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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
رییس جمهور گفــت: برخی فکر می کننــد، تعامل 
ســازنده به معنای این اســت که با غربی ها رو در رو 
لبخند بزنیــم و صحبت کنیم، اما تعامل ســازنده به 
معنای مناســب کردن روابط بین المللی اســت. به 
گزارش تسنیم، حجت االســام والمسلمین حسن 

روحانی روز پنجشــنبه در مراســم گرامیداشت روز 
ملی صادرات و درجمع صادرکنندگان کشور با اشاره 
به سفر اخیر خود به سه کشور ویتنام ، مالزی و تایلند 
و تشریح دالیل حرکت آنها در مسیر رونق اقتصادی، 

گفت: اولین دلیل این بود که ...

رییس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات:

برخی در قرن
ماقبل قبل زندگی می کنند

2

امام جمعه موقت اصفهان:

وزیر بهداشت 
تخصصی حرف نزد

امام جمعه موقت اصفهــان با بیان اینکه دولت بایــد انتقادات را با 
روی باز بپذیرد، گفت: مسئوالن اشتباه فکر می کنند که با ارتباط با 

آمریکا، مشکات ما برطرف می شود.  حجت االسام ...

دهمین کنگره جامعه اسالمی مهندسین در استان اصفهان برگزار شد؛

باهنر: رفتن احمدی نژاد
به نفع کشور شد!

دهمین کنگره جامعه اســامی مهندســین اســتان اصفهان روز 
گذشته برگزار شد. محمدرضا باهنر میهمان ویژه این کنگره بود و 

دفتر اصفهان را موفق ترین دفتر جامعه اسامی مهندسین ...

خبر آخر

فرمانده کل ســپاه پاســداران گفت: وضعیت ایران امروز به گونه ای 
است که حتی کشورهای دیگر برای تعیین سرنوشت سوریه اعتراف 

می کنند که باید با ایران مذاکره کنند.
سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاســداران انقاب 
اسامی روز گذشته در یادواره شــهدای مدافع حرم فاتحین که در 
مرکز همایش های برج میاد تهران برگزار شــد، اظهار کرد: انصافا 
جمله ای که مقام معظم رهبری درباره شهدای مدافع حرم فرمودند 
به درســتی صدق می کند. این شهدا متفاوت هســتند و در حیات 
خودشان اولیای الهی هستند.  سرلشکر جعفری با برشمردن صفات 
مدافعین حرم گفت: جمع شــدن صفاتی همچــون بصیرت عمیق 
دینی و انقابی و شجاعت فردی باعث می شود وی مدافع حرم شود 
که جان خود را در دفاع از حریم والیت و انقاب اسامی فدا می کند.  
وی با بیان اینکه به همکاران خود در فاتحیــن به خاطر توفیقی که 
شامل حال آنها شــده تبریک عرض می کنم، گفت: فاتحین افرادی 
هستند که با کمترین توقع و ســرمایه گذاری جانی و دفاع از حریم 
والیت آمادگی خــود را همه جانبه اعام کردند و سال هاســت که 
آمادگی خود را حفظ کرده اند و به حدی رسیدند که در دفاع از حریم 
والیت آماده جانبازی و جهاد هســتند. سرلشکر جعفری خطاب به 
مدافعین حرم، گفت: باید گســترش این جبهــه را از تکالیف خود 
بدانیم و برای تحقق اهداف انقاب که همان دفاع مسلحانه است که 
شما در آن مسیر قرار گرفته اید را  ادامه بدهید.  وی تصریح کرد: اینکه 
یک جوانی از وقتش و سرمایه اش و از زندگی اش بدون اینکه توقعی 
داشته باشد، مایه می گذارد و آماده این است که چنین ماموریتی را 
بپذیرد، توفیق بزرگی اســت که در دفاع مقدس نداشتیم.  سرلشکر 
جعفری تصریح کرد: اگر مروری بر سیاســت های دشمنان انقاب 
اســامی و در راس آنها آمریکا و رژیم صهیونیســتی داشته باشیم 
مشخص می شــود تمامی برنامه های آنها با شکست مواجه شده و به 
ضرر خودشان تبدیل شده است.   فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اســامی در پایان تصریح کرد: این توانمنــدی ایران همگی مدیون 

خون شهدا و آمادگی هایی است که شما ایجاد کرده اید.

سرلشکر جعفری:

امروز کشورها درباره سوریه 
ناچار به مذاکره با ایران هستند 

امام جمعه شــهرکرد گفت: هدف ما از مذاکرات اثبات حقانیت اســت ولی آنها 
می خواهند از ضعف برخی مسئوالن استفاده و به کشور ما نفوذ پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شــهرکرد حجت االسام والمسلمین محمدعلی 
نکونام در خطبه های نماز جمعه شــهرکرد که در مصای بزرگ این شهر برگزار 
شد، ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: تمام دغدغه های اصلی 

مردم باید توجه به تقوا در انجام کارهای خداپسندانه و اعمال صالح باشد.
نکونام از دست دادن تقوا را یک خطر تلقی کرد و بیان داشت: وابستگی به دنیا و 
ظواهر آن، تقوا را کم کرده و افزایش هرچه بیشتر ایمان در مردم تقوا را افزایش 

می دهد.
وی افزود: معموال هر انســانی ضعفی دارد، برخی ضعف در برابر مال و برخی در 
برابر پست و مقام و... ولی این شیطان است که از این نقاط ضعف استفاده کرده و 

از همان طریق وارد عمل شده و در افراد نفوذ می کند.
وی یافتن نقاط ضعف را از راه های مقابله با این وسوسه شیطان بیان کرد و گفت: با 
شناخت ضعف خود باید راه های افزایش مقاومت در برابر این نفوذ را تقویت کنیم.

نکونام با اشاره به سالروز شهادت سیدمصطفی خمینی، تصریح کرد: امام راحل 
ظریف و آینده نگرانه در سخنان خود فرمودند که مرگ مصطفی از الطاف خفیه 
الهی بود. وی افزود: امام)ره( در مرگ فرزند خود چه می دیدند که فرمودند در این 
مرگ انقاب نمایان می شود، و دیدیم که پس از مرگ ایشان انقاب شکل گرفت و 
مردم شاه را از ایران متواری کردند که این نشانگر انس با خدا و تقوای باالی ایشان 

بود که به این بینش رسیده بودند.
امام جمعه شــهرکرد با اشــاره به روز آمار و سرشــماری گفت: مشارکت مردم 
در ثبت نام اینترنتی به منظور سرشــماری نفوس و مســکن قابل تقدیر است و 

خوشبختانه تا پنجشنبه شب 34 میلیون نفر در این سرشماری در فضای مجازی 
شرکت کردند که در این راستا مشارکت و همکاری خوب مردم قابل تمجید است.

نکونام همچنین با اشاره به سالروز تاسیس سازمان ملل، تصریح کرد: این سازمان 
ملل نیست، بلکه ســازمان قدرت هاست، و قدرت در دســت کشورهایی افتاده 
که بتوانند نفوذ و ســلطه گری کنند و امیدواریم روزی برسد که با مدیریت امام 

عصر)عج( امت واحد شکل بگیرد.
خطیب جمعه شهرکرد افزود: بیشــترین و بهترین راه نفوذ در حال حاضر برای 
آمریکایی ها راه مذاکره است، زیرا آنها نتوانستند از طریق سلطه گری به ایران نفوذ 

پیدا کنند و برای دستیابی به این امر کانال گفت وگو را فراهم کرده اند.
وی در ادامه افزود: حتی خود آمریکایی ها در یکی از نشریات شان  اعتراف کردند 
که برجام جز برقراری کانال ارتباطی بین وزرای خارجه دو کشور نبوده و آنها این 

موضوع را یک برگ برنده می دانند.
وی ادامه داد: جمهوری اسامی فقط و فقط برای احقاق حق با آنها مذاکره می کند 
و هدف اثبات حقانیت است ولی آنها می خواهند از ضعف برخی مسئوالن استفاده 

و به کشور ما نفوذ پیدا کنند.
نکونام با اشاره به اســتفاده از تریبون های مذهبی و جمعه برای کارهای مهم و 
خداپسندانه، گفت: از این تریبون ها برای اشتغال جوانان، گرفتن تسهیات برای 
مردم و... استفاده کنیم نه برای سیاســی بازی ها؛ یا ایجاد فساد، مردم به ما پناه 

می آورند و باید در راستای حل مشکاتشان بکوشیم.
نکونام افزایش مقاومت را در برابر دشمنان عامل پیروزی بر آنان بیان کرد و گفت: 
الحمدهلل مقاومت در فلسطین، یمن و ســوریه موجب ترس دشمن و در یمن به 

حول و قوه الهی موجب برتری نسبت به دشمن شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد هفته گذشته  و در بیست و هفتمین روز از 
مهرماه در کارگروه سامت و امنیت غذایي در سالن جلسات استانداري با اشاره به 
هفته جهاني غذا، گفت: مقوله غذا از دو منظر کیفیت و کمیت حائزاهمیت است.

دکتر مرتضي هاشم زاده افزود: در استان مشکلي در خصوص کمیت غذا وجود 
ندارد اما در خصوص کیفیت و ســامت غذا دغدغه هایي وجود دارد و در همین 
خصوص اقدامات و برنامه هاي متعددي در دســتور کار قرار گرفته است.وي، از 
نصب برچســب چراغ راهنما بر محصوالت غذایي کارخانجات استان خبر داد و 

گفت: در این طرح ارزش غذایي محصوالت بر روي کاال درج مي شود.
دکتر هاشم زاده تصریح کرد: همچنین طرح سیب سامت و برچسب سامت نیز 
با هدف نظارت بر محصوالت غذایي عرضه شــده در استان اجرا مي شود.رییس 
دانشگاه علوم پزشکي، همچنین با اشــاره به اینکه استفاده بیش از حد از نمک، 
شکر و روغن از مسائل مهم در کیفیت غذا هستند، خاطرنشان کرد: بیماري هاي 
کلیوي، فشــار خون باال، ســکته ها و دیابت از نتایج عدم رعایت کیفیت غذایي 

مناسب است.
رعایت بهداشت فردي؛ اولین اصل پیشگیري از ابتال به آنفوالنزا  

دکتر هاشم زاده در هفته ای که گذشت، همچنین در نشست خبري با اصحاب 
رسانه و مطبوعات استان با موضوع »راه هاي شــناخت و پیشگیري از بیماري 

آنفوالنزا«، رعایت بهداشت فردي را اولین اصل از اصول پیشگیري دانست.
دکتر مرتضي هاشم زاده، اطاع رساني و کسب آمادگي براي به حداقل رساندن 
مشکات مربوط به شیوع آنفوالنزا را از اهداف تشکیل این نشست خبري عنوان 

کرد و بر لزوم اطاع رساني از طریق رسانه هاي جمعي تاکید کرد.
وي با بیان اینکه،  خوشبختانه در ســال هاي گذشته مشکل حادي در خصوص 

این بیماري در استان نداشــته ایم افزود: اطاع رساني عمومي و تاش مضاعف 
مســئولین و کادر درماني موجب گردید تا بیماري بخوبي کنترل شــود. وي،  
چهارمحال و بختیاري را به واســطه عدم برخورداري از زیرساخت هاي مناسب 
بهداشــتي و درماني و قرار گرفتن در موقعیت خاص جغرافیایي و فرا رســیدن 
زود هنگام فصل سرما مســتعد بروز هرگونه اپیدمي مربوط به بیماري هاي حاد 
تنفسي در فصول سرد دانست. دکتر هاشم زاده،  کمبود امکانات و فضای فیزیکي 
در صورت بروز اپیدمي را از مشکات عمده حوزه بهداشت و درمان استان عنوان 
کرد و در ادامه بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه تاکیدکرد.  رییس دانشگاه علوم 
پزشکي اســتان،  با تاکید بر عدم لزوم تزریق واکسن توســط تمامي افراد افزود: 
تزریق این واکسن براي کسب آمادگي بدن افرادي که مبتا به بیماري هاي زمینه 
اي هستند توصیه شده است. دکتر هاشم زاده اضافه کرد: انجام تزریق براي دو 
گروه از افراد بطور جدي توصیه شده است که شامل افرادي است که در تماس با 
ویروس هستند مانند پرسنل مراکز بهداشتي و درماني و افراد در معرض خطر و 
مبتایان به بیماري هاي حاد تنفسي،  قلبي و عروقي ، تاالسمي و زنان باردار. وي 
 با بیان اینکه ، معموال هر ساله واکسن براي 4 تا ۵ درصد جمعیت کشور تهیه مي 
شود افزود: تهیه و تزریق واکسن بصورت رایگان براي پرسنل مراکز بهداشتي و 
درماني بخش دولتي و گروه هاي تعریف شده طبق دستورالعمل وزارت بهداشت 
انجام و واکســن کافي براي تهیه سایر گروه ها در ســطح داروخانه هاي استان 

موجود مي باشد.
به گفته وي، با توجه به وجود ویروس هاي کشــته شــده در واکسن هیچ گونه 
نگراني در خصوص تزریق آن وجود ندارد و عوارض خفیف مشاهده شده در برخي 

تزریق ها کاما طبیعي و در حد قابل قبول و پیش بیني شده مي باشد.

امام جمعه شهرکرد:

هدف دشمن از مذاکرات نفوذ به کشور است

رییس دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد:

بیماری آنفوالنزا در چهارمحال و بختیاری به خوبی کنترل شد

سپاهان پس از دو باخت متوالی در فوالدشهر، برد

رستگاری در پسا محرم

اصفهانی ها در جایگاه سوم
پرهزینه ترین خانواده های ایرانی

میانگین هزینه:
حدود 28 میلیون تومان!
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پیشنهاد سردبیر: 
برخی در قرن ما قبل قبل زندگی می کنند

عکس روزيادداشت

بین الملل

»محکــرم محمد احمــد« روزنامــه نگار و نویســنده 
کهنه کار مصری فاش کرد که عربســتان طی چند ماه 
گذشــته بارها از ارسال گاز به مصر ســر باز زده و شرط 
این کشور برای فرود هواپیمای ســلمان بن عبدالعزیز 
به خاک مصر، انصراف قاهــره از مالکیت جزایر مصری 
بوده است.پانوراما الشرق االوسط گزارش داده است که 
یک منبع عربستانی نزدیک به این پایگاه اعالم کرده که 
جانشین ولی عهد عربستان اخیرا طی پیامی به السیسی 
که فایل صوتی آن فاش شده است به السیسی گفته بود 
پول برای کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دانه های 
برنج فراوان اســت. او در این پیام به رییس جمهور مصر 
یادآوری کرده که اگر تن به خواسته های عربستان ندهد 
به سرنوشت مبارک دچار می شود.بر اساس این خبر بن 
ســلمان تهدید کرده اگر مصر جزایر تیران و صنافیر را 
هرچه سریع تر به عربستان واگذار نکند، از تالش برای 
داشــتن رابطه با ایران دست نکشــد و حمایت از دولت 
ســوریه را متوقف نکند، ریاض تمام ســرمایه گذاری ها 
و وام های خــود را از مصر قطع می کند تا به سرنوشــت 

رییس جمهور پیشین این کشور مبتال شود.

نیکوال اســتورژن وزیــر اول اســکاتلند پیش نویس 
طرحی را برای برگزاری دومین همه پرســی استقالل 
اسکاتلند از پادشــاهی متحد بریتانیا منتشر کرد.اکثر 
اســکاتلندی ها به ادامه عضویــت بریتانیا در اتحادیه 
اروپا رای داده انــد، بر خالف ســاکنان ولز و انگلیس 
که خواســتار خروج این کشــور از اتحادیه اروپا بوده 
اند لذا حــزب ملی اســکاتلند اعالم کرده اســت که 
نتایج همه پرســی 23 ژوئن نشانگر آن است که امکان 
برگزاری یک همه پرسی دیگر برای استقالل اسکاتلند 
از بریتانیا وجود دارد. اســکاتلند معتقد است تصمیم 
بریتانیا بــرای خــروج از اتحادیه اروپــا موجب بروز 
مشــکالت اقتصادی از جمله کاهش ارزش ســهام و 
افت ارزش پوند شده است. استروژ تاکید کرد: احتمال 
برگزاری همه پرســی دوم برای اســتقالل اسکاتلند 
بســیار زیاد اســت، البته این طرح تنها برای مشاوره 
و رایزنی اســت و هیچ تاریخ دقیقی بــرای برگزاری 
همه پرسی تعیین نشده است؛ چرا که مردم اسکاتلند 
در همه پرســی 2014 میالدی به ادامه عضویت این 

کشور در پادشاهی متحد رای دادند.

عربستان
 السیسی را تهديد کرد

اسکاتلند در فکر دومین 
همه پرسی استقالل 

به گزارش تســنیم، حجت االســالم والمســلمین حسن 
روحانی روز پنجشــنبه در مراســم گرامیداشــت روز ملی 
صــادرات و درجمــع صادرکنندگان کشــور با اشــاره به 
ســفر اخیر خود به ســه کشــور ویتنام ، مالــزی و تایلند و 
تشــریح دالیل حرکــت آنها در مســیر رونــق اقتصادی، 
گفت: اولین دلیل این بود که آنها روابط بــا دنیا را بر مبنای 
تعامل ســازنده قرار دادند؛ چرا که از دعوا با دنیا صادرات به 
وجود نمی آید.رییــس  جمهوری تصریح کــرد: برخی فکر 
 می کنند، تعامل ســازنده به معنای این اســت که با غربی ها

 رو در رو لبخند بزنیم و صحبت کنیم، اما تعامل ســازنده به 
معنای مناســب کردن روابط بین المللی برای صادرات کاال، 
اشــتغال جوانان، واردات راحت تر کاالهای سرمایه ای و مواد 
اولیه اســت.روحانی با طرح این پرســش که مگر در دنیای 
امروز، کشوری می تواند بدون رابطه با دنیا به پیشرفت برسد، 
اظهار داشت: قرآن نیز به ما خاطر نشــان می کند»ان ارض 
ا... واسعه« که دنیا باز و زمین وسیع اســت و راه بیفتید و در 
جهان ســیر کنید.رییس  جمهوری گفت: برخی می گویند 
»ارض ا...« ایران اســت. از مرز که خارج می شویم، افکار ما را 
می دزدند، ما را گول می زنند و برخی هنوز عظمت ملت ایران 
را باور نکرده اند.روحانی سپس به رابطه تاریخی ملت ایران با 
دنیا از جمله تجارت شــیخ احمد قومی با مردم تایلند اشاره 
کرد و گفت: امروز مردم این کشــور از همه مذاهب و طوایف 
به ایران احترام می گذارند. رییس  جمهوری با تاکید بر اینکه 
به ملت ایران اعتماد کنید و تنها چند نفر نیروی امنیتی مورد 

اعتماد نیستند، گفت: همه جوانان،  تجار و دانشجویان مورد 
اعتماد هستند و البته ممکن است در باغی سیب پوسیده هم 

پیدا شود، اما نمی توانیم در آن باغ را ببندیم.
روحانی ادامــه داد: باید به قرن جدیــد بازگردیم. برخی در 
قرن ما قبل قبل زندگی می کنند.رییس  جمهوری ســپس 
ضرورت مهیا ساختن شــرایط برای روابط خارجی را خاطر 
نشان ساخت و اظهار داشــت: روابط خارجی تنها به بخش 
سیاسی خالصه نمی شود، بلکه شامل روابط علمی، فناوری 

و اقتصادی نیز می شود.
روحانی افزود: کشــورهایی همانند تایلنــد، مالزی و ویتنام 
به دنبال ســرمایه گذاری مشــترک با صنایع و شرکت های 
خدماتــی بــزرگ و همچنین برندهــای معــروف بودند.

رییس  جمهوری تاکید کــرد: یکی از مســایل مهم در این 
زمینــه نیز مزیت هــای هر کشــور از جمله کارگــر ارزان، 
انرژی، حمل و نقــل و جایــگاه جغرافیایی اســت که باید 
به خوبــی از آنها اســتفاده کنیم.روحانــی میهمان پذیری 
را راه ســوم این کشــورها برای توســعه کاالهای صادراتی 
برشــمرد و افزود: برای صنعــت گردشــگری و همچنین 
تجارت باید میهمان پذیر باشــیم و بازرگان و ســرمایه گذار 
 باید بتواند به آســانی به کشــور رفت و آمد داشــته باشد.

رییس  جمهوری تصریح کرد: تمام تالش دولت تدبیر و امید 
به ویژه در برجام بر این مبنا بــود که موانع از پیش پای تجار، 
کارآفرینان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، بخش خدماتی، 
روابط بانکی و همچنین ورود سرمایه برداشته شود و درعین 

حال مقررات زاید، غیرمفید و دست و پاگیر تولیدکنندگان 
نیز حذف شــوند.روحانی با بیان اینکه تالش دولت یازدهم 
بر این اساس بوده که ایران هراســی را از بین ببرد، ادامه داد: 
با ایران هراسی نمی توان کار تجاری و اقتصادی کرد. اقتصاد 
زمانی مــی تواند برون نگرا باشــد که بتوانیم ایران هراســی 
ظالمانه ای را که دیگــران ایجاد کرده انــد، بزداییم. دولت 
یازدهم در این زمینه کار بزرگی انجــام داده و این روند باید 

ادامه یابد.
رییس جمهوری افزود: باید انسجام داخلی بیشتر شود و بقیه 
دوســتان را نیز دعوت کنیم تا به یاری ملت ایران بشتابند.

روحانی تصریح کــرد: ایران با صدای بلنــد فریاد می زند که 
قامت من بلندتر از آن اســت که امروز در دنیا منعکس شده 
است، استعداد و ظرفیت من بیشتر از آن است که در اذهان 
مردم دنیا جا افتاده و مهربان تر از آنیم که در دنیا معرفی شده  
و به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با منطقه و جهان هستیم.

رییس  جمهوری تاکید کرد: درخواست من از همه گروه ها و 
جناح ها این است که صدای ایران را بشنویم و دستمان را به 
سوی ایران عزیز پرقدرت دراز کنیم. از جواب مثبت به صدای 
مام میهن و به آن دست پرقدرت ایرانی که برای همکاری به 

ملت و فرزندان خود دراز کرده است، ضرر نمی کنیم.
روحانی با اشاره به سابقه دیرینه کشور ایران، فرهنگ بزرگ، 
استعداد درخشان، نخبگان، دانشجویان، ملت بزرگ و افراد با 
سابقه در امر تجارت و تولید، اظهار داشت: ما می توانیم مسیر 
بازتری را برای همه کارآفرینان، صنعتگران و ارایه کنندگان 
خدمات ارزنــده ، ایجاد کنیم.رییس  جمهــوری تاکید کرد: 
بزرگ ترین هدف سفرهای خارجی دولت یازدهم تسهیل در 
مسیر تجارت، توسعه اقتصادی، صادرات کاالی ایرانی، جذب 

سرمایه و فناوری های خارجی بوده است. 
روحانی افزود: در اکثر این ســفرهای خارجی کارآفرینان و 
فعاالن بخش اقتصاد  و صنعت در کنــار دولت بودند تا فضا 
برای تفاهمــات و قراردادهــای آنها و همچنین پیشــرفت 
کشــور فراهم شــود. بحمــدا... قدم های خوبی برداشــته 
شــده اســت، اما راه طوالنی پیش رو قــرار دارد.روحانی در 
این مراســم با اعطــای لوح ســپاس  از 51 شــرکت نمونه 
صادراتی و پنج شــرکت ممتاز و همچنین بــا اهدای مدال 
 افتخار از ســه شــرکت فعال در عرصه صادرات در سال 95 

تقدیر کرد.
جمهــوری،  رییــس   ســخنان  از  پیــش   همچنیــن 
خســرو تاج رییس ســازمان توســعه تجارت و نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت، در خصوص آمــار صادرات 
 کشور و همچنین مشــکالت در این زمینه گزارشی هایی را

 ارائه کردند.

 روابط خارجی 
تنها به بخش 

سیاسی خالصه 
نمی شود، بلکه 

 شامل روابط
 علمی، فناوری 
و اقتصادی نیز 

می شود

ريیس جمهور گفت: برخی فکر می کنند، تعامل سازنده به معنای اين است که با غربی ها رو در رو لبخند بزنیم و صحبت 
کنیم، اما تعامل سازنده به معنای مناسب کردن روابط بین المللی است.

کافه سیاست

ريیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات:

بـرخیدرقـرنماقبلقبلزندگیمیکنند

اخبار

بدرقه ناوگروه روسی در بندرانزلی
ناوگروه دوستی روسیه صبح پنجشــنبه با بدرقه ناوگان شمال، 
نیروی دریایــی ایران را ترک کرد.این ناوگــروه با هدف تحکیم 
روابط دوستی کشورهای حاشــیه خزر روز سه شنبه دربندرگاه 

انزلی پهلو گرفته بود.

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن، در تشریح جلسه ای که  با برخی از 
نمایندگان پارلمان انگلیس داشت، از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه 
گفت و اینکه در خصوص »روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان« بحث 
شــد. به گفته بعیدی نژاد در این جلسه »جک اســترا« وزیر خارجه اسبق 
انگلستان )و رییس مشــترک کمیته پارلمانی دوستی 2 کشور( نیز حضور 
داشــت. بعیدی نژاد در ادامه می افزاید: »برخی از اعضا در این جلسه اظهار 
کردند که باید در منطقه خلیج فارس ترتیبــات جدید امنیت منطقه ای با 
حضور تمامی کشورهای منطقه شامل شش کشور حوزه جنوبی خلیج فارس 
و ایران و عراق تشکیل شــود.« در این جلسه وزیر دفاع انگلیس گفته است: 
بعد از توافق هسته ای، ایران اکنون این فرصت را دارد که نشان دهد می تواند 
نیرویی برای نیکی در این کشورها باشد. ایران تعهداتی داده است تا در امور 
شهرهای عراق پس از آزادی دخالت نکند و انتظار داریم که به این تعهدات 

پایبند باشد.

 نماینده مــردم تهــران در مجلس گفت: برخــورد من با آقــای الریجانی 
در خصوص ارســال نامه به رهبری در خصوص نبود حزب در کشــور رخ 
داد. اگر حزب بود چنین رویدادی در مجلــس رخ نمی داد که رییس بدون 
مشورت مجلس و هیئت رییســه خود نامه به رهبری بنویسد. کواکبیان در 
جمع جوانان اصالح طلب اصفهان اظهار کــرد: رییس مجلس فکر می کند 
قدر قدرت است. نماینده نماینده اســت. من اعالم کردم چرا باید از رهبری 
بی مهابا خرج کنیم، 290 نماینده مجلس که برگ چغندر نیستند، ایشان 
حتی با هیئت رییسه خود هم برای ارسال چنین نامه ای مشورت نکرده اند. 
این اتفاق به دلیل نبود تحزب در کشــور روی می دهد.نماینده مردم تهران 
در مجلس با اشــاره به اینکــه »در دنیا معموال دولت هــا و پارلمان ها یکی 
هستند«، افزود: تا کی باید اشخاص برای ما لیست تعیین کنند؟ ما به آقای 
هاشمی و خاتمی و .... احترام می گذاریم و عزیز هستند اما تا کی آنها لیست 

بنویسند؟چراکه لیست را باید حزب بنویسد نه شخص.

حمید بعیدی نژاد  تشريح کرد؛
گفته های نمايندگان پارلمان 

انگلیس به آقای سفیر

مصطفی کواکبیان: 
290 نماينده مجلس 

»برگ چغندر« نیستند

پارلمانواکنشدیدگاهخبر

 احمــد توکلــی در اظهــار نظــری گفتــه اســت که 
رهبر معظم انقالب با ابالغ سیاســت های کلی انتخابات 
چند محور جدید را باز کردند که با آن برخی از شکاف ها 
پر می شــود. توکلی گفته اســت نماینــدگان در آخر 
هر دوره، تغییراتــی را به نفع خــود در انتخابات اعمال 
می کردند که در سیاســت های کلی انتخابات دو ســوم 
نماینــدگان باید به ایــن تغییرات رای دهنــد و به این 
صورت تغییر قانون دشوار اســت.نماینده سابق مجلس 
گفته اســت که ســومین نکته مهم در سیاســت های 
کلی انتخابات این اســت که نمایندگان پس از تصویب 
اعتبارنامه، مصون از تعرض می شــدند، اما رهبر انقالب 
فرمودند که ثبات شــرایط نیز باید رعایت شــود؛ به این 
صورت اخــراج نمایندگان حین نمایندگــی نیز ممکن 
می شــود و امیدواریم که این امر محقق شــود. توکلی 
در ادامــه در خصوص استفســاریه نمایندگان مجلس و 
محدود کردن اختیارات شــورای نگهبان اظهار داشت: 
اگر مجلس صالح ببینــد که رفتار شــورای نگهبان در 
انتخابات باید به شــکل خاصی تغییر کنــد تا جایی که 
تعارضی با قانون اساسی نداشته باشد، حق مجلس است. 

