
بحران غرب آسیا هرچه نداشــت، ماهیت و چهره واقعی و پلید 
برخی رژیم های منطقه را آشکارتر ســاخت و سقف دوستی و 
دشمنی آنها با جهان اسام و جمهوری اســامی ایران را مشخص کرد. موضوعی که در 
این میان به وضوح مشاهده می شود و جالب توجه است، دشمنی برخی کشورها با اسام 
است. عربستان، ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده و خودش به یمن 
لشکرکشی می کند! ترکیه، ارتش خود را وارد خاک سوریه می کند و داعیه اسامگرایی 
 هم سر می دهد! اما آیا می توان اقداماتی را که ســران ترکیه و آل سعود در منطقه انجام 
می دهند، در جهت تقویت اسام دانست؟ هر کشور اسامی به هر دلیلی تضعیف و تخریب 
شود، یکی از ظرفیت های جهان اســام از بین رفته و بدنه اسام سست می شود. از بین 
رفتن زیر ساخت ها، تاسیسات و شهرهای یک کشور اسامی مانند سوریه، عراق، لیبی، 
یمن و بحرین، چه دستاوردی برای جهان اسام خواهد داشت؟ آیا باعث تقویت کشوری 
همچون ترکیه یا عربستان سعودی خواهد شد؟قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد، بلکه آنها 
هم به خاطر دخالت های گسترده در امور داخلی کشوری همچون سوریه و عراق، خود نیز 
تضعیف می شوند و در مقابل، یک کشور جعلی و اشغالگر به نام اسراییل تقویت می شود.

مشکل کشورهایی که به فتنه منطقه دامن می زنند، سرسپردگی آنها به آمریکا و اسراییل 
است. دولت هایی همچون ترکیه، عربستان سعودی، بحرین یا امارات، مهره های آمریکا 

در غرب آسیا هستند.
برخی تحلیلگران می گویند اگر ایران و عربســتان اختافات خود را کنار بگذارند بحران 
منطقه حل خواهد شدو گویا حواسشان نیست که عربستان سعودی، درامور داخلی سوریه 
و عراق مداخله مستقیم  و به یمن حمله می کند. ترکیه ارتش خود را وارد خاک سوریه می 
کند به گونه ای که بیش از 2 سال است  نیروهای خود را در شمال عراق مستقر کرده که هر 
دوی این اقدامات اشغال و تجاوز نظامی محسوب می شود. درواقع ، درحال حاضر، دو کشور 
ترکیه و عربستان سعودی نقش آفرینان بحران غرب آسیا هستند، آنها علنی و مستقیم 
در امور سوریه، یمن، عراق و بحرین دخالت می کنند و حتی از درگیری مستقیم هم ابایی 
ندارند. در این میان ، ایران به عنوان یک کشور مسلمان، راهکار را در کمک به کشور همسایه 
و مسلمان خود می بیند. اکنون که حلب در حال باز پس گیری است و می رود تا موصل 
آخرین پایگاه داعش در عراق آزاد شود، همه حامیان تروریسم دست به کار شده و سعی 

دارند از یک سو با فضا سازی سیاسی علیه ایران و روسیه به تضعیف ائتاف ایران، روسیه، 
سوریه و عراق بپردازند، از سوی دیگر نیز تحرکات نظامی خود را در منطقه گسترش داده تا 
بتوانند از پیروزی دولت ها و ملت های سوریه و عراق جلوگیری کنند. ترکیه این روزها نقش 
دایه مهربان تر از مادر را ایفا می کند. روز شنبه بود که »رجب طیب اردوغان« رییس جمهور 
ترکیه اعام کرد که کشورش قصد ندارد تا پایان بحران موصل و آزادسازی آن، نیروهای 
خود را از اردوگاه »بشیقه« در شمال عراق خارج کند و نیروهای ترکیه علیرغم مخالفت 
دولت عراق در عملیات آزادسازی موصل شرکت خواهند کرد. در واکنش به این اظهارات 
اردوغان، »حیدرالعیادی« نیز تاکید کرد که در عملیات آزادسازی موصل تنها نیروهای 
عراقی شرکت خواهند کرد و نیروهای ترکیه، تنها نیروهای نظامی خارجی حاضر هستند 
 و این به معنای تعرض به حاکمیت عراق است. العبادی گفت که به نیروهای ترکیه اجازه

 نمی دهد در عملیات آزادسازی موصل شرکت کنند چه در طرح ریزی و چه در اجرای آن 
و تاکید کرد که عراق نیازی ندارد تا ترکیه ای ها به نیابت از آنها بجنگند. 

آمریکا پیش از این گفته بود با مشــارکت زمینی ترکیه در عملیات موصل موافق نیست. 
در همین حال، یک منبع آگاه به »حریت دیلی« گفت ترکیه در مرحله اول قصد عملیات 
زمینی در موصل را ندارد و به حمایت هوایی و توپخانه ای از عملیات موصل با چراغ سبز 
آمریکا خواهد پرداخت. بنا بر این گزارش، در مرحله اول ترکیه قصد دارد پایگاه های خود 

را در اختیار ائتاف ضد داعش قرار دهد و از این نیروها با نیروی هوایی خود حمایت کند.
نکته جالب توجه دیگر اینکه باوجود تاکید حیدرالعبــادی بر این موضوع که بجز ترکیه، 
هیچ نیروی نظامی خارجی دیگری در خاک عراق حضور ندارد و در عملیات آزادســازی 
موصل شرکت نمی کند ، اما روز گذشته ، »افکار نیوز« به نقل از »هافینگتون پست« نوشت 
که »ایران با تانک های تی.72 به همراه سایت های موشکی شهاب و فجر و موشک های 
حرارتی میثاق همچنین خودروهای زرهی در نبرد موصل مشارکت خواهد کرد.« روزنامه 
»هافینگتون پست « در این گزارش مدعی شــد: »تانک ها و سایت های موشکی ایران 
 در شهرهای اطراف موصل مستقر شدند و شــمارش معکوس برای حمله به داعش آغاز

 شده است.«  این روزنامه در ادامه ادعا کرد: »ایران با 5 الی 6 هزار نیروی سپاه و بسیج قرار 
است در عملیات آزادسازی موصل مشــارکت کند. این نیروها اینک در شهرهای اطراف 

موصل یعنی، صاح الدین، واسط، بغداد و  همچنین دیاله متمرکز شده اند.«

وقتی مشکل منطقه ، ایران نیست؛

موصل آزاد می شود اگر ترکیه بگذارد!
سما 
مطیعی
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
 مدیرکل محیط زیســت اصفهــان از احیای تاالب 
 گاو خونی خبــر داد و تاکیــد کرد این امــر تنها با

 برنامه ریــزی و مدیریت جامع مســئوالن در این 
امر امکان پذیر می شــود.  حمیــد ظهرابی با توجه 
به برگزاری سومین کارگاه هم اندیشی طرح تدوین 

برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز تاالب بین المللی 
گاوخونی در دانشــگاه آزاد اســامی اصفهان گفت 
که برنامه در مورد احیای تــاالب گاوخونی در ادامه 
سلســله کارگاه های برنامه ریزی مشــارکتی برای 

تدوین برنامه جامع مدیریت تاالب بین المللی ...

مدیرکل محیط زیست اصفهان خبر داد:

احیای تاالب گاوخونی تا بهمن ماه

 وضعیت سرمربی ذوب آهن 
امروز مشخص می شود

موصل آزاد می شود
اگر ترکیه بگذارد!

آب در استان اصفهان
پایان میلی متری مدیریت می شود

معمای مینو؟!

مصوبه بهارستان، عطف به ما سبق
می شود یا نمی شود؟

مدیرعامل آب و فاضاب اســتان اصفهان گفت: محافظت از 
منابع آبی بــرای رعایت مباحــث پدافند غیرعامــل، یکی از 

اولویت های شرکت آبفای استان اصفهان محسوب می شود.

هاشم امینی در جلســه کمیته بحران آب که با حضور مدیران 
طرح آبرســانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشــت: باتوجه به 

کاهش بی سابقه حجم سد زاینده رود که در حال حاضر ...

محافظت از منابع آبی برای رعایت مباحث پدافند غیرعامل یکی از اولویت های شــرکت آبفای 
استان اصفهان محسوب می شود.

مدیران باید طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را میلی متری مدیریت کنند تا آب شرب مشترکان در 
فصول گرم و سرد سال به طور پایدار تامین شود.
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مدیرعامل آب و فاضالب اصفهان:

15

فعالیت ۱۲۰۰مبلغ در طول
ماه محرم در مساجد اصفهان

3

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:

ایجاد موسسه پس انداز منطقه ای 
مسکن در اصفهان

14

اصفهانی ها به کمپین
»عشق قیمت نداره« پیوستند

3

مسئوالن با وعده و وعید
درصدد ندادن آب برای

کشت پاییزه اصفهان هستند

15

آنفلوآنزا
در کمین مردم اصفهان
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پیشنهاد سردبیر: 
 دولتی ها حرف گوش نمی کنند

عکس روزيادداشت

بین الملل

نامزد حــزب جمهوریخواه آمریکا بــا متهم کردن رقیب 
دموکرات خود به دوپینگ پیــش از مناظرات انتخاباتی 
خواســتار آزمایش دارو برای مشخص شــدن استفاده 
از داروی نیروزا شــد. به نقل از بی بی سی، دونالد ترامپ 
هیالری کلینتون را متهم کــرده که پیش از مناظره های 
تلویزیونی انتخاباتــی، دوپینگ می کنــد و خواهان آن 
شده اســت که هر دو نامزد برای کشف مصرف احتمالی 
داروهــای نیروزا مــورد آزمایش قــرار بگیرنــد. نامزد 
جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 
شنبه )15 اکتبر( در جمع هوادارانش در ایالت نیوهمشایر 
گفت که کلینتون در ظرف نیم ساعت اول مناظره دوم پر 
انرژی ظاهر شــد اما در پایان مناظره »به زور می توانست 
راه برود.«ترامپ گفت: »فکر می کنم که ما باید آزمایش 
دارو انجــام بدهیــم. به هر حــال، من حاضــرم که این 
آزمایش را انجام بدهم.« ترامپ بار ها ســالمت جسمانی 
کلینتون را زیر سوال برده اســت. این در حالی است که 
 ســتاد انتخاباتی خانم کلینتون بر ســالمتی کامل وی

 تاکید دارد.

شهرک نشینان رژیم صهیونیســتی در اقدامی هتاکانه 
و با حمایت مســتقیم نظامیان این رژیم به صحن های 
مسجد االقصی یورش برده و اقدام به سر دادن شعارهای 
ضد اسالمی کردند.به نقل از پایگاه العهد، شهرک نشینان 
رژیم صهیونیستی همچنان به هتک حرمت گسترده خود 
به مســجد االقصی ادامه می دهند.بر اساس این گزارش، 
نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی 
در اطراف مسجداالقصی، راه ورود شهرک نشینان به این 
مســجد را هموار کردند.به دنبال ورود شــهرک نشینان 
به داخل صحن های مســجد االقصی، درگیری شدیدی 
میان فلســطینیان و نظامیان صهیونیســت درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشــت چند جوان فلسطینی حاضر 
در مســجد االقصی توســط نظامیان رژیم صهیونیستی 
خبر می دهند.از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی 
همچنان به اقدامات ســرکوبگرانه خود علیه شهروندان 
فلســطینی ادامه می دهنــد.در ادامه همیــن اقدامات، 
نظامیان رژیم صهیونیســتی به مناطــق مختلف کرانه 
باختری و قدس اشــغالی یورش بردند.صهیونیســت ها 
شماری از شــهروندان فلســطینی را بدون تفهیم اتهام 

بازداشت کردند.

ترامپ کلینتون را 
به دوپینگ متهم کرد

 هتک حرمت صهیونیست ها 
به مسجداالقصی

در این استفساریه که جهت تامین نظر شورای نگهبان اصالح 
شده، این سوال مطرح شــده که آیا با توجه به مفاد تبصره ۴ 
مــاده 5۲ قانون انتخابات مجلس شــورای اســالمی مصوب 
1378/9/7 و اصالحــات بعــدی آن مبنی بــر اینکه پس از 
اعتراض نامزد انتخابات به رد صالحیت خود از ســوی هیئت 
مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیئت 
مرکزی نظارت »نظر قطعی و نهایی« خود را در خصوص تایید 
یا رد صالحیت داوطلبان به وزارت کشور اعالم خواهد نمود؟ 
آیا شورای نگهبان می تواند پس از اعالم صحت انتخابات حوزه 
انتخابیه مربوطه، صالحیت منتخب را رد کند و به این وسیله 

آرای او را باطل نماید؟
در پاســخ این استفساریه آمده اســت: خیر، پس از اعالم نظر 
قطعی و نهایی شــورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در 
تبصره ۴ ماده 5۲ قانون انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
درباره صالحیت یک نامــزد انتخابات و بعــد از اعالم صحت 
انتخابات حــوزه انتخابیه مربوطــه با رعایت »قانــون لزوم 
رسیدگی دقیق به شــکایات داوطلبین رد صالحیت شده در 
انتخابات مختلــف )مصوب 1378/8/۲۲مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام(« این شورا نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره 
صالحیت آن نامزد یا منتخب داشــته باشد و چنانچه مدارک 

جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 
3۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی در زمان 

بررسی اعتبارنامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
نمایندگان مجلس با 151 رای موافق، ۶۶ رای مخالف و 9 رای 
ممتنع از مجموع ۲۲1 رای، با این استفساریه موافقت کردند. 
این استفســاریه پیش از این در مجلس به تصویب رسیده بود 

اما مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.
   

بالفاصله پــس از تصویب این استفســاریه بــود که موضوع 
بازگشــت »مینو خالقی« به مجلــس دوباره مطرح شــد و 
نمایندگان نســبت به این ماجرا به اظهارنظر پرداختند. نوروز 
 امســال بود که خبر رســید آرای نماینده منتخب اصفهان ،

 بنا بر نظر شورای نگهبان ابطال شده و مینو خالقی نمی تواند 
به بهارستان پا بگذارد. علت این اعالم نظر نیز، انتشار تصاویر 
منتســب به این نماینده با پوششــی مغایر با اصول ارزشــی 
جمهوری اســالمی ایران بــود. در آن مقطع باوجــود انکار و 
تکذیب هــای صورت گرفتــه و تالش های زیــادی که برای 
منصرف کردن شــورای نگهبان از این تصمیم صورت گرفت، 
اما این شورا پای نظر خود ایستاد و مانع راهیابی مینو خالقی 
به مجلس شــد. از همان زمان هم برخی نمایندگان و به ویژه 

»علی مطهری« تاکیــد کردند که پرونــده نماینده اصفهان 
را تا حصول نتیجه، پیگیــری خواهند کــرد. پیگیری هایی 
که منتج به تصویب استفساریه ای شــد که البته حاال پس از 
تصویب روز گذشــته در صحن علنی مجلس، همچنان هفت 
خوان رستم را برای تایید شدن در شــورای نگهبان پیش رو 
دارد. شــورای نگهبانی که پیش از این هم یک بار به آن ایراد 
گرفته و استفساریه تصویب شــده را به مجلس بازگشت داده 
بود.  حتی رحمانی فضلی ، وزیر کشور نیز با وجود تهدیدشدن 
به استعفا از سوی مطهری نتوانست در مقابل شورای نگهبان 
کاری کند و حــاال یکــی از نمایندگان مجلس مــی گوید با 
تصویب این استفســاریه، در واقع دولت خواست تا مسئولیت 
خود را به گردن مجلس بیندازد. این حــرف را » محمدجواد 
فتحی«، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس زده که ، با 
ابراز ناامیدی از تایید نهایی طرح استفساریه قانون انتخابات، 
گفت : »مجلس در پی اســتعالم وزارت کشــور کــه قائل به 
ابهام در قانون انتخابات درخصوص پرونده انتخابات اصفهان 
بود، خود را ناگزیر به تفسیر دید در حالی که به نظر می رسد، 
قانون در مانحن فیه، اجمال و ابهامی نداشــت.در واقع وزارت 
کشــور کوتاهی خود در امر انتخابات اصفهان و موضوع خانم 
مینو خالقی را به نحوی به زمین مجلــس انداخت که خود را 
از این دعوای حقوقی با شــورای نگهبان برهاند، در حالی که 
وزارت کشور می بایســت اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس 
می فرســتاد و عدم امضای اعتبارنامه توسط برخی از اعضای 
هیئت نظارت یــا هیئت اجرایــی خللی به صحــت آن وارد 
نمی کرد، زیرا اصل انتخابات به طور سالم برگزار شده بود و در 
صحت آن هیچ حرفی نبــود و همین اندازه کفایت می کرد که 
وزارت کشــور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر و بنابر ماده 3۰ 
آیین نامه داخلی جهت بررســی اعتبارنامه به مجلس ارسال 

می کرد.«
   

مطهری اما خوش بینانه تر نسبت به این موضوع نگاه می کند.  
نایب رییس مجلس که طی چندماه گذشته مصرانه پیگیر حل 
مشکل مینو خالقی بوده است، حاال با تصویب این استفساریه 
می گوید که » مصوبه نمایندگان در مورد استفســاریه قانون 
انتخابات مجلس احتماال زمینه ورود مینو خالقی را به مجلس 
فراهم می کند« مطهری امیدوار اســت که این بار شــورای 
نگهبان ســاز مخالف نزند و مصوبه مجلــس را تایید کند: » با 
اصالحات اعمال شــده در این استفســاریه با حضور نماینده 
شورای نگهبان در کمیسیون شــوراها ، مصوبه دیروز مجلس 
به تایید شورای نگهبان می رســد اما اگر شورای نگهبان هم 
این مصوبه را رد کند قاعدتا مجلس بر نظر خود اصرار می کند 
و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.«  
تمامی این اظهارنظرها در حالی صورت می گیرد که حســین 
مقصودی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
با اشــاره به مصوبه دیروز پارلمان درباره استفســاریه قانون 
انتخابات مجلــس، گفت: این قانون در صورت تایید شــورای 
نگهبان عطف به ما سبق نمی شود و این یعنی »مینو خالقی« 

به مجلس راه پیدا نمی کند. 

نمايندگان مجلس 
با ۱۵۱ رای موافق، 
۶۶ رای مخالف و 

۹ رای ممتنع از 
مجموع 22۱ رای، 
با اين استفساريه 

موافقت کردند

ديروز، بهارســتان، روز شــلوغی را پشت ســر گذاشــت. رای مثبت نمايندگان به  سمیه پارسادوست
استفساريه ای که با تصويب آن، از اين پس، شورای نگهبان نمی تواند پس از اعالم صحت 

انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صالحیت منتخب را رد و به اين وسیله آرای او را باطل کند.

در حاشیه

مصوبه بهارستان، عطف به ما سبق می شود يا نمی شود؟

پـایـان معمـای مینو؟!

يادداشت

نويد اصالح سیستم انتخاباتی
با ابالغ سیاست های کلی انتخابات

در خرداد ماه 139۴، مجمع تشخیص  ستاره سلطانی   
مصلحــت نظــام، سیاســت هــای 
پیشــنهادی خود در زمینه انتخابات را به منظور بررسی و تایید 
نهایی، تقدیم مقام معظــم رهبری نمود. پس از بررســی های 
صورت گرفته در ۲۴ مهر 1395، حضــرت آیت ا... خامنه ای، در 
اجرای بند یک اصل 11۰ قانون اساســی، سیاســت های کلی 
انتخابات را ابــالغ کردند. بندهای 18 گانه سیاســت های کلی 
انتخابات مورد اســتقبال تمامــی  فعاالن سیاســی و جریانات 
 مختلف قرار گرفت، به شــکلی که آن راحائــز اهمیت ویژه ای 

ارزیابی کرده اند
 در واقع بندهای 18 گانــه مذکور، بیانگر تدبیر و دوراندیشــی 
مقام معظم رهبری در لزوم طرح راهکارهایی است که می تواند از 
آسیب هایی که تا کنون سیستم انتخاباتی کشور را مورد تهدید 

قرار می داده است، جلوگیری به عمل آورد.
شفافیت مالی باعث می شود از یک ســو از وارد شدن پول های 
شبهه ناک در فرآیند انتخابات و نیز سوء استفاده های احتمالی، 
جلوگیری شود و از سوی دیگر بحث کمک های مالی به نامزدها 
به رسمیت شــناخته شــده و مســیرهای قانونی ارائه اینگونه 
کمک ها نیز مشــخص شــود. همچنین اجرای این سیاســت، 
 افزایش اعتماد مردم را برای مشــارکت در انتخابــات به دنبال 

خواهد داشت.
نکته قابــل توجه دیگر مطرح شــدن بحــث »ممنوعیت ورود 
نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های 
تابعه آنها، دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی، سازمان، نهاد ها و 
داوطلبان« اســت. به گفته برخی حقوقدانان این بند در راستای 
ممنوعیت های قانونی است که ســابق بر این نیز وجود داشته، 
 اما ممنوعیتی اســت که موضوع آن اشــخاص حقوقی هستند.

 بر این مبنا افراد نظامی همچون دیگر شهروندان در نظر گرفته 
می شــوند و نمی توان محرومیتی بــرای ورود آنهــا به عرصه 
انتخابات وضع کرد؛ اما در صورت بهــره جویی از موقعیت خود، 
اســتفاده از رانت و اقدامات این چنینــی، در چارچوب قانون با 
موانعی روبه رو خواهند شد. مسئله شایان توجه دیگر در این بند، 
این است که ممنوعیت مداخله شــامل قوای سه گانه و نهادها و 

سازمان های زیر مجموعه آنها نیز می شود. 
مورد مهم دیگــری که در متن سیاســت های کلــی انتخابات 
به چشــم می خورد، این است که این سیاســت ها تنها به زمان 
قبل از برگزاری انتخابات و انتخاب نامزدها مربوط نمی شــود و 
بر »تعیین سازوکار الزم برای حســن اجرای وظایف نمایندگی، 
رعایت قســم نامه، جلوگیری از سوء اســتفاده مالی، اقتصادی، 
اخالقی و انجــام اقدامــات الزم در صــورت زوال و یا کشــف 
 فقدان شــرایط نمایندگی مجلــس در منتخبــان« نیز تاکید 

نموده است.
»تعریف و اعالم معیارها و شــرایط الزم برای تشــخیص رجل 
سیاســی، مذهبی، مدیــر و مدبر بــودن« نامزدهای ریاســت 
جمهوری از دیگر موارد مهم ذکر شــده در سیاســت های کلی 
انتخابات اســت؛ چرا که همواره در زمان ثبت نــام نامزدها برای 
مشارکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری، به غیر از مردان، 
تعدادی از بانوان نیــز اعالم آمادگی می کنند؛ امــا با این وجود 
هنوز راهکار دقیق و روشــنی در قانون برای توضیح و تبیین این 
مسئله ارائه نشده است. به شــکلی که تاکنون هیچ یک از زنان 
ایرانی نتوانســته اند از مرحله احراز صالحیت عبور کنند. به نظر 
می رســد با توجه به اینکــه از عبارت »رجل سیاســی« معنای 
شخص سیاســی، استنباط می شــود، عدم الزام برای مرد بودن 
رییس جمهور محل بحث نباشد. به هر شکل مطرح شدن چنین 
مقوله ای در فهرست سیاست های کلی انتخابات این امید را در 
پی دارد که بــا پیگیری نهادهای قانون گــذاری این موضوع هم 
یک بار برای همیشه مشخص شــده و زنان فرهیخته کشورمان 
نیز از امکان رقابت برابر با مردان در عرصه مدیریت کالن کشــور 

بهره مند شوند.
گفته می شود برخی از سیاست های پیشنهادی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از جملــه »پذیرش حق دفاع احــزاب  از حقوق 
داوطلبان و اعضــا و طرفداران در مراجع قانونــی«، » حمایت از 
تشکیل اجتماعات و همایش های انتخاباتی و استفاده مناسب و 
عادالنه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توســط احزاب«، 
»حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات 
اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعالم نتیجه نهایی« و »ایجاد 
امکان رأی دادن به لیســت احزاب و گروه های قانونی« در متن 
ابالغیه سیاســت های کلی انتخابات گنجانده نشده است. با این 
وجود بند 9 به »تعیین چارچوب ها و قواعــد الزم برای فعالیت 
قانونمند و مســئوالنه احزاب و تشــکل های سیاسی و اشخاص 
حقیقــی در عرصــه انتخابات مبتنی بــر اصــول و مبانی نظام 
جمهوری اسالمی ایران به نحوی که رقابت های انتخاباتی منجر 
به افزایش مشــارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود« 
پرداخته اســت. بر همین اساس به نظر می رســد فراهم کردن 
شرایطی به منظور خروج احزاب از حالت منفعالنه و فعالیت های 
فصلی به اجرایی شدن هر چه بهتر این سیاست یاری می رساند. 

 اهمیــت دیگــر ابــالغ سیاســت هــای مذکــور از ســوی 
مقام معظم رهبــری را می توان در همزمان شــدن آن با تدوین 
الیحه جامــع انتخابات در هیئت دولت دانســت کــه به عنوان 
راهنمای تدوین قوانین کارآمد می تواند در رفع هر چه سریع تر 
و مدبرانه تر کاســتی ها و ابهامات سیستم انتخاباتی کشور موثر 

واقع شود. 

ديدارهای ديروز وزير امورخارجه
دکتر محمد جواد ظریف دیروز با همتای ســاحل عاجی خود و 

فرستاده ویژه رییس جمهور بنین دیدار کرد.

رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس از 3 ابهــام در نامه وزیر 
علوم درباره تحصیل توصیه ای برادر و دســتیار ویژه رییس جمهور خبر 
داد. محمدمهدی زاهدی رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اســالمی درباره تحصیل توصیه ای حســین فریدون اظهار کرد: 
هیئت رییســه کمیســیون آموزش درباره تحصیل برادر رییس جمهور 
نامه ای به وزیر علوم ارســال کرده اســت. وی ادامــه داد: وزیر علوم در 
 پاسخ به نامه هیئت رییسه کمیســیون آموزش نامه ای به این کمیسیون 
ارسال کرد. رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در 
نامه وزیر علوم ابهاماتی وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به ابهامات موجود 
در نامه وزیر علوم اعضای هیئت رییسه کمیسیون مجددا نامه ای به وزیر 

ارسال کردند.
زاهدی تاکید کرد: البته تاکنون پس از سپری شدن ۲ هفته از ارسال نامه 

پاسخی از سوی وزیر به کمیسیون واصل نشده است.

سید یاســر جبرائیلی کارشــناس مســائل سیاســی در واکنش  به هتاکی 
»هفته نامه صدا« )در شــماره 1۰1( نسبت به مسئوالن ارشــد نظام تاکید 
کرد: این مطلب، یک بیانیه رســمی ارگان، یک تشــکیالت سیاسی و اعالم 
خروج از حاکمیت است؛  آقای روحانی اگر با این نشــریه برخورد نکند، یک 
اعالم رســمی اســت که دولت رییس جمهور روحانی صالحیــت و کفایت 
اجرای قوانین مصوب کشور را ندارد. سید یاسر جبرائیلی، معاون خبرگزاری 
فارس در واکنش  به هتاکی »هفته نامه صدا« نســبت به مسئوالن ارشد نظام 
نوشــت:فردی به نام »آیدین سریع« در شــماره اخیر هفته نامه لیبرال صدا 
متعلق به ســران جریان اصالحات به باالترین مقام سیاســی-معنوی تشیع 

اهانت کرده است. 
در این مطلب، با کنایه های واضح به چگونگی نهی محمود احمدی نژاد برای 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته اســت. هفته نامه هتاک صدا، 

محمود احمدی نژاد را »رابین هود« معرفی کرده است. 

ريیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

ابهامات پرونده فريدون 
بررسی می شود

سید ياسر جبرائیلی در واکنش به  مطلب  »صدا«:

ريیس جمهور 
برخورد کند

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، 
در خصوص تاخیر در تحویــل هواپیماهای ایرباس و 
بوئینگ به ایران، اظهار داشت: تاخیری که در زمینه 
تحویــل هواپیماها وجود دارد بــه مذاکراتی که بین 
ایران ایر و ایرباس و بوئینگ در جریان اســت مربوط 
می شــود که این مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده 

است.
سید عباس عراقچی با بیان اینکه همزمان هم ایرباس 
و هم بوئینگ از وزارت خزانه داری آمریکا درخواست 
مجوز فروش این هواپیماها را بــه ایران کرده بودند، 
بیان کرد: طبق برجام دولت آمریکا موظف اســت که 
این مجوز ها را بدهد چون بخشی از تحریم های اولیه 

است.
رییس ســتاد پیگیری اجرای برجام بــا بیان اینکه 
مشــکل عمده تاخیر در صدور ایــن مجوزها بود که 
صادر شده است، ادامه داد: تحویل هواپیماها به ایران 
منوط به این است که مذاکرات دوجانبه بین ایران ایر 

و ایرباس و بوئینگ هم به سرانجام برسد.

رییس کل بانــک مرکزی دربــاره وضعیت همکاری 
بانک هــای غربی بــا بانک هــای ایرانــی در دوران 
بعد از اجرای برجام گفت: شــرایط موجود نســبت 
به انتظاراتــی که قبــل از برجــام وجود داشــت، 

رضایت بخش نیست.
ولی ا... ســیف در حاشــیه ســفر رییس جمهور به 
کشورهای جنوب شــرق آسیا در پاســخ به سوالی 
درباره آخرین وضع ســوئیفت و همکاری بانک های 
کشــورهای غربی با بانک های ایرانی گفت: شرایط 
موجود نســبت به انتظاراتی که قبل از برجام وجود 

داشت رضایت بخش نیست . 
رییس کل بانک مرکزی افزود : واقعیت این است که 
نسبت به قبل از برجام ، وضعیت متفاوت شده، روابط 
بانکی نسبتا مناســبی ایجاد شده و مشکالت تجارت 
خارجی مــا را همین میــزان از ارتباطــات بانکی تا 

حدودی حل می کند. 
سیف در عین حال تاکید کرد: نمی توان این شرایط 

را به عنوان عادی سازی روابط بانکی تلقی کرد. 

سید عباس عراقچی:

مذاکره با بوينگ و ايرباس 
هنوز به نتیجه نرسیده است

ريیس کل بانک مرکزی:

همکاری بانک های غربی با 
ايران رضايت بخش نیست

برجامدیدگاهخبر

نماينده پیشین ايران در مقر اروپايی سازمان ملل متحد: 

مشکل سوريه تنها با نشست 
لوزان رفع نخواهد شد

ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

  دولتی ها 
حرف گوش نمی کنند 

علی خــرم نماینده پیشــین ایران در مقــر اروپایی 
ســازمان ملل متحد درباره برگزاری نشســت لوزان 
با حضور وزیر امور خارجه ایــران گفت: هنگامی که 
قدرت هــای بزرگی مثل آمریــکا و انگلیس پای میز 
مذاکره می آیند، حتما قبال حساب و کتاب خودشان 
را کرده اند و به خوبی می دانند باید در مواردی امتیاز 
از دست بدهند و یا امتیازی را به طرف مقابل واگذار 

کنند.
خرم تاکید کرد: اگر لحظه ای آمریکا و روســیه فکر 
می کردند کــه این مذاکرات بی نتیجــه خواهد بود، 

هیچگاه در این نشست شرکت نمی کردند.
وی با اشاره به اینکه تنها یک نشســت نمی تواند به 
مشــکالت ســوریه پایان دهد، اظهار داشــت: قطعا 
بحران سوریه با این عمق نمی تواند با یک گردهمایی 
به پایان برسد، چندین جلسه الزم است تا مشکالت 
و معضالت ســوریه به طور کامل حل و فصل شود و 

آرامش به این کشور بازگردد.

محمدرضا پورابراهیمــی رییس کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفت: عمال مجلس باید جــور برنامه ناقص دولت 
را بکشد. این همه کارشناس در سازمان برنامه ریزی وجود 
دارد به جای آنکه برنامه جامعی ارائه کنند نمایندگان باید 

این کار را انجام دهند.
 پورابراهیمــی، بــا اشــاره به نامــه رییــس مجلس به 
مقام معظم رهبری پیرامون برنامه ششــم توسعه اظهار 
داشــت: ما از همان ابتدا معتقد بودیم آنچه که دولت ارائه 
کرده نه از عنوان و نه از محتوای برنامه برخوردار است که  

هر دو مورد جای بحث دارد.
وی افزود: بــا وجود آنکه  بارها در ایــن خصوص به دولت 
متذکر شدیم؛ اما متاسفانه دولت مسیری را طی می کند 
که فکر می کنم منجر به خسران و زیان کشور خواهد بود. 
دولت حرف گوش نمی کند و کار خودش را انجام می دهد؛ 
این گالیه جــدی ما از دولت اســت.پورابراهیمی تصریح 
کرد: نگرانی ما این است که در صورت اصالحات زیاد این 

الیحه، شورای نگهبان آن را رد کند.

پارلمان
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

»اپل« به ايران نمايندگی نمی دهد

معاون شــرکت ســاخت و توســعه زیر بناهای حمل و نقل 
کشور، با اشــاره به اینکه 63 کیلومتر از پروژه کنارگذر شرق 
اصفهان در مدت 24ماه بــه بهره برداری می رســد، گفت: 
قطعه 1 و 2 این مسیر، 3هزار میلیارد ریال هزینه دربر خواهد 
داشت. سیدحسین میرشفیع، طی بازدید و بررسی مسائل و 
مشکالت اجرایی پروژه عظیم کنارگذر شرق اصفهان، اظهار 
داشت: این طرح با سرمایه گذار جدید مجددا آغاز شده و طی 
برنامه ریزی های انجام شده، قطعات 1 و 2 این پروژه به طول 
63 کیلومتر از آزاد راه اصفهان-نطنز تا محور اصفهان-نایین 

طی 24 ماه به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل بانک مسکن، از ایجاد ۵ موسسه پس انداز منطقه ای 
درکالن شهرهای کشــور از طریق پذیره نویســی عام خبرداد. 
محمدهاشم بت شکن گفت: پیشنهاد این است که در فاز اول، 
۵ موسسه در کالن شــهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و 
تبریز و همچنین یک موسسه با هدف احیا و آبادسازی منطقه 
مسکونی و سواحل مکران در کشور ایجاد شود. بت شکن تاکید 
کرد: سرمایه اولیه تاســیس موسســات در تهران ۵۰میلیارد 
تومان و در ســایر مراکز استان ها و کالن شــهرها 3۰میلیارد 
تومان اســت. وی ادامــه داد:  حداکثر ســهام بانک مســکن 

2۰درصد است و ۸۰درصد پذیره نویسی عام خواهد شد.

معاون شرکت ساخت و توسعه زير بناهای حمل و نقل کشور:

پروژه کنارگذر شرق اصفهان به بهره برداری می رسد
مديرعامل بانک مسکن خبرداد:

ايجاد موسسه پس انداز منطقه ای مسکن در اصفهان

بازار

کدام شغل  ظرف يک ساعت زندگی را تامین می کند؟

جراح، متخصص
يا مشاور مالی باشید!

رییس اتحادیــه کارگران قــراردادی و پیمانی کشــور می گوید 
شــاغل بودن فردی را کــه یک ســاعت در هفتــه کار می کند، 
قبول ندارد؛ مگر اینکه آن فرد پزشــک یا جراح متخصص باشــد 
 که درآمد او به واســطه رده باالی شــغلی، تامین کننده معیشت

یک ماهش باشد.
فتح اله بیات اظهــار کرد: امروزه کارگران با بیش از ۸ ســاعت کار 
و دریافت پایه حقــوق ناچیز، از عهده تامیــن حداقل های زندگی 
برنمی آیند و معــاش خود را به ســختی می گذرانند؛ به نحوی که 
اگر کارگری اضافه کاری نداشته یا مســتاجر باشد و شغل دومی 
برای خود پیدا نکند، قادر به ادامه زندگی نیســت؛ چون حقوق و 
دستمزد دریافتی اش، به سختی تا پانزدهم برج او و خانواده اش را 
تامین کند. وی با انتقاد از تعریف یک ساعت کار در هفته به عنوان 
شــغل، گفت: مرکز آمار باید اعالم کند که یک ساعت کار در هفته 
را بر چه مبنایی، شــغل تعریف می کند و آیا دستمزدی که در این 
ساعت به دست می آید، می تواند معیشــت ماهانه فرد و خانواده او 

را تامین کند؟
بیات ادامه داد: مهم این اســت که این یک ســاعت شغل باید در 
جایی ثبت شده باشد؛ مثال در ســازمان تامین اجتماعی بیمه آن 
ثبت شــود و به عنوان یک شــغل قانونی، در چارچوب قانون کار 
و تحت پوشــش بیمه قرار داشته باشــد؛ مگر آنکه شغل کاذب یا 
غیرقانونی باشد که با یک ساعت کار، زندگی یک ماه فرد را تامین 

کند.
بیات گفت: اطمینــان دارم فردی که با یک ســاعت کار در هفته 
شاغل محسوب شــود، کارگر نیســت و قطعا در رده باالی شغلی 

نظیر جراح و متخصص یا مشاور مالی و تجاری قرار دارد.
وی در پایان با بیان اینکه نمی توان این مسئله را تعمیم داد،   افزود: 
جامعه آماری مدنظر مرکز آمار، باید به دقت تفکیک شــود که در 

گروه تجار و بازرگانان است یا در گروه پزشکان و متخصصان.

MEVA MBS - 4680 -    میوا

290،000
تومان

315،000
تومان

Axiom V6

127،000
تومان

145،000
تومان

MEVA MBS - 3615 -      میوا

140،000
تومان

195،000
تومان

Mindeo 2250 AT -       میندئو

188،000
تومان

205،000
تومان

قیمت انواع
بارکدخوان

مدیرعامل آب و فاضالب اســتان اصفهان گفــت: محافظت 
از منابع آبی بــرای رعایت مباحث پدافنــد غیرعامل، یکی از 

اولویت های شرکت آبفای استان اصفهان محسوب می شود.
هاشم امینی در جلســه کمیته بحران آب که با حضور مدیران 
طرح آبرســانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشــت: باتوجه به 
کاهش بی ســابقه حجم ســد زاینده رود که در حال حاضر به 
حدود 169میلیون مترمکعب رســیده و در حالی که این رقم 
در مدت مشابه سال قبل بیش از 4۵۰ میلیون مترمکعب بوده 
است، تامین پایدار آب شرب 93 شهر استان درمقایسه با قبل، 

تالش، دقت و همتی مضاعف می طلبد.
وی به نقل از سازمان هواشناسی بیان کرد: پیش بینی ها بیانگر 
آن است که بارش های پاییزی با تاخیر صورت می گیرد؛ براین 
اساس با عدم جریان زاینده رود که با کاهش چشمگیر آبدهی 
چاه های آب شرب و به دنبال آن، کاهش تخصیص آب شرب در 
اصفهان همراه است، مدیران باید طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
را میلی متری مدیریت کنند تا آب شرب مشترکان در فصول 

گرم و سرد سال به طور پایدار تامین شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به بیان برخی 
از راه های مدیریت بهینه منابع آب پرداخت و خاطرنشان کرد: 
مدیران طرح آبرســانی اصفهان بزرگ، با اعمال راهکارهایی 
همچون مدیریت فشــار، احداث حوضچه های فشارشــکن و 
مرئی سازی والوها؛ همچنین با بهره مندی از سیستم تله متری 
و تله کنترل و هوشمندسازی شبکه توزیع، باید در صدد کنترل 

منابع آب و توزیع عادالنه آن در میان 93 شهر استان باشند.

وی به بیان اهمیت بهره مندی از سیســتم تله متری پرداخت 
و اظهار داشت: با توسعه سیســتم تله متری در سطح استان، 
منابع آبی باید به خوبی مدیریت شــود؛ همچنین با استفاده 
از تکنولوژی خطوط انتقال شــبکه های توزیــع آب که دارای 
نشتی هستند، به خوبی شناسایی و در کوتاه ترین زمان ممکن 
از هدررفت آب جلوگیری شــود و این منابع به چرخه تولید و 

توزیع آب برگردند.
امینی با اشاره به کشف انشعابات غیرمجاز در شرایط کنونی که 
هر قطره آب از ارزش بسیار زیادی برخوردار است، تصریح کرد: 
در شرایط کنونی که کمبود منابع آبی از یک طرف و تقاضای 
روزافزون مشــترکان به منظور دســتیابی پایدار به آب شرب 
ازســوی دیگر وجود دارد، برخورد بــا متخلفانی که به صورت 

غیرقانونی از منابع آبی استفاده می کنند، ضروری است.
وی افزود: بنابراین تالش مضاعف جهت کشــف انشــعابات 
غیرمجاز باید در دســتور کار قرار گیرد. محافظت از منابع آبی 
برای رعایت مباحث پدافند غیرعامــل نیز یکی از اولویت های 
شرکت آبفای اســتان اصفهان محسوب می شــود که در این 

چندسال اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، توسعه سامانه نجما 
را نیز ضروری دانســت و بیان کرد: باید تدابیری لحاظ شــود 
تا ســامانه نجما در سطح شهر و استان توســعه یابد و حوادث 
از طریق سیســتم GIS در کمترین زمان ممکن مهار شوند؛ 
چراکه مدت زمان مهار حــوادث در کاهش هدررفت آب تاثیر 

بسزایی دارد.

رییس انجمن حمایت از کشــاورزان اصفهان گفت: مسئوالن 
با وعده و وعید به دنبال وقت گذرانــی و در نهایت ندادن آب به 

کشاورزان شرق اصفهان برای کشت پائیزه هستند.
حســین محمدرضایی اظهار داشت: مســئوالن تخصیص آب 
برای کشت پاییزه به کشــاورزان، شــرق اصفهان را منوط به 
تصمیم گیری شــورای هماهنگی زاینده رود دانستند که قرار 

است در تهران برگزار شود.
وی بیان داشت: این در حالی اســت که در شورای هماهنگی 
زاینده رود که دوم آذرماه ســال گذشــته برگزار شد، مصوب 
شــد 1۰درصد از تمــام مصــارف، ازجمله شــرب، صنعت و 
کشــاورزی، در اســتان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
 و انتقال آن به یزد و کاشــان و... کم شــده و برای سال زراعی 
9۵-96 برای کشــت پائیزه شــرق اصفهان ذخیره شــود که 
متاسفانه تا آخر شهریور ماه، تنها 191میلیون متر مکعب آب 

در سد زاینده رود باقی ماند و هر روز درحال کاهش است.
رییــس انجمن حمایــت از کشــاورزان اصفهان اعــالم کرد: 
رویارویی با کمبود آب، به دلیل عدم صرفه جویی در آب است 
که به غیر از برداشت های غیر مجاز که در چهارمحال بختیاری 
انجام می شــود، شــاهد برداشــت های غیرمجاز از مسیر آبی 
هستیم که از تونل چشــمه لنگان و خدنگستان می گذرد و به 
رودخانه پالســجان در فریدن و درنهایت به دریاچه زاینده رود 

می ریزد.
وی اعالم کرد: اگر مســئوالن نمی توانند جلوی برداشت های 
غیرمجاز در اســتان چهارمحــال و بختیــاری را بگیرند، چرا 

اقدامی در جهت برداشــت های غیرمجاز در اســتان اصفهان 
نمی کنند. محمدرضایی بیان داشت: نامه نگاری ها و جلسات 
زیادی به منظور تخصیص آب برای کشت پاییزه شرق اصفهان 
انجام شد که مضمون بیشتر این جلســات، وعده و وعید هایی 

برای گذران وقت و گذشتن از زمان کشت کشاورزان است.
این عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان ادامه 
داد: کشــاورزان در حال حاضر منتظر نتایج برگزاری جلســه 
شــورای هماهنگی زاینده رود هســتند که اگــر یک درصد 
نتیجه آن عدم تخصیص آب به کشــاورزان باشد، به طور قطع 

کشاورزان تصمیماتی گرفته اند که به آن عمل خواهند کرد.
محمدرضایی با بیــان اینکه ما خشکســالی نداریــم، افزود: 
میانگین بلندمدت بارندگی در حوضــه کوهرنگ، یک هزار و 
3۸۰ میلیمتر در سال است که در سال زراعی 93- 94 میزان 
 بارش آن، یــک هــزار و 6۰۰ میلیمتر بود و در ســال زراعی 
94-9۵ بارشــی برابر با یک هزار و 24۰ میلیمتر داشــتیم که 
اگر معدل این دو سال را محاســبه کنیم، بیش از حد میانگین 
بارندگی داشته ایم و تکرار حرف هایی درخصوص خشکسالی، 
برای پنهان کردن عدم مدیریت وزارت نیرو بر زاینده رود است.

وی در ارتباط بــا انعقاد تفاهم نامه بین اســتانداران اصفهان و 
چهارمحال بختیاری درخصوص احیــای رودخانه زاینده رود 
گفت: این تفاهــم نامه در صورتی خوب اســت که اســتاندار 
چهارمحال بختیاری و مردم این استان، به تعهدات خود عمل 
کنند و اگر مثل تمامی قراردادها، یکطرفه و از ســوی اصفهان 

عمل شود، به نفع استان اصفهان نخواهد بود.

