمدرضا کاویانپور 
فرزند یداله نسبت به سی سهم مشاع از 40/1 سهم ششــدانگ یک باب مغازه  به 
مساحت 40/10 مترمربع پالك شماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان 
بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز گردیده است
115- رای شــماره 1159 مورخ 95/1/25 هيات دوم  خانــم فاطمه داوري دولت 
آبادي فرزند حسين نســبت به یک دانگ و نيم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه  به مساحت 267/47 مترمربع پالك شماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای محمود دادخواه خریداری شده است  
116- رای شــماره 4554 مورخ 95/3/20 هيــات دوم  آقــاي محمدعلي مرادي 
وستگاني فرزند قربانعلي نسبت به ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت 123/65 
مترمربع پالك شماره1186 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسين 

مصطفی آفارانی خریداری شده است  
117- رای شماره 4752 مورخ 95/3/27 هيات اول آقاي عبدالمجيد بابائي بارچاني 
فرزند نبي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
28/6 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای رضا خواجه گيلی مير آبادی خریداری شده است  
118- رای شماره 4753 مورخ 95/3/27 هيات اول  آقاي سعيد محمدي بارچاني 
فرزند عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
28/6 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای رضا خواجه گيلی مير آبادی خریداری شده است  
119- رای شماره 4405 مورخ 95/3/13 هيات دوم  خانم بهجت سليمي بني فرزند 
بخشعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه به مساحت 127/47 مترمربع 
پالك شماره 4445 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
120- رای شــماره 4818 مورخ 95/3/31 هيات دوم  خانم طاهره یوســف زاده 
دهاقاني فرزند علي نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 102  مترمربع پالك 
شماره  3083 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
121- رای شــماره 5799 مورخ 95/4/13 هيات اول  آقاي حســن حيدري فرزند 
ابراهيم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 238/64مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان احد از ورثه مرحوم ابراهيم حيدری دنبه محرز گردیده است
122- رای شــماره 6025 مورخ 95/4/16 هيات دوم علــي نوروزي چم کهریزي 
فرزند عبدالخالق نسبت به ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه  به مساحت 151/78 
مترمربع پالك شــماره 1 فرعي از 4421 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده

 است
123- رای شــماره 4488 مورخ 95/3/17 هيات اول  آقاي بهمــن ميرعلي فرزند 
اسفندیار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 68/22 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
124- رای شماره 20823 مورخ 94/12/27 هيات دوم خانم فخري قره داقلي فرزند 
قلي نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای ثمنيه اعيانی یکباب حياط 
خانه به مســاحت 50/90 مترمربع پالك شــماره 5 فرعي از 2905 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز گردیده است 
125- رای شــماره 20821 مورخ 94/12/27 هيات دوم  آقاي عبدالجواد جوادي 
باغسرخي فرزند خدابخش نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ  باستثناء بهای 
ثمنيه اعيانی یک باب حياط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 5 فرعي 
از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
126- رای شــماره 20822 مورخ 94/12/27 هيات دوم  خانــم مهرانگيز جوادي 
باغسرخي فرزند خدابخش نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای 
ثمنيه اعيانی یکباب حياط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 5 فرعي 
از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
127- رای شــماره 20824 مورخ 94/12/27 هيات دوم  خانم ســودابه جوادي 
باغسرخي فرزند خدابخش نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای 
ثمنيه اعيانی یکباب حياط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 5 فرعي 
از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
128- رای شماره 4437 مورخ 95/3/14 هيات دوم  آقاي  حمزه جعفري نيسياني 
 فرزند کرمعلي نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 82/22 متر

مربع پالك شــماره73فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز گردیده

 است
129- رای شماره 1161 مورخ 95/1/25 هيات دوم آقاي غالمرضا شاه رضایي 
دولت آبادي فرزند جعفر قلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه  به مساحت 267/47 مترمربع پالك شماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای محمود دادخواه خریداری شده است
130- رای شــماره 4809 مورخ 95/3/30 هيــات اول  آقــاي عليرضا حيدریان 
دستجردي فرزند حسين نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30/40 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 78 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

بهرام سخنی دستجردی خریداری شده است
131- رای شــماره 1160 مورخ 95/1/25 هيات دوم  خانم احترام داوري دولت 
آبادي فرزند کاظم یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 267/47مترمربع پالك شماره 
100فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
که به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمــود دادخواه خریداری 

شده است
132- رای شــماره 20418 مورخ 94/12/19 هيات اول خانم صنوبر دهقاني چم 
پيري فرزند اسفندیار نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 155/03 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد 

مختاری دنبه خریداری شده است
133- رای شــماره 4555 مورخ 95/3/20 هيات دوم خانم طلعت کریمي موســي 
آبادي فرزند محمد اسمعيل نسبت به ششدانگ یک باب مغازه باستثنای منافع آن  
به مساحت 74/28 مترمربع پالك شماره186 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم زینب زنجانی غالمحسين خریداری شده است 
134- رای شماره 1232 مورخ 95/1/26 هيات دوم  آقاي محمد مالکریمي فرزند 
شکراله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26/15 مترمربع پالك شماره 
4 فرعي از 1699 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
135- رای شــماره 3269 مورخ 95/2/24 هيات دوم خانم جيران ميرزاده خيري 
فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 241/81 مترمربع 
پالك شــماره  4469 الي 4473 و 4471/1 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده

 است
136- رای شــماره 2759 مورخ 95/2/10 هيات دوم  آقاي عزیزاله علي صالحي 
فرزند جانعلي نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 277/40 مترمربع پالك 
شــماره  84 و 83 و82 و فرعــي از 4485 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده

 است
137- رای شــماره 4515 مــورخ 95/3/18 هيــات اول  آقــاي محمــد رحيمي 
باباشيخعلي فرزند حســينعلي نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
83/24 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 131 فرعــي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای علی مقدس خریداری شده است 
138- رای شماره 4411 مورخ 95/3/13 هيات دوم  خانم طاهره مرادي جوشاني 
فرزند حسينقلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 112/70 مترمربع پالك 

شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در 
ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است

139- رای شــماره 4409 مورخ 95/3/13 هيــات دوم  آقاي  نيــاز علي ابن علي 
حيدري فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/80 مترمربع 
پالك شــماره433 فرعي از  4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از خانم پری ناز وحيد 

خریداری شده است 
140- رای شــماره 1705 مورخ 95/1/31 هيات اول آقــای ابراهيم آبروي فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 241/53 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4469 الی 4473 و 4471/1  واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز گردیده است
141- رای شماره 1700 مورخ 95/1/31 هيات اول خانم رقيه دشت بش پادونک 
فرزند راه خدا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
241/53 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4469 الی 4473 و 4471/1  واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز گردیده است
142- رای شماره 3217 مورخ 95/2/22 هيات اول آقاي اله داد قاسمي پيربلوطي 
فرزند شــهریار نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 104/17 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رضا مالبيک 

خریداری شده است
143- رای شــماره 2749 مورخ 95/2/10 هيات دوم خانم پریچهر عباسي درچه 
کلماراني فرزند حسين نســبت به ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 188/55 
مترمربع پالك شماره  3060 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رضا هادی سيچانی 

خریداری شده است
144- رای شماره 4829 مورخ 95/3/31 هيات دوم  آقاي  یوسف اميریان فرزند 
یداهلل نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 113/72 مترمربع پالك شماره 1 
فرعي از 2889 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
145- رای شــماره 3628 مــورخ 95/2/29 هيات اول  آقاي فرج آقــا بيات فرزند 
محمدولي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 103/53 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مرتضی هاشمی دنبه 

خریداری شده است
146- رای شــماره 20264 مورخ 94/12/14 هيات دوم  خانم زهره شــالبافيان 
حســين آبادي فرزند اصغر نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  
به مساحت 117/88مترمربع پالك شــماره 1813 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز 

گردیده است
147- رای شــماره 20265 مورخ 94/12/14 هيات دوم آقاي ســعيد شالبافيان 
فرزند جعفر نســبت به یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 
117/88مترمربع  پالك شــماره 1813 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان  که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز گردیده

 است
148- رای شــماره 20266 مورخ 94/12/14 هيات دوم  آقاي  جعفر شــالبافيان 
حسين آبادي فرزند ابوالقاسم نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 117/88مترمربع پالك شــماره 1813 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز 

گردیده است
149- رای شماره 1164 مورخ 95/1/25 هيات دوم  آقاي  کيومرث سليمي شهرکي 
فرزند علي آقا نسبت به سه دانگ مشاع  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 115/76 
مترمربع پالك شــماره4 فرعــي از 4418اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده

 است
150- رای شــماره 1163 مورخ 95/1/25 هيات دوم  آقــاي  غالمرضا ملک پور 
شهرکي عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
115/76 مترمربع پالك شــماره4 فرعي از 4418اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 

گردیده است
151- رای شماره 4829 مورخ 95/3/31 هيات دوم  آقاي  یوسف اميریان فرزند 
یداهلل نسبت به  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 113/72مترمربع پالك شماره 
1 فرعي از 2889 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
152- رای شماره 2760 مورخ 95/2/10 هيات دوم  آقاي  محمد صادقي قرق آقائي 
فرزند نبي اله نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ  یک باب خانه به مساحت 
234/50 مترمربع پالك شــماره 4447 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز گردیده

 است
153- رای شماره 2761 مورخ 95/2/9 هيات دوم  خانم طاهره توکلي فرد فرزند 
مرادعلي نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 234/50 
مترمربع پالك شماره 4447 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
154- رای شماره 1154 مورخ 95/1/24 هيات دوم آقاي اسماعيل توکلي دارگاني 
فرزند کرمعلي نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 119/20مترمربع پالك 
شماره 82 و 83 و84 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن سخنوری 

دستجردی خریداری شده است
155- رای شــماره 2756 مــورخ 95/2/10 هيــات دوم  خانــم کبري شــفيعي 
طهمورساتي فرزند حسين نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 356/10 
مترمربع پالك شماره1018 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یداهلل شفيعی اشکاوندی 

خریداری شده است
156- رای شماره 2988مورخ 95/2/14 هيات اول آقاي جالل برات پوریان فرزند 
منصور نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 21/09 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره 1 فرعي از3654 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مرتضی قدیری 

حسين آبادی خریداری شده است
157- رای شــماره 3292مورخ 95/2/25 هيات دوم  آقاي احمد پورعلي قهفرخي 
فرزند صفرعلي نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 80 مترمربع پالك 
شــماره 2فرعي از1955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
158- رای شــماره 3631مورخ 95/2/29 هيات اول آقاي احمد پورعلي قهفرخي 
فرزند صفرعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 191/10 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 2 فرعي از 1955 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده 

است
159- رای شماره 3608مورخ 95/2/29 هيات دوم  آقاي احمد قلي آقابابائي بني 
فرزند داود نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 90/50 مترمربع پالك 
شماره131 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری 

شده است
160- رای شــماره 11920مورخ 94/6/16 هيات دوم  خانم مهري عباد سيچاني 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 
288/8مترمربع پالك شماره 466 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 

گردیده است
161- رای شماره 3090مورخ 95/2/19 هيات اول آقاي عليرضا توکلي گارماسه 
 فرزند علي محمد نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 65/12 مترمربع

 مفروزی از پالك شــماره 1 فرعي از3600 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده 

است
162- رای شماره 2985مورخ 95/2/14 هيات اول  آقاي محمد علي زماني فرزند 
حسين نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/21مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2952 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
163- رای شماره 3044مورخ 95/2/18 هيات اول  آقاي جواد خدابنده دنبه فرزند 
فتح اله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 153/5 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
 که به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حسن خدابنده خریداری شده

 است
164- رای شماره 20479مورخ 94/12/20 هيات دوم   آقاي مسيح اله سلطاني پور 
فرزند ابازر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 91/77 
مترمربع پالك شماره3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
165- رای شماره 20478مورخ 94/12/20 هيات دوم خانم سکينه عباسيان فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 91/77 مترمربع 
پالك شماره3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است 
166- رای شــماره 20271مــورخ 94/12/14 هيات دوم  آقاي عبــاس قائدعلي 
فرزند شکراله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 99/46 مترمربع پالك 

شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری 

شده است
167- رای شــماره 3315مورخ 95/2/25 هيات اول  آقاي مهدي یوسفي دهاقاني 
فرزند پرویز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/12 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره313 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز گردیده 

است
168- رای شــماره 2751مورخ 95/2/10 هيات دوم خانم رباب بصراوي فرزند 
رضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه مسکونی به مســاحت 244 مترمربع پالك 
شماره1168 فرعي از 2248اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که بــه موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای مالقلی محمودی 

خریداری شده است 
169- رای شــماره 3296مورخ 95/2/25 هيات اول آقاي سيد جواد پورموسوي 
فرزند سيد اکبر نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 39/01مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بيع نامــه عادی و مع الواســطه از آقای عبدالرحيم 

هادیان خریداری شده است
170- رای شــماره 3076مــورخ 95/2/19 هيات اول آقاي اســماعيل شــفيعي 
باغبادراني فرزند عزیزاله نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت 32/96 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3005/50 و 3004 واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز گردیده است
171- رای شــماره 3078مورخ 95/2/19 هيات اول آقاي علــي نقدي دورباطي 
فرزند عباس نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/96 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3005/50و 3004 واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 

گردیده است
172- رای شــماره 18145مــورخ 94/10/21 هيــات اول آقــاي محمــود نادي 
دستجردي فرزند حسينعلي نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 115/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 516 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی از 

خانم صدیقه توکلی خریداری شده است
173- رای شــماره 18148مــورخ 94/10/21 هيــات اول خانم ســميه فتاحيان 
کليشادي فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
115/92مترمربع مفروزی از پالك شــماره 516 فرعــي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی از خانم 

صدیقه توکلی خریداری شده است
174- رای شماره 1575مورخ 95/1/29 هيات دوم  آقاي فيض اهلل طاهري فرزند 
نصراهلل نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/44 مترمربع پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب 

بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حيدر خدابنده خریداری شده است
175- رای شماره 4438مورخ 95/3/14 هيات دوم  آقاي جواد نوري فرزند حسين 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه دو طبقه به مساحت 42/20 
مترمربع پالك شــماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده

 است
176- رای شماره 4441مورخ 95/3/14 هيات دوم خانم ماه منير نوري فرزند جواد 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه دو طبقه به مساحت 42/20 
مترمربع پالك شــماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده

 است
175- رای شماره 4442مورخ 95/3/14 هيات دوم خانم مریم نوري فرزند محمد 
حسين نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه دو طبقه به مساحت 
42/20 مترمربع پالك شــماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 

گردیده است
176- رای شماره 4439مورخ 95/3/14 هيات دوم  خانم مژگان نوري فرزند جواد 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه دو طبقه به مساحت 42/20 
مترمربع پالك شــماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده

 است
177- رای شــماره 3252 مورخ 2/29/ 94 و رای اصالحی شماره 20818 مورخ 
94/12/26 هيات دوم  آقاي  عباسعلي شجاعي فرزند علي اکبر نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 256/16  مترمربع پالك شماره 1098 فرعي از 2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6  ثبت ملک جنوب اصفهان کــه به موجب بيع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای اکبر ایمانی خریداری شده است
178- رای شــماره 4544مورخ 95/3/19 هيــات اول  آقای یروس طهماســيان 
سواراني فرزند ارتون نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 61/80مترمربع مفروزی از پالك شماره 1181 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز گردیده است
179- رای شماره 19639 مورخ 11/27/ 94 و رای اصالحی شماره 4543 مورخ 
95/3/19 هيات اول  فرزند سيدعبدالکریم نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 61/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1181اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز گردیده است
180- رای شماره 19638 مورخ 11/27/ 94 و رای اصالحی شماره 4542 مورخ 
95/3/19 هيات اول  خانم مژگان برومند فرزند شهریار نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 61/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1181 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
181- رای شــماره 15063مورخ 94/8/15 هيات دوم  آقــاي بهزاد توکلي  فرزند 
مرتضي نسبت به یک دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه سه طبقه باستثناء بهای 
ثمنيه اعيانی آن  به مســاحت 170/10مترمربع پالك شماره4422 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز گردیده است
182- رای شــماره 15064مورخ 94/8/15 هيات دوم آقاي مســيح توکلي فرزند 
مرتضي نسبت به یک دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه سه طبقه باستثناء بهای 
ثمنيه اعيانی آن  به مســاحت 170/10 مترمربع پالك شماره4422 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز گردیده است
183- رای شماره 15066مورخ 94/8/15 هيات دوم  خانم خانم سلطان ندیم فرزند 
حسين نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه سه طبقه باستثناء بهای 
ثمنيه اعيانی  یک دانگ آن  به مساحت 170/10 مترمربع پالك شماره4422 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز گردیده است
184- رای شماره 15065مورخ 94/8/15 هيات دوم  آقاي مرتضي توکلي فرزند  
اسداله نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه سه طبقه باستثناء بهای 
ثمنيه اعيانی آن  به مســاحت 170/10 مترمربع پالك شماره4422 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

اوليه مفروز گردیده است
185- رای شــماره 13988مورخ 94/7/24 هيات دوم آقاي ابراهيم مساح بواني 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک اب خانه دو طبقه به مساحت 
106/63 مترمربع پالك شــماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز 

گردیده است
186- رای شماره 13989مورخ 94/7/24 هيات دوم  خانم زهره زارع فرزند ناصر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 106/63 
مترمربع پالك شــماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده

 است
187- رای شماره 14379مورخ 94/7/30 هيات دوم  خانم نوشين سهرابي فرزند 
نوراهلل نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه ســه طبقه  به مساحت 
285/89مترمربع پالك شــماره 2856 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز گردیده

 است
188- رای شماره 14380مورخ 94/7/30 هيات دوم  آقاي  ناصر حاجي صالحي 
ســيچاني فرزند عباسعلي نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه سه 
طبقه  به مســاحت 285/89مترمربع پالك شــماره 2856 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز گردیده است
189- رای شماره 16707مورخ 94/9/20 هيات دوم  آقاي محمدرضا کياني فرزند 
رحيم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی  به مساحت 
110/97 مترمربع پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

علی مقدسی خریداری شده است
190- رای شماره 16708مورخ 94/9/21 هيات دوم  خانم فاطمه علي عسکریان 
دستجردي فرزند رجبعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی  به مساحت 110/97 مترمربع پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای علی مقدسی خریداری شده است

191- رای شماره 17137 مورخ 9/28/ 94 و رای اصالحی شماره 17139 مورخ 
94/9/28 هيات دوم خانــم مرضيه رحيــم زاده اصفهان فرزند حســين قلي در 
ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 281/57 مترمربع پالك شماره 12فرعي 
از1774اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
192- رای شــماره 18311مورخ 94/10/29 هيات دوم آقاي محمود عباس پور 
فرزند رضا قلي نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 116 مترمربع پالك 
شــماره20 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
193- رای شــماره 19186مــورخ 94/11/17 هيات اول آقاي ســيدیاور کرمي 
باجگيراني فرزند سيد عليقلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 153/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 53 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای محمد رضا توکلی خریداری شده است
194- رای شماره 19183مورخ 94/11/17 هيات اول خانم منيژه علي دادي شمس 
آبادي فرزند منصور نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 166/71 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 68 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

رجبعلی بقولی دستجردی خریداری شده است
195- رای شماره 14286 مورخ 7/28/ 94 و رای اصالحی شماره 19185 مورخ 
94/11/17 هيات اول آقاي سيد حافظ کریميان گل فرزند سيد غریب نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 153/5مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 53 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای محمد رضا توکلی 

خریداری شده است
196- رای شماره 16682مورخ 94/9/19 هيات دوم خانم اقدس کارگر دستجردي 
فرزند حسين نسبت به ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  به مساحت 63/22 مترمربع 
پالك شماره 4294 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز گردیده است
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/7/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/26

م الف: 20114 اعظم قویدل  رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354104114 ابالغيــه:  شــماره   7 /130
9409983635200712 شماره بایگانی شعبه: 950679 شاکی خانم زینب کاظمی 
فرزند نایب  شــکایتی عليه رحمت علی اميری فرزند جان محمد دائر بر ترك انفاق 
تقدیم دادگاه های کيفری دو شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
115 دادگاه کيفری دو شــهر اصفهان ) 115 جزایی سابق(- مجتمع شهيد بهشتی 
واقع در اصفهان- خيابان شــریعتی- حد فاصل بيمارستان شریعتی و چهار راه 
پليس ارجاع و به کالســه 9409983635200712 )950679 ك 115( ثبت گردیده 
که وقت رســيدگی آن 1395/08/19 و ســاعت 9/30 تعيين شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. ضمنًا شهود و اصول مدارك خود را در جلسه 
دادرسی به همراه بياورید جهت دریافت رونوشت کيفرخواست به شعبه مراجعه 
نمائيد. م الف:20542 شعبه 115 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان)115 جزایی سابق( 

)187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354104117 ابالغيــه:  شــماره   7 /131
9509980360200544 شــماره بایگانی شعبه: 950684 شــکات مهدی و فرهاد 
هر دو رئيسی  شکایتی عليه متهمين حفيظ اله نوری و بهمن نوری مبنی بر قدرت 
نمایی با سالح سرد و توهين و ضرب و جرح عمدی با سالح سرد و تخریب  تقدیم 
دادگاه های کيفری دو شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 115 
دادگاه کيفری دو شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق(- مجتمع شهيد بهشتی واقع در 
اصفهان- خيابان شریعتی- حد فاصل بيمارستان شریعتی و چهار راه پليس ارجاع 
و به کالسه 9509980360200544 )950684 و 950687 ك 115( ثبت گردیده که 
وقت رسيدگی آن روز چهارشنبه  مورخ 1395/08/19 و ساعت 8/30 تعيين شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن متهمين و درخواست شکات و به تجویز ماده 
344 قانون آیين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی می شود تا متهمين پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد. م الف:20541 شعبه 115 دادگاه 