حجت االســالم والمســلمین ابوالقاســم علیزاده معاون 
سیاسی شورای سیاست گذاری  ائمه  جمعه کشور در رابطه 
با ســخنان وزیر بهداشــت و درمان در مــورد ائمه جمعه، 
اظهار داشت: برای اســتحضار مقام محترم وزارت بهداشت 
و درمان که همچنــان چهره محترمی برای ما محســوب 
می شــوند، نکاتــی را باید متذکر شــد.وی گفــت: طبق  
آنچه آمار می گویــد، در هفته دولت بیشــترین همکاری 
تریبون های خطابه امامان جمعه در سراســر کشور به امر 
بهداشت اختصاص یافت و تریبونی برای معاونان بهداشت و 
درمان در نمازهای جمعه فراهم شد؛ لذا این انصاف نیست 
که چشــم روی دریای همراهی و همکاری متنوع ببندیم 
و تنها براســاس ذهنیتی خــاص و با تنگ نظــری، قاطبه 
تریبون هــا و خطابه ها را مــورد حمله قــرار دهیم.وی در 
ادامه اضافه کرد: شــخصیت دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر  
بهداشت را ســنگین تر و منطقی تر از این نوع اظهارنظرها 
و فرمایشات سبک و به دور از واقعیات می دانیم، امیدواریم 
اگر اشــتباه و ذهنیت غلطــی در اظهارنظر اخیــر در کار 
بوده، سریعا اصالح شــود تا جلوی سوءاستفاده دشمنان و 

ضدانقالب گرفته شود.

احمد توکلی :

 اخراج نمايندگان مجلس
 حین نمايندگی ممکن می شود

معاون سیاسی شورای  سیاست گذاری  ائمه  جمعه :

 وزير بهداشت جلوی 
سوء استفاده دشمن را بگیرد

 صادق زيباکالم:

می توان نمره 12 يا 13 را
به دولت روحانی دارد

نماينده مردم ارومیه در مجلس :

انگیزه انتخاباتی، پشت پرده 
تغییر سه وزير کابینه است

دکتر صادق زیباکالم در دانشــگاه بوعلی سینا همدان 
در پاســخ به ســوالی که آیا از عملکرد رییس جمهور 
روحانی راضی هســتید یا نه؟ گفت: هم آری و هم نه. 
نمی توانم فله ای بگویم آری از او راضی هستم و خیلی 
عالی بوده و یا نه! در یک سری حوزه ها به دولت روحانی 
نمره خوبی می دهم؛ اینکه کشــور را از چاه هسته ای 
نجات داد، اینکه اصرار ندارد روی موج آمریکاســتیزی 
و غرب ستیزی سوار شود مثبت است. در مورد اقتصاد 
نمره 11-12 می دهــم و ناپلئونــی قبولش می کنم، 
در زمینه سیاســی و اجتماعی ردش می کنم و فوقش 
نمره 7 به او می دهم آن هم با وجود اینکه عقلم می رسد 
که نه حصر دســت روحانی اســت، نه آزادی زندانیان 
سیاســی، و... اما به خاطر این نمره تک رقمی می دهم 
که در رابطه با حصر انتظار داشتم حداقل وقتی درباره 
حصر صحبت می کند حتــی از روی حقه بازی هم که 
شده کمی غمگین ببینمش و اینکه دارم تالش خود را 
می کنم؛ لذا با این همه در کل می توان نمره 12 یا 13 را 

به دولت روحانی داد.

 نادر قاضی پــور نماینده مــردم ارومیــه در مجلس،
 با اشاره به اســتعفای ســه وزیر کابینه دولت، گفت: 
دولت آقــای روحانی یک دولت سیاســی اســت و 
می خواهد با تغییر کابینه رضایتمندی را بیشــتر کند 
تا بتواند در انتخابات ریاســت جمهوری سال 96 رای 
بیاورد. وی افزود: یکی از وزارتخانه هایی که بیشترین 
نقش را در بحــث حقوق های نجومی داشــت وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بود و ایــن وزارتخانه با توجه 
به آنچه که پشت سر گذاشته نیازمند یک خانه تکانی 
جدی اســت.قاضی پور گفت: دولت باید به معیشت 
مردم و مســائل اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد 
و اشتغال جوانان موضوعی است که باید وقت و انرژی 
بیشتری برای آن صرف شود.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: امیدواریم آقای رییس جمهور بتواند وعده هایی 
را که در انتخابات ســال 92 داده بود عملیاتی کند و 
مــا از اینکه دولت گامــی در جهت تامین معیشــت 
مردم و مســکن آنها و امثال این موارد بردارد حمایت 

می کنیم.

ريیس سازمان مرکزی تعاون روستايی خبر داد:

دريافت مجوز از هیئت وزيران 
برای توزيع سیب زمینی و پیاز

ناوگروه دريايی صلح و دوستی 
ايران در بندر باکو پهلو گرفت

عیادت وزير بهداشت از مدافعان 
حرم با درخواست سردار سلیمانی

مذاکرات موتلفه با کانديداهای 
احتمالی رياست جمهوری 

رییس سازمان مرکزی تعاون روســتایی، از دریافت مجوز هیئت 
وزیران برای توزیع سیب زمینی و پیاز در صورت لزوم به محرومان 

خبر داد.
آبان ماه سال گذشته بود که خبر دفن هزار و 700 تن سیب زمینی 
کشاورزان فسا و داراب رسانه ای شد؛ اتفاقی که عالوه بر حاشیه دار 
بودن آن، 620 میلیون تومان از پول بیت المال را به زیر خاک برد؛ 
اما امسال در ماه های پایانی دولت یازدهم و با نزدیک شدن به زمان 
خرید تضمینی پیاز و ســیب زمینی، هیئت وزیران مصوبه ای را به 
تصویب رسانده که براساس آن تعاون روستایی می تواند در صورت 
لزوم پیاز و سیب زمینی میان محرومان توزیع کند، رییس سازمان 
مرکزی تعاون روســتایی درباره احتمال سوءبرداشــت سیاسی از 
توزیع ســیب زمینی در میان محرومان به واسطه نزدیک شدن به 
موســم انتخابات و یادآوری خاطرات مباحثی که طرفداران دولت 
فعلی راجع به توزیع سیب زمینی در دولت قبل در میان محرومان 
وفریب آنها برای کســب رای مطرح می کردند، خاطرنشــان کرد: 

هنوز تا انتخابات زمان نسبتا زیادی مانده است.

ناوگروه دریایــی صلح و دوســتی جمهوری اســالمی ایران که 
آب های شــمالی کشــورمان را به منظور انجام یــک ماموریت 
خارج از کشــور ترک کرده بود در بندر باکــو، پایتخت جمهوری 
 آذربایجــان پهلو گرفت و مراســم اســتقبال از آن برگزار شــد.

ناطق باقراف معاون فرمانده نیــروی دریایی جمهوری آذربایجان 
در گفت و گــو با خبرنــگاران اعالم کرد: ســفر ناوگــروه دریایی 
جمهوری اســالمی ایران به جمهــوری آذربایجان ســفر صلح 
و دوســتی اســت.وی افزود: پس از اســتقالل ملــی جمهوری 
آذربایجان این اولین سفر ناوگان نظامی جمهوری اسالمی ایران 

به کشورمان است.
این برنامه بــه ابتکار نیــروی دریایی جمهوری اســالمی ایران 
برای ارســال پیام و با هدف ارتقای روابط دوستانه نیروی دریای 
جمهوری اســالمی ایران و جمهــوری آذربایجــان برنامه ریزی 
شــده اســت.دیدار با هیئت فرماندهی نیروی دریایی جمهوری 
آذربایجــان، بازدید از آموزشــگاه عالی نظامی، حضــور در مزار 
حیدرعلی اف رهبر فقید جمهوری آذربایجان و شهدای راه آزادی 
این کشــور همچنین برگزاری یک مسابقه ورزشــی دوستانه از 
جمله برنامه های سفر سه روزه هیئت ناو گروه جمهوری اسالمی 

ایران به جمهوری آذربایجان است.

وزیر بهداشت گفت: برای کمک های بیشتر به برادران سپاه قدس 
به درخواست سردار سلیمانی جلسه ای را ترتیب داده و از مدافعان 
حرم نیز عیادتی انجام می دهیم. قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت 
در حاشیه جلســه کاری به جهت کمک بیشــتر به سپاه قدس و 
عیادت از مدافعان حرم بستری در بیمارستان بقیه ا...گفت: عمدتا 
حضور ما در کنار برادران ســپاه قدس با محوریــت برادر عزیزمان 
سردار ســلیمانی بود که از ما خواســتند بازنگری ها و تصمیماتی 
برای کمک های بیشتر به دوستان انجام شود. وی ادامه داد: در کنار 
این جلسه کاری عالوه بر تصمیم های گرفته شده، از مدافعان حرم 
که در معرکه های جنگ مجروح و به داخل کشــور منتقل شدند و 
 تحت عمل جراحی قرار گرفته و خدماتی برای آنها انجام می شود

 عیادت می کنیم.

نایب رییس شــورای مرکزی حزب موتلفه گفت: موتلفه اسالمی 
برای تعیین کاندیدای اختصاصی خود به صورت غیرمســتقیم و 
شــفاهی صحبت ها و مذاکرات گوناگونی را با نامزدهای احتمالی 

ریاست جمهوری انجام داده است.
اســدا... بادامچیان نایب رییس شــورای مرکزی حــزب موتلفه 
اســالمی با اشــاره به مذاکرات حزب متبوعش با افراد در معرض 
کاندیداتوری برای انتخابات ریاســت جمهوری 96، اظهار کرد: 
حزب موتلفه اســالمی برای تعیین کاندیدای اختصاصی خود به 
طور رســمی با فردی در این زمینه مذاکره نداشته؛ اما به صورت 
غیرمستقیم و شــفاهی صحبت ها و مذاکرات گوناگونی را انجام 

داده است.
وی افزود: این مذاکرات برای این اســت که ببینیم چه کســانی 
آمادگی کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهــوری را دارند و 
به چه دلیلی خود را واجد شــرایط نامزدی در انتخابات می دانند.

بادامچیان تاکید کرد: این مذاکرات تا زمانــی که ما نامزد حزب 
موتلفه اســالمی را اعــالم کنیم ادامــه خواهد داشــت و پس از 
تعیین کاندیدای حزب موتلفه اســالمی، با دیگر اصولگرایان در 
 معرض کاندیداتوری برای انتخابات ریاســت جمهوری مذاکراتی 

خواهیم داشت .
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

نقش مهم مقوله استاندارد در تحقق اقتصاد مقاومتی

با مسئوالن

اصفهانی ها در جايگاه سوم پرهزينه ترين خانواده های ايرانی 

میانگین هزينه:
حدود 28 میلیون تومان!

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایــران،  اصفهانی ها رتبه ســوم 
پرهزینه ترین خانواده های ایرانی  را به خود اختصاص دادند. 

ا طالعات  منتشــر شده در ســایت مرکز آمار نشــان می دهد 
 در ســال 1394 تقریبا هر خانوار شــهری ایرانی 26 میلیون و 
239 هزار تومــان هزینه صرف کاالهــا و خدمات مصرفی خود 
کرده است. درآمد هرخانوار شــهری ایرانی نیز به طور متوسط 

27 میلیون و 878 هزار تومان بوده است.
همچنین بر اساس این گزارش   پرهزینه ترین خانوارهای ایرانی 
به ترتیب در 3 اســتان تهران، چهارمحــال بختیاری و اصفهان 

زندگی می کنند.
 به طور میانگین هزینه هر خانوار تهرانی در ســال 1394 برابر 
با 37 میلیــون و 475 هزار تومان، هر خانــوار چهارمحالی 29 
میلیون و 608 هزار تومان و هر خانــوار اصفهانی 27 میلیون و 

941 هزار تومان بوده است.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان با اشــاره به برداشت محصول ســیب پاییزه در 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: در پاییز امســال حدود 
230 هزار تن ســیب پاییزه در اقالم زرد و قرمز در استان 

اصفهان برداشت شد.
احمدرضــا رییس زاده از برداشــت یک هزار تن ســیب 
تابســتانه خبر داد و افزود: در تابســتان سال جاری هم، 
شاهد برداشت یک هزار تن سیب درختی در سطح استان 
بودیم که پس از آن برداشت ســیب پاییزه از مهرماه آغاز 

شد و تا اواسط پاییز ادامه دارد.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان تصریح کرد: شهرستان سمیرم نقش بسزایی در 
تولید سیب استان دارد و حدود 95 درصد از سیب استان 
اصفهان را تامین می کند که درصد باالیی از این محصول 

به خارج از کشور صادر می شود.
وی با اشاره به صادرات 60 هزار تن سیب استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: 60 هزار تن سیب استان اصفهان صادر 
می شود و بقیه در بازار داخلی کشــور و استان به مصرف 

می رسد.رییس زاده، قیمت فعلی سیب را پایین دانست و 
خاطرنشان کرد: قیمت سیب از نظر ما پایین بوده و سود 
اصلی به جیب واسطه ها رفته و کشــاورز سود چندانی از 
محصول خود نمی برد، برخی از افراد محصول ســیب را 
خریداری کرده و در شب عید با قیمت باال به مردم عرضه 
می کنند.وی از افت 30 درصدی تولید ســیب نســبت 
به ســال های پر آب خبر داد و گفت: در ســال هایی که 
خشکسالی و حوادثی از قبیل ســرمازدگی وجود ندارد، 
حدود 300 تا 350 تن سیب برداشت می شود اما به سبب 
معضل خشکسالی با کاهش برداشت و تولید سیب به ویژه 
در سمیرم مواجه بودیم.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان افزود: امسال شرایط سختی در 
ســمیرم وجود داشــت و عالوه بر کم آبی، سرمازدگی در 
بهار هم ســبب شــد که هزار تن از محصول سیب دچار 
خسارت شود. وی بیان کرد: ظرفیت صادرات ما 60 هزار 
تن بوده که در حال حاضر صادرات ســیب همانند سال 
گذشــته بوده و قرارداد صادراتی خوبــی در حال انعقاد 
اســت.رییس زاده، با اشــاره به اجرای سیســتم آبیاری 
نوین در بخش کشــاورزی اظهار داشــت: اســتفاده از 
آبیاری قطره ای، اســتخر ذخیره آب و موادی که رطوبت 
را جــذب می کنند در مدیریــت بهینه آب بســیار موثر 
بوده و کشــاورزان در این راســتا آموزش هایی دیده اند، 
اما متاسفانه هزینه بســیار باالیی برای کشــاورز دارد و 

تسهیالتی در این زمینه در نظر گرفته نشده است.

مدير باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان: 

خشکسالی، برداشت سیب 
را 3۰ درصد کاهش داد

خبرجهاد کشاورزی

مدیرعامل راه آهن در مراســم عقد قرارداد تولید 40 هزار تن 
ریل با شــرکت ذوب آهن اصفهان بابیان اینکــه تمام همت 
دولت در مجموعه های وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان 
داخلی است اعالم کرد: اولین قرارداد تولید 40 هزار تن ریل با 
ذوب آهن منعقد شد و ازآنجایی که این کارخانه توانایی تولید 
ریل U33  را دارد مقرر شد این شــرکت تا پایان سال ماهانه 
10 هزار تن از این قرارداد را تحویل دهد و شرکت راه آهن نیز 
به صورت نقدی آن را خریداری کند تا شــاهد راه اندازی این 
خط در ذوب آهن باشــیم و پس ازاین قــرارداد نیز آماده عقد 

قرارداد برای 100 هزار تن ریل UIC  60 هستیم. 
 مدیرعامــل راه آهــن گفت: در سیاســت های کلــی برنامه 
ششــم دو بند از 40 بند اقتصادی به راه آهن اختصاص دارد. 
پورســیدآقایی با بیان اینکه همه مســئوالن یکدل به دنبال 
توسعه راه آهن هستند، تصریح کرد: توسعه کشور بدون توسعه 
راه آهن امکان پذیر نیست و در تمام کشورهای توسعه یافته به 
توسعه راه آهن توجه شــده چراکه توسعه صنعتی کشورها در 
گروی توسعه راه آهن بوده است. وی افزود: توسعه راه آهن یک 
کشور الزم و ملزوم توسعه صنعتی و همه جانبه آن کشور است 

و بحث فوالد بدون توجه به راه آهن نمی تواند توسعه یابد.
مدیرعامل راه آهن خاطرنشــان کرد: برای توســعه خطوط 
راه آهن کشور همه امکانات و فناوری ها مانند زیرساخت ها و 
سامانه های عالئم وجود دارد، اما تنها نقطه ضعف، نبود تولید 
ریل داخلی بود و همچنین به دلیل وابستگی به خرید خارج 
از کشور و تحریم ها و تامین منابع ارزی و ال سی با مشکالت 
زیادی در این زمینه مواجه بودیم و برای ما بهتر اســت ریل 
موردنیاز خود را از یــک کارخانه داخل کشــور تهیه کنیم. 
پورســیدآقایی اظهار کرد: خوشبختانه شرکت ذوب آهن این 
همت را داشت که شروع به تولید ریل کند و سال های بسیاری 
قرار بود راه آهن و ذوب آهن اصفهان این ریل را تولید کنند ولی 
این امر محقق نشد تا آنکه در زمان مدیرعامل سابق ذوب آهن 
این تصمیم گرفته شد و اگر این کارخانه به تولید برسد، قطعا 
نیاز کشور توسط ذوب آهن تامین می شود و بازار مناسبی در 

کشور خواهد داشت. 
وی گفت: در حال حاضر این خط تولید ریل، نصب شده و آماده 
تولید است. همچنین تولید آزمایشــی نیز انجام شده است. 
اگرچه به ظاهر کار ساده ای به نظر می رســد اما در عمل این 
خط در کارهــای فنی نیازمند توانایی و تخصص مهندســان 

ذوب آهن است و حتما شدنی است.
مدیرعامل راه آهن تصریح کرد: امروز اولین قرارداد تولید 40 
هزار تن ریل با ذوب آهن منعقد شــد و ایــن کارخانه توانایی 
تولید ریل U33 را دارد و قرار شد به جای خرید این نوع ریل از 

خارج کشور، این ریل از ذوب آهن خریداری شود.

مديرعامل راه آهن:

ذوب آهن 1۰۰ هزار تن 
ريل می سازد

گروه ودافون با یک شــرکت خدمات اینترنتی ایرانی برای 
کمک به بهبود شــبکه های داخلی این شــرکت به توافق 
رسیده و نخستین شــرکت غربی بزرگی اســت که پس از 
 اقدام ماه جاری آمریکا در تســهیل تجارت شــرکت های

 بین المللی در ایران، وارد بازارکشور می شود. 
ودافون جزئیــات این توافق از جمله ســرمایه گذاری را  که 
قصد دارد در این شــرکت انجام دهد فاش نکرده است. این 
اپراتور انگلیسی نخستین یا حتی بزرگ ترین شرکت غربی 
نیســت که پس از امضای توافق هســته ای و اجرایی شدن 
برجام که لغو تحریم های بین المللی علیه تهران را به دنبال 
داشت، وارد بازار ایران می شــود. اما اقدام ودافون به فاصله 
کوتاهی پــس از حرکت اخیــر آمریکا در تســهیل موانع 
رگوالتوری انجام گرفته که بســیاری از شرکت های غربی را 

در پشت دروازه های بازار ایران نگه داشته بود.
 ایران 80 میلیون نفر جمعیت نسبتا جوان دارد که این کشور 
را برای بســیاری از کاالها و خدمات غربی جذاب می کند. 
شماری از ســرمایه گذاران خارجی از جمله بویینگ، گروه 
ایرباس، گروه خودروســازی پژوسیتروئن و شرکت صنعتی 
آلمانی زیمنس از زمان رفع تحریم ها در ژانویه، قراردادهایی 
با ایران امضــا کرده اند. اقدام اخیر ودافون که از نظر شــمار 
مشــترکان، دومین اپراتور تلفن همراه بــزرگ جهان پس 
از چاینا موبایل اســت، رای اعتماد مهمی به شمار می رود. 
چشم انداز مخابرات ایران، عالقه خارجی قابل مالحظه ای 
را برانگیخته است. خدمات پهنای باند در ایران در سال های 
اخیر به سرعت رشد کرده و ضریب نفوذ پهنای باند ثابت رو 
به رشد است.  اگرچه ایران ضریب نفوذ تلفن همراه باالتری 
نســبت به آمریکا یا آلمان دارد اما در زمینه مصرف دیتای 
موبایل به ازای هر نفر، از این کشورها عقب تر است که وجود 
فرصت سرمایه گذاری در خدمات اینترنت موبایل در ایران را 
نشان می دهد.وال استریت ژورنال، در اوت گزارش کرده بود 
اورانج که بزرگ ترین شرکت مخابراتی فرانسه است، سرگرم 
مذاکرات مقدماتی برای خرید سهمی در بزرگ ترین شرکت 
مخابراتی ایران است. اورانج، یک قرارداد همکاری فنی با این 
شرکت دارد. به گفته برونو متلینگ، نایب رییس امور منطقه 
خاورمیانه و آفریقای شرکت اورانج، همه اپراتورها در سراسر 
جهان به دنبال نوعی همکاری با ایران هســتند. توافق اخیر 
ودافون با های وب در چارچوب استراتژی این شرکت برای 
تمرکز بر بازارهای نوظهور رو به رشــدی مانند هند، ترکیه 
 و آفریقای جنوبی انجام گرفته اســت. ســخنگوی ودافون 
می گوید این توافق به ما امکان می دهد در ایران شــریکی 
داشته باشیم که می تواند به مشتریان شرکتی چندملیتی 

خدمات رسانی کند.

علت عالقه غول های 
مخابراتی دنیا به بازار ايران

نگاه روز

رسول زرگرپور با بیان اینکه مراسم امسال با 3 سال گذشته 
بسیار متفاوت اســت، گفت: باید به ویژگی امسال که سال 
 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اســت توجه ویژه داشــت 

چرا که نقش استاندارد در تحقق آن مهم و اساسی است.
زرگرپور افزود: با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری، 
هنر ما باید این باشد که از فرصت ها اســتفاده و تهدیدها 
را تبدیل به فرصت نماییم و خــود را در مقابل تهدیدهای 
دشــمنان از آســیب پذیری خارج کنیــم و در این بخش 
مســئله  اقتصــاد در اولویت قــرار دارد و اگــر در اقتصاد 
فعالیت های درســت، بجا و متقن انجام شــود، در مسائل 

اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر گذار خواهد بود.
رسول زرگرپور با تاکید بر اینکه باید به تولید داخلی، ایجاد 
اشــتغال و رفع بیکاری، رونق اقتصادی و مقابله با رکود که 
از مطالبات بحق مردم است توجه شود، اظهارداشت: عالج 
همه در این اســت که برای اقتصاد مقاومتی، کار و تالش 
جدی صورت گیرد.وی به رویکردهــای اقتصاد مقاومتی 
 اشــاره کرد و افزود: درون زا، بــرون گــرا، عدالت محور، 
دانش بنیان و مردمی بــودن از رویکردهای اصلی اقتصاد 
مقاومتی اســت که هرکدام به نحوی با مســئله استاندارد 
ســروکار دارد و اینجاســت که جایگاه خاص اســتاندارد 

مشخص می شود.
وی افزود: معتقدم که استاندارد در مقوله اقتصاد مقاومتی 
وارد یک رســالت جدید می شــود که می تواند موثرتر و 
مفیدتر باشد. زرگرپور افزود: با بهره گیری از منویات مقام 
معظم رهبری این ضرورت احساس می شود که باید فضای 
امنی برای فعالیت و رقابت صاحبان صنایع به منظور ارتقای 
سطح کیفی و کمی تولید به وجود آید تا با جلوگیری از هدر 
رفت منابع که چرخاننده موتور اقتصاد کشــور هستند هم 
وضعیت تولید بهبود یابد و هم مصــرف کنندگان با دامنه 
وســیع تری از خدمات و امکانات مصرفی سالم و مطمئن 
روبرو شوند.اســتاندار اصفهان خاطر نشــان کرد: این امر 
میسر نمی شود مگر اینکه با رعایت استانداردها، کاالهای 
تولید داخل از کیفیــت مطلوب و قابل قبولــی برخوردار 
 شــود و با رعایت حقــوق مصرف کنندگان بــه حمایت از 
تولید کنندگان داخلی در راســتای رقابــت در بازارهای 
داخلی و خارجی نیز بپردازیم. رســول زرگرپور ادامه داد: 
توجه به اســتانداردها کمــک می کند بتوانیــم در دنیای 
رقابتی، سرپا مانده و به فعالیت های اقتصادی خود با انگیزه 
بیشــتری ادامه دهیم، برای پایداری در این دنیای رقابتی 
باید ســطح اســتانداردها را تا حد ممکن باال برده و در این 

زمینه سعی کنیم همواره به روز باشیم.
وی شــعار روز جهانــی اســتاندارد در ســال جــاری را 
»اســتانداردها اعتماد ســاز اســت« عنوان کرد و افزود: 
استانداردها ما را به روش ها و آیین های کار اطمینان بخش 
و با چارچوب قابل اعتماد همکاری متصــل می کنند و از 
طرفی با ارائه تفاسیر مشترک درباره طرف های یک ارتباط 
یا معامله، در تجارت سودمند متقابل و بهره گیری مناسب 

از منابع در تجارت بین المللی ضروری هستند.
رســول زرگرپور با بیان اینکه اســتانداردها طیف بســیار 
وســیعی از مواد، کاالهــا، خدمــات و آیین هــای کار و 
سیستم ها را در بر می گیرند، گفت: استانداردها برای تحقق 
یافتن اهدافی از قبیل پاســخگویی به نیازهای مشتریان، 
گسترش و تســهیل تجارت بین المللی، ارتقای سطح رفاه 
و کیفیت زندگی بشــر و حمایت از مصرف کننده، تدوین 
و اجرا می شــوند و با تولید کاالهای جدید و افزایش تنوع 

محصوالت، اصالحات الزم در آنها صورت می گیرد.
زرگرپور افــزود: مطابقت یک کاال با اســتاندارد ناظر برآن 
نشــان می دهد که حداقل ســطح کیفیت قابل قبول در 
کاالی مــورد نظر وجــود دارد و مصرف کننــده می تواند 
برای رفع نیاز خود از کیفیت مناســب کاال بهره مند شود 
و انتظاراتش تامین شود و با توجه به استاندارد بودن کاال با 

اعتماد بیشتری آن را خریداری و مصرف کند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در کشــور ما سازمان ملی 
استاندارد با رعایت دســتورالعمل ها و ضوابط مربوط، تنها 
مرجع رسمی تصویب و انتشار استانداردهای ملی می باشد، 
افزود: این سازمان فرابخشی اســت که باید توجه ویژه ای 
به کنترل کاالهای صادراتی و وارداتی داشته باشد چرا که 
کاربرد عالمت استاندارد روی محصوالت، اعتماد و اطمینان 
مصرف کننده را به همراه دارد و در این شرایط الزم است با 
نظارت و کنترل قوی تر، اعتماد جامعه را نســبت به نشان 
استاندارد افزایش داد. زرگرپور تصریح کرد: هر گونه مبادله 
تجاری بیانگر قضاوت کشورهای هدف به جمهوری اسالمی 
ایران است که باید با توجه و دقت بیشتر به استانداردسازی 
تولیدات، نگرش ها را مثبت کرد. استاندار اصفهان با تاکید 
بر اینکه در تولید کاال و عرضه آنها به مصرف کنندگان تنها 
نباید به مطابقت کاال با اســتانداردهای ملی بسنده شود، 
گفت: استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت محصوالت 
هم باید مورد توجه قرار گیرد و یکسان سازی نسبی کیفیت 
 کاالهای تولیدی مشابه طبق استانداردهای موجود، برای
  ارزش گــذاری و ایجــاد اعتمــاد در ذهــن مخاطــب

 به کار می رود.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

نقش مهم مقوله استاندارد در تحقق اقتصاد مقاومتی

بايد فضای امنی 
برای فعالیت و رقابت 

صاحبان صنايع 
به منظور ارتقای سطح 

کیفی و کمی تولید 
به وجود آيد تا با 

جلوگیری از هدر رفت 
منابع که چرخاننده 
موتور اقتصاد کشور 

هستند  وضعیت 
تولید بهبود يابد 

اســتاندار اصفهان در همايش روز جهانی اســتاندارد، که با حضور ريیس مرکز ملی تايید صالحیت کشور 
برگزار گرديد، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید امسال چهارمین سالروز جهانی استاندارد را برگزار می کند و 

خوشبختانه هرسال اين مراسم در استان پربارتر از قبل برگزار می شود.