مديرعامل آب و فاضالب اصفهان:

آب در استان اصفهان
 میلی متری مدیریت می شود

ريیس انجمن حمايت از کشاورزان اصفهان:

مسئوالن با وعده و وعید درصدد ندادن 
آب برای کشت پاییزه اصفهان هستند

 اگر مسئوالن 
نمی توانند جلوی 
برداشت های 
غیرمجاز در 
استان چهارمحال 
و بختیاری را 
بگیرند، چرا 
اقدامی در جهت 
برداشت های 
غیرمجاز در استان 
اصفهان نمی کنند

 مديران بايد طرح 
آبرسانی اصفهان 
بزرگ را میلی متری 
مديريت کنند 
تا آب شرب 
مشترکان در 
فصول گرم و سرد 
سال به طور پايدار 
تامین شود

گزارش کیفیت خودروها در شهریورماه نشان می دهد 
کیفیت خودروهای پرتیراژی مانند ســمند، پژو 4۰۵، 
پژو پــارس، پراید و تیبــا، در پایین تریــن حد یعنی 

تک ستاره است.
در شهریور امســال ۵6 هزار و 943 دستگاه خودروی 
ســبک در کشــور تولید شــد که 93 درصد از میزان 
این تولیــد، به خودروهای ســواری و 7درصد دیگر به 

خودروهای وانت اختصاص داشته است.
خودروهای ســبک تولیدی در شــهریور ماه شــامل 
 3۵ مدل خودرو در گروه ســواری و 6 مــدل در گروه

وانت اســت. در بخش وانت، خودروهای وانت نیسان 
دوگانه ســوز و وانــت تندر، بــه ترتیب بیشــترین و 

کمترین میزان تولید را به خود اختصاص داده اند.
طبق گزارش شــرکت بازرســی کیفیت و استاندارد 
ایران، در بخــش ســواری، خودروهای پــژو 2۰6 و 
برلیانس H330، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان 
تولید خودرو را در شهریور ماه به خود اختصاص دادند.

باید دید وعده مسئوالن برای شگفت زده شدن بازار با 
ورود پژو 2۰۰۸ به کجا خواهد رســید و این خودرو، با 

چه کیفیتی وارد بازار خواهد شد.

سخنگوی شــرکت مخابرات ایران درباره دلیل تغییر 
رخ داده در مبلغ قبض این دوره تلفن ثابت مشــترکان 
گفت: مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی ایران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت که از آغاز 
مردادماه امســال اعالم شــده بود، به تازگی اجرا شده 
اســت. »داود زارعیان« گفت: طبــق مصوبه مردادماه 
کمیســیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، 
در این دوره صدور قبض های مشــترکان اعمال شده 
و هیچ تعرفه تازه دیگری لحاظ نشده است. کمیسیون 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی ایران، بیســت 
و دوم خرداد امســال تصمیم گرفت نرخ جدید تعرفه 
تلفن ثابت و اینترنت تعیین شود. وزیر ارتباطات سی ام 
خرداد امســال اعالم کرد: تعرفه هر پالس )یک دقیقه( 
مکالمه با تلفن ثابــت که اکنون نزدیــک به 3۰ریال 
است، از اول تیرماه امسال با 1۵ریال افزایش، 4۵ ریال 
برای مشترکان محاسبه می شــود. »محمود واعظی« 
افزود: افزایش قیمتی که در تعرفــه تلفن ثابت اعمال 
می شود، در مقایسه با تلفن همراه که تعرفه هر دقیقه 
مکالمه آن اکنون 14 تا 1۸ برابر هــر دقیقه مکالمه با 

تلفن ثابت است، چندان زیاد نیست.

گزارش ارزيابی کیفی خودروها در شهريور؛

۵ خودروی داخلی
درپايین ترين سطح کیفیت

دلیل تغییر در قبض های تلفن ثابت اعالم شد؛

افزايش قیمت
خیلی زياد نیست

مخابراتدیدگاهخودرو
صادرات در ٦ ماهه ابتدای سال، رشد ٦درصدی داشت؛

»اپل« به ايران 
نمايندگی نمی دهد

يک بام و دو هوای ارائه اينترنت تشويقی؛

واگذاری اولیه هنوز
 آغاز نشده است

اختصاص یک یــا دو گیگابایت اینترنت تشــویقی به 
افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده اند، این 
روزها به محلی برای بحث تبدیل شده است. با اجرایی 
شــدن فاز اول شــبکه ملی اطالعات، این گونه عنوان 
شــد که در سرشماری نفوس  و مســکن سال 139۵، 
شهروندان می توانند به شیوه اینترنتی به ثبت نام و وارد 
کردن اطالعات خانوار خود بپردازند؛ اما برای افزایش 
انگیزه مردم برای ثبت نام به شیوه اینترنتی، این وعده 
نیز داده شــد که به هر یک از افرادی که از این طریق 
ثبت نام کرده اند، یک گیگا بایــت اینترنت رایگان ارائه 
می شــود. با این وجود طی روزهای اول سرشــماری 
اینترنتی، استقبال مردم و به ویژه ساکنان کالن شهرها 
از این طرح تا حدودی کمرنگ بود و بر همین اســاس 
رییس مرکز آمار ایــران در برخی صحبت های خود، از 
واگذاری دو گیگابایت اینترنت تشویقی و دو برابر شدن 
این حجم خبر داد. البته این اتفاق در شرایطی رخ داد 
که اپراتورهــای تلفن همراه و شــرکت های اینترنتی 
مختلفی که موظف به انجام این کار شده بودند، هنوز 
حتی واگذاری یک گیگابایت اولیه را هم آغاز نکرده اند.

اینترنت

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه به غیر از 
اپل که ســازنده اش قصد ندارد به ایران نمایندگی بدهد 
)این فقط مربوط به ایران نیســت و ظاهرا در مورد سایر 
کشورها نیز چنین است(، سایر شرکت های تولیدکننده 
تلفن همراه به ایران نمایندگی خواهند داد و کسانی که 
می خواهند در بازار ایــران فعالیت کنند، باید نمایندگی 
رسمی داشته باشند. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان 
توسعه تجارت، با اشاره به اینکه تعداد ثبت نام کنندگان 
در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه امســال، 1۰درصد 
افزایش یافته و تهران از نظر تعــداد متقاضیان در صدر  
قرار دارد، تعداد کل ثبت نام کنندگان در سامانه نمونش 
را 47۸ بنگاه اعالم کرد و گفت: 461 بنگاه در بخش کاال 
و 17 بنگاه در بخش خدمات ثبت نام کردند. خسروتاج 
با بیان اینکه اســتان های ایالم، چهارمحال و بختیاری، 
اردبیل، سیستان و بلوچســتان و کهگیلویه و بویر احمد 
در فرایند امسال مشارکت نداشته اند، تاکید کرد: استان 
تهران با ۵3 بنگاه متقاضی، در رتبه اول مشارکت و پس 
از آن استان های خراسان رضوی با 14 و اصفهان و فارس 

با 12 بنگاه متقاضی، در رتبه های بعدی قرار دارند.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1982 | October 17 ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1982  |   دوشنبه   26  مهر 1395 |  15  محرم 1438

اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

غذاهای مناسب پايیز کدامند؟

  یافته جدید محققــان اثبات کننده این ادعاســت کــه ترکیبات موجود 
در کاکائو برای سالمت سیســتم قلب و عروق مفید است. محققان دانشگاه 
براون آمریکا اطالعات به دســت آمده از آزمایشــات کنترل شده بیش از 
۱۱۰۰ فرد داوطلب را بررسی کردند تا تعیین کنند که آیا مصرف محصوالت 
کاکائو حاوی ترکیبات موسوم به فالوانول موجب بهبود برخی عالیم زیستی 

نظیر میزان کلسترول و حساسیت فرد به انسولین می شود.
دکتر سیمین لیو در این باره می گوید: » ما متوجه شدیم مصرف فالوانول 
کاکائو موجب کاهش » دیس لیپیدمی « ) تری گلیسیریدهای افزایش پیدا 
کرده (، مقاومت انســولین و التهاب سیستماتیک که از فاکتورهای پرخطر 

اصلی بیماری های قلبی - عروقی هستند، می شود. «
البته به گفته محققان، این نتایج به آب نبات های شکالتی یا شکالت سفید 
تعمیم داده نمی شود چرا که میزان افزودنی های غذایی و مواد قندی به این 
محصوالت، به مراتب بیشتر از شکالت تلخ است، از این رو تا حدودی فایده 

خود را از دست می دهند.
 طبق یافته های این تحقیق، فواید ناشــی از مصرف کاکائو برای کســانی 

قابل توجه است که روزانه۲۰۰ تا۶۰۰ میلی گرم فالوانول مصرف می کنند.
کسانی که مقادیر کمتر فالوانول مصرف می کنند، شاهد افزایش قابل توجه 
در میزان کلسترول خوب خود هستند که در افراد مصرف کننده باالی این 
ماده مشاهده نشده اســت. در عوض افراد مصرف کننده زیاد کاکائو، فواید 

مقاومت انسولین و کاهش در میزان تری گلیسیرید ها را تجربه می کنند.

 در ســال گذشــته یک تیم از محققان دانشگاه هاروارد نشــان دادند که 
با تزریق نوع خاصی از ســیم در مغز می توان به درمان پارکینسون و سایر 

بیماری های عصبی کمک کرد.
آنها در حال حاضر این فناوری جدید را با موفقیت بر روی موش های زنده 
مورد آزمایش قرار دادند و حاال خود را بــرای مرحله بعدی این آزمون که 

تست این فناوری بر روی انسان است، آماده می کنند.
 این سیم های شبکه ای شکل، از طال و پلیمرهای بسیار نازک ساخته شده 
 و می تواند در داخل ســوزن سرنگ تعبیه شــود و برای وارد شدن به مغز 

نیاز به انجام عمل جراحی پیچیده ندارد.
این ســیم ها به محض وارد شــدن به مغز با آن ادغام شده و فضاهایی که 

سلول های عصبی از آن عبور می کند را می پوشاند.
برای انجام این کار باید یک سوراخ کوچک در جمجمه ایجاد کرده و آن را 

به یک رایانه متصل کرد.
اتصال به رایانه برای نظارت بر فعالیت مغز و مشــاهده دقیق روند تزریق 
این ســیم ها در مغز انجام شده که از آســیب دیدگی و مرگ سلول های 

عصبی جلوگیری می کند.
این سیم ها باعث جلوگیری از مرگ نورون ها که ایجاد اسپاسم و لرزش را 
در پی دارند، می شوند و توانایی مبارزه با بیماری هایی نظیر پارکینسون و 

دیگر بیماری های مشابه را دارند.
در نهایت، این ســیم ها به یک منبع تغذیه قابل کاشــت و کنترل تبدیل 

شده و نیاز به متصل شدن به رایانه را از بین می برد.
این تیم معتقد است که فناوری جدید آنها در آینده در سالمت روان افراد 
موثر بوده و می تواند مشکالتی مانند افســردگی و اسکیزوفرنی را برطرف 
کند.  این محققان به زودی با همکاری پزشــکان بیمارستان ماساچوست 
 آزمایش ایــن روش جدیــد را بــر روی بیمــاران مبتال به صــرع آغاز 

خواهند کرد.

 به گفته کارشناسان، وضعیت نامناسب و بد بدن برای مدت های طوالنی، 
بزرگ ترین علت بروز بیماری آرتروز است.

به گفته متخصصان ارتوپدی حفظ درست وضعیت اندام، بسیار برای حفظ 
سالمت مهم است. وضعیت بد اندام و نشســتن به مدت طوالنی در نهایت 

منجر به بیماری های جدی می شود.
 به گفته متخصصان، حفظ وضعیت درســت اندام فقط به معنای راســت 
و صاف نشســتن نیســت بلکه به هــم تراز بودن ســتون فقرات با ســایر 

ساختارهای همجوار آن اشاره دارد.
 وضعیت بدنی نامناســب موجب ایجاد اختالل در هم ترازی ستون فقرات 
 می شــود و به رباط ها و عضالت فشــار وارد کــرده و دردی ناتوان کننده 

در پشت و گردن ایجاد می کند.
به گفته محققــان، از آنجایی که جمعیت جوان نحوه نشســتن درســت 
 را رعایت نمــی کنند و به قدرکافــی تحرک نداشــته و ورزش نمی کنند، 
از این رو ۱۶ ساعت وضعیت بد اندام ها در طی روز تاثیر مخربی بر سالمت 
سیستم اسکلتی بدن آنان خواهد داشت و موجب می شود در جوانی مبتال 

به آرتروز شوند.

 یک متخصص مغز و اعصاب گفت: افزایــش وزن، ضعف عضالت کمر، 
استرس های روانی، برداشــتن اجسام ســنگین، ضربه به کمر، عادات 
اشتباه در نشســتن و التهاب مفاصل کمر که باعث خشکی صبحگاهی 

می شود، از علل کمردرد در افراد مختلف است.
دکتر  مهران مرادی اظهار کرد: کمردرد به درد ناگهانی در خط وســط 
کمر و زیر دنده ها گفته می شود و سن شــایع آن در افراد۳۰ تا۶۰ سال 
 اســت که در افراد باالی۶۰ ســال، علت عمده کمــردرد، آرتروز کمر 

و شکستگی های خودبه خودی، به علت پوکی استخوان شدید است.
این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشــان کرد: وقتــی درد کمر، همراه 
با تب و ریزش عرق و همــراه با کاهش وزن در چنــد هفته یا چند ماه، 
 بی اختیاری ادرار و مدفــوع یا ضعف اندام های تحتانی پس از ســقوط 

یا ضربه به کمر باشد، درمان فوری الزم است.
وی با اشــاره به اینکه وجود عالیــم اورژانس یا عدم بهبــود درد طی 
ســه روز، زمان مناســب برای مراجعه به پزشک اســت، تصریح کرد: 
درصورتی که پزشــک در معاینه و شــرح حال بیمار، نکته مهمی پیدا 
نکند، یک یا ترکیبی از درمان های اولیه، شامل اصالح وضعیت زندگی، 
داروهای کاهش دهنده اســترس، داروهای ضدالتهــاب، کاهش وزن، 
کمپرس آب گرم، اصالح ویتامین » د « بدن، فیزیوتراپی، طب سوزنی 

و ... را توصیه می کند.
مرادی اعالم کرد: بیش از۹۰ درصــد موارد کمردرد حاد، بدون مراجعه 
به پزشک و با داشتن استراحت و مصرف داروهای مسکن، طی سه روز 

بهبود پیدا می کند.
وی اضافه کرد: کمردرد حاد با انتشــار درد به اندام های تحتانی، پارگی 
 دیســک کمر و تنگی کانال نخاع همراه است که در بیشــتر موارد نیز 

با استراحت و مصرف مسکن، درد بهبود پیدا می کند.
 ایــن متخصص مغز و اعصــاب تاکید کــرد: در صورت عــدم بهبودی 
در چهار هفته، انجــام تصویربــرداری و آزمایش های خــون از جمله 

روماتیسم و عفونت ضروری است.

تحقیقات نشان می دهد؛

قدرت شکالت در تقويت سالمت قلب

درمان صرع با تزريق سیم در مغز!

کارشناسان هشدار می دهند؛

ارتباط وضعیت نامناسب اندام 
و بروز آرتروز در جوانی

 افزايش وزن و استرس های روانی 
از داليل کمردرد

دکتــر ســید مهــدی میرغضنفــری، پزشــک و متخصص 
فیزیولوژی و عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ارتش 
در این خصوص می گویــد: چون در فصل پاییــز از حرارت هوا 
 کاسته می شود و رطوبت هم مانند زمســتان زیاد نیست، مزاج 
این فصل، سرد و خشک اســت. به گفته وی در دو زمان از سال 
 تغییر آب و هوا خیلی زیاد اســت. فواصل میان آخر تابســتان 
و اول پاییز که هوای گرم به هوای ســرد تبدیل می شود و آخر 
زمستان و اول بهار که هوای ســرد به هوای گرم تبدیل می شود 
که بیشترین مشــکالت و بیماری های جســمی و روحی مانند 
آلرژی ها، برخی از مشکالت روحی و روانی، مشکالت گوارشی، 

مفصلی، تنفسی و ... در این زمان ها رخ می دهد.
چطور دچار سرماخوردگی نشويم؟

از آنجا که هــوای پاییز رو بــه خنکی می رود و افــراد از فصل 
تابستان عادت به پوشــیدن لباس  های کم دارند به دنبال قرار 
گرفتــن در معــرض بادهای پاییــزی دچار ســرماخوردگی، 

سینوزیت و عفونت های سیستم تنفسی می شوند. 
 دکتــر میر غضنفری ضمن اشــاره بــه این موضــوع می گوید 
در فصل پاییز میانــه روز، هوا گرم و اول و آخــر روز، هوا خنک 

 اســت. بنابراین به طــرز لباس پوشــیدن خود توجــه کنید
و لباس های گرم همراه خود داشته باشید. 

 افراد توجه داشته باشــند که در مکان های سرد و در مجاورت 
با سوز سرما توقف نکنند و زیرانداز و رواندازشان کافی باشد.

غذاهای با مزاج گرم، مصرف کنید
با توجه به این که فصل پاییز ســرد و خشک است باید از مصرف 
غذاهایی که سردی و خشــکی زیاد دارند همچون ترشی جات، 
 عدس، بادمجان، کلم، قــارچ، گوجه فرنگــی، میوه های ترش 
و آب یــخ پرهیز کنیــد و برعکــس تابســتان، از غذاهایی که 
مزاج گرم دارند و خون ساز هستند اســتفاده کنید. آبگوشت، 
گوشــت  گوســفند و شــتر و بلدرچین، تخم مــرغ، حبوبات، 
 غذاهــای ادویه دار و مــوادی که طعم شــیرین دارنــد مانند 
شــیره خرما و انگور، فرنی بادام، شــیربرنج، مرباها، میوه های 
شــیرین مانند کشــمش، توت خشــک، مویز، انجیر و از میان 
میوه های تازه، مصرف به، ســیب، انار و گالبی توصیه می شود. 
 دکتــر میرغضنفری اضافــه می کنــد از قدیم رســم بوده که 
 در زمان مــدارس از خوردنی هایی مانند نخودچی، کشــمش 
و توت خشــک که مزاج  رو به گرم دارند در جیب دانش  آموزان 

می ریختند تا بچه ها انرژی بگیرند و یادگیری آنها افزایش پیدا 
کند.

برای افزايش رطوبت بدن غذاهای آبپز بخوريد
سیده زهرا حسینی، کارشناس ارشــد علوم بهداشتی در تغذیه 
 و پژوهشــگر طب ســنتی می گوید با توجه به کاهش بارش ها 
در برخی شــهرها و افزایش خشــکی هوا در فصــل پاییز بهتر 
اســت برای کمک به افزایش تری و رطوبت بدن، غذاهای آبپز 
و رقیق مثل انواع سوپ ها و آش ها را جایگزین مواد سرخ کردنی 
 و تا حدی کبابــی کنید و از مصــرف غذاهای فرآوری شــده 
 نظیر کنســروها و کمپوت ها، سوســیس، کالباس، پنیر شــور 
و ماســت و دوغ تــرش، دوری کنیــد. عالوه بر این نوشــیدن 
 چای، قهوه و نســکافه را کاهش داده و از نوشیدنی هایی مانند

 شربت لیمو و عسل و خاکشــیر بهره ببرید. به توصیه حسینی 
در این فصل نباید از مصرف حبوبات بــه خصوص نخود و انواع 
لوبیا غافل شد ضمن این که برای کاهش نفخ آن می توان عالوه 
 بر خیســاندن و تعویض آب آن، از دارچین نیز اســتفاده کرد 

و بهتر است در این فصل مصرف خیار و خربزه کاهش پیدا کند.
بهترين میان وعده ها در پايیز

 ســیده زهرا حســینی مصرف مغز بادام و پســته به خصوص 
 به صــورت حریــره را از مقوی تریــن و بهتریــن میان وعده ها 
 در این فصل مخصوصا برای کودکان عنوان می کند و می افزاید 
برای وعده صبحانه یــا میان وعده ها اســتفاده از منابع غذایی 
حاوی اســیدهای چــرب مفید ماننــد کنجد و مشــتقات آن 
 مانند ارده نیز توصیه می شــود. اما باید توجه داشــت که باید 

از زیاده روی حتی در مورد مواد غذایی مجاز نیز دوری کرد.
چگونه پوست را از خشکی برهانیم؟

دکتر میرغضنفری پاســخ می دهد در این فصل استحمام با آب 
گرم همراه با روغن مالی در حمام با روغن هایی مانند روغن بادام 
شــیرین، بابونه یا کنجد به پیشگیری از بروز خشکی ها و لطیف 
و حالت پذیر ماندن پوست کمک می کند ضمن این که خارش، 

اگزما، خونریزی و ترک پوست با این روش التیام پیدا می کند.
با شیوع يبوست در پايیز چه کنیم؟

در فصل پاییز بروز یبوســت به علت خشکی بدن و مزاج، بیشتر 
می شــود که باید برای رفع این حالت از ملین های با مزاج گرم 

استفاده شود که بهترین آنها انجیر و روغن زیتون است. 
البته اگر فرد مبتال به دیابت نباشــد می تواند انجیر را به صورت 

خشک، روزی سه تا پنج عدد استفاده کند. 
 در صورت خشــکی بیش از حد مزاج، می توان انجیر را شــب 

در گالب خیس کرد و صبح ناشتا استفاده کرد. 
روغن زیتون را هم می توانید یک قاشق غذاخوری یا مرباخوری 
 صبح ناشــتا میل کنید یا آن را در یک فنجــان آب داغ ریخته 
 و همراه با کمی نبات یا عســل شیرین بنوشــید که این روش 
 برای درمان یبوست بسیار مفید اســت. روغن مالی روی شکم 
با روغن زیتون یا روغن بادام شیرین در جهت عقربه های ساعت 

نیز می تواند به رفع یبوست و خشکی کمک کند. 
 روغن بادام شــیرین خوراکــی را نیز می تــوان در روز با فاصله 

هر هشت ساعت به میزان یک قاشق مرباخوری میل کرد.

از ديدگاه طب ســنتی هر فصل مزاج خاص خود را دارد و حتما بايد سبک زندگی و غذاها نیز متناسب با فصل 
تغییر کند تا فرد سالم بماند و دچار بیماری های روحی و جسمی مرتبط با فصل نشود .

زيبايی

نعناع 
استفاده از کمپرس عصاره برگ های نعناع تاثیر زیادی 
 در بهبود تیرگی اطراف چشــم دارد. به اعتقاد بسیاری 
از متخصصان طب ســنتی شــیوه های طبیعی درمانی 
تهیه عصاره برگ های نعناع که از جوشــاندن برگ های 
 این گیــاه دارویــی به دســت می آید موجــب بهبود 

این تیرگی می شود.
بهترین روش برای تهیه این عصاره آن اســت که ۲تا ۳ 
قاشق از برگ های نعناع را درون ۲  لیوان آب بریزید و آن 
را روی حرارت کم قرار دهید تا بجوشــد. سپس عصاره 

به دست آمده را صاف کرده و اجازه دهید سرد شود.
در این مرحله دســتمالی تمیز و نخی را به عصاره نعناع 
آغشته کرده و آن را روی چشم ها بیندازید. اگر برای تان 

امکان دارد، بگذارید تمام شب روی صورت تان بماند.
سیب زمینی، سیاهی ها را بیرون می کشد

ســیب زمینی یکــی از مــوادی اســت کــه می تواند 
ناخالصی هــا و آلودگی هــا را از بدن ما بیرون بکشــد 
یعنی تمام ناپاکی ها و چیزهــای اضافه را به درون خود 
می کشد. به همین دلیل ما می توانیم از آن برای کم رنگ 
کــردن حلقه های کبودی زیر چشــم اســتفاده کنیم.

برای این کار ابتدا یک ســیب زمینی را خوب بشــویید 
 و برش نازکــی از آن را روی ســیاهی ها و کبودی های 
 زیر چشم های تان بگذارید. ســیب زمینی باید حداقل

۲۰ دقیقه روی صورت بماند. بعد از این مدت می بینید 
که کم کم خود سیب زمینی هم تغییر رنگ می دهد.

این کار کبودی های زیر چشــم را کمی روشن می کند 
و حس خنکی و تازگی خاصی را برای شــما به ارمغان 

می آورد.
چه کرم هايی مفید است؟

کرم های چشــم که حاوی کافئین هستند به کم شدن 
سیاهی ها کمک می کنند. برخی کرم ها هم حاوی مواد 
و ترکیبات ضدالتهابی بوده و ایــن تیرگی ها را کاهش 
 می دهنــد. کرم های دور چشــم که حاوی چای ســبز 
و روغن دانــه انگور هســتند نیــز به تقویــت دیواره 

مویرگ ها کمک می کنند.
اگر پوســت زیر چشــم تان بسیار نازک اســت و باعث 
می شــود این نواحی تیره تر بــه نظر برســند، از کرم 

کالژن ساز استفاده کنید. 
یکی از ترکیبات اصلی این کرم ها رتینول است. رتینول 

کمک زیادی به کالژن سازی می کند. 
 ویتامیــن C نیــز تولیــد کالژن را افزایــش می دهد 

و به روشنی و درخشندگی پوست کمک می کند.

برای تیرگی اطراف چشممان 
چه بايد بکنیم؟

با توجه به اين که 
فصل پايیز سرد 

و خشک است 
بايد از مصرف 

غذاهايی که 
سردی و خشکی 

زياد دارند همچون 
ترشی جات، 

عدس، بادمجان، 
کلم، قارچ، 

گوجه فرنگی، 
میوه های ترش و 

آب يخ پرهیز کنید 

غذاهای مناسب پاییز کدامند؟

مطالعات نشان داده اســت که ویتامین های A و C دارای 
 پتانسیل بازنویسی حافظه جدید در ســلول ها هستند. 
این کشــف جدید در زمینه تولید داروهــای احیا کننده 
 که درصدد جایگزینی سلول های ســالم جدید به جای 
سلول های آسیب دیده در مغز، ریه یا خون است، کاربرد 
دارد. تیمی از محققان از انگلســتان، آلمــان و نیوزیلند 
متوجه شــدند هر دو ویتامین A و C می توانند بر فرآیند 
موســوم به » متیل زدایــی « که به پاک کــردن حافظه 

سلول کمک می کند، تاثیر گذارند.
» متیل زدایی « با هویت ســلول آغاز می شود و از طریق 

تغییرات وراژنتیک در DNA مشخص می شود. 
تیم تحقیق متوجه شــدند، ویتامیــن C موجب تقویت 
 فعالیت در برخی آنزیم های مشــخص در سلول می شود 

و در نتیجه برنامه ریزی مجدد سلول اتفاق می افتد.

همان طــور کــه می دانید سال هاســت از کدئین بــرای درمان 
 درد و ســرفه در کودکان اســتفاده می شــود چرا که پزشــکان 
بر این باور بوده اند که کدئین از بســیاری داروهای مخدر در این 
زمینه مطمئن تر است. اما اخیرا محققان به این نتیجه رسیده اند 
که نوع اثرات و به اصطالح تغییرات کدئین در بدن برای کودکان 

خطرناک بوده و می تواند به مرگ هم بیانجامد. 
کدئین توسط کبد به مورفین تبدیل شده، اما تفاوت های ژنتیکی 
بین افراد هم می تواند کاری کند که کبد، در برخی افراد مورفین 

بیشتر و در بعضی دیگر مورفین کمتری تولید کند. 
محققان با توجه به این تغییرات ژنتیکی به این نتیجه رسیده اند 
که این دارو می تواند خطرناک باشــد. کودکانی که به ســرعت 
 کدئین در بدن شــان طــی فرآیند متابولیســم بــه دوز زیادی 
 از مورفین تبدیل می شــود، اغلب میزان تنفس شان کمتر شده 

و همین مسئله می تواند به توقف نفس و مرگ منتهی شود.

 کلــم قمــری، یــک ســبزی محبــوب در اروپاســت، اما 
تا قرن نوزدهــم وارد آمریکا نشــده بود. کلم قمــری دارای 
رنگ های مختلفی اســت. کلــم قمری بنفــش رنگ، طعم 
تندتری نسبت به کلم قمری سفید یا با رنگ سبز روشن دارد.

حقايق موجود در مورد کلم قمری
نصف پیمانه از کلم قمری پخته شده حاوی ۲۴ کالری است. 
نصف پیمانه از آن دارای 5/5 گــرم پروتئین و ۱/5 گرم چربی 

است. کلم قمری چربی یا کلسترول ندارد. 
نصف پیمانه از کلم قمری ۱۷ میلی گرم سدیم، یک گرم فیبر 

و ۴۴ میلی گرم ویتامین  C دارد.
اهمیت مصرف کلم قمری

از آنجایی که کلم قمری چربی یا کلسترول ندارد و کالری آن 
بسیار پایین است، می تواند برای ســالمتی قلب مفید باشد. 
 اگر با نمک کمتری پخته شــود، انتخاب خوبــی خواهد بود. 
کلم قمری منبع خوبی از ویتامین C اســت زیرا نصف پیمانه 
از آن می توانــد۷۰ درصد از نیاز روزانه بدن بــه ویتامین C را 

برطرف کند.
مزايا

کلم قمری حاوی  مواد شــیمیایی گیاهی ) فیتوکمیکال ها ( 
به نام ایزوتیوسیانات است که می تواند در برابر انواع مختلفی 
 از ســرطان ها مقابله کند. ایزوتیوســیانات می تواند یک مانع 
 در برابــر هورمون هایــی ایجاد کند که با ســرطان ســینه 

و پروستات مرتبط هستند.
انتخاب صحیح

 برای اینکــه از مزایــای کلم بیشــترین اســتفاده را ببرید، 
ســعی کنید کلمی را انتخاب کنید که قطر سه اینچی دارد. 
برگ های آن باید کامل باشــد. کلم قمــری کوچک تر طعم 

بیشتری دارد.
از آنجایی که کلــم قمری مزایای زیادی برای ســالمت بدن 
 دارد، باید از آن اســتفاده کنید. ســعی کنید کلــم قمری را 
به صورت رشــته های نازک برش دهید و بــه صورت خام در 

ساالد استفاده کنید. همچنین می توانید آن را کبابی کنید.

خوردن مارچوبه اگرچــه باعث ایجاد بو در ادرار می شــود، 
 امــا زمانی کــه وارد بدن شــود مزایــای زیادی بــرای آن 

خواهد داشت. 
این گیاه ســبز حــاوی ویتامین ها و مواد معدنــی مختلفی 
همچــون ویتامیــن A ، C ، E ، K و B6 و نیز فــوالت، آهن، 
مس ، کلسیم، پروتئین و فیبر است. به خاطر وجود این مواد، 
مارچوبه مزایای زیادی برای سالمتی شــما دارد که باید آن 
را مصرف کنید. شــما می توانید این گیاه را به صورت گریل، 

پخته شده و آب پز در کنار غذاهای دیگر مصرف کنید.
مارچوبه می تواند به کاهش وزن کمک کند

این گیاه نه تنها چربی و کالری اندکی دارد ) یک پیمانه از آن 
تنها ۳۲ کالری دارد ( بلکه حاوی فیبرهای محلول و نامحلول 
زیادی است و همین امر آن را به یک ماده عالی برای کاهش 

وزن تبدیل کرده است. 
از آنجایــی که بدن فیبر را آهســته تر از ســایر مــواد هضم 
می کنــد، زمانی کــه مواد حــاوی فیبر مصــرف می کنید، 
حس سیری بیشــتری خواهید داشــت و خیلی دیر گرسنه 
 می شــوید. فیبــر به شــما کمــک می کند حس ســیری 
داشته باشید و همین امر برای کاهش وزن بسیار مفید است. 
همچنین فیبر موجــود در مارچوبه برای یبوســت نیز عالی 

است و باعث پایین آوردن کلسترول خون می شود. 
 برای اینکه قدرت این گیــاه را چند برابر کنیــد، می توانید 

آن را با تخم مرغ آب پز مصرف کنید. 
 ترکیــب مارچوبه غنی از فیبــر با پروتئین تخــم مرغ باعث 

ایجاد حس سیری بیشتری می شود.
مارچوبه به دستگاه ادراری کمک می کند

مارچوبه حاوی ســطح باالیی از آمینو اسید آسپاراژین است 
 و همین موضوع باعث می شــود یک ادرار آور طبیعی باشد. 
 به عبــارت دیگر مصرف مارچوبه به شــما کمــک می کند،

مایعات اضافی را از بــدن دفع کنید و از ایجــاد عفونت های 
مجاری ادرار جلوگیری خواهد کرد. زمانی که زنان به اندازه 

کافی دفع ادرار ندارند، می توانند از این ماده استفاده کنند.

خواص مارچوبه ) 1 ( کلم قمری

آيا کدئین برای کودکان 
خطرناک است؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 وقتی 
مکمل ها باعث 
 بروز سرطان 
می شوند

توصیه می شــود مصرف مکمل ها به دلیل کاهش عوارض گوارشی 
در ساعات پایانی و قبل از خواب استفاده شود.

 یک متخصص تغذیــه گفت: ایجاد فقــر آهن و کم خونــی در بین 
 خانم ها ازجمله مشــکالتی اســت که باید برای جبران آن بســیار 

با احتیاط عمل کرد.
ســهرابی متخصص تغذیه در خصوص ایجاد فقر آهــن در خانم ها 
گفت: بهتریــن منبع برای جذب آهن در بدن مصرف گوشــت قرمز 
است. وی افزود: در بین گیاهان عدس و لوبیا، میوه های خشک مثل 

 کشمش ،خرما و همچنین در بین سبزیجات سیب زمینی،جعفری 
و اسفناج بهترین منبع برای جذب آهن در بدن هستند.

این کارشــناس تغذیه ادامه داد: مصرف ســویا می تواند جایگزین 
مناسب گوشــت برای جذب آهن شــود. وی بیان کرد: برای جذب 
آهن مصرف گیاهان به انداره گوشت تاثیر مثبتی ندارد و بهتر است 
همراه با گیاهان یک منبع اســیدی مثل لیمو ترش و ساالد استفاده 
شود. سهرابی با بیان اینکه استفاده از چای به خصوص چای پررنگ 
بالفاصله بعــد از غذا می تواند در جذب آهن مشــکالتی ایجاد کند، 

 گفت: بهتر اســت مصرف چای دوســاعت بعد از غذا باشــد تا آهن 
مورد نیاز به خوبی وارد بدن شود.

 وی درخصــوص کم خونــی در بین بعضــی از زنان اظهار داشــت:
برای رفع کم خونی بهتر اســت مکمل ها زیر نظر پزشک متخصص 
اســتفاده شــود. در صورت مصرف بی رویه این مکمــل ها ممکن 
 است فرد دچار سرطان شــود. این متخصص در پایان گفت: توصیه 
می شــود مکمل ها، به دلیل کاهش عوارض گوارشــی در ســاعات 

پایانی و قبل از خواب استفاده شوند.

 C و A ويتامین های
موجب تغییر DNA می شوند
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محققان با استفاده از موی ســر انسان موفق به 
سنتز نانوذراتی با خواص کاتالیستی شدند. آنها 
پروتئین موجود در موی ســر را استخراج کرده 
و از آن به عنوان بســتری برای رشــد نانوذرات 
استفاده کردند. شاید برخی هنرمندان به دنبال 
استفاده از مو برای خلق آثار هنری باشند. اخیرا 
یک تیم تحقیقاتی از ژاپــن و کره جنوبی موفق 
به اســتفاده از مو در یک حــوزه کامال متفاوت 
 شــده اند. در مقاله ای کــه این گروه در نشــریه
ACS Sustainable Chemistry & En� 

gineering منتشــر کرده، آمده است که از مو 
می توان برای تولید نانوذرات کاتالیستی استفاده 
کرد. این گروه نانوذراتی ســاختند که می توان از 
آن در فرآیندهای شیمیایی برای تسریع واکنش 
اســتفاده کرد. نانوذرات هماننــد بلورها، اغلب 
نیاز به یک بســتر برای رشــد دارند. به ویژه اگر 
بخواهیم از این نانوذرات در تسریع واکنش های 
شیمیایی اســتفاده کنیم، آنگاه ضرورت دارد که 
نانوذرات روی بستر ویژه ای رشــد کنند. از مواد 
مختلفی نظیر چوب و دیواره سلول باکتری برای 
سنتز نانوذرات استفاده می شود، اما بعضی از این 
بسترها ایده آل نیستند. برخی بسیار گران قیمت 
بوده و برخی نیاز به اصالح شیمیایی با مواد سمی 

دارند که همه اینها مشکل آفرین هستند.
مو مــاده ای فراوان، ارزان و زیســت تخریب پذیر 
اســت بنابرایــن اســتفاده از آن می تواند منجر 
به رســیدن به فناوری »شــیمی ســبز« شود. 
محققان این پــروژه برای تولید نانــوذرات اقدام 

 بــه اســتفاده از موی دســت نخــورده کردند. 
»دست نخورده« نه به معنای اینکه دست انسان 
به آن نخورده باشد، بلکه مقصود موی رنگ نشده 
و بدون هیچ دســتکاری رایج در آرایشگاه هاست 
. محققان پروتئیــن موجود در مو را اســتخراج 
کــرده و آن را به ترکیب حــاوی یون های طال یا 
نقره افزودند. ترکیب »بوروهیدرید ســدیم« که 
یک ماده احیاکننده اســت، موجب آغاز فرآیند 
تولید نانــوذرات طال یــا نقره می شــود که این 
نانوذرات روی پروتئین مو رشــد می کنند. بعد از 
ســنتز نانوذرات، محققان پروتئین را جداسازی 
کرده و خشــک می کنند. این گروه نشان دادند 
نانوذرات تولید شــده با این روش، دارای خواص 
کاتالیســتی بوده و می تواند برخی فرآیندهای 
صنعتی را کاتالیز کند. پژوهشگران معتقدند که 
کارآیی این سیســتم به ابعاد و مساحت سطحی 
نانوذرات بستگی دارد. مهم تر آنکه این نانوذرات 
 بعد از انجام فعالیت کاتالیســتی، قابل استفاده 

مجدد هستند.

 Cozmo روبات تازه ای به نام Anki شــرکت
عرضه کرده که اگر چه به اندازه کف دست انسان 
اســت، اما از توانمندی های فراوانــی برخوردار 
اســت. این روبات ۱۸۰ دالری از ۱۶ اکتبر روانه 
 WALL-E بازار می شود و الهام گرفته از روبات

در یک فیلم کارتونی به همین نام است.
شرکت سازنده، این روبات را یک دستیار شخصی 
برای لذت بردن بیشــتر از زندگــی می داند و نه 
ابزاری برای به رخ کشیدن فناوری های نوظهور. 
این روبات دارای یک موتور احساسی برای درک 
ویژگی ها و خلق و خــوی کاربر خود و هماهنگ 
شدن با آنها به منظور ارائه واکنش های مناسب 

عاطفی است. 
این نرم افــزار پیشــرفته، زمینه را بــرای ارائه 
واکنش های متنوع احساسی اعم از خوشحالی، 
آرامش، ناامیــدی، غم و غیره فراهــم می آورد. 
روبات مذکــور در حالت عادی دارای دو چشــم 
مربعی شــکل آبی اســت کــه در زمــان وقوع 
حالت های احساســی مختلف حالت و رنگ آنها 
تغییر می کند. به عنوان مثال در صورت خشــم 

این چشم ها نقره ای و تیزتر می شوند. 
اگر هم پیشــنهاد این روبات بــرای بازی کردن 
را بپذیرید، چشــم های او باال و پایین شده و به 
نشانه خوشحالی تکان می خورند. برای طراحی 
ویژگی های مختلف شــخصیتی ایــن روبات از 
همکاری طراحان انیمیشین شرکت پیکسار هم 
استفاده شده اســت. روبات مورد نظر همچنین 
قادر به شناســایی چهره افراد مختلف و بیان نام 

آنهاست. حســگرهای نصب شــده بر روی آن 
حرکتش در محیــط بدون برخورد به اشــیای 
 دیگر را هم تســهیل می کند. بــرای این روبات 
برنامه ای موبایلی که با اندروید و iOS ســازگار 
است طراحی شده تا برقراری ارتباط با سرورهای 
شرکت سازنده و همین طور مدیریت آن تسهیل 
شود. همراه با این روبات سه مکعب هم عرضه می 
شود که به شــما و روبات امکان می دهد برخی 
بازی های فکــری را اجرا کنیــد. همچنین می 
توانید با انجام بازی های ابتدایی و ارتقای مهارت 
آن بازی های جدیدی را از طریق برنامه موبایلی 

آن فعال نمایید.
 این روبــات را می توان به کنتــرل از راه دور هم 
مبدل کرد یــا از دوربیــن آن بــرای کنترل و 
شناســایی محیط اطراف در حیــن حرکت آن 
استفاده کرد. روبات یاد شــده که به شبکه های 
وای – فای هم متصل می شود دارای یک کیت 
خاص است که به توســعه دهندگان امکان می 

دهد قابلیت های تازه به آن بیفزایند.

روبات همدم انسان ها آمد با موی سرتان نانوذرات با خواص کاتالیستی سنتز کنید!

پیشنهاد سردبیر: 
ایران رتبه چهارم کمیت تولید علم دنیا در نانو

با همکاری محققان ایرانی در خارج از کشور؛

 راه اندازی شرکت های 
دانش بنیان

وزیر علوم خبر داد:

ایران رتبه چهارم کمیت تولید 
علم دنیا در نانو

اخبار
با اجرای پــروژه ردیابی اپتیکی اجرام فضایی، ســه تلســکوپ 
اپتیکی در پاکســتان، پرو و مرکز ماهدشت، ســازمان فضایی 
 ایران اجرام فضایی را ردیابی و اطالعات کســب شده را مبادله 

خواهد کرد.
پروژه ردیابی اپتیکی اجــرام فضایی، در چارچوب یک همکاری 
بین المللی بین سازمان فضایی ایران و ســازمان همکاری های 

فضایی آسیا و اقیانوسیه )APSCO( انجام گرفته است.
طبق اعالم معاونت توســعه کاربرد و خدمات فضایی ســازمان 
 فضایــی ایران، ایــن پروژه در ســال جــاری بــه بهره برداری 

خواهد رسید. 
زمان افتتاح این پروژه اواخر آذرماه سال جاری با حضور رسمی 
دبیرکل ســازمان همکاری های فضایی آســیا و اقیانوســیه در 

سازمان فضایی ایران مرکز ماهدشت اعالم شده است.

چهار کارآفریــن و متخصص ایرانی مقیــم خارج از 
کشور، در قالب طرح همکاری با متخصصان برجسته 
ایرانی غیر مقیــم بنیاد ملی نخبگان، شــرکت های 
دانش بنیــان خــود را در پــارک فنــاوری پردیس 

راه اندازی کردند.
 امین رضــا خالقیــان، مدیــرکل ارتباطــات و امور 
بین الملل پارک فناوری پردیس گفت: ایرانیان مقیم 
در کشــورهای کانادا، آمریکا و سوئد در پارک و مرکز 
رشد فناوری نخبگان عضو شــده و اقدام به تاسیس 

شرکت و کسب و کار دانش بنیان کرده اند.
وی ادامه داد: دو شــرکت دانش بنیان تاسیس شده 
توسط این دانشــمندان در حوزه های اپتیک و لیزر،  
فناوری های مرتبط با حســگرهای اولتراســونیک، 
خدمات ارزش افزوده و نرم افزارهــای تلفن همراه و 
تحقیقات و تولید مدل های کشــت سلولی پیشرفته 

و مهندسی بافت فعالیت می کنند.
خالقیان افزود: دو شــرکت دیگر که در مرکز رشــد 
فنــاوری نخبگان مســتقر شــده اند نیز به توســعه 
نرم افزارهای مختلف در حوزه ســالمت و لرزه نگاری 
می پردازند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل پارک 
 فناوری پردیس اظهار داشت: از ابتدای سال گذشته 
 تاکنون بیش از ۱۰۰ جلســه بــا ایرانیان متخصص 
غیر مقیم به منظور جذب دانشــمندان و متخصصان 
 بــرای انتقال دانــش، تجربــه و ایده هــای فناورانه 
 به کشــور و همچنیــن ایجــاد ارتباط موثر بــا آنها 

برگزار شده است.
در قالب طرح بنیاد ملی نخبــگان، ایرانیان غیرمقیم 
برای فعالیت هــای فناورانه مربوط به شــرکت های 
 دانش بنیــان جذب پــارک فناوری پردیس شــده 
 و برای آنها مزایایی چون تســهیل اســتقرار شرکت 
در پارک، اعطای تسهیالت، ارائه مشاوره، بهره مندی 
 از معافیت هــای مالیاتــی به مدت بیســت ســال و 
 آزاد بودن نقــل و انتقــال ارز از خارج از کشــور به 
 پــارک فنــاوری پردیــس و بالعکــس در نظــر 

گرفته شده است.

وزیر علوم از موفقیت کشورمان در کسب رتبه چهارم 
کمیت تولید علم دنیا در حوزه نانو خبر داد.