کيفری دو شهر اصفهان)115 جزایی سابق( )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106825306989 ابالغيــه:  شــماره   7 /132
9509986825300184 شــماره بایگانــی شــعبه: 950262 خواهــان/ شــاکی 
رضا پور نادر دادخواســتی به طرفيت  خوانده/ متهم مهــدی محمدی و مرتضی 
سيستانی و ســليمان پناهی و بختيار آقایی و محمد نوروزی و حيدر حيدری به 
خواســته  جلب ثالث ) مالی منقول و غيرمنقول( در پرونده 950056  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شــعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهيد 
نيکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121  ارجاع و 
به کالسه 9509986825300184 ثبت گردیده که وقت رسيدگی آن  1395/08/12 
و ساعت 8/30 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:20547 شعبه 

31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/133 شــماره صادره:1395/14/249431 نظر به اینکه سند مالکيت ششدانگ 
پالك ثبتی شــماره 2 فرعی از 133 اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانســار ذیل 
ثبت 666 در صفحه 413 دفتر امالك جلد 8 به نام مهدی مطهری فرزند مشــهدی 
حجی ثبت و صادر  و تسليم گردیده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 95140970953486 مورخ 1395/04/13 بــه انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 44948 مورخ 1395/04/05 به 
گواهی دفترخانه 12 خوانسار رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیين نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت یا سند معامله به این 
اداره تسليم و رسيد اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 114 امامی رئيس اداره ثبت اسناد و 

امالك خوانسار)224 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350200636 دادنامــه:  شــماره   7 /195
9409980350200965 شــماره بایگانی شــعبه: 941104خواهان: آقای بهروز 
سبزواری فرزند شــاه محمد با وکالت خانم مریم پدیدار فرزند جمشيد به نشانی 
اصفهان- خيابان نيکبخت مقابل دادگســتری ســاختمان مــاکان 5 طبقه 3 واحد 
32- همراه 09133060623 و آقای پيام عزیزیان اصفهانی فرزند ابوالقاســم به 
نشانی اصفهان- خيابان نيکبخت روبروی دادگســتری ساختمان ماکان 5 واحد 
32- همراه 09133023825 خوانده: آقای هيبت اله بيژنی دشت پاگردی به نشانی 
مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخير تادیه 
3- مطالبه خســارت دادرســی، رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان بهروز 
ســبزواری با وکالت خانم مریم پدیدار و آقای پيام عزیزیان اصفهانی به طرفيت 
خوانده هيبت اله بيژنی دشت پاگردی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد ميليون ریال 
وجه چک به شماره 9044249451-93/7/30 عهده بانک ملی اصفهان با احتساب 
هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 
متن و ظهر گواهينامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحيه بانک محال عليه که 
اساسًا داللت بر اشــتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به ميزان مبلغ فوق را دارد 
و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رســيدگی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و نســبت به دعوی دفاع موثری به عمل نياورده و دليلی بر پرداخت 
وجه سند مدرکيه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده، 
دعوی را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفســاریه آن مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد ميليون ریال بابت اصل 
خواسته و نيز مبلغ سه ميليون و سيصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکيل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و 
پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد  چک لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است 
خسارت تاخير تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت 
نماید. رای صادره غيابی بوده و ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل 
واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف:12120 شعبه 

2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )397 کلمه، 4 کادر(
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پیشنهاد  سردبیر:
قتل برای یک عشق مجازی

حوادث ایران

حمله آتشین تسخیر شده جن ها
 به 8 خودرو و یک خانه 

مرد افیونی که بــرای دیدن خانواده اش از شــهر یزد بــه آبادان 
 ســفر کرده بــود در توهم شیشــه ای از ســوی جن ها دســتور 

به آتش افروزی چند خودرو گرفته بود.
چندی پیش مامــوران کالنتری 15 آبــادان در جریان آتش زدن 
 چند خودرو در خیابــان های بهمن منطقه ســده قــرار گرفتند 
 و تیم ویژه ای برای پایان دادن به این اقدامات آتشــین وارد عمل 

شدند.
ماموران در گام نخســت به ســراغ طعمه های عامــل آتش افروز 
 رفته و مشخص شــد این افراد هیچ اختالفی با کســی نداشته اند 

و در این سناریوها هیچ ارتباطی به هم ندارند.
تجسس ها پلیسی ادامه داشــت تا اینکه شامگاه سه شنبه گذشته 
 زن جوانــی در تماس بــا ماموران پلیــس ادعا کرد کــه مردی با 
در دست داشــتن یک ظرف 4 لیتری بنزین در میدان سده آبادان 
 جلوی راه وی را بســته و قصد آتــش زدن خودرویش را داشــته 

که موفق به فرار از دست مرد آتش افروز شده است.
در ادامــه تحقیقات مامــوران پلیــس موفق به شناســایی چند 
مظنون در این پرونده شــده اند، اما این افراد پس از دستگیری در 
 ماجرای آتش زدن خودروها خود را بی گناه می دانســتند تا اینکه 
عصر چهارشنبه 7 مهرماه زن جوانی در تماس با پلیس از سناریوی 

هولناکی خبر داد.
 زن جوان که از ترس به ســختی حرف می زد، بــه ماموران گفت: 
مرد جوانی با در دســت داشــتن 2 ظرف پــر از بنزیــن از باالی 
دیوار وارد حیاط خانه اش شــده است. تیم پلیســی در این شاخه 
از تحقیقات پــی بردند کــه در نزدیکی خانه زن جــوان دوربین 
مداربسته نصب شده اســت و با بررســی فیلم دوربین مداربسته 

چهره مرد آتش افروز به دست آمد.
بدین ترتیب تصویر مرد آتــش افروز در اختیار تیم های گشــتی 
پلیس قرار گرفت و ماموران پس از 24 ســاعت گشــت زنی های 
 نامحســوس در منطقه ســده آبادان مرد آتش افروز را که 2 ظرف 
یک لیتری بنزین در دســت داشت رو به رو شــدند و درعملیاتی 

غافلگیرانه این متهم را دستگیر کردند.
 امیرعلی40 ســاله که راهی جز اعتراف پیش روی خود نداشــت 
 با چهــره ای آرام ادعا کرد که جــن ها به او دســتور آتش افروزی 

می دادند و در این ماجرا بی گناه است.
 این متهم بــه مامــوران گفــت: 2 ماه پیــش برای دیــدن پدر 
 و مادرم از شــهر یزد به آبادان آمدم و اعتیاد به مواد مخدر شیشــه 

دارم.
وی افزود: از همان روز نخست که به آبادان آمدم جن ها به سراغم 
آمدند و دســتور دادند تا 2 خودروی گرانقیمــت را که جلوی یک 

تعمیرگاه پارک شده بود به آتش بکشم.
 این مرد افیونی ادامه داد: جن ها به من دســتور می دادند تا دست 
به آتش خودروی کامیون مرد همســایه مان بزنــم و اگر این کار 
 را نمی کــردم جن ها تهدید به کشــتن پدر و مــادرم کرده بودند 

به همین خاطر دستورات آنها را اجرا کردم تا اینکه دستگیر شدم.
 بنا به این گزارش، متهم پــس از اعتراف به آتــش افروزی هایش 
به دستور بازپرس پرونده روانه زندان شد و تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.

حسین 18 سال دارد و برای یک عشــق مجازی قتل انجام 
داد و توسط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. 

معتقد است او و مقتول قربانی توطئه دختر مورد عالقه اش 
شــده و به خاطر این که زیاد خوش بین بــوده، زندگی اش 
را نابــود کــرده اســت. در دادگاه قضــات او را به قصاص 
 محکوم کردند. با چوبه دار فاصله ای ندارد و امیدوار اســت 

رضایت اولیا دم را کسب کند.
چند وقت است دستگیری شده ای؟

حدود یک سال.
چند روز بعد از قتل؟

سه روز.
چه کسی را کشتی؟

برادر دختر مورد عالقه ام را.
چرا؟

فریب خوردم.
چه کسی فریبت داد؟

خواهر مقتول.
حاال چرا فریب؟

او به من گفت بــرادرش معتــاد اســت و او را آزار و اذیت 
می کند. وقتی فهمید من عاشــقش شــده ام، شرط ادامه 
 دوســتی را قتل برادرش اعالم کــرد. او مــرا گرفتار کرد 
تا خودش رها شــود. من و مقتول قربانی توطئه رویا شدیم. 

یکی مرد و دیگری در انتظار مرگ است.
تو چرا قبول کردی؟

 من خام عشــق او شــده بــودم. آن موقع متوجــه نبودم 
چه کاری خوبی است و چه کاری بد. 

شرایط طوری پیش رفت که زمانی برای فکر کردن نداشتم. 
همه چیز یک دفعه رخ داد و من زندگی و آینده ام را باختم.

حاال چرا فکر می کنی فریب خورده ای؟
چون همــه حرف های رویا در مــورد بــرادرش دروغ بود. 

برادرش معتاد بود، اما او را آزار نمی داد.
چطور باهم آشنا شدید؟

در یکی از شــبکه های اجتماعــی. هر دو عضــو یک گروه 
 بودیم. ســر یــک موضــوع بــا هــم » کل کل « کردیم 
و من وارد چت خصوصی با او شــدم. بعــد از مدتی، کل کل 

جای خودش را به حرف های عاشقانه داد. 
 بعــد از این کــه کنکــور دادم، ارتباط مان بیشــتر شــد 
 و هــر روز همدیگــر را می دیدیــم. او ســر کار می رفت. 

من صبح ها می رساندمش و عصر او را بر می گرداندم.
 یک روز دلم را بــه دریــا زدم و از او خواســتگاری کردم، 
 اما او خیلــی راحت گفت ما نمی توانیم بــا هم ازدواج کنیم 
و باید او را فراموش کنم. از شــنیدن این جواب شوکه شدم. 
باورم نمی شــد این حرف را بزند. وقتی دلیلش را پرسیدم، 
 شــروع به گریه کرد و ادعا کرد برادرش مانع ازدواج اوست 

و برای این که بخواهیم با هم ازدواج کنیم باید او را از سر راه 
برداریم که ممکن نیست.

 تو هم قبول کردی او را بکشی؟
 ابتدا نه. گفتــم بگذار با او حرف بزنم شــاید راضی شــود، 
اما در جواب گفت اگر با بــرادرم صحبت کنی هر دوی ما را 
می کشــد. من آدمی نبودم که قتل انجام دهم. وقتی از هم 
جدا شــدیم او تلفنش را خاموش کرد و دیگر سر کار نرفت. 
 مثل دیوانه ها شــده بودم. نمی دانســتم چه کنم تا این که 
یک روز با مــن تماس گرفت و گفت بــرادرش او را در خانه 
زندانی کرده اســت. خیلی اصرار کردم تا آدرس خانه شان 
را داد و به دیدنش رفتم. برادرش نبود و در حال حرف زدن 
بودیم که صدای در آمد. رویا وحشت  زده از جایش بلند شد 
و از من خواســت آنجا را ترک کنم. او چاقویــی به من داد 
و خواســت مراقب برادرش باشــم. در راه پله با پسر جوان 
رو در رو شدم، قوی هیکل بود. پرســید اینجا چه می کنی؟ 
فکر کرد دزد هستم و خواست سد راهم شود. ترسیده بودم 

و با چاقو ضربه ای به او زدم و فرار کردم. 
بعد از دستگیری تازه متوجه شدم رویا با نقشه  من را به آن 

خانه کشانده و چاقو را به دست من داده بود.
چرا باید این کار را می کرد؟

چون برادرش سد راه برای خارج رفتنش بود. 
 او برادرش را کشــت و من را هــم پای چوبه دار فرســتاد 

و راحت رفت خارج از کشور.
فکر نمی کنی دلیل قانع کننده ای نیست؟

غیر از این نمی تواند باشد.
خانواده ات به مالقاتت می آیند؟

 مادرم هــر هفته می آید. آنهــا برای این کــه بتوانند راحت 
به مالقات بیایند، خانه را فروختند و به کرج آمدند. 

مادرم هر هفته با گریــه از من خداحافظــی می کند و آب 
شدن او را می بینم. هر هفته به اندازه یک سال پیر می شود.

برای جلب رضایت اولیای دم کاری نکردی؟
خیلی تالش کردیم اما مادر مقتول حاضر به رضایت نیست. 

او می گوید وقتی مرا باالی چوبه دار ببیند، آرام می گیرد.
در زندان چه می کنی؟

درس می خوانم.
پس به آزادی امید داری؟

 در زندان اگر به آزادی امید نداشــته باشی نمی توانی دوام 
بیاوری. آنجا همه برای آزادی و زنده ماندن تالش می کنند.

با رویا صحبت نکردی؟
 نه. ســه ماه بعد از ایــن ماجرا از ایــران رفــت. او آن قدر 
بی معرفت بود کــه مادرش را هــم در ایــن وضعیت تنها 

گذاشت و رفت.
حرف آخر...

حرفی نــدارم. من به خاطر خــوش بین بــودن همه چیز 
زندگی ام را باختم و حاال دارم تــاوان آن را می دهم. کاش، 
با خانوادم مشورت می کردم. فکر کردم چون دانشگاه قبول 
 شــده ام عقل کل هســتم و رویا را در کنار خودم می دیدم. 

تا امید هست می جنگم شاید موفق شدم آزاد شوم.

رویا مرا به خانه شان دعوت کرد؛

قتل برای یک عشق مجازی

قصه های دادگاه

یک زوج جوان که پس از یک ســال انتظار راهی خانه بخت 
شــده بودند تنها 3 روز پس از ازدواج به خاطر دخالت  های 

مادر عروس برای جدایی به دادگاه خانواده رفتند.
زوج جوان مقابل قاضی شــعبه 268 دادگاه خانواده تهران 
 نشســته بودند که قاضی پس از مطالعه پرونــده با تعجب 
 از مرد جــوان پرســید: علت درخواســت طــالق آن هم

3 روز پــس از ازدواج تان چیســت؟ کامیــار در حالی که 
ســر به زیر انداختــه بود به آرامــی گفت: یک ســال قبل 
ترم آخر دانشــگاه بودم و بــرای تامین مخــارج در مغازه 
 یکی از آشــنایان کار می کردم. یــک روز به طــور اتفاقی 
 با همســرم آشــنا شــدم که برای خرید به مغازه آمده بود. 
 در همان دیدار احســاس عجیبــی وجودم را فــرا گرفت. 
بعد هم شماره تلفن همراه یاســمن را گرفته و چند روز بعد 
با او قرار مالقات گذاشــتم. دیدارهــا و تماس های تلفنی ما 
ادامه داشــت تا این که با طرح موضوع ازدواج، خانواده های 
مان را نیز در جریان قرار دادیم. خوشــبختانه خیلی زود با 
توافق خانواده » یاســمن « مراســم رســمی خواستگاری 
برگزار شــد. اما در ادامه مــادرش کــه زن پرتوقعی بود به 
 طرح خواسته های عجیبش پرداخت. من هم برای رسیدن 
به دختــر موردعالقه ام بــا مهریــه یک هزار ســکه طال، 
برگزاری جشن عروســی در تاالری باشکوه و خرید بخشی 
از جهیزیه موافقت کــردم. این درحالی بود کــه خانواده ام 
 به شــدت با آن مخالف بودند. ســرانجام با ســختی فراوان 
 و کمــک خانواده و دوســتان و بدهی ســنگین عروســی 
چهل میلیون تومانی برگزار شــد. اما افســوس که خیلی 
 زود متوجــه شــدم همه ایــن تالش هــا بی فایــده بوده 
 و همســرم همچنــان تحــت نفــوذ حرف هــای مــادر 

و خانواده اش زندگی مان را جهنم کرده است. 
در ادامه زن جوان که سکوتش را شکسته بود به قاضی گفت: 
حرف های همســرم را قبول دارم و شــرمنده او هستم. اما 
افسوس که نه من، بلکه هیچ کدام از اعضای خانواده ام اجازه 

نداریم روی حرف مادرمان حرف بزنیم.
حاال هــم ســه روز پــس از شــروع زندگی مشــترک به 
این نتیجه رســیده ام که ادامــه زندگی ما هیــچ فایده ای 
 نــدارد. چرا که همســرم به شــدت از مادرم دلگیر اســت 
 و دایــم می گوید ایــن زندگی بــه نتیجه ای نمی رســد. 
حاال هم تصمیم دارم مهریه ام را ببخشم و بخشی از هدایای 
عروسی را نیز به او بپردازم تا کمی از بدهی سنگین را تسویه 
کند. ضمن ایــن که می خواهم بــه او ثابت کنم عاشــقانه 
دوستش دارم. قاضی عموزادی پس از شنیدن اظهارات زوج 
جوان و ارایه راهکارهای کارشناسی عروس و داماد را از طالق 

منصرف کرد و زوج جوان با لبخند از محکمه بیرون رفتند.

درخواست طالق 
تنها سه روز پس از ازدواج

مادرم هر هفته 
می آید. آنها برای 

این که بتوانند 
راحت به مالقات 

بیایند، خانه را 
فروختند و به کرج 

آمدند. مادرم 
هر هفته با گریه 

از من خداحافظی 
می کند

همه چیز یک دفعه رخ داد و پسر درس خوان خانواده تبدیل به یک قاتل شد و به جای کالس دانشگاه راهی زندان 
شد.  فرصت نکرد طعم شیرین دانشگاه را بچشد و به جای آن ترس از اعدام کامش را تلخ کرد. 

ابالغ وقت رسیدگی
7/116 در خصوص پرونده کالسه 690/95 خواهان عبدالرضا یزدان پناه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به طرفیت هژیر خسروی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/17  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20430 شعبه 29  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/116 در خصوص پرونده کالسه 689/95 خواهان عبدالرضا یزدان پناه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت مهدی معصومی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/17  ســاعت 3/45  عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:20431 شعبه 29  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/118 شــماره ابالغیــه: 9510106825306962 شــماره پرونــده: 
9509986825300287 شماره بایگانی شعبه: 950377  خواهان/ شاکی 
علی کثیری عسگرانی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم امیر علی حسینی 
به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه اول اتاق 121  
ارجاع و به کالسه 9509986825300287 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/08/17 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:20548 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)185 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/119 شــماره ابالغنامــه: 9510100351406840 شــماره پرونــده: 
9409980351400609 شماره بایگانی شعبه: 940679  خواهان/ شاکی 
جالل تیموری و اصغر منوچهری اردستانی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ 
متهم علیرضا سواری و بانک اقتصاد نوین و شرکت آرمان بتن سپاهان به 

مدیریت علیرضا ســواری و محمدرضا خانی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرســی و ابطال اجرائیه) موضوع اجراییه مالی است( و دستور موقت  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالســه 9409980351400609 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/16 و ساعت 12 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:20565 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)199 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ

7/120 شــماره ابالغنامــه:9510100353102433 شــماره پرونــده: 
9509980362000630 شــماره بایگانی شــعبه:950817 ابالغ شــونده 
حقیقی: حمید قربانی فرزند حسین به نشــانی اصفهان بلوار بعثت کوچه 
شــهید اشــرفی بن بســت رجائی پالک 79 ، تاریخ حضور:1395/08/16 
یک شــنبه ســاعت: 9/30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره 
349،  علت حضور: در خصوص شــکایت علیه شــما به اتهامات نگهداری 
99 لیتر مشــروب دســت ســاز و نگهداری دو قبضه ســالح شکاری دو 
 لول غیــر مجاز در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر 

شوید. 
م الف:20563 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)105 جزایی سابق(  

)94 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/121 شــماره ابالغیــه: 9510106825307044 شــماره پرونــده: 
9509986825300384 شــماره بایگانی شعبه: 950488 خواهان/ شاکی 
افشــین قدیریان دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم حامد عاصی پور 
به خواســته  اعســار از پرداخت محکوم بــه  تقدیم دادگاه هــای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه اول اتاق 121  
ارجاع و به کالسه 9509986825300384 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/08/16 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:20546 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)171 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/122 در خصــوص پرونده کالســه 200/95 خواهان ســعید آقابابائی 

دادخواستی مبنی بر واخواهی  به طرفیت سید مهدی امامی به وکالت حسین 
کالنتری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/16  ساعت 17 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20498 
شعبه 27  مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/123 در خصوص پرونده کالســه 601/95 خواهان مجتبی ســلیمانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت محمدرضا علی بخش تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/15  ساعت 16 عصر تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق  
شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20505 شعبه 16  
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )111 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/124 در خصــوص پرونــده کالســه 751/95 خواهان مهنــاز بهارلو 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت طیبه امینی الرگانی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/12  ســاعت 18/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق 
شمالی شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20487 شعبه 17 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

7/125  در خصوص پرونده اجرایی به شماره 1707/95 شعبه 4 آقای بهمن 
مقدم محکوم است به پرداخت مبلغ 13/730/000 ریال در حق خانم ایران 
دوست گردیده است و با توجه به اینکه یک دســتگاه فریزر از آقای مقدم 
توقیف شده است نسبت به درج کامل متن باال به انضمام نظریه کارشناسی 
اقدام و در پایان آگهی حتمًا قید گردد کــه آقای بهمن مقدم تا 7 روز پس از 
نشر آگهی حق اعتراض نســبت به نظر کارشناسی را دارد.  م الف:20530 
شعبه 4  مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )89 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

7/127 شــماره ابالغیــه: 9510106836204925 شــماره پرونــده: 
9409986836200458 شــماره بایگانی شعبه: 941192 خواهان/ شاکی 
مریم نوروزی کاهیدی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سید ابوالقاسم 
شاهرخی به خواسته طالق به درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 

به شــعبه 2 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 4- اتاق 402 ارجاع و به کالسه 
9409986836200458 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
داور خود را که حداقل 30 سال متاهل و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی 
می باشد ظرف یک هفته معرفی نماید. م الف:20537 شعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/128 شــماره ابالغیــه: 9510100354104143 شــماره پرونــده: 
9209980364600564 شماره بایگانی شعبه: 920820 شاکیه خانم لیال 
دروند عراقی فرزند کمال شــکایتی علیه متهمین 1- قدرت اله گودرزی و 
2- محمد ستاری فرد دائر بر کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع 
تقدیم دادگاه های کیفری دو شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق(- مجتمع 
شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارستان 
 شــریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالســه 9209980364600564 
) 920820 ک 115( ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن روز چهارشنبه مورخ 
1395/08/19 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:20540 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)115 جزایی سابق( 

)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/129 شــماره ابالغیــه: 9510100354104122 شــماره پرونــده: 
9509980359700342 شماره بایگانی شعبه: 950678 شاکی خان محمد 
خالقی فرزند محمد یعقوب شکایتی علیه متهمین 1- عبداله مومنی 2- رشید 
رسولی 3- ســیف اله مهدی مراد 4- یوســف رمضانی دائر بر ضرب و 
جرح عمدی با چاقــو تقدیم دادگاه هــای کیفری دو شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 115 جزایی سابق(- مجتمع شــهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان 
شــریعتی- حد فاصل بیمارستان شــریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به 
کالسه 9509980359700342 ) 950678 و 950680 ک 115( ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن روز چهارشنبه مورخ 1395/08/19 و ساعت 9 تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به 
تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی می شود تا متهمین پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
م الف:20543 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)115 جزایی سابق( 

)186 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
گزارش ال موندو از جاذبه های گردشگری ایران

دیدنی ها

اخبار

سوژه روز

قاب روز

کلیسای کانتور )برج ناقوس(
کلیسای کانتور یکی از کوچک ترین کلیساهای ایران است که به برج ناقوس هم شهرت دارد. این کلیسا در جنگ جهانی دوم در زمان اشغال روس ها در شهر قزوین ساخته شد. داخل آن و قسمتی از نمای بیرونی غربی، تزئینات گچبری جالبی دارد و نمای خارجی، یکسره 
آجر قرمز بوده و دور تمام پنجره ها که به شــکل نعل اسب ساخته شده، دو ردیف آجرکاری برجسته کار شده اســت. برج ناقوس هم در ضلع غربی کلیسا قرار دارد. حیاط کلیسای کانتور آجر فرش است که چند ســنگ قبر هم در آن دیده می شود. یکی از این سنگ قبرها 

متعلق به یک خلبان روسی است که بر اثر سقوط هواپیما در جنگ جهانی دوم کشته شده و دیگری مربوط به یک مهندس روسی است. این کلیسا پالن چندضلعی نامنظم و نمای آجری قرمز رنگی داشته و با سایر بناهای قزوین کامال فرق دارد.