حجت االسالم پورمحمدی؛ وزير دادگستری

مجتبی خسرو تاج؛ قائم مقام وزير صنعت

غالمحسین شافعی؛
ريیس اتاق بازرگانی ايران 

نیره پیروزبخت؛ ريیس سازمان ملی 
استاندارد 

قــرار نبــود تعزیــرات 
بــه قاچــاق در عرضــه 
ورود کند،اولویــت ما از 
ورودی،  مبادی  گذشته، 
شبکه هـــای حمل ونقل 
و مراکــز تجمع کاالهای 
قاچــاق مثــل انبارها و 
بنکداری ها بوده اســت. 
را  همیــن  هــم  االن 
داریم.اصناف خودشــان 
در  بیاینــد  خواســتند 
سطح عرضه، فعال شوند 
و مــا اســتقبال کردیم. 

امیدواریم کــه آنها بتواننــد در این جهت به مــا کمک کنند و 
مبارزه با قاچاق سریع تر و جدی تر جلو برود.

تحریم ها  هنوز هم اجازه 
موافقت نامه های  امضای 
چند جانبه با کشورهای 
نمی دهــد،  را  دیگــــر 
باید گفت بــا این وجود 
بنگاه های  برخــی  هنوز 
اقتصــادی ایــران برای 
حضـــور در بازارهــای 
الزم  توانایــی  جهانــی 
دنیــای  در  ندارنــد.  را 
بــه  صــادرات  امــروز 
شــکل یــک مســابقه 
اســت و با هنر نوآوری و 
دانش بنیان  فعالیت های 

و تولیــد کاالی رقابت پذیــر می توانیم در آن شــرکت کنیم. 
صادرکنندگانی که خواهان حضور پایدار در بازارهای صادراتی 

هستند باید دیدگاه خود را تغییر دهند.

چنــد نرخــی بــودن و 
تثبیت تصنعــی نرخ ارز 
اقتصادی  مشــکالت  از 
حســاب  بــه  کشــور 
می آیــد که دولــت قول 
داده تــا پایان ســال در 
تدابیری  خصــوص  این 
بیندیشــد و در این باره 
بخــش خصوصی منتظر 
مرکزی  بانــک  عملکرد 
است تا پایان سال بتواند 
به وعده هــای خود عمل 
کند و مشــکالت بخش 

خصوصی را در این زمینه برطرف کند.

اســت  ســالی  چنــد 
در خصوص  مذاکراتــی 
مطرح  حــالل،  مباحث 
شــده و در این مذاکرات 
اعــالم شــد کاالهــای 
تولید و خدمــات عرضه 
شده توســط ایران کامال 
حالل اســت و می تواند 
جهانــی  بازارهــای  در 
حضور پیدا کنــد. انعقاد 
گـواهــی نامــــه حالل 
توانســت جایــگاه ایران 
را در ایــن مســئله برای 

کشورهای دیگر روشــن کند.  ولی با این حال، ســهم ایران از 
چرخه مالی اقتصاد حالل در جهان 2500 میلیارد دالر در سال 

است  که رقم ناچیزی  است.

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات گفت: با 
توجه به درج برخی مبالغ در قبض تلفن ثابــت این دوره، مانند مبلغ 
100 هزار ریال با عنوان بدهی ثبت نام اولیه ، این موضوع با دســتور 
وزیر ارتباطات  مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این امر ناشی 
از اشتباه برداشت شــرکت مخابرات ایران از مصوبه 205 کمیسیون 
تنظیم مقررات بوده است، مقرر شد نسبت به برگشت مبلغ مذکور به 
مشترکان تلفن ثابت اقدام شود. فرنقی زاد افزود:با توجه به اینکه تعرفه 
تلفن ثابت سال های زیادی اســت که افزایش پیدا نکرده و این امر در 
توسعه شرکت مخابرات اختالل ایجاد کرده است، کمیسیون تنظیم 
مقررات، سیاســتی در این خصوص اتخاذ کرد که همزمان با کاهش 
تعرفه اینترنت خانگی)ADSL( انجام شد تا سبد هزینه های ارتباطی 

خانوار افزایشی نداشته باشد.

  رییس اتحادیه گوشــت گوســفندی در خصوص قیمت گوشــت 
گوســفندی گفت: قیمت گوشت گوســفندی با توجه به ایام محرم 
در هفته گذشــته با افزایش روبرو بوده و به علت افزایش تقاضا برای 
خرید دام زنده شاهد افزایش قیمت 1000 تومانی آن بوده ایم که تا 

15 هزار تومان به فروش می رسید.
علی اصغرملکی در ادامه افزود: قیمت دام زنده به علت کاهش تقاضا 
از 15 هزار تومان به 14 تا 14 هزار و 500 تومان رســیده که این امر 
موجب می شود تا قیمت گوشت قرمز در هفته آینده یک هزار تومان 

ارزان شود.
ملکی همچنین عنوان کرد: واردات گوشــت از کشــورهای آسیای 
میانه همچنان ادامــه دارد و این امر نیز یکــی از علت های کاهش 

قیمت گوشت و دام داخلی به حساب می آید .

بازگشت 1۰۰هزار ريال
 به مشترکان تلفن ثابت

بهای گوشت
 اين  هفته ارزان می شود
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

با طب سنتی، شکمی الغر داشته باشید!

محققــان دانشــگاه ناتینگهام مــی گویند با انــدازه گیری میــزان یک 
هورمــون در مو، مــی تــوان احتمــال بــارداری را در زنانــی که تحت 
روش درمانــی لقــاح خــارج از رحمــی)IVF( قــرار می گیرنــد، تا حد 
 زیادی پیش بینــی کرد. محققــان در مطالعــه جدیدی که در نشــریه

 Psychoneuroendocrinology منتشر شد، نشان دادند که افزایش 
هورمون کورتیزول در مو، بــا کاهش تقریبا یک ســومی احتمال بارداری 

ارتباط دارد.
این روش به پزشکان امکان می دهد عملکرد فزاینده هورمون را از 3تا6ماه 
قبل اندازه بگیرند و از ایــن طریق، اندازه گیری مطمئــن تری از عملکرد 
هورمونی در قیاس با سایر روش ها به دست آورند. در سایر روش ها از بزاق، 
خون و ادرار استفاده می شود که سطوح هورمون کورتیزول را صرفا در یک 

بازه زمانی کوتاه نشان می دهند.
این نتایج، اولین مدرک حقیقــی را ارائه می دهند مبنی بــر اینکه میزان 
کورتیزول در بلندمدت، نقش مهمی در تعیین نتایــج باروری دارد. میزان 
کورتیزول از بسیاری از شــیوه های ســبک زندگی از جمله رژیم غذایی، 

ورزش، کافئین و مهم ترین آنها استرس، تاثیر می گیرد.
دانشــمندان معتقدند که با مداخالت درمانی برای کاهش کورتیزول قبل 
از درمان ناباروری، می توان نتایج درمان هزاران زوجی را که هر سال تحت 

روش آی وی اف قرار می گیرند، تقویت کرد.

پژوهشگران توصیه می کنند با شکم خالی به خرید نروید؛ چراکه افراد 
گرسنه تا بیش از 60درصد بیشتر خرید می کنند و جالب تر اینکه بیشتر 

این خریدها صرف اقالم غیرخوراکی می شود!
پژوهشگران دانشگاه مینه ســوتا با انجام تحقیقی متوجه شده اند افراد 
گرسنه ای که برای خرید وارد ســوپرمارکت یا فروشگاه های زنجیره ای 
می شوند، بیش از آنکه به ســیر کردن خود و خرید اقالم خوراکی توجه 
کنند، مشــغول خریدهای دیگر می شــوند و کاالهایی را می خرند که 

اندک زمانی پس از سیر شدن، از خرید آنها پشیمان می شوند.
این گروه تحقیقاتی با انجام آزمایش هایی، به این نتیجه رســیدند که 
خریداران به شدت گرســنه، حدود 64درصد بیش از خریداران سیر یا 
کمتر گرســنه، پول برای خرید صرف می کنند. اما چه چیز باعث این 

رفتار غیرمنتظره می شود؟
در شرایط گرســنگی، دســتگاه گوارش هورمونی به نام گرلین ترشح 
 می کند که روی بخشــی از مغز به نام قشــر پیش پیشــانی شــکمی

 )ventromedial prefrontal cortex( تاثیــر می گــذارد. ایــن 
محدوده از مغز در عملکرد پاداش و انگیزش نقش دارد و باعث می شود 
فرد تصمیم به انجــام کاری گرفته و کالری مصرف کند. پژوهشــگران 
حدس می زنند ممکن است این هورمون روی بخش های غیرخوراکی 
نیز تاثیر بگذارد و باعث شود شما از هر چیز، مقادیر بیشتری را بخواهید. 
به گفته این پژوهشگران، بهتر اســت با شکم سیر به خرید بروید تا پول 

کمتری خرج کرده و کاالی اضافی نخرید.

یک مطالعه جدید نشان داده است زنانی که به طور منظم از اسپری های 
ضد عرق حاوی نمک های آلومینیوم استفاده می کنند، در معرض خطر 

ابتال به سرطان پستان هستند.
زنانی کــه به طور منظــم از اســپری های ضد عرق حــاوی نمک های 
آلومینیوم اســتفاده می کنند، بســیار در معرض خطر ابتال به سرطان 

پستان هستند.
اکثر اوقات، با اجتناب از غذاهای خاص، ســعی می کنیم بدن خود را از 
سموم به دور نگه داریم؛ اما اغلب فراموش می کنیم که آنچه به بدن خود 
وارد می کنیم، تنها به مصرف مواد غذایی محدود نمی شود؛ بلکه بسیاری 
از مواد شــیمیایی مضر به راحتی از طریق پوست جذب شده و می تواند 

حتی در مقادیر کوچک، اثرات سوء بر سالمت انسان داشته باشد.
یکــی از لوازم هــای آرایشــی و بهداشــتی کــه توســط اکثریــت 
قریــب بــه اتفــاق مــردم اســتفاده می شــود، دئودورانت هایــی 
اســت کــه اغلــب شــامل انــواع مــواد شــیمیایی مضــر، از جمله 
و تریکلــوزان  گلیکــول،  پروپیلــن  پارابــن،   آلومینیــوم، 

steareths اســت. نمک های آلومینیوم یک ماده فعال مورد استفاده 
در بســیاری از ضدعرق ها و دئودورانت هاســت که عــرق و بوی بدن را 
کنترل می کند؛ با این حال، ترکیبات آلومینیوم که در بستن منافذ عرق 
دخیل است، در هورمون های جنســی طبیعی بدن نیز می تواند اختالل 

ایجاد کند.
مدت های طوالنی است که گمان می شود این ترکیبات ممکن است در 
ایجاد سرطان پستان در زنان و سرطان پروســتات در مردان، به همراه 

افزایش خطر ابتال به آلزایمر در هر دو جنس دخالت داشته باشد.
 در حال حاضر یک مطالعه جدید از سوی محققان سوییسی تایید کرده 
است که کلرید آلومینیوم، اثری مانند استروژن اعمال می کند که به طور 

مستقیم، باعث رشد و گسترش سلول های سرطانی پستان می شود.
این تحقیق دانشگاه ژنو، به نقش آلومینیوم کلرید، این گونه نگاه می کند 
که این ماده به طور موقــت، غدد عرق زیر بغل را مســدود می کند. این 
ترکیب سمی در ابتدا به منظور جلوگیری از بوی بد عرق، خود را داخل 

پوست پنهان می کند و در طول زمان وارد بافت پستان می شود.
این ماده ســمی با تقلید از اثرات اســتروژن، در دراز مــدت به عنوان 
ســوختی برای تشــکیل تومورهای ســرطانی به کار گرفته می شود و 

تومورها را در سراسر بدن گسترش می دهد.

شاید اولین باری باشــد که اصطالح حفره دندانی خشک به گوشتان 
می خورد. جای تعجبــی هم ندارد؛ زیرا این حالــت فقط در 2 درصد 
از افرادی بروز می کند که دندان خود را کشــیده اند. زمانی که دچار 
خشکی حفره دندانی شــوید، به خوبی به آن پی می برید. این عارضه 
هنگامــی رخ می دهد که لختــه خونی که در محل کشــیدن دندان 
تشکیل  شده است، از جا کنده شــود که در پی آن حفره خالی دندان 
خشک می شود و در معرض عوامل بیرونی قرار می گیرد. لخته خون 
که به طور طبیعی در محل کشیدن دندان ایجاد می شود، از اعصاب و 
استخوانی که زیر دندان سابق قرار داشت، محافظت می کند. درصورت 
نبود این لخته خون، اعصاب و استخوان ها بدون محافظ می ماند و این 
امر ممکن است باعث بروز درد در محل کشیدن دندان و مسیر اعصاب 
گوش و چشم در همان ســمت شــود. عوامل متعددی ممکن است 
بیماران را در معرض خطر بیشتر این عارضه قرار دهد؛ ازجمله استفاده 
از نی هنگام مصرف نوشیدنی، شســتن دهان و کشیدن سیگار؛ زیرا 
نیکوتین می تواند مانع خون رسانی به حفره دندانی و عفونت ویروسی 

یا باکتریایی نیز مانع بروز لخته خون شود.

کشف رابطه میان
 هورمون کورتیزول مو با ناباروری

 با شکم خالی خريد نکنید؛ 
ضرر می کنید!

 اين اسپری باعث سرطان 
در زنان می شود

حفره دندانی خشک چیست؟

طب ســنتی به شــما می گوید که بدون اســتفاده از دارو و 
قرص های الغری هم می توانید چربی های اطراف شکم تان را 
کاهش دهید و الغر و متناسب شوید. اگر می خواهید در مدت 
زمان کمی از میزان چربی بدن خود کم کنید، ورزش کنید. 
دراز و نشست، ورزش های کششــی و پیاده روی ساده ترین 
ورزش هاســت که برای همــگان مفید و امکان پذیر اســت. 
برای اینکه تاثیر ورزش بیشتر شود، روغن های گرم را قبل از 

ورزش به نواحی مورد نظر مالیده و حسابی چرب کنید.
استفاده از روغن های سیاه دانه، شوید و بابونه پیشنهاد اصلی 
ماست. روغن ها با طبیعت گرم خود، همراه حرارت ایجاد شده 
بعد از ورزش، به آب شــدن چربی ها کمک کرده و در مدت 
کوتاهی تاثیر مناسبی در الغری دارد. روغن را سمت راست 
شکم بمالید و کمی در جهت عقربه های ساعت ماساژ دهید. 

احساس گرما که شروع شد، ورزش را آغاز کنید.

بررسی ها نشــان می دهد داروی مورد اســتفاده برای درمان 
سرماخوردگی معمولی می تواند از گســترش تومور سرطان 
مثانه جلوگیری کند. محققان ژاپنی دریافتند یک نوع داروی 
ضدالتهاب غیراستروئیدی، گسترش سرطان را در موش های 
آزمایشگاهی متوقف کرده و میزان مقاومت به شیمی درمانی 
را کاهش می دهد. نتایج این مطالعه، امید افراد را برای درمان 
این بیماری که تنها در ســال 20۱4 بیش از ۵000 قربانی در 
انگلیس داشته، افزایش داده است. محققان ژاپنی طی بررسی 
خود دریافتند تزریق اسید فلوفنامیک داروی مورد استفاده در 
درمان ســرماخوردگی، می تواند فرآیند تهاجمی سلول های 
سرطانی را کنترل کند و داروهای شیمی درمانی را موثر سازد. 
سرطان مثانه، نهمین سرطان کشنده در اروپاست. همچنین 
در سال 20۱2 در سراسر جهان حدود ۱6۵ هزار و ۱00 نفر به 

دلیل ابتال به این سرطان جان خود را از دست دادند.

ممکن است عجیب به نظر برســد؛ اما برخی میوه ها و سبزیجات 
پس از پخته شدن، از ارزش تغذیه ای بیشتری برخوردار می شوند. 
پختن میوه ها و ســبزیجات موجب تغییر ظاهر، بافت و رنگ آنها 
می شود و از این رو جای شگفتی نیســت که برخی از مواد مغذی 
موجود در آنها نیز طی روند پخت از بین بروند. بر همین اســاس، 
شاید این گونه در ذهن شما جا افتاده باشــد که مصرف میوه ها و 
سبزیجات به صورت خام سودمندتر اســت؛ اما شاید برای برخی 
از ما، مصرف مواد غذایی خام امکان پذیر نبــوده یا چندان راحت 
نباشــد. از این رو، آگاهی از این مسئله که همه سبزیجات هنگامی 
که خام هستند، لزوما سالم تر نیستند، می تواند امیدوارکننده باشد. 
در ادامه با برخی ســبزیجات که پس از پخته شدن، ارزش غذایی 

بیشتری پیدا می کنند، بیشتر آشنا می شویم:
کدو تنبل 

کدو تنبل خام برای بســیاری از مردم جهان، یک جــزء اصلی از 
فهرست غذایی آنها نیست؛ اما اگر فکر می کنید کدو تنبل و دیگر 
کدوهای زمستانی در حالت خام از مواد مغذی بیشتری برخوردار 
هســتند، بهتر اســت این ذهنیت را تغییر دهید. کدو تنبل پخته 
دارای تمامی آنتی اکسیدان های فوق العاده مانند بتا کاروتن است 

که پــس از پختن، جــذب آنها 
آسان تر  نیز 

میشود.

مارچوبه
مارچوبه در حالت خام نیز اســتفاده می شــود؛ امــا پختن آن به 
شکستن دیواره های سلولی ضخیم کمک می کند که این کار برای 
بدن دشوار است و بر همین اســاس، جذب مواد مغذی موجود در 
مارچوبه مانند ویتامین های A، C، و E و فوالت تســهیل می شود. 
پختن مارچوبه موجب می شــود تا آنتی اکسیدان ها به ویژه اسید 

فرولیک، بیشــتر 
دسترس  در 

باشند.

گوجه فرنگی

پخت گوجه فرنگی موجب می شــود تا آنتی اکســیدان قدرتمند 
لیکوپن موجود در آن آزاد شــود. مصرف باالی لیکوپن، با کاهش 
خطر ابتال به ســرطان و حمالت قلبــی در ارتباط اســت. پخت 
گوجه فرنگی موجب شکســتن دیواره های ســلولی و آزاد شدن 

لیکوپن می شود که بدن از دریافت آن سود می برد.
هويج

پختــه  هویــج 
دارای ســطوح باالتری 

از بتاکاروتن اســت. بتاکاروتن 
به گروهی از مواد آنتی اکســیدانی تعلق دارد که 

تحت عنوان کاروتنوئیدها شناخته می شــوند و رنگ زرد، قرمز و 
نارنجی را به میوه ها و سبزیجات می بخشند. بدن انسان بتا کاروتن 
را به ویتامین A تبدیل می کند که ایــن ویتامین نقش مهمی در 

سالمت بینایی، تولید مثل، رشد استخوان و تنظیم سیستم ایمنی 
بدن ایفا می کند.

قارچ
گوارش قــارچ های 

به  خام، اساســا 
سختی صورت 
گیرد.  مــی 
افزون بر این، 

حرارت دادن به 
قارچ موجب آزاد شــدن مواد مغذی موجود 

 B در آن می شود که از آن جمله می توان به پروتئین، ویتامین های
و مواد معدنی و همچنین طیف گسترده ای از ترکیبات اشاره کرد 

که در دیگر مواد غذایی یافت نمی شوند.
اسفناج

فوالت، ویتامین C، نیاسین، ریبوفالوین و پتاسیم در اسفناج خام 
فراوان تر هستند؛ اما با پختن آن 

بر میزان ویتامین A، ویتامین 
E، پروتئیــن، فیبــر، روی، 

تیامین، کلسیم و آهن دریافتی 
افــزوده مــی شــود و همچنین 
کارتنوئیدهایی مانند بتا کاروتن، 

لوتئین و زیگزانتین در اسفناج 
پخته، هر چه بیشتر قابل جذب 

می شوند.

6 سبزی که در حالت پخته سودمندتر هستند

درمان سرطان مثانه 
با داروی سرماخوردگی

تغذیه

دانستنی ها

نوشیدن آب 
بیش از اندازه 
موجب مرگ 
می شود !

احتماال بسیاری از ما گمان می کنیم نوشیدن کمتر از هشت لیوان 
آب در طول روز می تواند ســالمتی ما را تهدید کنــد؛ در حالی که 
یافته های اخیر دانشــمندان خبر از موضوع دیگری می دهد. شما 
هم متعجب خواهید شــد اگر بدانید نوشــیدن آب زمانی که واقعا 
تشنه نیســتید، می تواند حتی منجر به مرگ شود. بر اساس آخرین 
تحقیقات انجام شــده، دریافت بیش از اندازه مایعات، منجر به فعال 
شدن محافظ مهار بلع درون مغز می شــود. در واقع، زمانی که شما 
خودتان را مجبور به نوشــیدن آبی بیش از حد نیازتان می کنید، در 

معرض ابتال به نوعی مسمومیت با آب قرار می گیرید. هیپوناترومی 
)کم سدیمی خون( زمانی اتفاق می افتد که میزان سدیم خون انسان 
از حد طبیعی و استاندارد خود پایین تر بیاید و نوشیدن بیش از حد 
مایعات می تواند یکی از عوامل ابتال به چنین مشکلی باشد؛ مشکلی 
که با عوارضی همچون بی حالی، حالت تهوع، تشنج، کما و حتی در 
مواردی مرگ همراه است. به همین خاطر کافی است ما آن میزانی 
آب دریافت کنیم که نیاز بدنمان است. همان طور که کم آبی موجب 
بروز مشکالت بسیاری برای ما می شود، نوشیدن آب بدون احساس 

تشنگی نیز خطرات بســیاری برای بدن ما به دنبال دارد. نگاهی به 
تاریخچه مسابقات مارون نشــان می دهد بسیاری از دوندگان با این 
فرض که نوشــیدن آب زیاد به حفظ شرایط جســمانی آنها کمک 
می کند، بدون احساس تشــنگی آب نوشــیده اند و در نهایت جان 
خود را از دست داده اند. بنابراین اگر می خواهید سیستم محافظتی 
مغزتان بهترین عملکرد ممکن را داشــته باشــد و سدیم موجود در 
بدنتان نیز کاهش پیدا نکند، تنها زمانی به ســمت مایعات بروید که 

احساس نیاز می کنید و نه احساس اجبار.

با طب سنتی، شکمی الغر 
داشته باشید!

بیماری های مری شایع هســتند و چون مری در قفسه سینه 
قرار گرفته و از پشــت قلب عبور می کند، ممکن است درد آن 
با دردهای قلبی اشتباه گرفته شــود؛ ولی بیماران باید به این 
نکته توجه داشته باشند که دردهای قلبی با فعالیت و حرکت 

بیمار ایجاد می شوند و دردهای مری معموال با خوردن غذا.
از آنجایی که بیماری های قلبــی اهمیت زیادی دارند و غفلت 
از آنها، ممکن است حتی به قیمت از دست رفتن جان بیماران 
تمام شود، اگر بیمار از درد قفسه سینه شکایت می کند، ابتدا 

باید از نبود مشکل قلبی در او مطمئن شد.
اما شــایع ترین علت درد قفسه ســینه همچنان بیماری های 
مری اســت. بعضی از افراد هم مری حساســی دارند و بدون 
دلیــل در این ناحیه احســاس درد مــی کننــد. گاهی درد 
ســینه به دلیل گرفتگی یا انقباض عضالت مری است که در 
بیماری هــای حرکتی مانند آشــاالزی و اسپاســم )انقباض( 

منتشر دیده می شود.
در ادامه به فهرستی از مشکالت مری می پردازیم:

ريفالکس
در مری 2 اسفنکتر وجود دارد: اسفنکتر باالیی که بعد از حلق 
قرار دارد و هنگام بلعیده شــدن غذا باز می شود؛ سپس غذا با 

حرکات دودی به ســوی معده می رود. قبل از ورود به معده، 
اســفنکتر انتهایی دیگری وجود دارد که آن هم باید باز شود 
تا غذا به معده انتقال پیدا کند. اگر اســفنکتر انتهایی مشکلی 
داشته باشــد، فرد دچار عارضه ای به نام ریفالکس یا برگشت 

غذا از معده به مری می شود و این بیماری بسیار شایع است.
عالئم: بیماران ریفالکس را به شکل ترش کردن، سوزش سر 
دل و درد سینه توصیف می کنند و بعضی از آنها ممکن است 
احساس تلخی یا برگشت غذاهای بلعیده شده به دهان را بعد 

از خوردن غذا یا هنگام خم شدن و دراز کشیدن داشته باشند.
درمان: ریفالکس معموال با نوشــیدن آب یا خوردن شــربت 

معده تسکین می یابد.
درد مری

در قســمت انتهایی مری و زیر مخاط پایانــی عصب ها ایجاد 
می شود.

عالئم: در افرادی که دچار ریفالکس هســتند، ممکن است 
اســید زیر مخاط برود، انتهای عصبی را تحریک کند و بیمار 

دچار درد شود.
مری بارت

در مری بارت، مخــاط معده در لوله مری رشــد می کنند. در 

آندوســکوپی نیز مخاط ســفیدرنگ مری به رنــگ صورتی 
دیده می شــود. البته بایــد از این بافــت نمونــه گرفت و به 
آزمایشگاه آسیب شناسی فرستاد تا چنین تغییری تایید شود.

پیگیری: بیماران دچار مری بارت باید هر 3-2 ســال یکبار 
آندوسکوپی و نمونه برداری شوند.

درمان: اگر تغییرات ســلولی خاصــی دیده شــد، ناحیه با 
روش خاصی سوزانده یا برداشته می شــود. این بیماری اصال 

درد ندارد.
آشاالزی

آشــاالزی نوعی بیماری اســت که درنتیجه آن، اســفنکتر 
تحتاتی مری هنگام رسیدن غذا به آن باز نمی شود.

بیماری زايی: علت آن صدمه ای اســت کــه به اعصاب مری 
وارد می شــود. این بیمــاری در اثر ویروس هرپــس یا همان 
تبخال کنار لب ایجاد می شــود. در بعضی از افراد که استعداد 
ژنتیکی دارند، ویروس به اعصــاب مری صدمه می زند و باعث 
بســته ماندن دریچه انتهایی مری می شود؛ ولی مری به مرور 

گشاد شده و غذا در آن گیر می کند.
عالئم: گیر کــردن غذا در ایــن بیماران وقتی بــا عجله غذا 
می خورند یا عصبی می شوند، شدیدتر است. چنین بیمارانی 
ترجیح می دهند به تنهایی غذا بخورند؛ چون گاهی مجبورند 

با انگشت غذا را برگردانند.
درمان: آشــاالزی، بــاز کردن اســفنکتر با بالون به وســیله 
آندوسکوپی اســت. البته گاهی جراح با الراسکوپی، عضالت 
حلقوی مری را برش می دهد تا اســفنکتر تحتانی مری کمی 
شل تر شود. این کار ممکن اســت باعث سرفه و حتی برگشت 

غذا به نای و ریه و ایجاد بیماری های ریوی شود.
شل شدن اسفنکتر تحتانی مری

علت شل شدن اسفنکتر تحتانی مری، ممکن است مادرزادی 
یا همراه با فتق دیافراگمی باشــد که معموال بعد از 60 سالگی 
بروز می کند. این وضعیــت درواقع یک فرآیند فرســودگی 
اســت؛ ولی فتق دیافراگمی در افرادی کــه ریفالکس معده 

دارند، باعث تشدید عالئم می شود.
عالئم خطر: چاقی، افزایش وزن، بارداری، پرخوری، پوشیدن 
لباس های تنگ، درازکشــیدن بالفاصله بعد از خوردن غذا و 
مصرف بعضی از داروها هم از عوامل شلی دریچه مری هستند.

بیماری زايی: دریچه مری بعد از ورود غذا به معده، چندثانیه 
باز و مجددا بسته می شود. اسید معده نیز که باال آمده یا بزاقی 
که از دهان وارد مری شــده، مخلوط و خنثی می شود. البته 
نیروی جاذبه در حالت نشســته فرد هم باعث خنثی شــدن 
اسید می شود. در بیماران دچار ریفالکس، دریچه مری مدت 

بیشتری باز می ماند و دفعات برگشت غذا بیشتر است.
درمان دارويی: درمان این دســته از بیمــاران، اصالح رژیم 
غذایی و مصرف داروســت. بیماران بایــد از مصرف غذاهای 
ترش، تند، چرب، ســرخ کــرده و پرحجم، اســتعمال الکل 
و ســیگار، آب پرتقال، چای پررنگ، نوشــابه هــای گازدار و 
قهوه خودداری کنند. همچنین 3 ســاعت قبــل از خواب غذا 
میل کــرده و بالفاصله بعد از غذا دراز نکشــند. برای بیماران، 
داروهای مهارکننده اســید معده مانند امپرازول، پنتاپرازول 

و... تجویز می شود.