دکتر محمد فرهادی در جلســه شورای معاونان این 
وزارتخانه، گفت: براساس داده های پایگاه استنادی 
وب آف ســاینس )آی. اس. آی( کشــورمان در سال 
۲۰۱۵ با تولید ۵۱۸۷ مدرک و پشــت سرگذاشتن 
کره جنوبی، رتبه چهارم  کمیــت تولید علم دنیا در 

حوزه  نانو  را کسب کرد.
گفتنی اســت ایران در ســال ۲۰۱۲ رتبه ۷،  ســال 
۲۰۱۳ رتبه ۶ و ســال ۲۰۱۴ رتبه۵  دنیا را دارا بود و 
در سال  ۲۰۱۵ موفق شــد رتبه چهارم  کمیت تولید 

علم دنیا در حوزه  نانو  را به خود اختصاص دهد.

محققان موفق به ابداع»کاغذ الکترونیکی« شــده اند که ضخامتی کمتر 
از یک میکرومتــر دارد. از این کاغذ الکترونیکی می توان برای ســاخت 

تلویزیون ها و گوشی هایی به نازکی کاغذ در آینده استفاده کرد.
این صفحه نمایش قابــل انعطاف با انعکاس نور، رنگ های بســیاری به 
 اندازه یک صفحه نمایش ال.ای.دی تولید مــی کند اما برخالف صفحه

 نمایش های ال.ای. دی، در محیط های روشن نیز کارآیی دارد.
محققان تاکنون چند پیکسل از این ماده را ساخته و آزمایش کرده اند و 
اگرچه هنوز آماده بهره برداری نیست اما می گویند که احتماال به زودی 

محصولی با این صفحه نمایش به بازار عرضه می شود.
محققان دانشــگاه تکنولوژی چالمرز حیــن فعالیت برای قــرار دادن 
پلیمرهای رســانا روی نانوســاختارها، به ترکیب ســاخت این صفحه 

الکترونیکی دست یافتند.
این ماده نازک و قابل انعطاف برای کنترل جذب و انعکاس نور بر قابلیت 

پلیمرها تکیه دارد.
این پلیمرها ســطح مــاده را می پوشــانند و با هدایت ســیگنال های 
 الکترونیکی در سراســر صفحه نمایش، تصاویری با وضوح باال درســت 

می کنند.
 Advanced Materials نتایج این مطالعه در مقالــه ای در مجلــه
منتشر شده است. به گفته محققان این کاغذ الکترونیکی شبیه یک تبلت 

»کیندل«  است با این تفاوت که به انرژی بسیار کمتری نیاز دارد.
این کاغذ الکترونیکی مانند یک صفحه نمایش متعارف روشن نمی شود 

بلکه نور خارجی را  که آن را روشن می کند، منعکس می کند. 
بنابراین برخالف صفحه نمایش های استاندارد ال.ای.دی که در تاریکی 
بهترین کارآیی را دارند، این کاغذ الکترونیکی در فضای پرنور هم خوب 

کار می کند.

کسانی که آیفون ۴ دارند باید دقت کنند که این مدل آیفون در آینده ای 
نزدیک به لیست کاالهای منسوخی اپل وارد خواهد شد.

 ،)Mac Otakara( به نقل از تک تایمز، بر اساس نشریه ژاپنی مک اتاکارا
اپل در نظر دارد پشتیبانی از کلیه مدل های آیفون ۴ را از تاریخ ۳۱ اکتبر 
)روز هالووین( یعنــی نهم آبان ماه، متوقف کند. این بدان معناســت که 
قطعات این مدل دیگر ســاخته نخواهد شــد و خدمات تعمیر آن از این 

تاریخ در دسترس نخواهد بود.
این موضوع به این دلیل اســت که آیفون ۴ در حــال حاضر نوعی کاالی 
قدیمی )vintage( به شمار می رود. اپل، این واژه را برای محصوالتی به 
کار می برد که بیش از پنج سال تولید نشده باشند و محصوالتی منسوخ 
به شمار می آیند که به هفت سال سن رسیده باشند. این موضوع، قانونی 
در کالیفرنیا برای اپل است که پشتیبانی  خود را از محصوالتش تا ۷ سال 

انجام دهد.
اگرچه بســیاری از مردم برای از رده خارج شــدن آیفون ۴ ســوگواری 
نخواهند کرد، خصوصا از این جهت که این دســتگاه عمر کاملی کرده و 
نمی تواند برای همیشه در میان مدل های جدیدتر و بهتر از جمله آیفون 
۶s، آیفــون ۷ و ۷Plus دوام بیاورد، اما این دســتگاه تنها محصول اپل 

نیست که به تولید خود خاتمه می دهد.
اپل همچنین مک بوک ایــر ۱۳ اینچی را که اولین بار در ســال ۲۰۱۰ 
 )AirPort Extreme( عرضه شده بود و نسل سوم ایرپورت اکستریم
و ایرپورت تایم کپســول )AirPort Time Capsule( را که در سال 
۲۰۰۹ عرضه شــده بودند  نیز از رده خارج می کند. البته این محصوالت 
لیست کاالهای منسوخ شده در ژاپن هســتند، اما این تغییرات احتماال 

جهانی خواهند بود.
کسانی که آیفون ۴ دارند، باید توجه داشته باشند که نمی توانند نرم افزار 
خود را از iOS ۷.۱.۲  بــه  iOS ۱۰  به روز کنند، بنابراین شــاید زمان 
آن باشد که به این گوشــی تلفن اجازه دهید به آرامش برسد و در عوض 

دستگاه خود را ارتقا دهید.
آیفون ۴ اولین بــار در ژوئن ۲۰۱۰ عرضه شــد و در آن زمــان با ایجاد 
خالقیت، صفحه رتینای ۳/۵ اینچی و پردازنده A۴ داشت و از گزینه های 
۸، ۱۶ و ۳۲ گیگابایتی بهره می برد. مدل های CDMA آیفون ۴ از ماه 
گذشته منسوخ شده اند. در حالی که زمان گوشــی های آیفون ۴ به سر 
رسیده است، اکنون آغازی برای مدل های آیفون ۷ و ۷S به شمار می رود 
که احتماال به فروش بسیار خوب خود ادامه خواهند داد، خصوصا پس از 
توقف تولید گلکسی نوت ۷ شرکت سامسونگ که به دلیل فراخوان های 

این شرکت پس از انفجارهای متعدد این دستگاه صورت گرفت.

به تازگی نسخه ای ویژه از نرم افزار پریســما برای ادیت کردن فایل های 
ویدیویی عرضه شده است که قابلیت های منحصربه فرد و هیجان انگیزی 

دارد.
نرم افزار پریسما برای ویرایش فایل های تصویری به عنوان یکی از بهترین 

گزینه های استاندارد در جهان به حساب می آید.
به تازگی قابلیت های این نرم افزار با جهشی چشمگیر روبرو شده است و 
با کمک آن می توان عالوه برعکس هــا، فایل های ویدیویی را نیز ویرایش 
کرد. نســخه جدید نرم افزار پریســما دارای قابلیت افــزودن فیلترهای 
مختلف به فایل های ویدیویی اســت که موجب می شود کلیپ هایی ۱۵ 

ثانیه ای را به کمک این نرم افزار تولید نمود.
از قابلیت های افزوده شده به این سیستم می توان به امکان تبدیل فیلم به 
نقاشی متحرک و حتی کارکرد آفالین نرم افزار اشاره کرد که هر دو مورد 

بسیار خوب و جذاب طراحی شده اند.
 بااین وجود در حال حاضــر این نســخه از نرم افزار پریســما تنها برای 
سیستم عامل IOS قابل دسترسی است ولی سازندگان آن قول داده اند 

که به زودی این قابلیت ها را به دستگاه های اندرویدی نیز انتقال دهند.

ردیابی اپتیکی اجرام فضایی 
در ایران امکان پذیر می شود

آیا تلویزیون ها و گوشی های آینده 
به نازکی کاغذ می شوند

خداحافظی دائمی با آیفون ۴!

امکان تبدیل فیلم به نقاشی متحرک

دنیای فناوری

معرفینرمافزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

تاکنــون اپلیکیشــن های مختلفی برای عکســبرداری در 
سیســتم عامل اندروید منتشر شده اســت که خصوصیات 
منحصر به فرد و کاربردهای متنــوع خاص خود را دارند. اما 
اپلیکیشنی که امروز قصد معرفی آن را داریم کمی متفاوت 
با برنامه های قبلی اســت به این معنا کــه می تواند در زمان 
ثبــت عکس های خانوادگــی، یا حتی زمان هایــی که تنها 
هستید و قصد عکســبرداری از خود را دارید، به کمک شما 

بیاید. 
برخی از اپلیکیشــن ها مثل برنامه دوربین پیش فرض روی 
گوشی های سامسونگ، قادر هســتند با نمایش کف دست 
یک تایمر چند ثانیه ای را فعال کرده کــه بعد از آن اقدام به 
عکاسی خودکار از ســوژه تنظیم شده کنند. اپلیکیشنی که 
در این بخش آن را معرفی می کنیم هم عملکردی مشــابه 
دارد با این تفاوت که به جای نمایش کف دســت، تنها یک 
 Self Camera HD.ســوت زدن کفایت خواهــد کــرد
اپلیکیشنی اندرویدی است که قادر است بدون نیاز به لمس 

گوشــی عملیات عکســبرداری را انجام دهد. این برنامه به 
میکروفون گوشی متصل می شــود و در صورتی که صدای 
ســوت زدن کاربر را بشــنود، اقدام به ثبت عکس از صحنه 
می کند. به ایــن ترتیب می توانید هنــگام ثبت عکس های 
خانوادگی گوشــی خود را روی پایه یا یک میــز قرار داده 
و ســپس به کنار اعضای حاضر در عکــس بروید. در نهایت 
هرگاه که آماده بودید تنها کافی اســت ســوتی بلند و قابل 
شــنیدن برای برنامه بزنید تا Self Camera HD اقدام 
به ثبت عکس های HD و بســیار با کیفیــت از قاب تنظیم 
شده توســط شــما کند. این برنامه دارای فیلترهای زنده 
بسیاری نیز هست که توسط آنها می توانید ابتدا و به صورت 
زنده تاثیر افکت های عکاســی را تماشــا کنید و سپس به 
انتخاب آنها برای عکاســی خود بپردازید. برنامه عکاســی 
Self Camera HD ۸ مگابایت حجــم دارد و برای اجرا 
به سیســتم عامل های اندروید ۴ یا باالتر نیاز خواهد داشت. 
گفتنی است این نرم افزار عمر زیادی ندارد و با دانلود و نصب 
آن می توانید به خانــواده ۱۰۰ هزارتایــی آن بپیوندید. در 
صورت تمایل برای دریافت این برنامه به نشــانی اینترنتی 

goo.gl/ed۷VRy مراجعه کنید.

معمای 1981
بــدون محاســبه بــا کامپیوتر و ماشــین حســاب، 
بگویید که جمع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰۰ چقدر می شــود. 

)۱۰۰۰۰+...+۵+۴+۳+۲+۱(

جواب معمای 1980
دقت کنیــد در بار دوم مراجعه، خریدار به فروشــنده 
تنها ۹۵ درصــد باقیمانــده را پرداخت کرده اســت 
بنابرایــن ۱۱۴ تومان تنها ۵ درصد باقیمانده اســت. 
با یک نسبت ســاده متوجه می شــویم که باقیمانده 
 ۲۲۸۰ تومان بــوده که وقتی به عــالوه ۵ درصد پول 
پرداخت شــده اول کنیم، قیمــت کاله ۲۴۰۰ تومان 

خواهد شد.
 افرادی که پاسخ معمای ۱۹۸۰ را داده اند:

کامبیز برزیده
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام و شهر 

محل زندگی خود به نشانی
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  

بفرستید تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

اگر نگران نبودن در تصویر هستید؛

سوت بزنید

محققان ایرانی که به دلیل تحریم های بین المللی طی سال های 
اخیر با محدودیت دسترســی بــه تکنولوژی پیشــرفته تولید 
هیترهای تابشی کاتالیســتی مواجه بودند، اکنون به مرحله ای 
رسیده اند که تولیدات آمریکایی و کانادایی را پشت سر گذاشته و 

در مرحله ثبت بین المللی دستاورد خود هستند.
ماجرای تولید هیترهای تابشی کاتالیستی حدود پنج سال و نیم 
قبل و از زمانی آغاز شــد که مسئوالن شــرکت گاز استان تهران 
از عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت ایران خواســتند تا 

تکنولوژی جایگزین هیترهای حمامی را به آنها معرفی کند.
دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور ضمن تشریح کارکرد هیترهای 
موجود در ایستگاه های گاز شــهری گفت: گاز موجود در شبکه 
اصلی توزیع، قبل از ورود به شــبکه شهری، فشــار بسیار باالیی 
)حــدود psi ۱۱۰۰ ( دارد که ورود آن به شــبکه بــا این میزان 
فشار، موجب ترکیدن لوله ها می شــود بنابراین باید هنگام ورود 
به ایستگاه شهری )city gate station ( فشــار گاز را به ۴۰۰ 

psi کاهش داد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کاهش فشار گاز، احتمال یخ زدگی 
لوله های انتقال گاز شهری وجود دارد از همین رو برای جلوگیری 
از بسته شــدن خط لوله اصلی، از هیترهایی برای گرم کردن لوله 
استفاده می شود که دســتگاه های فعلی به »هیترهای حمامی« 

معروف هستند.دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت 
ایران درباره کارکرد هیترهای حمامی توضیح داد: این هیترها از 
یک مخزن بزرگ آب و چند مشعل زیر آن تشکیل شده است که 
عالوه بر اینکه جای زیادی اشــغال می کند، هزینه نگهداری آن 
زیاد و راندمان آن بسیار اندک است و از سوی دیگر، به خاطر وجود 
مشعل ها، هیتر باید در فاصله ای دورتر از لوله های گاز قرار گیرد 

و از همه مهم تر، این هیترها آلوده کننده محیط زیست هستند.
مسئول دفتر توسعه پایدار و انرژی های سبز دانشگاه علم و صنعت 
خاطرنشــان کرد: با توجه به معایب فــراوان هیترهای حمامی، 
شــرکت گاز حدود پنج ســال و نیم قبل از ما خواســت که یک 
فناوری جایگزین را برای ایــن هیترها پیدا کنیم که در تحقیقات 
خود متوجه شدیم در آمریکا هیترهای تشعشــعی ابداع و به کار 
رفته است که روی خطوط لوله قرار می گیرند و معایب هیترهای 

حمامی را ندارند.
حســینعلی پور ادامه داد: در تماس با شــرکت آمریکایی سازنده 
هیترهای تشعشــعی، به ما اعالم کردند که بــه خاطر تحریم ها 
اجازه ندارند این فناوری پیشــرفته )High Tech ( را دراختیار 
 ما بگذارند بنابراین به فکر تهیه و بومی ســازی این تکنولوژی از 

راه های دیگر برآمدیم و خودمان دست به کار شدیم.
دست رد آمریکایی ها به سینه محققان ایرانی، ثمرات نیکی برای 

کشور داشت، به گونه ای که »حســینعلی پور« پس از مطالعات 
و ارزیابی های اولیه، کار طراحی و تولید هیترهای تابشــی را در 
آزمایشگاه تحت مسئولیت خود در دانشــگاه علم و صنعت ایران 

آغاز کرد و پس از سه سال تالش این طرح را به سرانجام رساند.
رییس آزمایشــگاه تحقیقاتی انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه 
علم و صنعت ایران، شــکل گیری یک شرکت دانش بنیان و ثبت 
ملی سه اختراع و پیگیری ثبت بین المللی یک اختراع را از نتایج 

اجرای این پروژه تحقیقاتی عنوان کرد.
وی ادامــه داد: تاکنــون تکنولوژی ســاخت هیترهای تابشــی 
کاتالیستی در اختیار دو کشــور کانادا و آمریکا بود و مدتی است 
در اروپا نیز تحت لیسانس شــرکت های اصلی سازنده، نسبت به 
ساخت آن اقدام می شــود که با تولید آن در ایران به این انحصار 

تکنولوژیک پایان داده شد.
حســینعلی زاده درباره جنبه های نوآورانه این طرح بیان داشت: 
هیترهای ساخت آمریکا و کانادا به صورت تخت طراحی شده اند 
ولی هیتر تولیدی ما به صورت مدور، طراحی و ساخته شده است 
و عالوه بر این، یک فن به آن اضافه کردیم تا بتواند دمای باالتری 

در حد ۵۵۰ درجه سانتی گراد را ایجاد کند. 
وی، سازگاری با محیط زیســت را از دیگر ویژگی های این هیتر 
تشعشــعی ذکر کرد و گفت: این هیترهای تابشــی در مقایسه با 
انواع هیترها و سیستم های احتراقی، ترکیبات نیتروژن و اکسیژن 
)NOX( و همچنین Co )کربن نیم سوخته( که ترکیبات بسیار 
خطرناکی هستند تولید نمی کند و مصرف سوخت در آنها بسیار 
پایین است. این پژوهشــگر ایرانی، راندمان باال را از دیگر مزایای 
این هیترها برشمرد و اظهار داشت: هیترهای تابشی، مشکل وزن 
زیاد و اشغال محیط ندارند و حتی می توانند تا ۹۰ درصد راندمان 
داشته باشند درصورتی که این راندمان برای بخاری های فعلی در 

بهترین حالت، ۴۰ درصد است. 
وی ادامه داد: در این نوع هیترها که با استفاده از فناوری نانو تولید 
شده اند، گاز طبیعی یا کپسول در حضور کاتالیست بدون تشکیل 
هیچ گونه شعله ای با اکسیژن واکنش داده و تابش مادون قرمز از 
سطح آن آزاد می شــود و به همین دلیل، در محیط های پرخطر 

قابل استفاده هستند. 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران درخصوص کاربرد 
هیترهای تابشی گفت: این هیترها کاربردهای وسیعی در صنعت 
نفت و گاز، کوره های رنگ آمیزی، کــوره های عملیاتی حرارتی، 
خشک کن ها، صنایع غذایی، صنعت پارچه و چرم، چوب و کاغذ 
 و گرمایش ساکن و ســیار در ســوله ها، کارگاه ها، مرغداری ها، 

کاروان ها و منازل مسکونی دارد. 
به گفته وی، برخی کارخانجات معروف خودروســازی همچون 
بنز و بــی ام و برای فرآینــد پخت رنــگ از تکنولــوژی جدید 
 هیترهای تشعشــعی اســتفاده می کنند و روش های پیشین را 

کنار گذاشته اند. 

دسترسی محققان ایرانی به  ساخت هیترهای تابشی کاتالیستی 

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
»نباید با غریبه ها« را در فرشچیان تماشا کنید

ویژه

اخبار فرهنگی

کارگردان »سالم بمبئی« از اکران این فیلم در تاریخ 11 آذر ماه 
در ایران خبر داد.

قربان محمدپور، کارگردان فیلم »ســالم بمبئی«، با اشــاره به 
رونمایی از پوستر این اثر سینمایی، از زمان اکران این فیلم خبر 
داد و گفت: این فیلم از 11 آذر ماه در گروه ســینمایی استقالل 

اکران می شود.
وی افزود: به این علت که هر فیلم پس از اکران در هندوســتان، 
بالفاصله بــه صورت قاچــاق در اختیار مردم قرار مــی گیرد، با 
تهیه کننده هندی فیلم صحبت کردیم تا بتوانیم این فیلم را پس 
از اکران در ایران، در هندوستان اکران کنیم و مراسم فرش قرمز 
این اثر سینمایی، روز شنبه، 13 آذر ماه با حضور بازیگران ایرانی 

و هندی، در ایران برگزار می شود.
گفتنی اســت این فیلم اولین محصول مشترک سینمای ایران و 
بالیوود هندوستان است و در ملودرامی عاشقانه، داستان آشنایی 
یک دختر هندی و یک پســر ایرانی را روایت می کند که هر دو 
دانشجوی پزشکی هستند و درگیر اتفاقات پیچیده ای می شوند. 
محمدرضا گلزار و بنیامیــن بهادری بازیگــران ایرانی این فیلم 
هستند و بنیامین، خوانندگی دو ترانه مختلف را نیز در این فیلم 

برعهده دارد.

اجرای نمایش عروســکی »نباید با غریبه ها« از 24 مهرماه آغاز 
شده و تا 30 مهرماه، در سالن اصلی فرشچیان ادامه دارد.

نویســنده و کارگردان این نمایش عروســکی، دربــاره جزئیات 
این نمایش گفــت: »نباید با غریبــه ها« روایتگر چهــار فرد با 
اســتعدادهای مختلف اســت که به ســرزمین دیگری می روند 
تا به اســتعداد آنان بها داده شــود؛ اما اوضاع به گونه ای که آنها 

پیش بینی می کردند، جلو نمی رود و... .
وی افزود: ما برای این نمایش به مدت یک سال تمرین داشته ایم. 
شــفیعی تصریح کرد: بازی دهندگان عروســک در این نمایش، 
معراج ابطحــی، مریــم بابایی، عرفــان رجایی، علــی عنایتی 
و  ســارا محمدی هستند و بازیگرانی چون ســاحل آقایی، طناز 
 تجدد، بهنوش شــاه زیدی و نســرین شــجاعی در این نمایش 

ایفای نقش می کنند.
عالقه منــدان بــرای تماشــای این نمایــش می تواننــد تا30 
 مهرماه، رأس ســاعت 19 به ســالن اصلی مجموعه فرشچیان 

مراجعه کنند.

نوزده کتــاب از مجموعه شــعر نوجوان کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به خط بریل، هم زمان با روز جهانی نابینایان 

منتشر شد.
آثار جمعی از شاعران حوزه نوجوان، در قالب چهار مجموعه و به 

خط بریل منتشر شد.
بر اســاس این خبر، انتشــارات کانون، چنــدی پیش مجموعه 
شعری را نیز برای کودکان نابینا به انتشــار رسانده بود. در میان 
شــاعران مجموعه شــعر نوجوان، نام  رودابه حمــزه ای، جعفر 
ابراهیمی)شاهد(، افسانه شعبان نژاد، بابک نیک طلب، حمیدرضا 
شکارسری، فرهاد حســن زاده و داوود لطف ا... به چشم می خورد 
که آثارشــان را در قالب های مختلفی همچون ســپید، نیمایی، 

رباعی و... سروده اند.
»آوازهای ســیب زمینی«، »تولد ســفید«، »هم نوازی نســیم 
و برگ«، »پرنده خواهر من اســت«، »از نــوک خودکار من گل 
می چکد«، »خــوش به حال مــن«، »شــاعری در باغ وحش«، 
»کنار ایســتگاه دل«، »وقتش رسیده کمی پســته بشکنیم«، 
»چهارشنبه های بســتنی«، »پرنده باران«، »قطار چهارشنبه«، 
»ســتاره ها که بیفتنــد«، »تلنگر بــاران« و... عنــوان   بعضی از 

کتاب های این مجموعه به شمار می رود.
»مجموعه شــعر نوجوان امروز« برای نخســتین بار پاییز سال 
گذشته به دســت مخاطبان عمومی رســید. هم اینک نوجوانان 
نابینا و اعضای با نیازهــای ویژه )فراگیر( کانــون نیز می توانند 
این آثار را که دربرگیرنده آثار شــاعران بنام کشور است، مطالعه 
کنند. هر مجموعه که دربرگیرنده چند جلد کتاب است، 20هزار 
تومان قیمــت دارد و قابل خریــداری از فروشــگاه های کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور است.

فیلم ســینمایی »ماالریــا« بــه کارگردانی پرویز شــهبازی و 
تهیه کنندگی مســعود ردایی، جایــزه بهترین فیلم جشــنواره 

بین المللی ورشو را به دست آورد.
پنج داور بخش مســابقه بین الملل این دوره از جشــنواره ورشو، 
از کشورهای مکزیک، ترکیه، مجارســتان، لهستان و بلغارستان 

بودند.
جشــنواره فیلم »ورشــو« که از ســال 19۸۵ به صورت ساالنه 
 برگــزار می شــود، یکــی از جشــنواره های مهم فیلــم در قاره 

اروپاست. 
این سومین حضور بین المللی این فیلم، بعد از فستیوال های ونیز 
و بوســان بوده و پخش جهانی آن نیز برعهده کمپانی »دریم لب 

فیلمز« به مدیریت نسرین میرشب است.

اکران »سالم بمبئی« در ایران

تا 30 مهرماه؛

 »نباید با غریبه ها« را 
در فرشچیان تماشا کنید

انتشار نوزده کتاب بریل 
برای نوجوانان عالقه مند به شعر

»ماالریا« بهترین فیلم
جشنواره ورشو شد

سینما

چند روزی اســت که اکران »هیهات« آغاز شــده و برخی 
از عوامل این فیلم بــه موضوع کم کاری ســینما در تولید 

فیلم هایی باموضوع عاشورا پرداخته اند.
نزدیک به دو هفته اســت کــه از اکران فیلمــی با موضوع 
عاشورا در ســینماها می گذرد و بعد از ســال ها سینماهای 
ایران میزبان فیلم هایی با موضوع عاشــورا شــده اســت؛ 
موضوعی که از یک جهت خوشحال کننده و از جهت دیگر 
به خاطر کــم کاری در پرداخت به موضوع عاشــورا، باعث 
شرمندگی سینماست. تهیه کننده، کارگردان و بازیگر یکی 
از اپیزود های فیلم سینمایی »هیهات«، به موضوع ساخت 
این فیلم و کم کاری ســینما در تولیــد فیلم هایی باموضوع 

عاشورا پرداخته اند. 
ما در »هیهــات« واقعه کربــال را از چهار زاویه 

مختلف نگاه کردیم
هادی مقدم دوست، کارگردان اپیزود چهارم فیلم سینمایی 
»هیهات«، طی گفت وگــو با خبرنگار باشــگاه خبرنگاران 
جوان، درخصوص اکران این فیلم گفت: سعی کردیم فیلم 
»هیهات« در ایام محرم نمایش داده شود؛ چرا که این فیلم 

متاثر از حادثه عاشورا و امام حسین)ع( است.
وی ادامه داد: عالقه مندان به امام حسین)ع( همیشه از هر 
پدیده فرهنگی و آیین های مربوط به ماه محرم اســتقبال 
می کنند؛ امیدوارم فیلم »هیهات« هم بخشــی از این آیین 

محسوب شده و مخاطب از آن راضی باشد.  
کارگردان فیلم »ســر بــه مهر« درخصــوص حضور چهار 
کارگردان در فیلــم »هیهات« عنوان کــرد: در اپیزود اول 
فیلم می توان به یک موضوع از وجوه مختلف نگاه کرد. ما در 
فیلم »هیهات« واقعه کربال را از چهار زاویه مختلف بررسی 

کردیم تا کار ما ظرفیت و سودمندی بیشتری داشته باشد.
همچنین بابک حمیدیان، بازیگر اپیزود چهارم »هیهات«، 
درخصوص این فیلــم گفت: فیلم »هیهــات« جزو معدود 
فیلم هایی است که روایت بازیگر نیست؛ بلکه ما دوستانه در 

این فیلم حاضر شدیم.

بازیگر فیلم »چ« درخصــوص اکران فیلــم همزمان با ماه 
محرم اظهار داشــت: این فیلم با گونه هایی که قرار اســت 
مخاطب با آن استقبال کند، متفاوت اســت؛ چرا که از نوع 
سینمای مستقل اســت و متاسفانه از ســینمای مستقل 
استقبال نمی شــود؛ در نتیجه محرم، بهانه مستقیمی برای 
فیلم »هیهات« نیست؛ بلکه نشــانه هایی از ایام تلخ در فیلم 

وجود دارد که با این فیلم عجین شده است.
 سینما با خأل جدی در اکران فیلم های مناسبتی 

مواجه است  
چند روزی است که اکران فیلم ســینمایی »هیهات« آغاز 
شده و محمدرضا شــفیعی، تهیه کننده آن، در گفت وگو با 
خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان، درخصــوص این فیلم 
چهار اپیزودی با حال و هوای محرم عنوان کرد: قراری که با 
چهار کارگردان برای ساخت این فیلم داشتیم، این بود که 
دغدغه شــخصی خودمان را با موضوع عاشورا بررسی کنیم 
و تا زمانی که مطمئن نشــدیم، ســاخت این فیلم را شروع 

نکرده و به مدت ۵ ماه برای ایده ها بحث کردیم. 
وی ادامه داد: شــاید برای اولین بار اســت کــه در ایران، 
فیلم اپیزودیک با حضور چهار کارگردان ســاخته می شود. 
قهرمانان فیلم هــا متفاوت هســتند؛ اما به لحــاظ محتوا 
همپوشانی دارند؛ همچنین موضوعات اپیزودیک، محتوای 

کلی را با نگاهی متفاوت دنبال می کند.
شفیعی درخصوص فیلم های مناســبتی خاطرنشان کرد: 
ســینمای ما یک خأل جدی در اکران فیلم های مناســبتی 
مثل محرم، صفر و رمضان دارد. بیشــتر ایــن ایام به زمان 
سوخته اکران معروف است و این مســئله که بتوانیم برای 
این فصل ها با دست پر حاضر شــویم، خود نوعی موفقیت 

است. 
 وی درخصوص مراحل ســاخت این فیلم اظهار داشــت: 
این فیلم درحدود هشــت ماه و 7۵ جلسه فیلمبرداری، در 
شهرهای آبادان،  شوشتر، خرمشــهر، نجف و کربال ساخته 

شده است.

نگاهی به واقعه کربال از چهار زاویه متفاوت؛

»هیهات« روایت بازیگر نیست

دبیر سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 
گفت: ســیزدهمین جشــنواره ملی فن آفرینی شــیخ 
بهایی در روزهای یکم و دوم اردیبهشت ماه سال 9۶ در 

اصفهان برگزار می شود.
کورش خسروی درباره برگزاری سیزدهمین جشنواره 
ملی فن آفرینی شــیخ بهایی در اصفهان اظهار داشت: 
جذب ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی به جشنواره 
ســیزدهم، از مردادمــاه 139۵ آغاز شــده و امیدوار 
هستیم در این دوره جشــنواره، شاهد حضور پررنگ تر 
و قوی تر سرمایه گذاران باشــیم. وی افزود: امیدواریم 
در جشنواره ســیزدهم، برای نخستین بار، چند فرصت 
ســرمایه گذاری فن آفرینی در قالــب ابزارهای جدید 
تامین مالی مانند صندوق پروژه، صندوق جســورانه یا 
شرکت های دانش بنیان پذیرش شده در بازار SME ها، 
به سرمایه گذاران عالقه مند عرضه شود. دبیر جشنواره 
ملی فن آفرینی شیخ بهایی در ادامه بیان کرد: به منظور 
ارتقای کیفیت فرصت های ســرمایه گذاری، همه این 
طرح ها از مسیر داوری جشنواره، یعنی بخش طراحان 
کســب و کار و فن آفرینــان، عبور کــرده و در صورت 
تائید داوران این 2 کارگروه، به ســرمایه گذاران معرفی 
می شوند. وی با بیان اینکه ســیزدهمین جشنواره ملی 
فن آفرینی شــیخ بهایــی روزهای 1 تا 2 اردیبهشــت 
9۶ هم زمان با ســومین المپیاد ملی طرح کسب و کار 
دانشجویی برگزار می شود، تصریح کرد: جشنواره ملی 
شیخ بهایی، هر ساله از سوی شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با هدف ترویج و توســعه فن آفرینی، خالقیت و 
نوآوری، معرفی فن آفرینان به عنــوان موتور حرکت و 
توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد فضای تعامل در میان 
فعاالن عرصه های مختلف فن آفرینی، با حمایت وزارت 
علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 

می شود.

سیزدهمین جشنواره ملی 
فن آفرینی شیخ بهایی کلید خورد

فیلمبرداری سینمایی »سوفی و دیوانه« به کارگردانی مهدی کرم پور که 
اواسط شهریور در تهران آغاز شده بود، به پایان رسید و این فیلم وارد مرحله 

تدوین و  همه لوکیشن های آن در تهران فیلمبرداری شد.
 تدوین این فیلم که محمد آالدپوش آن را فیلمبــرداری کرده، به عهده 

نازنین مفخم است و عرفان یزدی آن را صداگذاری می کند.
 در »سوفی و دیوانه« امیر جعفری و به آفرید غفاریان، محمدرضا شریفی نیا، 
ســیامک صفری، الهه حصاری و سعید امیر ســلیمانی به ایفای نقش 
پرداخته اند.   »سوفی و دیوانه« درامی عاشقانه و متفاوت است که فیلمنامه 
آن توسط مهدی سجاده چی و مهدی کرم پور، پس از چندین بار بازنویسی 

به نگارش در آمده است. 
 دســت اندرکاران ســوفی و دیوانه قصــد دارند فیلم را بــه نمایش در 

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر  برسانند.

صمدزاده به آخرین وضعیت پروژه های سینمایی پرداخت که به عناوین 
مختلف در آنها فعالیت دارد .

یوسف صمد زاده، نویسنده و تهیه کننده سینما، درخصوص آخرین وضعیت 
اکران فیلم سینمایی »من و شارمین«  گفت: این فیلم احتماال در آذرماه  

اکران می شود؛ اما باید در نهایت منتظر ماند و دید چه اتفاقی می افتد. 
نویســنده فیلم ســینمایی »ســردبیر« به کارگردانی مجید جوزانی و 
تهیه کنندگی علی سرتیپی، درباره آخرین وضعیت »سردبیر« عنوان کرد: 
بازنویسی این اثر به پایان رسیده و هفته آینده زمان پیش تولید آن مشخص 
خواهد شد.  گفتنی است قهرمان اصلی »سردبیر«، یک زن است که سردبیر 
یک هفته نامه بوده و با قهرمان مرد قصه به خاطر منافع مالی موجود در یک 
معامله درگیر می شود. »سردبیر« حالت طنز دارد و تمام قسمت های آن در 

تهران فیلمبرداری می شود.

فیلمبرداری»سوفی و 
دیوانه« پایان یافت

احتمال اکران
»من و شارمین« در آذرماه

جشنواره

مستند

مستند »رویاهای دم صبح« جایزه بهترین فیلم جشنواره 
معتبر و قدیمی »هات اسپرینگز« در کشور آمریکا را به 

جمع جوایز بین المللی خود اضافه کرد.
مستند »رویاهای دم صبح« به کارگردانی مهرداد اسکویی  
توانست جایزه بهترین اثر مستند شصتمین جشنواره 
بین المللی فیلم لندن را برای سینمای ایران به ارمغان آورد 
و همزمان در جشنواره  فیلم های مستند »هات اسپرینگز« 
در کشور آمریکا نیز جایزه اول بهترین فیلم را از آن خود 
کرد. در این جشنواره بیش از شصت فیلم حضور داشتند 
که از ایران، دو فیلم »رویاهای دم صبح« و »ســونیتا« به 

کارگردانی رخساره قائم مقامی به روی پرده رفتند.
جشنواره فیلم »هات اســپرینگز« یکی از قدیمی ترین 
جشنواره های مستند جهان اســت که هر ساله در شهر 
هات اسپرینگز در ایاالت آرکانزاس آمریکا برگزار می شود. 
این رویداد سینمایی، اولین بار در سال 1992 با نمایش 
10 مستند نامزد اســکار کلید خورد و از سوی انجمن 
بین المللی مستند و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
اســکار، به عنوان یکی از 7 رویداد مستند واجد شرایط 

جهت حضور در جوایز اسکار شناخته می شود.
مهرداد اســکویی تاکنون برای این مستندش، عالوه بر 
دریافت جایزه »عفو بین الملل«  از شــصت و ششمین 
دوره جشنواره فیلم برلین، توانست جایزه بزرگ جشنواره 
»تروفالس« آمریکا با عنوان »ترو ویژن اوارد« را به عنوان 
بهترین مستندساز سال 201۶ جهان از آن خود کند و 
در ادامه  موفقیت های بین المللی خود، جایزه  بزرگ و نیز 
جایزه بهترین فیلم الهام بخش را از جشنواره فول فریم 
آمریکا دریافت کند. وی پیشتر در جشنواره فیلم فجر، 
سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم مستند و در جشنواره 
سینما حقیقت، جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم 

»رویاهای دم صبح« دریافت کرده بود.
مستند بلند »رویاهای دم صبح« که پخش بین المللی آن 
را نسرین میرشب برعهده دارد، روایت سرگذشت دختران 
نوجوانی اســت که در روزهای پایانی ســال، برای حکم 

آزادی خود از کانون اصالح و تربیت انتظار می کشند.

شب رویایی
برای مستند ایرانی

علی اصغــر توکلی بــا تاکید بــر اینکه برای مراســم های 
باشــکوه مان باید زمان تعریف کرده و به اطــالع جهانیان 
برسانیم، افزود: ما به مدون کردن مراسم هایمان نیازمندیم؛ 
چون همان طور که می دانید، چنانچه بخواهیم گردشگران 
جهان را بــرای بازدید از این مراســم مطلع کنیــم و آنها 
بخواهند برای ســفر به ایران، برنامه ریزی و از این مراســم 
دیدن کنند، باید دســت کم 9 ماه پیش از چنین مراسمی 

مطلع شوند.
وی اضافه کرد: نیاز است برنامه سالیانه را ازنظر تاریخ، محل 
و شــمه ای از مراســم مدون کرده و در اختیار گردشگرانی 
بگذاریــم کــه می خواهنــد از ایــران بازدید کننــد. باید 
آســتین هایمان را باال بزنیم و برنامــه را تدوین کنیم. البته 
ما از تاریخ، برنامه و مراســممان کامال آگاهیم، ولی آنها را 
تقریبا بــرای خودمان نگه داشــته و به صــورت همگانی و 

مشتری پسند در نیاورده ایم.
این فعال گردشگری اظهار کرد: ما ایرانی ها می توانیم حتی 
یک ماه قبل از آن، چنانچه از برنامه ای مطلع شویم، فورا بار 
سفر ببندیم و برای دیدن آن عزم  خود را جزم کنیم و برویم. 
البته این بیشــتر به خاطر نزدیکــی راه و برنامه ریزی های 
فوری اســت که در فرهنگ مــا وجود دارد؛ ولــی چنانچه 
بخواهیــم گردشــگران خارجــی را به دیدن این مراســم 
جذب کنیم، حتما باید برنامه ریزی داشــته باشیم و مراسم 
باشــکوه مان را به اطالع آنها برســانیم که این امر، مستلزم 

زمان دهی به آنهاست.
او با بیان اینکه باید با برنامه ریزی یک ســاله، گردشــگران 
را برای دیدن مراســم ها آمــاده کنیم، افزود: بــرای مثال 
همین مراســم عزاداری )محرم( چقدر می تواند برای آنها 
جذاب باشــد. ما باید برقراری و علت انجام این مراســم و 
اصال عملکرد امام حســین)ع( را در چنیــن روزهایی برای 
آنها روشن کنیم تا گردشــگران تاحدودی از نیت های آن 
آگاه شــوند که خود دنیایی اســت و آنهــا متوجه خواهند 
شــد که این اتفاق در 1400 ســال پیش، صرفا یک جنگ 

ســاده مانند جنگ هــای دیگر نبــوده که تاکنــون دیده 
 یا شــنیده اند؛ بلکه با انسان ســازی و بشــریت ســر وکار

داشته است.
توکلــی گفت: گردشــگرانی که بــه ایــران آمده اند، فقط 
در فیلم هــا دیده انــد که مــردم به صورت دســته جمعی 
می آیند و یک نفر برایشــان شــعر می خواند و آنها ســینه 
می زنند یــا اینکه به صــورت گروه هایی در خیابــان به راه 

می افتنــد و ســینه زنان و طبل زنان همراه با شــعرخوانی 
به زنجیــر زدن مشــغولند. آنهــا از این مراســم هیچ چیز 
نمی دانند؛ باید از قبل برایشــان نوشــت و آنها را آگاه کرد 
 کــه این مراســم ریشــه دار اســت و هرکدام بــرای خود

معنای عظیمی دارد.
وی ســپس بیان کرد: متاسفانه مراســم های دیگرمان هم 
هنوز مدون نیست که بتوانیم از آنها بهره برداری گردشگری 
کنیم؛ مثال انواع جشــن ها که تقریبــا در زمان های معینی 
تدارک دیده می شــود. اگر بتوانیم آنها را برحســب تاریخ، 
محل و موضوع، مدون کنیم، بســیارند گردشگران داخلی 

و خارجی که تمایل دارند 
برای دیدن آنها بیایند.

جامعــه  عضــو  ایــن 
ادامــه  تورگردانــان، در 
صحبت های خــود گفت: 
جشــن غــذا و آشــپزی 
کــه معمــوال در چنــد 
برگزار می شــود،  شــهر 
می توانــد بــا تعریف یک 
تاریــخ معیــن 10روزه، 
عالقه منــدان  بــرای 
خارجــی جذاب باشــد. 
در  گالبگیــری  جشــن 
کاشــان، جشــن انگــور 
چینی، جشــنواره گل که 
معموال این اواخر در شهر 
محالت برگزار می شــود، 
همگــی ضمــن اینکــه 
انگیــزه ای بــرای بازدید 
اســت،  هموطنان مــان 

قابلیت جذب گردشگران خارجی را دارد.
او معتقد اســت با جذب گردشــگر، برگزارکنندگان جشن 
در آن شهر و حتی شــهرهای دیگر به ادامه این کار تشویق 
می شــوند و همین موضوع، عامل فروش و رونق اقتصادی 

بیشتری برای مردم منطقه خواهد شد.
توکلــی تاکید کــرد: نیاز بــه داشــتن برنامــه ای مدون 
برای این مراســم و آیین های دیگر کامال مشــهود اســت. 
امیدوارم بتوانیــم از تمام موقعیت های خــود برای جذب 
 گردشــگر اســتفاده کنیم تا از نظر مالی، نیــازی به نفت

نداشته باشیم.