دانشمندان برای کشف رموز و قوانین پنهان جهان، از هر وسیله و ابزاری 
اســتفاده کرده اند. یکی از نوابغ جهان، دانشــمند و مختــرع ایتالیایی، 
گالیله اســت که در زمینه فیزیک، نجوم، ریاضی و فلســفه صاحب نظر 
بود. او با تلسکوپی که خود ساخته بود، به رصد آسمان پرداخت و توانست 
به اطالعات جدیدی در علم نجوم دســت یابد. گالیلئو گالیله در ســال 
۱۶۴۲ میالدی در سن ۷۷ سالگی درگذشــت؛ اما هنوز یاد و خاطره اش 
در افکار جهانیان زنده اســت. تلســکوپی که گالیله آن را با دستان خود 
ساخت و توانست بسیاری از نظریه های ستاره شناسی را زیر سوال ببرد، 
با اســتفاده از یک لوله فلزی و دو عدسی ساخته شــده و همچنان باقی 
است. گالیله با نام پدر علم مدرن هم شــناخته می شود. او با افراد زیادی 
 از جمله کشیش های کلیسا و روســای چندین دانشگاه جنگید تا بتواند

نظریه هایش را به گوش جهانیان برســاند. او در این راه، حتی به عنوان 
فردی بی دین و مرتد شناخته شــد؛ بنابراین تلسکوپ او نقش زیادی در 
تغییر افکار مردمان دنیا داشت. اگر بخواهیم از نظر ظاهری این تلسکوپ 
خاص را بررسی کنیم، باید بگوییم بدنه این تلسکوپ، فلزی و پوشیده با 
چرم قهوه ای و قرمز رنگ است. این وسیله شبیه لوله ای نازک می باشد 
که با ظرافت تمام با طال زینت داده شــده اســت. گالیله در ساخت این 
تلسکوپ از ۱۷ قطعه مختلف استفاده کرده است. این دانشمند در دوران 
زندگی پر بارش دستگاه و وسیله های بســیاری ابداع کرد؛ اما تلسکوپی 
که او ســاخت، از اهمیت بیشــتری نزد جهانیان برخوردار شد. برخی به 
اشتباه گمان می کنند که گالیله تلسکوپ را اختراع کرده؛ در صورتی که 

مردمان پیش از او نیز از تلسکوپ استفاده می کردند.
سال ساخت: گالیله در سال ۱۶۰9 میالدی ) برخی منابع ۱۶۱۰ (  

تلسکوپ مشهورش را ساخت.
محل نگهداری: از روی تلســکوپ گالیله ماکت های بی شماری 
 ســاخته انــد؛ امــا نســخه اصلــی آن در رصــد خانــه گریفیــت 
)griffith ( در لس آنجلس نگهداری می شود که البته فقط ماکت این 

تلسکوپ در معرض دید عموم قرار دارد.

روزنامه ال موندو ) دومین روزنامه بزرگ کشور اسپانیا (، در ویژه نامه سیر 
و سیاحت خود، جاذبه های گردشــگری ایران را به قلم »زاهیدا ممبرادو«، 

خبرنگار این روزنامه در تهران،  تشریح کرده است.
به نقل از ایرنا، در این ویژه نامه آمده اســت که طی چنــد دهه اخیر، ایران 
 که فقط شــاهد ارائه تصاویــر غیر واقعی از خــود بوده و تقریبــا خارج از 
برنامه های گردشــگری آژانــس های مســافرتی قرار داشــته، آنچنان 
مقصد جذاب توریســتی گردیــده که دهان هــر بازدید کننــده ای را از 
تعجب باز می گــذارد. در این ویژه نامه آمده اســت:  شــاید بتوان مطلب 
مشــابهی در مورد دیگر کشــورهایی که احتماال مورد قضاوت نادرســت 
قرار گرفته باشــند هم چنین گفت؛ اما شکی نیســت که قطعا هیچ کدام 
از آنها، این همه زیبایی، تاریخ، فرهنگ، ســحر و جذابیت طبیعی ایران را 
 ندارند. زاهیدا ممبــرادو در ادامه توصیفاتش از ایــران به توصیف تبلیغی

جذابیت های گردشــگری ایــران پرداخته و از تجربه ســفر شــخصی 
خودش از شــمال به جنوب کشور سخن می گوید. ســفر او از تهران آغاز 
شــده و در همین بخــش، جذابیت های گردشــگری پایتخــت ایران را 
نام می برد: کاخ گلســتان، میــدان آزادی و برج میالد. ممبرادو ســپس 
به کاشــان می رود و از زیبایی وصف ناپذیر و معمــاری خانه های قدیمی 
 این شــهر تاریخی ســخن می گوید. بخش دیگــری از توصیفــات او به 
 جاده های ایــران، زیبایــی و امنیت آنهــا اختصــاص دارد و در این باره 
 می گوید: سفر زمینی در این جاده ها بسیار مطمئن است. در ادامه گزارش

ال موندو، زاهیــدا ممبرادو، زیبایی هــای ابیانه کــه او را مجذوب کرده و 
ورودش به اصفهــان را توصیف می کند. او زیبایی های اصفهان )شــهری 
که برای خیلی ها زیباترین شــهر ایران است( را میدان امام )نقش جهان(، 
 عالی قاپو، مســجد شــیخ لطف ا...، بازار بزرگ این شــهر و سی و سه پل 
برمی شــمرد. ممبرادو بعد از اصفهان به یزد رفته و از زیبایی های تاریخی 
این شــهر کویری از جمله بادگیرهای آن برای خواننــدگان این روزنامه 
گفته اســت. جالب اســت بدانید مســئله ای که برای ایــن مجله مورد 
 توجه بوده، آیین زرتشــتی اســت که در دوران قبل از اسالم، مذهب اکثر

ایرانی ها بوده و امروز در یزد گرامی داشــته می شــود. ممبرادو به صورت 
ویژه تاکید می کند که برخالف آنچه تصور می شود، ایران یک کشور بسیار 
امن است؛ شاخص جرم و جنایت در آن بسیار پایین بوده و پلیس در برابر 
 هرگونه مشکلی که برای گردشــگران پیش بیاید، فورا به کمک گردشگر

می آید. خبرنــگار ال موندو همچنین می افزاید: هیــچ گونه خطری برای 
زنانی که بخواهند به تنهایی در ایران مسافرت کنند هم وجود ندارد.

رییس سازمان گردشــگری و میراث فرهنگی گفت: ۲۰ درصد از 
هزینه سفر به ۷ مقصد گردشــگری در قالب یارانه سفر پرداخته 
می شود تا گردشــگران بیشــتری به مناطق کمترشناخته شده 
سفر کنند. مســعود ســلطانی فر افزود: برای هفت مقصد جدید 
گردشــگری برنامه ریزی کرده ایم که امســال همه اقشار جامعه 
بتوانند سفر کنند و ۲۰ درصد از هزینه سفر آنها را در قالب یارانه 

سفر می پردازیم.
سلطانی فر در تشــریح جزئیات این طرح گفت: تاکنون سه استان 
این کار را شــروع کرده اند و بقیه اســتان ها با توجه به شرایط آب 
و هوایی خود، در حــال برنامه ریزی برای انجام ســفرهای ارزان 
هســتند. بنابراین در قالب یک کانون، هماهنگی گردشگری سفر 
ارزان در دستور کار قرار گرفته و دست اندرکاران گردشگری باید 
به کمک ما بیاینــد و در این زمینه یک همگرایی وجود داشــته 
باشد. به نظرم اگر کمی هم ایرالین ها در زمینه نرخ بلیت هواپیما 

کوتاه بیایند، می توانیم این سفرها را اجرایی کنیم.

تلسکوپ گالیله

گزارش ال موندو از جاذبه های 
گردشگری ایران

جزئیات پرداخت »یارانه سفر«

 ایرالین ها برسر قیمت کوتاه بیایند

رییس کمیســیون گردشــگری اتاق ایران گفت: با تحقق 
توســعه فناوری اطالعات در صنعت گردشــگری، ارتباط 
نزدیکی بین گردشــگران بــا صاحبان صنایع وابســته به 
گردشــگری مانند هتلــداران، تورگردانان و غیــره برقرار 
می شــود. احمــد اصغری، بــا بیــان اینکه امــروزه برای 
ایجاد رشد صنعت گردشــگری کشــورمان باید به سمت 
توســعه فناوری اطالعات درخصوص گردشــگری حرکت 
کنیم، گفــت: باتوجه به وجــود ظرفیت های بســیار زیاد 
در عرصــه گردشــگری، نبایــد از نقش مهــم و محوری 
 فناوری اطالعات بــه منظور ایجــاد رونق در ایــن زمینه 

غافل شد.
رییس کمیسیون گردشــگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به 
اینکه توســعه فناوری اطالعات در عرصه گردشگری باعث 
تلقی شدن این صنعت به عنوان صنعتی پاک می شود، بیان 
کرد: باید زیرســاخت های مختلف مانند رزرو آنالین بلیت، 
محل اقامت، دریافت اطالعات از منطقه گردشگری و غیره 
که زیر مجموعه فنــاوری اطالعات به حســاب می آید، به 
طور کامل فراهم شــود؛ زیرا امروزه این روند در کشورمان 

با ضعف جدی روبه رو است.
وی ضمن تاکیــد بر اینکه گردشــگری یکــی از مطمئن و 
ارزان ترین منابع  توسعه کشورها محســوب می شود، افزود: 
باید دسترسی آسان تری برای تهیه ملزومات سفر گردشگران 
خارجی و داخلی فراهم شــود تا بتوان ایران را به عنوان یک 
مقصد مناسب گردشــگری به تمام دنیا معرفی کرد. اصغری 
با اشــاره به اینکه امروزه فضای مجــازی، فرصت تبلیغاتی 
مناســبی را برای ایجاد رونق در تمام عرصه ها به وجود آورده 
است، ادامه داد: با توســعه فناوری اطالعات و ارائه محتوای 
 مناســب، می توان جذابیت های گردشــگری، ظرفیت های 
سرمایه گذاری و سایر موضوعات مختلف در این زمینه را به 
عالقه مندان گردشــگری داخل و خارج کشور معرفی کرد. 
رییس کمیســیون گردشــگری اتاق ایران، موفقیت برخی 
 از کشــورهای منطقه در رونق صنعت گردشگری شــان را 
بهره گیری از فرصت فنــاوری اطالعات دانســت و تصریح 
کرد: نباید فراموش کرد که از طریق مذکــور می توان اقدام 
به بازاریابی اینترنتی و جذب گردشگر کرد که این شیوه هم 
اکنون در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد.

 وی تصریح کرد: فناوری اطالعات و توســعه زیرساخت های 
این موضوع موجب اطالع رســانی صحیح و سریعی در حوزه 
گردشــگری می شــود و در این میان، ارتباط نزدیکی بین 
گردشگران با صاحبان صنایع وابســته به گردشگری مانند 

هتلداران، تورگردانان و غیره برقرار می شود.

ارتباط افزایش جذب 
گردشگر با توسعه فناوری 

نگاه روز

به حاشــیه رانده شــدن موزه هنرهای تزئینی اصفهان، ما 
را بر آن داشــت تا با پرداختن به این موزه ویژه در اســتان، 
به واکاوی عللی بپردازیم که ســبب کمرنگ شدن نام موزه 
هنرهای تزئینی در اذهان شده است. در این گزارش ابتدا به 
معرفی موزه خواهیم پرداخت و در ادامه نیز علل این سکوت 
و سکون را از زبان مدیریت موزه هنرهای تزئینی اصفهان و 
مســئول اموال منقول و رییس اداره موزه های استان جویا 

می شویم که در ادامه خواهید خواند:
عمارت رکیب خانه

 عمارت رکیــب خانه در اوایــل قرن یازدهم هـــ.ق حدود 
۴۰۰ ســال پیش مقارن با ســلطنت شــاه عبــاس اول، 
 احداث و جهت نگهــداري لوازم ســوارکاري و یراق آالت و

مرکب هاي ســلطنتي مورد اســتفاده قرار مي گرفت. این 
عمارت بــا انقراض حکومــت صفویه متروک شــد و بعدها 
در دوران قاجــار به دســتور میــرزا ظل الســلطان، فرزند 
ناصرالدین شــاه قاجار، پس از انجام الحاقــات و تعمیراتي 
 به ســبک و ســیاق روز، به عنــوان اندرونــي اختصاصي 
»ظل السطان« مورد اســتفاده قرار گرفت. در دوران پهلوي 
این ساختمان به اداره آمار و ثبت احوال اختصاص یافت و بار 
دیگر تغییراتي خصوصا در جبهه غربــي آن صورت گرفت. 
عمارت رکیب خانه در مرکز شــهر اصفهــان و در نزدیکی 
بناهای مشــهوری همچون تاالر اشــرف، کاخ چهلستون، 
عالی قاپــو و توحیدخانه قرار دارد و از جملــه بناهای بافت 
قدیم اصفهان به شــمار می رود که در اوایــل قرن یازدهم 
هجری، مقارن با ســلطنت شــاه عباس اول، به عنوان یکی 
از بناهای مجموعــه دولتخانه صفوی احداث شــد و محل 

نگهداری لوازم سوارکاری و یراق آالت، اصطبل دولتی بوده 
اســت. با اضمحالل حکومت صفویه، عمارت »رکیب خانه« 
متــروک گردید و بعدهــا در عصر قاجار به دســتور »حاج 
محمد حسین خان صدر اصفهانی«، صدراعظم نیک اندیش 
فتحعلی شاه، احیا شد؛ ســرانجام در دوره حکومت »مسعود 
میرزا ظل الســلطان« بعد از انجام تعمیرات و الحاقاتی که با 
آن دوره سازگار بود، به عنوان محل زندگی این حاکم تعیین 
گردید. در دوران پهلوی اداره آمار و ثبت احوال اصفهان در 
این محل مستقر شــد و تغییراتی در ساختمان و مخصوصا 

جبهه غربی آن صورت گرفت.
موزه هنرهای تزئینی اصفهان

در ســال هاي بعد از پیروزي انقالب اسالمي، پیرو مصوبات 
شــوراي عالــي شهرســازي و معمــاري ایران، ســازمان 
 میراث فرهنگي کشــور درصدد برآمد تا عمــارت تاریخي

»رکیب خانه« را مرمت و بازســازي نماید و از آن به عنوان 
یک مجموعه فرهنگي اســتفاده کند؛ لذا بــا انتقال حدود 
چهار هزار اثر فرهنگــي- هنري از مــوزه هنرهاي تزییني 
سابق تهران و ســایر موزه هاي ســازمان، » موزه هنرهاي 
تزییني ایران «  در ۲9 مردادماه ۱۳۷۵ خورشیدی گشایش 

یافت.
موزه هنرهای تزئینی اصفهان عذری موجه دارد

مســئول اموال منقول و رییــس اداره موزه های اســتان 
اصفهان، به تعطیل بودن موقتی مــوزه و درگیری آن برای 
تعمیرات، به عنــوان عامل اصلی ســکون در موزه هنرهای 
تزئینی و کمرنگ شــدن نام این موزه در اذهان اکتفا نمود. 
ساغر حمیدی اظهار داشت: تعمیرات موزه هنرهای تزئینی 

هنوز هم تکمیل نشده است و وضعیت کنونی موزه هنرهای 
تزئینی، یعنی کمتر دیده شــدن و کمتر سخن گفتن از آن، 
به دلیــل تعطیلی موقتی آن برای تعمیــرات، عذری موجه 

است.
 پویانبودن موزه ها در ایران مبحثی عمومی است

در ادامه واکاوی علل کمرنگ شــدن نقــش موزه هنرهای 
تزئینــی اصفهان، با مدیریــت موزه گفــت وگویی صورت 
گرفت. محســن احمدی به خبرنــگار ایمنا گفــت: وقتی 
صحبت از رکود موزه ما می شود، بحث از نداشتن مخاطب 
است؛ بحث از نداشــتن فعالیت های فرهنگی است؛ بحث 
 از نداشتن یکســری حرکات نرم افزاری اســت که در دل 
موزه ها باید ایجاد شــود و به جریان بیفتند و درواقع دالیل 

زیادی برای ایجاد این رکود داریم.
مدیر موزه هنرهای تزئینی اصفهان اظهار داشــت: بناهای 
پرمخاطب اصفهان مانند چهلســتون و میدان نقش جهان 
نیز در سال 9۵ تحت الشعاع آکواریوم اصفهان قرار گرفتند و 
به همین دلیل درصد خاصی ریزش مخاطب داشتیم. خیلی 
از مســافران تمایل داشــتند برای دیدن آکواریوم متقبل 
هزینه شــوند؛ ولی حتی به صورت رایگان نیــز به بازدید از 
موزه تمایل نداشــتند! این یک مشکل فرهنگی است که در 
سطح عام در موزه ها برقرار اســت و بحث پرشدن این خأل 
و فرهنگ ســازی برای جامعه که باعث دیدار مردم از موزه 

شود، مستلزم هزینه است.
محســن احمدی تصریح نمود: متاســفانه طی چندســال 
گذشــته در بحث موزه ها، اداره کل موزه هــا هیچ ردیفی 
برای فعالیت های فرهنگــی درنظر نگرفته اســت و حتی 
 هزینه هــای جاری مــا نیز دچار مشــکل اســت و گاهی

 ردیف هایی در بعضی زمینه ها می آید که شــاید ضروری 
نباشد.

وی ادامه داد: ما در سال گذشــته در موزه هنرهای تزئینی 
اصفهان، نمایشگاهی با نام »شــکوه ایران« برگزار کردیم و 
چیزی حدود ۲۰۰ شــیء باارزش ایران از هزاره های هفتم 
پیش از میالد تا قاجار و حتــی دوران معاصر را در این موزه 
به نمایش گذاشتیم. این نمایشگاه پیش از این در ۲۶ کشور 
اروپایی برگزار شــده بود و در ایران فقــط در موزه هنرهای 

تزئینی اصفهان برگزار شد.
باوجود اینکه این نمایشــگاه در ایام نوروز نیز در این موزه، 
 برپا و از تبلیغــات تلویزیونی و بنرهــای تبلیغاتی فراوان و

اطالع رسانی سازمان نیز استفاده شــد، بیش از ۱۵درصد 
نســبت به ســال قبل از آن، افزایش مخاطب حاصل نشد. 
این نشان می دهد که این چالش، عمیق تر از صحبت های 

سطحی و مدیریتی و تخصصی ماست.
محسن احمدی افزود: پتانســیل موزه ای در اصفهان بسیار 
باال و شهرت و اصالت شهر ما بیش از پاریس است؛ بنابراین 

ما می توانیم موزه ای مانند لوور در اصفهان بسازیم.
مدیر موزه هنرهای تزئینی اصفهان تاکید نمود: ما آینده را 
به نســل نو تحویل می دهیم و باید یادمان باشد که نسل نو 

منتظر قرن نمی شود.