 مری، لوله رابطی است بین حلق و معده که غذای جويده شــده در دهان را به سوی معده که داخل شکم قرار 
گرفته اســت، هدايت می کند. اين عضو نقش چندانی در هضم و جذب غذا ندارد؛ ولی سالمت و وجودش مثل 
همه اعضای بدن ضروری است و اگر دچار بیماری شود، می تواند باعث آزار و گاهی هم به خطر انداختن سالمتی 

بیمار شود.

زيبايی

اکثر مردم سفید شــدن مو را دلیل پیری می دانند؛ اما اگر 
موهای شما خیلی زود سفید شده است، به یاد داشته باشید 
که این موضوع ســن تان را تعریف نمی کند؛ بلکه تنها باعث 

ایجاد حس پیری در ذهن شما می شود.
 قبل از اینکه بدانیم موها چرا خاکستری و سفید می شوند، 
باید در مورد ساختار مو آگاهی داشته باشیم تا دلیل سفید 
شدن موها را متوجه شــویم. مو از پروتئینی به نام کراتین 
تشکیل شده است و توسط فولیکول های درون الیه درم زیر 

پوست رشد می کند.
رنگ مو هم با وجود دو نوع مالنین در فولیکول ها مشخص 
می شــود. هرچه مقدار مالنین بیشتر باشد، رنگ مو تیره تر 
است. معموال موهای روی ســر زودتر از صورت و دیگر نقاط 

مانند سینه و زیربغل سفید می شوند.
فرآیند سفید شدن مو معموال از 3۵ ســالگی به بعد شروع 
می شــود و البته در برخی از افراد بســیار زودتر و در برخی 
دیرتر رخ می دهد. ژنتیک و عوامل گوناگونی روی ســفید 

شدن مو تاثیر می گذارند.
داليل سفید شدن مو:

رقیق شدن مقدار یومالنین )رنگدانه های مشکی که مسئول 
رنگ های مشکی و قهوه ای اند( و فیومالنین )رنگ دانه های 
قرمز رنگ که مســئول رنگ های زرد و قرمز هستند( باعث 

خاکستری و سفید شدن مو می شود.
در واقع مالنوســیت موجود در فولیکول های مو، دیگر هیچ 
کدام از انواع مالنین را تولید نمی کند و درنتیجه موها سفید 
می شوند. تحقیقات نشــان داده است که کاهش مالنین به 
دلیل کاهش آنزیمی به اسم کاتالز ایجاد می شود. این آنزیم 
جلوی تشکیل هیدروژن پراکســید در بدن را می گیرد؛ اما 
وقتی مقدار این آنزیم در بدن کم شود، هیدروژن پراکسید 
افزایش یافته و منجر به ســرکوب مالنین و در نتیجه سفید 
شدن مو می شود. خاکستری و سفید شــدن مو در جوانان 

نیز رخ می دهد که به آن سفید شدن زود هنگام می گویند.
ژنتیک و سفیدی زودرس موها:

گاهی اوقات ژنتیک در ســفیدی زودرس موها نقش دارد. 
این نوع سفیدشدن حتی درکودکان ۱2 ساله هم دیده شده 
است. البته در برخی موارد، مو خاکستری شده و دوباره پس 
از مدتی سیاه می شود؛ اما در بیشتر موارد روند سفید شدن 

ادامه پیدا می کند.
استرس و سفید شدن موها:

تحقیقــات نشــان داده اســت اضطــراب دائم با ترشــح 
آدرنالین، بــه DNA فرد صدمه رســانده و منجر به ایجاد 
ناهنجاری هایی در بدن فرد می شــود. ایــن موضوع نیز بر 

خاکستری و سفید شدن موها اثر می گذارد.

 چرا موهايتان زودتر 
از ديگران سفید می شود؟

بیماران،  ريفالکس 
را به شکل ترش 

کردن، سوزش سر 
دل و درد سینه 

توصیف می کنند و 
بعضی از آنها ممکن 

است احساس تلخی 
يا برگشت غذاهای 

بلعیده شده به دهان 
را بعد از خوردن غذا  

داشته باشند

مشکالت رایج مری را بشناسید
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ماه گذشــته بود که شرکت »بلک بری« 
)BlackBerry( اعــام کــرد که دیگر 
نمی خواهد تلفن  همراه هوشمند تولید 
کنــد و تمرکــز خــودش را روی تولید 
نرم افزار می گذارد امــا از آن زمان به بعد 
شاهد منتشر شــدن اطاعات مختلفی 
از گوشــی های این شــرکت بودیم. در 
تازه ترین شایعات منتشر شده پیرامون 
یکی از گوشی های این شــرکت، گفته 
شــده که ایــن محصول صفحــه کلید 
فیزیکی خواهد داشت، همچنین گفته 
شده محصول جدید شــرکت بلک بری 
فعا با نام Mercury شــناخته می شود 
Geek�  که اطاعــات آن در بنچمار ک

Bench لو رفته اســت. این گوشی یک 
محصول رده  بــاال به حســاب نمی آید  

اما از ســخت افزار خوبی بهــره می برد.
گوشــی Mercury ســه گیگابایت رم 
و ۳۲ گیگابایت حافظــه  داخلی دارد و 
از تراشه   اســنپ دراگون ۶۲۵ برای آن 
استفاده شده است. همچنین مشخص 
شــده که این تلفن همراه هوشــمند با 
اندروید 0/7راهی بازار خواهد شــد. در 
ادامه  اطاعات لو رفته مشــخص شــده 
که ایــن محصول از صفحه نمایشــی با 
کیفیت HD و باتری بــا ظرفیت ۳۴00 
میلی آمپر ســاعت بهره می برد. دوربین 
جلوی آن ۸ مگاپیکســلی خواهد بود و 
دوربین پشت ۱۸ مگاپیکسلی برای آن 
در نظر گرفته شده است.احتمال می رود 
 که این تلفن همراه تا اواخر سال ۲0۱۶

 راهی بازار شود.

شبکه اجتماعی اینستاگرام به تازگی 
اطاعات جدیدی درباره به روزرسانی 
نرم افزاری خود ارائه کرده اســت که 
در این اطاعات، محصــوالت اپل در 
آخرین اولویت دریافت به روزرســانی 
از  یکــی  قرارگرفته اند.اینســتاگرام 
محبوب تریــن و رو بــه رشــدترین 
شــبکه های اجتماعی در جهان است 
و کاربران آن به صــورت مدام در حال 
بیشتر شدن اســت.با توجه به این امر 
نیز می توان گفت که به روزرسانی های 
متعدد و افزایــش امکانات جدید برای 
این شــبکه اجتماعی ضروری به نظر 
می رسد و مسئوالن اینستاگرام نیز به 
این موضوع توجه مناسبی داشته اند.با 
این  حال اخبار به روزرسانی به آخرین 

نسخه نرم افزار این شــبکه اجتماعی 
موجب شده است تا بسیاری از کاربران 
دســتگاه های شــرکت اپل نسبت به 
مسئوالن اینســتاگرام معترض شوند.

ماجــرا از این  قرار اســت که نســخه 
جدید اینســتاگرام قرار است بر روی 
تبلت های ویندوز ۱0 نیز قابل  استفاده 
باشد و علیرغم تازه بودن این نرم افزار 
بر روی پلتفورم یادشده، باز هم عرضه 
آن زودتر از عرضه نسخه مشابه بر روی 
دستگاه های شرکت اپل انجام خواهد 
پذیرفت.به  این  ترتیــب کاربران آیپد 
باید همچنان به سراغ استفاده از نسخه 
آیفون بروند چرا که این نسخه دارای 
ســازگاری کامل با امکانات تبلت های 

محبوب اپل نیست.

در حالی کــه پیش از این گفته شــده 
بود تــا پایــان مهرمــاه، اجــرای فاز 
آزمایشــی طرح رجیســتری گوشی 
 به پایان می رســد، معاون رگوالتوری 
تاکیــد کرد: ایــن طــرح همچنان در 
مرحله آزمایشــی قــرار دارد و تکمیل 
نشــده است.حســین فاح جوشقانی 
در یــک برنامــه تلویزیونــی درمورد 
آخریــن وضعیت اجرای طــرح ثبت و 
شناسه دارکردن گوشــی های موبایل 
)رجیســتری(، اظهار داشت: این طرح 
را بــه گونــه ای اجرایــی می کنیم که 
برای مردم هزینه ای نداشــته باشد و 
 برای گوشــی های موجود نیز مشکلی

 ایجاد نشود. 
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی 
با بیان اینکــه حدود ۲ ماه اســت که 
 طــرح آزمایشــی را آغــاز کــرده ایم

 ادامه داد: اما از آنجایی که در ابتدا ابعاد 
کار برای خــود ما نیز مشــخص نبود، 
تقریبا ۱۵ آزمایش باید انجام می دادیم 
که حدود ۱۲ مورد آن صورت گرفته و 
۳ مــورد از آزمایش های اساســی در 
اجرای این طرح باقی مانده است.فاح 
جوشقانی درباره اینکه اجرای این طرح 
در کشور چقدر زمان می برد، افزود:  با 
توجه به ابعاد، گستردگی و مشخصاتی 
که در این طرح قابل اجراســت، هیچ 
کشــوری در این ابعــاد آن را اجرایی 
نکرده است و به همین دلیل نمی توان 

زمان دقیقی برای آن اعام کرد.

با گوشی جدید بلک بری آشنا شوید کار عجیب اینستاگرام درمورد اپل  فاز آزمایشی رجیستری، تکمیل نشد

پیشنهاد سردبیر: 
فاز آزمایشی رجیستری، تکمیل نشد

طرح شرکت اپل برای ســاخت خودروهای هوشمند موسوم به 
پروژه»تایتان« تقلیل داده شــده و این شــرکت تنها قصد دارد 
سیستمی برای تســهیل حرکت خودکار اتومبیل ها ابداع کند.

در یک سال اخیر شــایعات زیادی در مورد طرح فوق سری اپل 
برای ســاخت خودروهای خودران به گوش می رسید، اما حاال 
شبکه بلومبرگ مدعی شــده اجرای طرح مذکور متوقف شده و 
 صدها کارمند اپل که قبا در قالب این طرح مشــغول به فعالیت 
بوده اند به دیگر بخش های این شــرکت منتقل شــده اند.قرار 
است این طرح به ابداع سیســتمی برای فروش سیستم کمکی 
خودران محدود شود و این سیستم به شرکت های خودروسازی 
فروخته شود تا آنها بر حسب تمایل خود از آن بر روی مدل های 

مختلف تولیداتشان استفاده کنند.

همزمان با گسترش اســتفاده از محصوالت و خدمات مبتنی بر 
هوش مصنوعی، موسســه تحقیقاتی معتبر گارتنر پیش بینی 
کرده که ســرمایه گذاری در این زمینه به اولویت اول صاحبان 
مشــاغل مبدل می شود.گارتنر معتقد اســت مهم ترین کاربرد 
فناوری هوش مصنوعــی در آینده کمک به صاحبان مشــاغل 
برای اخذ بهترین تصمیــم ها خواهد بــود و مدیرانی که از این 
ابزار اســتفاده نکنند در رقابت با دیگر رقبا عقب خواهند ماند.

تحلیل گران گارتنر که در ســمپوزیوم ساالنه این شرکت حضور 
یافته بودند پیش بینی کردند که ظرف ســه تا پنج سال آینده 
۵0 درصد از تمامی تعامات تحلیلی انســان ها از طریق هوش 
مصنوعی رخ می دهد و بسیاری از بصیرت ها و بینش های افراد 

از همین طریق به دست می آید.

به تازگی یک تبلــت ۸0 دالری اندرویدی با انبوهــی از ویدیوها، 
بازی ها و برنامه های کاربردی متناســب با ســن و ســال بچه ها 
طراحی شده اســت.این تبلت که در اوایل زمســتان در دسترس 
قرار مــی گیــرد دارای حافظه داخلــی ۱۶ گیگابایتــی  و بیش 
از ۲۵ نوع بــازی و ۱۲0 کلیپ ویدیویی اســت کــه کارکردهای 
آموزشــی دارند.تبلــت یــاد شــده کــه Playtime Pad نام 
دارد بــا همــکاری Ematic و شــبکه تلویزیونــی PBS تولید 
شــده اســت. همچنین ســه برنامه موبایلــی این شــبکه برای 
دسترســی رایــگان ۲۴ ســاعته بــه محتــوای شــبکه مذکور 
 برای کودکان بــر روی تبلت مذکور نصب شــده اســت.یکی از

 قابلیت های خــوب این تبلت ابزار کنترل والدین اســت که برای 
تنظیم محدودیت ها به منظور استفاده از تبلت در نظر گرفته شده 
و بهینه ســازی کاربرد آن را ممکن می کند.هنوز مشخص نیست 
که آیا نصب برنامه های موبایلی اضافی بــر روی این تبلت ممکن 
Play�  است و آیا این دســتگاه دارای کارت حافظه است یا خیر.
time Pad دارای دو دوربین در پشت و جلوی خود نیز می باشد.

شرکت کره ای سامسونگ با شرکت»راه آهن روسیه« در مورد 
تحویل کاال از کره و یا چین به شــرق اروپا توافق نامه همکاری 
امضا کرد. بر این اساس زمان تحویل کاالهای سامسونگ از ۳۵ 

روز به ۱۸ روز در شرق اروپا کاهش می یابد.
 شــرکت سامســونگ در این خصوص گفت: همکاری نزدیک با 
راه آهن روسیه، ایجاد یک شبکه موثر کارآمد، کم هزینه، متنوع 
و امن را برای حمل و نقل کاال به اروپا بــه ارمغان می آورد.قرار 
اســت در ابتدای این طرح محصوالت سامســونگ بــا قطار از 
شهر والدی وستک روسیه به اســلواکی، مجارستان و لهستان 

بارگیری شود.

فناوری چاپ سه بعدی به خوبی دنیای امروز ما را با تحول روبرو 
ساخته است و این تحول حتی در اســتفاده از این فناوری برای 
ســاخت غذا نیز به چشــم می خورد.چندی پیــش بود که یک 
رستوران با غذاهای اختصاصی چاپ شده به کمک فناوری های 
چاپ سه بعدی در کشور هلند افتتاح شــد و توانست مخاطبان 

خاص خود را به دست بیاورد.
حال به نظر می رســد که موفقیــت این رســتوران به اندازه ای 
بوده است که دومین شــعبه آن نیز به زودی در کشور انگلستان 
شروع به فعالیت خواهد کرد.تصاویر منتشر شده از غذاهای این 
رستوران بسیار هیجان انگیز به نظر می رسد ولی به صورت کلی 
ساختار ویژه تولید غذا در این رستوران موجب کاهش تنوع شده 
 است چراکه چاپگرهای ســه بعدی تنها می توانند از مواد اولیه 

له شده برای ساخت غذا استفاده کنند.
شایان ذکر اســت که هر وعده غذایی در این رستوران می تواند 
 قیمتــی نزدیک بــه ۳0 پوند داشــته باشــد که بدون شــک 
نشــان دهنده لوکــس بودن محصــوالت عرضه شــده در این 

رستوران است.

ایسر باریک ترین لپ تاپ جهان با نام سوییفت7 را منتشر کرد 
و گوی قدرت را در این زمینه  از اچ پی اســپکتر ربود. روزی اپل 
در بازار لپ تاپ ها، باریک ترین و شــیک ترین ها را داشت، که 
البته امروزه جای آن با لپ تاپ های ویندوزی عوض شده است. 
شــش ماه پیش، اچ پی لپ تاپ اســپکتر را معرفی کرد که تنها 
0/۴۱اینچ ضخامت داشت اما در ماه اکتبر، ایسر ادعا کرد که این 
عنوان را از اچ پی دزدیده است و حاال این لقب متعلق به لپ تاپ 
سوییفت7 می باشد. این شرکت توانســته 0/0۲ اینچ از ارتفاع 
شاسی های آن کم کند، هر چند که وزن ۲/۴۸ پوندی آن کمی 
زیاد به نظر می رســد و آن را هنوز هم کمی ســنگین تر از مک 

بو ک اپل می کند.

اپل از ساخت خودروی هوشمند 
منصرف شد

سرمایه گذاری در هوش مصنوعی 
اولویت اول صاحبان مشاغل می شود

 رونمایی از تبلت
 80 دالری برای کودکان

 سامسونگ 
با راه آهن روسیه همکار شد

 رستورانی با غذاهای چاپ شده 
با فناوری چاپ سه بعدی

 باریک ترین لپ تاپ جهان باالخره 
به بازار آمد

اخبارفناوری

معرفینرمافزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

این روزها برای کشــیدن یک تابلوی نقاشــی نیازی نیست 
خودتان دست به قلم شــوید. اپلیکیشن های ویرایش تصویر 
می توانند با اعمــال فیلترهایی هنرمندانــه از عکس هایتان 
آثار هنری بیافرینند. Sketch Guru، محصول اســتودیوی 
نــام آشــنای Cheetah Mobile هــم یکی دیگــر از این 
اپلیکیشــن هایی اســت که روی فیلترهای نقاشــی با مداد 
متمرکز شده اســت؛ فیلترهایی که عکس های معمولی تان 
را از این رو به آن رو می کنند. این ویرایشــگر عکس دوســت 
داشــتنی، ۱۸ فیلتر مختلــف به شــما ارائه کــرده که هر 
کدام حــال و هوای خاص خودشــان را دارند. مــداد رنگی، 
ســیاه قلم، گوآش، آبرنگ و تخته ســیاه شــاخص ترین این 
فیلترها هســتند که تمام شــان را پس از اعمال روی عکس، 
می توانید از نظر میزان و شــدت فیلتر تنظیم کنید.نرم افزار 
Sketch Guru تصاویر را به ســه شــکل در خود بارگذاری 
می کند؛ از گالری، فضاهای ابری یــا از طریق گرفتن عکس 
با دوربین. خوشــبختانه بر خاف اپلیکیشــنی مثل پریزما، 

برای بارگذاری عکــس در این اپلیکیشــن هیچ محدودیتی 
در اندازه یــا کادر عکس وجود ندارد. تصاویــر حجیم با کادر 
مستطیلی به راحتی در Sketch Guru بارگذاری می شوند 
و می توانید خروجی را هم دقیقا با همیــن ابعاد و بدون افت 
کیفیت در فرمت هــای JPG و PNG تحویــل بگیرید. البته 
امکان تغییر کادر به شــش حالت مختلف از جمله مربعی را 
هم در اختیــار دارید. برای تبدیل عکس به یک اثر نقاشــی، 
یقینا یک ســری تنظیمات اولیه هســتند که بــرای گرفتن 
بهترین خروجی باید انجام شــان دهید. تنظیم روشــنایی، 
کنتراست، تونالیته رنگی، تعیین درشــتی بافت ها و تنظیم 
 گرمی و ســردی رنگ ها ابزار ویرایشی ساده ای هستند که در

Sketch Guru آن ها را خواهیــد یافت. هر قدر با تنظیمات 
این ابــزار بیشــتر کار کنیــد، خروجی بهتری هــم تحویل 
می گیریــد.Sketch Guru رایگان اســت و کار با آن لذت 
بخش، اما اگر فیلترهای بیشــتری وجود داشــت و تبلیغات 
کمتری در آن دیده می شــد، می توانســتیم با لذت بیشتری 
از آن اســتفاده کنیم. این ویرایشــگر تصویر را می توانید در 
پلتفورم های iOS و اندروید تجربه کنیــد. در صورت تمایل 

این نرم افزار را از goo.gl/lCb9pg دریافت کنید.

معمای 1986
ســه پیمانه با ظرفیت های ۸ لیتــر و ۵ لیتر و ۳ لیتر 
داریم. اگر پیمانه ۸ لیتری پر از شــیر باشــد، چگونه 

می توان آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد؟

جواب معمای 1984  
در بین اعداد ۱ تا ۱000 عــدد صفر کمترین تکرار با 
۱9۲ بار و عدد یک بیشترین با ۳0۱ بار و بقیه اعداد 
به شــکل جالبی به تعداد ۳00 بار به طور مساوی در 

بین اعداد تکرار می شود.

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 ذکر شود.

شما می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را 
در رابطه با مطالب این صفحه از طریق همین ایمیل 

با ما در میان بگذارید.

از مداد گرفته تا آبرنگ و گواش؛

تصویر خود را نقاشی کنید

 کشف دو اتاق مخفی 
در دل اهرام مصر

 رؤیت یک شیء مرموز بیگانه 
بر روی ماه

اخبارعلمی

همواره این فرضیه وجود داشته اســت کــه در زیر هرم 
بزرگ جیزه شــبکه ای مخفی از معابــر و اتاقک ها وجود 
دارد که با هدف اجتناب کردن از ورود باستان شناســان 
و سارقان ساخته شده اند و اکنون محققان سندی واقعی 
از وجود فضاهایی خالی در این هرم را به دست آورده اند.

محققان دانشگاه ها و موسسه ها و شــرکت هاي فناوري 
مختلف از سراســر جهان در پروژه اي به نام اسکن کردن 
اهرام حضور یافته اند. در این پروژه که هدایت آن به عهده 
دانشگاه قاهره و یک موسسه فرانســوي است، محققان 
باید از ترکیبي از سیســتم هاي حرارت سنجي فروسرخ، 
شبیه ســازي ســه بعدي و تصویربرداري و رادیوگرافي 
میونــي، شــگفتي هاي اهرام را آشــکار ســازند.یکي از 
حفره هاي کشــف شــده ۱0۵ متر باالتر از کف هرم در 
بخش شمال شــرق واقع شــده  و دیگري نیز در پس رخ 
شمالي هرم در نزدیکي در ورودي دیده شده است و هیچ 
مدرکي از مرتبط بودن این دو فضا به یکدیگر به دســت 
نیامده است. اکنون محققان درتاشــند تا شکل، اندازه 
و موقعیت دقیق این اتاقک ها را با اســتفاده از سیســتم 

تصویربرداري میوني مشخص سازند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ناســا به تازگی 
از پرواز یک شــیء مرمــوز بیگانه بــر روی ماه پرده 
برداشــته و عکس عجیبی از آن را منتشر کرده است. 
این عکس که جزو عکس های آرشــیوی ناســا بوده 
اســت در هنگام ماموریت آپولوی ۱۱ در ۲0 جوالی 
۱9۶9)۲0 تیر ۱۳۴۸(  از ســطح ماه تهیه شده است. 
احتمال می رود این عکس توسط  یکی از فضانوردان 
سابق ناسا »نیل آرمســترانگ« یا »باز آلدین«  گرفته 
شده باشــد. ویدیویی از این شیء، در اوایل این ماه در 
اینترنت منتشر شده که تا کنون حدود ۱00000 نفر 
بیننده داشته است. انتشــار این ویدیو با واکنش های 
متفاوت کاربــران نیز  همراه بوده اســت. در حالی که 
 برخی کاربــران آن را یک موشــک متعلق به ناســا 
دانســته اند، عــده ای دیگر آن را یک ســاح واقعی 

متعلق به موجودات فضایی دانسته اند. 
گفتنی اســت تاکنون ناســا در مورد این عکس هیچ 
توضیحی ارائه نداده اســت اما برخی از کاربران آن را 

یک ویدیوی ساختگی قلمداد کرده اند.

طراحــی و ســاخت ماهــواره ناهیــد ۱، ۲ و ۳ گام های 
تحقیقاتی ما برای رســیدن به ماهواره مخابراتی است و 
ماهواره »ناهید یک« در سال جاری آماده می شود.معاون 
فناوری ســازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه بر اساس 
سند چشم انداز در سال ۱۴0۴ ماهواره حرفه ای مخابراتی 
باید پرتاب شود، گفت: طراحی و ســاخت ماهواره ناهید 
۱، ۲ و ۳ گام های تحقیقاتی ما برای رســیدن به ماهواره 
مخابراتی اســت و ماهواره »ناهید یک« در ســال جاری 

آماده می شود.
دکتر جعفر روشــنیان با تاکید بر اینکه ســازمان فضایی 
ایران در زمینــه تامین ماهواره های مخابراتی دو مســیر 
مــوازی را طی می کنــد، افــزود: در این حــوزه اقدام به 
توســعه فناوری هــای بومی در ایــن حــوزه کردیم که 
طراحی و ســاخت ماهواره مخابراتی »ناهید یک« گامی 
برای دســتیابی به ســاخت ماهواره های مخابراتی است.

وی، خریــد و تامین ماهواره خارجــی را از دیگر اقدامات 
این ســازمان در راســتای تامین ماهواره های مخابراتی 
دانســت و اظهار کرد: این اقدام در زمینه تامین نیازهای 
کوتاه مدت است.روشــنیان ادامه داد: در این راستا اقدام 
به مذاکره با چندین کشــور کردیم و نیاز است که در این 
مذاکرات به جوانب فنی، حقوقی و کاربردی توجه شــود.

معاون فناوری سازمان فضایی ایران تاکید کرد: پیش بینی 
ما این اســت که در زمینــه خرید ماهــواره مخابراتی در 
ســال جاری تصمیم گیری های الزم اتخاذ شــود.وی در 
خصوص خریدهای خارجی این ســازمان یادآور شد: در 
این مذاکرات کل سیســتم های ماهواره شــامل ماهواره، 
ایستگاه زمینی و ایســتگاه کنترل از سوی کشور سازنده 
برای کشــور تامین می شــود و ما نیز آموزش های الزم را 
در این زمینه دریافت خواهیم کرد.روشــنیان با اشاره به 
آخرین وضعیت ماهواره »ناهید یک«، خاطرنشــان کرد: 

پیش بینی می شــود که این ماهواره در سال جاری آماده 
شود و پرتاب آن منوط به آمادگی فنی این ماهواره است.

وی با تاکید بر اینکه بر اســاس ســند چشــم انداز کشور 
باید تا ســال ۱۴0۴ به ســاخت ماهواره مخابراتی با تمام 
مشخصات مورد نیاز دســت یابیم، گفت: برای دستیابی 
به این هــدف طراحی و ســاخت یکســری ماهواره های 
مخابراتی را در دســتور کار داریم که شامل ماهواره های 
ناهید ۱، ۲ و ۳ است.روشنیان ادامه داد: در هر کدام از این 
ماهواره ها صاحب یکسری از فناوری ها خواهیم شد و وزن 
هر کدام از آنها نســبت به ماهواره قبلی افزایش می یابد و 
در نهایت در سال ۱۴0۴ به ماهواره مخابرات ملی خواهیم 
رســید.وی همچنین به جزئیات مشارکت ایران در پروژه 
منظومه ماهواره ای ســازمان همکاری های فضایی آسیا 
و اقیانوسیه )APSCO( اشــاره کرد و گفت: یک منظومه 
ماهواره ای متشکل از چندین ماهواره است و یک ماهواره 
از زیــر سیســتم های متفاوتی همچون باتــری، کنترل، 
سازه و کامپیوتر پرواز تشکیل شــده است و در این پروژه 
کشورهای مختلف با تقسیم کار مشارکت خواهند داشت.

معاون فناوری ســازمان فضایی ایران ادامــه داد: بر این 
اســاس ممکن اســت ما یا یک ماهواره بســازیم و یا یک 
بخش از زیر سیستم این منظومه را طراحی کنیم.در نقشه 
جامع علمی کشــور، هوافضا در اولویــت »الف« فناوری 
کشــور قــرار دارد و در آن اهدافی همچــون »طراحی، 
ســاخت، پرتاب و بهره برداری از ماهــواره در مدار زمین 
آهنگ و دیگر ماهواره ها با کاربردهای ارتباطات، سنجش 
از دور با اولویت فنــاوری و صنایع داخل و یا مشــارکت 
جهان اســام و همکاری های بین المللی« و »دستیابی به 
خدمات و زیر ســاخت های ارتباطات فضــا پایه در جهت 
تامیــن نیازمندی های کشــوری و منطقــه ای و جهانی، 
عمومی و تجاری و سازگار با بســتر مخابراتی زمین پایه« 

پیش بینی شده است. 
بر این اساس، ماهواره هایی که هم اکنون در کشور ساخته 
و به فضا پرتاب می شــود، در راستای توســعه تکنولوژی 
فضایی اســت تا با توانمندی های به دســت آمده از آنها 
بتوانیم در ســال ۱۴0۴ ماهواره حرفه ای بومی را به فضا 
پرتاب کنیم.طراحی و ســاخت ماهــواره »ناهید یک« از 
جمله این پروژه هاســت. این ماهواره یک ماهواره مکعب 
مستطیلی اســت که عاوه بر صفحات خورشیدی نصب 
 شــده بر روی بدنه، از دو صفحه خورشــیدی بازشــونده

 هم بهره می برد. این ماهواره با جرم حداکثر ۵0 کیلوگرم 
در مدار بیضــوی ۲۵0 در ۳70 کیلومتری بــا زاویه میل 
۵۵ درجه بــه عملیات پرداختــه و بازکــردن صفحات 
 خورشــیدی و ارتباط در باند Ku را در این مدار به آزمون

 خواهد گذاشت.
بازکردن صفحات خورشــیدی در مدار، ارتبــاط در باند 
مخابراتــی Ku در مــدار، تصویربــرداری و تخمین نرخ 
بازشدن صفحات خورشیدی و کنترل وضعیت سه محوره 

از جمله ماموریت های »پروژه ناهید« است.