یک مدرس گردشگری:

»کاری کنیم گردشگران برای آیین های سنتی به ایران بیایند«

چنانچه  بخواهیم 
گردشگران خارجی 

را به دیدن این مراسم 
جذب کنیم، حتما 

باید برنامه ریزی 
داشته باشیم و مراسم 

باشکوه مان را به 
اطالع آنها برسانیم 

که این امر،  مستلزم 
زمان دهی به آنهاست

یک مدرس گردشــگری با ارائه پیشنهادی درباره 
تدوین برنامه ای برای جذب گردشگران خارجی به 
مراسم های مذهبی و آیینی ایران، گفت: ایران یکی 
از کشورهای پر مراسم دنیاست؛ ولی متاسفانه هنوز 
نتوانسته ایم آن را همان طور که هست، به جهانیان 
نشان دهیم. ما تقریبا مراســم ها را برای خودمان 
نگه داشــته و به صورت همگانی و مشتری پسند 

درنیاورده ایم.
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مفاد آراء
7/78 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آرارء صادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1- رای شــماره 3291 مــورخ 95/2/25 هیات دوم آقاي محســن قدمي  فرزند 
براتعلي نسبت 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 شــماره 3473 مورخ 95/2/27 هیــات اول خانم زهــرا ملکیان فرزند 
عبدالحمید نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 110 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4327 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

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

مفروز گردیده است
4- رای شــماره 4382 مورخ 95/3/12 هیــات اول آقاي رضــا قائیدي فرزند 
حسینجان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 166/16 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 الواسطه از خانم محترم 

صالحی خوانساری خریداری شده است 
5- رای شــماره 19709 مورخ 94/11/28 هیات اول خانم زهرا گرگاني درچه 
فرزند علي نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 93/81مترمربع 
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 خریداری شده است  
6- رای شــماره 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 مورخ 94/8/30 هیــات دوم آقاي ســعید امیرحاجلو 
فرزند علي نسبت به ششدانگ 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 مورخ 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 شــماره 310 فرعي 
از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حــوزه 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 مساحت 148/06 مترمربع پالك شماره114 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای مهدی راســتگو خریداری 

شده است  
10- رای شماره 3010 مورخ 95/2/15 هیات اول خانم طاهره اسمعیلیان فرزند 
مرتضي نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
147/16 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 387 فرعــي از4348 اصلي 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 نســبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
147/16 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 387 فرعي از4348اصلي واقع در 
اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
12- رای شــماره 20838 مــورخ 94/12/27 هیــات اول آقاي كمال حســیني 
خولنجاني فرزند فخرالدین نســبت به ششــدانگ یکبابخانه كه منافع آن مادام 
الحیات متعلق به خانم شــیرین 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 شــماره 3300 مورخ 95/2/25 هیات اول آقــاي 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 هیات اول آقاي عبــاس بنائي فرزند 
محمدعلي نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 60/1 مترمربع 
مفروزی پالك شــماره 3441 اصلي واقع در اصفهان بخــش 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 نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ 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 رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
16- رای شــماره 2917 مورخ 95/2/14 هیات اول خانم عفت اسماعیلي حسین 
آبادي فرزند محمد نسبت به  دو دانگ مشاع 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 راسخ فرزند 
نصراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 94/80 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 719 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سیف اله 

سبزعلیان خریداری شده است
18-  رای شــماره 1000 مورخ 95/1/23 هیات 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 خورشیدي كراني 
فرزند عباسعلي نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 125/67 مترمربع مفروزی از پــالك شــماره  4427 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
20- رای شــماره 1235 مورخ 95/1/26 و رای اصالحی شــماره 1236 مورخ 
95/1/26 هیــات دوم آقاي محمود شــریعت منش فرزند حاجي آقا نســبت به 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 116/30 مترمربع پالك شــماره 78فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رجبعلی متقی خریداری شده است
21- رای شــماره 3265 مورخ 95/2/24 و رای اصالحی شــماره 3268 مورخ 
95/2/24 هیات دوم آقاي حسن حنیف نژاد فرزند حسنعلي نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 245/82 مترمربع پالك شماره 156فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه 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 نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
135/03 مترمربع پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

آقایان تقی حسن بزی و احمد انواری خریداری شده است

23- رای شــماره 3267 مــورخ 95/2/24 هیات دوم  آقاي كاظــم كیاني فرزند 
شبانعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب 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
24- رای شــماره 15202 مــورخ 94/8/17 هیات دوم  خانــم مرضیه نوبخت 
دستجردي فرزند احمد نســبت به ششــدانگ 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 ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت198/35 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  خانم زهــرا ابراهیمیان 
دستجردي فرزند محمود نسبت به دو 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
28- رای شــماره 13904 مورخ 95/3/14 هیات دوم  خانم عفت حسیني فرزند 
سید جواد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 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 هیات 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 مریم حیدرپور فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت80/43 مترمربع مفروزی 
ازپالك شــماره 4428 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
31- رای شماره 4827 مورخ 95/3/31 هیات دوم آقاي قدرت اله زماني چریاني 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ 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 عفت نیکوبیان فرزند 
یوسف نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 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 الواسطه 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 مساحت 96/81 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 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 شــماره 5703 مورخ 95/4/11 هیات دوم  آقاي حســن هادي حسین 
آبادي فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه نانوایی به مساحت 46/21 
مترمربع پالك شــماره  2936 اصلي واقع در اصفهــان 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 شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری 

خریداری شده است
36- رای شــماره 3606 مورخ 95/2/29 هیات دوم  خانم رضوان مطیه فرزند 
مهدي نسبت به 225 سهم مشاع از 675 سهم ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
675 مترمربع پالك شماره 1098فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 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 ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
675 مترمربع پالك شماره 1098فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 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 مساحت 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 شماره 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 واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای علی رمضان پور 

خریداری شده است
40- رای شماره 2748 مورخ 95/2/10 هیات دوم آقاي امیربهمن قنادیان فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ  یکباب خانه مســکونی به مساحت 123/94 مترمربع 
پالك شماره 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 سهراب مرادي فرزند 
حسینقلي نسبت به  ششدانگ یکباب انبار به مســاحت 374/52 مترمربع پالك 
شــماره 1186 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخــش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســین 

مصطفوی خریداری شده است 
42- رای شــماره 6579 مورخ 95/4/22 هیات اول  آقاي علي اصغر باقري علي 
آبادي فرزند كاظم نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 219/70 مترمربع 
پالك شــماره 3025 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
43- رای شــماره 4550 مورخ 95/3/19 هیات اول  آقاي فتــح 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 
شماره4786 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 شــماره 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 شماره 6785 مورخ 95/4/28 هیات اول آقاي علي حیدري دنبه فرزند 
ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 336/44مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 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 شاهرخي فرزند 
فریبرز نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 96/34 مترمربع پالك شماره  
99 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اكبر اسماعیلی دنارتی خریداری شده است

48- رای شــماره 6945 مورخ 95/4/30 هیات دوم  خانم زهرا زارع دستگردي 
فرزند علي نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12 مترمربع پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب 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 ســاختمان به مساحت 179/96 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حسینعلی حیدری 

خریداری شده است

50- رای شــماره 7140 مــورخ 95/5/10 هیات اول آقاي حســین باقري قلعه 
شاهرخي فرزند یداله نسبت به ششدانگ 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 سکینه كریمي مشفق 
فرزند گرگعلي نســبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 40/82 مترمربع 
پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای جعفر دهقانی 

دستجردی خریداری شده است
52- رای شــماره 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 شــماره 4646 مــورخ 95/3/22 هیــات اول آقاي ابوالقاســم بقولي 
دســتجردي فرزند محمود نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 65/07 
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 آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است
54- رای شــماره 20259 مــورخ 94/12/14 هیــات دوم آقــاي علیرضا خلج 
دستجردي فرزند اكبر نســبت به چهل و ســه و یك پنجم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 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 مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 130/35 مترمربع پالك شماره 96 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه 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 مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 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 دستجردي 
فرزند یداله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 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 سخنوری 

خریداری شده است
58- رای شماره 23841 مورخ 93/12/12و رای اصالحی شماره 4745 مورخ 
95/3/25 هیات اول آقاي محمود خلیفه سلطاني 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 شماره 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 شماره 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 هیات اول  آقاي ســعید رجائي فرزند 
شهریار نسبت به ششــدانگ 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 نســبت به ششدانگ قســمتی از مجموعه تجاری  به مساحت 
20/95 مترمربع پالك شــماره 3124 باقیمانده اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه 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 موسوي 
بهرام آبادي فرزند ســیدكریم نســبت به ششــدانگ یك باب خانه دو طبقه  به 
مســاحت 177/77مترمربع پالك شــماره156 فرعــي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 
الواسطه از آقایان هوشنگ رحیمی طاقانکی و فریبرز رحیمی  طاقانکی و هوشنگ 

شاهین شمس آبادی خریداری شده است
63- رای شــماره 4822 مورخ 95/3/31 هیات دوم آقاي منصورعبدي صادره 
اردستان فرزند بمانعلي نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یکباب خانه  به 
مســاحت 614/28 مترمربع پالك شــماره 330 فرعي از 2248 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش6 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
64- رای شــماره 4545 مورخ 95/3/19 هیات اول آقاي احمد آشــور اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 170 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 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 مساحت 122/50 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 150 فرعي از4483 اصلي واقــع 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 مورخ 95/3/19 هیــات اول آقــاي محمدعلي ضیائي 
چمگرداني فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/60 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 150 فرعي از 4483 اصلي 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 شماره 4742 مورخ 95/3/25 هیات اول  آقاي حجت اله عطائي كچوئي 
فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 80 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 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 شماره 4823 مورخ 95/3/31 هیات دوم خانم بتول وقایع نگار فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  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 شــماره 4899 مــورخ 95/3/31 هیات اول  خانم صغري شــیرزادي 
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 شماره  
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 علي محمد توكلي گار 
ماسه فرزند حسین نسبت به چهاردانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن 
از ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 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 نسبت به 18 سهم مشــاع از 99 سهم شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
122/4مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی ســهروفیروزانی 

محرز گردیده است
72- رای شــماره 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 جنــوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی ســهروفیروزانی 

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

محرز گردیده است
74- رای شماره 4399 مورخ 95/3/12 هیات اول  آقاي حمید وكیلي فرزند احمد 
نسبت به 18 سهم مشاع 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 جنــوب اصفهان ورثه مرحــوم احمد وكیلی ســهروفیروزانی محرز 

گردیده است
75- رای شــماره 4396 مورخ 95/3/12 هیات اول  آقاي عبــاس 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 جنــوب اصفهان ورثه مرحوم احمد وكیلی ســهروفیروزانی 

محرز گردیده است
76- رای شماره 4400 مورخ 95/3/12 هیات اول  آقاي جلیل وكیلي فرزند احمد 
نسبت به 18 سهم مشاع 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 جنــوب اصفهان ورثه مرحــوم احمد وكیلی ســهروفیروزانی محرز 

گردیده است
77- رای شــماره 4895 مورخ 95/3/31 هیات اول  آقای حســین اســحاقیان 
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 هیات اول  خانم طوبــي اماني فرزند 
ناصرقلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره212فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 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 شــماره 68 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم مهری 

موسوی خریداری شده است 
80- رای شــماره 3600 مورخ 95/2/29 هیات دوم  آقاي  محمود گرجي فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه مســکونی  به مساحت 146/50 مترمربع 
پالك شماره 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 محسن 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 شــماره 3176 مــورخ 95/2/21 هیات اول خانم بتــول 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 هیات اول آقاي ســیدعلي میرعالئي 
میرآبادي فرزند سید نورالدین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128/47 
مترمربع مفروزی ازپالك شــماره 3056فرعي 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 مساحت 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 شــماره 4647 مورخ 95/3/22 هیات اول آقاي جهانشــاه حاجي وند 
فرزند رحمن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/75 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 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  آقاي  ناصرقلي ترابي مفرد 
جونقاني فرزند صفرعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61/20 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 407 فرعي از4348 اصلي 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 مورخ 95/3/14 هیات دوم  آقــاي  بهرام مرداني كتکي 
فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/95 مترمربع پالك 
شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه 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 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان ورثه مرحوم ایرج 

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

مرحوم ایرج سلیمانی محرز گردیده است
90- رای شــماره 4692 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي پژمان سلیماني فرزند 
ایرج بر 1/2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان 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
91- رای شــماره 4693 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي بهروز سلیماني فرزند 
ایرج نسبت به 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به استثنای بهای 
ثمنیه عرصه و اعیان آن به مساحت 159/53 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
3010 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان ورثه 

مرحوم ایرج سلیمانی محرز گردیده است
92- رای شــماره 4695 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي شایان سلیماني فرزند 
ایرج بر 1/2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان 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
93- رای شماره 5700 مورخ 95/4/11 هیات اول  خانم زهرا قلعه شاهي فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ . یك باب خانه  به مساحت 180/50 
مترمربع پالك شــماره 4347 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 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 ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 180/50 
مترمربع پالك شــماره  4347 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
95- رای شــماره 4833 مورخ 95/3/31 هیــات دوم  آقاي امیدعلي افشــاري 
صادره اصفهان فرزند مرادعلي نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
204/72مترمربع پالك شماره4786 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 علي رضاپیکاني قوام 
آبادي فرزند علي اكبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113/83 
مترمربع 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 اصفهانی خریداری شده است
97- رای شــماره 4490 مورخ 95/3/17 هیات اول آقاي شهرام مختاري فرزند 
سلیمان نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 106/10مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 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 شــماره 4434 مورخ 95/3/14 هیات دوم آقاي محمــد محمد زماني 
استکي فرزند حســن نسبت به ششــدانگ یك باب خانه  به مســاحت 137/12 
مترمربع پالك شــماره 4432  اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
99- رای شــماره 4689 مورخ 95/3/24 هیات اول آقای روح اله عسگري سده 
فرزند صفرعلي نســبت به 1/5دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان 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.
ادامه در صفحه 8
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100- رای شماره 4688 مورخ 95/3/24 هیات اول  خانم معصومه براتي سده 
فرزند محمودنسبت 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 که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

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

از آقای حسین دهقان خریداری شده است
102- رای شماره 4687 مورخ 95/3/24 هیات اول  آقاي مسعود عسگري سده 
اصفهان فرزند صفرعلي نسبت به 1/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 133 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 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 شماره 15 فرعي از 2870 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
104- رای شــماره 4417 مورخ 95/3/14 هیات دوم  آقاي غالمحســین حمزه 
ئي حســین آبادي فرزند جعفر نسبت به چهار دانگ مشــاع 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 که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
105- رای شــماره 6018 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي علیرضا بخشــیان 
خراجي فرزند ساتیار نسبت به سه 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 که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
106- رای شماره 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 شماره 7فرعي از 4378 اصلي واقع در اصفهان بخش5  
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
107- رای شــماره 2942 مورخ 95/2/14 هیات اول خانم ســکینه عابدي کچي 
فرزند قلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 203/81 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 1048 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 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 نیکوکار زنجاني  
فرزند مختار نسبت به ششدانگ  باغ و ویال به مساحت 1538/22 مترمربع پالك 
شماره  4534 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از ابراهیم سعید زاده خریداری شده است

109- رای شــماره 2938 مورخ 95/2/14 هیات اول  خانم سکینه عابدي کچي 
فرزند قلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 229/10 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 1048 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 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 اکبري خراجي 
فرزند محمدآقا نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه مسکونی  به مساحت 101/43 
مترمربع پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد 

شیخ دستجردی خریداری شده است  
111- رای شــماره 4419 مــورخ 95/3/14 هیات دوم  خانم زهــرا ابراهیمیان 
دستجردي فرزند محمود نسبت به دو 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 که به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از خانم  فاطمه رحمان پرست دستجردی خریداری شده است  
112- رای شــماره 4418 مــورخ 95/3/14 هیــات دوم  آقاي اســداله توکلي 
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 که به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از خانم  فاطمه رحمان پرست دستجردی خریداری شده است  
113- رای شماره 13915 مورخ 94/7/22 هیات دوم  خانم مهرنوش گالبي فرزند 
جواد نسبت به ده و یك سهم مشاع از 40/1 سهم ششــدانگ یك باب مغازه  به 
مساحت 40/10  مترمربع پالك شماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
114- رای شماره 13914 مورخ 94/7/22 هیات دوم  آقاي احمدرضا کاویانپور 
فرزند یداله نسبت به سی سهم مشاع از 40/1 سهم ششدانگ یك باب مغازه  به 
مساحت 40/10 مترمربع پالك شماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان 
بخش  5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
115- رای شــماره 1159 مورخ 95/1/25 هیات دوم  خانم فاطمه داوري دولت 
آبادي فرزند حسین نسبت به یك دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یك باب خانه دو 
طبقه  به مساحت 267/47 مترمربع پالك شماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و 

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

مصطفی آفارانی خریداری شده است  
117- رای شــماره 4752 مــورخ 95/3/27 هیات اول آقــاي عبدالمجید بابائي 
بارچاني فرزند نبي اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 28/6 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  که به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای رضا خواجه گیلی میر آبادی خریداری شده است  

118- رای شماره 4753 مورخ 95/3/27 هیات اول  آقاي سعید محمدي بارچاني 
فرزند عبدالعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
28/6 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 فرعــي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای رضا خواجه گیلی میر آبادی خریداری شده است  
119- رای شــماره 4405 مورخ 95/3/13 هیات دوم  خانم بهجت ســلیمي بني 
فرزند بخشعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه به مساحت 127/47 
مترمربع پالك شــماره 4445 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
120- رای شــماره 4818 مورخ 95/3/31 هیات دوم  خانم طاهره یوسف زاده 
دهاقاني فرزند علي نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 102  مترمربع 
پالك شــماره  3083 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
121- رای شــماره 5799 مورخ 95/4/13 هیات اول  آقاي حسن حیدري فرزند 
ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 238/64مترمربع 
مفروزی از پالك شماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم ابراهیم حیدری دنبه محرز گردیده است
122- رای شــماره 6025 مورخ 95/4/16 هیات دوم علي نوروزي چم کهریزي 
فرزند عبدالخالق نسبت به ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  به مساحت 151/78 
مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 4421 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

123- رای شــماره 4488 مورخ 95/3/17 هیات اول  آقاي بهمن میرعلي فرزند 
اسفندیار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 68/22 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
124- رای شــماره 20823 مورخ 94/12/27 هیات دوم خانم فخري قره داقلي 
فرزند قلي نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای ثمنیه اعیانی یکباب 
حیاط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 5 فرعي از 2905 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
125- رای شماره 20821 مورخ 94/12/27 هیات دوم  آقاي عبدالجواد جوادي 

باغسرخي فرزند خدابخش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی یك باب حیاط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 5 فرعي 
از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
126- رای شــماره 20822 مورخ 94/12/27 هیات دوم  خانم مهرانگیز جوادي 
باغسرخي فرزند خدابخش نسبت به یك دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی یکباب حیاط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 5 فرعي 
از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
127- رای شــماره 20824 مورخ 94/12/27 هیات دوم  خانم سودابه جوادي 
باغسرخي فرزند خدابخش نسبت به یك دانگ مشاع از ششدانگ  باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی یکباب حیاط خانه به مساحت 50/90 مترمربع پالك شماره 5 فرعي 
از 2905 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
128- رای شــماره 4437 مــورخ 95/3/14 هیــات دوم  آقاي  حمــزه جعفري 
نیســیاني فرزند کرمعلي نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
82/22 مترمربع پالك شماره73فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
129- رای شماره 1161 مورخ 95/1/25 هیات 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 ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای محمود دادخواه خریداری شده است
130- رای شــماره 4809 مورخ 95/3/30 هیات اول  آقــاي علیرضا حیدریان 
دستجردي فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30/40 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 78 فرعــي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای بهرام سخنی دستجردی خریداری شده است
131- رای شماره 1160 مورخ 95/1/25 هیات دوم  خانم احترام داوري دولت 
آبادي فرزنــد کاظم یکباب خانــه دو طبقه  به مســاحت 267/47مترمربع پالك 
شماره 100فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای محمود دادخواه 

خریداری شده است
132- رای شماره 20418 مورخ 94/12/19 هیات اول خانم صنوبر دهقاني چم 
پیري فرزند اسفندیار نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 155/03 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد 

مختاری دنبه خریداری شده است
133- رای شــماره 4555 مورخ 95/3/20 هیات دوم خانم طلعت کریمي موسي 
آبادي فرزند محمد اسمعیل نسبت به ششــدانگ یك باب مغازه باستثنای منافع 
آن  به مساحت 74/28 مترمربع پالك شماره186 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از خانم زینب زنجانی غالمحسین خریداری شده است 
134- رای شماره 1232 مورخ 95/1/26 هیات 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 ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
135- رای شماره 3269 مورخ 95/2/24 هیات دوم خانم جیران میرزاده خیري 
فرزند غالمرضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 241/81 مترمربع 
پالك شــماره  4469 الي 4473 و 4471/1 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
136- رای شماره 2759 مورخ 95/2/10 هیات دوم  آقاي عزیزاله علي صالحي 
فرزند جانعلي نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 277/40 مترمربع پالك 
شماره  84 و 83 و82 و فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

137- رای شــماره 4515 مــورخ 95/3/18 هیــات اول  آقاي محمــد رحیمي 
باباشیخعلي فرزند حسینعلي نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
83/24 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای علی مقدس خریداری شده است 
138- رای شماره 4411 مورخ 95/3/13 هیات دوم  خانم طاهره مرادي جوشاني 
فرزند حسینقلي نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 112/70 مترمربع 
پالك شــماره 2961 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5حوزه ثبــت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
139- رای شــماره 4409 مورخ 95/3/13 هیات دوم  آقاي  نیــاز علي ابن علي 
حیدري فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/80 مترمربع 
پالك شماره433 فرعي از  4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم پری ناز وحید 

خریداری شده است 
140- رای شماره 1705 مورخ 95/1/31 هیات اول آقای ابراهیم آبروي فرزند 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 241/53 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4469 الی 4473 و 4471/1  واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
141- رای شماره 1700 مورخ 95/1/31 هیات اول خانم رقیه دشت بش پادونك 
فرزند راه خدا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
241/53 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4469 الــی 4473 و 4471/1  واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
142- رای شماره 3217 مورخ 95/2/22 هیات اول آقاي اله داد قاسمي پیربلوطي 
فرزند شــهریار نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 104/17 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رضا مالبیك 

خریداری شده است
143- رای شماره 2749 مورخ 95/2/10 هیات دوم خانم پریچهر عباسي درچه 
کلماراني فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت 188/55 
مترمربع پالك شــماره  3060 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رضا هادی 

سیچانی خریداری شده است
144- رای شماره 4829 مورخ 95/3/31 هیات دوم  آقاي  یوسف امیریان 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 ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
145- رای شــماره 3628 مورخ 95/2/29 هیات اول  آقــاي فرج آقا بیات فرزند 
محمدولي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/53 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مرتضی هاشمی دنبه 

خریداری شده است
146- رای شــماره 20264 مورخ 94/12/14 هیات دوم  خانم زهره شالبافیان 
حسین آبادي فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 117/88مترمربع پالك شــماره 1813 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
147- رای شــماره 20265 مورخ 94/12/14 هیات دوم آقاي سعید شالبافیان 
فرزند جعفر نســبت به یك دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
117/88مترمربع  پالك شماره 1813 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان  که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

148- رای شــماره 20266 مورخ 94/12/14 هیات دوم  آقاي  جعفر شالبافیان 
حسین آبادي فرزند ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 117/88مترمربع پالك شماره 1813 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
149- رای شــماره 1164 مــورخ 95/1/25 هیات دوم  آقاي  کیومرث ســلیمي 
شهرکي فرزند علي آقا نسبت به ســه دانگ مشاع  ششــدانگ یك باب خانه  به 
مساحت 115/76 مترمربع پالك شماره4 فرعي از 4418اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
150- رای شــماره 1163 مورخ 95/1/25 هیات دوم  آقاي  غالمرضا ملك پور 

شهرکي عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
115/76 مترمربع پالك شماره4 فرعي از 4418اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

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

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
152- رای شــماره 2760 مورخ 95/2/10 هیات دوم  آقاي  محمد صادقي قرق 
آقائي فرزند نبي اله نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ  یك باب خانه 
بــه مســاحت 234/50 مترمربع پالك شــماره 4447 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
153- رای شــماره 2761 مــورخ 95/2/9 هیات دوم  خانم طاهــره توکلي فرد 
فرزند مرادعلي نسبت به دو دانگ مشــاع از  ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 
234/50 مترمربع پالك شماره 4447 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
154- رای شــماره 1154 مورخ 95/1/24 هیــات دوم آقاي اســماعیل توکلي 
دارگانــي فرزند کرمعلي نســبت بــه ششــدانگ  یکبــاب خانه  به مســاحت 
119/20مترمربــع پالك شــماره 82 و 83 و84 فرعــي از 4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای حسن سخنوری دستجردی خریداری شده است
155- رای شــماره 2756 مــورخ 95/2/10 هیــات دوم  خانم کبري شــفیعي 
طهمورساتي فرزند حسین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 356/10 
مترمربع پالك شــماره1018 اصلي واقع در اصفهان بخــش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یداهلل شفیعی 

اشکاوندی خریداری شده است
156- رای شــماره 2988مورخ 95/2/14 هیات اول آقاي جــالل برات پوریان 
فرزند منصور نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 21/09 مترمربع 
مفروزی از  پالك شماره 1 فرعي از3654 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

مرتضی قدیری حسین آبادی خریداری شده است
157- رای شماره 3292مورخ 95/2/25 هیات دوم  آقاي احمد پورعلي قهفرخي 
فرزند صفرعلي نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80 مترمربع پالك 
شــماره 2فرعي از1955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
158- رای شماره 3631مورخ 95/2/29 هیات اول آقاي احمد پورعلي قهفرخي 
فرزند صفرعلي نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 191/10 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 1955 اصلي واقع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
159- رای شــماره 3608مورخ 95/2/29 هیات دوم  آقــاي احمد قلي آقابابائي 
بني فرزند داود نســبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 90/50 مترمربع 
پالك شماره131 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری 

خریداری شده است
160- رای شماره 11920مورخ 94/6/16 هیات دوم  خانم مهري عباد سیچاني 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان  به مساحت 
288/8مترمربع پالك شماره 466 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
161- رای شماره 3090مورخ 95/2/19 هیات اول آقاي علیرضا توکلي گارماسه 
فرزند علي محمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 65/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از3600 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
162- رای شماره 2985مورخ 95/2/14 هیات اول  آقاي محمد علي زماني فرزند 
حسین نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 120/21مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 2952 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
163- رای شــماره 3044مورخ 95/2/18 هیات اول  آقاي جــواد خدابنده دنبه 
فرزند فتح اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 153/5 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن خدابنده 

خریداری شده است
164- رای شماره 20479مورخ 94/12/20 هیات دوم   آقاي مسیح اله سلطاني 
پور فرزند ابازر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 
91/77 مترمربع پالك شــماره3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

165- رای شــماره 20478مورخ 94/12/20 هیات دوم خانم ســکینه عباسیان 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 91/77 
مترمربع پالك شــماره3058 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
166- رای شــماره 20271مورخ 94/12/14 هیات دوم  آقــاي عباس قائدعلي 
فرزند شــکراله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 99/46 مترمربع 
پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری 

خریداری شده است
167- رای شماره 3315مورخ 95/2/25 هیات 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 اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

168- رای شماره 2751مورخ 95/2/10 هیات دوم خانم رباب بصراوي فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه مســکونی به مساحت 244 مترمربع پالك 
شــماره1168 فرعي از 2248اصلي واقع در اصفهان بخــش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجــب بیع نامه عــادی و مع الواســطه از آقای مالقلی 

محمودی خریداری شده است 
169- رای شماره 3296مورخ 95/2/25 هیات اول آقاي سید جواد پورموسوي 
فرزند سید اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 39/01مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عبدالرحیم 

هادیان خریداری شده است
170- رای شــماره 3076مورخ 95/2/19 هیات اول آقاي اســماعیل شــفیعي 
باغبادراني فرزند عزیزاله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 32/96 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3005/50 و 3004 واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
171- رای شــماره 3078مورخ 95/2/19 هیات اول آقاي علي نقدي دورباطي 
فرزند عباس نسبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
32/96 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3005/50و 3004 واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
172- رای شــماره 18145مــورخ 94/10/21 هیــات اول آقــاي محمود نادي 
دستجردي فرزند حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 115/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 516 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان که به موجب بیع نامه 

عادی از خانم صدیقه توکلی خریداری شده است
173- رای شــماره 18148مــورخ 94/10/21 هیات اول خانم ســمیه فتاحیان 
کلیشــادي فرزند اصغر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 115/92مترمربع مفروزی از پالك شماره 516 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان که به موجب بیع نامه 

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

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حیدر خدابنده خریداری شده است
175- رای شــماره 4438مورخ 95/3/14 هیات دوم  آقاي جــواد نوري فرزند 
حسین نسبت به یك دانگ مشاع از ششدانگ یك باب مغازه دو طبقه به مساحت 
42/20 مترمربع پالك شماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان بخش5 

حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 
گردیده است

176- رای شــماره 4441مورخ 95/3/14 هیات دوم خانم ماه منیر نوري فرزند 
جواد نسبت به یك دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب مغازه دو طبقه به مساحت 
42/20 مترمربع پالك شماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
175- رای شماره 4442مورخ 95/3/14 هیات دوم خانم مریم نوري فرزند محمد 
حسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یك باب مغازه دو طبقه به مساحت 
42/20 مترمربع پالك شماره 11 فرعي از 2984 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

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

گردیده است
177- رای شماره 3252 مورخ 2/29/ 94 و رای اصالحی شماره 20818 مورخ 
94/12/26 هیات دوم  آقاي  عباسعلي شجاعي فرزند علي اکبر نسبت به ششدانگ 
یك باب ساختمان به مســاحت 256/16  مترمربع پالك شماره 1098 فرعي از 
2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6  ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای اکبر ایمانی خریداری شده است
178- رای شــماره 4544مورخ 95/3/19 هیات اول  آقای یروس طهماســیان 
سواراني فرزند ارتون نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 61/80مترمربع مفروزی از پالك شماره 1181 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
179- رای شــماره 19639 مــورخ 11/27/ 94 و رای اصالحی شــماره 4543 
مورخ 95/3/19 هیات اول  فرزند ســیدعبدالکریم 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 ملك جنوب اصفهان که در ازای 

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

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
181- رای شــماره 15063مورخ 94/8/15 هیات دوم  آقاي بهزاد توکلي  فرزند 
مرتضي نسبت به یك دانگ مشاع از  ششــدانگ یك باب خانه سه طبقه باستثناء 
بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 170/10مترمربع پالك شماره4422 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
182- رای شــماره 15064مورخ 94/8/15 هیات دوم آقاي مسیح توکلي فرزند 
مرتضي نسبت به یك دانگ مشاع از  ششــدانگ یك باب خانه سه طبقه باستثناء 
بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 170/10 مترمربع پالك شماره4422 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
183- رای شــماره 15066مورخ 94/8/15 هیات دوم  خانم خانم سلطان ندیم 
فرزند حسین نســبت به دو دانگ مشــاع از  ششــدانگ یك باب خانه سه طبقه 
باســتثناء بهای ثمنیه اعیانی  یك دانگ آن  به مســاحت 170/10 مترمربع پالك 
شماره4422 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
184- رای شماره 15065مورخ 94/8/15 هیات دوم  آقاي مرتضي توکلي فرزند  
اسداله نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یك باب خانه سه طبقه باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی آن  به مســاحت 170/10 مترمربع پالك شماره4422 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
185- رای شماره 13988مورخ 94/7/24 هیات دوم آقاي ابراهیم مساح بواني 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یك اب خانه دو طبقه به مساحت 
106/63 مترمربع پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

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

گردیده است
187- رای شــماره 14379مورخ 94/7/30 هیات دوم  خانم نوشــین سهرابي 
فرزند نوراهلل نســبت به سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه سه طبقه  به 
مساحت 285/89مترمربع پالك شــماره 2856 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز

 گردیده است
188- رای شماره 14380مورخ 94/7/30 هیات دوم  آقاي  ناصر حاجي صالحي 
سیچاني فرزند عباسعلي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه سه 
طبقه  به مساحت 285/89مترمربع پالك شــماره 2856 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
189- رای شــماره 16707مورخ 94/9/20 هیات دوم  آقــاي محمدرضا کیاني 
فرزند رحیم نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یك باب ساختمان مسکونی  
به مساحت 110/97 مترمربع پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای علی مقدسی خریداری شده است
190- رای شماره 16708مورخ 94/9/21 هیات دوم  خانم فاطمه علي عسکریان 
دســتجردي فرزند رجبعلي نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب 
ساختمان مســکونی  به مســاحت 110/97 مترمربع پالك شــماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقــع در اصفهــان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان 
 که به موجب بیع نامه عــادی و مع الواســطه از آقای علی مقدســی خریداری 

شده است
191- رای شــماره 17137 مورخ 9/28/ 94 و رای اصالحی شــماره 17139 
مورخ 94/9/28 هیات دوم خانم مرضیه رحیم زاده اصفهان فرزند حســین قلي 
در ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مســاحت 281/57 مترمربع پالك شماره 
12فرعي از1774اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
192- رای شماره 18311مورخ 94/10/29 هیات دوم آقاي محمود عباس پور 
فرزند رضا قلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 116 مترمربع پالك 
شماره20 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
193- رای شــماره 19186مورخ 94/11/17 هیات اول آقاي ســیدیاور کرمي 
باجگیراني فرزند سید علیقلي نسبت به سه 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 ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای محمد رضا توکلی خریداری شده است
194- رای شــماره 19183مورخ 94/11/17 هیات اول خانــم منیژه علي دادي 
شــمس آبادي فرزند منصور نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
166/71 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 68 فرعــي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان که به موجب بیع 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 هیات اول آقاي ســید حافظ کریمیان گل فرزند سید غریب نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 153/5مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 53 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد رضا 

توکلی خریداری شده است
196- رای شــماره 16682مــورخ 94/9/19 هیــات دوم خانم اقــدس کارگر 
دستجردي فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه  به مساحت 
63/22 مترمربع پالك شــماره 4294 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
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مزایده
7/137  شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 6085/93 ش ج یک له مهرداد مصطفی پور با وکالت آقای احسان 
شــیرانی و علیه آقای ســید رضا شــریعتی به آدرس اصفهــان خیابان 
عبدالرزاق روبروی بانک رفاه پخش پاســارگاد بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی به مبلــغ 1/207/660/000 ریال اموال توقیفی به شــرح ملک 
به پالک ثبتی 572/5 بخش 3 به آدرس اصفهــان خیابان عبدالرزاق بعد از 
خیابان سنبلستان روبروی بانک ســپه جنب کوچه مسجد حاج رضا طبقه 
اول مجتمع اداری – تجــاری که ملک مذکور به صــورت دفتر کار و انبار 
واقع در طبقــه اول ) فوقانی مغازه های بر خیابــان( درب خارجی و داخل 
از چوب چهار چوب دربها از پروفیل کف موزائیک کابینت فلزی سیســتم 
سرمایشی کولرآبی سیســتم گرمایشــی بخاری گازی دارای انشعابات 
آب و فاضالب به شماره اشــتراک 107534400 و انشعاب برق به شماره 
شناســایی 2/3/08/01/39/06/4520 به نام آقای محمود ربانی و دارای 
انشعابات گاز و به کدپســتی 8147846515 و در حال حاضر به صورت 
انبار استفاده شده و ملک از کوچه جنوبی دارای ورودی به سه سرا پله کل 
مجتمع می باشد طبق سند ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان پالک 572/5 
قطعه 4 تفکیکی مفروز و مجزی شــده از یک فرعی از اصلی مذکور بخش 
3 حوزه ثبت ملک شمال اصفهان به مساحت 62/46 متر مربع در طبقه یک 
که 10/72 متر آن پیشــرفتگی در دو قسمت است یا قدرا لسهم از عرصه و 
سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی 
آن حدود آپارتمان شمااًل به طول 7/15 متر دیوار و پنجره است به فضای 
معبر شرقًا در سه قسمت به طولهای 1/11 متر و 8/17 متر و 1/35 متر اول 
تا سوم دیواریست اول به فضای معبر دوم و سوم به فضای ملک مجاور 
شــماره 572 اصلی، جنوبًا در چهار قسمت که قســمتهای دوم و سوم آن 
غربی است به طول های 2/35 متر و 1/35 متر و 1/15 متر و 4/34 متر اول 
دیوار و پنجره است دوم و سوم دیواریست چهارم درب و دیواریست اول 
به فضای معبر دوم تا چهارم به راه پله مشــاعی غربًا در شش قسمت که 
قسمت دوم آن شمالی قســمت چهارم آن جنوبی است به طول های 3/54 
متر و 1/00 متر و 0/50 ســانتیمتر و 1/00 متــر و 3/18  متر و 1/00 متر 
اول دیواریست دوم دیوار و پنجره است سوم دیواریست چهارم دیوار و 
پنجره است پنجم و ششم دیواریست اول به فضای ملک مجاور شماره 573 
اصلی دوم تا چهارم به داکت پنجم به فضای ملک مجاور شماره 573 اصلی 
ششم به فضای معبر می باشد و حقوق ارتفاقی ملک له و علیه طبق قانون 
تملک آپارتمان ها می باشد مالحضات ســند قبلی از نوع  اصلی به شماره 
671075 سری ب سال 91 به علت اختیارات قانونی ثبت ابطال گردیده و به 
این سند از نوع اصلی به شماره 650356 سری د سال 91  صادر شده است 
لذا ارزش ششدانگ پالک ثبتی 572/5 بخش 3 ثبت اصفهان با مشخصات 
فوق و کلیه عوامل موثر و شرایط عرضه و تقاضا بالغ بر 1/870/000/000 
 ریال معادل یکصد و هشــتاد و هفــت میلیون تومان ارزیابــی و برآورد 
می گردد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده اســت. در نظر 
دارد جلســه مزایده ای مورخ 95/8/16 در ســاعت 9 تا 10 صبح در محل 
اجرای احکام شــورای حل اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ 
بنزین مجتمع شــماره 2 دادگســتری برگزار نماید که طالبین شرکت در 
جلســه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شــماره حساب 
 بانک ملی به شماره 2171350205001 و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال

 بازدید نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایــده خواهد بود. م 
الف: 20573 شعبه 1 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف اصفهان )605 

کلمه، 6 کادر( 
ابالغ رای

7/375 کالســه پرونده 203/95 شــماره دادنامــه: 438-95/4/30 تاریخ 
رسیدگی: 95/4/12 مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: غالمرضا مهدی به نشانی اصفهان خ هاتف کوی مشیر )یخچال( 
روبروی مجتمع تجاری مهدی ســاختمان تحســیری طبقه اول واحد 3 با 
وکالت محمود سنجری به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی 

کوچه 35 شــهید رفیعیان پ 194،  خوانده: احد بیات  به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مــی نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت غالمرضا 
مهدی با وکالت محمود ســنجری به طرفیت احد بیات به خواســته مطالبه 
مبلغ 2/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 670641 عهده بانک 
ملی ایران شعبه شهر ری به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونــده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از 
ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی 
مورخه 95/4/12 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلســه رسیدگی شورا 
و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چــک  حکایت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائــه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 95/4/12 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون 
شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی از 
تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت هفتصد و پنجاه و چهار هزار ریال در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
آن قابل واخواهی در همین شورا می باشد. م الف:21512 شعبه 24 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )382 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/376 کالســه پرونده 204/95 شــماره دادنامه: 481-95/5/11 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمرضا 
مهدی به نشــانی اصفهان- خیابان هاتف- کوی مشیر)یخچال( روبروی 
مجتمع تجاری مهدی ساختمان تحسیری طبقه اول واحد3 با وکالت محمود 
سنجری به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی خیابان شریف شرقی کوچه 
35 شهید رفیعیان پ 194،  خوانده: سامان سلیمی  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست غالمرضا مهدی با 
وکالت محمود سنجری به طرفیت ســامان سلیمی به خواسته مطالبه مبلغ 
69/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شــماره های 052682- 58/ح و 
052683- 58/ح و 052684-58/ح عهده بانک ســپه شعبه جلفای اصفهان 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عــدم پرداخت وجه چک از ناحیــه بانک محال علیه و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 95/5/5 و عدم 
حضور و عدم دفاع  خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل 
سند تجاری در ید دارنده چک  حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در 
اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/5/6 و با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 
310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ شصت و 
نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/670/000 ریال در حق خواهان 

صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابــل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:21513 شعبه 24 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)393 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/377 کالســه پرونده اصلی: 95-205 شــماره دادنامه: 95/4/28-406 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
غالمرضا مهدی به نشــانی اصفهان خیابان هاتف کوی مشــیر )یخچال( 
روبروی مجتمع تجاری مهدی ســاختمان تحســیری طبقه اول واحد 3 با 
وکالت محمود سنجری به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی 
کوچه 35 شــهید رفیعیان پالک 194، خوانده: ســمیرا غالمی  به نشــانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 119/500/000 ریال بابت سه فقره 
چک به انضمام خســارات تاخیر تادیــه و هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل،گردشکار: به تاریخ 95/4/14 شعبه 24 با عنایت به محتویات پرونده 
کالسه 205/95 و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم 
رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی غالمرضا مهدی با وکالت 
محمود سنجری به طرفیت سمیرا غالمی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
نوزده میلیون و پانصد هزار ریال موضوع ســه فقره چک به شماره های 
439/473770-93/4/31 بانک صادرات و 93/6/11-12-6120/119590 
بانک ملــی و 9205/135969-12-93/8/20 بانک ملی بــه انضمام مطلق 
خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات 
در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکــه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
) درج در نشــریه کیمیای وطن مورخ 95/3/6( در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثــر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائــت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی 
خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 313-314 قانون 
تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 119/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/485/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها تا زمان وصول بر اساس 
آخرین شاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت مذکورف ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باشد. م الف: 21511 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )367 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

7/378 کالســه پرونده: 426/95 شــماره دادنامــه:692-95/7/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهران ذاکری به 
نشانی اصفهان ملک شهر خیابان مفتح مجتمع مسکونی ستاره abc  بلوک 
a واحد 13، خوانده: آرزو اکبری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
چک به مبلغ ســی و پنج میلیون ریال،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوای مهران ذاکری به طرفیت خانم آرزو اکبری به خواسته مطالبه مبلغ 
سی و پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 611313 به عهده بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و نهصد و هشتاد 
هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/2/24(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف

 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشــد. م الــف:21510 شــعبه 31  شــورای حــل اختــالف اصفهان

 )297 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/380 کالســه پرونده اصلی: 95-308 شــماره دادنامه: 95/6/28-582 
تاریخ رســیدگی: 95/6/20 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه 42 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حامد محققیان به نشانی اصفهان خ میرزا طاهر 
غربی آخر کوچه شــماره 19 مجتمع آوا با وکالت یا نماینده قانونی ســید 
مصطفی ملکیان به نشانی خ بزرگمهر خ هشــت بهشت غربی قبل از گلزار 
ساختمان وکال ط دوم دفتر وکالت حمیدیا، خوانده: خانم شایسته صادقی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 38/000/000 ریال بابت سه 
فقره چک به شماره های 780315-92/10/30 بانک صادرات و 833448-

92/5/30 و 833447-92/4/30 به انضمام خسارات قانونی، گردشکار: به 
تاریخ 95/6/20 شــعبه 42 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 308/95 و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعــوی حامد محققیان به وکالت ســید مصطفــی ملکیان به 
طرفیت خانم شایسته صادقی به خواسته مطالبه مبلغ 38/000/000 ریال 
موضوع 3 فقره چک به شماره های فوق الذکر به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که ظهور بر اســتقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه چــک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی  در جلســه 
رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، 
شــورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد  
198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 660/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید )چکهای فوق الذکر( تا زمان وصول بر اساس آخرین 
 شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در 
این شــعبه و پس از انقضــای مهلت مذکــور، ظــرف 20 روز قابل تجدید 
 نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. 
م الف: 21505 شعبه 42 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)348 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

7/409 در خصوص پرونده کالسه 2142/94 خواهان محمد علی بهرامی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت عبدالمحمد جعفری کمشچه 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/8/29 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22076 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(  

ابالغ رای
7/381 کالسه 95-233  شــماره دادنامه:487-95/5/17 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد حسین رضایی به 
نشانی اصفهان خ نواب صفوی پاساژ ارشــاد طبقه همکف، خوانده: علی 
محمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 102/577/500 ریال 
طبق هشت فقره فاکتور،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصــوص دعوای آقای 
محمد حسین رضایی به طرفیت آقای علی محمدی  به خواسته مطالبه مبلغ 
102/577/500 ریال طی 8 فقره فاکتور به شماره های 11140 و 11139 و 
10553 و 3553 و 11682 و 2750 و 3238 و 388  به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و  اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل و مدرکی که موید برائت ذمه خویش )خود( نسبت به دعوی 
خواهان ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته داده 
و با اســتناد به  مواد 198 و 519 و 522  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 102/577/500 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/660/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )95/3/3( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:21502 شعبه 29 شــورای حل اختالف اصفهان )268 کلمه، 3 

کادر(  
ابالغ رای

7/382 کالســه پرونده 103/95 شــماره دادنامه: 622-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی اکبر کریمی 
به نشانی هشت بهشــت غربی ســاختمان گویا طبقه چهارم،  خواندگان: 
1- مهران طباطبائیان 2- مهــرداد طباطبائیان هر دو  به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقــای علی اکبر کریمی 
به طرفیت آقایان 1- مهــران 2- مهرداد هر دو به شــهرت طباطبائیان به 
خواســته مطالبه مبلغ 55/00/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره 
 های 982499-82/1/28 و 982498-81/12/20 هر دو عهده بانک ســپه 
خ ولی عصر و مطالبه مبلغ 72/831/520 ریال بابت یک برگ رسید عادی و 5 
فقره فاکتور به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست و 
ضمائم تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده استماع  اظهارات خواهان بقاء 
اصل چک ها و گواهی نامه های عدم پرداخت در اختیار خواهان و مالحظه 
فاکتورها و رسید عادی استنادی که به امضای خوانده ردیف اول رسیده 
است. خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 95/6/17 دعوی خود را نسبت 
به خوانده ردیف دوم مسترد نموده است. خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه دادرسی حاضر نشــده و دفاعی به عمل نیاورده اند. فلذا شورا 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198، 519، 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت دو فقره چک به 
شماره های 982499-82/1/28 و 982498-81/12/20 عهده بانک سپه خ 
ولی عصر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت 
زمان وصول خواسته بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 
72/831/520 ریال بابت 5 فقره فاکتور و یک برگ رسید عادی و پرداخت 
مبلغ 1/934/790 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست ) 95/2/1( لغایت زمان وصول خواسته بر اساس 
نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در 
خصوص دعوی نســبت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه خواهان به 
شرح صورتجلسه مورخ 95/6/17 دعوی  خود را نسبت به نامبرده مسترد 
نموده است. مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. م الف:21500 شعبه 26 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )434 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ رای

7/383 کالســه پرونده: 950234 مرجع رسیدگی: شــعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: نوید رجا به نشــانی اصفهان ســه راه سیمین 
شــهرک ولیعصر خ موالنا فــاز A پ 143، خوانده: امیر رســولی مبارکه 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 15/200/000 ریال بابت 
یک فقره چک و هزینه های دادرســی و تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای نوید رجا به طرفیت امیر رسولی مبارکه  به خواسته 
مطالبه مبلغ 15/200/000 ریال وجه چک به شماره 955574 به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام 
اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و دویست هزار ریال بابت 
اصل خواسته و بیست هزار و سیصد تومان  بابت هزینه دادرسی و و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/6/15(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف:21494 شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان )308 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/384 کالسه پرونده: 950605 شــماره دادنامه: 1248-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  محمد مهدی 
اشرفی قهی به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق بازار بزرگ سرای میر اسماعیل 
طبقه دوم پ 28 با وکالت پروین جهدی )جمدی( به نشانی اصفهان خ مشتاق 
دوم خ مهر کوی شــهید علیخانی نبش کوچه امیــن پ 461،  خوانده: زهرا 
شفیعی به نشانی مجهول المکان، خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت 
دو فقره چــک به مبلغ 72/000/000 ریال و خســارات دادرســی و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای محمد مهدی اشرفی قهی با وکالت خانم جهدی )جمدی( 
به طرفیت زهرا شفیعی  به خواسته مطالبه مبلغ 72/000/000 میلیون ریال 
وجه چک به شماره 116467 و 116468 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد 
و دو میلیون ریال  بابت اصل خواسته و دویست و هفتاد و دو هزار و پانصد 
تومان  بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله  و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )94/11/30-94/12/25(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:21491 شعبه 14 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )352 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

7/385 کالسه پرونده: 950604 شــماره دادنامه: 1246-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  محمد مهدی 
اشرفی قهی به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق بازار بزرگ سرای میر اسماعیل 
طبقــه دوم پ 28 با وکالت پروین جهــدی )جمدی( به نشــانی اصفهان خ 
مشتاق دوم خ مهر کوی شهید علیخانی نبش کوچه امین ساختمان نوساز 
پ 461،  خوانده: مریم پرویزی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای محمد مهدی اشرفی قهی 
به طرفیت مریم پرویزی  به خواسته مطالبه مبلغ 59/000/000 میلیون ریال 
وجه چک به شــماره 675818 و 675819 و 675808 به عهده بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال  بابت اصل خواســته و دو میلیون 
و چهارصد و چهل هزار ریال  بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )93/8/15-93/8/30-93/6/31(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:21490 شعبه 14 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )336 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

7/386 شــماره دادنامــه: 9509970353701122 شــماره پرونــده: 
9409980365301943 شماره بایگانی شعبه: 950317 شاکی: آقای مهران 
مانیان فرزند محمد علی به نشانی اصفهان- خ کهندژ سودان ک 17 شهریور 
پ 24، متهم: آقای حبیب اله مانیان به نشــانی اصفهان خ کهندژ سودان ک 
گلبهار، اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حبیب اله مانیان 
فرزند باقر دایــر بر الف- توهین ب- تهدید موضوع شــکایت آقای مهران 
مانیان فرزند محمد علی با توجه به شــکایت شــاکی اظهارات گواهان در 
مرحله تحقیق و نظر به اینکه متهم به رغم احضار وی از طریق نشر آگهی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است و با امعان 
نظر به کیفرخواست صادره- ســایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده 
ارتکاب بزه های انتسابی ازناحیه ایشان محرز و مسلم است. لذا دادگاه با 
استناد به مواد 608-669 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 متهم را 
از حیث اتهام ردیف اول به پرداخت یــک میلیون ریال جریمه نقدی در حق 
دولت و از جهت اتهام ردیف ب به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری محکوم 
می نماید. مجازات اشد )شالق( قابل اجرا است. رای صادره غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:21546 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 111 جزایی سابق( )253 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

7/401 شــماره صادره: 1395/43/284217 نظر به اینکه سند مالکیت یک 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 18282 فرعی از 68 واقع در 
بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 154056 در صفحــه 372 دفتر 842 امالک به 
نام سعید کمال  تحت شماره چاپی مسلسل 110552 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است که به موجب  سند انتقال شماره 133104 مورخ 1391/10/20 

دفترخانه شماره 19 اصفهان به نامبرده انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شهود آن ذیل شماره 13005 مورخ 1395/04/30 به گواهی دفترخانه 
313 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 21931 اداره ثبت اســناد و امالک غرب 

استان اصفهان )242 کلمه، 3 کادر(  
اخطار اجرایی

7/405 به موجب رای شــماره 517 تاریخ 95/4/24 شــعبه 12 حقوقی که 
قطعیت یافته است محکوم علیه 1- ظهراب عیدی وندی 2- معصومه عیدی 
وندی هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند  حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت 35/100/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 17/000 
تومان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارات 
تادیه از تاریخ سررسید 94/6/10 لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی در 
 حق محکوم له مسعود میرعباســی فرزند حسینعلی به نشانی نجف آباد-

 خ فردوسی مرکزی- نرســیده به آزمایشــگاه اکرامیان- فروشگاه آتی 
گام- پالک 28، ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. شعبه 3 

حقوقی نجف آباد )182 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

7/404 کالســه پرونــده: 657/95 ش 12 ح ، مرجع رســیدگی: شــورای 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان: مســعود میر عباسی فرزند 
حسینعلی به نشانی نجف آباد- خ فردوسی مرکزی- نرسیده به آزمایشگاه 
اکرامیان- فروشگاه آتی گام- پالک 28، خوانده: ثریا عیدی وندی به نشانی 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 822015 
و 867003 جمعًا به مبلغ 30 میلیون ریال، گردش کار: خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشت که پس از ارجاع به این 
شورا ثبت به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر شورا 
به تصدی امضا کنندگان زیر تشــکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا: در خصوص دعوای آقای مسعود میرعباسی به طرفیت خانم ثریا 
عیدی وندی به خواســته مطالبه تقدیمی از ســوی خواهان و گواهی عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد لذا چون خوانده دفاعی در قبال 
دعوای مطروحه معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده 
است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون  آیین دادرسی 
مدنی و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجــارت دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ 30 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 70 هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تادیه از تاریخ 
سررسید 95/5/18 لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه و 
وصول می گردد. در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف همین مــدت قابل تجدید نظر خواهی 
نزد محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد می باشد. شعبه 3 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد )328 کلمه، 4 کادر(  
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پیشنهاد  سردبیر:
کفتار شبگرد دستگیر شـد

حوادث جهان 

زن کنیایی، قربانی  نیت شوم راننده

تیراندازی در لس آنجلس 
3 کشته برجای گذاشت

تصمیم جالب مادرآمریکایی
 پس از مرگ فرزندش

زن جوان قربانی نیت شــوم مرد راننده و دوستان او در اتاق خواب 
ویال شد. با اعالم شکایت زن کنیایی مبنی بر اینکه یک راننده او را 
به خلوت کشانده و با دوســتانش به او تجاوز کرده است؛ دادستان 
 کل مصر دســتور تســریع در انجــام تحقیقات جنایــی و معاینه 

زن کنیایی را توسط پزشکی قانونی صادر کرد.
 زن کنیایی در خصــوص روز حادثه گفت: هنگامی که از ســرکار 
 به منزل در حال بازگشــت بودم ســوار تاکسی شــدم تا به مقصد 
مورد نظر برسم، اما راننده با توسل به زور و تهدید مرا به ویالیی برد 

و در اتاقی زندانیم کرد. 
پس از دقایقی چند مرد به داخل اتاق یورش آوردند و در حالی که 
من به شــدت ترســیده بودم به من هجوم آوردند و لباس های مرا 

درآوردند و مرا قربانی نیت شوم شان کردند. 
 ســپس در حالی که در وضعیت روحی وجســمی خوبی نبودم مرا 
در یک خیابــان رها کردنــد. در خصوص این پرونــده چند متهم 

بازداشت شده و تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر ادامه دارد.