موزه هنرهای تزئینی اصفهان، یکی از غنی ترین موزه های اســتان اصفهان است که این روزها کمتر نامی از 
آن برده می شود و شاید دلیل آن، سکون و سکوت حاکم بر موزه های ایران است که در موزه هنرهای تزئینی 

به صورت جدی تر حاکم شده است.

متاسفانه طی 
چندسال گذشته 
در بحث موزه ها، 
اداره کل موزه ها 
 هیچ ردیفی برای 

فعالیت های 
فرهنگی درنظر 

نگرفته است

شهرت و اصالت اصفهان، از پاریس بیشتر است

در کمیته اطالع رسانی ســتاد اربعین حســینی، آخرین جزئیات 
از راهپیمایی میلیونی اربعین و شــرایط زائــران اصفهانی مطرح و 

بررسی شد.
مســئول کمیته ارتباطات و اطالع رسانی اســتان اصفهان در این 
جلسه با اشــاره به سختی های ســفری که برای زائران وجود دارد، 
بیان کرد: شــاید برخی از افراد به محض رفتن به شــهری دیگر به 
دلیل تفاوت های آب و هوایی دچار بیماری شــوند؛ بنابراین باید با 
اطالع رسانی دقیق، زائران را از ســختی های احتمالی در راه با خبر 
کنیم. اطالعاتی که به افراد ارائه می شود، باید مستند و واقعی باشد؛ 
برخی از مواقع اطالعاتی که ارائه می شود، متاسفانه مستند و واقعی 

نیست. 
فرهمند تصریح کرد: اطالعاتــی که به زائران ارائه می شــود، باید 
صحت داشته باشــد؛ زیرا اگر در طول سفر با مشکلی مواجه شدند، 
باید بتوانند روی این اطالعات حســاب کنند؛ بــه عنوان مثال اگر 
فردی گم شود )که در مراسم اربعین این اتفاق بسیار رخ می دهد(، 

باید بداند که به چه کسی مراجعه کند.
وی خاطرنشــان کرد: زائران امام حســین)ع( بایــد مورداحترام 
بســیار قرار بگیرند و اطالعات باید در دســترس زائران باشد؛ برای 
مثال اگر فردی دچار افت فشارخون شــد و اورژانس نیز نبود، باید 
اطالع رسانی صورت گیرد تا افراد بدانند که در چنین موقعیتی، چه 

اقدامی برای بهبود بیمار انجام دهند.
مباحث پیرامــون راهپیمایی اربعیــن باید به خوبی 

اطالع رسانی شود
نماینده بعثه مقام معظم رهبری در اســتان اصفهان نیز با اشــاره 
به مبحث اطالع رســانی راهپیمایی عظیم اربعیــن گفت: اربعین 
بزرگ ترین مانور در دنیاست و نکته قابل  توجه اینکه تنها شیعیان 
در این مراسم شــرکت نمی کنند؛ بلکه از ســایر ادیان نیز در این 

مراسم حضور دارند.
حجت االسالم محمدرضا فقیهی افزود: از این مراسم باید به عنوان 
فرصتی طالیی یاد کرد که تنها یک بار در سال اتفاق می افتد. آیت ا... 
سیستانی نیز فتوا داده اند که به دلیل اینکه جمعیت بسیاری در روز 
اربعین در کربال حضور دارند، روز قبل و بعد اربعین را نیز می توانیم 

به حساب روز اربعین بگذاریم.
وی بیان کرد: هیچ اجتماعی در کره زمین با این کیفیت وجود ندارد 
و نباید در اطالع رســانی این راهپیمایی  کوتاهی شود. صداوسیما 
می تواند در برخی از میدان ها بســیار قوی تر فعالیت داشته باشد؛ 
برای مثال مراســم هایی که می توان به صورت زنــده پخش کرد یا 

نمازها ی جماعتی که در شــبکه های تلویزیونی پخش می شــود، 
مربوط به سال های گذشته اســت که انتظار می رود صداوسیما در 

این موضوعات توجه بیشتری داشته باشد.
نماینده بعثه مقام معظم رهبری در اصفهان با اشاره به اجرای برنامه 
اربعین گفت: برنامه اربعین حسینی زیر نظر وزارت کشور و سردار 
ذوالفقاری برگزار می شــود. برنامه فرهنگی آموزشــی راهپیمایی 
اربعین نیز به صورت مستقیم از تهران برگزار شده که به بعثه مقام 

معظم رهبری واگذار شده است.
2072 دســتگاه اتوبوس، ســال گذشــته به زائران 

اصفهانی خدمت رسانی کرد

معاون حمل و نقل راهداری پایانه های استان اصفهان با اشاره به این 
تعداد دستگاه  اتوبوس که در سال گذشته به زائران اربعین اختصاص 
یافته بود، گفت: در سال گذشــته تعداد ۲هزار و ۲۰۳دستگاه برای 
رفتن زائران حســینی به مناطق جنوبی اعزام کردیم و همین طور 
برای بازگشــت زائران نیز ۲هزار و ۱۳دســتگاه اتوبوس به زائران 
خدمت رســانی کردند. علیرضا صفا تاج بیان کرد: تعداد بســیاری 
از اتوبوس های اصفهان به منظور بازگشــت زائران حســینی دیگر 
شــهرها فعالیت داشت. خوشــبختانه در سال گذشــته در مسیر 
برگشت مشــکلی برای زائران و کمبود اتوبوس وجود نداشت. وی 
با اشاره به سایر مسائل موجود افزود: شاید در برگشت، زائران کمی 
معطلی داشــتند؛ ولی به لطف خداوند توانستیم زائران حسینی را 
بدون مشکل به اصفهان بازگردانیم. با توجه به اینکه در سال گذشته 
برنامه دقیقی وجود نداشــت، تعداد زیادی از زائــران از مرز مهران 
رفته  و از همان مرز نیز بازگشــتند. معاون حمــل و نقل راهداری 
پایانه های اصفهان گفت: سال گذشته ۲هزار و  ۷۲دستگاه اتوبوس 
به مرز مهران، ۱۰۴ دســتگاه به مرز چزابه و ۲۷ دستگاه نیز به مرز 
شلمچه رفته اند. در مسیر بازگشت زائران نیز 9۲۶دستگاه اتوبوس از 
مرز مهران، ۳۶۵ دستگاه اتوبوس از شلمچه و ۷۲۲دستگاه اتوبوس 

نیز از چزابه به خانه های خود بازگشتند. 
وی درباره مشــکالت موجود در مرز مهران تصریح کرد: در ســال 
گذشــته زائران به منظور بازگشــت از مرز مهران نمی دانســتند 
به کــدام قســمت مراجعه کننــد و به نوعــی دچار ســردرگمی 
بودند. بــه اتوبوس ها اجازه داده نمی شــد به نزدیکــی مرز بروند؛ 
درحالی که از پایانه تا مرزنیزحدود 8 کیلومتر فاصله بود. امســال 
گروهی را به مــرز مهران اعــزام کردیم تــا با توجه بــه برگزاری 
 جلسات، ۵۰ هکتار زمین به اســتقرار اتوبوس های زائران اصفهان

 اختصاص دهند.

آخرین جزئیات راهپیمایی میلیونی اربعین و شرایط زائران اصفهانی؛

رفت و برگشت زائران اصفهانی از مرز شلمچه و چزابه
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اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
 اصفهان، شهر دوچرخه ها می شود

ویژه

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست:

 اصفهان، شهر دوچرخه ها می شود

رییس سازمان محیط زیست:

توان افزایی سمن ها برای رفع 
مشکالت محیط زیست ضروری است

فرار از باغ وحش به قیمت جان

مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی سازمان حفاظت از محیط 
زیست گفت: شــهرداری اصفهان با گروهی هلندی وارد تعامل 
شده اســت تا زیرســاخت های علمی و فنی الزم را جهت اینکه 

اصفهان به شهر دوچرخه ها تبدیل شود، فراهم کند.
محمد درویش با اشــاره به اینکه شهرداری نیشــابور و اصفهان، 
 بهتریــن عملکــرد را بــرای احداث مســیرهای ویــژه و ایمن

دوچرخه ســواری داشــته اند، گفت: در نیشــابور شــهرداری 
جک هایی را به اتوبوس ها وصل کرده اســت تا دوچرخه سوارها 
بتوانند مســیری را با اتوبوس طی کننــد؛ همچنین در اصفهان 
روز ســه شــنبه های بدون خودرو ، خیابان چهارباغ را به روی 
خودروها بســته و 100 کیلومتر مســیر ایمن دوچرخه سواری 
ایجاد می شود؛ ضمن اینکه شــهردار اصفهان قول داده است که 

این مسیر را دو برابر کند.
وی با بیان اینکه شــهرداری تهران تا به امروز به صورت جدی به 
این موضوع نپرداخته اســت، گفت: در منطقه 8 تهران، »منطقه 
نارمک«، مســیرهای دوچرخه سواری ایجاد شــده؛ ولی خیلی 
جدی گرفته نشــده و درحال حاضر نیز از آنهــا به صورت جدی 

استفاده نمی شود.
درویش ادامه داد: اخیرا شــهرداری تهران رویکــرد جدیدی را 
پیش گرفته و اعالم کرده اســت که تا پایــان مهرماه در منطقه 
12 مسیر ایمن دوچرخه سواری ایجاد می کند و مسیر را به روی 

همه ترددهای موتوری می بندد.
مدیــرکل دفتر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظت از 
محیط زیســت تاکید کرد: مســئله مهم در احداث مسیرهای 
ویژه دوچرخه ســواری، این است که مســیرها فانتزی نبوده و 
به یکدیگر متصل نیســتند تا افراد بتوانند مسیری طوالنی را با 

امنیت کامل با دوچرخه طی کنند. 
وی با اشاره به اینکه شــهرداری تهران اعالم کرده است که قصد 
دارد خیابان ولی عصر)عج( را به بزرگ ترین پیاده راه خاورمیانه 
تبدیل کند، گفت: در خیابان17 شــهریور اقدامات مناسبی در 
راستای اســتفاده از دوچرخه انجام شده اســت و امیدوارم این 

اقدامات تداوم داشته باشد.
درویش در پایــان گفت: در اســتان های یزد، تبریز، مشــهد و 
سیرجان، اقدامات خوبی برای اســتفاده از دوچرخه انجام گرفته 
است که امیدوارم ادامه داشته و در سایر استان ها نیز انجام شود.

رییس ســازمان محیط زیســت گفت: می توان بــا توان افزایی و 
آموزش سمن ها، مشکالت زیست محیطی را سریع تر برطرف کرد 
که در این خصوص باید نگاه علمی و تخصصی نسبت به موضوعات 

را در آنها تقویت کرد.
معصومه ابتکار در پنجمین نشســت فصلی سازمان های مردم نهاد 
منابع طبیعی و محیط زیســت کشور که در مجتمع اردویی شهید 
رجایی نیشابور برگزار شــد، ضمن ابراز امیدواری به تداوم فعالیت 
ســمن ها، با توجه به انتخابات پیش رو اظهار کرد: با پشــتیبانی 
جدی شــخص رییس جمهور، به دنبال گسترش و توسعه فعالیت 
ســمن ها با رویکرد جذب حداکثری اقشار مختلف جامعه در قالب 

برنامه های مدرن در حوزه محیط زیست هستیم.
وی با اشاره به مشارکت بیشــتر مردم برای پیگیری مطالبات خود 
در قالب سمن ها افزود: خوشــبختانه امروز شاهد رشد حداکثری 
جامعه مدنی در زمینــه هایی همچون زنان، جوانان و بهداشــت 
هستیم و امروز دیگر مردم برای حل مشکالت خود، تنها به دولت 

وابسته نبوده و پا به میدان عمل گذاشته اند.
معاون رییس جمهور با اشاره به مشکالت و معضالت جامعه مدنی 
تصریح کرد: از جمله مشــکالت ایــن حوزه، می توان بــه توانایی 
محدود در حل اختالفات محلی اشاره و برای رفع آن، باید از درون 

خانواده و افراد شروع کرد.
وی با بیان اینکه باید از تفاوت دیدگاه ها در جهت پیشــرفت و نقد 
مصلحانه استفاده کرد، گفت: در همین راستا برای برطرف کردن 
مســائل محلی در زمینه محیط زیســت، می توان از انسجام ملی 

برای استفاده از تجربیات موفق استفاده کنیم.
ابتکار عنوان کــرد: همچنین می تــوان با توان افزایــی و آموزش 
سمن ها، مشکالت را سریع تر برطرف نمود که در این خصوص باید 

نگاه علمی و تخصصی نسبت به موضوعات را در آنها تقویت کرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در تمامی دنیا، تشــکل های مردمی 
در حوزه های متنوع به صورت تخصصی شــکل گرفته  و روز به روز 
دقیق تر عمل می کننــد و با تجربیات خود، نقش شــایانی در رفع 

مشکالت دارند.
رییس سازمان محیط زیست با بیان اینکه جریانات حامی محیط 
زیست در دانشــگاه ها به خوبی شکل گرفته اســت، ابراز کرد: این 
نشان دهنده حرکت رو به رشــد جامعه ما به سوی مدنی تر شدن و 

پذیرش مشارکت در قالب سمن هاست.
وی با اشاره به سیاست های سازمان محیط زیست برای توجه ویژه 
به نقش کلیدی سمن ها در تصمیم ســازی ها بیان کرد: در تمامی 
سفرهای استانی به دنبال چگونگی مشــارکت سمن ها و عضویت 
نماینده شبکه ســمن ها در کارگروه های تخصصی در ادارات کل 

هستیم.

یکی از دو شــیر فراری از باغ وحشی در شــهر الیپزیگ آلمان، به 
ضرب گلوله ماموران باغ وحش کشته شد.

ماموران باغ وحش قدیمی شــهر »الیپزیگ«)Leipzig( آلمان 
یکی از دو شــیری فراری از این باغ وحش را به ضرب گلوله از پای 

درآوردند.
این حادثه بعد از آن رخ داد که ماموران باغ وحش نتوانســتند این 

شیر را بیهوش کنند و در نهایت به سمتش شلیک کردند.
بر اساس گزارش تلگراف، دو قالده شیر نر از باغ وحش فرار کردند؛ 

اما دقایقی بعد در گودالی در جنگل افتادند.
»ماجــو«)Majo( و »متِشگســت«)Motshegets( در حالی 
از این باغ وحش گریختند که یک ماه قبل  از ســوییس به آلمان 

منتقل شده بودند.
 آخرین بار فــرار از باغ وحــش الیپزیگ در ســال 1913 با مرگ 

6 قالده شیر فراری به پایان رسید.

نگاه روز

دریچه

الهام سلیمانیان، کارشــناس محیط زیست، درباره اهمیت 
حفاظت از الیه اُزن اظهار داشــت گفت: الیه اُزن در اطراف 
کره زمیــن، در برابر پرتو خطرناک فرا بنفش خورشــید، به 

عنوان سپر محافظ گیاهان، جانوران و انسان عمل می کند.
وی گفــت: کاهش سیســتم دفاعــی بــدن، آب مروارید، 
سرطان پوست، پیری زودرس،گرمایش زمین، کندی رشد 
گیاهان، نابودی زنجیره غذایی دریایی و کاهش محصوالت 
کشــاورزی، از جمله عواملی هســتند که در نتیجه تخریب 

الیه اُزن به وجود می آیند.
کارشــناس محیط زیســت درباره عوامل نابودی الیه اُزن 
بیان داشت: ســی اف ســی ها )همانند گازهای سرد کننده 
 در صنایع اســفنج(، هالون ها )که در برخی از کپسول های

آتش نشانی استفاده می شوند(، متیل بروماید )که به عنوان 
ماده ضد عفونی کننــده و دفع آفات در بخش کشــاورزی 
اســتفاده می شــود( و حالل ها )که در صنایع الکترونیک، 
تمیز کردن ســطوح فلزی، خشک شــویی ها، تولید چسب 
 و رنگ اســتفاده می شــوند(، از جمله عوامــل مخرب الیه 

ازن هستند. 
 ســلیمانیان درخصوص حفاظت از الیه  اُزن بیان داشــت: 
جلوگیری از انتشار گازهای مخرب داخل کمپرسور یخچال، 
فریزرها و دســتگاه های تهویه مطبــوع، انتخاب جایگزین 
مناســب برای ضد عفونی کــردن خاک و انبــار در امورات 
کشاورزی، از جمله کارهای حفاظتی ما درخصوص الیه  اُزن 

است. 
 وی ادامه داد: با مصرف محصوالتی مانند اســپری، یخچال، 
فریزر و... که فاقد ســی اف سی بوده یا نشــان دوستدار اُزن 
روی آن نصــب شــده، می توانیم به حفاظــت از اُزن کمک 

کنیم. 
کارشــناس محیــط زیســت گفــت: اگــر مــی خواهید 
محصوالتی مانند اســپری، یخچال، فریزر، کپســول آتش 
نشــانی، افشــانه ها، کاالهای اســفنج دار، آب ســردکن  و 
تهویــه مطبــوع را دور بیندازیــد که حاوی مــواد مخرب 
 الیــه اُزن هســتند، مراقــب باشــید گازهــای درون آنها 

خارج نشود.

عضو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعی مجلس 
شورای اســالمی گفت: ســازمان محیط زیســت هیچ گونه 
گزارشــی درخصوص آلودگی ناشی از ســوزاندن نیشکر، به 

مجلس ارائه نداده است.
جواد کاظم نســب، عضو کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 

طبیعی مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: سازمان محیط 
زیست هیچ گونه گزارشی درخصوص شــرکت های نیشکر 
)که با ســوزاندن مزارع و آلوده سازی محیط به عنوان صنایع 
آالینده همچنان در حال فعالیت هستند(، به مجلس شورای 

اسالمی ارائه نداده است.

وی با بیان اینکــه گویا برخورد با متخلفــان در حوزه محیط 
زیست، سلیقه ای انجام می شــود، تصریح کرد: اگر کشاورز، 
مرغدار و... تصمیم به گســترش و انجام فعالیتی وســیع تر 
داشته باشــد، باید از هفت خان رستم سازمان محیط زیست 
عبور کند؛ اما این ســازمان در مقابل کارخانه نیشکر که برای 
برداشــت محصول، مزارع را آتش می زند و دود ناشی از آن، 
ذرات آالینده را به خانه های مردم می برد، ســکوت کرده؛ تا 

جایی که این مراکز در حال ادامه فعالیت هستند.

کاظم نســب ادامه داد: بحران های حوزه محیط زیســت به 
دلیل ضعف مدیریتی و عدم تدوین برنامــه های تاثیرگذار، 
به قوت خود باقی مانده اســت؛ در حالی کــه در تمامی دنیا، 
سازمان محیط زیســت، قدرت اول جهان محسوب شده و با 
اجرای طرح های عملیاتی، مشکالت را از ریشه می خشکاند. 
وی گفت: اعضای کمیسیون کشــاورزی در حال پیگیری و 
ریشه یابی معضالت زیســت محیطی و تعیین جایگاه محیط 

زیست برای اجرای برنامه های عملیاتی در سال 95 هستند.

دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد اسالمی 
با هدف ارتقای تولید هیدروژن به عنوان یک ســوخت پاک، 
موفق به تولید نســل جدیــد کاتالیزور طبیعی از درشــت 
جلبک های دریای خزر به نام »کالدوفــورا« برای اولین بار 
در دنیا شــد. فرید صفری، دانش آموخته کارشناســی ارشد 
مهندســی انرژی های تجدیدپذیر، در این رابطه گفت: این 
طرح در ابتدا با هدف تولید گاز غنی از هیدروژن از درشــت 
جلبک هــای دریای خزر که مشــکالتی را در اکوسیســتم 
مناطق ســاحلی به وجود آورده بودند، آغاز شد؛ اما در حین 
انجام تحقیق مشاهده شــد که خاکستر این جلبک ها دارای 
خواص ویژه و منحصر به فردی هســتند که اســتفاده از آن 
را به عنــوان کاتالیزور در فرآیندهای شــیمیایی، بخصوص 

فرآیندهای تبدیلی زیست توده، امکان پذیر می کند.
وی بــا بیــان اینکــه از این خــواص می تــوان بــه وجود 
ماتریس هــای منظم حفرات در ســطح آن و وجــود مقدار 
قابل توجــه فلزات قلیایــی و قلیایی خاکی در ســاختار آن 
اشــاره کرد که موجب ارتقــای تولید هیــدروژن در فرآیند 

گازی سازی می شــود، تصریح کرد: با توجه به اینکه تاکنون 
در جهــان، از فلزات واســطه، به عنــوان کاتالیــزور بر پایه 
ســطوح متخلخل اســتفاده می شــده که عموما ساخت و 
اســتفاده آنها با محدودیت های اقتصادی و فنی همراه بوده، 
این یافته می توانــد گامی مهم و رو به جلــو در فناوری های 
تبدیل زیست توده و تولید هیدروژن قلمداد شود. صفری در 
رابطه با کاربردهای این طرح گفت: از کاربردهای اساسی این 
یافته، می توان به استفاده در واکنش های تبدیل زیست توده 
و همچنین برخــی واکنش های فاز گازی اشــاره کرد که در 
صورت تثبیت آن در ابعاد صنعتی، می توان به رفع نیاز کشور 
به کاتالیزورهای گران قیمت و تســهیل انجــام فرآیندهای 

شیمیایی مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد.
براســاس این گزارش، این طــرح تحقیقاتی توســط فرید 
صفری، محقق واحد علوم و تحقیقات و با همکاری دانشگاه 
تهران و مهندس امید نوروزی، از دانشــجویان این دانشگاه 
و به سرپرســتی دکتــر احمد توســلی، اســتاد واحد علوم 

تحقیقات، انجام گرفته است.