پایان ساخت »ناهید یک« تا آخر 95

این  ماهواره یک 
ماهواره مکعب 

مستطیلی 
است که عالوه 

بر صفحات 
خورشیدی نصب 

شده بر روی 
بدنه،از دو صفحه 

خورشیدی 
بازشونده هم 

بهره می برد

E-MAIL
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مزایده اموال غیرمنقول 
7/285  شــماره نامــه: 9510116825802984 شــماره پرونــده: 
9409983633300627 شماره بایگانی شعبه: 950818  شعبه 31 اجرای 
احکام دادگاه عمومــی حقوقی اصفهان در خصــوص پرونده اجرایی به 
کالسه 950818 ج / 31 عطف به نیابت ارسالی از سوی شعبه سوم اجرای 
احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر له خانم 
مریم امیرخانی فرزند محمد علی و علیه آقای جعفر حاجی حیدری فرزند 
حســینعلی مبنی بر مطالبه مهریه جمعًا به مبلــغ 1/664/048/548 ریال 
) شــامل 420/132/988 ریال وجه نقد و 100 مثقال طال و 64 عدد ســکه 
تمام بهار آزادی و همچنین مبلغ 1/660/000 ریال هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل به مبلغ 2/823/560 ریال و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم 
له( و  نیز پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت ) معادل 0/1843 حبه از 36 حبه از 72 حبه از ششــدانگ پالک ثبتی 
موصوف( قصد دارد جلسه مزایده ای سه شنبه مورخ 95/08/25 ساعت 9 
صبح به منظور فروش 14/611 حبه از 36 حبه از 72 حبه از ششدانگ پالک 
ثبتی به شماره ملک فرعی 54 از اصلی 2590/ 3938، 2591، 3938، 3939 
دفتر 235 صفحه 434 شماره ثبت 93656 بخش یک ثبتی اصفهان برگزار 
نماید که ملک مذکور حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
در نظریه ای که مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است، شامل عرصه 
و اعیان یک دســتگاه  آپارتمان واقع در آدرس: اصفهــان- خیابان دکتر 
بهشتی- کوچه کسری )شماره 2( ســاختمان میالد- طبقه سوم غربی به 
مساحت 170/59 متر مربع به انضمام انباری و پارکینگ در طبقه زیرزمین 
بر اساس سند با شماره چاپی 345701/ الف/ 90 که محکوم علیه مالکیت 
سه دانگ مشاع از شش دانگ را دارد، این ساختمان دارای اسکلت بتونی 
و سقف تیرچه و بلوک با اندود گچ بر روی سقف و بدنه و رنگ آمیزی بر 
روی آنها می باشد که در کلیه کف ها ســنگ فرش گردیده است و دارای 
درب و پنجره آلومینیومی رنگی و شیشه ساده و نیز چارچوب های فلزی 
و لنگه دربهای چوبی با رنگ سیلر کیلر می باشد، آشپزخانه اول و دوم با 
کاشــی در بدنه و کابینت ام دی اف به انضمام پکیج دیواری، هود و اجاق 
رو میزی است، سالن و کلیه اتاق ها مجهز به سیستم اسپیلیت و در سالن 
در قسمت هایی کناف و نورپردازی گردیده است، سرویس های بهداشتی 
با بدنه کاشــی کاری و کف فرش سرامیک و ســقف دامپا می باشد، اتاق 
های خواب دارای کمــد دیواری ام دی اف، تراس در بدنه و کف ســنگ و 
گرمایش ساختمان با رادیاتور و پکیج تامین می گردد و دارای امکانات آب 
و فاضالب مشترک، گاز و برق اختصاصی می باشد که در مشاعات بدنه و 
کف دستگاه پله سنگ و نرده پله از نوع فلزی و دارای آسانسور می باشد، 
دیوارهای انباری پالستر سیمان و تخته ماله و دارای درب پروفیلی ورق 
خور و کف فرش موزائیک و بدنه پارکینگ ســرامیک و کف آن موزائیک 
فرش گردیده اســت، نمای مجموعه آجری و دارای یازده واحد مسکونی 
با قدمت حدود پنج سال می باشــد. لذا با توجه به موقعیت ملک، کاربری، 
مساحت عرصه و اعیان، قدمت و کیفیت ساخت، امکانات موجود و در نظر 
گرفتن عوامل موثــر در قضیه ارزش روز کل ششــدانگ عرصه و اعیان 
آپارتمان فوق الذکر بالغ بر 8/200/000/000 ریال و ارزش ســه دانگ از 
ششدانگ آن معادل 4/100/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد که 
به عنوان قیمت پایه کارشناسی قرار می گیرد. مزایده در ساختمان اجرای 
احکام حقوقی دادگســتری اصفهان واقع در اصفهان- خ نیکبخت- جنب 

بیمه پارسیان برگزار می گردد، ضمنًا متذکر می گردد طالبین مزایده می 
توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از آپارتمان مذکور با مراجعه به آدرس 
فوق بازدید نموده و کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که با تودیع 
حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی کارشناس به حساب سپرده دادگستری 
اصفهان به شــماره 2171290210008 نزد بانک ملی و به همراه داشتن 
فیش واریزی در جلسه مزایده حضور یافته و برنده مزایده فردی است که 
باالترین قیمت از مبلغ کارشناسی را پیشنهاد نماید. م الف:21418  دادورز 
اجرای احکام شعبه 31 دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )669 

کلمه، 7 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/485 شــماره صادره : 1395/43/285522نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 11/7474 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام جعفر شــیرانی بیدآبادی فرزند لطفعلی و 
شــرکاء در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
95/08/26 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:  شنبه 1395/08/01 م الف: 22360 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )143 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

7/286   شــعبه ســوم اجرای احکام شــورای حل اختــالف اصفهان در 
خصوص پرونده کالسه 1781/95 ش ج 3 له آ قای مجتبی زارعی شمس 
آبادی و علیه آقای محمد گل بازخانیان بــه آدرس اصفهان خ ولی عصر 
ک خواجه نظام الملک پ 79 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
46/680/506 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح یک دستگاه سواری 
سمند ایکس 7 به شماره انتظامی ایران 13- 299 ی 23 مدل 1384 رنگ نقره 
ای متالیک به شماره شاسی 14509648 می باشد که به علت قرار گرفتن در 
زیر تابش آفتاب مقداری رنگ رفتگی پیدا نموده باطری قابل استفاده نیست 
و بیمه نامه آن به اتمام رسیده است الستیک ها زیر پنجاه درصد آج دارد 
که ارزش فعلی آن در بازار روز هشتاد و دو میلیون ریال ) 82/000/000 
ریال( تعیین می گــردد که مورد اعتراض هیچ یــک از طرفین قرار نگرفته 
است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 95/8/18 در ساعت 11 تا 12 
صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین 
ساختمان شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان طبقه دوم برگزار می 
گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به 
شماره حساب ) 2171350205001( بانک ملی و ارائه فیش آن به اجرای 
احکام از مال توقیف شده بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. م الف:21419 اجرای احکام شعبه 3 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )237 کلمه، 3 کادر(
فقدان سندمالکیت

7/515 سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شماره 685 فرعی 3453  اصلی 
واقع در شهرفرخی  بخش شش که درصفحه 466 دفتر20 امالک ذیل ثبت 
3258  به  نام آقای سید محمود موسوی فرزند سید حسین تحت شماره 
سریال 062186ثبت وصادروتسلیم گردیده نامبرده با ارائه در خواست 

کتبی به شماره وارده 959210211082210 مورخ 95/07/24 به انضمام 
یک برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 15725مورخ 
95/07/24 به گواهی دفتر خانه 287 خورو بیابانک رســیده مدعی است 
که  ســند مالکیت آن به علت جا به جایی مفقودشــده است ودر خواست 
صدور سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میشود 
چنانچه کســی  مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند 
مالکیت نزدخود می باشد ازتاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده  روز 
اعتراض خودراکتباضمن ارائه اصل سند مالکیت وسندمعامله به این اداره 
تسلیم ورســید اخذ نمایید تامراتب صورت مجلس واصل سندمالکیت به 
ارائه کننده سندمســتردگردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسدیادرصورت اعتراض اصل سند معامله ارائه نشوداقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد . م الف: 230 محمد علی بیطرف 

رئیس ثبت خوروبیابانک)194 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/510 شماره صادره: 1395/43/286165 نظر به اینکه آقای امیر خطیب  
با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 34175 مورخ 1395/07/24 
دفترخانه 8 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت ششــدانگ پالک 
شماره: 4/5237 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 245059 
صفحه 44 دفتر جلد 1107 امالک تحت شــماره چاپی 486231 صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال دفترخانه 8 اصفهان به نامبرده انتقال 
یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت . لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  توضیحًا به 
موجب سند شــماره 19666 مورخ 1394/11/20 دفترخانه 167 اصفهان 
در رهن بانک صادرات می باشد. م الف: 22452 اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب استان اصفهان )228 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

7/512  شــماره درخواســت: 9510463637100014 شــماره پرونده: 
9509983637100426 شماره بایگانی شــعبه: 950638 خواهان آقای 
محمدرضا انوری به وکالت از حسن عظامی فرزند محمد دادخواستی به 
طرفیت حمید اســمعیلی کهریزی فرزند صفدر و به خواسته 1- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرســی 2- صدور قرار تامین خواسته 3- مطالبه وجه 
بانضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای کامل دادنامه تســلیم این دادنامه نموده 
که به کالســه 950638 ع ثبت و برای روز دوشــنبه مورخ 1395/08/28 
ساعت 11 صبح وقت رسیدگی تعیین شده اســت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ انتشار  آگهی ظرف یک 

ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م 

الف: 206 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار )168 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

آقای علی عبدالهی فرزند صفرعلی به استناد یک برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شــده مدعي است که سند مالکیت 
تمامت ششــدانگ مفروزی یکبابخانه  در کامو شــماره 476 فرعی از 21 
اصلی واقع درکامو جزءبخش ثبتی 12 کاشان که در صفحات 512 و 515  
دفتر 5 امالک ذیل ثبت 676 به ترتیب نام آقایان اکبر عبدالهی و رضا عبالهی 
هردو فرزندان غالمحسین صادر و تسلیم گردیده وسپس طی سند قطعی 
شماره 9412-1335/2/30 دفترخانه 14میمه توسط خانم حاجیه زارعی 
فرزند حسین نســبت به دودانگ از مالکیت آقای اکبر عبدالهی خریداری 
گردیده است  و سابقه تامین و بازداشــت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز 
نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست 
سند مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. . تاریخ انتشار:شنبه 

1395/08/01 رئیس ثبت جوشقان حسین نوروز  )229 کلمه، 3 کادر( 
مزایده 

7/322 شــماره نامــه: 9510116838800891 شــماره پرونــده: 
9209980352101023 شــماره بایگانی شــعبه: 940197اجرای احکام 
شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
940197 له خانم شهناز خلیلی و علیه آقای حسینعلی عنوانی به خواسته 
مطالبه مهریه به میزان 934/547/727 ریال و مبلغ 300/000 ریال هزینه 
نشــر آگهی و مبلغ 4/000/000 ریال به عنوان هزینه کارشناسی در حق 
محکوم لها جلســه مزایده ای جهت فروش ملک زیر برگــزار نماید: 28/8 
حبه مشاع از 72 حبه مشاع از پالک 1 فرعی از 4387 اصلی از بخش 3 ثبت 
اصفهان که ســهم االرث محکوم علیه آقای حسینعلی عنوانی از مرحومه 
منور شاهزیدی واقع در اصفهان خیابان ابن سینا کوچه شهشهان کوچه 
ابواسحاقیه جنب مقبره عالمه مجلسی کوچه امامزاده شورا روبروی بن 
بست گلها کدپســتی 8148785311 می باشد که سهم االرث محکوم علیه 
به مبلغ 640/000/000 ریال مورد کارشناســی قرار گرفته ) شش دانگ 
ملک مذکور به مبلغ 1/600/000/000 ریال کارشناسی گردیده است( و به 
طرفین ابالغ شــده و مصون از اعتراض مانده است و از طریق اداره ثبت 
اسناد توقیف گردیده است. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در 
محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در 
روز پنج شنبه به تاریخ 1395/08/20 ساعت 10/00صبح در دفتر این اجرا 
واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک 
حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که 
پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی 
المجلس به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید. م الف:21552 اجرای 

احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان )260 کلمه، 3 کادر(

پیشنهاد سر دبیر: 
»سلمان فارسی« در اصفهان مقابل دوربین می رود

خبر

مدیــر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت: مجتمع 
مطبوعاتی اصفهان به عنوان پایگاه رسانه ای، در پیشبرد اهداف 

رسانه ای استان نقش موثری دارد.
حجت االســام حبیب رضا ارزانــی، ضمن اعــام این مطلب 
گفت: نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، یک پدیده فرهنگی 
بسیار ارزشمند در حوزه کشور است که با مشارکت رسانه های 

شاخص برگزار می شود.
وی ادامه داد: در سال گذشته در این نمایشگاه، استان اصفهان 
در میان سایر استان های کشور حائز باالترین رتبه شد و حضور 
رسانه های مختلف استان، بســیار فعال، چشمگیر و پررونق بود 

که به خودی خود جای تقدیر و تشکر دارد.
وی خاطرنشــان کرد: در ســال گذشــته وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی ضمن حضور در غرفه اداره فرهنگ و ارشــاد اســتان 
اصفهان و غرفه های مطبوعات و خبرگزاری های آن، از اســتان 
اصفهان و نمایندگان مطبوعاتی آن تشــکر ویژه ای داشــتند. 
همچنین آقای رییس جمهور هم شــخصا از غرفه اداره فرهنگ 
و ارشــاد و برخی از مطبوعات اصفهان بازدید و تشــکر ویژه ای 

داشتند.
وی با اشاره به اینکه توانمندی اصفهان در حوزه مطبوعات برای 
کل کشور امری ثابت شــده اســت، گفت: باید بدانیم که آنچه 
موجب تثبیت و افزایش این توانمندی اســت، همگرایی اهالی 
فرهنگ و هنر و رسانه در اصفهان است؛ ضمن اینکه ساختمان 
مطبوعاتی اصفهان به عنوان پایگاه و محل تجمع اصحاب رسانه، 

می تواند نمونه بارزی از این همگرایی و همراهی باشد.
مدیر اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد: شهرداری 
اصفهان با ایجــاد مکان و فرصتــی بــرای گردهمایی اصحاب 
رســانه در کنار یکدیگر، فرصت مهمی را برای تبدیل انرژی ها 
و پتانســیل های فراوانی فراهم کرده اســت کــه در این عرصه 
در اصفهان وجود دارد. امروز در اســتان ســینرژی فراوانی هم 
وجود دارد و مجتمع، عامل مهم و قابــل توجهی در تبدیل این 

پتانسیل ها به فعلیت است.
وی به ارتباط موثر این مجتمع با خانــه مطبوعات اصفهان هم 
اشــاره کرد و گفت: این ارتباط موثر می تواند موجبات ارتقای 

بستر رشد رسانه های اصفهان را فراهم کند.

مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان مطرح کرد:

نقش موثر رسانه ها در پیشبرد 
اهداف در نمایشگاه مطبوعات

تلویزیون

مجموعه تلویزیونی »سلمان فارســی«، آبان سال 96 در 
شهر اصفهان مقابل دوربین می رود.

امرا... احمد جو، فیلمنامه نویس مجموعه های تلویزیونی، 
از رونــد نــگارش و زمان پیــش تولید ســریال تاریخی 
»سلمان فارسی« خبر داد و گفت:   نگارش این مجموعه به 
نیمه رسیده است و بعد از اتمام آن تا پایان سال 95، برای 

تهیه و تولید در آبان ماه سال 96 آماده می شود. 
وی درخصوص انتخاب بازیگر شــخصیت اصلی  »سلمان 
فارســی«  بیان کرد: با توجه به نگارش زندگینامه سلمان 
فارسی، بازیگران متعددی برهه های مختلف تاریخی این 

شخصیت را از کودکی تا بزرگسالی ایفا می کنند.
نویسنده مجموعه تلویزیونی »سردار جنگل«، به تصمیم 
داود میرباقری برای انتخاب لوکیشن اشاره و اظهار کرد: 
ســلمان فارســی، مردی از تبار جی اصفهان اســت و به 
احتمال قوی، بخش اعظمی از تصویربرداری در اســتان 

اصفهان رقم می خورد. 
احمدجو با بیان اینکــه هیچ اطاعــی از کارهای فنی و 
تهیه کنندگی این ســریال ندارد، درباره شکل گیری ایده 
مجموعه تلویزیونی»سلمان فارســی« عنوان کرد: داود 
میرباقری، از سال های گذشته که در گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیما همکار بودیم، به موضوع سلمان فارسی 
عشــق می ورزید و با همــکاری یکدیگر، بــرای مباحث 

تاریخی و تحقیقاتی آن دست به کار شدیم.  
روزگاری«  »روزی  تلویزیونــی  مجموعــه  نویســنده 
درخصوص انجام تحقیقــات و مباحث تاریخی و حقیقی 
سریال »ســلمان فارسی« توضیح داد: ســهم اعظمی از 
مشــاوره های تاریخی این مجموعه را بخش پژوهشــی 
ســازمان صدا و ســیما انجام داده و با توجه به قرارگیری 
برهه زندگی ســلمان با تاریــخ مســیحیت، یهودیان و 
زرتشــت در ایران، بــرای هرکدام جزئیاتــی را جداگانه 

ارسال کرده اند.
احمدجو بیان کرد: تمام چارچوب و قصه کلی »ســلمان 
فارســی« مدت هاست که توســط داود میرباقری نوشته 
شــده و من فقط برای به نگارش در آوردن دیالوگ ها در 
کنارش حضور دارم. البته این کارگردان اشخاص دیگری 
را هم برای جمع آوری اطاعات و نــگارش، به کارگرفته  
که دســت آخر متن نهایی به سلیقه خودشــان تایید و 
اجرا می شود. نویســنده سریال »تفنگ ســرپر« درباره 
گویش دیالوگ ها و شیوایی آنها گفت: با حفظ لفظ متون 
تاریخی، بنا به تصمیم داود میرباقری، تمامی دیالوگ ها 
به شکل محاوره امروزی، به نوعی که برای مخاطبان قابل 

فهم باشد، به نگارش درآمده است. 

»سلمان فارسی« در اصفهان 
مقابل دوربین می رود

محصول 1394
ناسـور

کیانوش دالوند
تهیه کنندگان: داریوش دالوند و محمدحسین قاسمی

شروع اکران از 24 مهر 1395
خالصه داســتان: عبیدا... بن حر جعفی، یکی از کسانی بود 
که از امام حســین)ع( دعوت کرد تا به کوفــه بیاید؛ اما وقتی 
سپاه امام به کوفه نزدیک می شــود، او از این شهر می رود تا با 
حضرت روبه رو نشــود؛ ولی اتفاقا به صورت کامــا ناگهانی با 
اباعبدا... برخورد می کند. امام حسین)ع(، عبیدا... را به یاری فرا 

می خواند؛ اما او این دعوت را نمی پذیرد.
سال 92 به مناسبت محرم و ایام ســوگواری امام حسین)ع(، 
آلبومی به نام »سام آقا« با صدای برخی ستاره های موسیقی 
مثل محمد علیزاده، رضا صادقی و محســن یگانه منتشر شد. 
محسن چاوشی، قطعه »ظهر عطش« را در این آلبوم خواند که 
سازندگان »ناسور«، از آن برای یکی از تیزرهای فیلم استفاده 

کردند. 
در بخشــی از این شــعر که ســراینده آن زنده یاد محمدرضا 

آغاسی است، آمده است:
 »بر سر نی زلف رها کرده ای

                                                                                با جگر شیر چه ها کرده ای
زهره منظومه زهرا حسین

                                                                         کشته افتاده به صحرا حسین
عاقبت این عشق هاکم کند

                                                                               در گذر کوی تو خاکم کند
در ناسور برخی از شاخص ترین دوبلورهای تلویزیون و سینما، 
صداپیشــگی کرده اند که نام آنها از این قرار اســت: بهرام زند، 
سعید مظفری، ژرژ پطروســی، ناصر نظامی و حسین عرفانی. 

ناسور، برنده جایزه بهترین انیمیشن جشنواره غدیر نجف شد.

محصول 1391
رستم و سهراب
کیانوش دالوند

تهیه کننده: داریوش دالوند
هزینه تولید: 2 میلیارد و 300 میلیون تومان

اکران: 6 آذر 1393
خالصه داســتان: رســتم، قهرمان بزرگ ایران، برای 
پیدا کردن اسب گمشــده خود، رخش، به شهر سمنگان 
می رود. آنجا به شــاهزاده ســمنگانی یعنی تهمینه دل 
می بازد. آنها زندگی مشــترک را آغاز می کنند؛ اما پیش 
از اینکه فرزندشــان به دنیا بیاید، رســتم مجبور به ترک 

سمنگان و رفتن به جنگ می شود.
درباره اثر فاخر و عظیم »شــاهنامه« فردوســی هرچقدر 
فیلم و اثر نمایشــی ســاخته شود، کم اســت. قصه های 
ماجراجویانه این کتــاب، اگر محمل نمایشــی جذاب و 
مناســبی پیدا کند، بی تردیــد با جلب نظر تماشــاگران 
ایرانــی و خارجــی مواجه می شــود. مهم تریــن امتیاز 
سازندگان انیمیشن »رستم و ســهراب«، رفتن به سراغ 

یکی از قصه های مهم »شاهنامه« است.
این اثر در شــهر بروجرد و در اســتودیو انیمیشــن آریا 
)برادران دالوند( ساخته شــده و مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی هم برای تولید آن با سازندگان همکاری 

کرده است.
پایان بندی فیلم، به ســرانجام قصه رســتم و ســهراب 
در »شــاهنامه« ربطــی نــدارد و پســر به دســت پدر 

کشته نمی شود!
انیمیشن ســه بعدی و سینمایی »رســتم و سهراب«، در 
بازار فیلم جشنواره کن هم ارائه شد و در برخی کشورهای 

خارجی نیز به نمایش درآمد.

محصول 1393
شاهزاده روم

هادی محمدیان
تهیه کننده: حامد جعفری

اکران: 13 آبان 1394
هزینه تولید: 2 میلیارد تومان

فروش: 5 میلیارد تومان
خالصه داستان: »شاهزاده روم« قصه عجیب و پرماجرای 
یک شــاهزاده پاکدامن به نام ملیــکا را روایت می کند که از 
تبار پدر، از نوادگان یشــوعا وصی حضرت عیســی و از تبار 
مادر، نواده قیصــر روم بود. قرار می شــود او به همســری 
برادرزاده امپراتور روم درآید؛ اما سرنوشــت به گونه ای رقم 
می خورد که او به اسارت سپاه اســام درمی آید و به عنوان 
کنیز به فروش گذاشــته می شــود. این بانو در ادامه توسط 
امام هادی)ع( خریداری شــده و به همســری امام حســن 
عســکری)ع( درمی آید و در نیمه شــعبان ســال 255 یا 

256هجری قمری، منجی عالم بشریت را به دنیا می آورد.«
»شاهزاده روم« که با همکاری یک موسسه فرهنگی لبنانی 
تولید شد، به لحاظ کیفیت، رشد قابل ماحظه ای نسبت به 
آثار پویانمایی پیشین ساخته شــده در ایران داشت و یکی 
از دالیل مهم موفقیت در گیشه و اســتقبال خوب بچه ها و 

مردم در سینماها هم همین بود.
این فیلم که در کشــورهایی چون لبنان و عــراق هم اکران 
شد، در سی و سومین جشــنواره فیلم فجر، یک لوح تقدیر 
ویژه دریافت کرد. حسن ایوبی، تدوینگر و آریا عظیمی نژاد، 
آهنگســاز شــاهزاده روم بودند. ناصرطهماسب، سرپرست 
گویندگان ایــن فیلم بود و چهره هــای مطرحی چون مریم 
شــیرزاد، منوچهر والی زاده، جواد پزشــکیان، محمدعلی 

دیباج و حسین عرفانی در این اثر صداپیشگی کردند.

تولید انیمیشن بلند و ســینمایی جهان، در سال های اخیر رشد 
چشمگیری داشــته و با پیشــرفت های تکنیکی و فنی در این 
زمینه، آثار ساخته شــده، کیفیت غافلگیرکننده ای هم دارند و 
مخاطبان کودک و بزرگسال را به یک اندازه مجذوب و میخکوب 
کرده و تحــت تاثیر قرار می دهند. حتی به لحــاظ تاثیرگذاری، 
برخی از این انیمیشــن ها، چند گام جلوتر از فیلم های زنده قرار 
دارند. کمیت و کیفیت انیمیشــن های ســینمایی به قدری باال 
رفت که آکادمی اسکار از سال 2001 تصمیم گرفت یک جایزه 

هم به فیلم های تولیدشده در این زمینه اختصاص دهد.
در ایران هرانــدازه فیلم های کوتاه، هنری و تجربی انیمیشــن، 
پیشــرفت دارد و هنرمندان جــوان ایرانی در جشــنواره های 
داخلی و خارجی با آثاری شاخص درخشــیده و موردتوجه قرار 
می گیرنــد، اما در زمینه هنر-صنعت انیمیشــن نتوانســته ایم 
به دالیل مختلــف همچون هزینــه باال و نبــود حمایت کافی، 
کارهای خوبی تولیــد و عرضه کنیم. البته در ســال های اخیر، 
اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده و به لحاظ کمی هم با پویایی 

و رشد خوبی مواجه هســتیم؛ اما از نظر کیفیت، باوجود برخی 
پیشرفت ها همچنان فاصله زیادی با نمونه های خارجی داریم.