 در جریان تیرانــدازی در رســتورانی در لس آنجلس که پــس از یک جر 
و بحث درگرفت دست کم سه نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

گزارش خبرگــزاری فرانســه از لس آنجلس بــه نقــل از مقامات پلیس 
 حاکیســت: در ارتباط بــا حادثه مرگبار در وســت آدامــز واقع در بخش 
جنوب غربی منطقه مترو، یک نفر دستگیر شــده و پلیس در حال تعقیب 
 یک نفر دیگر اســت. یک ســخنگوی پلیس گفت: ماموران تحقیق هنوز 
در صحنه هستند و جنازه ها در داخل خانه ای قرار دارند که به طور موقت 

به یک رستوران تبدیل شده است.
پس از تیراندازی، زنی با آمبوالنس سریعا به یک بیمارستان مجاور انتقال 
 پیدا کرد. شــهردار وســت آدامز ضمن هولناک خواندن ایــن تیراندازی 
آن را نمونــه ای تازه از خشــونت های مســلحانه بی مورد دانســت که 
 شــیوع پیدا کرده و موجب درد و رنج زیادی در شــهر و کشور شده است. 
 یک ســخنگوی دیگر پلیس گفت که هنگام تیراندازی حــدود پنجاه نفر 

در داخل رستوران بودند.

مادر مهربان پس از مرگ فرزند 19 هفته ای در اقدامی فداکارانه به کمک 
6 کودک گرسنه رفت تا آنها را از مرگ احتمالی نجات دهد.

» وندی کروز جان « که اهــل بروکلین در نیویورک اســت چند ماه قبل 
 پســرش را به  دلیل ابتال به نوعی بیمــاری عفونی نادر از دســت داد، اما 
او به جای افســردگی تصمیم گرفت تــا برای نجات جــان دیگر کودکان 
 تالش کند. » وندی « با دوشیدن شــیر خود در 16 ظرف یک لیتری آن را 

به کودکانی که به شیر مادر احتیاج ضروری داشتند، بخشید.
 وی گفتــه: این شــیر می تواند برای نجــات 6 کودک و تهیه غــذای آنها 
مورد استفاده قرار گیرد. شیر مادر سرشــار از مواد مغذی و ضروری برای 
نوزادان بوده و در ماه های ابتدای زندگی بســیار حیاتی اســت. » وندی « 
می گوید: این کار را به خاطر پسرم » کیلیان « انجام دادم تا بتوانم همیشه 

احساس آرامش بیشتری داشته و نوزادان دیگر را از مرگ نجات دهم.

جوانی شیطان صفت که اقدام به آزار و اذیت زنان پایتخت 
می کرد، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد. 

پانزدهم مرداد ماه امســال خانمی با مراجعه به کالنتری 
125 یوســف آباد به مامــوران اعالم کرد که در ســاعت 
04:30 مورخه 1395/05/15 شخصی ناشناس وارد منزل 
ایشان شــده و با تهدید به مرگ او را مورد آزار و اذیت قرار 

داده است. 
با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضــوع »آزار و اذیت 
جنسی« و به دستور شــعبه 5 دادگاه کیفری یک استان 
تهران، پرونده جهت رســیدگی در اختیار اداره شانزدهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
 اظهارات شاکی پرونده 

شــاکی پرونده پس از حضــور در اداره شــانزدهم پلیس 
 آگاهی تهران بــزرگ در اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: 
 » ســاعت04:30 مورخه 1395/05/15 فرد ناشناســی 
از طریق راهــرو و پــس از تخریــب توری پنجــره وارد 
ساختمان شد و به من که در اتاق خواب در حال استراحت 
بودم حمله ور شــد؛ او دهانم را محکم گرفت و تهدید کرد 
که اگر جیغ کشیده یا درخواســت کمک کنم مرا خواهد 
 کشــت و در ادامه با تهدید، مــرا مــورد آزار و اذیت قرار 

داد. «
 شــاکی پرونده در ادامه اظهاراتش با بیــان این موضوع 

که چنــد روز پیش از طرح شــکایت نیز به همین شــیوه 
 و شــگرد و توســط همین شــخص مــورد آزار و اذیت 
قرار گرفته، بــه کارآگاهــان گفت: » در ســاعت01:00 
یازدهــم مرداد مــاه نیز، زمانــی که در حال اســتراحت 
بودم توســط همین فرد ناشــناس و دقیقا به همین شیوه 
 و شــگرد ) تهدید به کشــته شــدن ( مــورد آزار و اذیت 

قرار گرفتم. «
 دستگیری متهم 

با توجه به حساســیت پرونــده، تیم ویژه بــرای پیگیری 
پرونده و شناســایی و دســتگیری فرد ناشــناس در اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد.
 بــا توجه بــه اظهارات شــاکی پرونــده مبنی بــر اینکه 
 فرد ناشــناس در یــک مقطع زمانــی چنــد روزه، دو بار 
به محل ســکونتش آمــده و این احتمال وجــود دارد که 
مجددا و برای بار ســوم دســت به این اقدام بزند، بنابراین 
مراقبت نامحســوس از محل سکونت شــاکی پرونده در 
دستور کار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت. 
 پس از چند شــبانه روز مراقبت پلیســی و نامحســوس 
از محل سکونت شــاکیه، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 
آگاهی در ســاعت03:00 بامداد مورخــه 1395/05/21 
 فردی را مشــاهده کردند که از روی دیوار منزل شــاکیه 

باال رفته و وارد حیاط خانه شــد؛ این شخص پس از ورود 
 به داخل حیــاط، به ســمت ورودی ســاختمان حرکت 
می کند کــه در آنجا متوجه حضــور کارآگاهان در داخل 

حیاط می شود.
فرد ناشــناس اقدام به فــرار می کند، اما قبــل از هرگونه 
اقدامی جهــت متواری شــدن از محل، با ســرعت عمل 

کارآگاهان، دستگیر می شود. 
این شــخص، پس از دســتگیری بالفاصله توسط شاکی 
پرونده مورد شناسایی قرار گرفت و جهت انجام تحقیقات 

به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. 
  اعترافات متهم 

 متهم » حامــد. ک «  ) 24 ســاله – تبعه افغانســتان  ( 
در همان تحقیقات اولیه صراحتا بــه دو فقره آزار و اذیت 
 همراه با تهدید شــاکیه اعتــراف و بــه کارآگاهان گفت:  
 » حدودا دو هفته پیــش، به صــورت غیرقانونی و قاچاق 

از افغانستان وارد ایران شدم.
 در طــول این مــدت بیــکار بودم و شــب هــا در پارک 
می خوابیدم. چنــد روز پیش در حال پرســه زنی در آن 
منطقه ) یوسف آباد ( بودم که دیدم درب خانه ای باز است؛ 
وارد ســاختمان شــدم و به طبقه دوم رفتم؛ پس از ورود 
 به داخل خانه، شــاکیه را تنها در خانه دیدم؛ به ســمت او 
حمله ور شــده، گلویش را گرفتــه و به او گفتــم : » اگر 
 صدایت در بیاید، تو را خواهم کشــت « و سپس به وی ...... 

و از آنجا متواری شدم.
چند روز بعد مجددا به آن خانــه رفتم؛ این بار درب حیاط 
قفل بود؛ از باالی در وارد حیاط شــدم؛ نردبانی را از داخل 
اتاقکی که داخل حیــاط بود برداشــتم و آن را زیر پنجره 

کوچک طبقه دوم ساختمان گذاشتم.
از نردبان باال رفتــم؛ توری پنجــره را پاره کــرده و وارد 
ساختمان شدم؛ ) شاکیه ( روی تخت خوابیده بود؛ مجددا 

به سمت او حمله ور شده و گلویش را محکم گرفتم و ...... .
امشــب نیز قصد تکرار همان کار را داشــتم؛ از روی دیوار 
وارد حیاط شــدم، اما این بار پس از ورود به داخل حیاط 
متوجه حضور دو نفر شــدم؛ قصد فرار داشتم که دستگیر 

شدم. «
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبــارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
» در ادامه رســیدگی به این پرونده و به جهت شناســایی 
سایر جرایم ارتکابی مشابه، دســتور انتشار بدون پوشش 
تصویر متهم از ســوی مقام محترم قضایی دادگاه کیفری 

یک استان تهران صادر شده است.
 بنابرایــن از کلیه شــکایت کنندگان احتمالــی که موفق 
 بــه شناســایی تصویــر متهم شــدند دعوت می شــود 
تا جهت طرح و پیگیری شــکایات خود به اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی تهران بــزرگ در خیابان وحدت اســالمی 
مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که هویت و اظهارات 

آنها نزد پلیس کامال محرمانه و محفوظ است. «

  امشب نیز
  قصد تکرار 

همان کار را داشتم؛ 
 از روی دیوار 

 وارد حیاط شدم، 
 اما این بار 

 پس از ورود 
به داخل حیاط 
 متوجه حضور 
 دو نفر شدم؛ 

قصد فرار داشتم 
که دستگیر شدم

آزار زنان با تهدید به مرگ؛

کفتـار شبگرد دستگیر شـد

حوادث ایران

تاخیر شش ســاعته چندین پرواز شرکت هواپیمایی 
ایران ایرتور طی جمعه و شنبه در فرودگاه مشهد، فقدان 
اطالع رسانی مناسب و عدم پاسخگویی مسئوالن این 

شرکت منجر به سردرگمی و عصبانیت مسافران شد.
سه پرواز این شرکت شنبه با تاخیرهای طوالنی انجام 
شد و مسافران ساعت ها در فرودگاه معطل و سرگردان 
شدند. آخرین پرواز این شــرکت قرار بود شنبه ساعت 
 22:30 دقیقه به مقصد تهران انجام شود ولی مسافران 

با خبر لغو آن مواجه شدند.
 عدم پاسخگویی مسئوالن این شــرکت به اعتراضات 
و پیگیری های مسافران و تقاضای جایگزینی پرواز دیگر 
منجر به عصبانیت مردم شــد و یکی از مسافران اقدام 
به شکستن شیشه ایستگاه شــرکت ایرتور در فرودگاه 

مشهد کرد و از ناحیه دست آسیب دید.
مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد 
در این خصوص گفت: ســه پرواز این شرکت با تاخیر 
 زیاد انجام شــد که از جمله آنها پرواز مشهد - اصفهان 

به شماره 8042 بود.
 این پرواز بر اســاس برنامه باید ســاعت 15:45 دقیقه 
 انجام می شد، اما هواپیما ساعت20:30 دقیقه با تاخیر 

پنج ساعته از فرودگاه مشهد برخاست.
حسن جعفری افزود: پرواز مشهد - تهران شرکت ایرتور 
به شــماره 8069 نیز که قرار بود ساعت20:30 دقیقه 
انجام شــود با تاخیر حدود پنج ساعته در ساعت 1:23 

دقیقه بامداد انجام شد.
 وی ادامه داد: پرواز دیگر این شــرکت هم به شــماره 
8071 بــه مقصد تهــران باید ســاعت22:10 دقیقه 
 انجام می شد ولی بدون اطالع رســانی الزم ابطال شد 
 و به همین دلیل مسافران که بر اساس زمان ثبت شده 
بر روی بلیت ها در فرودگاه حاضر شده بودند، سرگردان 
ماندند. مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
مشهد گفت: هواپیمای این سه پرواز از نوع MD هریک 

با حدود170 مسافر بود.
 وی افــزود: بعد از معطلــی طوالنی مدت مســافران، 
یکی از آنان در حین عصبانیت شیشــه های ایستگاه 
 ایرتور را در فرودگاه مشهد شکست و به یکی از رایانه ها

 خسارت زد.
وی افزود: خســارت وارده به ایستگاه شرکت ایرتور هم 
از مسافر عصبانی دریافت شد که حدود چهار میلیون 

ریال بود.

در اعتراض به تاخیر در پرواز؛

مسافر معترض در فرودگاه 
مشهد مشت زنی کرد

فقدان سند مالکیت
7/393 شماره صادره :1395/02/282968 نظر به اینکه آقای سید مسعود 
امیری نائینی فرزند سید اصغر  باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهی شده اعالم نموده سند مالکیت پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ زمین با بنای احداثی پالک شــماره 77 فرعی از 4289 اصلی  
واقع در بخش ســه نایین که در صفحه 340 دفتر 72 امالک ذیل ثبت 9511 
به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 667284 صادر گردیده و به 
موجب اسناد رهنی 4840 مورخ 1379/03/10 دفتر 70 کوهپایه و 23132 
مورخ 1374/10/16 و 55165 مــورخ 1385/10/05 دفتر 2 نائین در رهن 
می باشد و  معامله دیگری انجام نشده مفقود گردیده و  درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنی نموده   لذا طبق   ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا  با مدارک مثبت 
تســلیم نماید. در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی 
سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 224 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نایین)210 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

7/395 شــماره پرونــده: 139504002004000353/1 شــماره بایگانی 
پرونده: 9501111/2 شماره ابالغیه: 139505102004002363 بدینوسیله 
به شرکت اقتصاد محور ایرانیان بدهکار پرونده کالسه 9501111 ساکن 
اصفهان خ مدرس خ مولــوی کوی منصوری پالک 20 کــه برابر گزارش 
مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده  ابالغ می گردد که  
برابر سند رهنی شماره 17180-90/9/23  تنظیمی دفترخانه 146اصفهان، 
بستانکار به نشانی فوق مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که 
برابر آن مبلغ 630/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 144/900/000 
ریال بابت سود و مبلغ 799/760/497 ریال بابت خسارت تاخیر از تاریخ 
1395/4/26 بدهکار می باشــید کــه از این تاریخ خســارت تاخیر تا روز 
پرداخت مبلغ 615/674 ریال نیز طبق مفاد سند رهنی به آن اضافه می گردد.  
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر می گردد 
و از زمان درج در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد  چنانچه 
ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانــون ثبت مصوب 1351 و حذف 
ماده 34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای 
بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ آپارتمان 26/4952 
واقع در بخش 14 و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت 
ارزیابی و با برگزاری مزایده نســبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
دولتی اقدام خواهد شــد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد 
شد. م الف: 21753 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)242 کلمه، 3 کادر( 

ابالغ رای
7/387  شــماره دادنامــه: 9509970350900586 شــماره پرونــده: 
9409980350900029 شــماره بایگانــی شــعبه: 940032 خواهان ها: 
1- آقای مجتبی شریفیان ســیچانی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان- 
حکیم نظامی- کوچه باغ نو بن بست سوم پ 47، 2- آقای حسین شریفیان 
فرزند محمد علی به نشانی اصفهان- حکیم نظامی- کوچه باغ نو بن بست 
سوم منزل شخصی پ 47، خوانده: شــرکت فنی مهندسی سروش ساعد 
سپاهان به نشانی اصفهان دروازه شیراز خ هزار جریب نبش خ پویا مجتمع 
فراز ط 5 واحد 36 ، خواســته ها: 1- صدور حکم ورشکستگی 2- مطالبه 
خسارت دادرسی، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نمایــد. رای دادگاه: 
دعوی خواهانها آقایان حســین شریفیان و مجتبی شــریفیان سیچانی به 
طرفیت خوانده شرکت فنی مهندسی سروش ساعد سپاهان ) با مسئولیت 
محدود( به خواسته اعالم ورشکستگی شرکت خوانده می باشد با توجه به 
دادخواست تقدیمی و با توجه به اینکه شرکت خوانده حسب دادنامه های 
شماره 1415-91/1/28 صادر شده در پرونده کالسه 910706 شعبه پنجم 
حقوقی محکوم به پرداخت مبلغ 260/000/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرسی شده است و حسب دادنامه شماره 90-93/1/30 صادر شده در 
پرونده مذکور محکوم به پرداخت مبلــغ 1/020/000/000 ریال به عنوان 

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در حق خواهانها گردیده است و اقدامی 
جهت پرداخت به عمل نیاورده اســت و ورشکستگی شــرکت تجارتی در 
نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود و حسب 
نظریه کارشناسی از تاریخ 93/4/2 که اجرائیه علیه آن صادر شده متوقف 
از پرداخت می باشــد و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع 
در قبال دعوی مطرح شده دادگاه به استناد مواد 20، 412، 413، 416، 417 
و 542 قانون تجارت حکم بر ورشکســتگی شرکت خوانده صادر و تاریخ 
توقف آن را 93/4/2 تعیین و اعالم می کند و به علت عدم رعایت مفاد ماده 
413 قانون تجارت نوع ورشکستگی شــرکت را ورشکستگی به تقصیر و 
ناشــی از تقصیر مدیران شــرکت تعیین و اعالم می کند حکم صادر شده 
موقتًا قابل اجرا بوده و اداره تصفیه باید اقدامات الزم جهت امر تصفیه را 
به عمل آورد رای صادر شــده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است و از 
سوی اشــخاص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض در این 
دادگاه می باشد. م الف: 21544 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)400 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

7/388  شــماره دادنامــه: 9509976836701151 شــماره پرونــده: 
9509986836700095 شــماره بایگانی شــعبه: 950100 خواهان: خانم 
فاطمه سلطانی فرزند غالمحســین به نشــانی اصفهان- خ امام خمینی- 
رسالت 1- مجتمع نسرین- زنگ 4- همراه 09132896801، خوانده: آقای 
فرهاد کریمی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: طالق به 
درخواســت زوجه، رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم فاطمه سلطانی 
فرزند غالمحسین به طرفیت آقای فرهاد کریمی فرزند محمد علی مبنی بر 
صدور  حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت به جهت تخلف خوانده از شروط 
ضمن عقد نکاح و اجازه جهت اجرای صیغه طالق خواهان خواسته اش را 
چنین بیان کرده: همسر دائم خوانده اســت در تاریخ 1390/6/16 ازدواج 
کرده اند خوانده به جهت اعتیاد به استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی 
با وی سوء معاشرت داشته هزینه های زندگی را تامین نمی کرده است و 
به مدت 2 سال است زندگی مشترک را ترک کرده است و دسترسی به وی 
نداشته و خبری ندارد و نفقه او و فرزند مشــترک را پرداخت نکرده است 
درخواست رسیدگی دارد دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده مفاد 
سند ازدواج شماره 7129-1390/6/16 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 6 
نجف آباد و رونوشت شناسنامه خواهان و احراز رابطه زوجیت به سبب 
عقد نکاح دائم و اینکــه دادگاه و داوران طرفین در اجــرای ماده 27 قانون 
حمایت خانواده سعی در ایجاد ســازش نموده ولیکن موثر واقع نگردیده 
و زوجه اصرار بر طالق دارد و با توجه به شــرح دادخواست و اظهارات 
خواهان و گواهــی گواهان که بیان کــرده اند خوانده اعتیــاد به مصرف 
موادمخدر داشته است و حدود 2 سال است زندگی خانوادگی را ترک کرده 
است بنابراین به نظر ادعای خواهان بر ترک زندگی از سوی زوج و تحقق 
بند 8 شروط ضمن عقد محرز و نتیجه دعوی وی وارد و ثابت است و با نظر 
موافق قاضی مشاور مســتنداً به ماده 1119 قانون مدنی و مواد 27-26-

31-33 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت صادر 
و اعالم می شود و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت شش ماه می باشد و به 
زوجه اجازه داده می شود با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طالق به وکالت از 
طرف زوج و با حق توکیل به غیر و در صورت بذل کل یا بعض مهریه قبول 
بذل کند و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و رعایت شرایط موضوع 
مــواد 1134-1135-1136-1140-1141 قانون مدنی بــه عهده مجری 
صیغه طالق خواهد بود زوجه مدخوله اســت زوجین یک فرزند مشترک 
دارند به نام فرنود متولد 1392/6/3 که حضانــت وی به مادر واگذار می 
شود و پدر در صورت حضور می تواند هر هفته روزهای جمعه از ساعت 9 
 صبح تا 18 با وی مالقات نماید خواهان راجع به مهریه و سایر حقوق مالی 
خود درخواستی در این پرونده نداشــته دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد 
می تواند جداگانه اقدام و مطالبه نماید هنگام ثبت طالق ارائه گواهی پزشک 
ذی صالح در خصوص وجود یا فقدان حمل الزم است این رای غیابی است 
و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
 به مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
می باشــد. م الف: 21542 شــعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان )514 کلمه، 5 

کادر( 

ابالغ رای
7/389  شــماره دادنامــه: 9509976836700805 شــماره پرونــده: 
9509986836700129 شماره بایگانی شعبه: 950143 خواهان: حمیدرضا 
بدیعی فرزند مهدی به نشانی اصفهان- خیابان ملک شهر- خیابان انقالب 
اسالمی- کوچه سرو- کوچه شــقایق – کوچه بوستان- پالک 3، خوانده: 
زهرا یاوری رامشه فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، خواسته: تجویز 
ازدواج مجــدد، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقــای حمیدرضا بدیعی 
فرزند مهدی به طرفیت خانم زهرا یاوری رامشه فرزند عباس به خواسته 
صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد، خواهان بیان داشــته خوانده همسر 
دائم و شرعی وی می باشد که از سال 1390 در پی بروز اختالفاتی منزل را 
ترک و علیرغم درخواست های مکرر حاضر به مراجعت و بازگشت نشده 
است و به موجب دادنامه شماره 940997035200008-1394/1/25 نیز 
حکم بر محکومیت وی بر تمکین صادر و قطعی شــده اســت ولی باز هم 
مراجعت ننموده است بنابراین درخواست رسیدگی و تجویز ازدواج مجدد 
دارد دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشــت سند ازدواج 
شماره 4851-1379/12/7 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 71 اصفهان و 
رونوشت شناسنامه خواهان و احراز رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دایم 
و اینکه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می باشد و با توجه 
به اینکه خواهان پس از قطعیت حکم تمکین نســبت به صدور اجرائیه اقدام 
نکرده است و اینکه هیچ یک از جهات ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 
1353/11/15 محقق نشده است بنابراین دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده 
و با نظر موافق قاضی مشاور حکم به بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 21541 شعبه 7 دادگاه 

خانواده اصفهان )267 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

7/390  شــماره دادنامــه: 9509976836700974 شــماره پرونــده: 
9409986836700755 شــماره بایگانی شــعبه: 941269 خواهان: خانم 
زهرا اســماعیلی دیدرانی فرزند محمدرضا به نشــانی اصفهان- آبشار 
سوم- اصفهانک- روســتای چیریان- کوچه شــهید عزیز ا... زمانی- بن 
بســت امید- پالک 616 کدملی 1293430242 کدپســتی 8157135811، 
خوانده: آقای سید امیر حسینی حســن آبادی فرزند سید کمال به نشانی 
اصفهان- خوراسگان- خ شریعتی سن ســورجی- پیرایش آل علی پالک 
5 منزل سید کمال حسینی) مجهول المکان(، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خانم زهرا اسماعیلی دیدرانی فرزند محمدرضا به طرفیت 
آقای سید امیر حسینی حســن آبادی فرزند سید کمال به خواسته صدور 
حکم بر الزام خوانده به طالق به جهت عسر و حرج دادگاه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده مفاد سند ازدواج شماره 22054-1382/8/9 دفتر رسمی 
ثبت ازدواج شماره 191 اصفهان و رونوشت شناسنامه خواهان اواًل رابطه 
زوجیت طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و اینکه دادگاه و داوران 
طرفین در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده ســعی در ایجاد سازش 
نمودند ولیکن موثر واقع نشد و زوجه اصرار بر طالق و متارکه دارد و بیان 
نموده است همســردائم خوانده می باشد حاصل ازدواج آنان دو فرزند به 
نام های سید مرتضی و غزاله سادات اســت خوانده با وی سوء معاشرت 
داشته است و محکومیت کیفری به اتهام ارتباط غیر مشروع دارد مدتی است 
او و فرزندان را رها کرده و همســر دیگری اختیار کرده است و با همسر 
دوم در مکان دیگری زندگی می کند بنابراین به جهــت ترک انفاق و اینکه 
محکومیت کیفری یافته اســت و زندگی با او را ترک کرده و همسر دیگری 
اختیار کرده است ادامه وضعیت و زندگی برای او همراه با مشقت و عسر 
 و حرج می باشد و قابل تحمل نیست درخواست رسیدگی دارد دادگاه نیز

 با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان و مستندات موجود از جمله 
دادنامه های استنادی که به علت ترک انفاق و ارتباط غیر مشروع محکوم 
 شده اســت گواهان گواهی داده اند که چند سالی اســت خوانده همسرش 
) خواهان( را رها کرده و ازدواج مجدد کرده اســت خوانده هم دفاعی هم 
از سوی خوانده به جهت عدم دسترسی به وی به عمل نیامده است به نظر 
ادعای خواهان به جهت عســر و حرج و دعوی او وارد است با نظر موافق 
قاضی مشاور مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 33-31-27-26 

قانون حمایت خانــواده حکم به الزام زوج به طالق صــادر و اعالم و مدت 
اعتبار  آن از تاریخ قطعیت شــش ماه می باشد و در صورت امتناع زوج از 
اجرای صیغه طالق سر دفتر طالق به نمایندگی صیغه طالق را اجرا خواهد 
کرد و رعایت شــرایط موضوع مواد 1141-1140-1136-1135-1134 
قانون مدنی به عهده مجری صیغه طالق خواهد بود. زوجه مدخوله است دو 
فرزند مشترک زوجین با مادر زندگی می کنند حضانت  آنان به مادر واگذار 
می شود خواهان راجع به حقوق مالی خود و نفقه فرزندان درخواستی در 
این پرونده نداشته است دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد نوع طالق قضایی  
در حکم بائن می باشد هنگام ثبت طالق ارائه گواهی پزشک ذی صالح راجع 
به وجود حمل یا عدم آن الزم است این رای غیابی است و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس به مدت بیســت 
 روز دیگر قابل تجدید ننظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان 
می باشــد. م الف: 21540 شــعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان )567 کلمه، 6 

کادر( 
ابالغ رای

7/379 کالســه پرونده: 416/95 مرجع رسیدگی: شــعبه 15 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد باالنی به نشانی سپاهان شهر بلوار غدیر 
مجتمع دژ پالک 16،  خواندگان: 1- حسین عباسی دره ساری 2- هوشنگ 
شهریاری هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست احمد 
باالنی به طرفیت 1- حسن عباسی دره ســاری 2- هوشنگ شهریاری به 
خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال وجه 5 فقره چک به شماره 
هــای 1482/963819/44-94/7/20 و 1482/963820/33-94/8/20 و 
1482/963822/57-94/10/20 و 1482/963823/43-94/11/20 و 
1482/963821/20-94/9/20 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به استناد 
مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 86/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 226/500 
تومان ) 2/265/000 ریال( به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی و پرداخت هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گــردد.  رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
وا خواهی در این شعبه و ســپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:21509 شعبه 15 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان

) 306 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه در کوی باال شماره 336  فرعی 
از شماره 35 اصلی واقع  در ازان جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی 
به نام سکینه خدادوست فرزند رمضانعلی در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخه 1395/08/09 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شــود در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار: دوشنبه 1395/07/26 اداره ثبت اسناد و امالک 

میمه)181 کلمه، 2 کادر(  
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پیشنهاد سردبیر: 
مرگ پادشاه، تورهای گردشگری تایلند را لغو نکرده است

دیدنی ها

اسکلت زن باردار ۴۰۰۰ ساله

 ناصرالدین شاه قاجار؛

 یک اروپاگرد قهار!

دیدن اسکلت پیشــینیان در سال های دور، شــاید برای شما 
جالب باشــد؛ در موزه ها و سایت های باســتانی استخوان های 
بسیاری دیده می شــود، اما یکی از جالب ترین آن ها را در موزه  
 گرمابه پهنه ســمنان خواهید دید که اســتخوان های مادری 

در حال زایمان است.
اســکلت مادری جوانمرگ با جنینی در شــکم از هــزاره دوم 
پیش از میالد رو به خورشید در حفاری های تپه حصار دامغان 
 پیدا شــد و همان طور ســالم و دســت نخورده در محفظه ای 
شیشــه ای در مهم ترین بخش موزه یعنی یکــی از غرفه های 
متصل به صحــن اصلی گرمابــه حضرت نگهداری می شــود. 
 هدف از قرار دادن آن در موزه، شــنایی مردم با شــیوه تدفین 

در هزاره دوم پیش از میالد در فالت مرکزی ایران بوده است.
 اســکلتی منحصر به فرد که ســالم ترین اســکلت باقی مانده 
 در ایران اســت. مادر ســنی در حدود ۱۷ تا۲۰ سال داشته که 
به علت کوچکی لگن در حین زایمان جان خود را از دست داده 

و جنین از سمت پا از از شکم مادر خارج شده است.
 مادر جوانمرگ را به صورت » جنینی « ) یک نوع شیوه تدفین (

که در آیین میترائیسم ) دوره پرستش الهه میترا ( مرسوم بوده، 
دفن کرده اند. تمامی مردگان و زن جوان طوری به خاک سپرده 

شده اند که سر رو به طلوع خورشید باشد.
اعتقاد به دنیای پس از مرگ ســبب می شــد کــه همراه مرده 
اشیایی را به خاک بسپارند تا نیازهای شخص متوفی در عالمی 
دیگر مهیا باشــد. در کنار این زن کاسه ای ســفالی و مقداری 
گوشت شــکار قرار داده اند. عالوه بر این، همراه زنان زیورآالت 
 و همراه مردان آالت جنگی و ابزار کارشــان را دفن می کردند، 
 به همین خاطــر در مشــت این مادر دســتبند و انگشــتری 

گذاشته اند.
دوره تاریخی: حدود۴۰۰۰ هزار سال پیش - هزاره دوم 

پیش از میالد.
محل کشف: تپه حصار دامغان.

سال کشف: ۱۳۷۴. 
سن اسکلت: ۱۷- ۲۰ ساله.

محل نگهداری: موزه پهنه گرمابه سمنان.

این بار در مشاهیر گردشگری با ناصرالدین شاه، یکی از پادشاهان 
قاجار و سفرهای او به نقاط مختلف اروپا آشنا خواهیم شد. 

شــاید معرفی ناصرالدین شــاه برای ایرانیان کاری کمی عجیب 
باشــد، چون مطمئنن ایرانیان بــه تاریخ خود عالقــه مند بوده و 
 آشــنایی نســبی  با آن دارند. اما قصد ما معرفی یک بعد جدیدی 
از ناصرالدین شاه قاجار است. در عصر حاضر تمامی روسا و مقامات 
هر کشور مجبور به سفرهای دیپلماتیک هستند، اما در دوره قاجار 

سفر به عنوان گردش برای یک پادشاه امری تازه و عجیب بود! 
 اما ناصرالدین شاه به شکل جالبی ۳ ســفر به قاره اروپا داشت که 
در این سفرها از کشورهای مختلف اروپایی همچون آلمان، فرانسه، 

انگلستان، اتریش و . . . بازدید کرده است.
در طول ســفر وی عالوه بر عکاســی از بناهــای تاریخی و مناظر 
طبیعی به صورت شبانه اتفاقات سفر را به منشی خود می گفت و او 
این صحبت ها را یادداشت می کرد که این نوشته ها بعد ها منتشر 
شد. در سفرنامه های وی مطالب مختلفی در مورد مردم شناسی، 

وضعیت جغرافیایی، صحبت های دیپلماتیک و . . . وجود دارد.
سفرهای او باعث آشنایی این پادشــاه با فرهنگ اروپایی و دیدن 
مکان های جدیدی در این قاره شد که نتیجه آن پیاده کردن برخی 
 از این موارد در تهــران بود. برای مثال او در یکی از ســفرهایش از 
باغ وحش های اروپایی بسیار خوشــش آمده بود، به همین دلیل 
پس از بازگشــت دستور ســاخت باغ وحشــی در خیابان سعدی 
کنونی را داد. عالقه او به شهرســازی اروپایی باعث شد تا او دستور 
برداشتن دیوار قدیمی تهران و ســاخت خیابان ها بزرگ به سبک 
اروپایی را بدهد. از ناصرالدین شاه نیز به عنوان نخستین پادشاهی 
که خاطرات خود را نوشــته اســت، یاد می شــود. وی در  تیر  ماه 
 سال۱۲۱۰ خورشیدی در دهکده کهنمو از توابع اسکو شهر تبریز 
به دنیا آمــد. او فرزند محمد شــاه و نوه فتحعلی شــاه قاجار بود. 
زمانی که محمدشاه قاجار در ســال ۱۲۲۷ خورشیدی درگذشت، 
ایران دچار شــورش های مختلفی از هر ناحیه شــد و تنها بخشی 
 که آرامش بر آن حاکــم بود آذربایجان بود زیــرا ناصرالدین میرزا 
) ناصرالدین شاه ( که در آن زمان تنها ۱۶ سال سن داشت در تبریز 
ولیعهد بود. در آن زمان ناصرالدین میــرزا به همراه میرزاتقی خان 
امیرنظام ) امیر کبیر ( به تهران آمدند و در همان سال به پادشاهی 

رسید. سفرهای ناصرالدین شاه پس از پادشاهی وی آغاز شد.
 اولین ســفر وی در ۱۲۵۲ خورشیدی آغاز شــد و این اولین 

مسافرت یک پادشاه ایرانی به اروپا محسوب می شد. 
او در طول این ســفر به ترتیب از کشورهای روسیه، آلمان، بلژیک، 
انگلستان، فرانسه، ســوییس، ایتالیا، اتریش و امپراتوری عثمانی 
 بازدید کرد. ناصرالدین شــاه در روز ســوم ســفرش به انگلستان 
به مالقات ملکه ویکتوریا رفت و ملکه به او نشان درباری بندجوراب 

را تقدیم کرد.
 دومین سفر این پادشاه هم در ســال ۱۲۵۶ خورشیدی آغاز 
شد و مجددا این سفرها از روسیه آغاز شده و به چند کشور اروپایی 

چون آلمان، فرانسه و انگلیس ختم شد.
 سومین سفر ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۸ خورشیدی آغاز 
 شــد. یک ســال پیش از ایــن ســفر ناصرالدین شــاه از طرف 
رییس جمهور فرانســه برای بازدید از نمایشگاه بزرگ بین المللی 

صنعتی و بازرگانی پاریس به این کشور دعوت شده بود.
مرگ

 در سال ۱۲۷۵ خورشیدی در آستانه برگزاری مراسم پنجاهمین 
 ســال تاجگــذاری ناصرالدین شــاه، او به دســت فــردی به نام 
میرزا رضای کرمانی که یکی از پیروان سیدجمال الدین اسدآبادی 

بود، در حرم شاه عبدالعظیم ترور شد.

سوژه روز

قاب روز

شیر دنگ بافی ) چهارمحال و بختیاری - اردل (
 دســت زنان روســتایی و عشــایری، گنج این مردمان اســت. آنها زندگی را در تار و پود گلیم ها و شــیردنگ ها می بافند و به نمایش مــی گذارند. زندگی شــاد، روحیه ای لطیف و عاطفه ای سرشــار از نقش و نگارها و رنگ های شــاد و ســرزنده 
 در بافته های شان پیداست. نوارهای رنگارنگ و نقش دار شــیردنگ نمایانگر مراسم شادی و سرور قوم بختیاری است. این مردم در جشن ها و عروســی ها، بر سر ســیاه چادرها و در خانه ها این نوارهای تزیینی را آویزان می کنند و به این ترتیب پیغام 
شادی خود را به میهمانان و آشنایان می رسانند. » شیردنگ « در اندازه های متفاوت و رنگ های زیبا و جذاب، بافته می شود. زن هنرمند، این نوارها را با بسم ا... شروع به بافتن می کند و امیدوار است که رشته شادی های هیچ کس، گسسته و پاره نشود.

نماینده نهاد گردشگری تایلند در ایران گفت: مرگ 
پادشــاه تایلند و اعالم عزای عمومی یک ساله خللی 
در تعطیلی مراکز گردشگری و لغو تورهای این کشور 

ایجاد نمی کند.
هومر برقانی نماینده نهاد گردشگری تایلند در ایران 
بیان کرد: نهاد گردشــگری تایلنــد در اطالعیه ای 
 اعالم کرده که عزای عمومی مرگ پادشــاه تاثیری 
در مراکز گردشــگری و سفر گردشــگران خارجی 
به این کشــور نمی گذارد. بــا این وجــود این نهاد 

توصیه هایی را در قالب بیانیه صادر کرده است.
وی ادامه داد: در این بیانیه آمده که بسیاری از مردم 
تایلند درحال حاضر سیاه پوش هستند ولی اجباری 
 برای گردشــگران وجود ندارد، اما توصیه می شــود 
در پوشــیدن لباس رعایت احترام به شرایط موجود 
در نظر گرفته شــود. گردشــگران از بــروز هرگونه 
رفتاری که مناســب حال و هوای ســوگواری ملت 
تایلند است، خودداری کنند. همه مراکز گردشگری 
تایلند به غیر از کاخ پادشــاهی و معبد وات پرا کاوو 
به علت برگزاری مراسم سوگواری باز هستند. دولت 
پادشــاهی تایلند از همه مراکز تفریحی درخواست 
کرده در مورد بازگشــایی این مراکز مراعات مراسم 
سوگواری مردم تایلند را داشته باشــند و باز کردن 
این مراکز را بــه عهده تصمیم صاحبــان این مراکز 
واگذار کرده اســت. همه بانک ها، مراکزحمل و نقل، 
مراکز فرهنگی و بیمارســتان ها برای ارایه خدمات، 
 فعــال هســتند و نهادهــای دولتی جهــت امنیت 
و رفاه گردشــگران فعال بوده و آرامش را جهت سفر 
گردشگران مهیا می کنند. این نهاد همچنین شماره 
تلفنی را در اختیار گردشگران قرار داده تا در صورت 
نیاز به کمک یا اطالع رســانی با آن شماره در تماس 
باشــند. برقانی با اعالم اینکه کاخ پادشاهی و معبد 
 وات پرا کاوو تا اطالع ثانوی تعطیل اســت بیان کرد:  
نه تورهای گردشگری این کشــور تعطیل شده و نه 
خللی در آنها ایجاد شــده اســت. تنها از گردشگران 
خواســته شــده که کمی مراعات حال شهروندان را 
کنند. همچنین هیچ سایت گردشــگری جز همان 
دو ســایتی که اعالم شــده بسته نیســت. تورهای 
 گردشــگری از ایران نیز همچنان برگزار می شــود 
 و شــهروندان ایرانی باید بدانند که عــزای عمومی 

در این کشور متفاوت از کشورهای دیگر است. 
تنها سه روز جشن و ســرو در این کشور برگزار نشد 

که امروز روز آخر این ایام است.