برای نجات کره زمین، الیه اُزن را حفظ کنیم

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی:

سکوت محیط زیست در آلودگی ناشی از سوزاندن نیشکر

تولید نسل جدید کاتالیزور طبیعی ازجلبک های دریای خزر

نژادی که امروز به نام عرب شناخته می شود، کهن ترین گونه اسب و تنها نژاد کامال خالص و اصیل است که نقشی اساسی در 
تاریخ زندگی انسان و اسب بازی کرده است. 

 اسب عرب به سبب ویژگی های ظاهری اش، از سایر نژادهای اســب متمایز است؛ از جمله پوزه کوچک، چشم ها و مجراهای 
تنفسی درشــت، گوش های کوچک رو به جلو، گردن ظریف و قوس دار، باال گرفتن دم به هنگام حرکت و یال و دمی ابریشم 

مانند. بعضی از اسب های عرب نسبت به سایر نژادهای اسب از یک مهره کمر یا یک جفت دنده کمتر برخوردارند. اسب های 
عرب اصیل به رنگ های کهر، نیله )خاکستری(، کرنگ، مشــکی و ابرش یافت می شوند و خون گرم، باهوش، زیرک و حساس 
هستند که این ویژگی ها باعث ارتباط قوی تر بین آنها و سوارکارشان می شود؛ اما همین ویژگی ها نیز می تواند به این مسئله 

منجر شود که عادت های بد را سریع تر از بسیاری از نژادهای دیگر فرا بگیرند.

قاب روز  ) نژاد اسب عرب(

خبر

مبتکر سه شــنبه های بــدون خــودرو، مدیرعامل 
موسســه مردم  نهاد محافظان طبیعت و عضو شبکه 
محیط زیست خانه ســازمان های مردم نهاد استان 
مرکزی، در اجالس کشــوری سازمان های مردم نهاد 
زیســت محیطی در نیشــابور با حضور خانم ابتکار، 
 به عنوان برتریــن ایده پرداز پویش مردمی کشــور

انتخاب شد.
محمد بختیاری، مبتکر سه شــنبه های بدون خودرو 
است که زمستان سال گذشته با هدف ترویج فرهنگ 
استفاده بیشتر از وســایل نقلیه عمومی و دوچرخه 
و کاهش اســتفاده از وســایل نقلیه شخصی، پویش 

سه شنبه های بدون خودرو را طراحی کرد.
این پویش در ابتدا از اراک شــروع شــد و به مرور با 
تالش مبتکر این پویش و شبکه محیط زیست خانه 
سازمان های مردم نهاد استان مرکزی، سایر شهرهای 
استان مرکزی و در گام بعد، دیگر استان های کشور 
به ایــن پویش پیوســتند و درنهایت ایــن پویش از 

مرزهای کشور نیز عبور کرد.
محمد بختیــاری مبتکر این پویش، گفت: وســایل 
نقلیه نقش قابل توجهی در افزایش آلودگی هوا دارد 
و کاهش تردد وسایل نقلیه تک سرنشین و گسترش 
فرهنگ اســتفاده دوچرخــه، می توانــد به کاهش 
آلودگی هوا کمک کند که این مهم، با مشــارکت و 

همراهی مردم محقق خواهد شد.
وی تاکید کــرد: البته جهت ترویــج این فرهنگ در 
کنار همراهی مردم، نیاز به زیرســاخت های مناسب 
جهت تردد دوچرخه و نیز وجود وسایل نقلیه عمومی 
مناسب هســت که با همراهی مسئوالن شهری باید 

در این مسیر حرکت کنیم.

سه شنبه های بدون خودرو؛ 
برترین پویش مردمی کشور

بر اساس تحقیقات و بررســی های علمی انجام شده، در بدن 
40 درصد از آبزیان و موجودات زنده ای که در دریاها زندگی 

می کنند، آثاری از پالستیک مشاهده شده است.
به واقع حیات بخش قابل توجهی از موجودات زنده، در سایه 
رها ســازی زباله ها، پســماندها و عدم تفکیک زباله از مبدأ 

درمعرض تهدیداتی جدی قرار دارد.
آمار و اعــداد و ارقام موجود، مؤید تولید ســالیانه 20میلیون 
زباله در کشــور اســت؛ به تعبیری می توان گفت: ســهم هر 
 شــهروند ایرانــی در تولید زبالــه، روزانه 700 گــرم برآورد

می شــود و به واقع باید گفــت هر فرد به صورت متوســط و 
میانگین در طول ماه، قریب به 20 کیلو زباله تولید می کند.

در این میان، ســهم هر روســتایی در تولید زباله 20 درصد و 
جمعیت شهر نشین 80 درصد بر آورد می شود.

آنچه بســیار نگران کننده به نظر می رسد، به بخش ناچیزی 
باز می گردد که از 20 میلیون تن زباله تولید شــده در طول 

سال، بازیافت و تفکیک می شود.
آمارها و شــواهد، مؤید بازیافــت تنها 20 درصــد از میزان 
مذکور در شهرهاســت و به بیان دیگر می توان گفت قریب به 
16میلیون تن از زباله های تولید شــده، رها سازی می شوند 

و این اعداد و ارقام جــز مرگ زود هنگام طبیعت و تســریع 
در خاتمه بقا و زندگی موجودات زنــده، ثمره دیگری در پی 

نخواهد داشت.
کیســه های نایلونی،از جدی تریــن تهدیدات 

زیست محیطی محسوب می شوند
چالش کیســه نایلونی برای طبیعت به میزانی است که امروز 
عده ای از کارشناسان معتقدند باید به مدد فرهنگ، آموزش 
و اطالع رسانی صحیح، تمایل به اســتفاده از نایلون در میان 

عموم مردم به حداقل ممکن کاهش یابد.
در این میان، عده ای دیگر از صاحــب نظران همچون فرهاد 
مرشدی،کارشناس محیط زیست، معتقد است باید با اتکای 
به قوه قهریه، نســبت به مهار این ناهنجاری، اقداماتی جدی 

مد نظر قرار گیرد.
وی با مثال زدن برخی از کشورهای پیشرفته همچون فرانسه 
می گوید: در  کنار آموزش و فرهنگ ســازی، همچنین باید 
درخصوص اجــرای تدابیر و تمهیدات ســلبی و اعمال قانون 
و جریمه، با عامالن رهاســازی نایلون های زباله در طبیعت 

برخورد شود.
مرشــدی عنوان کرد: تمامی ما نســبت به محیط زیســت و 

حفظ سالمت آن، مســئول هســتیم و این موهبت، در واقع 
 ودیعه ای اســت که بــه  امانت به مــا واگذار شــده و باید به

نسل های بعدی تحویل داده شــود و یقینا هرگونه نارسایی و 
چالش در آن، نه تنها حیات ما در دوران کنونی را به مخاطره 
می اندازد، بلکه تهدیدی برای بقای نسل های آتی نیز خواهد 

بود.
نقش نظام آموزشی کشــور در ارتقای فرهنگ و 

استانداردهای زیستی
صدیقه نوبهار،کارشــناس علــوم رفتاری، با اشــاره به نقش 

آمــوزش در توســعه فرهنگی 
جامعــه اظهار داشــت: بخش 
 قابــل توجهــی از توفیقــات و

موفقیت هــای جوامع را باید در 
نظام آموزشــی آن جست وجو 

کرد.
وی افــزود: رفتــار و کیفیــت 
زیســتی انســان، از مولفه های 
حائز اهمیتی اســت که هرچه 
در این حوزه بــه کامیابی های 
بیشتری دســت یابیم، به همان 
میزان، ســالمت و بقا، با تقویت 
و دوام و قــوام افزون تری همراه 

خواهد شد.
محیــط  گفــت:  نوبهــار 
 زیســت یکــی از اصلــی ترین 

شاخص های توسعه محسوب می شــود و در واقع این مولفه، 
از معیارها و شــاخص های موثر و اساسی در سنجش ضریب 

توسعه به شمار می رود.
کارشــناس علــوم رفتاری عنــوان کــرد: رفع بســیاری از 
 معضالت و چالش های حوزه زیســت محیطــی، با آموزش،

فرهنگ سازی و آگاه سازی جمعی محقق می شود.
وی افزود: با تنظیم و طراحی ســند تحول و توسعه آموزش و 
پرورش، عرصه زیســتی به عنوان یکی از مولفه های اساسی 

تعریف شده که این امر بسیار نوید بخش به نظر می رسد.
نوبهار گفــت: اخیــرا در بســیاری از مدارس نیــز اقدامات 
جمعی و مشــارکتی برای اجرای فعالیت های مرتبط با این 
حوزه، همچون تشــکیل انجمن ها و تشــکل های زیســت 
 محیطی، پاکســازی طبیعت و مدارس با مشارکت داوطلبانه

دانش آموزان، کلید خورده که قطعا در نائل شدن به توفیقات 
هر چه بیشتر در عرصه محیط زیست بی تاثیر نخواهد بود.

بالیی به نام »پالستیک«؛

پسماندیکهخاتمهحیاتراسرعتمیبخشد

در میان پســماندهایی که انســان تولید می کند، پالســتیک از جدی ترین چالش های زیست محیطی 
محســوب می شــود که پراکندگی آن در طبیعت، نتیجه ای جز خاتمه بقا و تهدید حیات جانداران در پی 

نخواهد داشت.

رفع بسیاری از 
معضالت و چالش های 
حوزه زیست محیطی، 

 با آموزش، 
 فرهنگ سازی و 

آگاه سازی جمعی 
 محقق 

می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
 با اراده باش

ریزه کاری های زندگی

میتسوماســا )تومــاس( کوگیــن در ســال 1914 در 
شــهر کنــت واقــع در ایالــت واشــنگتن متولد شــد. 
پدر و مــادر او کــه از مهاجــران ژاپنی بودنــد در مزارع 
کار مــی کردنــد. میتسوماســا در پنــج ســالگی وارد 
مدرســه شــد؛ معلم هایــش او را »تومــاس« نامیدند 
چون نمــی توانســتند بــه درســتی اســمش را تلفظ 
 کننــد و بعدهــا او این نام را بــرای خود برگزیــد. وقتی 
معلم ها متوجه شــدند که او نمی تواند انگلیسی صحبت 
کند، او را به خانه فرســتادند. توماس که بــه اختصار تام 
نامیده می شد خیلی زود زبان انگلیسی را یاد گرفت و در 

سال 1932 از دبیرستان فارغ التحصیل شد. 
نه سال بیشتر نداشــت که پدرش از دنیا رفت و از آن پس 
مســئولیت مادر، دو خواهر کوچک تر و بچه هایی که در 
راه بودند بر دوش او افتاد. تام از دوران حســاس چهارده 
ســالگی) اگر چه به کارفرمایش گفته بود بزرگ تر است( 
هر تابستان که ســال تحصیلی تمام می شد به فالس پس 
در آالسکا سفر می کرد تا با کار کردن در کارخانه کنسرو 

ماهی زندگی مادر و خواهرانش را تامین کند.
وضعیت فالس پس در ســال 1928 طاقت فرسا بود. تام 
روی یک تخت سفری در یک سوله می خوابید، از غذاهای 
بی کیفیت تغذیه می کرد و تابســتان های سرد و نمناک 
آالســکا را که دمای آن از 4 تا 10 درجه سانتیگراد متغیر 

بود، تحمل می کرد. هر چند، تام فرصتی نداشت که غصه 
اوضاع و احوال یا هوا را بخــورد، چون به طور میانگین هر 
هفته هشتاد تا صد ساعت را ســرپا کار می کرد بی آنکه 
اضافه کاری دریافت کنــد. او به عنوان » نان آور خانواده« 
همه فکر و ذکر خود را بر پولی که می توانســت برای مادر  

و خواهرانش به خانه بفرستد، متمرکز کرده بود. 
از آن زمان، یک عمر در برابر مشــکالت زندگی با گردنی 
افراشته ســینه ســپر کرد. به قول تام، همیشه برای هر 
مشــکلی راه حلی وجود دارد؛ شکســت، گزینه صحیح 

نیست. آدم باید به دنبال کشف گزینه های صحیح باشد.
تام چنان در دبیرستان درخشید که معلم زبان انگلیسی 
او سعی کرد او را به کالج بفرســتد. اگر چه تام تحت تاثیر 
این لطف و بزرگواری قرار گرفت، احســاس کرد در قبال 
خانواده اش مســئول اســت و نمی تواند این مرحمت را 
بپذیرد. معیشت مادر و ســه خواهر کوچکش به او وابسته 
بود؛ پس، بدون شــک، کار تمام وقت، به تحصیل در کالج 

رجحان داشت. 
از این رو، تام طی ده ســال پس از آن کارهای مختلفی را 
آزمود؛ از آشپزی در دراگ اســتور بارتل در مرکز سیاتل 
گرفته تا کار در کارخانه محلی دستکش سازی. او همواره 
به دنبال موقعیتی با دســتمزد باالتر بود تا بتواند خانواده 

خود را تامین کند. 

در سال 1942، ژاپنی ها به پرل هاربر حمله کردند. ظرف 
مهلت چهل و هشت ســاعت، ژاپنی هایی که در داخل و 
حومه ســیاتل زندگی می کردند به اردوگاه مینیدوکا، در 

آیداهو منتقل شدند. 
سیزده هزار زندانی جنگی از واشــنگتن، ارگان و آالسکا 
 در ایــن اردوگاه در اســارت به ســر می بردنــد. اغلب 
ژاپنی های مقیــم آمریکا که در مهلــت اندکی که دولت 
مقــرر کرده بود نمــی توانســتند فکری به حــال اموال 
شــخصی، امالک، خودرو و دیگر دارایی های خود بکنند، 
دار و ندارشان از دســت رفت. تام کوگین هم از این قاعده 
 مستثنی نبود و فقط توانست مختصری وسایل شخصی با 

خود بردارد.
وضعیت در اردوگاه آیداهو طاقت فرســا بود و چون آنجا 
را عجوالنه و با شتاب ســاخته بودند، در ابتدا حتی توالت 
کافی هم موجود نبود. در اوایل اســارت، اســرای جنگی 
با ماهی تن نامرغوب تغذیه می شــدند کــه پیامد آن دل 
پیچه و شــکم درد و صف های طویل پشــت در توالت ها 
بود! اســناد به جا مانده از بایگانــی اردوگاه، حاکی از این 
است که در اولین زمســتان، خوابگاه اســرا از دیوارهای 
چوبی نازک و بدون عایق تشکیل شده بود. در سال 1942 
درجه حرارت از منفی 29 درجه سانتیگراد در زمستان، تا 

40 درجه در تابستان متغیر بود!
اگر چه تام به ندرت درباره زندگــی در اردوگاه حرف می 
زد، بعدها با غرور می گفت که اسارت در اردوگاه »بهترین 
اتفاقی اســت که در زندگی اش رخ داده است« چون در 
آنجا بود که با تیم یاگی همسر آینده اش آشنا شد. وقتی 
اسیر شدند، تام بیست و هشــت و تم بیست و هفت سال 
داشــت و هر دوی آنها نســل دوم  ژاپنی های مهاجر به 

آمریکا محسوب می شدند.

نوع دوستی واژه ای است که گرچه بسیار به گوشمان خورده، 
اما شاید کمتر در ذهنمان به نمودهای مختلف آن فکر کرده 
باشــیم. وقتی می گوییم فالنی نوع دوست است، یعنی چه؟ 
من به جنبــه های مختلــف آن فکر کــرده ام و جزییاتش را 
هم بیرون کشیده ام. ببینید آیا شــما هم همین طور فکر می 

کنید؟ 
نوع دوستی؛ یعنی در خیابان به راننده اتومبیل دیگر 
راه بدهیم، حتی اگر راه از آن ما باشــد: ایــن هم از آن 
مواردی است که شاید ســاده به نظر برسد، ولی در واقع اصال 
ساده نیست. نشستن پشت فرمان و حرکت کردن در خیابان 
و میان اتومبیل های دیگر با رانندگانــی از همه نوع فرهنگ، 
واقعا عرصه دشوار و خطیری اســت. به اعتقاد شخصی بنده 
یکی از عرصه هایی که نفس های متجاوز ســر بلند می کنند، 

هنگام رانندگی است. در خیابان شــلوغی که هیچ کس نمی 
تواند با سرعتی بیش از ده یا بیست کیلومتردر ساعت براند و 
راه فراری نیســت و چاره ای هم جز تحمل نداریم، چه فرقی 

می کند که من به قدر یک اتومبیل جلوتر یا عقب تر باشم؟!
نوع دوســتی؛ یعنی وقتی عابر پیاده هستیم، از محل 
عابر پیاده عبور کنیم تــا راننده ای برای مراعات ما به 
دردســر نیفتد: در حقیقت یکی از مهم تریــن معیارهای 
سنجش نوع دوستی رعایت حقوق دیگران است. طبق قوانین 
شــهری هر راننده حق دارد در محل مخصوص عبور اتومبیل 
در خیابان حرکت کند و عابری که ظاهرا برای کوتاه کردن راه 
خود، مسیر عبور آن راننده را ســد می کند، به حق آن راننده 
تجاوز می کند، به همین ســادگی. راننده ای هم که از محل 
مخصوص عبور عابران پیاده با ســرعت عبور می کند و اجازه 

عبور عابران را نمی دهد، به حق آنها تجاوز کرده است که هر 
دوی آن موارد، با نوع دوستی مغایرت دارند.

نوع دوستی دوســت داشــتن همه آدم ها بی قید و 
شرط و بدون چشمداشت اســت: یعنی کسی را هم که 
هیچ منفعتی برایمان ندارد، دوست داشته باشیم. این همان 
عشقی است که انبیا و اولیا، نســبت به آدم ها داشتند و خالق 
هستی نســبت به همه موجودات دارد. این عشق شفابخش 
اســت و همه ما را گرم می کند، انرژی مان را بــاال می برد و 
شــادی و امید را برایمان به ارمغان می آورد. اگر قلبا کسی را 
دوست داشته باشــیم، رفتارهای بیرونی ما هم بر همان مبنا 
شــکل می گیرند، نگاهمان مهربان می شود، لبخند به لبمان 
می نشیند و نور خدا به قلبمان می تابد. در حقیقت این یکی 

از بهترین اشکال نوع دوستی است. 

نوع دوستی، نقطه مقابل خودخواهی )2(

وضعیت منفی وجود ندارد، هر چه هست 
فرصت است! )قسمت اول( آیا گاهی احســاس می کنی حوصله نداری دســت 

به کاری بزنی؟ آیا گاهی احســاس می کنی در برابر 
کاری که باید انجام دهی، مقاومت به خرج می دهی 
 و بهانه می آوری؟ آیــا عادت هایــی داری که دلت 
می خواهد آنها را تغییر دهی، ولی اراده قوی و قدرت 

الزم را نداری؟ 
یــادت باشــد قــدرت اراده و انضبــاط مــی تواند 
 زندگــی ات را متحول کــرده و قــدرت درونی ات 
را که برای موفقیت و رشــد معنوی مهم است، فعال 

کند. 
داشتن یا نداشتن این مهارت ها عامل عمده ای است 
که تو را به سوی موفقیت یا ناکامی می برد. این قضیه 
برای تمام امور خــواه پیش پا افتاده یا اساســی نیز 

بسیار مهم است. 
اراده یعنی چه؟ 

اراده نیرویی باطنی اســت که برای تصمیم گیری، 
شــروع کار، انجام اهــداف و وظایــف در برابر عقب 
انداختن کارها و تنبلی، نقش پادزهر را ایفا می کند. 
 - اراده توانایــی و مهارتــی اســت کــه مــی تواند

 انگیزه ها و هوس های مضر و غیر ضروری را کنترل 
یا رد کند. 

- اراده توانایــی تصمیم گیری و پیگیــری با عزمی 
راسخ است تا آن هدف و تصمیم با موفقیت به پایان 

برسد. 
- اراده نیرویی درونی اســت که تو را مجبور می کند 

به میل خود و از روی هوس رفتار نکنی. 
- اراده نیرویی درونی است که به تو امکان می دهد، 

بر تمام موانع و سدهای بیرونی غلبه کنی. 
همچنین باید توجه کنی انضباط شــخصی با قدرت 
اراده همراه اســت و به تو قدرت می دهد برای انجام 
هر کاری سماجت و پافشــاری کنی و مهارتی است 
 که رضایت فــوری و لذت و خوشــی ناگهانی را مهار 
می کند تا به چیــزی که برایت بهتر و خوشــایندتر 
است، برسی؛ حتی اگر برای رســیدن به آن مجبور 

شوی با مشکالت روبه رو شوی. 
این دو مهارت مهم؛ یعنی اراده و انضباط شــخصی، 
 تــو را بســیار قدرتمنــد، توانــا و فردی مســئول 
می کنــد؛ در نتیجه مــی توانی به راحتــی رفتار و 
 اعمال خود را انتخاب کنی. وقتی اراده تو قوی شود،

 می توانــی در مورد هر کاری که مــی خواهی انجام 
دهی، به خوبی فکر کنی، اراده باعث می شود اهداف 
تو معقول باشند. وقتی اراده ات قوی باشد می توانی 
 با تالش و تقال و اســتقامت، هر آنچــه را بخواهی به 

دست بیاوری. 

تکنیک

دانستنی ها

آیا می دانید شانس شبیه بودن دو اثر انگشت به هم، 1 به ۶4 میلیارد است.
آیا می دانید یک گالن روغن ســوخته، می تواند تقریبا 1 میلیون گالن آب 

تمیز را آلوده کند.
 آیا مــی دانید خوردن ســیب اول صبح، بیشــتر از قهوه باعث دور شــدن 

خواب آلودگی می شود.
آیا می دانید قدیمی ترین آدامسی که جویده شــده، متعلق به 9000 سال 

پیش بوده است.
آیا می دانید اســکیمو ها هــم از یخچال اســتفاده می کننــد، منتها برای 

محافظت غذا در مقابل یخ زدن!
آیا می دانید جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز، مانع از اشک ریزی شما 

می شود.
آیا می دانید در 4000 سال قبل، هیچ حیوانی اهلی نبود.