به بهانه اکران انیمیشــن عاشورایی »ناســور«، تصمیم گرفتیم 
نگاهی گذرا به فیلم های اندک تولیدشــده و به نمایش درآمده 
بیندازیم و امیدوار باشیم که با حمایت مناسب از جوانان خاق و 
توانمند، در ادامه، شاهد ساخت انیمیشن های جذاب سینمایی 
خواهیم بود؛ فیلم هایی که بتواننــد از ظرفیت فراوان قصه های 

ایرانی و گنجینه ادبیات فارسی هم استفاده کنند:

پویایی  پویانمایی 
در سینمای ایـران
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مفاد آراء
7/481 موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی اداره ثبت اسناد 

و امالک قمصر
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه 
و بال معارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک موردتقاضا بشــرح زیر بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد قمصر تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 105 هیات : خانم عفت هوشــمندی نژاد فرزند محمود به 
شماره شناسنامه 1035 از کاشان و شماره ملی 1262253926 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 557.84 متر مربع پالک شماره 265 فرعی مفروز از 

248 فرعی از 16 اصلی .
2- رای شــماره 988 هیات : کبریا خانــم ضیائی قمصــری فرزند میرزا 
صفرعلی به شماره شناســنامه 47 از کاشان و شماره ملی 1262514071 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 677.06 متر مربع پالک شماره 1471 فرعی 

از 288 فرعی از 25 اصلی.
3- رای شــماره 154 هیات : ســید ابوالفضــل میرزائی نژاد فرزند ســید 
محمدرضا به شــماره شناسنامه و شــماره ملی 1250762103 از کاشان 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 540.68 متر مربع پالک شماره 1488 فرعی 

مفروز از 203 فرعی از 25 اصلی.
4- رای شماره 163 هیات : سید رضا فاضل فرزند آقا سید جعفر به شماره 
شناسنامه 157 از کاشان و شماره ملی 1262199451 ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 702.13 متر مربع پالک شــماره 1489 فرعی از 241 فرعی از 

25 اصلی.
5- رای شــماره 324 هیات : مرتضــی غفارپور قمصــری فرزند محمد به 
شماره شناســنامه 11 از کاشان و شــماره ملی 1262616875 ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 645.10 متر مربع پالک شماره 1490فرعی از 15 

فرعی از 25 اصلی. 
6- رای شماره 366 هیات : مهدی مژده فرزند علی به شماره شناسنامه 861 
از کاشان و شماره ملی 1261722051 ششدانگ یکبابخانه باغ به مساحت 

1557.04 متر مربع پالک شماره 1491 فرعی از 15 فرعی از 25 اصلی
7- رای شــماره 343 هیات : ابوالفضل ضیائی قمصــری فرزند اصغر به 
شماره شناسنامه 613 وشــماره ملی 1261806506 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 270.27 مترمربع به شــماره 1492 فرعی از 1062 فرعی از 25 

اصلی. 
8- رای شــماره 424 هیات : خانم فائقه الجوردی قمصری فرزند سیدعلی 
به شماره شناسنامه 302 از کاشان و شماره ملی 1261585666  ششدانگ 
یکبابخانه به اســتثنای بهای ثمن اعیانی به مســاحت 162.23 متر مربع به 

شماره 1493 فرعی از 1347 فرعی از 25 اصلی.
9- رای شــماره 344 هیات : خانم فاطمه آوازی قمصری فرزند علیرضا به 
شماره شناســنامه 54 از کاشان و شــماره ملی 1262595487 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 322.17 متر مربع پالک شماره 1494 فرعی از 1062 

فرعی از 25 اصلی. 
10- رای شماره 350 و 351 هیات : حسین قربانی قمصری فرزند محمدآقا 
به شماره شناســنامه 46 از کاشان و شــماره ملی 1262661498 و اعظم 
مسلمی گبرآبادی فرزند علی به شماره شناســنامه 30 از کاشان و کد ملی 
1262665795 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 61.35 متر مربع 

پالک شماره 1495 فرعی از 355 فرعی از 25 اصلی.
11- رای شماره 164 هیات : حمیدرضا رسولی کیا فرزند امراله به شماره 
شناسنامه 6 از کاشان و شماره ملی 1262695236 ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 204.10 متر مربع پالک شماره 138 فرعی از 26 اصلی. 
12- رای شــماره 983 هیات : منصور اســالمی فرزند ناصر به شــماره 
شناسنامه 1874 از تهران و شماره ملی 0043872719 ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 1214.55 متر مربع مفروز از پالک هــای 663 و 668 فرعی از 

36 اصلی.
13- رای اصالحی شماره 76و77 هیات : ناهید ایوبی بیدگلی فرزند علیرضا 
به شماره شناسنامه 1534 از تهران و شــماره ملی 0075877120 و سید 
مهدی سجادی بیدگلی فرزند سید مرتضی به شماره شناسنامه 205 ازآران 
وبیدگل و شــماره ملی 6199984226 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 232.46 متر مربع پالک شماره 2059 فرعی مفروز از 889 فرعی 
از 36 اصلی که در آگهی های قبلی مساحت ملک اشتباها 226.77 متر مربع 

آگهی شده و بدین وسیله اصالح می گردد
14- رای شماره 148 هیات : خانم مریم گندمکار فرزند مرتضی به شماره 
شناسنامه 6 از کاشان و شماره ملی 1262675405 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 231.95 متر مربع پالک شماره 2108 فرعی مفروز از 889 فرعی 

از 36 اصلی.
15- رای شماره 149و150 هیات : خانم مهناز استاد جهانگیر فرزند محمد 
ابراهیم به شماره شناســنامه 5197 از تهران و شماره ملی 0074631144 
و مجید نمازی فرد فرزند رمضانعلی به شــماره شناسنامه 12 از کاشان و 
شــماره ملی 1262663717 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
232.45 متر مربع پالک شــماره 2109 فرعی مفــروز از 889 فرعی از 36 

اصلی.
 16- رای شــماره 151 هیات : حســن اصفهانیان فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 40109 از کاشــان و شــماره ملی 1260391132 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 276.08 متر مربع پالک شماره 2110فرعی مفروز از 

974 فرعی از 36 اصلی.                               
17- رای شماره 161و162 هیات : مهدی غفارزاده قمصری فرزند احمد به 
شماره شناسنامه 1 از کاشان و شــماره ملی 1262622298 و زهرا قنائی 
قمصری فرزند صفرعلی به شماره شناســنامه 9 از کاشان و شماره ملی 
1262667003 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 269.08 متر 

مربع پالک شماره 2111 فرعی مفروز از 974 فرعی از 36 اصلی 
18- رای شــماره 205 هیات : حســنعلی آذرپژوه فرزند علی به شــماره 
شناسنامه 1409 از تهران و شماره ملی 0048355526 ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 660.09 متر مربع پالک شــماره 2112 فرعی مفروز از 643و 

1622 فرعی از 36 اصلی .
19- رای شــماره 206 هیات : حســنعلی آذرپژوه فرزند علی به شــماره 
شناسنامه 1409 از تهران و شــماره ملی 0048355526 ششدانگ یکباب 
باغچه خانه به مساحت 1628.26 متر مربع پالک شماره 2113 فرعی مفروز 

از 643 فرعی از 36 اصلی.
20- رای شماره 207 هیات : مرتضی نواب زاده قمصری فرزند سید حسن 
به شماره شناسنامه 289 از کاشان و شماره ملی 1263537626 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 465.95 متر مربع پالک شماره 2114 فرعی مفروز از 

1009 فرعی از 36 اصلی.
21- رای شماره 212 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره 
شناسنامه 14537 از تهران و شماره ملی 0035612908 ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 382.39 متر مربع پالک شماره 2115 فرعی مفروز از 979 فرعی 
از 36 اصلی.  

22- رای شماره 210 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره 
شناسنامه 14537 از تهران و شماره ملی 0035612908 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 281.17 متر مربع پالک شماره 2116 فرعی مفروز از 979 فرعی 

از 36 اصلی.
23- رای شماره 211 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره 
شناســنامه 14537 از تهران و شــماره ملــی 0035612908  ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 280.74 متر مربع پالک شماره 2117 فرعی مفروز از 

979 فرعی از 36 اصلی.
24- رای شــماره 322 هیات : محمد کوشــافر فرزند ســیف اله به شماره 
شناسنامه 53 از نطنز و شماره ملی  1239754345 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1547 متر مربع پالک شــماره 2118 فرعی مفروز از 1147 فرعی 

از 36 اصلی.
25- رای شماره 181 هیات : حمیدرضا رسولی کیا فرزند امراله به شماره 
شناسنامه 6 از کاشان و شماره ملی 1262695236 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 191 متر مربع پالک شــماره 2119 فرعی مفروز از 604 فرعی از 

36 اصلی.
26- رای شماره 443 هیات : ســید محمد قناعت قمصری فرزند آقاعلی به 
شماره شناسنامه 3654 از کاشان و شماره ملی 1260833607 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 346.38 متر مربع پالک شماره 2122 فرعی مفروز از 

327 فرعی از 36 اصلی.
27- رای شــماره 440 هیات : خانم مطهره پرورش خیاط فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 47662 از کاشان و شماره ملی 1260466752 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 676.59 متر مربع پالک شماره 2123 فرعی مفروز از 

980 فرعی از 36 اصلی.
28- رای شــماره 420 هیات : خانم فاطمه آرمین فرزند مصطفی به شماره 
شناسنامه 115 از کاشان و شماره ملی 1261650050 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 481.28 متر مربع پالک شماره 2124 فرعی مفروز از 961 فرعی 

از 36 اصلی.
29- رای شــماره 422 و423 هیات: علی میرغنی قمصریان فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 3508 از کاشان و شماره ملی 1260832139 و خانم 
صدیقه هاشمیان قمصری فرزند ســیدرضا به شماره شناسنامه 4011 از 
کاشان و شــماره ملی 1260837173 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1089.2مترمربع پالک شماره 2125 فرعی مفروز از 1329 و171 

فرعی از 36 اصلی.
30- رای شــماره 345 هیات : جعفر صفری لتحری فرزند صفر به شماره 
شناسنامه 46 از کاشان و شــماره ملی 1262869056 ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 129.04 متر مربع پالک شــماره 2126 فرعی مفروز از 1161 

فرعی از 36 اصلی.
31- رای شــماره 142 هیات : خانم ســکینه بخردی فرزند جواد به شماره 
شناسنامه 1086 از کاشان و شماره ملی 1261580028 ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 682.96 متر مربع پالک 2741 فرعی مفروز از 2482 فرعی از 

49 اصلی.
32- رای شماره 152 هیات : صدیقه حسنی قزاانی فرزند اسمعیل به شماره 
شناسنامه 843 از کاشان و شماره ملی 1260772500 ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 418.15 متر مربع پالک شــماره 2758 فرعی مفروز از 1356 

فرعی از 49 اصلی.
33- رای شماره 203 هیات : خانم آســیه زاهدی عبدالهادی فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 4012 از کاشان و شماره ملی 1262068487 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 192.22 متر مربع پالک شماره 2759 فرعی مفروز از 

2393 فرعی از 49 اصلی.
34- رای شماره 204 هیات : خانم ســیده زهره قناعت قمصری فرزند سید 
محمد به شماره شناسنامه 4003 از کاشــان و شماره ملی 1260837092 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 668.89 متر مربع پالک شماره 2760 فرعی 

مفروزاز 287 فرعی از 49 اصلی.
35- رای شماره 153 هیات : خانم فاطمه شاه فضلی قمصری فرزند رمضان 
به شماره شناسنامه 32 از کاشــان و شماره ملی 1262608961 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 304.28 متر مربع پالک شماره 2761 فرعی مفروز از 

1576 فرعی از 49 اصلی.
36- رای شــماره 323 هیــات : ذکراله توفیقی قمصری فرزنــد نصراله به 
شماره شناســنامه 52 از کاشان و شــماره ملی 1262550841 ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه به مساحت 636.20 متر مربع پالک شماره 2762 فرعی 

مفروز از 1700 فرعی از 49 اصلی.
37- رای شــماره 298 و 299 هیات : محســن کمیلیان فرزند علی محمد به 
شماره شناسنامه 2178 از کاشان و شــماره ملی 1261898192 و مهدی 
کمیلیان فرزند علی محمد به شماره شناســنامه 8462 از کاشان و شماره 
ملی 1260590951 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 468.37 متر 

مربع پالک شماره 2763 فرعی مفروز از 91 فرعی از 49 اصلی.
38- رای شماره 446 هیات : زهره عظیمیان قمصری فرزند رحیم به شماره 
شناسنامه 4 از کاشان و شماره ملی 1262661072 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 180.47 متر مربع پالک شماره 2764 فرعی مفروز از 475 فرعی 

از 49 اصلی.
39- رای شماره 384 هیات : زهرا موسوی نژاد فرزند سیدحسین به شماره 
شناسنامه 7737 از کاشان و کد ملی 1260583716 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 390.90 متر مربع پالک شماره 2765 فرعی مفروز از 2300 فرعی 

از 49 اصلی.
40- رای شماره 342 هیات : خانم منیره علی حاجی قمصری فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 37 از کاشــان 1262650593 ششدانگ یکبابخانه به 
استثنای بهای ثمن اعیانی آن بمساحت 101.40 متر مربع پالک شماره 2766 

فرعی مفروز از 1600 فرعی از 49 اصلی.
41- رای شــماره 385 هیات : خانم فاطمه کربالئــی قمصری فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 57 از کاشــان و شماره ملی 1262650798 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 295.89 متر مربع پالک شماره 2767 فرعی مفروز از 

656 الی 659 فرعی از 49 اصلی.
42- رای شماره 421 هیات : جواد افروز فرزند اسداله به شماره شناسنامه 
225 از آران و بیدگل و شــماره ملی 6199470729 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 729.50 متر مربع پالک شماره 2768 فرعی مفروز از 1279 فرعی 

از 49 اصلی.
43- رای شماره 383 هیات :سید علی اکبر حســینی فرزند سید یوسف به 
شماره شناســنامه 21 از کاشان و شــماره ملی 1263140939 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1165.33 متر مربع به شماره پالک 2769 فرعی مفروز 

از شماره های 1139و1140و1141 فرعی از 49 اصلی .
44-رای شــماره 54و55و56و57 هیات :تقی دارمندی فرزند حسینعلی به 
شماره شناسنامه 9 از کاشان و شماره ملی 1262611075 و خانم مبارکه 
دارمندی جوینان فرزند حســینعلی به شماره شناســنامه 498 از کاشان 
و شــماره ملی 1260762221 و فاطمه دارمندی جوینان فرزند حسینعلی 
به شماره شناســنامه 15 از کاشان وشــماره ملی 1262646111 و حسن 
دارمندی جوینانی فرزند حســینعلی به شماره شناســنامه 473 از کاشان 
وشــماره ملی 1260761975 باالســویه. ششــدانگ یکبابخانه قدیمی به 
مساحت 246.49 متر مربع به شــماره پالک 1603 فرعی مفروز از 549 و 

1578 فرعی از 104 اصلی .   

45-رای شــماره 186 هیات :حســین کریمی جهقی فرزند رضا به شماره 
شناســنامه 15951 از تهــران به شــماره ملی 0060248001 ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 87.05 متر مربع به شماره 1006 فرعی مفروز از 746 

فرعی از 201 اصلی .
46-رای شــماره 187 هیات :حســین کریمی جهقی فرزند رضا به شماره 
شناســنامه 15951 از تهــران به شــماره ملی 0060248001 ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88.42 متر مربع به شماره 1007 فرعی مفروز از 745 

فرعی از 201 اصلی .
47-رای شــماره 208 هیات :اعظم دولت خــواه فرزند محمد به شــماره 
شناسنامه 80 ازکاشان به شماره ملی 1262600634 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 84.19 متر مربع به شــماره 1008فرعی مفروز از 740 و 741 

و743 فرعی از 201 اصلی .
48-رای شــماره 114 هیات : ابوالفضل رضائی فرزند حســن به شــماره 
شناسنامه 1694 از تهران و شماره ملی 0046471669 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 374 متر مربع به شــماره پالک 108 فرعی مفروز از 77 فرعی 

از 252 اصلی.
تاریخ انتشار اول: 1395/08/01
تاریخ انتشار دوم :1395/08/17

م الف: 1244 اداره ثبت اسناد و امالک قمصر کاشان
ابالغ رای

7/568 کالســه پرونده: 941637 شــماره دادنامه:1077-95/7/5 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: محمود 
زارع به نشــانی اصفهان فالورجان الرگان خ روبــروی دهیاری، خوانده: 
حسین سبزی فروشان به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
10/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرســی و 
تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محمود زارع 
به طرفیت حســین سبزی فروشان به خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 
ریال وجه چــک به شــماره 702265-88/2/3 به عهده بانــک صادرات 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 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 ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 770/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )88/2/3(  تا تاریخ اجرای حکم 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 بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:22120 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/569 کالســه پرونده:731/95 شــماره دادنامــه:1144-95/7/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد 
با وکالت زهرا سعادت به نشــانی خیابان حکیم نظامی جنب خیابان شهید 
قندی مجتمــع کیمیا طبقه دوم واحــد 4، خوانــدگان: 1- علیرضا جعفریان 
خوراسگانی 2- اکبر جعفری خوراسگانی هر دو به نشانی مجهول المکان،  
خواســته: مطالبه بخشــی از وجه یک فقره چک به مبلغ 9/000/000 ریال 
بانضمام مطلق خســارات دادرســی و حق الوکاله، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای زهرا ســعادت به وکالت از بانک مهر اقتصاد بــه طرفیت علیرضا 
جعفریان خوراسگانی و اکبر جعفری خوراسگانی به خواسته مطالبه مبلغ 
9/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 01355003 -93/4/24 به 
عهده بانک پست بانک  به انضمام بخشی از مطلق خسارت قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نشر  آگهی در جلسه حضور نیافته 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 مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانــدگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 9/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/260/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف )93/4/24(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همیــن مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22079 
شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )333 کلمه،4 کادر( 

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
7/524  شــماره آگهــی: 139503902122000003 شــماره پرونــده: 
139404002122000010 و 139404002122000012 به موجب پرونده 
اجرایی کالســه فوق ششــدانگ یک باب عمارت و مغازه تحت پالک ثبتی 
1348/2 ذیل صفحه 388 دفتر 10 ثبت 3345 صادر و مع الواسطه به آقای 
مهدی عظیمی منتقل شــده اســت، طبق سند رهنی شــماره 43425 مورخ 
1391/11/30 دفتر 5 خوانســار در قبال مبلــغ  1/684/000/000 ریال در 
رهن بانک کشــاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی به مبلغ 
2/712/500/000 ریال ارزیابی شــده و پالک فــوق دارای 126 متر مربع 
اعیانی در طبقه همکف به صورت نمایشــگاه اتومبیل و 12 متر مربع دفتر 
کار و 36 متر مربع به صورت انباری و طبقه اول 165 متر مربع به صورت 
مســکونی و طبقه دوم به مســاحت 90 متر مربع به صورت مسکونی نیمه 
کاره با قدمت حدوداً 20 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن که 
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف آقای مهدی عظیمی می باشد پالک فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1395/8/18 در اداره ثبت اسناد و 
امالک خوانسار واقع در خیابان معلم روبروی بهزیستی از طریق مزایده به 
فروش می رسد مزایده از مبلغ 2/712/500/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شــد. م الف:208 اداره اجرای اسناد رسمی خوانسار 

)315 کلمه، 3 کادر(

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
7/525  شــماره آگهــی: 139503902122000004 شــماره پرونــده: 
139404002122000012 به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ 
یک باب ســاختمان صنعتی تحت پالک 29/18 بخش 6 ثبت خوانســار ذیل 
صفحه 350 دفتر 5 به شماره ثبت 904 صادر و مع الواسطه به آقای مهدی 
عظیمی منتقل شده اســت، طبق سند رهنی شــماره 1390/4/20-67885 
دفترخانــه 5 خوانســار در قبال مبلــغ 900/000/00 ریــال در رهن بانک 
کشاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ1/076/000/000 
ریال  ارزیابی شــده و پالک فوق دارای 110 متر مربع اعیانی در یک طبقه 
با قدمت حدوداً 10 سال و دارای مجموعه کارگاهی و سالن و دفتر و سوله 
می باشــد که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف آقای مهدی عظیمی می 
باشد پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1395/8/18 در 
اداره ثبت اسناد و امالک واقع در خوانســار بلوار معلم از طریق مزایده به 
فروش می رسد مزایده از مبلغ 1/076/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شــد. م الف:207 اداره اجرای اسناد رسمی خوانسار 

)275 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 

7/197  شــماره آگهــی: 139503902004000177 شــماره پرونــده: 
139404002004000396 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9400938 
ششدانگ عرصه و اعیان تجاری پالک ثبتی شماره نوزده هزار و چهارصد 
و سی و شش فرعی از دو هزار و یکصد و هشتاد و هفت اصلی به مساحت 26 
متر مربع واقع در بخش 6 ثبت اصفهان واقع در سمت جنوبی زیرزمین اول 
به آدرس: اصفهان- بهارستان، ضلع شرقی خیابان ولیعصر جنوبی، پالک 
513، مجتمع تجاری کوثر، طبقه زیرزمین، انتهای راهرو، سمت چپ، کدپستی 
شماره 8143167519 که ســند مالکیت آن در صفحات 283 و 286 و 289 
دفتر 383 امالک ذیل ثبت 83162 و 83163 و 83164 با شــماره های چاپی 
658204 و 658205 و 658217 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل در 
سه قسمت که قسمت دوم شرقی است درب و دیواری است به راهرو و راه 
پله و آسانسور مشــاعی 19463 فرعی به طول های 2/02 متر و 1/59 متر 
و 3/58 متر شرقًا دیواری است اشــتراکی با تجاری 19437 فرعی به طول 
4/08 متر جنوبًا دیواری اســت به تحتانی پــالک 12321 به طول 5/60 متر 
غربًا دیواری است به تحتانی کوچه به طول 5/62 متر که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق یک واحد مغازه واقع در زیرزمین یک مجتمع ساختمانی 
قرار دارد، که طبقه زیرزمیــن وهمکف آن تجاری و ســه طبقه فوقانی آن 
مسکونی می باشد. درب مغازه شیشه سکوریت باضافه حفاظ فلزی توری، 
کف سرامیک، بدنه گچ و رنگ و دارای یک کنتور برق اختصاصی است ملکی 
آقایان علی مویدی و محمد حسین کاظمی و مصطفی کاظمی ) به ترتیب به 
نسبت سه دانگ مشاع و دو دانگ مشاع و یکدانگ مشاع( که طبق سند رهنی 
شماره 45618 مورخ 93/10/14 دفترخانه 110 بهارستان )اصفهان( در رهن 
آقای فرزاد اسکری واقع می باشد و ملک مذکور فاقد بیمه نامه می باشد و 
از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 95/08/25 در ادا ره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان 
الهور به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 806/000/000 ریال 
)هشتصد و شش میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه هــای فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نویت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 95/08/01 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرا 
به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی است  ضمنًا  
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف:20110 

اداره اجرای اسناد رسمی خوانسار )526 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/509 شــماره صادره: 1395/43/286188 نظر به اینکه آقای امیر خطیب  
با تسلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 34174 مورخ 1395/07/24 
دفترخانه 8 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره: 
4/5254 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 245076 صفحه 95 
دفتر جلد 1107 امالک تحت شماره چاپی 486248 صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند انتقال به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابه جایی مفقــود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت 
المثنی نموده است  لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط 
و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله 
به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت  المثنی 
موکول به استعالم از این اداره می باشــد. 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 نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  توضیحًا به موجب سند شماره 
19667 مورخ 1394/11/20 دفترخانه 167 اصفهان در رهن بانک صادرات 
می باشد. م الف: 22451 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )281 

کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

7  شــماره نامــه: 9510113638200340 شــماره پرونــده:  /508
9509983638200311 شماره بایگانی شعبه: 950330 نظر به شکایت آقای 
امراله حبیبی فرزند اکبر علیه آقای محمود مهدوی فرزند ابوالفضل به شماره 
ملی 1159210721 دائر بر : جعل و اســتفاده از سند مجعول، و با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم، به نامبرده اخطار می گردد  تا ظرف مهلت یک ماه 
پس از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 
اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب خوانسار به نشانی: خوانسار- خ 
15 خرداد- دادگستری حاضر شوند. بدیهی است در صورت عدم حضور 

وفق مقررات اتخاذ تصمیم قضایی خواهد شد. 
م الف: 205 شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب خوانسار)111 

کلمه، 1 کادر(
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 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک

)نوبت اول(
7/396 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک 
و ماده 59 اصالحی آئین نامه قانون مذکور امالکی 
که در سه ماهه دوم ســال 1395 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده وآنچه طبق آراءهیات نظارت بایستی 
تجدید شود وبخشــهای 5 و6 حوزه ثبتی  به شرح 

ذیل آگهی می شود.
ردیف الف  : بخش 5 حوزه ثبتی 

12 فرعــی از2 اصلــی – خانــم زهــرا رحمــت 
فرزندمحمدآقاوخانــم فریــده فیــروزی فرزنــد 
محمدرضاهر یک نسبت به سه دانگ مشاع از  شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت شــش دانگ251متر 

مربع واقع در خوروبیابانک
یک فرعی از 409 اصلی -  آقای سید محمد موسوی 
فرزندسید عباس شش دانگ یکباب خانه به مساحت 

160/54 متر مربع واقع درخوروبیابانک
424 اصلی – آقای امیر حســین ایرجی  فرزندعلی 
اکبرشش دانگ یکباب خانه به مساحت 268/58  متر 

مربع  واقع در  خوروبیابانک
1437 فرعــی از 3431  اصلــی – آقــای حبیب اله 
فاضلی فرزندعلی اکبر شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 530/26 متر مربع واقع درروستای بیاضه

1496 فرعــی از 3431  اصلــی – خانــم آزاده 
نازدارطاوســی فرزندمحمدشــش دانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 182/60 متر مربع واقع 

درروستای بیاضه
88 فرعی از 3524  اصلی – خانم ها شقایق بابائیان 
وشبنم بابائیان فرزندان مسلم هریک نسبت به سه 
دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
شش دانگ 297 متر مربع واقع درروستای مهرجان

158 فرعــی از 3524  اصلــی – خانــم هــا مهناز 
شمســایی وایران شمســایی فرزندان محمدرضا 
هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مســاحت شــش دانگ 231متر مربع واقع 

درروستای مهرجان
1089 فرعــی از 3524اصلــی – آقــای جــواد 
 نایب فرزندحســن شــش دانگ یک بــاب خانه به

 مســاحت 254/18 متــر مربع واقع درروســتای 
مهرجان

440 فرعی از 3562  اصلی – آقای جمشید قاسمی 
فرزندمیــرزا محمدشــش دانگ یک بــاب خانه  به 
مســاحت 22 /241متر مربــع واقع درروســتای 

عروسان گلستان
221 فرعــی از 3567  اصلی – آقای عباس خوریان 
فرزندرمضان شش دانگ یک باب خانه  به مساحت  

360/31متر مربع واقع درروستای نیشابور
295 فرعــی از 3577  اصلــی – آقایــان ابوالفضل 
 )وحیــد( یغمایی و امیر حســین یغمایــی فرزندان 
هادی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع ازشش دانگ 
یک قطعــه زمیــن مزروعی محصور به مســاحت  
 شــش دانگ1605متــر مربــع واقع درروســتای

 گرمه
1568 فرعــی از 3577 اصلــی– خانــم بتــول 
عارف فرزندمحمد شــش دانــگ یکبــاب خانه به 

مساحت291/65متر مربع واقع درروستای گرمه
1585 فرعی از 994 فرعــی از 3577  اصلی – آقای 
ابومحمد آزاد فرزند حاجی ابراهیم نســبت به سه 
دانگ مشــاع وخانم معصومــه آزاد  فرزندحاجی 
ابراهیم نسبت به یک دانگ مشاع وخانم آزاد ه گرجی 
فرزند ابوالفضل نســبت به دو دانگ مشاع از  شش 
دانگ یکباب خانه به مســاحت شش دانگ 308/11 

متر مربع واقع درروستای گرمه
1586 فرعی از 699 فرعی از 3577  اصلی – خانم ها 
سپیده رحمانی وبهاره رحمانی فرزندان محمود فرخ 
منش هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 
یک باب باغ  به مساحت  شــش دانگ754متر مربع 

واقع درروستای گرمه
)) 3952 -اصلی واقع درشهر خور فروعات به شرح 

ذیل ((
10 فرعی – خانم ایراندخت خالو فرزندعلی شــش 

دانگ یکباب خانه به مساحت409/70متر مربع 
461 فرعی – آقای محمد رضا علیخانی فرزندعلی 
اکبرشش دانگ قســمتی از یکباب خانه به مساحت 

99 متر مربع 
464 فرعی– شهرداری شش دانگ یکباب ساختمان 

شهرداری خور  به مساحت3063/47متر مربع 
465 فرعی– آقای مهدی وهاب فرزندحســن شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت211متر 

مربع 
467 فرعی– آقای جواد پارسا فرزندحسینعلی شش 
دانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت84/71 متر 

مربع 

468 فرعی– آقای مهدی پارســا فرزندحســینعلی 
شــش دانــگ یکبــاب خانــه نیمــه ســاز  بــه 

مساحت83/85متر مربع 
470 فرعی– خانم سکینه پارســا فرزندحسینعلی 
شش دانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت178/11 

متر مربع 
471 فرعی– خانم فاطمه طاهری فرزندغالمحسین 
شــش دانــگ یکبــاب خانــه نیمــه ســاز  بــه 

مساحت110/18متر مربع 
473 فرعی– خانم فاطمه طاهری فرزندغالمحسین 
شــش دانــگ یکبــاب خانــه نیمــه ســاز  بــه 

مساحت108/27متر مربع 
475 فرعی– آقای ســید مهدی آل داود فرزندسید 
رضا شش دانگ یکباب خانه به مساحت319/45متر 

مربع 
477 فرعی– خانم ســلما یغمایی فرزندعلی وخانم 
مهناز یغمایی فرزندفرهنگ هریک نسبت به سه دانگ 
مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت شش 

دانگ  443/36 متر مربع  
بخش 6 حوزه ثبتی :

یــک فرعــی از 31 اصلــی –خانــم ناهیــد ترابی 
فرزندمحمدشش دانگ یک قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی به مساحت 137/56متر مربع واقع در 

شهر فرخی
372 اصلی –آقای عباس ترابی فرزندحبیب اله شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت 192 متر مربع واقع در 

شهر فرخی
266 فرعی از3323اصلــی – آقای علی اکبرجندقی 
فرزندحسین وخانم تمیمه توکل فرزندعبدالرسول 
هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت شش دانگ  376/84 متر مربع  واقع 

در  روستای ابراهیم آباد
177 فرعی از3324اصلی – آقای مرتضی رحمانی 
فرزندمحمدرضاشش دانگ یکباب خانه به مساحت 

461/36 متر مربع  واقع در  روستای جعفر آباد
 ))3385- اصلی واقع در شهر جندق فروعات بشرح 

ذیل ((
3035 فرعــی– آقای صادق حشــمت فرزندمحمد 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 209/86 متر 