 مرگ پادشاه،تورهای گردشگری 
تایلند را لغو نکرده است

خبر

در معرفی بعلبک همین بس که بگوییم این شهر زادگاه شخصیت 
بزرگی چون شیخ بهایی است. او اقداماتی از جمله معماری مسجد 
امام، تعیین سمت قبله مسجد  و شــاخص تعیین اوقات شرعی 
)ســاعت آفتابی در غرب مسجد امام(، تقســیم آب زاینده رود به 
محالت و روســتاهای مجاور رودخانه، ســاخت گلخن گرمابه  ای 
معروف به حمام شــیخ بهایی، طراحی منارجنبــان و طرح ریزی 
 کاریــزی در نجف آباد ) یکــی از بزرگ ترین کاریز هــای ایران ( 
 به نام قنات زرین کمر را در اصفهان انجام داد و بی شــک، به مدد 

تالش های اوست که اصفهان، به زیبایی و سرافرازی امروز است.
جاذبه های گردشگری بعلبک

 چنان کــه در برخی کتــب تاریخی آمــده، شــهر بعلبک، یکی 
از شهرهایی است که کاروان اســرا پس از واقعه کربال از آن عبور 
کرده اند و چون ســر مبارک امام حســین ) ع ( را بر روی سنگی 
در آن شــهر قرار داده اند، اهالی شــهر پس از آگاه شدن از هویت 
 واقعی اســرا، در آن مکان مســجدی به نام راس الحسین احداث 
 می کننــد که امــروزه زیارتــگاه عاشــقان اهل بیــت عصمت 
 و طهارت است. در این مســجد، محل عبادت و ســخنرانی امام 
زین العابدیــن ) ع ( و حضرت زینب ) س ( نیز به شــکل محرابی 
معین شده است. در کنار مسجد راس الحسین برای سیده خوله، 
دختر سه ساله امام حسین ) ع ( که گفته می شود در اثر جراحات 
کربال در این مکان به شهادت رســیده و توسط امام سجاد در این 
 محل دفن شــده، مرقدی به همین نام ساخته شــده و درختی 

در آن جا وجود دارد که اهالی معتقدند حضرت زینب ) س ( یا امام 
سجاد ) ع ( آن را در کنار مزار کاشته اند تا نشانی برای پیدا کردن 

مزار باشد. این درخت اکنون مورد احترام زایرین است.
همچنین قبری منسوب به شــیث نبی، فرزند و جانشین حضرت 
 آدم ) ع ( در روستای نبی شیث بعلبک ) به زبان محلی نبی شیت (

 قرار دارد که مردم این روســتای شیعه نشــین در مناسبت های 
مذهبی همچون عاشــورا در این محل گرد هــم  می آیند و ضمن 
 ســیاه پوش کردن ســاختمان مســجد و آرامگاه، در این محل 
به عزاداری می پردازند. قبر الیاس و اسباط پیامبر و مقام حضرت 

ابراهیم، از دیگر مکان های مقدس در بعلبک است.
معبدهای باستانی

بعلبک در طول دوره فنیقی ها صرفا یک روســتای کشاورزی بود 
که در آن خدایان ســه گانه باروری ) بعل / شــاماش، آنتا و آلین ( 
 پرســتش می شــدند. این شــهر پس از ورود رومیان به فینیقیه 
در سال ۶۴ قبل از میالد، اوج شکوه خود را مشاهده کرده و تبدیل 
 به یکی از مشهورترین ســرزمین های مقدس جهان باستان شد 
 و به تدریج در طول بیش از دو قرن، ســاخت  و ســازهای عظیمی 
در آن انجام گرفت. مجموعه معابد بعلبــک یکی از معروف ترین 

شواهد معماری روم امپریالیستی است.
برای ســاخت این معابد در طی۲۵۰ ســال با انتقال سنگ های 
عظیم از فاصله۳۰۰ کیلومتری به بعلبــک، حدود۱۰۰ هزار برده 
کشته شدند. این آثار باستانی به سه معبد اصلی تقسیم می شود.

 اولین معبد، ژوپیتر نام دارد که بزرگ ترین معبد این شــهر است 
و آثار تاریخی آن کمتر حفظ شده است. ساخت این معبد در دوره 
 امپراطوری اگوســتس در اواخر قرن اول قبل از میالد شروع شده 
و پس از۶۰ ســال در دوره امپراطــوری نرون به پایان رســیده 
اســت. این معبد دارای مســاحتی به طول ۸۸ و عرض ۴۸ متر و 
 بر ۵۴ ستون بنا شده است که ارتفاع یکی از این ستون ها ۲۲ متر 
 بوده اســت. امروزه تنها ۶ ســتون از این بنای تاریخی و منحصر 

به فرد باقی مانده است.
 معبد دوم معبد باکوس ) باخوس ( است که در قرن دوم میالدی 

بنا شده است و امروزه اکثر آثار آن باقی مانده است.
این معبد ۶9 متر طول و ۳۶ متر عــرض دارد. پله های بزرگ آن 
منتهی به درهایی می شود که با مجســمه های سنگتراش الهه ها 

تزیین شده است.
 معبد ســوم فینوس ) ونوس ( یا خدای عشق اســت که در نیمه 
قرن سوم میالدی به دو معبد دیگر افزوده شد. این معبد به صورت 
دایره شکل بنا شده و به دلیل تزئینات صدف، کبوتر و دیگر نقوش 
 هنری مرتبط با فرقه الهــه ونوس در داخل ایــن معبد، احتمال 
داده می شــود که این معبد متعلق به ونوس بوده اســت. در زمان 
بیزانس مســیحی، معبد ونوس به عنوان یک کلیسا مورداستفاده 
قرار  گرفت و به شهید مسیحی سنت باربارا اختصاص داده شده بود.

آثار تاریخی بعلبک اگرچه به علت جنگ، زلزله، سرقت و همچنین 
تعداد زیادی ساخت وساز در قرون  وســطی آسیب های بسیاری 
دیده است، اما همچنان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری 

کشور لبنان به شمار می رود.
زبان مادری بعلبکی ها عربی اســت، اما به مدد آموزش و پرورش، 
همه آن ها به زبان فرانسه و انگلیسی نیز تسلط دارند، جالب است 
بدانید اکثر کارمندان و مدیران دو شــرکت بزرگ ماشین سازی 

BMW و BENZ، لبنانی هستند.
سفره لبنانی و به تبع آن بعلبکی، به داشــتن تنوع، شهرت دارد. 
در این ســفره ســبزیجات،  حبوبات، انواع غذاهای سنتی مانند 
 حمص، متبل، تبوله، ورق العریش، لبنه،  فتوش، سمبوســه، کبه 
و ... همچنین غذاهای دریایی و گوشــتی مثل شــیش طاووق، 
کفته و ســاندویچ هایی مانند منقوشــه و لحم بعجین، شاورما و 
 فالفل وجود دارد. گفتنی اســت، بعضی از مغازه ها در این شــهر، 
 به مناســبت والدت حضرت فاطمه زهــرا ) س (، در ازای خرید 
هر چادر یا مانتو، یک چادر دیگر هم هدیه می دهند و این حرکت 

فرهنگی بسیار پسندیده می تواند در اصفهان نیز اجرا شود.
در ســال های گذشــته، بین ایران و لبنان توافقنامه لغو روادید 
وجود داشت و برای ســفر به این خواهر خوانده نیازی به گرفتن 
ویزا نبود، اما در شــرایط کنونی این امکان وجــود ندارد که امید 
 اســت با برقراری ثبات و امنیت در منطقه، شاهد نزدیکی بیشتر 

این دو خواهر خوانده نیز باشیم.

 اصفهان و بعلبک، در مهرماه 1389 پیمان خواهر خواندگی را امضا کردند. شــهر بعلبک، واقع در شــرق کشور لبنان 
و بخشی از استان بقاع، شــهری با ریشــه های تاریخی فنیقی ) فنیقی ها مخترعین حروف الفبا بودند ( است که بعد از 
اشغال آن توسط رومیان، نام هلیوپولیس یا شهر آفتاب بر آن نهاده شد، شهری که محل پرستش خورشید بود و امروزه 

آن را » شهر خدایان « نیز می نامند. بعلبک جمعیتی در حدود 157/۰۰۰ نفر دارد که مذهب اکثر ساکنان آن شیعه است.

 زبان مادری 
بعلبکی ها عربی 
است، اما به مدد 

آموزش و پرورش، 
همه آن ها به زبان 

فرانسه و انگلیسی 
نیز تسلط دارند

شهرهای خواهر خوانده اصفهان را بهتر بشناسیم؛

بعلبک، زادگاه شیخ بهایی، میزبان مرقد دختر امام حسین)ع(

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان، پیوند دادن 
صنعت گردشگری با حرکت های سیاسی را مانعی بزرگ در مسیر 

صنعت پاک گردشگری قلمداد کرد.
 مدتــی قبــل در شــبکه های مجــازی نامــه داخلــی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان 
منتشر شد که بر اساس آن، از سوی این ســازمان خطاب به کلیه 
دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی اســتان اصفهان و با موضوع 
 عدم برگزاری تور پاســارگاد، نقل شــده بود که » برگزاری هر نوع 
 تور گردشــگری در مدت زمان اول تا دهم آبان ماه ســال جاری 

به مقصد پاسارگاد  شیراز فاقد وجاهت قانونی است. «
 انتشــار این مطلــب در شــبکه های مجــازی، موجــب برخی 
 واکنش ها شــد. بــر این اســاس معــاون گردشــگری اداره کل 

میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان 
 با اشــاره به انتشــار نامه داخلی ســازمان میراث فرهنگی استان 
 و برداشــت های متفاوت از آن، اعالم داشــت: آمیختن سیاست 

با گردشگری، آرامش را از این صنعت خواهد برد.
  محســن یارمحمدیان افزود: اقدامات ســال های گذشته برخی  
از سودجویان در قالب فراخوان تورهای پاسارگارد و بروز رفتارهای 
 نامتناســب در این تجمعات باعث شــد تا در اقدامی مشــورتی 
و به عنوان راهنمایی به دفاتر خدمات مســافرتی اســتان اصفهان 
نکاتی را یادآور شــویم. وی با بیان این که دفاتر خدمات مسافرتی 
 اســتان اصفهان با ادبیات این نهاد آشــنایی کامــل دارند، گفت: 
این نامه یک توصیه داخلی و برای عدم حاشیه سازی برای صنعت 
گردشگری استان اصفهان بوده اســت. معاون گردشگری استان 
اصفهان، ســاماندهی هدف دار و ایجاد حساسیت در قالب تورهای 
گردشــگری و پیوند دادن این صنعت با حرکت های سیاســی را 

مانعی بزرگ در مسیر صنعت پاک گردشگری قلمداد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اخذ مجوزهای الزم 
 از ســوی نهادهای ذی ربط برای برگزاری چنین تجمعاتی تاکید 
و خاطرنشــان کرد: نباید اجازه داد که گردشــگری قربانی اهداف 

سیاسی شود و باید از آرامش موجود این صنعت حفاظت کرد.
یارمحمدیــان از فعــاالن و دوســتداران صنعت گردشــگری در 
 تمام اســتان خواســتار هوشــمندی کامل در قبال ایــن گونه 

شیطنت ها شد .

 تنها پل ۲ قوســی احداث شــده بر روی رودخانــه زاینده رود 
در شــهر فالورجان با نام قدیمی » ورگان « پس از وارد شدن 

آسیب های فراوان در آستانه بازسازی قرار دارد.
پل تاریخی فالورجان یا همان پل » ورگان « تنها پل ۲ قوسی 
ساخته شده در دوران صفویه بر روی رودخانه زاینده رود است، 
البته گفته  شده که کتیبه مرمرینی بر روی دیواره های این پل 
قرار داشته و قدمت آن را به بیش از۴۰۰ سال پیش می رساند، 
 اما ایــن کتیبه در ســال ۱۳۸۶ هجری شمســی به ســرقت 
رفته اســت هرچند که کارشناســان وجود این سنگ نوشته را 

تایید نکرده اند.
این پل بر خالف پل هایی همچون سی وسه پل و خواجو، عالوه بر 
انحنایی که در طول خود دارد، در عرض نیز دارای انحنا است و 

ارتفاع وسط پل بیشتر از ابتدا و انتهای آن است. 
پل فالورجان با طول نزدیک بــه۱۵۰ متر یکی از طوالنی ترین 
 پل های ســاخته شــده بر روی زاینده رود محســوب می شود 

و دارای ۱۸ دهانه بزرگ و کوچک است.
عرض واقعی پل ۴ متر اســت که در دهه۴۰ هجری شمســی 
توســط اداره راه وقت، برای اینکه کامیون ها بتوانند تجهیزات 
 کارخانه ذوب آهن اصفهــان را از آن عبور دهنــد، به اصطالح 
 پل  را تقویت کرده و با اســتفاده از مصالح جدید الیه ضخیمی 
 از » بتن « بر روی پل ریخته و عرض پــل را از هر طرف حدود 

یک متر اضافه می کنند.

 حاال پس از اینکه ســال های ســال اســت که پل فالورجان، 
 بار عبور و مــرور خودروهــا را بــر دوش خود تحمــل کرده 
و آســیب های وارده بر این پل، چهره آن را پژمرده کرده است، 
 ورودی ایــن پل بر روی خودروها بســته شــده و پایه های آن 
در حال تقویــت و بدنه آن در حال مرمت و بازســازی اســت.  
رییــس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان فالورجان درباره اجرای پروژه مرمت پل تاریخی 
شــهر فالورجان با نام » ورگان « اظهار داشــت: مرمت این پل 
 با مشــارکت شــهرداری فالورجان و با اعتبار ۳ میلیارد ریال 
از اواسط شهریور امسال آغاز شــده و فاز ۱ و ۲ آن، تا اواخر آبان 
به اتمام می رســد، همچنین اجرای فاز سوم مرمت پل تاریخی 

فالورجان به شرایط آب و هوایی بستگی دارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

گردشگری، قربانی اهداف سیاسی نشود
مرهم » مرمت « بر چهره پژمرده تنها پل ۲ قوسی زاینده رود؛

ساختار قدیمی پل » ورگان « بازسازی می شود

مشاهیر گردشگری
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پیشنهاد  سردبیر:
قاتالن دو محیط بان هرمزگاني به قصاص در مأل عام محكوم شدند

ویژه

مرگ آبزیان در تاالبی که به بیابان می پیوندد؛

خشک شدن حیات 
در رگ های هورالعظیم

قاتالن دو محیط بان هرمزگاني
 به قصاص در مأل عام محكوم شدند

 دستگیري یک متخلف شكار
در پناهگاه حیات وحش کاله قاضي

یک فعال محیط زیســت گفت: تــاالب در برخی قســمت ها 
کامال خشــک شــده و در قســمت هایی با عمقی کمتر از نیم 
متر دارای آبی متعفن اســت که مرگ آبزیــان را رقم زده و در 
قســمت هایی با عمــق بین نیــم تا یک متــر، بر اثــر غلظت 
 بیــش از حد نمــک، ادامه حیــات بــرای آبزیــان غیرممکن 

شده است.
موج جدیــدی از مرگ و میر آبزیان تــاالب در هورالعظیم، طی 
روزهای گذشته آغاز شده اســت که حکایت از نابودی حیات در 

این تاالب دارد.
ناصر عبیات، فعال محیط زیســت اســتان خوزستان می گوید: 
متاســفانه طــی روزهای گذشــته، غلظــت نمــک در تاالب 
هورالعظیم به حدی رســیده که قندیل های نمکی در سطح آب 
نمایان شــده و نمای بیابانی را به تصویر می کشــد که الیه ای از 

نمک، سطح آن را پوشانده است.
وی افزایش میزان نمک را یکــی از مهم ترین دالیل مرگ و میر 
آبزیــان تــاالب هورالعظیم طــی روزهــای گذشــته عنوان 
کــرده و می گوید: بخــش عمــده آبزیــان هورالعظیم، خاص 
آب های شــیرین هســتند و تغییرات شــدید میزان نمک در 
 آب تاالب، بــه نابــودی جمعیت چشــمگیری از آنهــا منجر 

شده است.
عبیات با اشاره به اینکه چندی پیش ســازمان حفاظت محیط 
زیست، خبر آبگیری 63 درصدی تاالب هورالعظیم را داده بود، 
یادآور می شــود: همان طور که پیش از این هــم اعالم کردیم، 
 ادعای ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــه دور از واقعیت

 است.
 در صورتی که  تاالب هورالعظیم طبق ادعای ســازمان حفاظت 
محیط زیست، 63 درصد آبگیری شده بود، آبزیان تاالب اکنون 
از آب شــیرین برخوردار بوده و حیات در رگ های تاالب جاری 

شده بود.
 اما در حال حاضر، غلظت باالی نمک محلول در آب، همان طور 
که در تصاویر روزهای اخیر مشاهده می شــود، به متبلور شدن 
نمک و تشــکیل قندیل های نمکی در سطح آب انجامیده است؛ 
پدیده ای کــه رخ دادن آن در گندابه هــای هورالعظیم، نادر و 

بسیار دردناک است.
این فعال محیط زیســت ادامه می دهد: عمــق آب منطقه ای از 
تاالب که طی هفته های گذشــته بارها صحبــت از آبگیری آن 
به میان آمده اســت، بر خالف آنچه ادعا شــده، آنقدر کم است 
 که به دنبال متعفن شــدن ایــن آب کم عمق، آبزیــان منطقه

 از بین رفته اند.
وی نابودی حیات در تاالب هورالعظیم را به ســه بخش تقسیم 
کرده و می گوید: به طور خالصه تاالب در قسمت بسیار وسیعی 
کامال خشک شــده و فاقد حیات است، در قسمت هایی با عمقی 
کمتر از نیم متر، دارای آبی متعفن است که مرگ آبزیان را رقم 
زده و در قسمت هایی با عمق بیش از نیم متر، بر اثر میزان باالی 
نمک محلــول در آب، ادامــه حیات را برای آبزیــان غیرممکن 

ساخته است.
عبیــات در پایان، ضمــن اظهار تاســف از دســت و پنجه نرم 
کردن تاالب هورالعظیم و آبزیانش با مــرگ، تاکید می کند: در 
منطقه ای که تــاالب هورالعظیم نامیده می شــود، به هیچ وجه 

شاهد خصوصیات یک تاالب طبیعی نیستیم.
متاسفانه هورالعظیم در حال خشــک شدن و پیوستن به بیابان 

پهناور هورالعظیم است.

حجت االسالم و المســلمین اکبري گفت: قاتالن دومحیط بان 
شهید استان هرمزگان، به قصاص در مأل عام محکوم شدند.

رییس کل دادگستري اســتان هرمزگان، از میزان محکومیت 
عامالن شــهادت دو محیط بان اســتان هرمــزگان به قصاص 
 خبــر داد و گفت: ایــن دو نفر بــه قصاص در مأل عــام محکوم 

شدند.
وي افزود: این حکــم قابل تجدید نظر خواهــي در دیوان عالي 

کشور است.
ســوم تیرماه ســال جاري، طي ماموریت گشــت و کنترل در 
ضلع غربي منطقه حفاظت شــده گنو، شــکارگاه ســیاتک و 
تنگه گــچ، دوتن از محیط بانــان این منطقــه، محمد دهقاني 
 و پرویز هرمزي، به دســت شــکارچیان غیر مجاز به شــهادت 

رسیدند.
گزارش هاي رســیده حاکی از آن بود که محیط بانان در جریان 
درگیري با شکارچیان متخلف بر اثر شــلیک گلوله مستقیم به 

قلب و سر به شهادت رسیده اند.
شهید محمد دهقاني، متولد یکم خرداد سال 6۰، داراي مدرک 
فوق دیپلم، ۱۲ ســال به صــورت پیماني با ســازمان همکاري 

مي کرد و یک دختر هشت ساله از وي به یادگار مانده است.
شهید پرویز هرمزي نیز متولد سوم آذر سال ۴۱، داراي مدرک 
دیپلم، ۲3 ســال به صورت قراردادي در خدمت سازمان محیط 
زیست بود و 6 فرزند )کوچک ترین دوازده ســاله و بزرگ ترین 

سي ساله( از او به یادگار مانده است.

یک متخلف شکار و صید همراه با الشه یک آهوي ماده در پارک 
ملي و پناهگاه حیات وحش کاله قاضي اصفهان دســتگیر و به 

مراجع قضایي معرفي شد.
به گزارش»پامــا« از اداره پارک ملي و پناهــگاه حیات وحش 
کاله قاضي اصفهان، یک متخلف شکار و صید که اقدام به شکار 
یک آهوي ماده در این منطقه کرده بود، توسط محیط بانان این 

اداره شناسایي و دستگیر شد.
از این متخلف، الشــه یک آهوي ماده و ادوات مربوط به شــکار 

کشف وضبط شد. 
متخلف دســتگیر شــده به همــراه ادوات کشف شــده جهت 

رسیدگي پرونده به مراجع قضایي تحویل داده شد.

دیدگاه

نگاه روز

نتایج مطالعات محققان پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و 
علوم جوی نشــان می دهد که دمای غیرمعمول تابســتانی، 
موجب مرگ ومیر وســیع مرجان ها در حاشــیه غربی جزیره 

خارکو شده است.
ابوالفضل صالح، رییس پژوهشــکده علوم دریایی پژوهشــگاه 
ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی، با اشــاره بــه تحقیقات 
انجام شده روی مرجان های خلیج فارس، افزود: در این زمینه 
تحقیقاتی با عنوان »تعیین وضعیــت پارامترهای اکولوژیک 
مرتبط با تغییــرات اقلیم در شــمال خلیج فــارس و برآورد 
تاثیرشان بر سالمت اجتماعات مرجانی« در پژوهشکده علوم 

دریایی این پژوهشگاه اجرایی شد.
وی اضافه کــرد: در عملیات میدانی این طرح پژوهشــی که با 
همکاری پژوهشگاه و شــرکت گنجینه های نوین زیست قشم 
و پشــتیبانی مالی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و 
فناوران کشــور در شهریور ماه امســال انجام شد، تاثیر مثبت 
گرم ترین تابســتان های چند دهه گذشــته روی مرجان های 
قشم ثبت شد. صالح اضافه کرد: در عملیات میدانی انجام شده، 
برخی از پارامترهای محیطی همچون دمای زیر آب، شــوری، 
اکسیژن محلول، pH، جریان های جزر و مدی و نوسان تراز آب 

در مناطق مورد مطالعه اندازه گیری شد.
وی با تاکید بر اینکه ایــن اندازه گیری ها با تجهیزاتی همچون 
 RCM9 و دستگاه )TD( مولتی متر، سنســورهای دما و عمق
انجام گرفت، یادآور شــد: در این منطقه به طور مداوم میزان 
مواد مغذی، قلیایــی بــودن کل و فیتوپالنکتون های موجود 
در آب، در آزمایشگاه های پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و 

علوم جوی، اندازه گیری و سنجش شد. این عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه با اشــاره به ثبت اثرات نامطلوب این آنومالی دمایی 
)دمای غیرمعمول( نســبتا طوالنی و بی سابقه در شرقی ترین 
و غربی ترین مناطق مرجانی خلیج فارس، خاطرنشــان کرد: 
داده های مورد نیاز برای مطالعه پارامترهای زیســتی شــامل 
درصد پوشش و تنوع زیســتی کفزیان، تراکم و تنوع ماهیان، 
میزان شــیوع و انــواع بیماری هــای مرجانی و گســتردگی 
سفیدشــدگی و مرگ ومیر مرجان ها، با فیلم برداری و عکاسی 
روی ترانسکت های ثابت و ماندگار در مناطق مورد مطالعه نیز 

ثبت شد.
مهندس جهانگیر واجد سمیعی، سرپرست تیم زیست شناسی 
این طرح نیــز درخصوص وضعیت مرجان هــای مورد مطالعه 
اظهار کرد: این آنومالی دمایی اثرات منفی بر سالمت اجتماع 
مرجانی جزیره خارکو داشته اســت. برخالف اینکه در مرحله 
بررسی اولیه داده های جمع آوری شده هستیم، به نظر می رسد 
که آنومالی دمایی تابستانه، موجب مرگ ومیر وسیع مرجان ها 
در حاشیه غربی جزیره خارکو شده باشد. محققان پژوهشگاه 
ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی بر این باور هســتند که با 
تحلیل داده های به دســت آمــده از اندازه گیری های میدانی، 
آزمایشــگاهی و داده های ماهواره ای، قابلیت ارائه تصویری از 
وضعیت فعلی پارامترهای اصلی مرتبــط با تغییر اقلیم )یعنی 
پدیده هــای گرمایــش جهانی و اســیدی شــدن دریاها( در 
بخش های ایرانــی خلیج فارس به وجود آمده اســت تا میزان 
تاثیر احتمالی این پارامترها بر تغییرات مکانی ساختار جوامع 

مرجانی و مقاومت آنها در برابر سفیدشدگی مشخص شود.

اســتفاده از زهرمار تاکنون جان میلیون ها انســان را نجات 
داده و در مقابل، جان های زیادی را نیز گرفته اســت. مارها 
برای ادامه حیات نیازمند حمایت هســتند که درواقع نوعی 

واکسن برای بقاست.
مار و عقرب گزیدگی از جمله حوادثی اســت که ساالنه جان 
میلیون ها نفر را در جهــان به خطر می انــدازد؛ اما به گفته 
کارشناســان در ایران سال هاست گزارشــی به علت مرگ 
ناشــی از مار گزیدگی شنیده نشده اســت؛ زیرا واکسن ضد 
مارگزیدگی، با کارآیی باال و به میزان الزم در کشــور تولید 

می شود. 
 این یــک بخش جریان اســت، بخش دیگر مســئله حیات 
مارهای ســمی در طبیعت اســت که چندی پیش، سازمان 
حفاظت محیط زیســت اعالم کــرده بود 6 گونــه مار مورد 
استفاده سرم ســازی رازی در معرض تهدید هستند؛ از این 
رو از آن موسسه خواســته شــد تا در زمینه برداشت مار از 

طبیعت، مدیریت بهتری داشته باشد و از مارهای در اسارت 
استفاده کند؛ بر همین اســاس پیش نویس موافقت نامه ای 

در این خصوص به موسسه سرم سازی رازی ارسال شد.
 مجیــد خرازیان مقــدم، مدیــر کل دفتر تنوع زیســتی و 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، اعالم کرده بود 
که اگر این نگاه و روند کنونی برداشت مار از طبیعت، تا پنج 
سال دیگر ادامه داشــته باشــد، دیگر کار از کار می گذرد و 

نسل مارها منقرض می شود.
 همچنین ســازمان محیط زیســت پیشــنهادی مبنی بر 
زهرگیری از مارهای در اســارت را به موسســه سرم سازی 
رازی داد که حمید کهرام، رییس موسسه تحقیقاتی واکسن 
و سرم ســازی رازی، دراین باره به خبرنگار علمی ایرنا گفت: 
تاکنون گرفتن زهر از مار یا عقرب در اســارت در دنیا انجام 
نشده اســت؛ اما با توجه به اهمیت موضوع حفاظت از مارها 
در طبیعت، پروژه ای تحقیقاتی در موسسه سرم سازی رازی 

تعریف شده است که کارشناســان در حال مطالعه روی آن 
هستند.

 وی افزود: در این پروژه تحقیقاتــی، روی تاثیر و اثرگذاری 
ســم مار در اســارت و تطابق آن با ســم مار در طبیعت کار 
می شود که اگر نتیجه مثبتی حاصل شده و نیاز ما را برطرف 

کند، با این روش مشکلی نخواهیم داشت.
 رییس موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی تاکید 
کرد: مسئله مهم این است که ســم حاصل از مار در اسارت، 
همان کارایی و تاثیر ســم مار در طبیعت را داشــته باشد و 
در صورت تهیه ســرم از آن، ایمنی الزم حاصل شود که اگر 
از این مسئله مطمئن شــویم، از این روش استقبال خواهیم 

کرد.
 کهرام اظهار کرد: البته اکنون تقریبا 8۰ درصد کارهایی که 
روی مار انجام می شود، در منطقه یعنی در طبیعت صورت 
می گیرد. در واقع بعد از زهرگیری، مار در طبیعت رها شده 
و برای ایــن کار دیگر مار را به موسســه نمی آورند؛ بنابراین 

مشکلی برای مارهای موجود در طبیعت به وجود نمی آید.
بنابر اهمیــت این موضــوع، کارگروه حفاظــت از مارها در 

سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده است و آخرین 
نتیجه جلســه این کارگــروه، تهیه پیش نویــس مدیریت 
برداشــت مار از طبیعت و زهرگیری از مارهای در اســارت 
است که آن را به موسسه سرم سازی رازی ارسال کرده است.

مدیر ملی طــرح حفاظت از تاالب های ایــران با بیان اینکه 
برنامه مدیریــت جامع تاالب هامــون، ابــزار مهمی برای 
حفاظت و احیای تاالب هاســت، گفت: بــا تصویب برنامه 
مدیریــت جامع این تــاالب ها در شــورای برنامــه ریزی 
استانداری استان سیستان و بلوچســتان، فرآیند مدیریت 

یکپارچه و احیای تاالب ها وارد فاز اجرایی شد.
محسن سلیمانی با اشاره به ارائه برنامه مدیریت جامع تاالب 
هامون به شورای برنامه ریزی اســتانداری استان سیستان 
و بلوچســتان و تصویب در آن شــورا، افزود: مشارکت تمام 
دست اندرکاران ملی، استانی و محلی، سلسله نشست های 
مشورتی برگزار شده طی دو سال گذشته و همچنین اعمال 
نظرات ذی نفعان مختلف، به تدویــن برنامه مدیریت جامع 
تاالب های هامون منتج شــده و این برنامه جهت تصویب، 
در اختیار استاندار و شــورای برنامه ریزی استان سیستان و 

بلوچستان قرار گرفته است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر برنامه مدیریــت جامع 
تاالب های هامون که ابزار مهمی در جهت حفاظت و احیای 
تاالب هاست، پس از بررســی در شورای برنامه ریزی استان 

وارد فاز اجرایی شده است.
مدیر ملی طــرح حفاظت از تــاالب های ایران با اشــاره به 
این موضوع که تمام اقدامات و فعالیت هــای مرتبط با آب 
و تاالب ها در حوضه سیستان، باید با در نظر گرفتن مصوبات 
برنامه مذکور، همراه و هم راســتا با آن باشد، افزود: یکی از 
محورهای اصلــی این برنامه، مشــارکت تمام دســتگاه ها 
به ویژه آب منطقــه ای و جهاد کشــاورزی اســتان در امر 

حفاظت و احیای تاالب هاست که با تصویب و ابالغ برنامه به 
دستگاه های مذکور، راه برای این امر هموار می شود. 

تاالب هامون 
دریاچه و تاالب بین المللی هامون، ســومین دریاچه بزرگ 
ایران پس از دریاچه خزر و دریاچــه ارومیه، هفتمین تاالب 
بین المللی جهان و یکی از ذخیره گاه های زیســت کره در 
ایران اســت که در استان سیستان و بلوچســتان قرار دارد.

این تاالب از ســه دریاچه کوچک به نام های هامون پوزک، 
هامون صابری و هامون هیرمند تشــکیل شده است که در 
زمان فراوانی آب، بــه هم می پیوندنــد و دریاچه هامون را 

تشکیل می دهند. 
رودخانه هیرمند شــریان اصلــی ورود به هامون اســت و 
رودخانه هــای خــاش رود، فراه، هــاروت رود، شــوررود، 

حسین آباد و نهبندان به هامون می ریزند.
تاالب هامــون در چهارمین کنگره جهانــی ذخیره گاه های 
زیســت کره که روزهــای پایانــی ســال ۱3۹۴ در لیما، 
پایتخت پرو برگزار شد، توسط یونسکو به عنوان ذخیره گاه 
زیست کره ثبت شــد و به این ترتیب، تعداد ذخیره گاه های 

زیست کره در ایران به ۱۲ مورد افزایش یافت.
بیش از۱۰۰ گونه جانــوری از جمله گراز، گربه وحشــی و 
روباه نیز در حواشــی این دریاچه زیست می کردند که قطع 
جریان آب هیرمند به مرز ایران، کمبود نزوالت آســمانی، 
خشکیدن هامون و در نهایت بروز خشکسالی و استمرار آن، 
باعث شد مهاجرت پرندگان و حیات جانوران در این منطقه 

به مخاطره بیفتد.

مرگ مرجان های جزیره خارکو 
به دلیل دمای باالی تابستانی

سمی که نیازمند حمایت است

برنامه مدیریت جامع تاالب بین المللی هامون
 وارد فاز اجرایی شد

معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان 
حفاظت محیط زیست و صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: انعقاد 
این تفاهــم نامه گامی مهم در جهت ایفای مســئولیت اجتماعی 
اســت که امروزه بنگاه ها، صندوق ها و بانک ها این رویکرد را اتخاذ 

می کنند.
وی با بیان اینکه مسئله آب از جمله عواملی است که ممکن است 
محدود کننده توسعه و آینده ایران باشد، گفت: باید به طور جدی 
در این زمینه سرمایه گذاری کنیم؛ بنابراین اصالح الگوی مصرف 
و توسعه نگاه زیست بومی به آب و همچنین جلب مشارکت مردم 
بومی، برای آینده ایران امری حیاتی اســت. تفاهم نامه همکاری 
بین سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق کارآفرینی امید، به 
یکی از کلیدی ترین موضوعات کشور ما می پردازد و با مترقی ترین 

نگاه های جهانی تطابق دارد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بــر اینکه این 
تفاهم نامه همراه با سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری است، 
افزود: این تفاهــم نامه، همچنین در راســتای اقتصاد مقاومتی و 
ایجاد اشتغال بومی، اهداف ۱7گانه توسعه پایدار و بحث مدیریت 
زیست بومی و اهمیت دادن به زیست بوم های حساس و همچنین 
توافق نامه پاریس و کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و آمادگی 

کشــور برای مقابله با بحث تغییر اقلیم و اهداف کنوانسیون تنوع 
زیستی است.

ابتکار با بیان اینکه احیای تاالب ها نشــانه سالمت چرخه آب هر 
منطقه اســت، تصریح کرد: به دنبال احیای یــک تاالب، آب های 
زیرزمینی، رودخانه ها، وضعیت خاک و کشــاورزی منطقه بهبود 
پیدا می کند؛ بنابراین در این زمینه هدف بســیار مهم و فراگیری 

را مد نظر داریم.
ابتکار در ادامه بــا تاکید بر اینکه دولت یازدهــم و رییس جمهور 
روحانی نسبت به محیط زیســت و تاالب ها توجه ویژه ای دارند، 
گفت: عالوه بر اینکه دولت یازدهم، خود را دولت محیط زیســتی 
می داند، رییس جمهور نیز بارها به اهمیــت و جایگاه تاالب ها در 
حفظ محیط زیســت اشــاره کرده اســت؛ مخصوصا در سفر به 
خوزستان، به صراحت ضرورت احیای تاالب ها را مورد تاکید قرار 
دادند که ایــن موضوع، نگاه دقیق اقتصادی، اجتماعی و زیســت 
محیطی رییس جمهور را نشان می دهد و فرصتی را فراهم می کند 
که ســازمان حفاظت محیط زیســت در زمینه احیای تاالب ها و 

بهره برداری اصولی از این اکوسیستم ها پیشروی کند.
وی با بیان اینکه با همکاری وزارت کار، مجموعه مشــاغل سبز را 
تعریف کرده ایم، گفت: بســیاری از این مشاغل با زندگی مردم در 

روستاها و مشاغل کشــاورزی و دامداری و حفاظت و بهره برداری 
پایدار از طبیعت ارتباط دارد.

عالوه بر این، رویکردهــای خوبی در این زمینه در برنامه ششــم 
لحاظ شده است که امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه نیز بتوانیم 
برای ۱۲ تاالب و روستاییان و عشایر ســاکن اطراف این مناطق و 
دامداران، برنامه ریزی خوبی داشته و قبل از شروع سال۹6 گزارش 
خوبی از این مرحله ارائه دهیم تا بتوانیم وارد مرحله بعدی شده و 
کارمان را در زمینه مشاغل سبز گسترش دهیم. ابتکار همچنین 
با اشــاره به احیای تاالب ورزقان به عنوان تنها تاالب آب شیرین 
خراسان رضوی اظهار کرد: از اسفند سال۹۴ تا اردیبهشت۹5 این 
تاالب با همکاری مردم و سازمان حفاظت محیط زیست احیا شد 
که عالوه بر بازگشت پرندگان به این تاالب، بحث گردشگری رونق 

گرفت و معیشت مردم منطقه نیز برقرار شد. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت، در پایان با تاکید بر اینکه 
سرمایه های اجتماعی و جوانان تحصیل کرده بسیاری در استان ها 
و مناطق مختلف کشور وجود دارد، گفت: این سرمایه اجتماعی، 
آمادگی الزم را دارد تا با تامین مالی، وارد مشــاغل ســبز ازجمله 

تصفیه فاضالب روستایی، بازیافت و... شود.
اصغر نوراله زاده، مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید نیز در این 
مراســم گفت: طی انعقاد این تفاهم نامه بین ســازمان حفاظت 
محیط زیســت و صندوق کارآفرینی امید، فرصت اشــتغال برای 

اقوام محلی نیز ایجاد می شود. 
وی افزود: از جمله اهداف مهــم صندوق کارآفرینی امید، حمایت 
مالی از کسب و کار روستایی است؛ بنابراین وظیفه خود دانستیم 
تا در کنار سازمان حفاظت محیط زیســت قرار گرفته و در بحث 
تامین مالی برای ایجاد مشاغل در روســتاها و بین جوامع محلی 
کمک رســان بوده و در حفاظت از محیط زیست و احیای تاالب ها 

نقش خود را ایفاکنیم.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در پایان تاکید کرد: ســازمان 
حفاظت محیط زیست به خاطر مطالعه مشاغل جایگزین و مشاغل 
سبز در بین جوامع محلی، دســت به کاری ابتکاری زده و مشاغل 
متناسب با اقلیم مناطق را پیشــنهاد داده است که امیدواریم این 
کار به سایر عرصه های محیط زیستی نیز گسترش یابد. صندوق 
کارآفرینی امیــد، با حمایت مالــی از جوامع محلــی به صورت 
قرض الحسنه، به معیشــت خانوارها کمک کرده و در حفاظت از 

محیط زیست نقش خود را ایفا می کند.
تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق 
کارآفرینی امید، با محوریت توانمندسازی جوامع محلی و توسعه 
کسب و کارهای کوچک در راســتای حفاظت از اکوسیستم های 
طبیعی و تاالب های حائز اهمیت بین المللی و دارای برنامه جامع 
مدیریت، با اولویت مشــارکت جوامع محلی ساکن در عرصه های 
طبیعی کشور خصوصا حاشیه تاالب های حائز اهمیت بین المللی، 
به منظور ایجاد و حفظ معیشــت های هم راستا با حفاظت محیط 

زیست منعقد شد.
این تفاهم نامه به مدت پنج ســال اعتبــار دارد و درصورت توافق 
طرفین تمدید خواهد شد. طی این تفاهم نامه، پنج میلیارد تومان 
از محل صندوق کارآفرینی امید به طرح های معرفی شده از طرف 

سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت خواهد شد.

ابتكار: 

مـردمرابرایاحیـایتاالبهـا
پایکـاربیاوریم

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن اشاره به تعریف مجموعه مشاغل سبز، 
اظهار کرد: در شــرایط فعلی بهترین فرصت را داریم تا مردم را به منظور احیای تاالب ها و بهره وری اصولی و 

متناسب از اکوسیستم تاالبی پای کار بیاوریم.

تفاهم نامه همكاری 
بین سازمان 

حفاظت محیط 
زیست و صندوق 

کارآفرینی امید، به 
یكی از کلیدی ترین 

موضوعات کشور 
ما می پردازد و 
با مترقی ترین 

نگاه های جهانی 
تطابق دارد

خبر

رییــس ذخیره گاه زیســت کره خار توران شــاهرود 
گفت: برای نخســتین بار در حاشیه پارک ملی توران 
و در جوار روســتای دزیان، یک قــالده پلنگ مورد 

مشاهده مسافران عبوری از کالته بیدو قرار گرفت.
علی اکبر قربانلو ضمن بیان اینکه مشــاهده پلنگ در 
پارک توران مسبوق به سابقه نبوده است، ابراز داشت: 
برای نخســتین بار گزارش مشــاهده پلنگ در این 
منطقه به محیط بانان اعالم و باعث شــگفتی همگان 
شد؛ چراکه ناحیه زیستگاه یوز آسیایی است، اما هیچ 

پلنگی تابه حال در آن مشاهده نشده است.
وی افــزود: مجــاورت زندگی یــوز و پلنــگ ایرانی 
در این پارک می توانــد از نکات حائــز اهمیت برای 
محیط زیســت کشــور باشــد؛ چراکه یــوز حیوانی 

به مراتب ضعیف تر از پلنگ است.
رییس پارک ملــی توران همچنین گفت: مشــاهده 
پلنــگ در کالته بیدو در روزهای گذشــته توســط 
یک گروه از مردم محلی به همراه طبیعت دوســتان 
روســتای دزیان صورت گرفته که پلنگ، بسیار آرام 
از بغل کوه باال می رود و یکی از مردم، توسط دوربین 
عکاسی که همراه داشته، از این صحنه عکس و فیلم 

تهیه می کند.
قربان لو همچنین از کشف یک فقره شکار غیرقانونی 
در بیارجمنــد خبر داد و گفت: درگشــت انتظامی و 
محیط بانی پارک ملی توران و بــا حکم قاضی بخش 
بیارجمند، از منــزل یک متخلــف ۱۴ قطعه کبک، 
یک قطعه تیهو، ســه قطعه زنبورخوار، 3۹۰ فشنگ 
ســاچمه ای، ۱6فشــنگ غیرمجاز چهار پــاره، یک 
دوربین چشــمی شــکاری و یک قبضه اسلحه بادی 

کشف و توقیف شد.
وی افزود: پرونــده این متخلف به همراه کشــفیات 
تحویــل مراجع قضایی شــد تا دربــاره این متخلف 
تصمیم گیری شــود؛ اما قطعا جزای نقدی و کیفری 

نصیب او خواهد شد.
رییس ذخیره گاه زیســت کره خار توران شــاهرود، 
همچنین از وقوع یک رویداد نادر دیگر در این پارک 
خبر داد و گفت: بعدازظهر شــنبه، یکی از همکاران 
محیط بانی روســتای زمان آباد، یک قالده یوزپلنگ 
را مشــاهده می کنند که قوچی را شــکار کرده و در 
حال خــوردن آن بــوده و به محض شــنیدن صدای 
موتورســیکلت، فرار می کنــد که متاســفانه امکان 

تصویربرداری از آن فراهم نشد.

رییس پارک ملی توران خبر داد:

 مشاهده پلنگ
در توران شاهرود

اخبار
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پیشنهاد  سرد بیر: 
تقویم زند گی ات را به روز کن!

تلنگری بر روح

قبولی من د ر د انشــگاه، این باور را برایم به وجود  آورد  که 
د ر مسیر خوشــبختی قرار گرفته ام و د یگر هیچ مشکلی 
نخواهم د اشــت، اما ترم چهارم بود م که عمویم مرا برای 
پسرش خواســتگاری کرد  و با اینکه هیچ عالقه ای به پسر 
عمویم ند اشــتم فقط به احترام پد رم و اینکه عقد  پســر 
عمو و د ختر عمو د ر آســمان ها بسته شــد ه و البته با این 
شــرط که اد امه تحصیل بد هم، جواب بله را گفتم و رخت 

عروسی بر تن کرد م.
اما متاسفانه د ر کمال ناباوری، عمویم پس از گذشت چند  
ماه، گفت خوش ند ارد  عروسش به د انشگاه برود  و او با این 

حرف ها شوهرم را نیز نسبت به من بد بین کرد .
ناصر و پد رش، آن قد ر روی اعصابم راه رفتند  که به ناچار 
ترک تحصیل کرد م و ما بالفاصله زند گی مشترک خود  را 
آغاز کرد یم. من با اینکه واقعا د وست د اشتم اد امه تحصیل 
بد هم با این شکست کنار آمد م و خود م را برای یک زند گی 
موفق مهیا کرد م؛ چرا که هرگز د لم نمی خواســت پد ر و 

ماد رم از من ناراحت ود لگیر شوند .