آیا می دانید به طور متوســط روزانه، 12 نوزاد به خانواده های اشــتباه داده 
می شوند.

آیا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود.

تفکر مثبت

زاینده   همان طور که می دانیم نخستین مرحله تغییر، آمادگی 
روانی برای آن است. پیش از آنکه وارد مرحله عمل شویم، رود

الزم است در ابتدا با احتیاط گام های کوچکی به سمت هدفمان برداریم و 
اطالعاتی را پیرامون تغییر مورد نظر و افرادی که با موفقیت آن را پشت سر 

گذاشته اند، گردآوری کنیم.
17- ســعی کنیم عواقب دراز مدت تغییر نکــردن را در زمان حال تصور 
کنیم؛ مثال اگر اضافه وزن داریم، سعی کنیم وقتی به یک ماده غذایی چاق 
کننده نگاه می کنیم، آن را در حال تصور کنیم که کم کم در بدن ما رسوب 

می کند و موجب می شود چربی ها در بدنمان ذخیره شوند. 
18- هنگامی که افکار و احساسات منفی در مورد تغییر به ذهنمان خطور 
می کند، باید به خودمان بگوییم که این افکار و احساسات من نیست و آنها، 
گذرا هستند؛ پس الزم است بین شــخصیت، افکار و احساسات لحظه ای 

خود تمایز قائل شویم. 
 19- هیچ تغییر مثبتی در جهان مجانی به دســت نمی آیــد و هر تغییر 
هزینه ای دارد. برای رســیدن به هر هدف مطلوبی باید چیزهای مطلوب 

دیگری را که اهمیت کمتری دارند، قربانی کنیم. 
20- با همه آنچه در مورد دشــواری های تغییر گفته شــد، همیشه تغییر 
ســخت نیســت. زمانی که کار تازه و چالش برانگیزی انجــام می دهیم، 
مغز با آزاد کردن دوپامین احســاس خوبی به ما می دهــد. هر بار هم که 
بروسوســه بازگشــت به یک عادت قدیمی غلبه می کنیم، حس شجاعت 
 و اعتماد به نفس در ما به طرز چشــمگیری افزایش می یابد. بســیاری از

 توانمندی های شخصیتی انســان از طریق چالش ها رشد می کنند و بعد 
 از تغییر توانمندی هایی را در وجود خود کشــف می کنیم که قبال از آنها

 بی اطالع بودیم. 
21- آخرین نکته این است که یادمان باشد کوچک ترین دستاوردهایمان 
را در این مسیر جشن بگیریم و آن را موفقیتی برای خود تلقی کنیم. حس 
موفقیت، انگیزه را بیشــتر می کند و از طرفی افزایــش انگیزه خود باعث 
موفقیت بیشتر می شود؛ پس در مســیر تغییر از این ارتباط دوسویه غافل 

نشویم. 

 چگونه می توانیم تغییر پایداری 
داشته باشیم؟ )4(

 با اراده باش
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بخیلی حکیمــی را دید کــه با محنت 
بســیار ســنگ از معدن نقره می کند، 
ریزه می ساخت، بعد از آن می گداخت 
و قراضــه ای حاصل می کــرد و با آن 

معاش می گذراند.
 بخیل گفت: ای حکیم، معیشت از این 
آسان تر میسر اســت، این همه محنت 

چرا می کشی؟
 گفت: به این محنت و مشقت زر حاصل 
کردن بر من هزار بار آســان تر است که 

از مشت تو یک فلس بیرون آوردن.

پسر کوچولو به مادر خود گفت:
مادر، کجا می روی؟

مادر گفت:عزیــزم بازیگری معروف که از محبوبیــت زیادی برخوردار 
است به شهر ما آمده است.این طالیی ترین فرصتی است که می توانم او 

را ببینم و با او حرف بزنم، خیلی زود برمی گردم.
اگر او وقت آن را داشته باشد که با من حرف بزند چه محشری می شود.

و در حالی که لبخندی حاکی از شــادی به لب داشــت بــا فرزندش 
خداحافظی کرد.

حدود نیم ساعت بعد مادرش با عصبانیت به خانه برگشت.
پسر به مادرش گفت:مادر چرا چهره  پریشانی داری؟

آیا بازیگر محبوبت را مالقات کردی؟

 مادر با لحنی از خســتگی و عصبانیت گفت: مــن و جمعیت زیادی از 
مردم بسیار منتظر ماندیم اما به ما خبر رساندند که او نیم ساعت پیش 

این شهر را ترک کرده است. 
ای کاش خدا شــهرت و محبوبیتی را که به این بازیگر داده است به ما 
 داده بود.کودک پس از شــنیدن حرف های مادر به اتــاق خود رفت و

لباس های خود رابیرون آورد و گفت:مادر آماده شــو بــا هم به جایی 
برویم من می توانم این آرزوی تو را برآورده کنم.

 اما مــادر اعتنایی نکــرد و گفت:این شــوخی ها چیســت او بیش از 
 نیم ساعت اســت که این شــهر را ترک کرده حرف های تو چه معنی 

می دهد؟
 پسر ملتمســانه گفت: مادر خواهش می کنم به من اعتماد کن، فقط 
با من بیا. مادر نیــز برخالف میل باطنی اش درخواســت فرزند خود را 
پذیرفت زیرا او را بسیار دوست می داشــت؛ بنابراین آن دو به بیرون از 

خانه رفتند.
 پس از چندی قدم زدن پسر به مادرش گفت:رسیدیم.

در حالی که به کلیسای بزرگ شهر اشــاره می کرد. مادر که از این کار 
فرزندش بســیار دلخور شده بود با صدایی پر از خشــم گفت: من به تو 

گفتم که االن وقت شوخی نیست. این رفتار تو اصال زیبا نبود.
 کودک جواب داد: مادر، تو در ســخنان خود دقیقا این جمله را گفتی 
که ای کاش خدا شــهرتی و محبوبیتی را که به این بازیگر داده اســت 
به ما داده بود. پس آیا افتخاری از این بزرگ تر اســت که با کســی که 
این شهرت و محبوبیت را داده اســت حرف بزنی نه آن کسی که آن را 

دریافت کرده است؟
 آیا ســخن گفتن با خدا لذت بخش تر از آن نیســت که بــا آن بازیگر 
محبوب حرف بزنی؟وقتی خدا همیشه در دسترس ماست پس چه نیاز 

به بنده  خدا. مادر هیچ نگفت و خاموش ماند.

بزرگ ترین افتخاربخیل و حکیم

عهد،  قول،  قرار، پیمان و هر آنچــه در این مقوله بگنجد، دامنه 
بسیار گسترده ای از روابط اجتماعی را در بر می گیرد )از جمله 
پیمان زناشویی، تعهد شغلی، مسئولیت مدنی و ...( که بررسی 

هر یک از این زمینه ها زمان بسیاری را می طلبد. 
 در ادامه، با هم چند نکته ســاده اما کلیدی را مــروری کوتاه 
می کنیم. شاید به خاطر ســپردن آنها موجب اصالح تدریجی 

ضعف هایمان در زمینه وفای به عهد شود: 
7- سرعت متناســب با کار: گاهی تنــدی و شتاب، گاهی 
هم سســتی و کاهلی می تواند مانع انجام به موقع کار شــود. 
الزم است میان حجم کاری که بر عهده می گیریم و زمانی که 
 برای انجام دادن آن تخمیــن زده ایم، هماهنگی منطقی ایجاد

 کنیم. 
8- در نظر گرفتن اولویت هــا: در رویارویی با شــرایط 
تازه، اولویت ها را فراموش نکنیم. شکستن برخی وعده ها تاوان 
ســنگینی دارد. برخی دیگر از قرارها و تعهدها هم اگر شکسته 

شوند، دیگر به هیچ وجه جبران پذیر نخواهند بود. 
9- وسواس نداشتن: گاهی آن قدر کمال گرایانه در پی وفای 
به عهد و عمل به وعده هستیم و آن قدر خود را درگیر جزییات 
 فرعی می کنیم که اصــل ماجرا را فراموش مــی کنیم. زمان

 می گذرد و در عین پایبندی به تعهــد، از عملی کردن آن باز 
می مانیم. 

10- پرهیز از ترس: ترس از مالمت، تــرس از نه گفتن، طرد 
شدن، توبیخ شدن، تلخ شدن اوقات دیگران و ... مانع می شوند 

تا برای عمل به قولمان راهکار مناسبی بیندیشیم. 
11- پرهیز از پنهان کاری: چه بسا بازگو کردن وضعیتی که 
در آن قرار گرفته ایم، موجب حل شدن مشکل و مانع پیچیده 

شدن شرایط شود. 
12- مشــورت: گرفتن کمک فکری از افراد عاقل، کاردان و 
خیرخواه می تواند بســیار کمک کننده باشد. شاید راه حلی به 
فکر شخصی دیگر برسد و مشــکل را به سادگی حل کرده و راه 

را برای عمل به قول و تعهدمان آسان کند. 

خودشناسی با چاشنی اخالق سودوکو

- گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به 
دهان می مانی...

گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی 
اما سکوت می کنی ...

گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...
گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای 

برای فردا نداری و حال هم که...
گاهی فقــط دلت می خواهــد زانو هایــت را تنگ در 
 آغوش بگیری و گوشه ای، گوشــه ترین گوشه ای که 

می شناسی بنشینی و»فقط« نگاه کنی...

 گاهی چقــدر دلت بــرای یــک خیال راحــت تنگ 
می شود...

گاهی دلگیری...شاید از خودت...و شاید...
- زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند

زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک ناز
زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه  باز

زندگی تک تک این ساعت هاست،
زندگی چرخش این عقربه هاست،

زندگی راز دل مادرم است

 زندگی پینه دست پدر است
زندگی مثل زمان در گذر است...

- آنگاه که غرور کســی را له می کنی، آنــگاه که کاخ 
آرزوهای کســی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید 
کســی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده 
می انگاری، آنگاه که حتی گوشــت را مــی بندی،  تا 
صدای خرد شدن غرورش را نشــنوی، آنگاه که خدا را 
می بینی و بنده خدا را نادیده مــی گیری، می خواهم 
بدانم،  دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی، تا 

برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

وفای به عهد )4(

تلنگر

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
پیغام ویژه از بندر برای کی روش

هادی عقیلی کاپیتان سابق سپاهان که هنوز کسی از وضعیت او 
خبر ندارد، پستی در فضای مجازی در مورد اهدای خون منتشر 

کرد.
عقیلی در این پست نوشته است: »با مهربونی های مردم احساس 
بودن می کنم... شاید با اهدای خون دست کم دلیل بودن یکی از 

همین مردم باشم.«

 کاپیتان پرحاشیه سپاهان 
روی تخت اهدای خون 

فوتبال جهان

باشــگاه پاری ســن ژرمن برای تقویت خط حمله خود به دنبال 
جذب مهاجم باتجربه یووه است.

بنا بر گزارش رسانه های فرانســه، باشگاه متمول پاری سن ژرمن 
دست به کار شده است تا در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی ماریو 

مانژوکیچ، مهاجم کروات یوونتوس را جذب کند.
روزنامه اکیب فرانسه خبر داد: مسئوالن باشگاه پاری سن ژرمن 
با توجه به اینکه کاوانی نتوانسته پس از رفتن ایبراهیموویچ جای 
خالی او را پر کند به اندیشه جذب ماریو مانژوکیچ، مهاجم کروات 

بیانکونری افتادند.
مانژوکیچ با توجه به عملکرد خوب دیباال و ایگواین در خط حمله 
بانوی پیــر، در ترکیب آلگری جایی ندارد و نیمکت نشــینی این 

مهاجم را آزار می دهد و احتمال جدایی او بسیار زیاد است.

 ستاره یوونتوس 
در رادار پاری سن ژرمن

فضای مجازی

.
 مدافــع تیــم تراکتورســازی بــه طــرز عجیبــی پنالتی ها را از دســت 

نمی دهد.
محمد ایرانپوریــان بار دیگــر از روی نقطــه پنالتی برای تراکتورســازی 
گلزنــی کــرد. ایرانپوریــان در بــازی با فــوالد یاســوج موفق شــد در 
دقیقــه 48، پنجمیــن پنالتــی فصــل خــود و تیمــش را تبدیــل بــه 
گل کند تــا رکورد خــودش را نیــز در ایــن بــاره بشــکند. ایرانپوریان 
 ســال گذشــته موفــق شــده بــود 5 پنالتــی موفــق و متوالــی در 
کارنامه اش ثبت کند و حاال امســال در پایان هفته هفتــم لیگ برتر و دور 
اول جام حذفی رکوردش را شکست.پنالتی که ایرانپوریان وارد دروازه فوالد 
یاسوج کرد، چهاردهمین پنالتی متوالی و موفق او از ابتدای فصل چهاردهم 

لیگ برتر فوتبال بود.

درخشش ادامه دار مهاجم ایرانی در ترکیب روســتوف باعث شد تا یکی از 
کارشناسان مطرح فوتبال روسیه در شبکه ورزشــی این کشور به تعریف و 

تمجید از این بازیکن بپردازد.
میخائیل اوسین هافبک سابق تیم ملی روســیه و باشگاه روستوف در پاسخ 
به سوالی از ســوی مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا آزمون بار دیگر جانشین 
موسی دومبیا ســنگالی در ترکیب اصلی روستوف شــد، گفت:» در اینکه 
چرا آزمون در ترکیب اصلی مقابل آیندهوون بــازی کرد تنها می توان یک 
پاســخ پیدا کرد آن هم برمی گردد به توانایی های خــاص این پدیده جوان 
ایرانی. پرش های سردار به مانند تیری است که از کمان رها می شود و کمتر 
مدافعی در دنیا پیدا می شــود که بتواند ضربات ســر این مهاجم 22 ساله 

روستوف را مهار کند.« 

سلطان پنالتی در ایران پرش های آزمون، مانند تیر ازکمان رها شده است

قاب روز

بازگشت هیجان به حافظیه بعد از3سال
دیدار قشقایی شیراز برابر پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه 
فرصتی بود تا بعد از مدت ها دوباره هیجان به این ورزشگاه بیاید. 
بعد از سقوط فجر سپاسی در لیگ سیزدهم، شیراز دیگر هرگز 
رنگ لیگ برتری بودن به خود ندید؛ البته فجری ها در فصل 
قبل در لیگ دسته اول تنها به یک تساوی در هفته  پایانی نیاز 
داشتند تا دوباره به جایگاه اصلی خود برگردند؛ اما این بازگشت 

برای آبادانی ها واجب تر بود.
 به هر حال فجر در این فصل هم کار خود را در لیگ یک آغاز 
 کرد تا شیرازی ها همچنان با روی خوشــی فوتبال را دنبال

 نکنند.
 بعد از وضعیت قرمز فجر در این فصل لیگ یک و ناراضی  بودن 
هواداران از این تیم، بازی قشقایی لیگ دویی فرصتی بزرگ بود 
تا شیراز دوباره با فوتبال آشتی کند. لذت شکست پرسپولیس 
در یک دیدار رسمی، این روزها نصیب کمتر هوادارانی می شود؛ 
اما بازیکنان قشقایی  با این هدیه بزرگ به مردم فارس، عاملی 

شدند تا خیابان های شیراز  پر ازکارناوال های شادی شود.

ســنگربان ذوب آهن با درخشــش دوباره در دیدارهای 
باشــگاهی همزمان با برپایــی اردوی تیــم ملی، این 
پیغــام را بــرای کارلوس کــی روش مخابــره کرد که 
 حذفــش از معــادالت دروازه تیم ملی به این ســادگی 

ممکن نیست.
 رشید مظاهری مســلما ترجیح می داد تا جمعه به جای 
آنکه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر از مرحله یک سی 
و دوم جام حذفــی در ترکیب ذوب آهن بــه میدان رود 
در اردوی تیم ملی به ســر ببرد و همزمــان با دیدار تیم 
اصفهانی برابر شهرداری بوشهر همراه سایر ملی پوشان 
تازه از ارمنستان برگشته باشد؛ اما کارلوس کی روش که 
پس از اتمام اردوی ایتالیا نــام این دروازه بان را خط زده 

بود برای اردوی ارمنستان هم اصال او را دعوت نکرد. 
این در حالی اســت که با توجه به آمادگی مظاهری طی 

چند فصل اخیر به نظر می رســد که قرار گرفتن در بین 
سه دروازه بان تیم ملی حداقل لیاقت او باشد.

این دروازه بان 27 ســاله کــه فصل گذشــته در دیدار 
پایانی جــام حذفی آخریــن پنالتی حریــف را گرفت 
در اولین بــازی از دوره جدید این رقابت هــا هم دقیقا 
همین کار را تکرار کرد تا اگر دفعه پیش ســهم بزرگی 
در دومین قهرمانی پیاپی تیم اصفهانی داشــت این بار 
 هم نقش پررنگی در راهیابی سبزپوشان به دور بعد ایفا 

کرده باشد. 
با درخشــش در ضربات پنالتی مظاهری این پیغام مهم 
را از بوشهر برای کی روش فرستاد که با وجود افت نسبی 
در هفته هــای ابتدایی لیگ همچنان بــه وقت لزوم در 
نقش ناجی تیمش ظاهر می شود و هنوز امکان حذفش 

از معادالت دروازه بانی تیم ملی وجود ندارد.

درخشش معنادار ملی پوش غایب؛

 پیغام ویژه از بندر
 برای کی روش

کاپیتان با اخالق تیم ملی فوتســال ایران پس از 13 سال 
حضور در جمع ملی پوشــان از بازی های ملی خداحافظی 

کرد.
بازیکنان آرام و دوســت داشــتنی در تیم ملی کم نبودند 
و کم هم نیســتند. از محمدرضا حیدریان عزیز گرفته تا 
وحید شمسایی، محمد کشاورز، محمد طاهری و بازیکنان 
بســیاری که برای کشــور ایران افتخارآفرینی کردند. در 
کنار این افتخارآفرینی اما همیشــه آنهــا بی ادعا بودند و 

توقعات و انتظارات بسیار کمی داشتند.
خبری که امــروز همه را شــوکه کرد و شــاید در اردوی 
تیم ملی هم شــوکی را به وجود آورد خداحافظی محمد 
کشــاورز کاپیتان بااخالق و دوســت داشــتنی تیم ملی 
فوتسال ایران بود. کشــاورزی که از سال 2003 به اردوی 
تیم ملی دعوت شــد و اولیــن حضور خود در مســابقات 
رسمی را در سال 2004 و در مسابقات جام ملت های آسیا 

در ماکائو تجربه کرد.
شماره 4 تیم ملی شخصیتی آرام و دوست داشتنی داشت 
و همواره در تیم ملی نه به عنــوان کاپیتان بلکه به عنوان 
یک رفیق و یک دوست در کنار بازیکنان جوان و تازه وارد 
تیم ملی بود. اوج مدیریت محمد کشــاورز در بازی ایران 
و برزیل و پیش از ضربات پنالتی مشــخص شــد که با آن 
صحبت های ویژه اش انگیزه  ملی پوشان را دوچندان کرد. 
کاپیتان پیــش از زدن ضربات پنالتی بــا لحنی صمیمانه 
خطاب به بازیکنان گفت که »هر کســی پنالتی از دست 
بدهد فدای ســرش« و همین یک جمله کافی بود تا قرار 
گرفتن بازیکنان جوانی چون محمدرضا سنگ ســفیدی 
پشــت ضربه پنالتی نیز باعث نشود اســترس زیادی به او 

وارد شود.
کشــاورز در 6 جــام ملت های آســیا حضور داشــت که 
5 قهرمانی به دســت آورد. او از ســال 2004 به تیم ملی 
دعوت شد و پس از آن در سال های 2005 و 2006 توسط 
جوراندینیو به تیم ملی دعوت نشــده و پس از آن حسین 
شمس در سال 2007 او را به تیم ملی دعوت کرد. پس از 
آن تنها یک سال کشاورز به تیم ملی دعوت نشد و آن هم 
در سال 2014 بود که خســوس او را دعوت نکرد. کشاورز 
در مجموع ســال هایی کــه در تیم ملی بود به جز ســال 
2012 تایلند در بقیه مسابقات آسیایی توانست با تیم ملی 

عنوان قهرمانی را به دست بیاورد.
افتخارات کشاورز در جام ملت های آســیا نیز بسیار زیاد 
است. او با 3 تیم مختلف توانسته است قهرمانی قاره کهن 
را تجربه کند. فوالد ماهان، گیتی پســند و تاسیسات، سه 
باشگاهی هســتند که کشــاورز در آنها قهرمانی آسیا را 

تجربه کرده اســت. او همچنین با شن ســا در اولین دوره 
مسابقات جام باشگاه های آسیا که در واقع دوره آزمایشی 
به حســاب می آمد هم، قهرمان شــده اســت. کشاورز با 
منصوری هم عنوان دومی جام باشگاه های آسیا را کسب 

کرده است.
این بازیکن 34 ســاله 4 بار حضور در جام جهانی را تجربه 
کرد. افتخاری که به قول حســین شــمس اگر در فوتبال 
رقم می خورد شــاید هم اکنون مجســمه او را بر ســر در 
فدراسیون ساخته بودند. کشاورز از سال 2004 تا 2016 
چهار جام جهانی را تجربه کرد که شاید شیرین ترین این 

مســابقات رقابت هایی باشــد که در 
کلمبیا در حال برگزاری است. او در 
این مسابقات توانست مقابل برزیل 
پرافتخارترین تیــم جهان به برتری 

برسد. آن هم با گل زیبا و دیدنی که 
در وقت های اضافه با یک ضربه چپ به 

دروازه بان برزیلی زد.
این بازیکن شماره 4 در چهارمین حضورش 

در جام جهانی تصمیم بــه خداحافظی گرفت. 
آن هم زمانی کــه افتخار حضــور در جمع 4 تیم 

برتر جهان را کســب کرد. او در چهارمین سال دهه سوم 
زندگی اش مهم ترین تصمیم دوران ورزشی اش را گرفت. 
شاید این عدد 4 جادویی اســت برای محمد کشاورز؛ چرا 
که نام او را جاودانــه خواهد کرد. حضــور در 4 دوره جام 
جهانی افتخاری بسیار باالســت که پس از فالکائو ستاره 
برزیلی که در 5 دوره جام جهانی حاضر شــده کشــاورز 
جزو بازیکنان معدود جهان بــوده که این تعداد حضور در 
جام جهانی را کسب کرده اســت. او در آسیا از این لحاظ 
رکوردار است و شاید رســیدن به این رکورد در قاره کهن 
برای بازیکن دیگری بســیار ســخت و شــاید هم دست 

نیافتنی باشد.
افتخارات کشــاورز بیش از اینها بوده که به آن اشاره شد؛ 
اما در این گزارش تنها قصد داشــتیم اشــاره ای کوتاه به 
افتخارآفرینی این بازیکن دوســت داشتنی داشته باشیم. 
حاال وقت آن اســت که فدراســیون فوتبــال در جواب 
زحماتی که شــماره 4 تیم ملی کشــیده تجلیلی در خور 
شــأن کاپیتان زحمت کش تیم ملی انجــام بدهد. حاال 
نیاز است نشــان دهیم به خاطر زحماتی که ملی پوشان 

انجام می دهند قدردان هســتیم؛ البته شاید نتوان آن 
طور که باید و شــاید جوابگوی زحمــات آنها بود اما 
حداقل می توان با برنامه ریزی و برگزاری مراســمی 

از زحمات این ملی پوشان قدردانی کرد.

افتخارات محمد کشاورز در تیم ملی فوتسال:
قهرمانــی در جام ملت های آســیا در ســال های 2004، 

2007، 2008، 2010 و 2016
کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا در سال 2011

حضور در 4 دوره جام جهانی در سال های 2004، 2008، 
2012 و 2016

قهرمانی مسابقات داخل ســالن آسیا در سال های 2007 
و 2013

قهرمانی رقابت های غرب آســیا در ســال های 2007 و 
2012

به بهانه خداحافظی کاپیتان با اخالق تیم ملی فوتسال؛

کشاورز بذر محبت را در دل مردم کاشت

شرکت فرا خواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع فراخوان: توان احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط انتقال 63 کیلو ولت فرودگاه نظامی- جاده نایین 2

شرط ورود: دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر، با حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نحوه دریافت اسناد فراخوان: کلیه مراحل برگزاری فراخوان، با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.sctadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات 
تماس ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و 
دریافت گواهی امضــا الکترونیکی )توکن(: مرکز تمــاس: 27313131-021دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 

کاری با شماره 031-36269948( 
مهلت دریافت اسناد فراخوان: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/07/11 لغایت ساعت 

16 روز پنجشنبه مورخ 95/07/22
مهلت و محل تحویل پاکات فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات فراخوان 
بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1395/08/08در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن به  آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های 
واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد  آمد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- بدیهی است ارائه مدارک تکمیل شده استعالم های ارزیابی کیفی هیچگونه حقی را برای 

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
4- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نماید.
5- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir            www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir              www.setadiran.ir

آگهی فراخوان شماره 950/6006 
) شماره 200951188000005 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

درحاشیه

 انتشــار برخی خبرها در مورد پیشنهادهای عجیب 
خارجی بــه مربیــان و بازیکنان، هم نظــام و نحوه 
قرارداد باشگاه ها را زیر سوال می برد و هم بازیکن را 

مقابل هواداران واقع نگر قرار می دهد.
خبری منتشر شــده بود که » بختیار رحمانی از قطر 
پیشنهاد دارد.« از این دست خبرها نه برای بختیار به 
تنهایی که برای منصوریان، کی روش، امیر قلعه نویی 
و دیگران هم در مقاطعی ســاخته و پرداخته شــده 

است.
نکته ساخت این دســت اخبار این است که معموال 
درست زمانی پخش می شــوند که مربی یا بازیکن 
در روزهــای افول خود قــرار گرفتــه و معموال این 
پیشــنهادها ســندیتی هم ندارد و منبع آن مخفی 

است.
در مورد بختیــار رحمانی این موضــوع پس از آنکه 
این بازیکن اعالم کرد به خاطر هواداران اســتقالل، 
 از این تیم جدا نمی شــود پرســش هایی باقی ماند؛ 

پرسش هایی که جواب ندارد.
اول: قرارداد بختیار رحمانی چگونه بســته شده که 
این بازیکن نه به خاطر قرارداد حرفه ای خود بلکه به 
خاطر هواداران اســتقالل است که دست رد به سینه 

قطری ها می زند؟
دوم: تیم قطری چه اســمی دارد؟ کدام تیم قطری 
بوده که بختیار را خواســته و نامه به باشگاه استقالل 

نزده است؟
ســوم: تیم قطری در کدام بازی ایــن فصل، بختیار 
رحمانی را پســندیده اســت آن هــم درحالی که 
رحمانی بازی خوبی را در این هفت دیدار انجام نداده 
که بتواند تیم های قطری را مجــاب کند آن هم در 
 حالی که نامبــرده در تیم ملی ایران هــم به میدان 
نمی رود و در اســتقالل هم جایگاهش ثابت نبوده و 

عمال توقع هواداران این تیم را برآورده نکرده است؟
چهارم: چرا باشگاه استقالل در مورد رحمانی موضع 
رسمی خود را اعالم نکرد؟ آیا نباید باشگاه در صورت 

وجود پیشنهاد، موضع رسمی می گرفت؟
شایعه ها

برخی می گویند در اینگونه مواقع پیشنهادی وجود 
ندارد و برخی در کنار این بازیکنان چنین خبرهایی 
را در صفحات شــخصی خــود منتشــر می کنند تا 
جایگاه بزرگ تــری از آنچه امروز ایــن بازیکنان و 
مربیان دارند را در اذهان بسازند؛ اما به نظر می رسد 
این داســتان ها نخ نما شــده و عمال کاربردی به جز 

دلخوری از بازیکن و مربی در پی نداشته باشد.

بازارگرمی مربیان و بازیکنان؛

شایعه بساز تا جان بگیری!

م الف: 5604

نوبت اول
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پیشنهاد سردبیر: 
بهشت آباد در سایه سیاست، آب می رود

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در نشست هم اندیشی برای رفع مشکالت 
سازندگان مســکن اظهارکرد: وظیفه این شــرکت، تامین گاز مستمر و ایمن، 
فروش و خدمات پــس از فروش آن در کل کشــور است.ســید مصطفی علوی 
افزود: این شــرکت بســیاری از فعالیت های خود را به پیمانکاران واگذار کرده و 
اگر مشکلی وجود داشته باشد تالش می شــود با اعالم آن به مجموعه مدیریت، 
 در جهت اصالح آن اقدام شود. وی تصریح کرد: این شرکت هیچ گونه دخالتی در
 شبکه سازی و لوله کشی گاز در ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری ندارد.

علوی ادامه داد: از سال 81 کلیه این موارد به سازمان نظام مهندسی واگذار شده و 
این شرکت تنها عهده دار نصب کنتور و رگالتور گاز است و این شرکت هیچ گونه 
ارتباطی با اتحادیه لوله کشان گاز نداشته و تمامی خدمات آن کامال رایگان است.

فرماندار اســتان اصفهان در جلســه شــورای هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر 
 شهرســتان اصفهان  درخصــوص معضل قلیــان و چایخانه ها گفــت: یکی از 
دریچه های جدی روی آوردن به مواد مخدر، قلیان است و باید یک برنامه ریزی 
دقیق و حساب شده صورت بگیرد.فضل ا... کفیل گفت:شکایت شهروندان از روند 
فعالیت چایخانه های غیر مجاز در محل و مصرف بیش از حد آن باعث شد از تمام 
مصرف کنندگان بخواهیم که از مصرف قلیان  در مکان های  عمومی خودداری 
کرده  و از ســوی دیگر به عرضه کنندگان اخطار داده شد که قلیان عرضه نکنند.

 وی تاکید کرد: هدف ما تعطیلی واحد صنفی نیســت، قرار نیســت به معیشت 
خانواده ای آسیب برسد، هدف، ساماندهی وضع چایخانه ها در کالن شهر استان 

اصفهان است.

وضع چایخانه ها در اصفهان ساماندهی می شودتمامی خدمات نصب و راه اندازی کنتور گاز رایگان است

سما 
مطیعی

رییس اداره قــرآن، عترت و نمــاز اداره کل آموزش 
 و پــرورش اســتان اصفهــان از شــرکت 244 هزار 

دانش آموز در مسابقات قرآن، عترت و نماز خبر داد.
 رییس اداره قرآن، عترت و نمــاز اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در مورد مراحلی که 244 هزار 
نفر از دانش آموزان برای رسیدن به مرحله پایانی طی 
کردند اظهار داشت: از این تعداد 5 هزار نفر به مرحله 
اســتانی ، در مرحله بعد 100 نفر به مرحله کشوری 
راه یافتند و 22 نفــر حائز رتبه های برتر کشــوری 
شــدند. مجتبی طباطبایی در توضیح این مراحل در 
رشته تواشیح افزود: در این بخش نیز از میان 5 هزار 
نفر دانش آموز شــرکت کننده 70 گــروه به مرحله 
اســتانی و 13 گروه از آنها به عنوان منتخب استانی 
شــناخته شــدند. وی در ادامه گفت: در این مراسم 
همچنین حــدود 187 هزار نفــر از دانش آموزان در 
طرح مسابقات درس هایی از قرآن شرکت کردند که 

از 191 نفر تجلیل به عمل خواهد آمد.
طباطبایی خاطرنشــان ســاخت: امروز با صراحت 
کامل اعالم می کنیم که داوری این مســابقات کامال 
به صورت دقیق و بدون هیچ گونه ذهنیت قبلی انجام 

گرفته است.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در  دیدار 
شــهردار اصفهان با اهالی منطقه 11 با اشــاره به اینکه 
در منطقه 11 شــهرداری اصفهان کمبود سرانه فضای 
ســبز نداریم، اظهار داشــت: باید توجه داشــته باشیم 
که تعداد پارک ها، مالک ســنجش میزان فضای ســبز 
نیســت ضمن اینکه پارک امام رضا )ع( در منطقه 11 
با بسیاری از پارک های شهر اصفهان با توجه به اصول و 
استانداردها و مساحت برابری می کند. احمدرضا مصور 
با بیان اینکه رهنان محرومیت های زیادی داشــته و از 
سال 80 تاکنون که به شهر اصفهان الحاق شده بسیاری 
از این محرومیت ها برطرف شده اســت، گفت: در حال 
حاضر رهنان منطقه محروم محســوب نمی شــود.  وی 
بافت فرسوده و کارگاه  های ســاخت مبل را نیز از دیگر 
مشکالت منطقه 11 شــهرداری اصفهان عنوان کرد و 
بیان داشــت: اقتصاد خانواده های منطقه 11 به شدت 
با صنعت مبــل گره خــورده و این در حالی اســت که 
کارگاه های ساخت مبل در خانه های شهروندان منطقه 
راه اندازی شده است.  مصور افزود: از این رو در نظر داریم 
با توجه به جانمایی شــهرک مبل، کارگاه های ساخت 
مبل را در منطقه کارگاهی امیرکبیر ساماندهی کنیم و 
فروشگاه و نمایشگاه مبل را در منطقه 11 داشته باشیم.

شرکت 244 هزار دانش آموز
در مسابقات قرآن، عترت و نماز

کارگاه های مبل سازی »رهنان« 
ساماندهی می شوند

خدمات شهری خبرآموزش و پرورش 

احداث میدان دام در اصفهان 
پیگیری می شود 

انتخاب بهترین مسیر برای انتقال 
زائران به مناطق راهیان نور 

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان با اشاره به 
نرخ مصوب گوشت اظهار داشت: اگر قیمت گوشت باال 
رفته باشد یک مسئله کشوری بوده و مختص اصفهان 
نیســت. غالمرضا صالحی با بیان اینکه قیمت گوشت 
باید بر اســاس نرخ مصوب اتحادیه باشد، افزود: قیمت 
گوشــت همان قیمت قبلی بوده و افزایشــی از سوی 
اتحادیه صورت نگرفته اســت. درصورتی که خالف این 
اصل مشاهده شود با فروشنده خاطی به صورت جدی 

برخورد می شود زیرا قیمت گوشت مشخص است.
صالحی با بیان اینکه بهانه ای برای گرانی گوشت وجود 
ندارد، خاطرنشــان کرد: هیچ دلیــل و توجیهی برای 
گرانی گوشت وجود ندارد و در صورت مشاهده برخورد 
قانونی صورت می گیرد. وی بیان کرد: نگه داشــتن دام 
برای ماه های محرم و صفر امکان پذیر نیســت و گرانی 
گوشت به این دلیل یک بهانه تلقی می شود که هیچ گونه 
توجیهی ندارد و پذیرفتنی نیســت. صالحی با اشاره به 
پیگیری هایی که در راســتای احداث میــدان دام در 
اصفهان انجام شده است، اظهار داشــت: برای احداث 
میدان دام در اصفهان، شــهرداری و ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت بایــد فکر چاره ای کننــد تا نتیجه ای 

حاصل شود.

ســپاه  نــور  راهیــان  اردوهــای   مســئول 
 صاحــب الزمان )عــج( اســتان اصفهــان از ارتقای 
زیر ساخت های الزم برای اردوهای غرب کشور خبر 

داد.
عباس محمدی تصریح کرد: زیر ســاخت های فعلی 
با چند سال قبل قابل مقایسه نیســت و با این همه، 
از بهترین شــرکت حمل و نقل و راننده های مجرب 
استفاده می شود. وی با اشاره به حوادث احتمالی در 
طول مسیر اضافه کرد: جاده ای که برای انتقال زائران 
انتخاب شــده یک جاده ترانزیتی اســت و مسافران 
از لحاظ  مســافت هم نســبت به جنوب کشور بعد 
مســافت کمتری را طی می کنند. محمــدی ادامه 
داد: در منطقه غرب کشــور در هر نقطه اتفاقاتی در 
زمان جنگ افتاده اســت و با توجه به نوع طبیعت و 
اتفاقات این منطقه اطالعات و نوع روایتگری راویان 
نیز فرق دارد. وی با اشــاره به ضرورت تهیه پیوست 
هــای فرهنگی این اردوهــا اضافه کرد: امســال نرم 
افزاری تهیه شده است که از همان ابتدای سفر روی 
گوشی زائران نصب می شود و تمام نقشه های مناطق 
عملیاتی، نظر سنجی ها، ارسال دلنوشته و ارتباط با 
مسئوالن اردویی حتی پس از سفر را روی خود دارد .

سپاه

شورا

روز گذشــته جلســه علنی شــورای شهر 
اصفهان بازهم شاهد نطق های آتشینی بود 
که ازسوی اعضای این شورا و به ویژه رییس 
شورا ایراد شد. موضوعات مختلف در دستور 
کار قرار داشــت و اعضا درباره آن به بحث و بررســی پرداختند. 
 مثــل همیشــه »آب« و »زاینــده رود« یکــی از موضوعــات

اصلی بود .
رضا امینی ، رییس شورای شهر در این باره گفت که »متاسفانه 
علی رغم دستور شــخص رییس جمهور و همچنین ابالغ الیحه 
9 ماده ای برای احیای زاینده رود هنــوز هیچ اقدام جدی  برای 
حل مشکل آب انجام نشده اســت.« از آنجا که به نظر می رسد 
اولتیماتوم ها و خواهش و پیگیری های مدام از سوی مسئوالن 
مختلف اســتان در حوزه زنده کردن زاینده رود،جواب نداده و 
درعوض تمامی نگاه ها به سمت و ســوی دریاچه ارومیه است، 
کاســه صبر امینی هم لبریز شد و در جلســه روز گذشته گفت: 
»رییس جمهور باید شــرایط را به گونــه ای فراهم کند که حق 
مردم اصفهان ادا شــود و بیشــتر از این از ســر به زیری مردم 
اصفهان سوء اســتفاده نشــود.« جالب اینکه این جمله رییس 
شــورای شــهر اصفهان، به تیتر یکی از خبرگزاری های محلی 
تبدیل شــد و بالفاصله و در کمتر از یک ساعت از روی خروجی 
این سایت برداشته شد و در ادامه و هنگامی که تالش کردیم تا 
مطلب موردنظر را سرچ کنیم ، با عبارت » مطلب مورد نظر شما 
یافت نشد« مواجه می شدیم! مشخص نیست به چه دلیلی این 
اتفاق رخ داد. شــاید امینی از قاطعیت خود در رابطه با مشکل 
اصلی شــهر، پشیمان شــده و خیلی زود متوجه شــده که این 
گونه تهدیدکردن ، ممکن اســت عواقب خوشی برایش نداشته 
باشد و یا شــاید هم فشــارهایی در کار بوده تا مطلب موردنظر 
یافت نشــود! به هرحال رییس شورای شــهر روز گذشته این را 
هم گفت که»کاهش نزوالت آســمانی دلیل قابــل قبولی برای 
مشکالت امروز اصفهان نیســت و اصفهان با توجه به کم آبی و 
آلودگی هایش بزودی شاهد اتفاق تلخی خواهد بود و متاسفانه 
امروز هم اخبــاری در مورد مهاجرت منفی به ســمت خارج از 

اصفهان شنیده می شود.«
امینی یک آمار جالب هــم از مهاجرین داد: »به طور متوســط 
روزانه 11 خانــوار )حدود 34 نفر( به قصد ســکونت به اصفهان 
مراجعــه می کننــد، همچنیــن 70 درصد ســاکنان اصفهان 
متولد همین شهر هستند، 28 درصد ســاکنان متولد شهرها و 
آبادی های دیگــر و 2 درصد هم اتباع خارجــه )عمدتا افاغنه و 

عراقی( هستند.«
 اصفهان و معضالت سالمندان

مشکالت و معضالت سالمندان اصفهانی از دیگر موضوعاتی بود 
که روز گذشته به آن پرداخته شد.

در همین زمینه ندا واشــیانی پور با اشــاره بــه اینکه جمعیت 
ســالمند ایران بیــش از 4 میلیــون و 500 هزار نفــر تخمین 
زده می شــود و این جمعیت تا ســال 2025 با 2٦ میلیون نفر 
از ٦ درصد امروز بــه 2٦ درصد جمعیت خواهد رســید، گفت : 
»استان اصفهان با 400 هزار نفر و شهر اصفهان با 180 هزار نفر 
 سالمند، هنوز محیط های ســالم و کافي را براي این قشر فراهم 
نکرده اســت و ســالمندان محترم اصفهان هنوز در زمینه های 
اقتصادی، ســالمت، تردد و گذران اوقات فراغت مشکل دارند.

باید به آینده جوانان امروز و ســالمندان 30 ســال آینده توجه 
بیشتري شود. شوراي اسالمي شهر اصفهان اعتبارات گوناگوني 
براي توسعه اماکن و فضاهاي شــهري به منظور بهبود شرایط 
استفاده این قشــر در نظر گرفته است اما باید توجه شود که این 
اعتبارات هرساله متناســب با افزایش تعداد سالمندان افزایش 

یابد.«
 فوالدگر: برنامه ریزی برای کنترل آلودگی هوا بیش 

از پیش ضروری است
وحید فوالدگر ، دیگر عضو شورای اسالمی شهر هم درباره طرح 
دولت مبنی بر تعطیلی در روزهای آلوده ســخن گفت. فوالدگر 
گفت:  با توجه به گزارش های هواشناســی پیش بینی می شود 
سال جاری با پاییزی خشک رو به رو باشیم، از همین رو آلودگی 
هوا در این فصل افزایش می یابد، لــذا برنامه ریزی برای کنترل 
و کاهش آلودگی هوا و اجرای مفاد برنامه جامع کاهش آلودگی 

هوا بیش از پیش ضروری است.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: »معاینه فنی 
خودروها، کنتــرل و جلوگیری از تــردد خودروهای آالینده در 
شهر بخصوص در مرکز شــهر، کنترل آلودگی صنایع و مشاغل 
آالینده و مولد گرد و غبار باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در 
همین راستا از شهردار تقاضا می کنم تا گزارشی از فعالیت های 
خود در زمینه توســعه حمل و نقل عمومی، نوسازی و بهسازی 
ناوگان، توســعه حمل و نقل غیر موتوری و توســعه فضای سبز 

ارائه نماید.«
فوالدگر عنوان کرد: »متاســفانه عدم اجرای برنامه های کاهش 
آلودگی باعث شده است که دولت در شرایطی که اقتصاد کشور 
در حال رکود اســت متوســل به راهکاری از جمله تعطیلی در 
روزهای آلوده شود که خود شاخصی از عدم انجام تکالیف دولت 

است.«
فوالدگــر در بخش دیگر ســخنان خود با اشــاره بــه اینکه در 
گذشــته تذکری در رابطه با اینکه چه فعالیت هایی در موضوع 
 مدیریت بحــران و پدافند غیر عامل در ســطح اســتان انجام 
شده اســت داده ام، گفت: »رســانه ها و نماینده شــهردار این 
 تذکر را متوجه شــهرداری کرده و شــهرداری نیز گزارشــی از 
فعالیت های انجام شــده را ارائــه نمود که جای تشــکر دارد.