اما د ر ششــمین ماه از زند گی مشــترکمان متوجه شد م 
ناصر به کراک معتاد  است و حتی با زنی نیز، رابطه پنهانی 
د ارد . د ر این شــرایط، موضوع را به پد رم اطالع د اد م و او 
پس از مد تی کمکم کرد  و از پســر عمویم طالق گرفتم. 
د وباره به د انشگاه رفتم و کاری نیمه وقت د ر یک شرکت 
بزرگ برای خود م پید ا کرد م. د و ســالی گذشت و د ر این 
مد ت، مرد ی کــه ظاهری کامال موجه د اشــت ســر راه 

زند گی ام قرار گرفت.
پس از جلــب اعتماد م اد عــا کرد  همســرش د ر خارج از 
کشــور اســت و قصد  د ارد  او را طالق بد هد ، پیشنهاد  د اد  
 به عقد  موقت و پنهانــی او د ر بیایم تا بعــد  از آنکه کارها 

جفت و جور شد  مرا به عقد  رسمی خود  د رآورد .
 او خیلی ماهرانه نقش خــود  را بازی کرد  و حتی آپارتمان 
کوچکی را به نام من اجاره کرد  و هر موقع می خواســتیم 
همد یگر را ببینیم به  آنجا می رفتیــم. من با امید واری به 
آیند ه، موضوع ارتباطم با بابــک را ازخانواد ه ام مخفی نگه 
د اشتم و همین مسئله باعث شد  به چنین بد بختی گرفتار 

شوم. بابک چند  برگ از چک هایم را نیز د ر بازار خرج کرد  
و می گفت می خواهد  شرکتی تاســیس کند  و همه چیز 

باید  به نام من و متعلق به من باشد .
طبقه نقشــه ای که کشــید ه بود یم قرار بــود  3 ماه د یگر 
زند گی مشــترک خود  را به طور رسمی آغاز کنیم. ولی او 
پس از آنکه به همین راحتی مرا خام کرد  و ســرم را کاله 
گذاشت متواری شــد  و فکر می کنم به خارج از کشور فرار 

کرد ه باشد . 
حاال من ماند ه ام با آپارتمانی کــه چند  ماه اجاره آن عقب 
افتاد ه و تعهد  د ر قبال چک هایی کــه بابک د ر بازار خرج 
کرد  که فکر می کنم حد ود  14 میلیــون تومان مبلغ کل 

این چک هاست.
 ازد واج اولم اشتباهی بود  که ناشــی از سهل انگاری پد ر 
و ماد رم بود ، ولــی این حماقتی که خود م مرتکب شــد م 
به هیچ وجه قابــل توجیه نیســت و نتیجــه ناآگاهی و 
ند انم کاری خود م است. کاش حواســم را جمع می کرد م 
و با توجه به شکســت اول د ر زند گی ام، فکــرم را به کار 

می اند اختم، تا د چار چنین مشکالتی نشوم.
من از خانواد ه ها خواهش می کنــم د ر هر کاری با یکد یگر 
مشــورت کنند  و منطقی و عاقالنه تصمیم بگیرند ، چون 
تــاوان شکســت های زند گی گاهــی خیلی ســنگین و 

طاقت فرساست.

فکر می کنید چقــد ر زند ه ایم و چند صباح د یگــر می توانیم به 
زند گی اد امه د هیم؟پس از همین امروز شروع کنید و افکار منفی 

و تاریخ گذشته را د ور بریزید.  
تکان نخورد ن

اگر فقط با تحول فکر و برنامه ریزی روی کاغذ می شد  زند گی را از 
این رو به آن رو کرد، االن وضع آد م ها این نبود ؛ چون با این اوصاف 
مطمئنم خود  من االن پاد شاه چند  کشور بود م! پس این خواب و 

خیال ها را از سرتان بیرون بریزید . 
کسی نمی گوید  هد ف گذاری و به ویژه نوشتن آنها کمکی به شما 
نمی کند ، اگر هد فتان معلوم نباشد ، پس موفقیت چه معنایی می 
د هد ؟ اما اگر تمام د ر و د یوار اتاقتــان را هم پر از »من هر روز الغر 
و الغرتر می شوم« بکنید ، تا زمانی که کاری انجام ند هید، اتفاق 

خاصی نمی افتد .
 هیــچ موفقیتی نمی آید  د ر خانــه تان را بزند  و بگوید : »ســالم 
من باالخــره اومد م ســراغت!« افــراد  موفق یک شــبه موفق 
نشــد ند ؛ آنها شــب هایی که شــما ســرزمین هفت پاد شاه را 
ســیر می کرد ید ، بید ار نشســته بود ند  و صبح هایی که شــما 
د ل از جای گــرم و نرمتــان نمی کند یــد ، آفتاب نــزد ه کار و 
 تالششــان را شــروع کرد ه بود ند ؛ پس بعد  از اینکه د ر باشــگاه

 ثبت نام کرد ید  حتی د ر بد ترین شــرایط هم گــوش خود تان را 
بگیرید  و د ر کالس ها شرکت کنید ؛ چون هیچ بهانه ای پذیرفته 

نیست. 
کمک نگرفتن 

اگر گوش د رونتان آن قد ر خوابش ســنگین است که یک نفری 
نمی توانید  بید ارش کنید  یا به هر د لیل د یگری هر کاری می کنید  
نمی توانید  برنامه هایتان را د نبال کنید ، از د یگران کمک بگیرید . 
شما د ر جزیره یا روی کره مریخ زند گی نمی کنید . د وروبرتان پر 
از آد م است. خانواد ه د وستان و آشــنایان و مشاوران آنجا منتظر 
شما نشســته اند . اگر کارهایتان روی هم انبار شد ه و ته جیبتان 
یک قران پول پید ا نمی شود  یا سیستم روانتان پیچ و مهره هایش 
شل شد ه است، د لیل نمی شود  کال بگذارید  زند گیتان نابود شود . 
مگر آد م چند  بــار عمر می کند ؟ زند گی خــود را تنظیم کنید  و 

باشگاهتان را بروید ؛ یاد تان باشد  که هیچ عذری پذیرفته نیست!
انتخاب هد ف اشتباهی 

شاید  برایتان عجیب باشد  که خیلی از ما به جای هد ف خود مان، 
اشتباهی اهد اف د ر و همسایه را د نبال می کنیم! مثال چون همه 
همکالسی ها می خواهند  ارشــد  بخوانند ، ما هم د نبالشان می 
د ویم یا چون همه می گویند  الغری خوب است، ما همه تصمیم 

می گیریم الغر کنیم. اگر چه شاید  خود مان با هیکلمان مشکلی 
ند اشته باشیم. این یکی از د الیلی است که انگیزه ند اریم و برنامه 
ریزی مان را د نبال نمی کنیم. وقتی واقعــا از ته قلبتان چیزی را 
بخواهید ، اصوال باید  انگیزه زیاد ی هم برای رسید ن به آن د اشته 

باشید . 
قد ر وقت را ند انستن 

من یک بار نشستم و حســاب کرد م د ر هفته حد اقل 16 ساعت 
د ر ترافیک می مانم. یعنی ماهی 64 ساعت و سالی 768 ساعت. 
اگر از این وقت استفاد ه می کرد م، می توانستم 32 روز به روزهای 
سال اضافه کنم. بعد  وقت های تلف شــد ه د یگرم را هم حساب 
کرد م؛ مثال د ر مطب د کتر یا پشت د ر آزمایشگاه، د ر شبکه های 
اجتماعی، صف های مختلف، پای تلفن، تلویزیون، صحبت های 
بیهود ه با این و آن، وبگرد ی های بی هد ف، خواند ن کتاب های بی 
مصرف یا صفحه حواد ث روزنامه ها، بحث های جنجالی بی فاید ه، 
رسید گی به خرد ه ریزهای اضافی و بی مصرف اتاق، خیال پرد ازی 

د رباره موضوعات الکی ... 
باز هم بگویم؟ فکر می کنید  چند  روز د یگر می توانستم به سالم 
اضافه کنم؟ حســاب کرد نش وقت تلف کرد ن است، برویم سراغ 

کارهای مهم تر!

تقویم زند گی ات را به روز کن!

شکست تلخ 
ضمیر ناخود آگاه، قد رتی فوق العاد ه د ارد  که حتی اراد ه 

و تصمیم شخص را نیز تحت تاثیر قرار می د هد . 
اگر انســانی موفق به نفوذ د ر ضمیر ناخــود آگاه خود  
بشــود،  تغییرات د لخواه را د ر آن به وجود  آورد  و آن را 
تنظیم کند به راحتی می تواند  د ر مسیر د لخواه خویش 

حرکت کرد ه و موفق گرد د . 
بزرگ ترین عامل موثر د ر ضمیر ناخود آگاه 

چگونه می تــوان د ر ضمیــر ناخود آگاه نفــوذ کرد ؟ 
بزرگ ترین عاملی کــه می تواند  ضمیــر ناخود آگاه را 
تحت تاثیر قرار د هد ، فکر و تصور ا ست و بعد  از آن عمل 
مد اوم؛ یعنــی فکر و عمل مد اوم موجــب تغییر ضمیر 
ناخود آگاه شد ه و باعث به وجود  آمد ن عاد تی د ر انسان 
می گرد د  و ناخود آگاه شــخص را د ر آن مســیر پیش 

می برد ، چه د ر مسیر منفی و چه د ر مسیر مثبت!
انعکاس و ضبط تفکرات ،تصورات و اعمال 

ضمیر ناخود آگاه هر انسانی تفکرات ، تصورات و اعمال 
انســان را د ر خود  منعکس و ضبط مــی کند و عاد ت و 
 خوی برگرفتــه از آن تفکــرات و اعمال د ر شــخص 
به وجود  می آید .  هر کســی بتواند  به کاری عاد ت کند  

به راحتی موفق به انجام آن خواهد  بود . 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می د انید  یک قطره آب د ارای 1۰۰ میلیارد  اتم است.
آیا می د انید  ایران به 2۰ کشور تسلیحات نظامی صاد ر می کند .

آیا می د انید  8۰ د رصد موجود ات د نیا را حشرات تشکیل د اد ه اند .
آیا می د انید  تنها حیوانی که نمی تواند  شنا کند  شتر است.

آیا می د انید  روباه همه چیز را خاکستری می بیند .
آیا می د انید  گربه قاد ر نیست مزه شیرین را تشخیص د هد .

آیا می د انید  یک گرم سم مار کبری می تواند  1۵۰ نفر را بکشد .
آیا می د انید  حس چشایی نوعی پروانه بزرگ 13 هزار بار د قیق تر 

از انسان است.
 آیا می د انید  الما شتر بد ون کوهانی اســت که به هنگام عصبانیت

 بر صورت طرف مقابل تف می اند ازد .
آیا مــی د انید  قلــب گنجشــک 1۰۰ بــار د ر د قیقه مــی تپد و 

گنجشک ها روی زمین می پرند .
آیا می د انید  فیل تنها حیوانی است که می تواند  ایستاد ن روی سر 

و گرد ن را یاد  بگیرد .
آیا می د انید  یک موش کور 14 سانتی می تواند  د ر یک شب، تونلی 

به طول 4/۹1 متر حفر کند .

موفقیت

هایالیت

سومین قد م: مانند  یک سوپرمن بایستید 
ســومین قد م این اســت که ژســت یک قهرمان را بگیریــد ؛ یعنی 
 صاف بایســتید ، قفســه ســینه را بیــرون د اد ه و ســر را کامال باال

 بگیرید . 
ژست قهرمانانه سبب می شــود  اعتماد  مغز به کاراییش افزایش یابد . 
د ر واقع این حالت ترفند ی برای افزایش قابلیت و توانایی مغز اســت. 
نتیجه آزمایش ها نشــان می د هد  ژســت قهرمانانه ســبب افزایش 

هورمون تستوسترون د ر زنان و مرد ان می شود .
چهارمین قدم: د ستان خود  را مشت کنید 

قد م چهارم این است که د ست راســت خود  را مشت کنید  و به مد ت 
4۵ ثانیه بســته نگه د ارید ، ســپس آن را برای 1۵ ثانیــه باز کنید  و 

مجد د ا 4۵ ثانیه مشت کنید . 
این عمل سبب می شــود  نیمکره چپ مغز فعال شد ه و بد ن د ر یک 
وضعیت چالش ذهنی قرار گیرد  تا از اســترس بــرای بهبود  عملکرد  

بد ن استفاد ه کند .
رابرتسان معتقد  است استرس یک منبع انرژی عظیم است؛ بنابراین 
می توان آن را برد اشــت کرد  و از آن د ر جهت موفقیت کمک گرفت، 
 د ر غیر این صورت اهرمی برای جذب پیری، افســرد گی و ســرطان 

می شود . 
پیاد ه سازی این راهکار د ر تمام بحران های زند گی، سبب بروز اعتماد  
به نفسی فوق العاد ه و انگیزه و شعفی وصف ناپذیر می شود  که الزمه 
پیشــرفت اســت. این تصاد فی نیســت که بزرگ ترین آثار هنری و 
علمی هنرمند ان و د انشمند ان د ر د وران تاریک و بحرانی زند گیشان 

پد ید  آمد ه است.
باهوش باشید  و نوسانات و بحران های عاطفی و اقتصاد ی را به ابزاری 

برای افزایش خالقیت و بهره وری تبد یل می کنید .
 یاد مان باشــد  تا زمانی که نفس می کشیم، اســترس همراه ماست، 
تصمیم با ماست که آن را به فرصتی برای پیشــرفت تبد یل کنیم یا 

مغلوب و مغبون شویم. 

-  شــما اگه از طرز زند گی کسی خوشــت نمیاد ، به 
جای اینکه اون شخص رو زیر سوال ببری، سعی کن 
خود ت اونجور که فکر می کنی د رسته زند گی کنی؛ 

باید یاد  بگیریم که آد ما متفاوتند. 
- وقتی کســی رو د لتون حســاب باز کرد  حسابشو 

خالی نکنین!
- د رسته انسان موجود ی اجتماعیه، اما این اجتماعی 

که شما ساختین اصال انسانی نیست. 
- آد ما عقد ه ها و کمبود اشون رو پشت مسخره کرد ن 

بقیه پنهون می کنن. 
- بی محلی کرد ن با اختالف زیاد ی تو صد ر قوی ترین 

سالح های ساخته شد ه به د ست بشر قرار د اره. 
- احترام بیش از حد ، توهمش از کوکائینم بد تره. 

- هر انسانی سرانجام د ر شرایطی قرار خواهد  گرفت 
که وجد انش از او سبقت بگیرد . 

- گفتن و بیانی که کامل تر است تنها پاره ای از اوقات 
پد ید  می آید . تنها کسانی که جسورترند  نسبت به آن 
توانمند  هســتند  زیرا این کاری است د شوار. مشکل، 

د ستیابی به وجود  است. 

چهارقد م از استرس تا موفقیت )2(
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شــیوانا و جمعی از شــاگرد ان برای تعمیر پلــی د ر رود خانه 
باالد ســت د هکــد ه، صبــح زود  از مد رســه خارج شــد ند  و 
نزد یکی های ظهر به پل رســید ند . ســاعتی که گذشت، یکی 
از شاگرد ان که مشــغول اره کرد ن و تعمیر پل بود ، ناگهان بر 
د ستانش کوبید  و با صد ای بلند  گفت: »وای بر من، یاد م رفت 
جریان آب چشمه را عوض کنم. تا غروب که برگرد یم، باغچه 

سبزیجات زیر آب غرق می شود .« 
همه شــاگرد ان از این اتفاق ناراحت شــد ند  و د ســت از کار 
کشــید ند . شــیوانا گفت: این اتفاق از صبح رخ د اد ه است؛ اما 
االن برای تعمیر پل به وجود  همه ما نیاز است. حتی یک نفر از 

ما هم که به مد رسه باز گرد د ، کارپل نیمه تمام باقی می ماند  و 
زحماتمان هد ر می رود . سعی کنید  سریع تر کار ر ا تمام کرد ه 
و تا غروب نشد ه پل را تعمیر کنید  تا حد اقل اگر سبزی ها را از 

د ست د اد ه ایم پل را نگه د اریم و از د ست ند هیم!
اما شاگرد ی که مقصر غرقاب شد ن باغچه سبزیجات بود  آرام 

نمی گرفت و د ست و د لش به کار نمی رفت. 
شــیوانا وضعیت کاری او را که د ید ، نزد ش رفت و به او گفت: 
آیا ناراحتی تو باعث می شــود  آب از روی سبزی های باغچه 

برد اشته شود  و سبزی ها سالم بمانند ؟!
شاگرد  با تعجب گفت: نه! برای آن سبزی ها از من د یگر کاری 
بر نمی آید  تا االن هــم به خاطر جریان آب بایــد  از بین رفته 

باشند !
شــیوانا گفت: خب تو با رفتاری که د ر پیش گرفته ای، کاری 

می کنی که تعمیر این پل هم ناقص انجام شد ه و خرابی های 
امروز مضاعف شــود . همه مــی د انیم که از د ســت تو برای 
ســبزی ها کاری بر نمی آید ، اما برای پل می توان کاری کرد . 
آد م عاقل کســی اســت که تمام هم و غم خود  را روی چیزی 
بگذارد  کــه روی آن کنترل د ارد ، نه چیــزی که اصالحش از 
د ست او خارج است. باغچه ســبزی را چون کاری د یگر از تو 
برایش بر نمی آید ، فراموش کن و به پل بچســب که می توانی 
کاری برایــش انجام د هی! بــرای خرابی باغچه کســی تو را 
ســرزنش نمی کند . چون عمد ی نیست و اصالح آن از کنترل 
تو خارج اســت، اما برای هد ر رفتن پــول االن مقصری و اگر 
اتفاقی بیفتد  باید  خود ت پاســخ گو باشــی. انسان ها مسئول 
پاسخ گویی به کارهایی هســتند  که روی آنها کنترل د ارند  و 

کاری برای اصالح کرد ن از آنها بر می آید . 

پیرمرد ی نزد پزشک رفت و گفت: حافظه ام ضعیف شد ه است.
پزشک گفت: به علت پیری است.

پیرمرد: چشم هایم هم خوب نمی بیند .
پزشک: ای پیر کهن، علتش پیری است.

پیرمرد: پشتم خیلی د رد  می کند .
پزشک: ای پیرمرد  الغر، این هم از پیری است

پیرمرد: هرچه می خورم برایم خوب نیست.

طبیب گفت: ضعف معد ه هم از پیری است.
پیرمرد گفت: وقتی نفس می کشم نفسم می گیرد .

پزشک: تنگی نفس هم از پیری اســت وقتی فرا می رسد  صد ها 

مرض می آید .
پیرمرد  بیمار خشمگین شــد  و فریاد  زد : ای احمق تو از علم طب 

همین جمله را آموختی؟!
 مگر عقل نــد اری و نمی د انی که خد ا هــر د رد ی را د رمانی د اد ه 

است. تو از بی عقلی د ر جا ماند ه ای.
 پزشــک آرام گفت: ای پد ر عمر تو از شصت بیشــتر است. این 

خشم و غضب تو هم از پیری است.
 همه اعضای وجود ت ضعیف شد ه صبر و حوصله ات ضعیف شد ه 

است.
 تو تحمل شنید ن د و جمله حرف حق را ند اری. همه پیرها چنین 

هستند . به غیر پیران حقیقت.
از برون پیر است و د ر باطن صبی         

                                                               خود  چه چیز است؟ آن ولی و آن نبی

پیر و پزشک

سود وکو

آنچه از تو بر می آید !

خیر خواه باش 
آیا می د انی وقتی نیــت و آرزوی تو برای د یگران خیر باشــد ، 
همان نیت به خــود ت باز می گــرد د ؟ اگر برای کســی طلب 
آرامش و آســایش کنی، همــان را د ریافت خواهــی کرد . اگر 
مهر و محبت را برای د یگــران بخواهی، خود ت هم از این مهر و 
محبت برخورد ار می شوی. اگر د ر د یگران فقط زیبایی و خوبی 
ببینی، د یگران هم جذب زیبایی و خوبی تو می شوند . به زبانی 
ساد ه تر آنچه را که از قلبت بیرون بریزی، میزان بیشتری از آن 
را د ریافت می کنی. به این مطلب بســیار د قــت کن زیرا کلید  
ســعاد ت و موفقیت زند گی ات خواهد  بود . وقتــی ارتباط تو با 
د یگران عاری از هر گونه پیچید گی باشــد  و از شاد ی آنان شاد  
و از ناراحتی شان ناراحت شــوی، پرورد گار هم به اند ازه پاکی 
نیتت، خوشی و سعاد ت ســر راهت قرار می د هد . وقتی از نظر 
تو همه مرد م گرامی و بند ه خاص خد اوند  باشــند ، خواه ناخواه 
رفتار تو با آنها توام با احتــرام، محبت و خلوص نیت خواهد  بود  
که رضایت خاطر شــان را فراهم می کند  و به این جهت انرژی 
مثبتی از آنها ســاطع می شــود  که با انرژی خــاص تو همنوا 

می گر د د و موارد ی بسیار عالی برایت به ارمغان می آورد . 
اگر د وست د اری به کمال برســی، باید  این کمال را د ر د یگران 
ببینی و از این بابت آنها را گرامی بــد اری تا همین کمال د ر تو 
رخنه کند . زمانی که فریب هوای نفــس را بخوری و د یگران را 
به حســاب نیاوری، د ر واقع ارتباط معنــوی ات را با آنها قطع 
کرد ه ای که نه تنها د ر زند گی پیشــرفتی نخواهی کرد ، بلکه به 
خاطر ایجاد  انرژی منفی شد ید  مد ام موانع زیاد ی بر سر راهت 
سبز خواهند  شــد ، د ر واقع د ســت کم گرفتن د یگران موجب 

جذب انرژی منفی می شود . 
وقتی همه مرد م را کالهبرد ار، گناهکار، تنبل و ... بد انی، حس 
برتری طلبی د ر تو تقویت می شود ، کم کم از منبع انرژی الهی 
فاصله می گیری و د ر نهایت د رهای نعمات الهی به رویت بسته 
خواهند  شد . وقتی الگوی ذهنی  ات را تغییر د هی و برای مرد م 
د ر هر مقام و مرتبه ای ارزش قائل شــوی، انرژی ارتعاشــی تو 
باال می رود  یعنی از شــر هوای نفس خالص می شوی و د ر این 

صورت موارد  مثبت و خوبی هم د ر زند گی ات پیش می آید . 

د لنوشتهمثبت اند یشی 

شما اقتد  ار د  نیای خود   هستید.
 به همان چیــزی خواهید رســید   که اند  یشــید  ن بــه آن را 

بر می گزینید.
پس از اند  یشــه هایی که مشــکل و رنج می آفرینند   ، د  وری 
کنید  . اعتقاد   به محد  ود  یت های کهنــه و کمبود   ها را انتخاب 

نکنید   .
آنچه به گذشته مربوط است، گذشته  و تمام شد  ه است . اکنون 
وقت آن اســت که با خود   چنان رفتار کنید   که د  وست د  ارید   با 
شما آنگونه رفتار شود  ؛ بنابراین با خود   مهربان باشید   و د  وست 

د  اشتن و تایید   خود   را آغاز کنید  .
خویشتن د  وستی از آنجایی شروع می شود   که هرگز و د  ر هیچ 

شرایطی و برای هیچ چیزی از خود   انتقاد   نکنید  .
 آنها که موهای صاف د  ارند   فر می    کنند

و آنها که موی فر د  ارند   مویشان را صاف می کنند  .
عد  ه ای آرزو د  ارنــد   خارج بروند   و آنها که خارج هســتند   برای 

وطن د  لشان لک زد  ه و ترانه ها می سرایند  .
مجرد  ها می خواهند   ازد  واج کنند  

متاهل ها می خواهند   مجرد   باشند  ...
عد  ه ای با قرص و د  ارو از بارد  اری جلوگیری می کنند   و عد  ه ای 

د  یگر با قرص و د  ارو می خواهند   بارد  ار شوند  ...
الغرها آرزو د ارند چاق شوند  

و چاق ها همواره حسرت الغری را می کشند  .
شاغالن از شغلشان می نالند  ، بیکارها د  نبال همان شغلند  .

فقرا حســرت ثروتمند  ان را می خورنــد  و ثروتمند  ان د  غد  غه 
ند  اشتن صفا و خون گرمی فقرا  را د  ارند  ...

افراد   مشــهور از چشــم مرد  م پنهان می شــوند   مرد  م عاد  ی 
می خواهند   مشهور شد  ه و د  ید  ه شوند  .

سیاه پوستان د  وست د  ارند   سفید  پوست شوند   و سفید  پوستان 
خود   را برنزه می کنند  ...

 و هیچ کــس نمی د  انــد   تنها فرمول خوشــحالی این اســت:
 »قد  ر د  اشته هایت را بد  ان و از آنها لذت ببر«

قانون های ذهنی می گویند   خوشبختی یعنی »رضایت«
مهم نیست چه د  اشته باشی یا چقد  ر...

 مهم ایــن اســت کــه از همانــی کــه د  اری راضی باشــی 
آن وقت »خوشبختی...«
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پیشنهاد سردبیر: 
وضعیت سرمربی  ذوب آهن امروز مشخص می شود

چهره روز

در کنار تمام دالیلی که برانکو را تبدیل به یک مربی دوست داشتنی 
در بین هواداران پرسپولیس کرده، قرمزها او را به خاطر یک موضوع 
جالب دوست دارند. پروفسور اســتاد شکستن طلسم های چندین 
ساله است. فصل قبل بود که پرسپولیس با تک گل جری بنگستون 
توانست طلسم چندین سال نبردنش در تبریز مقابل تراکتورسازی 
را از بین ببــرد و این تیم را شکســت 
دهد. امسال نوبت شکست طلسم 
اصفهان بود و شــاگردان برانکو 
بعد از 13 سال ســپاهان را در 
نصف جهــان شکســت دادند. 
روز جمعه  هم او توانســت نفت 
تهران را شکست دهد که قرمزها 
آخرین بــار در دوره مصطفی 
پیــروز  دنیزلــی، 
بازی با این تیم 

شده بودند.

پروفسور طلسم شکن

مدافع اورتون به سبب تشــکر از دروازه بان تیمش برای مهار دو 
پنالتی، او را به رستوران دعوت کرد.

اورتــون در هفته هشــتم لیگ برتــر در زمین منچسترســیتی 
صدرنشین، به تســاوی یک بر یک رســید تا تیم صدرنشین این 
فصل را متوقــف کرده باشــد. »تافی ها« خیلی از ایــن نتیجه را 
مدیون مارتن اســتکلنبرگ، دروازه بان هلندی خود هستند که 
توانســت دو ضربه پنالتی را مهار کند. او در نیمه نخست پنالتی 
کوین دی برویــن را مهار کرد و در نیمه دوم نیز توانســت پنالتی 

سرخیو آگوئرو را دفع کند. 
در هر دو صحنه، بی دقتی فیل جاگیلکا، مدافع اورتون باعث شد 
تا داور خطای پنالتی اعالم کند. اســتکلنبرگ اما با مهار این دو 
توپ، در کنار هشــت دروازه بان دیگر در تاریخ لیگ برتر انگلیس 
قرار گرفت که توانسته است دو ضربه پنالتی را در یک بازی مهار 
کند. پیش از او تنها هلندی که موفق به این کار در لیگ برتر شده 
بود، ادوین فان در سار، دروازه بان پیشین فوالم و منچستریونایتد 
بود. استکلنبرگ با ابراز خوشــحالی از مهار دو ضربه پنالتی برابر 
منچسترســیتی گفت: جاگیلــکا خیلی کار مــن را در این بازی 
سخت کرده بود. مهار پنالتی دوم خیلی سخت تر بود. قبل از زدن 
پنالتی دوم، جاگیلکا به من گفت اگر بتوانم این ضربه را مهار کنم، 
من را به رســتوران خواهد برد. او حاال باید بــه قولش عمل کند 
و البته دیگر نباید تا این حد کار یک دروازه بــان را در یک دیدار 

سخت کند.

هواداران چارلتون با پرتاب عروســک های خوک به داخل زمین، 
اعتراض خودشان را نســبت به حضور مالکان گسترده در فوتبال 

انگلیس نشان دادند.
مدت هاست مالکان تیم های انگلیسی را میلیاردرهایی از سراسر 
جهان تشــکیل می دهند. حضــور این افــراد ثروتمند در رأس 
باشگاه های انگلیسی با مشکالت زیادی از جمله باال رفتن هزینه 
بلیت های ورزشگاه همراه شده اســت. به همین خاطر هواداران 
چارلتون در بازی روزشــنبه دســت به اعتراض زدند و با پرتاب 
عروســک های خوک به داخل زمین، نارضایتی خود را از حضور 

مالکان و به فروش رفتن باشگاهشان ابراز کردند. 
در بازی چارلتون و کاونتری ســیتی در لیگ دسته یک انگلیس، 
پرتاب عروسک های خوک به داخل زمین به حدی شدت گرفت 

که داور مسابقه مجبور شد برای دقایقی بازی را متوقف کند. 
چارلتون که ســال ها در لیــگ برتر انگلیس بود، مدتی اســت از 
ســطح نخســت فوتبال انگلیس فاصله گرفته اســت و هواداران 
 این تیم سیاســت هــای مالــکان باشــگاه را دلیلی بــرای این 

مسئله می دانند.

   ســتاره پورتو بر ســر انتخاب تیمش در فصل نقــل و انتقاالت 
بر ســر دوراهی قــرار دارد. روبن نــوس، بازیکن جــوان پورتو 
 مورد توجــه توامــان لیورپول و چلســی برای خریــد در فصل 

نقل و انتقاالت زمستانی قرار گرفته است.
این بازیکن 19 ســاله پدیده آینــده فوتبال پرتغال محســوب 
می شــود و ابتدا لیورپول بــرای خریــد او پیش قدم شــد؛ اما 
 حاال چلســی با ارائه پیشــنهادی 35 میلیون پونــدی به رقیب 
 باشــگاه قرمز در جــذب بازیکن پرتغالی تبدیل شــده اســت. 
باشگاه لندنی حاضر شده عالوه بر پرداخت 35 میلیون یورو یکی 
از بازیکنان خود را هم به تیم پرتغالی بدهد. چلسی امیدوار است 

تا هفته اول نوامبر جواب مثبت »نوس« را دریافت کند.

مهاجم هلندی تیم فوتبال شــیاطین سرخ دو مشــتری جدی دارد.
ممفیس دپای که در تابســتان 2015 با قراردادی 26 میلیون پوندی 
از پی اس وی آیندهوون به منچستریونایتد پیوست، اوضاعش با حضور 
ژوزه مورینیو روی نیمکت مربیگری شــیاطین ســرخ تغییر کرد. این 
مهاجم هلندی که فصل گذشــته 29 بازی لیگ برتری انجام داد و تنها 
موفق به زدن دو گل شــد، این فصل تنها در ســه بازی فرصت حضور 
در زمین را پیدا کرده و شــایعه جدایی اش از جمع پرافتخارترین تیم 

انگلیس مطرح است. 
براســاس گزارش روزنامه »دیلی اکســپرس« انگلیس، باشگاه میالن 
وضعیت دپای 22 ســاله را زیرنظر دارد تا در صورت امکان، این مهاجم 
جوان را در مــاه ژانویه و در پنجره نقل وانتقاالت زمســتانی به خدمت 
 بگیرد. این در حالی اســت که روز گذشــته نشــریه »بیلــد« آلمان 
در گزارشی مدعی شد که ولفسبورگ هم به دنبال جذب مهاجم هلندی 
شیاطین سرخ است. با این وجود دپای اخیرا در مصاحبه ای عنوان کرد 
که ژوزه مورینیو به او اعتقاد دارد و برای تصاحب جایگاه خود در باشگاه 

رویایی اش خواهد جنگید.

دعوت به رستوران 
به خاطر مهار دو پنالتی

 اعتراض به حضور میلیاردرها 
در فوتبال جزیره

چلسی رقیب لیورپول 
در راه خرید ستاره پورتو

رقابت میالن و ولفسبورگ 
بر سر جذب دپای

فوتبال جهان

.
   ایــن روزها مهم تریــن بحث پیرامون باشــگاه تراکتورســازی 
به ماندن یا رفتن ســروش رفیعی هافبک این تیــم بر می گردد و 
 در حالی کــه مذاکرات خوبی از ســوی مدیران باشــگاه صورت 
 گرفته اســت؛ اما هنــوز قــرارداد وی تمدید نشــده و بحث در

 این باره ادامــه دارد.در همیــن زمینه خبر رســید که مصطفی 
آجورلو برای حفظ ســروش، دســت بــه اقدامی جالــب و البته 

احساسی زده است.
مدیرعامل تراکتورســازی قبل از بازی تیمش برابر سایپا در جمع 
بازیکنان تراکتورسازی حاضر شد و خطاب به آنها در حضور خود 
سروش گفت هر کسی دوست دارد سروش در تراکتورسازی بماند 
کف بزند و پس از این جمله صدای کــف زدن بازیکنان فضا را پر 
کرد و رفیعی نیز که از این اقدام شگفت زده و احساسی شده بود از 

آجورلو و همبازیان خود تشکر کرد.

اقدام جالب آجورلو برای حفظ سروش رفیعیمصدومیتم  شدید  نیستخرج 15 خانواده را می دهم
مصدومیت خســرو حیدری می تواند بدترین 
خبر برای علیرضا منصوریان باشد. آن هم در 
روزهایی که اســتقالل با دو برد پی در پی در 
لیگ و یک برد در جام حذفی تــازه از بحران 
خارج شده اســت. حیدری یکی از مهره های 
کلیدی استقالل اســت و نبود او در بازی های 
بعدی اســتقالل می تواند منصوریان را دچار 
دردسرهای تازه ای کند. خسرو درباره وضعیت 
پای مصدومش گفته اســت: »در یک صحنه 
بازیکن تیم ســیاه جامگان ضربه محکمی به 
پشت ساق پای من زد که درد شدیدی را برایم 
به وجود آورد. پس از آن صحنه چند دقیقه ای 
با همان درد شــدید به بازی ادامــه دادم، اما 

شرایط به گونه ای شد که دیگر نمی توانستم در 
زمین حضور داشته باشــم و به همین دلیل از 
بازی خارج شــدم. پس از پایان بازی نیز کادر 
پزشــکی تیم بالفاصله پیگیر شرایط من شد 

فکر نمی کنم مشکل خاصی داشته باشم.«

بازیکنان ســابق نفت، به شــدت از دســت این تیم و مدیرانش به 
خاطر عدم پرداخت مطالباتشان ناراحت هستند اما آتش علیرضا 
بیرانوند از بقیه نفتی های سابق تندتر است. گلر یک تیم ملی، بعد 
از بازی پرسپولیس- نفت تهران آنقدر عصبی بود که بعد از پایان 

بازی مقابل رختکن نفتی ها حرکت ناشایستی انجام داد. 
بیرانوند البته برای عصبانیتش دلیــل دارد. خبرآنالین از قول او 
نوشته: نفت در سه سال اخیر برند شده و این حاصل تالش ماست. 
آقای زنگنه خرج یک خانواده را می دهد اما من خرج 15 خانواده 

را می دهم. 
بهنام پیشــرو می گوید از پرســپولیس پول بگیرید. دارم دیوانه 
می شوم. گلرخسار را فقط کنار علی دایی می بینیم که دارد عکس 
یادگاری می گیرد. شــرکت بهنام پیشــرو، باشــگاه نفت را نابود 

می کند.
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره وضعیت سرمربی تیمش 
توضیحاتی را ارائه کرد. سعید آذری درباره شرایط حسینی 

می گوید: حسینی سه بازی، سکان دار ذوب آهن بوده است 
که ما در هر ســه بازی پیــروز شــده ایم. او توانمندی های 
خود را اثبات کرد و توانست ســپاهانی را شکست بدهد که 
از زمانی که من آمده بودم حدود 6 ســال نتوانســته بودیم 
آنها را شکســت دهیم. آذری ادامه می دهد:  امروزدر جلسه 
با اعضای هیئت مدیره باید این موضوع بررســی شود و آن 
جلسه بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده است. من فکر می کنم 
همه ما باید کمک کنیم یک سری نیروی تازه نفس و جوان 
مثل مجتبی حســینی بیایند. من اعتقاد خاصی به مجتبی 
دارم و مطمئنم که یکی از ســرمربیان ایده آل فوتبال ایران 
در آینده خواهد شــد کمااینکه باید از زحمــات آقا یحیی 
هم تشکر کنم. فکر می کنم حســینی خود را اثبات کرد که 

سرمربی تیم بزرگی مثل ذوب آهن باشد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در خصوص عــدم پرداخت 
بدهی 25 میلیارد تومانی »م.پ« پسر اسطوره فوتبال ایران 

به شــرکت بازرگانی دولتی ایران بابت خرید برنج و شــکر 
بعد از گذشت بیش از یک و نیم ســال گفت: آقای »م.پ« 
قول داده اســت که طلب خود را به شرکت بازرگانی دولتی 
ایران پرداخت کند و ضمانت نامه ارائه دهد، اما ما نیز در این 
خصوص شکایت نامه خود را تنظیم کرده ایم. وی در خصوص 
ملکی که »م.پ« از بستگان درجه یک خود به عنوان وثیقه 
در منطقه لواسانات در گرو گذاشته اســت افزود: ملکی که 
»م. پ« در گرو شــرکت بازرگانی دولتی بــرای خرید برنج 
و شــکر )به مبلغ 25 میلیارد تومان( قــرار داده در مرحله 
کارشناسی قیمت اســت تا درصورتی که فرد یادشده بدهی 
خود را تســویه نکند، ملک وی به مزایده گذاشته  شده و به 
فروش برســد. ملک وی در مرحله ارزیابی و قیمت گذاری 

است و با رأی دادگاه می توانیم ملک را به فروش برسانیم. 

 برنامه رقابت های جام جهانی و جایزه بزرگ تکواندو در حالی 
از سوی فدراســیون جهانی اعالم شده که فدراسیون تکواندو 
در برزخ انتخاب کادر فنی و شروع دوباره برنامه های تیم ملی 

مانده است.
تکواندوی ایران که با قهرمانی در آســیا و جهان و از همه مهم 
تر رونمایی از چند تکواندوکار جوان و با آتیه چون عاشورزاده، 
خدابخش، هادی پــور، یعقوبی، عمیــدی و.... برای رقبای تا 
دندان مسلح خود در بازی های المپیک تابستانی ریو 2016 
خط و نشان کشــیده بود، دســت خالی این رقابت ها را ترک 
کرد. نتایج تکواندو در ریو آنقدر ضعیف و غیرقابل دفاع بود که 
مسئوالن حرفی برای گفتن نداشته باشند و بازهم به تشکیل 
کمیته کارشناسی و بررســی دالیل ثبت چنین نتایجی روی 
آوردند. کمیته ای که جلســات معدودی داشــت و خروجی 
آن با وجود گذشــت نزدیک به 50 روز از بازگشت تیم ملی از 
برزیل هنوز منتشر نشده است. فدراسیون تکواندو از برگزاری 
چنین جلســاتی بعد از المپیک 2012 لنــدن تجربه الزم را 
کســب کرده، برای اعالم نتایج بررسی های خود در خصوص 

ریو بدون شک اشــتباهات بعد از لندن را تکرار نخواهد کرد. 
اما اعالم زمان و مکان رقابت های جام جهانی و مرحله نهایی 
گرند پری باعث شــد تا متولیان تکواندو بــرای ارائه گزارش 
بررسی ها و همچنین معرفی کادر فنی زودتر از آنچه در ذهن 
داشــتند به جمع بندی الزم رســیده و برنامه های آتی تیم 
ملی را اعالم کنند.  هر چند جسته و گریخته شنیده می شود 
بیژن مقانلو به عنوان ســرمربی به کار خود ادامه خواهد داد، 
ولی خبرهای رســیده از فدراســیون حکایت از انتخاب سید 
نعمت خلیفه به عنوان ســرمربی برای حضور در جام جهانی 
دارد؛ البته باید تاکید داشــت که انتخاب مربیان تیم ملی در 
فدراسیون تکواندو سلیقه ای است و شــخص فدراسیون در 
مورد آن تصمیــم گیری می کند. در حالی کــه باید مکانیزم 
خاصی برای حضور مربیان در تیم های ملی تعریف شــده و 
کمیته فنی فعالیت موثرتری در این خصوص داشــته باشند. 
به هر حال تا زمان شــروع رقابت های جام جهانی کمتر از دو 
ماه فرصت داریم و اگر قرار است تیمی به این مسابقات اعزام 
و نتیجه الزم را کسب کند باید هر چه زودتر تکلیف کادر فنی  
مشخص شده و تکواندوکاران واجد شــرایط به اردو دعوت  و 

کار آماده سازی آغاز شود.

در حالی که دربی اصفهان با حواشی خداحافظی محرم نویدکیا همراه بود، مدیران عامل و بازیکنان دو باشگاه 
سپاهان و ذوب آهن به 
همراه محسن ترکی 
عشــق  کمپین  به 
قیمت نداره پیوستند. 
حرکت مردمی »عشق 
برای  نداره«  قیمت 
ادای احتــرام بــه 
مدافعــان حرم اهل 
بیت )علیهم السالم( 
و تکریــم خانواده 
معظم شهدای مدافع 
حرم و توسط هیئت 
فداییان حسین )ع( 
اصفهان آغاز به کار 

کرده است.

قاب روز منهای فوتبال

اصفهانی ها به کمپین »عشق قیمت نداره« پیوستندتکواندو در برزخ انتخاب کادر فنی

 وضعیت سرمربی  ذوب آهن 
امروز مشخص می شود

منزل اسطوره فوتبال ایران 
در لیست مزایده دولت

تیم ملی فوتســال ایران در رقابت های جام جهانی توانست 
بدرخشد و عنوان سومی مسابقات را از آن خود کند. عنوانی 
که برای اولین بار یک تیم گروهی توانست به دست بیاورد و 
ملی پوشان ایران دست به کار بزرگی زدند؛ چرا که تیم ملی 
در حالی در هشتمین دوره مســابقات جام جهانی شرکت 
کرد که به هیچ عنوان امکانات و شــرایط مناسبی نداشت. 
بازی های دوســتانه مناســب، اردوهای تدارکاتی خوب، 
زمین تمرین مناسب، لباس مناسب، توپ مناسب و تمامی 
مواردی که یک تیم ملی نیاز دارد را نداشــت اما توانست با 
این  حال دست به کار بزرگی بزند. در کنار تمام این کمبود 
امکانات، نامشــخص بودن وضعیت کمیته فوتسال را هم 
اضافه کنید. کمیته ای که مدت هاست وضعیتش نابسامان 
است و رییســی ندارد. پس از اینکه ســید رضا افتخاری به 
عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل انتخاب شد علی کفاشیان 
سرپرست کمیته فوتسال شــد و تیم ملی با همین شرایط 
به جام جهانی رفت. انتخاب کفاشــیان به عنوان سرپرست 
کمیته فوتسال مناسب و خوب بود زیرا او در کمیته فوتسال 
آسیا هم عضو اســت و می تواند شــرایط تیم ملی را بهبود 
بخشــد؛ اما در این بین به نظر می رســد کفاشیان خیلی 
خودش راغب برای فعالیت در این زمینه نبود .همه منتظر 
بودند که پس از اتمام جام جهانی وضعیت کمیته فوتسال 
مشخص شود چرا که مســئوالن قول داده بودند پس از این 
مسابقات تکلیف را روشــن کنند اما گویا امروز و فرداها باز 
هم ادامه دارد و قرار نیســت که حــاال حاالها این وضعیت 

مشخص شــود. در کنار این موارد شنیده شــده فردی به 
نام مرتضی تجریشــی که سال ها در اســکواش)!( فعالیت 
می کرده قرار است به عنوان رییس کمیته فوتسال معرفی 
شود. اتفاقی بســیار عجیب که نشــان می دهد هیچ فکر 
و منطقی پشت آن نیســت. گویا تجریشی که مشاور مدیر 
کل بودجه وزارت ورزش و جوانان هم بوده از ســوی وزارت 
به فدراسیون تحمیل شده اســت و وزارت ورزش قصد دارد 
بار دیگر از قدرت خود اســتفاده کند و اشخاص خود را در 
فدراسیون فوتبال جایگزین کند وگرنه چه کسی تیمی که 
سوم جهان شده و توانسته دست به موفقیتی بزرگ بزند را 
به شخصی می سپارد که هیچ رزومه ای در فوتسال و فوتبال 
نداشته است. تجریشــی در این زمینه به فارس گفت: هنوز 
از فدراسیون فوتبال صحبتی با من نشــده است اما وزارت 
ورزش یکسری صحبت ها را با من انجام داده که هنوز چیزی 
قطعی نشده اســت. قرار اســت تا چند روز آینده همه چیز 
مشخص شود و پس از آن می توان در این باره صحبت کرد.  
به هر حال این انتظار از فدراسیون می رود که فوتسالی ها را 
برای مهم ترین پست این کمیته انتخاب کنند؛ چرا که باید 
به شرایط فوتسال و حاشیه هایی که این رشته دارد واقف بود 
تا بتوان با مدیریت خوب این اتفاقات را به حداقل رســاند و 
شاهد موفقیت های آینده این تیم باشیم. امیدواریم بهترین 
شــخص برای حضور روی صندلی ریاست کمیته فوتسال 
انتخاب شــود تا آینده ای درخشــان را برای ســالنی بازان 

متصور شویم.