جانشینی اصفهان در زمان بحران و استقرار صنایع استراتژیک 
در این اســتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا از مقامات 
استان درخواست می شود گزارشــی از فعالیت های انجام شده 
در رابطه با این 2 موضوع  را ارائه کننــد و پیگیر جذب امکانات 
و اعتبارات ملی در این راستا باشــند همچنین از هیئت رییسه 

شورا در خواست دارم تا این موضوع را پیگیری نمایند.«
»عدنان زادهوش«هم از برنامه آینده خود خبر داد و برای اعضا 
یک پیشنهاد داشــت:» بنده به نوبه خود قرار بر این دارم که در 
جلسه آینده شوراي اسالمي شهرستان اصفهان اعضاي مجلس 
شوراي اسالمي شهرســتان اصفهان را دعوت کنم و دیدگاه ها و 
نظرات اعضاي شوراي شهرســتان را به آنها انتقال دهم.بر این 
اساس پیشنهاد مي کنم شوراي اسالمي شهر اصفهان که مرکز 
استان اســت، تمام نمایندگان اســتان را براي همفکري دعوت 
کند تا از این پس شــاهد قوانین متناقض )که متاسفانه در حال 
حاضر شاهد بســیاري از آنها هســتیم( و نیز قوانینی که جنبه 
 بازدارندگــي از جرم را نداشــته و تنها بــراي درآمدزایي قانون 

شده اند، نباشیم.« 

نگرانی ها و هشدارهای اعضای شورای شهر ادامه دارد؛

اتفاقی تلخ در انتظار اصفهان 
 رشته داستان بهشت آباد، گویی سر درازی دارد؛ پروژه ای که نامی 
از بهشت و آبادانی بر پیشانی نوشت خود دارد اما تاکنون نشانی از 

این آبادانی را در سرنوشت خود ندیده است.
بهشــت آباد که از ابتدا با نام انتقال آب برای آب رســانی به چهار 
اســتان کرمان، یزد، چهارمحال و اصفهان گره خــورده بود این 
روزها بیش از اسم و رسم سه استان دیگر، تمامی بار انتقادات را 
بر دوش اصفهان خسته ای نشانده که در این میان بی تقصیرترین 
است چراکه این اســتان در صورت عملکرد درست مسئوالن از 

ابتدا نیازی به پروژه  بهشت آباد نداشت.
در واقع به گفته کارشناسان خط اصفهان)این پروژه دارای چهار 
به اصطالح خط است( در پروژه بهشت آباد، تنها پرداخت بدهی 
وزارت نیرو به این اســتان برای برداشت های غیرقانونی از حقابه 

زاینده رود و انتقال آب به استان های یزد و چهارمحال است.
در همین ارتباط حســینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس چندی قبل اظهار داشــت: استان مجاور 
در قالب یــک مصوبه قصد برداشــت غیرقانونــی 123میلیون 
مترمکعب از آب زاینده رود را دارد و مستندات این مطلب به وزیر 
نیرو، معاونان وزارتخانه جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت ارائه 

شده است.
وی افزود: بر این اساس طرح سوال از وزیر مطرح و برای نخستین 
بار هر 18 نماینده اصفهان متفق القول آن را امضا کردند.  بر این 
اســاس به دلیل امکان پذیر نبودن برگشــت روال انتقال حقابه 
اصفهان به نقاط دیگر، قرار اســت کمبــود آب اصفهان از طریق 
بهشــت آباد جبران شود اما عجیب اســت که تنها نام اصفهان با 
این پروژه گره خورده است و بازی سیاست نیز این روزها به طرز 
عجیبی نام اصفهان و بهشت آباد را بارها و بارها کنار یکدیگر قرار 

داده است.
آخرین بار نیز صحبت های اســتاندار اصفهــان درباره این طرح  
بار دیگر نام بهشــت آباد و اصفهان، این دو یار جدانشــدنی را در 
کانال های تلگرامی و ســایت ها بــر زبان ها انداخــت.  زرگرپور 
در این ارتبــاط در گفت وگو با مهر، به این مطلب اشــاره کرد که 
 پیشــنهاد واگذاری طرح  بهشــت آباد به اصفهان را به وزیر نیرو 
داده است.  استاندار اصفهان در این ارتباط، اظهار داشت: در دیدار 
با وزیر نیرو پیشنهاد کردم در صورت واگذاری مجوز اجرای طرح 
بهشت آباد به اصفهان آمادگی داریم با منابع داخلی خود استان 
این طرح را به سرانجام برسانیم. وی افزود: ما برای تامین مالی این 
طرح مشــکلی نداریم و به یقین و با توجه به هزینه باالی اجرای 
این طرح، بخشی از این تامین منابع مالی از طریق فاینانس های 

بین المللی خواهد بود.
کوهرنگ و گالب 2 رها شــدند؛ بهشــت آباد اسیر 

سیاست شد
در این میان نکته ای که عجیب به نظر می رسد این است که چرا 
در میان این همه پروژه آبی نام بهشــت آباد بر سر زبان ها افتاده 

است؟!
اکنون یک سال است که اعتبارات پروژه کوهرنگ 3 متوقف شده 
اســت و پروژه گالب 2 نیز بی نتیجه و ثمر به حال خود رها شده 
اما مسئوالن استانی در طول این مدت با بی اعتنایی کامل از این 

مسئله که کمکی برای کم آبی استان است رد شده اند و حتی در 
جواب اینکه چرا جلوی برداشت های غیرقانونی از زاینده رود را در 
بخش اصفهان آن هم برای توسعه باغداری و نه تامین آب شرب 
نمی گیرند، یا از وجود منطقه  موردنظر اظهار بی اطالعی می کنند 
و یا با وجود اســناد مکتوب و تصویری، منکر برداشــت های آب 

غیرقانونی به طور مثال در پروژه بن - بروجن هستند.
 نقــش صنایعی که در بهشــت آباد بــر دل پردرد 

زاینده رود زخم زدند
اما در این میان، اینکه اصفهان قادر به تامین منابع مالی این پروژه 
است شــاید به معنای کمک گرفتن از صنایعی است که همواره 
برای چرخیــدن چرخ کارخانه شــان حتی در بدترین شــرایط 
خشکســالی، آب زاینده رود را در اختیار داشــته اند و هیچ گاه 
همانند رودخانه ای که ســال ها با جریان خود در دل طبیعت به 

اصفهانی ها زندگی  بخشیده طعم تشنگی را نچشیده اند.
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در این ارتباط معتقد 
است که اگر بهشت آباد از طریق فاینانس های بین المللی سریع  تر 
به نتیجه برسد بهتر است.  حجت االسالم ناصر موسوی الرگانی 
در گفت وگو با مهر، با اشاره به صحبت های اخیر استاندار اصفهان 
در ارتباط با اینکه پروژه بهشــت آباد به اصفهان واگذار شود و با 
منابع داخلی اســتان و کمک فاینانس هــای خارجی به نتیجه 
برسد، تصریح کرد: شاید منظور استاندار این است که با مشارکت 
کارخانه های صنعتی نیازمند آب در اصفهــان، این پروژه بتواند 
سریع تر و زودتر به نتیجه برسد.  وی افزود: البته باید به این نکته 
هم دقت کنیم که با توجه به نیاز بــه فاینانس های خارجی برای 
پیشبرد این طرح  اگر بهشت آباد از طریق یک شرکت خارجی با 
ســرمایه گذاری بدون محدودیت تامین مالی شود، خیلی بهتر 
است.  موســوی الرگانی اضافه کرد: از ســویی با توجه به اینکه 
در مدتی محدود ســود حاصل از پروژه در اختیار سرمایه گذاران 

خارجی است قطعا ســریع تر آن را به نتیجه می رسانند. نماینده 
مردم فالورجان در مجلــس با توجه به خطر کم آبی در اســتان 
اصفهان پروژه بهشــت آباد را ضروری برشــمرد و تصریح کرد: 
اصفهان تاکنــون مهاجــرت پذیر بــوده اما با ادامــه وضعیت 
خشکسالی، این شهر در خطر مهاجرت خود اصفهانی ها به دیگر 

شهرهای کشور قرار دارد. 
وی با بیان اینکه پروژه بهشت آباد بیش از 15 سال کار کارشناسی 
دارد که بیشتر آن نیز توســط خارجی ها انجام شده است، تاکید 
کرد: در دولت گذشته آغاز پروژه بهشــت آباد را شاهد بودیم اما 
در دولت فعلی شاهد متوقف شدن این طرح هستیم و بهانه های 
مختلفی در این ارتباط مانند لزوم لوله گذاری به جای استفاده از 

تونل عنوان شده است.  
 امضای موافقت نامه برای تامین مالی خط اصفهان

اما این سوال مطرح می شود که در طول سال هایی که بهشت آباد 
در دســت اصفهان بود چه اقدامات مثبتی انجام شده که اکنون 
انتظار واگذاری این پروژه را داشــته باشــیم، آن هم درشرایطی 
که تامین منابع مالی برای خط اصفهان برخالف نظر زرگرپور از 
مرحله پیش قرارداد رد شده و موافقت نامه مالی برای این پروژه با 

چین و کره امضا شده است.  
عیسی بزرگ زاده، معاون فنی و پژوهش های شرکت آب نیرو در 
این ارتباط در گفت وگو با مهر می گویــد: پیش از این تفاهم نامه 
مالی با شــرکت چینی و کره ای انجام شــده بود اما در سفرهای 

اخیر، موافقت نامه درباره این طرح امضا شد. 
وی افزود: بدیــن ترتیب حدود دو میلیــارد دالر موافقت نامه در 
ســفر اخیر رییس جمهور کره و چین به ایران امضا شــده است؛ 
850 میلیون یورو با چینی ها برای طرح بهشت آباد و یک میلیارد 
دالر نیز با شریک کره ای برای خط اصفهان در پروژه بهشت آباد و 

سامانه های مشترک به امضا رسیده است.

 تاثیر مشارکت اصفهان در پیشبرد پروژه بهشت آباد
البتــه مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزی اصفهــان، معتقد 
است که اگر پروژه بهشــت آباد با مشــارکت اصفهان پیش رود 
منفعت هایی برای اصفهــان دارد چرا که ِعرق اســتانی در کنار 
توانایی های ملی به پیشــبرد این پروژه کمک می کند. اسفندیار 
امینی در این ارتباط اظهار داشت: اگر پروژه بهشت آباد در دست 
اصفهان قرار گیرد می توان از منابع داخل استان بهره برد چراکه 
برای طرح هایی مانند چشمه لنگان، خدنگستان و تونل گالب نیز 
اصفهان مشارکت برای تامین منابع مالی داشته است.  وی افزود: 
انتظار ما این است که تصمیمی گرفته شود که هم از ظرفیت های 
اعتباری و اجرایی ملی برای این طرح استفاده شود و هم راه برای 
ظرفیت های استانی باز باشــد.  مدیرکانون خبرگان کشاورزی با 
اشاره به اینکه همکاری اصفهان و مدیریت در این طرح به معنای 
کنارگذاشتن شرکت آب نیرو به عنوان مجری طرح نیست، بیان 
داشــت: دنبال کردن اجرای طرح به شکل ملی از اهمیت زیادی 
برخوردار است اما بهتر است همانند طرح احیای دریاچه ارومیه 

از ظرفیت های استانی نیز استفاده شود. 
 اصفهــان بــدون انتقال های آبی 
نیازی به پروژه بهشت آباد نداشت 
امینی با تاکید بــر اینکه اصفهان 
هیچ  نیــازی به پروژه بهشــت آباد 
نداشته اســت، تاکید کرد: درواقع 
قرار اســت برداشــت ســهم آبی 
زاینده رود و انتقــال آن به برخی 
استان ها، از طریق بهشت آباد برای 

اصفهانی ها جبران شود.
 واگذاری پروژه بهشت آباد 

به اصفهان؛ آری یا خیر
در نهایــت اینکه واگــذاری پروژه 
بهشت آباد به اصفهان کار درستی 
اســت یا خیر جوابــی واضح در بر 
دارد؛ بحث مشــارکت اصفهان در 
این پروژه، مثبت به نظر می رسد اما 
باید به این نکته توجه داشته باشیم 

که اجرای پروژه بزرگی مانند بهشت آباد بدون استفاده از امکانات 
ابزارهای ملی امکان پذیر نیست.در واقع پروژه های آب رسانی نه 
فقط دارای مشــکالت پیچیده فنی و نیازمند تامین منبع مالی 
اســت بلکه نیازمند رفع معضالت اجتماعی و زیســت محیطی 
هســتند ؛ به طور مثال پروژه بهشــت آباد نیازمنــد مطالعات 
ژئوپلیتیک پیچیده و آزمایش های زیست محیطی طوالنی مدت 
در کنار مطالعات اجتماعی برای تعیین تکلیف اســکان و جابه 
جایی مردم برخی مناطق است که به یقین از توان یک استان به 
تنهایی خارج است.  بر این اساس طبیعی است جدای از مبحث 
تامین منابع مالی این پروژه باید به این نکته دقت کنیم که برخی 
از پیش زمینه های الزم برای اجــرای بزرگ ترین طرح انتقال آب 

کشور تنها با قدرتی در حد توان ملی قابل انجام است.

طرحی که در یک دو راهی مانده است؛

بهشتآباددرسایهسیاست،آبمیرود

اصفهان تاکنون 
مهاجرت پذیر بوده 
اما با ادامه وضعیت 

خشکسالی  این 
شهر در خطر 

مهاجرت خود  
اصفهانی ها به  دیگر 

شهرهای کشور 
قرار دارد
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این روزها غم تو مرا می کشد حسین

شب های ماتم تو مرا می کشد حسین

تا آن دمی که منتقم تو نیامده ست

سرخی پرچم تو مرا می کشد حسین

حدیث عشق

آگهي مزايده عمومي اموال غير منقول 

مديريت شعب بانك كشاورزي استان اصفهان
م الف: 5631

امالک برای مزایده  ) مهر ماه95(
وضعیت ملک  قیمت پایه اعیانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتی آدرس ملکنام شعبه ردیف

خیابان هاتف کوچه مشیر یخچال مجتمع تجاری قصر مشیر طبقه اول  زرین شهر 1
قسمت غربی واحد 211

     20/84-مغازه مغازه 4286/39
 2,292,400,000

تخلیه و در تصرف بانک است 

خیابان هاتف کوچه مشیر یخچال مجتمع تجاری قصر مشیرواحد شماره  زرین شهر 2
217

     25/13-مغازه مغازه 4286/30
 2,784,000,000

تخلیه و در تصرف بانک است 

خیابان هاتف کوچه مشیر یخچال مجتمع تجاری قصر مشیر طبقه اول  زرین شهر 3
قسمت شرقی واحد 218

     26/46-مغازه مغازه 4286/31
 2,910,000,000

تخلیه و در تصرف بانک است 

     148/25-مسکونی آپارتمان ششدانگ یک آپارتمان 2801/54،59خیابان توحید کوی گلنار مجتمع مسکونی فراز اصفهان 4
 6,660,000,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

   202692681 گاوداریگاوداری 11/1سهم از سهم25/9 شش دانگ پالک 153/48اصفهان برآن جنوبی روستای کبوتر آباد اصفهان 5
 17,494,790,000

ملک مذکور به انضمام کلیه ساختمان ها و 
تاسیسات موجود تخلیه و در تصرف بانک 

نیست 
تمامیت 16964/98 سهم مشاع از 95133/40متر مربع ازششدانگ پالک اصفهان برآن جنوبی روستای کبوتر آباد اصفهان 6

50 فرعی از 153 اصلی 
     -16964/98مزروعی زمین 

 5,504,214,240
تخلیه و در تصرف بانک نیست 

     -790زراعی زمینیک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 7/32آتشگاه خیابان بهشت روبروی کوچه صفا اصفهان 7
 1,185,000,000

تخلیه و در تصرف بانک است 

     282/13282/13کارگاه برنجکوبی کارگاه برنجکوبی ششدانگروستای پیله وران بخش 20 ثبت اصفهان اصفهان 8
 1,945,376,000

تخلیه و در تصرف بانک است 

شاهین شهر خیابان طالقانی خیابان ایثار گران دو پالک بعد از پارک بوستان سعدي9
محله 

     262/5320مسکونی خانه  28حبه و 35 صدم یک باب منزل مسکونی  پالک شماره406/9038 
 1,771,875,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

باغچه وساختمان ششدانگ پالک 669 اصلی حضرت  آباد سجزی بخش 19 ثبت اصفهانبوستان سعدي10
مسکونی

باغچه و 
ساختمان 
مسکونی

1861160         
 495,046,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

دو قطعه زمین مزروعی واقع در اراضی حضرت آباد سجزی بخش 19 بوستان سعدي11
ثبت اصفهان

مساحت ششدانگ مسکونی زمینسه دانگ مشاع پالک 671/1 و 671 اصلی
65665

80     
 1,698,165,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

     180/42-مسکونی آپارتمان ششدانگ پالک 33234/15190آپارتمان واقع در خیابان سروش کوچه 23)شهید سعید لطفی(بویین12
 5,400,000,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

شاهین شهر خیابان طالقانی خیابان نبوت خیابان همت فرعی 6 پالک بویین 13
77

     200130مسکونی خانه ششدانگ پالک409/2616
 1,800,000,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

یکصد و هشتاد وشش پنج هزارم از شش هشتم سه ربع مشاع از 72 حبه  مزرعه واقع در مهر آباد چغا جوش مبارکهشهرضا14
شش دانگ 1/216

     -ششدانگ 40 هکتارزراعی مزرعه
 8,470,000,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

شصت و سه سهم و هفتصد ونود و چهار هزارم سهم مشاع از یکصد و دو   شهرضا روستای چم قصربخش یک ثبتی شهرضاشهرضا 15
سهم و چهارصد هزارم سهم ششدانگ پالک 41/175

         ششدانگ1317ششدانگ1420مرغداریمرغداری
 905,666,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

اصفهان هزار جریب خیابان شهید خسرو پور کوی آزادگان ده متری شهرضا 16
گل رز 

     247305مسکونی خانه  بیست و چهار نیم حبه از 72 حبه پالک1526/163
 4,480,000,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

         1301264مسکونی خانه  218سهم مشاع از 600 سهم پالک شماره87/9داران- مرکزی- مونانفریدن 17
 393,881,250

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

خمینی شهر خیابان شهید مدنی خیابان 15 شعبان ابتدای کوچه فالورجان 18
نیایش 3 پالک دوم 

تخلیه و در تصرف بانک است      3,729,166,666 492490مسکونی خانه  30حبه از 72 حبه پالک شماره 158/1990

         -4489/814باغ باغ 4/862دانگ مشاع از ششدانگ پالک 3515/1کاشان بلوار قطب راوندی کاشان 19
 165,590,297

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

     ششدانگ 550ششدانگ 253/2مسکونی خانه نیمه تمام 3/36دانگ مشاع از ششدانگ پالک23/282کاشان بلوار الغدیر ابتدای کوچه الغدیر کاشان 20
 4,816,000,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

      ششدانگ 13061مرغداریمرغدارییک دانگ و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1/667کاشان روستای استرک کاشان 21
 1,194,379,458

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

     491160/09مسکونی آپارتمانششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 2/3152اصفهان مبارکه خیابان شهید مطهری کوچه کشاورزی مبارکه 22
 1,790,000,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

48650 سهم مشاع از باغ باغ 48650سهم مشاع از  57570سهم از پالک 193/9 مهرگرد- سمیرم)مزرعه چغور چشمه(مهرگرد 23
57570

114     
 4,103,629,200

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

بلوارمطهری خ امام حسین روبروی سه راه جنب مدرسه خیریه بانوان میمه 24
پالک 56

         340945مسکونی خانه دو ممیز پنج دهم سهم مشاع از ششدانگ پالک شماره9409/1
 604,000,000

تخلیه و در تصرف بانک نیست 

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت نقدي و اقساطي به فروش برساند.متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت ده 
روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقي مراجعه نمایند.

توضيحات :
1- هزینه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد و بانک در رد هر یک یا تمامي و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

2- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقی  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 5 درصد قیمت پایه در پاکت الک 
و موم شده ) با قید مربوط به ملک ردیف  آگهي ( تسلیم و رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد.

3-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 10 روز می باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود .
4-در شرایط مساوي، اولویت با مالک قبلي ملک خواهد بود . وجوه واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد .

5-شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتي مي باشد .
6-قیمت پایه اراضي و امالک موضوع مزایده بر اساس نظریه کارشناس رسمي دادگستري تعیین شده است .

7- نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20 درصد به صورت نقد و مابقی حداکثر شصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود.ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدی است.
8-کلیه امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایي صادر شده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد و در صورت نیاز به اصالحات اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت و غیره و طي کلیه مراحل آن به عهده و هزینه 

خریدار مي باشد و بانک هیچ گونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمي نماید و بانک هر گونه مسئولیتي را از خود سلب و اسقاط مي نماید .
9-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاي مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذي ربط بر عهده خریدار خواهد بود.

10-کل هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمي و شهرداری و دارایی و غیره که به ملک تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود .
11-بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت کنندگان در مزایده الزامي مي باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایي بر خالف آن مردود مي باشد .

12-در امالکي که نیاز به تفکیک و اصالح باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعي شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مســترد مي گردد و خریدار هیچ گونه ادعایي نخواهد داشت در این صورت وجوه واریزي شامل سود و یا خسارت تحت هر عنواني 
نخواهد بود .

13-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ) تهران ( مي باشد .
14-براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت پایه  امالک  به صورت نقدی  نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده ، الزامي است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند 

سپرده آنها ضبط خواهد شد .
15-شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایي معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده ، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلسه شرکت نمایند .

 16-بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایي پاکت ها نخواهد بود.
17-  با توجه به اینکه واحد مذکور مورد سرقت سارقین قرار گرفته است و تعدادی  از ماشین آالت به سرقت رفته است سهام مذکور براساس وضعیت موجود ارائه شده و شرکت کنندگان در مزایده حق هر گونه ایراد و اعتراض بعدی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

18
4

15
-1

امام علی )عليه السالم(: 
وقار پيرى، نزد من دوست داشتنى تر از خرّمى جوانى است.
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