 اســکی از جمله رشــته های ورزشی اســت که به خاطر 
هزینه های باالیی که دارد هیچ وقت رنگ همگانی شــدن 
را به خود نخواهد دید و هر ســال هم از دســترس طبقه 

معمولی دورتر می شود و به مرفهین می چسبد.
اسکی بدون شک ورزش گرانی است. هرچقدر هم عده ای 
در داخل یا خارج فدراسیون بخواهند وانمود کنند که این 
رشته همگانی است و مختص قشر مرفه جامعه نیست اما 
آنچه در عمل مشخص اســت هزینه یک روز اسکی برای 
یک نفر )بدون حساب هزینه رفت و آمد و تغذیه( حداقل 

200 هزار تومان آب می خورد.
یعنی اگر یــک خانواده چهــار نفره بخواهند بــه یکی از 
پیست های اطراف تهران بروند و یک روز اسکی بازی کنند 
حدود ۸00 هــزار تومان فقط هزینه حضور در پیســت و 
کرایه چوب اسکی و لباس می شود و با اضافه شدن هزینه 
رفت و آمد و یک وعده ناهــار به مبلغی حدود یک میلیون 

تومان در روز می رسد.
صرف نظر از پیســت های اسکی اســتان های دیگر، در 
پایتخت هر ســال اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 
در جلسه ای که با مدیران پیســت های اسکی تهران دارد 
 در خصوص قیمت بلیت پیست های اسکی تصمیم گیری 
می کند. هزینه نگهداری و حقوق پرســنل پیســت های 
اسکی هم آن قدر باالســت که اداره کل ورزش و جوانان 
را مجاب می کند تا با قیمت های نجومی بلیت پیست های 
اســکی موافقت کند؛ اما همیشــه جای یک سوال باقی 

می ماند. آیا پیست های اسکی هرگز تالشی برای همگانی 
کردن این رشته داشته اند؟

در اینجا باید قدری هم به عملکرد چندســاله فدراسیون 
اســکی خرده گرفت. فدراســیونی که در طی ســالیان 
متمادی هرگز برنامه ای خاص بــرای همگانی کردن این 
رشته نداشته است؛ البته اینکه پیست های اسکی در دست 
فدراسیون نیست در تمام این سال ها توجیه مناسبی برای 
سکون فدراسیون اســکی بوده است. همیشه قشر خاصی 
از جامعه که عموما یا بومی هایی هستند که خودشان در 
پیست های اسکی ســهام دارند و یا شهری هایی که برای 
تفریح ،آخر هفته هایشــان را به اسکی کردن می پردازند. 
روال کار همین بوده است. تقریبا همه هم راضی هستند. 
کمتر اسکی بازی را می بینید که در پیست های اسکی از 
گران بودن بلیت بگوید. عموما اعتراض ها مربوط به آنهایی 
می شود که در همین حاشیه پیست های اسکی به »تیوپ 

سواری« می پردازند و خیلی وقت ها قربانی هم می دهند.
بلیت اسکی در پایان هفته ها که عموما خانواده ها فرصت 
تفریح دارند بیش از روزهای گذشــته است. به جز هزینه 
بلیتی که به عنوان نمونه تا سال گذشته در دیزین ۸۸ هزار 
تومان بود هزینه ناهار در رستوران های نسبتا گران قیمت 
پیست های اســکی، هزینه کرایه چوب اســکی و لباس 
اسکی )بالغ بر 100 هزار تومان( را هم اضافه کنید. همین 
می شود که اسکی از ســبد ورزش خانواده های با حقوق 

معمولی حذف می شود.

شخص غیر فوتسالی می آید؟

 تیم سوم جهان در معرض نابودی
ورزشی که هیچ وقت همگانی نمی شود؛

یک روز اسکی خانوادگی چقدر آب می خورد؟

 هزینه نگهداری 
و حقوق پرسنل 
پیست های 
اسکی هم آن قدر 
باالست که اداره کل 
ورزش و جوانان را 
مجاب می کند تا با 
قیمت های   نجومی 
بلیت پیست های 
اسکی موافقت کند

چه کسی تیمی که 
سوم جهان شده 
و توانسته دست 
به موفقیتی بزرگ  
بزند را به شخصی 
می سپارد که هیچ 
رزومه ای در فوتسال 
 و  فوتبال
 نداشته  است
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پیشنهاد سردبیر: 
آنفلوآنزا در کمین مردم اصفهان

اخبار

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شــهرداری اصفهان گفت: 
بازآفرینی شــهری با موضوع احیای دوباره شــهر موزه اصفهان در 

دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
حســین جعفری با اشــاره به اینکه بــه دنبال اجرای طــرح موفق 
 احیای میــدان امــام علــی )ع(، اجرای طــرح دولتخانــه صفویه 
مد نظر مدیریت شــهری اصفهان قرار گرفت، افزود: خوشــبختانه با 
حمایت مسئوالن استانی و شــهری از اجرای طرح احیای دولتخانه 
صفویه، محدوده مورد مطالعه طرح در کمیسیون ماده 5 به تصویب 

رسید.
 مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهان

  ادامــه داد: ضمــن انجــام مطالعــات طــرح دولتخانــه صفویه، 
 برنامــه هــای اجرایــی هــم بــرای آن تهیــه شــد و پیــرو آن 
پیاده راه ســازی میــدان امــام )ره( و خیابان های منتهــی به این 
میدان 2سال قبل در دســتور کار قرار گرفت و با حمایت جدی همه 
دستگاه های اجرایی از جمله استانداری و میراث فرهنگی مواجه شد.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 80 درصد کف ســازی های میدان 
امام )ره( به اتمام رســیده اســت و 20 درصد باقیمانده تا پایان سال 

تکمیل می شود.
جعفری با بیــان اینکه پیــاده راه ســازی خیابان ســپه از چهارراه 
استانداری تا میدان امام)ره( به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار 
گرفته است، اظهارکرد: پیاده رو سازی خیابان حافظ نیز تا چند روز 

آینده به اتمام می رسد.
 وی ایــن نویــد را نیــز بــه شــهروندان داد کــه کلیــات طــرح 
پیاده راه سازی چهارباغ عباسی به عنوان یکی از پروژه های دولتخانه 
صفویه به تصویب رسید و برای همیشه این محور به عنوان یک معبر 
گردشگری و یک فضای شهری برای گردشــگران داخلی و خارجی 

تبدیل می شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
تا زمان افتتاح ایســتگاه مترو  ظرف یکســال آینده باید سنگفرش 
خیابان چهارباغ عباسی به اتمام برسد که برای اجرای این طرح بیش 
از 10 هزار مترمربع آســفالت جمع آوری و به سنگفرش تبدیل می 
شود. وی زمان شــروع عملیات اجرایی این طرح را تا 15 روز آینده 
اعالم و خاطرنشان کرد: وسط چهارباغ عباسی حوض ها و آبنماهای 
قدیمی احــداث و محور گردشــگری چهارباغ عباســی در چند فاز 

اجرایی به شکل قدیمی خود احیا می شود.
جعفری با بیان اینکه چهارباغ عباسی تا یکســال آینده به گردشگاه 
عمومی تبدیل می شــود، گفت: با اجرای این طــرح تردد خودروها 

ممنوع می شود و درشکه ها به چهارباغ می آیند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری خبرداد:

چهارباغ عباسی تا یک سال آینده به 
گردشگاه عمومی تبدیل می شود

مراســم افتتاحیه اردوی فرهنگی، تربیتــی »فرمانده 
دل ها« در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد. سومین 
دوره از اردوی فرهنگــی، تربیتی »فرمانده دل ها« ویژه 
دانش آموزان پایــه چهارم ابتدایی اســت که به همت 
سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان و با همکاری 
فرهنگسرای پایداری و اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان با موضوع معرفی شــهید حاج حسین خرازی 
اجرا می شــود. این اردو از 24 مهر آغاز شــده و تا 19 
آبان ادامــه دارد که در آن 5 هــزار دانش آموز از نواحی 
آموزش وپــرورش اصفهان و شهرســتان های هم جوار 
همچون فالورجان و خمینی شــهر شــرکت می کنند. 
این اردو در 2 هفته نخســت ویژه دانش آموزان دختر و 
2 هفته بعد از آن ویژه دانش آموزان پسر برگزار می شود. 
اجرای مراســم چفیه  گذاری و بســتن پیشــانی بند، 
 سالم به شــهدا، شبیه ســازی اعزام رزمندگان دوران

دفاع مقدس به جبهه های حق علیــه باطل، برگزاری 
محفل انس با شــهدا در فرهنگ سازی پایداری، اجرای 
برنامه از جنگ تا گنج، قرائت عهدنامــه، اهدای مدال 
فرمانده دل ها به دانش آموزان و گرفتن عکس یادگاری 
از جمله برنامه هــای متنوع و کوتاهی اســت که برای 

دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

مسئول تشــکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی 
اســتان اصفهان با بیــان اینکه یک هــزار و 200 مبلغ 
دینی ویژه ایــام محرم اعزام شــده اند، اظهار کرد: 950 
نفر از مبلغان بــرادر و 250 نفر از مبلغــان خواهر از قم 
و اصفهان برای تبلیــغ در 10 روز ابتدایی ماه محرم به 
روستاها و شــهرهای مختلف در سراسر استان اصفهان 
اعزام شده اند.   حجت االســالم حسن بابایی افزود: 160 
روحانی که از سوی ســازمان تبلیغات اسالمی به مدت 
یک سال در روستاها مستقر هســتند در این ایام در امر 
تبلیغ مشارکت داشته اند.  مســئول تشکل های دینی 
اداره کل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان با اشاره به 
ارائه سرفصل های تبلیغی و محتوای آموزشی مورد نیاز 
مبلغان گفت: تالش شــده تا موضوعات مبتال به توسط 
روحانیون در این ایام برای مردم تبیین شود که در این 
راســتا روحانیون موضوعاتی همچون استکبارستیزی، 
امر به معــروف و نهی از منکــر، خانواده و بســیاری از 
آســیب های اجتماعی را در این ایام مطرح کردند. وی 
عنوان کرد: 4 هزار و 200 نفر از ائمه جماعات مســاجد 
و هیئت ها در اســتان اصفهان در این مدت به امر تبلیغ 
مشغول بودند، البته بسیاری از مبلغان دینی فعالیت های 

تبلیغی خود را در ایام ماه محرم و صفر ادامه می دهند.  

فرمانده دل ها
در اصفهان آغاز به کار کرد

فعالیت 1۲۰۰مبلغ در طول ماه 
محرم در مساجد اصفهان 

تبلیغات اسالمیشهرداری بسیج

پروژه های مشارکتی، درآمدهای 
پایدار شهرداری ها هستند

آنفلوآنزا
در کمین مردم اصفهان 

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان گفــت: با توجه 
 به نام گذاری امســال از ســوی مقام معظــم رهبری

)مدظله العالی( به نام ســال» اقتصاد مقاومتی - اقدام 
و عمل«، شــهرداری اصفهان از اولین نهادهایی بود که 
اقدام به راه اندازی قرارگاه اقتصــاد مقاومتی کرد. رضا 
مختاری تاکید کرد: یکی از اقدام ها برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی این است که باید ابتدا پتانسیل ها، نقاط قوت 
و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای منطقه را بشناســیم تا 
به راهبردها دســت یابیم. مدیر منطقه 15 شهرداری 
اصفهان اضافه کرد: با توجه به شرایط خشکسالی حاکم 
بر این منطقه، در حال انجام مطالعه ای برای شناسایی 
نقاط قوت و ضعف هســتیم، البته در این راســتا دفتر 
مطالعات و پژوهش شــهرداری نیز پتانسیل هر منطقه 
را شناســایی می کند تا به اهداف مد نظر برسیم. وی با 
بیان اینکه درآمد بســیاری از شهرداری های شهرهای 
دنیا بر اســاس تراکم و تفکیک نیست بلکه درآمدهای 
پایدار هســتند، خاطرنشان کرد: ســعی کردیم محور 
 فعالیت هــا را در برنامــه ای طوالنی مدت به ســمت 
و  مــردم  دخالــت  و  مشــارکتی  هــای   پــروژه 
سرمایه گذاران در پروژه ها ببریم تا آینده بهتری برای 

شهر و شهروندان رقم بخورد.

مســئوالن شهرســتان اصفهان نسبت به شــیوع بیماری 
آنفلوآنزا در فصل های سرد امسال هشــدار دادند و بر لزوم 

اطالع رسانی به مردم در این زمینه تاکید کردند.
آنفلوآنــزا یک بیماری مســری اســت که در پرنــدگان و 
پســتانداران اثر می گــذارد و باعث عفونت حاد دســتگاه 
تنفسی، سردرد ناگهانی، درد ماهیچه، تب و ضعف و بی حالی 
 شدید می شود. این بیماری در موارد حاد می تواند منجر به 

مرگ و میر شود.
فرمانــدار اصفهان در جلســه کارگروه تخصصی ســالمت 
 و امنیــت غذایی شهرســتان اصفهــان گفت: الزم اســت 
برنامه های اطالع رسانی و آموزشــی درباره آنفلوآنزا بیشتر 
 بــرای دو گروه شــامل زائران مراســم اربعین حســینی و 

دانش آموزان اجرا شود.
فضل ا...کفیل این دو گروه را گسترده خواند و افزود: دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان برنامه هایی را برای پوشــش زائران 
مراسم اربعین حسینی در رفت و برگشــت به کربال در نظر 
گرفته است که از ســایر دســتگاه های اجرایی مربوطه نیز 
خواهان همکاری کامل در این زمینه هســتیم. وی با اشاره 
به گــروه دوم یعنی دانش آمــوزان، اظهار کرد: الزم اســت 
 اداره آموزش و پرورش شهرســتان اصفهان نسبت به تهیه 

بسته های آموزشی در این زمینه اقدام جدی کند.

سالمت

همزمان با سراسر کشور صورت می گیرد؛

برگزاری انتخابات انجمن
اولیا و مربیان در اصفهان

معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: انتخابات انجمن اولیا و مربیان همزمان با سراسر 
کشــور در بیش از پنج هزار واحد آموزشــی اســتان اصفهان 
برگزار می شــود.  محمد جــواد احمدی در نشســت خبری با 
 اشــاره به نقش مهم انجمن اولیا و مربیان در مــدارس، افزود: 
کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی، پرورشی، تربیتی و ایجاد 
بستر مناســب فرهنگی برای تربیت دانش آموزان از مهم ترین 
اهداف برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان است. وی افزود: 
انجمن اولیا و مربیان از ارکان مهم یک مدرســه است و بر تمام 

تصمیم گیری های مدرسه نظارت دارد.
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: تعامل و ارتباط اولیای دانش آموزان با آموزشگاه 
در کاهش میزان مشــکالت مدرسه نقشــی مهم ایفا می کند. 
وی گفت: انجمن های اولیا و مربیان بیشــتر در امور آموزشی، 
فرهنگی، مالی و نیز برگزاری مراســم مختلــف ملی و مذهبی 

نقش دارند.
احمدی با اشــاره به تاثیر ارزشــمند تعامل مطلوب و مناســب 
والدین با مدرسه و مربیان، گفت: ارتباط تنگاتنگ بین خانواده و 

مدرسه، یکی از عوامل موفقیت دانش آموزان است.
رییــس اداره انجمن اولیــا و مربیان آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز در این جلســه، گفت: امروزه عــزل و نصب مدیران 
آموزش و پرورش در کشورهای پیشــرفته توسط انجمن اولیا و 

مربیان انجام می شود.
علیرضا ســلطانی با بیان اینکه تاکنون در ایران به انجمن اولیا و 
مربیان توجه جدی نشده است، افزود: اهمیت این جایگاه هنوز 

در ایران به درستی شناخته نشده و به آن پرداخته نشده است.
وی افــزود: انتخابات انجمن اولیــا و مربیان هر ســال در همه 

مدارس به استثنای مدارس بزرگساالن برگزار می شود.
سلطانی با اشاره به اینکه مدیران آموزش و پرورش در نیمه اول 
مهر با مشــغله زیادی مواجهند، افزود: زمان برگزاری انتخابات 
انجمن اولیا و مربیان مدارس استان اصفهان از نیمه اول مهر به 

نیمه دوم این ماه تغییر کرد. 
رییــس اداره انجمن اولیــا و مربیان آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با بیان اینکه آموزش هــای الزم در زمینه ارتباط با اولیا 
و مربیان باید به مدیران آموزش و پرورش ارائه شود، افزود: باید 
بخشــی از ارزیابی عملکرد مدیران و معلمان آموزش و پرورش 
توســط اولیا و مربیان انجام شــود.  وی افزود: برخی از اولیای 
دانش آموزان هم به دلیل عدم آشــنایی با وظایف خود، به جای 
نظارت، در کار مدرســه دخالت می کنند. ســلطانی با اشاره به 
اهمیت نظارت رســانه ها بر عملکرد مدارس آموزش و پرورش، 
گفت: رســانه باید قبل از انجام هرگونه کار رســانه ای و انتشار 
خبر، مسائل و مشــکالت مدارس را به اداره کل یا ادارات تابعه 
منعکس کند تا به آنها رسیدگی شــود.انتخابات انجمن اولیا و 
مربیان در همه مراکز آموزشــی اســتان اصفهان و با مشارکت 
والدین دانش آمــوزان برگزار می شــود.انتخابات انجمن اولیا و 
مربیان برای مدارس مقطع ابتدایی فردا 27 مهر و برای مدارس 

مقطع متوسطه روز چهارشنبه 28 مهر برگزار می شود.

مدیرمنطقه 3 شهرداري اصفهان اظهار کرد:  در گذشته به دلیل فرسایش 
بازار مسعودیه در خیابان عبدالرزاق، تمام سقف های بازار تخریب شده بود 

که در همین راستا احیای بازار در دستور کار قرار گرفت.
حسین کارگر افزود: احیای بازار مســعودیه به همت سازمان نوسازي و 
بهسازي انجام می شــود. مدیرمنطقه 3 شــهرداری اصفهان بیان کرد:  
احیای سقف بازار در راسته شــمالي- جنوبي به مساحت 180 مترمربع 
و راســته شــرقي- غربي بازار به مســاحت 400 مترمربع با پي کني و 
آرماتوربندي فونداســیون آن در حال اجراست که با ستون فلزي و نماي 
طاق و چشمه آجري انجام مي شــود.  کارگر با تاکید بر اینکه این پروژه با 
اعتبار 5 میلیارد ریال اجرا می شود، خاطرنشان کرد:  پس از احیای سقف 

بازار، عملیات حفر کانال تاسیسات و سنگ فرش بازار انجام می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: با توجه به وجود ترافیک سنگین 
در محدوده مسجد لنبان و طی برگزاری جلساتی آزادسازی فضای جلوخان 

مسجد با کاربری فضای سبز در دستور کار قرار گرفت.
حمید عصارزادگان افزود: در مورد یکی از پالک های هفته گذشــته توافق 
شد و به زودی آزادسازی آن انجام می شود. وی با اشاره به اینکه سال آینده 
برای آزادسازی جلوخان مسجد لنبان ردیف اعتباری در نظر گرفته می شود، 
تصریح کرد: امیدواریم بــا همکاری مردم این نقطه از شــهر که از مردمان 
قدیمی و با اصالت شهر به شمار می روند، آزادســازی این پروژه را سریع تر 
انجام دهیم. مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان افزود: با توجه به عرض کم 
و تردد زیاد خودروها و وجود مشاغل مزاحم در این خیابان، طرح هایی برای 

ساماندهی آنها مطرح شده است.

جلوخان مسجد لنبان با کاربری فضای سبز آزادسازی می شودبازار مسعودیه در خیابان عبدالرزاق  احیا می شود

داریوش امانی افزود: مقام عالی وزارت از سال گذشته به دنبال 
این مسئله بود که وزارت راه  و  شهرســازی چابک سازی شود 
و وزارتخانه به این نتیجه رســید که 2 اداره در یکدیگر ادغام 
شــوند، البته ما به زمانی برای جابه جایی نیــرو و حل برخی 
مشکالت نیاز داریم، خوشبختانه استان اصفهان در بحث این 
ادغام پیشــرو بوده که با توجه به مصوبه شــورای عالی اداری 

کشور این ادغام همزمان صورت گرفت.
مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان نخستین اســتان در این ادغام بوده، خاطرنشان کرد: 
جابه جایی بار در 6 ماهه نخست امسال حدود 7 درصد رشد و 
جابه جایی مسافر 6 درصد کاهش داشت، همچنین پایانه های 
کاال 6 پایانه بوده که شــهرک حمل  و نقل جدید اصفهان در 
 شاهین شــهر کلنگ زنی شــد و اقدامات اولیــه نیز صورت 
گرفته اســت.  وی با بیان اینکه پایانه های مسافربری افزایش 
یافتــه، تصریح کرد: بــا افتتــاح پایانه خمینی شــهر تعداد 
پایانه های اســتان به 27 پایانه رسید، پاســگاه های پلیس راه 
نیز به 14 پاســگاه افزایش یافت، در بخش تصادفات نســبت 
به میزان  مشابه سال گذشــته نیز 5 درصد افزایش داشته ایم 
که امیدواریم تا پایان ســال به رشــد منفی برسد، همچنین 
محورهای مجهز به تردد شــمار، 100 محور بوده و مسیرهای 

رفت و برگشت مجهز شده است.
 امانی بیان کرد: تردد نســبت به میزان  مشــابه سال گذشته

 10 درصــد افزایش یافته که تــا کنــون 122 میلیون تردد 
داشته ایم، تعداد دوربین ها 160 دســتگاه بوده که شامل 55 
دوربین نظــارت تصویری و 105 دوربین ثبت تخلف اســت، 
همچنین 11 هزار و 500 کیلومتر در اســتان راه وجود دارد  و 

900  نفر به پرسنل راهداری اضافه شده است. 
وی گفت: با توجه به نسبت تعداد سیســتم های آنالین همه 
اطالعات راه را در لحظه دریافــت می کنیم که این اقدامات بر 
اساس نیازسنجی و اقدامات علمی صورت گرفته و امیدواریم 

در پایان سال آمار قابل قبولی را داشته باشیم. 
با توجه به اقداماتی که در محور اصفهان- قم داشته ایم درصد 
تخلفات این مسیر18/5 درصد کاهش یافته و در تصادفات این 

محور شاهد 21 درصد کاهش بوده ایم.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان با اشــاره به 
فعال سازی ستاد اربعین اصفهان اظهار داشت: در ستاد اربعین 
اســتان قرار بر این بود تا اصفهان مرز مهران را پوشــش دهد 
و سعی بر این داشتیم تا با مذاکره با مســئوالن ایالم بهترین 
خدمات را به مسافران اصفهانی بدهیم که متاسفانه پس از این 
اقدامات ستاد اربعین کشــور، اصفهان را به استان خوزستان 
وارد کرد تا مســافران اصفهان از مرز چذابه و شــلمچه تردد 
کنند که این مسئله سبب شد تا ما اقدامات جدیدی را در این 
محور صورت دهیم. وی افزود: با توجه به تجربه سال گذشته 
جلساتی را با مسئوالن خوزستان داشتیم و سعی بر این داریم 

که  مشکالت سال گذشته دیگر تکرار نشود و قرار بر این شد تا 
تعیین پارکینگ خصوصی برای اتوبوس های اصفهان مسافران 

دچار سردرگمی نشوند.
امانی با اشــاره به اجرای سامانه ســپهتن و کاهش تخلفات از 
سوی رانندگان خاطرنشان کرد: ســامانه پیمایش هوشمند 
نــاوگان در اصفهان صورت گرفــت که پــس از طی مراحل 
آزمایشی در اواخر سال گذشــته ابالغ شد و در کمترین زمان 
این اتفاق رخ داد، به طوری که300 دســتگاه از اتوبوس های 
اصفهان-تهران و 200 دستگاه از اتوبوس های اصفهان-شیراز 
به این سامانه مجهز شد که در آن، همه رفتارهای راننده ثبت و 
به صورت آنالین پایش می شود. وی در پاسخ به سوالی درباره 

میزان حمــل بــار در ناوگان 
مسافربری تصریح کرد: حمل 
بار تجاری ممنوع است و تنها 
پوشش بار مســافران از سوی 
ناوگان مسافربری مجاز بوده و 
اگر گزارشی برسد با این افراد 
برخورد می شــود. بر اســاس 
مصوبــات، اتوبوس هــا نباید 
 بیش از 1600 کیلو بار در خود 

جای دهند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل 
جــاده ای اصفهان در پاســخ 
بــه ســوالی دربــاره عمــر 
 نــاوگان مســافربری اصفهان

 بیان کرد: هزار و 941 دستگاه 
اتوبــوس،  2 هــزار و 469 
دســتگاه مینی بــوس و 913 
دستگاه سواری داریم که عمر 
ناوگان اتوبوس 11/3 ســال، 

مینی بوس24/5 سال و سواری9/4 ســال است و در راستای 
نوســازی ناوگان اقدامات خوبی صورت گرفته و وام هایی ارائه 
می شود که با توجه به مشکالت مالی این مسئله مورد استقبال 

قرار نگرفته است. 
وی در پاســخ به ســوالی درباره میزان تصادفات خودروهای 
داخلی گفــت: ایمنی خودروهای داخلی بســیار کمتر بوده و 
اغلب تصادفات ما مربوط به خودروهای داخلی ماســت که در 
این راستا بیشترین تصادفات سال گذشته مربوط به پژو و پراید 
بوده است، البته یکی از مسائل در این رابطه این است که افراد 
بیش از حد ظرفیت خودرو سرنشین ســوار می کنند که این 

مسائل باید فرهنگ سازی شود.

مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای:

تردد جاده ای در استان اصفهان ۱۰ درصد افزایش یافته است

ایمنی خودروهای 
داخلی بسیار 

کمتر بوده و اغلب 
تصادفات ما مربوط 

به خودروهای 
داخلی ماست  

که  در این راستا  
بیشترین تصادفات 
سال گذشته مربوط 

به پژو و پراید بوده 
است

 مدیــرکل محیط زیســت اصفهــان از احیــای تاالب 
 گاو خونــی خبــر داد و تاکیــد کــرد این امــر تنها با 
برنامــه ریزی و مدیریــت جامع مســئوالن در این امر 

امکان پذیر می شود.
 حمیــد ظهرابی با توجه بــه برگزاری ســومین کارگاه 
هم اندیشــی طرح تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه 
آبریز تــاالب بین المللــی گاوخونی در دانشــگاه آزاد 
اســالمی اصفهان گفت که برنامه در مورد احیای تاالب 
گاوخونــی در ادامه سلســله کارگاه هــای برنامه ریزی 
مشــارکتی برای تدوین برنامه جامــع مدیریت تاالب 

بین المللی گاوخونی در حال برگزاری است.
او توضیــح داد کــه در دو کارگاه قبلــی بحث برســر 
چشــم انداز، محدوده فعالیت برنامه و تعیین ذی نفعان 
بود و بحث شناسایی مشــکالت و ارائه برنامه و راهکار 

برای رفع این معضالت مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان با بیان اینکه 
در کارگاه اخیر ساختار ســازمانی برای اجرا شدن این 
برنامه ها و نظارت بر اجرا و اصــالح برنامه ها مورد توجه 
قرار گرفته اســت،گفت: همچنین تدوین شــاخص ها 
برای پایش اقدامات و بررسی عملکرد و کارآیی برنامه از 

جمله بخش های این کارگاه دو روزه بوده است.
او در پاســخ به این ســوال که این برنامه ها تاکنون چه 
بازخورد عملی برای احیای تاالب داشــته و تالش های 
ملی برای احیــای گاوخونی در چه  مرحله ای اســت، 
گفــت: به طور کلــی برای احیــای تاالب هــا نیازمند 
برنامه ریزی جامع هستیم و بر این اساس با تاخیر نسبت 
به زمان احیای این تاالب ها، همــان برنامه ای که برای 
احیای تاالب های شــادگان و ارومیه در ســطح کشور 
تهیه شده بود اکنون در حوضه آبریز زاینده رود در حال 

تهیه است.
 به عقیــده ظهرابــی، اگر برنامــه جامع مــورد توافق 
بخش های مختلف نداشته باشیم دســتیابی به احیای 

تاالب امکان پذیر نیست. 
او همچنین دربــاره ارتباط احیای تــاالب به وضعیت 
فعلی زاینده روِد خشــک و تاثیر احیــای این رودخانه 
برای زنده کردن تاالب گفــت: راهکارهایی برای احیای 
حوضه زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی مشخص 
اســت، باید مصرف آب در بخش های مختلف کم شود 
 تا رودخانــه جاری و تــاالب نیز در ادامه ایــن رویکرد 

احیا شود.

مدیرکل محیط زیست اصفهان خبر داد:

احیای تاالب گاوخونی 
تا بهمن ماه

با مسئوالن

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان در نشســت خبری اداره کل راهداری و حمل  و نقل 
پایانه ها اظهار داشت: راهداری از اداره کل راه و شهرسازی جدا شــد و به حمل  و نقل پایانه ها پیوست که 
با این ادغام نام اداره به راهداری و حمل  و نقل جاده ای تغییــر یافت، در این ادغام 9۰۰ نفر نیرو به 9۰ نیروی 

اداره اضافه شد و البته ضرورت این مسئله از سال های پیش حس می شد.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:پودر ژالتين ١ ق غ،گالب ١ 
ق غ،شكر به ميزان الزم،توت فرنگي به ميزان 
الزم،ژله توت فرنگي ٣ بسته، بستني وانيلي 

یا توت فرنگي یک پنجم ليوان
طرز تهيه: ابتدا ژالتين را روي دو سوم 
ليوان آب سرد مي پاشيم،وقتي حالت پفكي 
پيدا كرد روي بخــار كتري مــي گذاریم تا 
ژالتين حل شــود بعد گالب و مقداري شكر 
 اضافــه می كنيــم و هــم مي زنيم تا شــكر 

حل شــود.  حاال كف قالب )ترجيحا قالب ميان تهي(نصف این مایــه را مي ریزیم و به 
صورت كج در فریزر مي گذاریم تا نيم بند شــود و بعد توت فرنگي ها را مرتب روي مایه 
مي چينيم و كمي از مایه مي ریزیم و دوباره در فریزر مي گذاریم تا توت فرنگي ها ثابت 
شوند و بعد بقيه مایه را می افزایيم تا كامل بسته شود. دو بسته ژله را با یک پنجم ليوان 
آب روي حرارت كم یا كتري و یا ماكروفر مي گذاریم تا حل شود كمي كه سرد شد یک 
پنجم ليوان بســتني به آن اضافه مي كنيم و خوب هم مي زنيم تا یكدست شود و روي 

ژله مي ریزیم و قالب را به صورت صاف در فریزر مي گذاریم تا بسته شود. 
حاال یک بسته ژله را با یک پنجم ليوان آب آماده مي كنيم و وقتي از حرارت افتاد روي 

بقيه ژله مي ریزیم و در یخچال مي گذاریم تا كامل بسته شود.
بعد از بسته شدن اطراف ژله را آزاد مي كنيم و براي چند ثانيه در آب گرم مي گذاریم 

و بعد در ظرف مورد نظر بر مي گردانيم.

كتاب »سقای آب و ادب« نوشته »مهدی شجاعی« رمانی است درباره  
 زندگی حضرت عبــاس)ع( كه با قلمــی متفــاوت و خواندنی نگارش

  شــده اســت. این كتاب مشــتمل بر ده فصل اســت كه عناوین آن 
عبارتند از:»عبــاِس علی« ، »عبــاِس ام البنين« ، »عبــاِس عباس« ، 
»عباِس سكينه« ، »عباِس مواسات« ، »عباِس زینب« ، »عباِس ادب« ، 
»عباِس حسين« ، »عباِس فرشتگان« و »عباِس فاطمه«. در قسمتی از 

كتاب»سقای آب و ادب« می خوانيم:
»اكنون دیگر او تشنه آب نيســت. تشنه دیدار كسی است كه تصویرش 
را در آب دیده است و انگار او نه مشک كه آب حيات عالم را با خود حمل 
می كند... هيچ كس پيش رو نيست سكوتی مرموز و سرشار از التهاب بر 

فضای نخلستان سایه افكنده است. 
چندهزار چشــم از پشــت نخل ها ســوار را می پاید اما هيچ كس جلو 

نمی آید. سكوت آن قدر سنگين اســت كه حتی صدای نفس اسب ها به 
گوش می رسد و گاهی صدای پابه پا شــدن ناخواسته اسب ها بر صفحه 
این سكوت خراش می اندازد.  پيداســت كه از جنين این سكوت، طفل 

توفانی در شرف  تولد است...«
در قسمت دیگری از این كتاب می خوانيم:

 »شــریعه فرات، پشــت ســر اســت و چنــد هزار ســوار دشــمن، 
پيش رو... اكنون همه قوای دشــمن، معطوف آب و عباس است  و همه 
خواســت و تالش دشمن، نرســيدن آب به جبهه حســين. مهم ترین 

دستور فرماندهی این بوده است كهبين او و آب فرات، سد شوید.
و كاری ترین زخم دشمن، شكسته شدن این سد بوده است. یک عباس، 
تمام جبهه دشمن را با شكستن این ســد، تحقير كرده است، خود را به 

آب رسانده است و اكنون فاتح و پيروزمند از شریعه درآمده است...«

دوســتی می گفت وقتی صبح زود برای رفتن   ســركار از خــواب بيدار مــی شــوی به جای زاینده رود
غر زدن و  بد و بيراه گفتــن به زمين و زمان و طلبــكاری از كائنات به 
 كســانی فكر كن كــه صبح بيــدار مــی شــوند و شــغلی ندارند و 

 نمی دانند امروز كجا را برای پيدا كردن كار زیر پا بگذارند.
 دوســت مذكور  می گفت وقتی ســر كار می رســی به جــای اینكه 
جوری رفتار كنی كه انگار این شــغل در شأنت نيســت و هی بگویی 
این هم شــد كار كه من دارم و چرا مردم پشــت یک ميز می نشينند 
و آخــر ماه فــالن مقدار حقــوق می گيرنــد، به این فكــر كن طرف 
چقدر زحمت كشــيده تا به اینجا رسيده، حتما شــب تا صبح به قول 
قدیمی ها دود چــراغ خورده، بيداری كشــيده، از تفریح و گشــت و 
گذارش كم گذاشــته تا به آســایش امروز رســيده؛ تازه همين االن 
هم كم كار نمی كند، راحت ننشســته تا پول به حســابش ســرازیر 
شــود؛ یا اصال فكر كن به آنهایی كه از صبح تا شــب برای یک حقوق 
حداقلی چــه كارهای ســختی انجــام مــی دهند. وقتــی صحبت 
 از مشــاغل ســخت می شــود ذهنمان به ســمت بعضی مشــاغل

 شناخته شــده ســخت می رود اما برخی مشاغل ســخت و پرمشقت 
 كمتــر به چشــم می آینــد، تابحال بــه كاركنــان و كارگــران یک 
تصفيه خانــه فاضالب فكر كــرده اید؟ یــا كارگران مركــز بازیافت 
 زبالــه؟ تابحــال كار نگهبان شــب یک مجتمــع تجــاری را تجربه 
 كــرده اید؟ بــار امانتی را كــه به دوش می كشــد تصور كــرده اید؟ 
راننده های ســرویس مدارس را كه جان و امنيت بچه های مردم را در 
دست دارند دیده اید؟ تا بچه به مقصد نرسد و در را پشت سرش نبندد 
خيالش راحت نمی شود. اگر بخواهيم از ســختی مشاغل بگویيم هر 
كاری ســختی خودش را دارد، به دنبال فرصت های خوب و پيشرفت 

شغلی باشيم اما ناشكری نكنيم.

با این رژیم یک روزه بدن خود را»سم زدایی« کنيد!ژله ویتریني توت فرنگي

سقای آب و ادب

تلفن های عمومی ندا شاه نوری
اگر حرف، بادبزن دل باشــد، 
تلفن های عمومی قدیمی با آن شــكل و شــمایل 
اتاقک مانند و رنگ زردشان می توانستند كاركرد 

بادگيرهای یزد را داشته باشند. 
شــما وارد تلفن می شــدید و در را پشت سرتان 
می بســتيد و ســاعت ها بلنــد بــا راه دور حرف 
می زدیــد، آن وقت همه محلــه در امور خصوصی 

شما به شكل عمومی مشاركت می كرد!
 كاركرد تلفن های عمومی در قدیم متعدد بود.

 اتاقک آنها پر بود از یادداشــت های عشاق محله. 
خود تلفن هم خوش شانســی یا بدشانسی شما را 

معلوم می كرد.
 آیا ســكه را می خورد یا بعد از تلفن پس می داد 
اگر سكه را می خورد و تماسی هم برقرار نمی شد 

آن وقت بالشک بخت شما سياه بود.
 اتاقک تلفن شــما را از باران هــای ناگهانی نجات 

می داد.
 البته در فيلم ها هميشــه یک نفر از پشت به شما 
شــليک می كرد و رد خون روی شيشه و صدای 
موتوری كه دور می شد، آخِر صحنه ترسناک بود 

البته اینها فيلم است و ما با فيلم كاری نداریم!
 این تلفن ها مشــاغل جانبی متعــددی هم ایجاد 
می كردند ازجمله خرید و فروش سكه، مثال ١0 تا 
سكه 5 تومانی را به شما 200 تومان می فروختند 
كه این خود تحولی در جــدول ضرب و ریاضيات 
نوین به شــمار می رفت.  پشــت در آنها هميشه 
صف بود و هميشه هم یک نفر از راه می رسيد كه 

نوبتش بعد از خانمی بود كه حاال دیگر نبود! 
امروز بادگيرها جای خودشــان را به بادبزن های 
همراه داده اند و دیگر خبری از صف و سكه نيست.

لبخندک

هرکاری سختی خودش را دارد

برای پاكسازی بدن كافی اســت تنها ماهی یک بار این برنامه غذایی را دنبال كنيد.  اگر 
قصد پاكسازی بدن خود را داشته و می خواهيد هميشه ســالم بمانيد كافی است برنامه 
روتين زیر را تنها یک بار در ماه انجام دهيد. در هنگام صبح پيش از آنكه چيزی بخورید، 

یک ليوان آب ليمو بنوشيد.
 وعده صبحانه:

  در اینجا از ســاالد ميوه اســتفاده كنيد. برای این كار مــی توانيد از ميــوه هایی نظير
توت فرنگی، تمشــک، زغال اخته، بلوبری ، گيالس، ســيب و گالبی  اســتفاده كرده و 

همچنين تركيبی از تعدادی بادام را با ماست بدون چربی ميل كنيد.
ميان وعده:   

برای این زمان نيز یک ليوان آب ليمو را نوشيده و یک عدد موز، كدو تنبل و یا تخمه های 
آفتابگردان را به برنامه خود اضافه كنيد.

 وعده ناهار: 
ساالد لوبيای ادویه دار با آب ليمو و روغن زیتون بخورید.

 ميان وعده:
 یک ليوان آب ليمو، ساالد خيار، تربچه، كرفس و تعدادی كشمش مصرف كنيد.

 وعده شام:
 برای این وعده ماهی كبابی درســت كرده و در تركيبات آن از آبليمو و سبزیجات بخارپز 
اســتفاده كنيد.  در نهایت پيش از آنكه به رختخواب بروید مخلوطــی از آب گرم و آب 
 ليمو را بنوشيد. نكته بسيار مهم اینجاســت كه رژیم غذایی ليمو تنها باید یک بار در ماه

 انجام شود.

نوستالژیکاتور 

شهـــر

یادداشت های 
گلبول آبی

جدول 1982

سریع  ترین آسانسور جهانتوليد آب آشاميدنی از هوا چرا گاوها همواره
 به سمت شمال می ایستند؟

شــركت ميتسوبيشی سریع ترین آسانســور جهان را با سرعت 
20/5 متر بر ثانيه در برج شانگهای راه اندازی كرد.

برج شانگهای، دومين ساختمان بلند جهان محسوب می شود 
كه در شــهر شــانگهای چين واقع شــده اســت و هم اكنون 

سریع ترین آسانسور جهان را هم در خود جای داده است.
ژویيه امســال برای این آســمان خراش 6٣2 متری یک پروژه 
منحصر به فرد تعریف شــد تا شركت ميتسوبيشــی آسانسور 
خود را با باالترین ســرعت برای آن راه اندازی كند و آسانســور 
مذكور به صورت فعال مورد اســتفاده قرار گرفت. این آسانسور 
می تواند با ســرعت باورنكردنی20/5 متر بر ثانيه حركت كند 
كه این ميزان از سرعت حركت ســریع ترین دونده جهان یعنی 
»یوســين بولت« هم بيشــتر اســت. البته یوزپلنگ وحشی با 
ميانگين سرعت 29 متر بر ثانيه از این آسانسور سریع تر حركت 
می كند. برای رونمایی و آغاز به كار این آسانسور كارشناسان و 
خبرنگاران از نقاط مختلف جهان در شهر شانگهای جمع شدند 
و طی مراسمی اعالم شد كه هيچ  آسانســور دیگری روی كره 

زمين نمی تواند با این سرعت به باال و پایين حركت كند.

نتایج حاصــل از یک مطالعه جدیــد نشــان داد گاو ها ميدان 
مغناطيســی زمين را بهتر از هر موجود زنده دیگری شناسایی 

و بدن خود را با آن سازگار می كنند.
این قابليت به گاو ها امكان می دهد زمانی كه در حالت چریدن 
هستند یا اســتراحت می كنند،  به خوبی ميدان مغناطيسی را 
تشــخيص دهند و به همين دليل اســت كه همه گاو های روی 

زمين همواره به سمت شمال یا جنوب می ایستند.
این مطالعه در دانشگاه دویسبورگ-ایِســن آلمان انجام شد و 
محققان به این نتيجه رســيدند و دكتــر »هایِنک بوردا« مدیر 
تحقيقات اعالم كرد: »این نكته بســيار جالب اســت كه وقتی 
گاوها آزاد هســتند و می توانند به راحتی حركت كنند همواره 

سر خود را در جهت شمال قرار می دهند.«
محققان آلمانی برای انجام این بررســی، گروهــی از گاوها را 
كه به صورت مــادرزاد نابينا بودند، انتخــاب كردند. این گاو ها 
در موقعيت های جغرافيایی مختلف قــرار گرفتند و در تمامی 

شرایط جهت سر آنها همواره به سمت شمال بود.

تصاویر روز

رویداد قایقرانی در ایتاليا عبور هواپيما  از بين دو بالن در »گالستر« انگليس

به تازگی دستگاه جدیدی ساخته شده كه با تكيه بر اصل ساده 
ميعان، آب آشاميدنی را از هوای اطراف تهيه می كند و می تواند 
١١ گالن آب آشــاميدنی را بدون نياز به منبــع انرژی خارجی، 
 انتشــار گازهای گلخانه ای یا تاثيرات منفی بر محيط زیســت 

توليد كند. 
 این دســتگاه ابتكاری جمع آوری آب می تواند برای هميشــه 
كار كند و چند نســل از مــردم را در نواحی از جهــان كه آب و 
هــوای بــدی دارند یــا نبــود زیرســاخت دسترســی به آب 
 آشــاميدنی را مشــكل می كند، از »طــالی مایع بهــره مند 

سازد.«
دســتگاه ابتكاری موســوم بــه Water Seer در آب و هوای 
نامناســب و با كمترین زیرســاخت بــرای دســتيابی به آب 
آشاميدنی در مكان هایی با مشــكل تامين آب آشاميدنی مورد 

استفاده قرار می گيرد.
دســتگاه Water Seer با یک توربين بادی ساده كار می كند 
و این دســتگاه می تواند اولين قدم در راستای یک راهكار پایدار 

برای مبارزه با كمبود آب در جهان باشد.

کشکول
افقی

١- برنا- سپهر و گردون- كوهی در مكه
2- پایتخت ارمنستان- نسل چهارم- آش

٣- پرگفتن- دستاویز- پر منفعت
4- قضاوت- برانگيختن- جد

5- دشمنان- نان كلفت
6- قوت ما- جاهل- باالتر از آن رنگی نيست

7- جهادگر در راه خدا- امتداد- مردود
8- كمربند- برخالف ارزانــی- حافظ گوید آگاه 

باش
9- واحد سطح- ناودان- نوميد

١0- ترازنامه- هاون- كام
١١-  اهل بندر- روشنایی ها

١2- بيرق و پرچم- مدارک- فيلمی به كارگردانی 
ژان گره ميون فرانسوی با بازی ایو مونتان

١٣- الهی- كاهلی و سستی- وسط
١4- پنجمين ماه ســال ميالدی-خواب نيست-

مكانی كه افراد برای كار به آنجا می روند
 ١5- آســمان غرنبــه- با شــما در یــک جا كار 

می كند- بهار
عمودی:

١-  ســرمد و ابدی- راجه ای هنــدی كه كليله و 
دمنه به خاطر او نوشته شد

2- باهوش- كتاب الكساندر دوما- فرزین
٣- مخفف اگر- در آنجای شاعرانه- نمد مال

4- ميوه تازه به بازار آمده- كشور تيم های بایرن 
مونيخ و اشتوت گارت- دائم و هميشه

5- استخوان سر- محبوس

6- از مارها- عادل- ميوه قابل خوردن
7- مژده- یار ویس- مادر عرب

8- كسر- گاری- رود وطنی
9- مهریه حضرت زهرا)س(- بانی صليب سرخ یا 

هالل احمر- زعفران
١0- اتومبيل ژاپنی- از مصالح ساختمان سازی- 

محموله
١١- یكرنــگ و بی شــيله پيله- قاتــل جان اف 

كندی ریيس جمهور سابق آمریكا
١2- گهواره- پيدا نمی كنی- مامور تقسيم آب

١٣- اشــاره جمعی بــه دور- نوعــی اتومبيل- 
چاشنی غذا

١4- والد- مترسک- یزدانی
١5- آسودن و استراحت كردن- شاعری كه شعر 

نو را در ایران ابداع كرد
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امام محمد باقر )عليه السالم(: 
هرگز جوینده ای یابنده تر از کار نیک امروز که گناه قدیم را می یابد و 

پاک می کند ندیده ام. 
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