مربع 
3131 فرعی– آقای تقی سمیعی فرزندحسن شش 
دانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت 416/96 

متر مربع 
3134 فرعی– آقای محمد رضا حیدری فرزندحسن 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 185/41 متر 

مربع 
3137 فرعی– آقای محمد باقر بیطرف فرزندعبداله 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 186/57 متر 

مربع 
3140 فرعی– خانم عذرا یغمایی فرزندمحمود شش 
دانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مساحت 369/31 

متر مربع 
3142 فرعی– خانم عذرا یغمایی فرزندمحمود شش 
دانگ یک قطعــه زمین محصوربا بنــای احداثی به 

مساحت 374/54 متر مربع
3145 فرعی– آقای احمد بهشتی فرزندرمضانعلی 
شش دانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 226 

متر مربع 
3149 فرعی از 9 فرعی– آقای محمد حسن یزدانی 
فرزنداسکندر شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

120/12 متر مربع 
3150 فرعی از 9 فرعی– آقای حمید رضا حشــمت 
فرزندغالمحســین شــش دانگ یک بــاب خانه به 

مساحت 175/37 متر مربع 
3153 فرعــی– آقــای داود حشــمت فرزندعلــی 
اکبرشش دانگ یکباب مغازه وزمین متصل به آن به 

مساحت 224/44 مترمربع
3157 فرعی– آقای محمد علی واحدی فرزندقاسم 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 

367/40 متر مربع 
3158 فرعی– خانم درخشنده واحدی  فرزندقاسم 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 

363/88 متر مربع 
3159 فرعی– خانم فاطمه واحدی  فرزندقاسم شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 365/20 

متر مربع 
3160 فرعی– خانم شهنازواحدی  فرزندقاسم شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 370 متر 

مربع 
3161 فرعی –آقای جابرمحبــی فرزندعلی محمد 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 

200متر مربع 
3164 فرعی از 146 فرعی– آقای رحمت اله صابری  
فرزندشیروان شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 

90/75متر مربع 
3165 فرعــی از 146 فرعی– خانم طاهــره ثابتی  
فرزندحسین شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 

99/90متر مربع 
3166 فرعــی از 20 فرعــی  –آقای بهمــن زاهدی 
فرزندحســن شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

352/59 متر مربع 
3167 فرعی –آقای غالمحسن حشمت فرزندمحمد 
شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 447/65 متر 

مربع 
3168 فرعی –آقای غالم حسن افضل فرزندابراهیم 
شش دانگ یکباب آب انبارمعروف به آب انبارچیلو 
به مســاحت 400متر مربع واقع در اطراف مزرعه 

چاه زرد
3169 فرعی – شهرداری جندق شش دانگ یک قطعه 

زمین به مساحت 7300 متر مربع 
3396 اصلی – آقای یوسف ســمیعی فرزندحسن 
وآقایان محمود و ابراهیم سمیعی فرزندان یوسف 
هریک نســبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ قنات 
ومزرعه چک کم به مساحت 60000 متر مربع واقع 
در اطراف جندق حدود قنات مبدا قنات واقع اســت 
در اراضی ملی بصورت 28حلقه چاه وپشــته بهم 
پیوســته بطولهای 30/20 متــر و17 مترو75/30 
مترو24 متــر و118/10 متر و172 متر می باشــد 
که پس از طــی طولهای فــوق وارد مزرعه  شــده 
وبطولهای 23/50 متر و24/80 متر بصورت جوی 
سیمانی وارد استخرمزرعه شده وبه مدار 12 شبانه 

روز به مصرف کشت وزرع می رسد
177 فرعی از3429 اصلی –آقایان صفر علی و غالم 
حسن و مهدی و حسین همگی نام خانوادگی افضل 
فرزندان محمد وآقــای غالم حســن افضل فرزند 
ابراهیم هر یک نســبت به یک دانگ مشــاع از شش 
دانگ یک قطعــه زمین که در آن چند آغل گوســفند 
احداث گردیده معروف به زیر گلو به مساحت شش 
دانگ 9000 متر مربع واقع در اطراف روستای مصر

178 فرعی از3429 اصلی – آقای غالم حسن افضل 
فرزند ابراهیم وآقایان صفر علی ومهدی وحســین 
و غالم حســن همگی نام خانوادگی افضل فرزندان 
محمد هر یک نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه زمین که در آن یک حلقه چاه ویک اطاقک 
احداث گردیده معروف به چاه قاســم به مســاحت 
شش دانگ 7000 متر مربع واقع در اطراف روستای 

مصر
یک فرعی از3435 اصلی – آقایان حسین و ابراهیم 
و مهدی همگی نام خانوادگی افضل همگی فرزندان 
محمد هر یک نسبت به 18 ســهم مشاع از 72 سهم 
شــش دانگ یک قطعه زمین به مساحت شش دانگ 

7700 متر مربع واقع در مزرعه چاه زرد
2 فرعی از3435 اصلی – آقایان حسین و ابراهیم و 
مهدی همگی نام خانوادگی افضل فرزندان محمد هر 
یک نسبت به 18 سهم مشاع از 72 سهم شش دانگ 
یک قطعه زمین کــه در آن یکبــاب آب انبار احداث 
گردیده به مساحت شــش دانگ 23000 متر مربع 

واقع در مزرعه چاه زرد
3 فرعی از3435 اصلی – آقایان حســین و ابراهیم 
و مهدی همگی نام خانوادگی افضل فرزندان محمد 
هر یک نسبت به 18 سهم مشــاع از 72 سهم شش 
دانگ قنات و مزرعه چاه زرد به مساحت شش دانگ 
54300 متر مربع واقع در مزرعــه چاه زرد حدود 
قنات مبدا قنات واقع است در اراضی ملی پالک 1003 
فرعی از 3451 اصلی که به صورت چاه و پشته به 
هم پیوســته می باشــد به طول های 48/30 متر و 
50/10 متر و 45/40 متر و 40/80 متر و 61/60 متر  
و 50/20 متر و 32 متــر و 41/90 متر و 40/30 متر 
و 34 متر می باشد و سپس وارد کانال صندوقی به 
طول های 84/80 متر و 86 متر شده و به طول 72/40 
متر به صورت جوی ســیمانی سرباز وارد استخر 
شده و به مدار 12 شــبانه روز به مصرف شرب و 

زراعت مزرعه میرسد
))3453- اصلی واقع در شهر فرخی فروعات بشرح 

ذیل ((
726 فرعی– آقای محمد صفــار فرزندمحمد زمان 
شش دانگ یک قطعه زمین محصوربا بنای احداثی 

به مساحت 340/16 متر مربع 
748 فرعی– آقای محمد صفــار فرزندمحمد زمان 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 

306/27 متر مربع 
751 فرعــی از 223 فرعــی– خانم فاطمــه عنایت 
فرزندرمضانعلــی شــش دانــگ یک قطعــه زمین 
محصوربا بنای احداثی به مســاحت 129/10 متر 

مربع 
752 فرعــی از 223 فرعــی– خانم فاطمــه عنایت 
فرزندرمضانعلی شــش دانــگ یک بــاب خانه به 

مساحت 384/47 متر مربع 

754 فرعی– خانم زینب صفار فرزندگل محمد شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 178/31 متر مربع 

ردیف ب
)) 1582 فرعی از3385 اصلی مربوط به قنات شهر 
جندق مبداومظهر قنات ومدار آن به شــرح ســایر 
آگهی های منتشره می باشــدومالکین به شرح ذیل 

آگهی می شود ((
موقوفه حاج میرزا عبدالحسین خلف محمد صادق 
با تولیت اداره اوقــاف وامور خیریه شهرســتان 

خوروبیابانک 5 جره از 960 جره شش دانگ قنات
موقوفه حوض پنج فرســخ با تولیــت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک  2 جره از 

960 جره شش دانگ قنات
موقوفه غســالخانه جندق با تولیــت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرستان خوروبیابانک ا جره از 960 

جره شش دانگ قنات
موقوفه خانقاه جندق بــا تولیت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک 7 جره از 960 جره 

شش دانگ قنات
موقوفه حمام جندق با تولیــت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک 5 جره از 960 جره 

شش دانگ قنات
موقوفه حوض درخون با تولیت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک 5 جره از 960 جره 

شش دانگ قنات
موقوفه مســجد جامع جندق با تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرستان خوروبیابانک 23 جره از 
960 جره شــش دانگ قنات از 960 جره شش دانگ 

قنات
موقوفه محمد علی خلف عبدالسمیع با تولیت اداره 
اوقاف وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 10 

جره از 960 جره شش دانگ قنات
موقوفه عباس خلف علی بابا با تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 2 جره از 

960 جره شش دانگ 
موقوفه ســید محمد افتقاری با تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرستان خوروبیابانک 10 جره از 

960 جره شش دانگ قنات
موقوفه علی محمد ســلطان عامری خلف آقامحمد 
با تولیت اداره اوقــاف وامور خیریه شهرســتان 

خوروبیابانک 1 جره از 960 جره شش دانگ قنات
موقوفه حاج میرزا ابوالقاســم خلف عبدالحســین 
با تولیت اداره اوقــاف وامور خیریه شهرســتان 
خوروبیابانک 11 جره از 960 جره شش دانگ قنات

موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی  با تولیت اداره 
اوقاف وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 40 

جره از 960 جره شش دانگ قنات
موقوفه حاج حســن براتی با تولیــت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 7 جره از 

960 جره شش دانگ قنات
موقوفه محمد اسماعیل خان عامری با تولیت اداره 
اوقاف وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 4 

جره از 960 جره شش دانگ قنات
ردبف) ب( امالکی که به موجــب آراءهیات نظارت 
بایســتی تجدید آگهی شــودفقط یک نوبت منتشر 
ومدت اعتراض آنها از تاریخ اولین انتشار 30 روز 

می باشد
به موجب ماده 16قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه 
کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراضی 
داشــته باشــد از تاریخ انتشــار اولین نوبت شنبه 
95/8/1   ظــرف مدت90 روز اعتــراض خود را به 
این اداره تسلیم وطبق تبصره 2 ماده واحده  قانون 
تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی  ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت رااخذ و به این 
اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشارآگهی 
دعوایی اقامه شده باشــد طرف دعوی باید گواهی 
دادگاه مشــعر برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تســلیم این اداره نمایداعتراضات یــا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود  
مطابق قســمت اخیر مــاده 16و تبصــره ماده 17 
قانون ثبــت رفتار خواهد شــد. ضمناطبق ماده 56 
آئین نامه  قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
مطابق ماده 20  قانون  تعییــن تکلیف پرونده های 
منعترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشــارنوبت اول 
در روزنامه زاینده رودچاپ اصفهان  درج و منتشر 

می شود. م الف: 21762
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 95/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه 95/9/1
محمد علی بیطرف رئیس ثبت خورو بیابانک
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 نایین
)نوبت اول(

7/552 بموجــب مــاده 11و12 قانــون ثبت 
اســناد و امالک و مــاده 59 اصالحی و آیین 
نامه مربوط به امالکی  که در ســه ماهه دوم 
سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرای هیات نظارت ثبت باید تجدید آگهی 
شود و مربوط به بخش های 1و2و3و4و19 
اصفهان الحاقی به ثبت نایین بشرح ذیل اعالم 

می گردد
ردیف اول (

شماره پالک و مشــخصات مالک و نوع محل 
وقوع امالک که اظهارنامه آنها در ســه ماهه 
مربوط تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده است
بخش یک ثبت نایین

یکفرعی از 388 اصلی ســعید فردوسی زاده 
نائینی فرزند جمال ششــدانگ قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده بمســاحت 29/30 متر 

مربع واقع  در نایین
1308 اصلی صغری حاجــی آقا بیگی نائینی 
فرزند علی اکبر ده ســهم مشــاع از 72 سهم 

ششدانگ یکدرب خانه واقع در نایین 
بخش دو ثبت نایین

1236 اصلی موقوفه ام کلثــوم ابن یعقوب و 
صادق به تولیت اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرستان نایین ششــدانگ زمین مزروعی 
بمســاحت 1308 متر مربع واقع در جزیسر 

مرسوم به اشترگی باال 
دو فرعــی از 2634 اصلی موقوفــه آب انبار 
میدان باال محمدیه به تولیــت اداره اوقاف و 
امورر خیریه نایین ششدانگ اتاق محل خاک 
انداز آب انبار میدان باال محمدیه بمســاحت 

58/65 متر مربع واقع در محمدیه 
6 فرعــی از 3837 اصلــی اشــرف و اکرم و 
اعظم و مریم همگی صفری محمدی فرزندان 
عباسعلی سه دانگ مشــاع از ششدانگ زمین 
مزروعی و مشجر بمساحت 1195 متر مربع 
واقع در باغ کناره )نسبت هریک 9 سهم مشاع 

از 72 سهم ششدانگ می باشد(
4610 اصلی غالمحســین محمــدی محمدی 
فرزند محمد علی چهار دانگ و نیم  مشــاع  از 
ششدانگ زمین مزروعی بمساحت ششدانگ 
664/50 متــر مربع واقع در کشــتزار حنفش 

موسوم به اشجاره
11523 اصلی رضا اســمعیلی 78 ســهم به 
استثناء حسین اســمعیلی 78 سهم به استثناء 
)فرزندان مرتضی( مهرداد اسمعیلی 39 سهم 
به استثناء مهدی اسمعیلی 39 سهم )فرزندان 
آقــا گل ( محمــد اســمعیلی بنویــدی فرزند 
مرتضی 126 ســهم که مقدار 87 سهم و سه 
پنجم از یک سهم آن به استثناء ربعیه اعیانی 
خورشید اسمعیلی 108 سهم به استثناء ربعیه 
اعیانی و معصومه اســمعیلی 108 ســهم به 
اســتثناء ربعیه اعیانی از 576 سهم ششدانگ 

قنات و مزرعه برز آباد انتقالی  مع الواسطه از 
حسین کاشفی نائینی  

20816 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی
1022 فرعی صفیه جهان آبادی فرزند رضا 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 299/70  متر 

مربع واقع در روستای جهان آباد
1028 فرعی محســن وهابی همابادی فرزند 
عباسعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بمساحت 248/56 متر مربع واقع در روستای 

هماباد علیاء
1029 فرعی خانم فاطمه عرب بافرانی فرزند 
محمد ششــدانگ یکدرب خانه به مســاحت 

386/20 متر مربع واقع در بافران
1032 فرعی خانم عصمت عرب بافرانی فرزند 
حبیب ششدانگ یکدرب خانه به مساحت 415 

متر مربع واقع در بافران 
1034 فرعــی حســینعلی قاســمی مزرعچه 
فرزند محمد ابراهیم ششدانگ یکدرب خانه به 

مساحت 289/60 متر مربع واقع در سرشک 
1035 فرعی خانم خدیجه وزیری سرشــک 
فرزند احمد ششدانگ یکدرب خانه به مساحت 

185/50 متر مربع واقع در سرشک 
1038 فرعی نوراله زندوانی فرزند غالمرضا 
ششــدانگ زمین مزروعی واقع در کشــتزار 

حنفش 
بخش سه نایین

342 فرعی از 4129 اصلی عباس اســماعیلی 
فرزند حســنعلی ششــدانگ یکدرب خانه به 
مســاحت 323 متر مربع  واقع در روســتای 

اسد آباد 
505 فرعی از 4197 اصلی عباسعلی و ابراهیم 
عباســی نهوجی فرزندان  علی ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 19 متر مربع 
واقع در نیســتانک )نســبت هر یک سه دانگ 

مشاع  از ششدانگ می باشد(
4235 اصلــی داود زارع ســهیلی فرزند گل 
محمد پنج هشتم از یک سهم مشاع از 72 سهم 
ششــدانگ مزرعه ولی آباد پاکوه مشتمل بر 
یک رشــته قنات اختصاصی که مبدا و مظهر 
مدار بشرح پرونده سایر شرکاء و آگهی های 

منتشره بقیه می باشد
4237 اصلــی داود زارع ســهیلی فرزند گل 
محمد یک سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ 
مزرعه شیرین پاکوه مشتمل بر یک رشته قنات 
اختصاصی که مبدا و مظهر مدار بشرح پرونده 
ثبتی سایر شــرکاء و آگهی های منتشره بقیه 

می باشد
241 فرعــی از 4545 اصلی ولی اله عاشــقی 
حســین آباد فرزند فرج اله ششدانگ خانه به 

مساحت 84/65 متر مربع واقع در دولت آباد
242 فرعــی از 4545 اصلــی جواد عاشــقی 
حســین آباد فرزند فرج اله ششدانگ یکدرب 
خانه به مســاحت 95/40 متر مربــع واقع در 

دولت آباد 
245 فرعی ابوالفضل قاســمی ســپرو فرزند 
جانعلی ششــدانگ یکدرب خانه به مساحت 

248/70 متر مربع واقع در روستای فرح آباد
بخش چهار ثبت نایین

42 اصلــی حمیــد رمضانــی فرزنــد عباس 
ششــدانگ یکدرب خانه به مساحت 291 متر 

مربع واقع در انارک 
بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین

54 فرعی از 334 اصلی حســن زمانی مظفر 
آبادی فرزند جواد ششدانگ یکدرب خانه به 
مساحت 489/65 متر مربع واقع در روستای 

مظفر آباد
ردیف ب(

امالکی که از قلم افتاده و بایستی تجدید آگهی 
شوند و مدت اعتراض آنها از اولین انتشار به 

مدت 30 روز می باشد 
1308 اصلی زهرا حاجــی آقا بیگی نائینی که 
در آگهی نوبتی قبلی نام زهر  اشــتباها" قید 

گردیده است 
3440 اصلی حمید حسن زاده محمدی فرزند 
حسن ششــدانگ زمین مزروعی انتقالی مع 
الواسطه از حسن حســن زاده محمدی که در 
آگهی نوبتی قبلی حسن حسین زاده محمدی 

اشتباها" قید شده است
ردیف ج(

امالکی کــه به موجــب آرای هیــات نظارت 
بایستی تجدید آگهی شــود و مدت اعتراض 

آنها از اولین نوبت به مدت 30 روز می باشد
4577 اصلی حجی احمــد زاده فرزند حاجی 
حسن ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که 
در آگهی قبلی اشتباها" پالک 4573 اصلی قید 

گردیده است
به موجب مادة 16 قانــون ثبت امالک چنانچه 
کسی به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
08/01 /1395 ظرف مــدت 90 روز اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 
مادة واحد قانون تعیین تکلیــف پرونده های 
معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخش تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
باتقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تســلیم نماید. در صورتی که قبل از انتشــار 
آگهی دعوایی اقامه شــده باشد طرف دعوی 
باید گواهــی دادگاه مشــعربر جریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا 
گواهی طرح دعــوی که بعــد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود ،مطابق قسمت اخیر ماده 
16 وتبصرة ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد ضمنًا طبق مادة 56 آیین نامه قانون ثبت 
حقوقی ارتفاقــی در موقع تعییــن حدود در 
صورت مجلس قیــد و واخواهــی صاحبان 
امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون تعیین تکلیف 
پرونده هــای معترضی ثبــت پذیرفته خواهد 

شد. م الف 233
انتشار اول :9/8/1   انتشار دوم: 95/9/1

 اباذر مهیمن رییس   ثبت نایین

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار

)نوبت اول(
7/402 بموجــب مــاده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و مــاده اصالحی 59 آییــن نامه مربوطه  
ثبت امالکی که در طول سه ماهه دوم سال 1395 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره 
های از قلم افتــاده و نیز آنچه طبــق آراء هیئت 
محترم نظارت و اختیارات تفویضی می بایست 
آگهی آنها تجدید شود و به ترتیب در ردیف های 

الف و ب و به شرح آتی آگهی می نماید.
الف(شــماره پالک و مشــخصات مالــک و نوع 
ملــک و محــل وقــوع امالکی کــه اظهــار نامه 
 آنها در ســه ماهــه دوم تهیه و تنظیــم و جهت 

نشر آگهی در ردیف منظورگردیده اند:
بخش شش خوانسار

16  اصلی بخش 6 واقع در قریه قودجان به شرح 
فرعی زیر

-1864آقــای داود مشــاری فرزنــد مرتضی 
ششدانگ قطعه زمین به مســاحت 234/48  متر 

مربع
به موجب مــاده 16 قانون ثبت امــالک چنانچه 
کســی نســبت به امالک منــدرج در ایــن آگهی 
واخواهی داشــته باشــد باید از تاریخ انتشــار 
اولین نوبت نســبت به آنهایی کــه تقاضای ثبت 
شــده به شــرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز 
و نســبت به آنهایی کــه تجدید آگهی شــده به 
شــرح ردیف ب در مدت 30 روز دادخواســت 
واخواهی خــود را به ایــن اداره تســلیم و طبق 
 تبصــره 2 مــاده واحده قانــون تعییــن تکلیف 
پرونده هــای معترضــی ثبت معتــرض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این 
اداره،بایســتی با تقدیم دادخواســت به مراجع 
ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به این اداره تســلیم نمایــد و در صورتی 
که قبل از انتشــار این آگهی دعوایی اقامه شــده 
طرف دعوی بایــد گواهی دادگاه را مشــعر بر 
جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید.

اعتراضات یــا گواهی طــرح دعوی کــه بعد از 
انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر اســت 
و مطابق قســمت اخیــر مــاده 16 و تبصره 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنــا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صــورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امــالک و مجاورین نســبت به حدود 
و حقــوق ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
 هــای معترضی ثبــت پذیرفته خواهد شــد.این

 آگهی نســبت بــه ردیــف الــف در دو نوبت به 
فاصله 30 روز و نســبت به ردیــف ب فقط یک 
نوبت از تاریخ انتشــار نوبــت اول در روزنامه 
 زاینــده رود چــاپ اصفهــان درج و منتشــر

 می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/09/01 

م الف 198 شیخ سلیمانی کفیل ثبت خوانسار

 مزایده 
7/463   شــماره نامه: 9510116838500613 
شماره پرونده: 9009980352200287 شماره 
بایگانی شــعبه: 950066 اجرای احکام شــعبه 
5 دادگاه خانــواده اصفهــان در نظــر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 950066 خ 5 اجرایی 5 
له خانم لیال براتی با وکالت خانم مریم نعلبندیان 
خوزانی علیه آقای محســن قدیر زاده با وکالت 
آقای مهدی هنرمند به خواســته تعداد 50 عدد 
سکه تمام بهار آزادی و 60 مثقال طالی ساخته 
شده و مبلغ 380/000 ریال هزینه نشر آگهی در 
حق محکوم لها جلســه مزایده ای جهت فروش 
اموال زیر برگزار نماید: تمامت سه دانگ مشاع 
از شش دانگ منزل مســکونی به پالک ثبتی به 
شماره 13900 بخش 5 اصفهان واقع در آدرس 

اصفهان خ کاوه خ اشــراق خ پانزده خرداد بن 
بست شهید ماه پیشانیان انتهای بن بست پ 20 
واقع شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی 
دادگســتری که این نظریه مصون از اعتراض 
باقی مانده اســت منزل مســکونی به مساحت 
135 متر مربع عرصه و مســاحت تقریبی 120 
 متر مربع اعیان می باشد طبقه همکف شامل دو

 اتاق خواب و یک ســالن و یک آشپزخانه با کا 
بینت فلزی و کف موزائیک و سایر مشخصات به 
شرح مندرج در نظریه کارشناس منزل مسکونی 
دارای یک زیرزمیــن یه مســاحت تقریبی 21 
متر مربع بــوده دارای انشــعابات آب و برق و 
گاز بوده سیستم ســرمایش کولر و گرمایش 
 بخاری گازی می باشد بن بست مذکور در حال 
حاضــر بــه عــرض 3 متر بــوده و بــا توجه 

اســتعالم از شــهرداری منطقه 7 گذر مزبور 
بعــد از تعریض گذر بــه عرض 8 متــر تبدیل 
خواهد شــد که بــا توجه به مــوارد موصوف 
مســاحت و موقعیت محــل و در نظــر گرفتن 
جمیع عوامل موثــر، ارزش شــش دانگ ملک 
مذکــور 1/470/000/000 ریال و ارزش ســه 
دانگ آن 735/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
 اســت. متقاضیــان مــی تواننــد 5 روز قبل از

 فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده 
و جهت شــرکت در مزایده و خریــد در تاریخ 
95/8/18 روز ســه شنبه ســاعت 10 صبح در 
دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع 
اجرای احــکام حقوقــی، طبقــه اول، واحد یک 
 حاضر شــوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع 
و برنده کســی خواهد بود که پیشــنهاد کننده 

باالترین قیمت بوده و حداقــل 10 درصد مبلغ 
تصویبــی را فی المجلس به حســاب ســپرده 
دادگســتری ) 2171290210008 بانــک ملی( 
واریــز نمایــد. م الــف:22137 اجــرای احکام 
 شــعبه 5 دادگاه خانواده اصفهــان )374 کلمه

، 4 کادر(
ابالغ

7/413 شــماره: 58/95 شــماره پرونــده: 
396/95 نســبت به تجدید نظــر خواهی خانم 
فاطمــه مســائلی تجدید نظــر خوانــده آ قای 
ســعید شــهنام ظــرف مــدت 7 روز از تاریخ 
نشــر جهت تبادل لوایح در شــعبه 32 حاضر 
شود. م الف: 22122 شــعبه 32 مجتمع شماره 
 یک شــورای حل اختالف اصفهــان )48 کلمه، 

2 کادر(
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395
 اداره ثبت اسناد و امالک میمه

)نوبت اول(
7/222 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک 
و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط امالکی که 
در سه ماهه دوم ســال 1395 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و 
نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت آگهی 
آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی میمه 

را بشرح ذیل آگهی مینماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات 

در میمه
8019آقای محمدرضا قاسمیان فرزند حسینعلی 
تمامی یکدانگ و نیم مشــاع از ششدانگ یکدرب 
باغ موستان و مشجر دشــت باسیاه بمساحت 

1176 مترمربع
11691 آقای عبدالحســین نبیان فرزند عزیزاله 
ششدانگ یکباب کارگاه آجر پزی در دشت لورک 

بمساحت 7582 مترمربع
شماره 11 اصلی قنات مشــهور وزوان که مبدا 
و مظهر و مقســم و گردش آن بشرح آگهی های 
قبلی میباشد :خانم اشرف السادات فاضل فرزند 
سیدآقا مجاری المیاه یک ســهم از جمله 1200 

سهم ششدانگ قنات مزبور
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات 

در ازان
926 آقای مسیب علی اکبری فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 512/45 مترمربع

3910 آقای محمدعلی جدایی فرزند حســینعلی 
و خانم مهین اقدامی فرزند حســین باالمناصفه 
مشــاعا ســه دانگ و یک چهارم دانگ مشــاع 
 از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 618 متر

مربع
5103 دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی 
وزارت آمــوزش و پرورش ششــدانگ یکباب 

مدرسه حافظ بمساحت 5409/50 مترمربع
5104دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی 
وزارت آمــوزش و پرورش ششــدانگ یکباب 

مدرسه عدالت بمساحت 3849/80 مترمربع
 شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات 

در حسن رباط
678 آقای محمد علی اکبری فرزند علی اکبر ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 531/10 مترمربع 806 خانم ربابه 

یاوری فرزند موسی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
598/92 متر مربع

 شماره فرعی از شماره 89 اصلی واقه در 
مزرعه جقدو الی بید

53آقای علی کریمی فرزند جعفرقلی نسبت به نیم 
دانگ و خانم صدیقه کریمی فرزند محمد نسبت 
به یک ربع دانگ مشــاع از ششدانگ یکدرب باغ 

موستان بمساحت 3389/75 مترمربع
 شماره فرعی از شماره 110 اصلی واقع در 

موته
8خانم ماه منظر خلجی پیربلوطی فرزند هاشم 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

1912/20 مترمربع
  لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراض)واخواهی ( داشــته باشد نسبت 
به آنهایــی که تقاضــای ثبت پذیرفته شــده از 
تاریخ انتشــار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 
90 روز دادخواســت واخواهی خود را تســلیم 
این اداره نموده و رســید دریافــت دارد ضمنا 
معتــرض بایســتی از تاریخ تســلیم اعتراض 
ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت 
 بــه مراجــع قضایــی نمــوده و گواهــی طرح

 دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتشــار این آگهی دعوایی اقامه شده 
باشــد طرف دعوی بایســتی گواهی دادگاه را 
مشعر بر جریان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم 
تســلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق ماده 56 آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی در موقع تعیین 
حــدود و در صورتمجلس تحدید حــدود قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت 
به حقوق ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون ثبت و 
اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو 
نوبت و به فاصلــه 30 روز از تاریخ اولین نوبت 
انتشــار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1395/08/1

تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1395/09/01
م الف 20825 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه                                                               

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 

بخش دوازده کاشان
)نوبت اول(

7/553 بموجب مــاده 11 قانون ثبت اســناد 
و امالک و مــاده -59اصالحــی و آئین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم  سال 
1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
شمار ه های فرعی از پالک 21 اصلی کامو

689آقــای عباســعلی عارضــی فرزنــد 
رمضانعلی ششــدانگ قطعه زمین مزروعی 
 دشت ســور خوت بمســاحت 734/04  متر

مربع
748 آقای سهراب عارضی فرزند رمضانعلی 
ششدانگ یکدرب باغ مشــجر و محصور در 
 دشت ســور خوت بمســاحت 366/19 متر

مربع
785آقای سهراب عارضی فرزند رمضانعلی 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشت سور 

خوت بمساحت 1065 مترمربع
1511آقای حسن حسن بیگی فرزند محمدعلی 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشــت زرد 

بمساحت 864/28 مترمربع
2100 آقای علــی رحمانی فرزند عباســقلی 
ششــدانگ باغ محصور بمســاحت در کامو 

بمساحت 649/22  مترمربع
2101خانم طیبه اربابی فرزند احمد ششدانگ 
یکباب بهاربنــد و طویله در کامو بمســاحت 

129/34 مترمربع
 شماره های فرعی از شماره 22 اصلی واقع 

در چوقان
553 خانــم ایــران زارعیان فرزنــد امیدعلی 
ششــدانگ یکدرب بــاغ مشــجر در چوقان 

بمساحت 806/26 مترمربع
583آقای حســینعلی رعیت فرزنــد آقا رضا 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت در 

چوقان بمساحت 297/27 مترمربع
584 اقای غالمرضا رعیت فرزند محمدآقا و 
خانم فاطمه خلقی فرزند امیدعلی باالمناصفه 
مشاعا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 496/13  

مترمربع
585 آقای امیر زارعی فرزند عباس ششدانگ 

قطعه زمین محصور در چوقان بمساحت 241 
مترمربع

شماره های فرعی از شماره 44 اصلی 
واقعات در مزرعه بووند

16 آقــای حامــد علمــازاده فرزنــد اصغر 
تمامی پنج دانگ مشــاع از ششدانگ قطعات 
 زمیــن مزروعــی بمســاحت 5237/55 متر

مربع
 23آقــای حامــد علمــازاده فرزنــد اصغر 
 تمامی پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه

  زمیــن مزروعــی بمســاحت 9865/21 
مترمربع

شماره فرعی از شماره 68 اصلی واقع در 
مزرعه علی آباد کامو

43 آقای عباسعلی عارضی فرزند رمضانعلی 
تمامی چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 1160/25 مترمربع
 لــذا طبــق مــاده 16 قانــون ثبــت چنانچه

 کســی نســبت به امالک مندرج در این آگهی 
اعتراضی داشته باشــد از تاریخ اولین نوبت 
انتشــار آگهی به مدت 90 روز دادخواســت 
واخواهی خود را کتبا به این اداره تســلیم و 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم معترض 
در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید در صورتی کــه قبل از انتشــار آگهی 
دعوی اقامه شــده باشــد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه  مشــعربر جریــان دعوی را 
ظرف مدت مذکور تســلیم نماید اعتراض یا 
گواهی طرف دعوی که پــس از انقضاء مدت 
 مرقوم واصل گرددبالاثر می باشــد و برابر 
قسمت اخیر ماده 16  و تبصره ماده 17 قانون 

ثبت رفتارخواهد شد.
ضمنــا طبــق مــاده 56 آئیــن نامــه قانون 
ثبــت حقــوق ارتفاقــی در موقــع تحدیــد 
حــدود و در صورتمجلــس تحدیــدی قید و 
 واخواهــی صاحبان امالک نســبت به حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده20 قانــون ثبت پذیرفته 

خواهدشد .
تارخ انتشار نوبت اول شنبه 1395/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1395/9/1
م الف: 22628 حسین نوروز رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک جوشقان قالی  

       آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395  
 ثبت اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان 

)نوبت اول(
7/511 به موجب مــاده 11قانون ثبت اســناد 
وامالک وماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به 
امالکی که درسه ماهه دوم سال 1395 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شــده وهمچنین شماره هایی 
که ازقلم افتاده ونیزآنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهی آنها تجدید گردیده اســت بشرح ذیل 

آگهی می گردد:
الف-امالکی که تقاضای ثبت انها پذیرفته شده 
ومدت اعتراض نســبت به انهــا ازتاریخ اولین 
نوبت انتشــار 90روز است )شــامل بخش 14 

و22ثبت اصفهان(:
1- ابنیــه وامــالک واقــع درلنبــان شــماره  

چهاراصلی وفرعی زیر:
117  -خانم نرگس پرورش قزوینی فرزند رضا 
نســبت به500 ســهم وبانو ویکتوریا شیرانی 
فرزند محمد جعفر نسبت به 2750 سهم مشاع از 

3250 سهم ششدانگ از ششدانگ 
2- ابنیه وامالک واقع در کوهانســتان شماره 

14اصلی وفرعی زیر:
32- آقای محمد عزیزی فرزند رحیم  به شماره 
شناسنامه1616 نسبت به 19 )نوزده( حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه واقع در بخش14 

ثبت اصفهان    
199-آقای احمــد ترکی کوها نســتانی فرزند 
حسین نســبت به هشت حبه مشــاع از 72 حبه 
ششــدانگ یکبابخانه واقع در بخــش -14 ثبت 

اصفهان
668- آقای حســنعلی خورسندی کوهانستانی 
و ابوالقاسم خورســندی فرزندان علی هر یک 
نســبت به28/8حبه مشــاع و ملک خورسندی 
کوهانســتانی فرزند علی  نســبت به 14/4حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ قطعه ملک چهارده 
قفیزی  با حقابــه  که در آگهی نوبتــی قبلی نام 
پدر  ونــام  خانوادگــی دو نفر از مســتدعیان 
 ثبت  قید نگردیده اســت واقع در بخش 14 ثبت

 اصفهان
 3- ابنیه وامــالک واقع در رهنــان 17 اصلی و 

فرعی زیر: 
1737- آقای مصطفی دگردوئی فرزند حسین 
به شماره  شناســنامه 279 نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه سه طبقه مسکونی به مساحت 313/15 

متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
4-ابنیه و امالک  واقع در کرم شماره 22 اصلی 

و فرعی زیر:
550- آقای ســعید میر معصومی فرزند محمد 
به شــماره شناســنامه 2  صادره خمینی شهر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 59/70 
متر مربع به پالک550 فرعی قسمتی از پالک 33 

فرعی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان. 
-5ابنیــه و امالک واقــع در دســتجرد مورچا 

شماره26 اصلی و فرعی زیر:
-8208شــهرداری اصفهــان بــه نمایندگــی 
غالمرضــا میــر عســگری بموجــب معرفی 
نامه53/95/17838-95/2/21  ششــدانگ گذر 
متروکه پــالک26/8208 واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان بمساحت 113/70 متر مربع
6-ابنیه وامالک واقع  در ســهرانچی شــماره 

35اصلی وفرعی زیر:
6-آقای ابراهیم نصر اصفهانی فرزند حسین به 
شماره شناسنامه958 نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین ساده واقع در بخش14 

ثبت اصفهان
7-ابنیه وامالک واقع در لمجیر شماره 40 اصلی 

وفرعی زیر:   
-458 محمــد و محمــد رفیع و محمد شــفیع و 
مســعود و هلیا شــهرت همگی باب الدشتیان 
فرزندان مرحوم احمد باب الدشــتان نسبت به 
1/5 سهم از 12 سهم ششــدانگ یک قطعه ملک 
) طبق قانون ارث( به استثنائ  یک ویک چهارم 
اعیانی آ ن موروثی مع الواسطه از مرحوم محمد 
جعفر شــعر بافیون فرزند حاج محمد حسن و 
فاطمه فخفــوری فرزند عبد الوها ب نســبت به 
ثمنیه اعیانی  یک هشتم  از 1/5سهم از 12 سهم  
ششدانگ به استثنائ ثمنیه  اعیانی آ ن واقع در 

بخش 14ثبت  اصفهان        
7- ابنیــه وامــالک واقــع در مزرعــه کیجــی 

شماره138 -اصلی  :     
 آقای محمــد علی نصیری فرزنــد  عزیزاله یک 
دانگ مشاع از ششدانگ مزرعه کیجی واقع در 
بخش 22 ثبت اصفهان                                                                                                                                         
 به موجــب ماده 16 قانون ثبــت امالک چنانچه 
کســی نســبت به امالک مندرج درایــن آگهی 
واخواهی داشــته باشــد باید ازتاریخ انتشــار 
اولین نوبــت آگهــی 95/8/1 ظــرف مدت 90 

روزدادخواســت واخواهی خود رابه این اداره 
تسلیم وطبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هــای معترضی ثبــت معترض 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصــالح قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت 
رااخذ وبه این اداره تســلیم نماید ودرصورتی 
که قبل ازانتشــار این آگهی دعوایی اقامه شده 
باشــد طرف دعوی باید گواهی دادگاه رامشعر 
برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. 
اعتراضــات یا گواهــی طرح دعوی کــه بعد از 
انقضاء ومدت مرقوم واصل شــود. بالاثربوده 
ومطابــق قســمت اخیــر مــاده 16 وتبصــره 
 ماده 17 قانون ثبــت رفتار خواهد شــد.ضمنًا 
طبــق مــاده 56آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
رفتارخواهدشــد. ضمنــًا طبق مــاده 56آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی درموقع تعیین 
حدوددرصورتمجلس قید وواخواهی صاحبان 
امــالک ومجاورین نســبت بــه حدودوحقوق 
ارتفاقی مطابــق ماده 20 قانــون ثبت وتبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت پذیرفته خواهدشد این آگهی در 
دونوبت به فاصله 30 روزازتاریخ انتشار نوبت 
اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج 

ومنتشرمی شود.م الف 22447
تاریخ انتشارنوبت اول : 95/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/9/1

علیرضا حیدری رئیس  اداره ثبت اسنادوامالک 
منطقه غرب اصفهان
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مفاد آراء
7/403 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامــه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آرارء صادره هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب 
اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود در صورتي كه اشخاص نســبت 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، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شماره 6607 مورخ 95/4/23 هیات اول آقاي حسن علي تادي فرزند 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 272/50 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

2- رای شماره 3622 مورخ 95/2/29 هیات اول  خانم مریم احمدیان زاده 
فرزند محمدكرم نسبت به یکدانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 140 مترمربع مفروزی از پالك شماره 363 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
3- رای شــماره 3621 مــورخ 95/2/29 هیات اول خانــم نرگس ضیائي 
زردخشــوئي  فرزند غریبعلي نسبت به 5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 140 مترمربع مفروزی از پالك شماره 363 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای شــماره 20281 مورخ 94/12/14 هیات دوم  آقاي عباس ملکیان 
جبلي صادره كوهپایه  فرزند علي نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه  به 
مســاحت 101/70 مترمربع پالك شــماره 3065 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
5- رای شماره 6638 مورخ 95/4/24 و رای اصالحی شماره 9070 مورخ 
95/7/5  هیات دوم  خانم افســانه عباســي جبلی  فرزند عباس نســبت به  
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 177/67 مترمربع پالك شماره 49فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمود توكلی خریداری 

شده است  
6- رای شــماره 6563 مورخ 95/4/22 هیات اول خانم هاجر بیات فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/08 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی رمضانپور 

خریداری شده است 
7- رای شماره 6820 مورخ 95/4/29 هیات اول آقاي  حمیدرضا افشاري 
فرزند غالمرضا نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 204 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 445 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 
6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
8- رای شــماره 5629 مــورخ 95/4/10 هیــات اول خانم بهــاره امیني 
باغبادراني فرزند فتحعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 90/25مترمربع مفروزی از پالك شماره 4427 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه آقای فتحعلی 

امینی محرز گردیده است
9- رای شــماره 5631 مورخ 95/4/10 هیــات اول  خانم نازنین نوربخش 
باغبادراني فرزند فرج اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 90/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4427 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه آقای فتحعلی 

امینی محرز گردیده است
10- رای شماره 7567 مورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم پریسا امامي فرزند 
حسین  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 99/44 مترمربع پالك 
شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اســماعیل اسماعیلی 

خریداری شده است
11- رای شــماره 4873 مــورخ 95/3/31 هیــات دوم  آقــاي  ســیف اله 
اسماعیلیان فرزند مصطفي نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
20/72 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4129 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
12- رای شماره 6644 مورخ 95/4/24 هیات دوم  خانم صغري نیکي آبادي 
فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 311 مترمربع پالك 
شــماره 49فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای ســید 

اصغر اخوت خریداری شده است
13- رای شــماره 7579 مورخ 95/5/22 هیــات دوم  خانم فاطمه صادقي 
فرزند محمد علي نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 123/49 
مترمربع پالك شــماره 98 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
14- رای شــماره 7726 مورخ 95/5/24 هیات دوم آقاي سیدمســیح اهلل 
حسیني تشنیزي فرزند سید مرتضي  نســبت به هفتادو یك سهم مشاع  از 
صدو هفت سهم ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  به مساحت 105 مترمربع 
پالك شماره  4429 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای شــماره 7725 مورخ 95/5/24 هیات دوم خانــم فاطمه میرزائي 
فرزند محمدعلي نســبت به ســی و شش سهم مشــاع از صدو هفت سهم 
ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه  به مســاحت 105 مترمربع پالك شماره  
4429 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
16- رای شــماره 6943 مورخ 95/4/30 هیات دوم آقاي ابراهیم سلیماني 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ســرد خانه به مساحت 
351/15 مترمربع پالك شماره 1166 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای سید محمد موسوی خریداری شده است
17- رای شــماره 6028 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي فیض اهلل باسوء 
گندماني فرزنــد نجفعلي نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
134/17مترمربع پالك شماره   4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

غالمرضا كریمی خریداری شده است
18- رای شــماره 6022 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي مهدي خاشــعي 
ورنامخواستي فرزند نعمت اله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه مسکونی  به مساحت 144/10 مترمربع پالك شماره312 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
19- رای شــماره 6023 مورخ 95/4/16 هیــات دوم  خانم عصمت باقري 

جبلي فرزند اسمعیل نســبت به  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
مسکونی  به مســاحت 144/10 مترمربع پالك شماره312 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
20- رای شــماره 7978 مورخ 95/5/30 هیات دوم  خانم شــهال بهرامي 
فرزند شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
133/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره 349 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
21- رای شماره 7979 مورخ 95/5/30 هیات دوم  آقاي كریم یوسف زاده 
دهاقاني فرزند علي نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 133/15 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 349 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای شماره 7566 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي كریم سلطاني سده 
فرزند رضا نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 84/83 مترمربع 
پالك شماره   4534 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از مهدی ســعید زاده 

خریداری شده است
23- رای شــماره 6939 مورخ 95/4/30 هیــات اول  آقاي مجید رمضاني 
فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 153/25 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 3622 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
24- رای شــماره 7564 مورخ 95/5/22 هیات دوم آقــاي  فاطمه صادقي 
كلیشادي فرزند رمضانعلي نسبت به ششــدانگ یکباب خانه مسکونی  به 
مساحت 93/98 مترمربع پالك شــماره48 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
25- رای شــماره 7583 مــورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم بــي بي مریم 
برخزي فرزند عرازگلدي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 53/78 
مترمربع پالك شماره 1186فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای حسین مصطفوی آفارانی خریداری شده است
26- رای شــماره 5382 مورخ 95/4/9 هیات اول آقاي حسین جمالي دنبه 
فرزند كریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 222/57 مترمربع 
مفروزی از پــالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است 
27- رای شــماره 7591 مورخ 95/5/22 هیات دوم آقاي پرویز ترك زاده 
فرزند حسین نسبت به نه حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ قسمتی از یك باب 
خانه  به مساحت  33 مترمربع پالك شماره 324 فرعي از 5000 باقیمانده 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری شده است
28- رای شــماره 7587 مورخ 95/5/22 هیات دوم خانم پروین ترك زاده 
فرزند حسین نسبت به چهارو نیم  حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ قسمتی 
از یك باب خانه . به مساحت  33 مترمربع پالك شماره 324 فرعي از 5000 
باقیمانده واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری 

شده است
29- رای شــماره 7588 مورخ 95/5/22 هیات دوم آقاي رضا ترك زاده 
فرزند حسین نسبت به  نه حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ قسمتی از یك باب 
خانه به مساحت  33 مترمربع پالك شــماره 324 فرعي از 5000 باقیمانده 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری شده است
30- رای شماره 7586 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي منصور ترك زاده 
فرزند حسین نسبت به  نه حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ قسمتی از یك باب 
خانه . به مساحت  33 مترمربع پالك شماره 324 فرعي از 5000 باقیمانده 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری شده است
31- رای شــماره 7590 مورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم مهري ترك زاده 
فرزند حسین نسبت به چهار و نیم  حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ قسمتی 
از یکباب خانه  به مســاحت  33 مترمربع پالك شماره 324 فرعي از 5000 
باقیمانده واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری 

شده است
32- رای شــماره 7589 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي  حمید بحرینیان 
فرزند محمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یك باب خانه . 
به مساحت  33 مترمربع پالك شماره 324 فرعي از 5000 باقیمانده واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری شده است
33- رای شــماره 6606 مورخ 95/4/23 هیات اول آقاي هوشنگ قرباني 
خراجي فرزند مرادعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 94/11 
مترمربع مفــروزی از پالك شــماره 131 فرعــي از4483 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
34- رای شــماره 6021 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي ابوالقاسم سبز 
علي یان دستجردي فرزند احمد نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه  
به مساحت 35/3 مترمربع پالك شــماره 3 فرعي از 4197 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
35- رای شماره 8900 مورخ 95/6/31 هیات اول آقاي حمزه علي اخوات 
فرزند روزعلي نسبت به چهار دانگ مشاع از شــش دانگ یك باب خانه به 
مساحت 167/8 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
36- رای شــماره 9148 مورخ 95/7/7 هیــات اول خانم بیگــم فروزنده 
جونقاني فرزند علي حسین نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یك باب 
خانه به مســاحت 167/8 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
37- رای شــماره 8727 مــورخ 95/6/27 هیات اول آقاي خســرو خوئي 
خولنجاني صادره لنجان فرزند رضا نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 136/67 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2961 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای شماره 18040 مورخ 94/10/15 هیات اول  آقاي رضا فشاركي 
فرزند جواد نسبت به ششــدانگ یکباب انبار به مساحت 271/56 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 1145فرعــي از2248 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای محمد علی زندی اصفهانی خریداری شده است
39- رای شــماره 7728 مورخ 95/5/24 هیات دوم  خانم اشــرف صالح 
دستجردي فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 57/40 

مترمربع پالك شماره 3792 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

40- رای شماره 7580 مورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم رضوان صابري 
دســتجردي فرزند حسین نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
211/48 مترمربع پالك شماره 89 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
41- رای شــماره 4707 مورخ 95/3/25 هیات اول  آقاي حســین طاهري 
گندماني فرزند رحیم نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 58/12 
مترمربع مفــروزی از پالك شــماره 266 فرعــي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
42- رای شماره 7101 مورخ 95/5/8 هیات دوم  آقاي مهدي ریخته گران 
اصفهاني محمد رضا نسبت به ششدانگ یکباب كارگاه  به مساحت 475/25 
متر مربع از پالك 747 و 139/75 متر مربع پالك 1729/11 مترمربع پالك 
شماره747 و 11فرعي از  1729 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه بــه موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

عباس توالئی خریداری شده است
43- رای شماره 16714 مورخ 94/9/21 هیات دوم  خانم معصومه رضائي 
فرزند محمد علي نسبت به سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه مسکونی 
باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 74/44 مترمربع پالك شماره 
2942 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
44- رای شــماره 16713 مورخ 94/9/21 هیات دوم  آقاي  مهدي آقاجان 
دستجردي فرزند اكبر نسبت به سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه 
مسکونی باســتثنای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 74/44 مترمربع پالك 
شماره 2942 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
45- رای شــماره 7568 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي محمود فرشــید 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالك 5000/4731  به مساحت 
260/70 مترمربع پالك شماره4731فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای علی چلمقانی خریداری شده است
46- رای شماره 6642 مورخ 95/4/24 هیات دوم  آقاي  ابراهم اسکندري 
انالوجه فرزند غالمرضا نســبت به  ششــدانگ یك باب خانه دو طبقه  به 
مســاحت 379/04 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای رضا لری خریداری شده است
47- رای شماره 7582 مورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم طاهره اسکندري 
انالوجه فرزند علي محمد  نســبت به ششــدانگ یك باب خانه مسکونی  به 
مساحت 87/10 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای رضا لری خریداری شده است
48- رای شماره 6248 مورخ 95/4/19 هیات اول  آقاي اكبر كاظمي فرزند 
داود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 120 مترمربع مفروزی از  
پالك شماره 4448 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رمضان دلشاد 

دستجردی خریداری شده است
49- رای شــماره 6789 مــورخ 95/4/29 هیات اول  آقاي احمد شــیاري 
دستجردي فرزند محمود نســبت به3/6دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 93/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4128 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
50- رای شماره 6790 مورخ 95/4/29 هیات اول  خانم مریم سالم پورنگ 
فرزند ناصر نســبت به 4/2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 93/5 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4128 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
51- رای شــماره 3301 مورخ 95/2/25 هیات اول آقاي شهاب فروزنده 
هفشجاني فرزند ذبیح اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 209 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 70 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
52- رای شماره 7584 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي علیرضا محمودي 
دهکي فرزند سیف اهلل نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه 
مسکونی   به مساحت 147/70 مترمربع پالك شماره 1098 فرعي از 2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش6  حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
53- رای شماره 7585 مورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم شهین كریمي فرزند 
سرفراز نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه مسکونی   به 
مساحت 147/70 مترمربع پالك شماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع در 
اصفهان بخش6  حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
54- رای شــماره 7625 مورخ 95/5/23 هیات دوم  آقاي  مهدي كریمیان 
مباركه فرزند حبیب اله نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 269/90 
مترمربع پالك شــماره131 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 
55- رای شماره 6816 مورخ 95/4/29 هیات اول خانم مرضیه میرلوحي 
درچهء فرزند سیدحسین نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 43 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره  2956 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
56- رای شــماره 6980 مــورخ 95/4/30 هیــات دوم خانــم فاطمه جنت 
دستجردي  فرزند یداله نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله با 
اعیانی احداثی در آن با استثناء ثمنیه اعیانی   به مساحت 85/70 مترمربع 
پالك شــماره 107فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
57- رای شــماره 6260 مــورخ 95/4/19 هیــات اول آقــاي رضا تركي 
هرچگاني فرزند قباد نســبت به ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 
136/97 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای علی رمضانپور خریداری شده است
58- رای شماره 7012 مورخ 95/4/31 هیات اول آقاي محمد علي بادامي 
فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 117/70 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 143 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 اصغر توكلی دستجردی خریداری شده است
59- رای شــماره 6809 مــورخ 95/4/29 هیات اول  آقــاي محمدمهدي 
وحیددستجردي فرزند تقي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 70/23 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
60- رای شــماره 19639 مورخ 11/27/ 94و رای اصالحی شماره 4543 
مورخ 95/3/19 هیات اول خانم فاطمه سادات امیري فرزند سیدعبدالکریم 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61/80 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1181اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
61- رای شماره 7981 مورخ 95/5/30 هیات اول  آقاي غالمعلي تیموري 
فرزند حبیب اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 39/27 مترمربع مفروزی از پالك شماره 11فرعي از2984 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
62- رای شماره 7982 مورخ 95/5/30 هیات اول آقاي عبدالحمید تیموري 
فرزند حبیب اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 39/27 مترمربع مفروزی از پالك شماره 11فرعي از2984 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
63- رای شماره 8229 مورخ 95/6/9 هیات دوم  آقاي كاظم نجفي دوركي 
فرزند احمدرضا نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 
217/75 مترمربع پالك شــماره 1فرعي از4437 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
64- رای شماره 8891 مورخ 95/6/31 هیات اول آقاي بهروز شاهي دنبه 
فرزند فتح اله نســبت به چهار دانگ مشاع از شــش دانگ یك باب خانه  به 
مســاحت 353/81 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4774 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای عبدالعلی اسحقیان درچه خریداری شده است

65- رای شــماره 8894 مورخ 95/6/31 هیات اول  خانم الله شــاهي دنبه 
فرزند فتح اله نســبت به دو دانگ مشــاع از شــش دانگ یك باب خانه  به 
مساحت 353/81 مترمربع پالك شماره 4774 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای عبدالعلی اسحقیان درچه خریداری شده است
66- رای شــماره 4824 مورخ 95/3/31 هیات دوم  خانــم فریبا میرزائي 
تشنیزي فرزند اسداله نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 190/34 
مترمربع پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه بــه موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای غالم 

عباس دنبه خریداری شده است 
67- رای شــماره 8861 مورخ 95/6/29 هیات اول  آقاي هاشــم علي نقي 
امین آبادي فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ قسمتی از یك باب خانه به 
مساحت 144 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 2964 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای جمشید ونهری خریداری شده است
68-  رای شــماره 8365 مــورخ 95/6/13 هیــات اول  شــركت تعاوني 
پیشگامان رسانه پارس  نســبت به 14/4 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 305/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
331 و52و221و314 فرعي از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
69- رای شــماره 8364 مورخ 95/6/13  و رای اصالحی شــماره 9130  
مورخ 95/7/7 هیات اول شركت سرمایه گذاري پیشگامان كار و سرمایه 
هوشمند نسبت به 14/4 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 305/62 مترمربع مفروزی از پالكهای شماره 52,314,221,331 
فرعــي از 4852 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبــت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
70- رای شماره 8366 مورخ 95/6/13 هیات اول  شركت تعاوني پیشگامان 
كویر یزد  نسبت به 28/8سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 305/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 52,314,221,331 
فرعي از 4852 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
71- رای شــماره 8367 مــورخ 95/6/13 هیــات اول شــركت تعاونــي 
پیشگامان نصف جهان  نسبت به 14/4 ســهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 305/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
52و314و221و331 فرعي از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
72- رای شــماره 7433 مورخ 95/5/19 هیات اول آقاي مهدي ابراهیمي 
فرزند امراله نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 85/25  
مترمربع پالك شــماره 168 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
73- رای شماره 8034 مورخ 95/5/31 هیات اول  خانم صدیقه بیگم هاشمي 
فشاركي فرزند سید ابوالقاسم نسبت به 52 سهم مشاع از 77 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3021 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
74- رای شــماره 8032 مورخ 95/5/31 هیات اول آقاي كاظم متین فرزند 
مرتضي نسبت به 25 سهم مشاع از 77 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  3021 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
75- رای شــماره 7759 مورخ 95/5/26 هیات اول آقاي قاسمعلي زماني 
فرزند عباسعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 107 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای احمد انواری خریداری شده است
76- رای شماره 8780 مورخ 95/6/28 هیات اول  آقاي حمیدرضا نویدنیا 
فرزند اصغر یکباب خانه به مســاحت 127/5 مترمربــع مفروزی از پالك 
شماره 349 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

77-رای شــماره  1571 مورخ  95/1/29  و رای اصالحی شــماره 9068 
مورخ 95/7/5  هیات دوم  خانم شــهره رشــیدي حســین آبــادي فرزند 
اكبرنسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 
169/40 مترمربع پالك شــماره88 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
78- رای شماره 1570 مورخ 95/1/29 هیات دوم  آقاي  محمدحسن سعیدي 
زاده اصفهاني فرزند ابراهیم نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه مسکونی  به مساحت 169/40 مترمربع پالك شماره88 فرعي از 
4483اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/17
م الف: 22175 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1986    | October  22  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1986  | شنبه  1  آبان  1395 | 20  محرم 1438

پیشنهاد  سردبیر:
احیای دریاچه ارومیه و نجات جان 5میلیون  انسان

ویژه

دیدگاه

افزایش برخی گونه های وحش
 در ایران 

تولید ساالنه حدود ۸ میلیون تن 
پسماند ویژه و خطرناك در كشور

استارت آپ محیط زیستی، فرصتی 
برای ایجاد كسب و كار سبز است

مسئول شکار و صید ســازمان حفاظت محیط زیست ایران اظهار 
کرد: بــا توجه بــه فعالیت های انجام شــده در زمینــه نگهداری 
از حیات وحش، برخــی از گونه هــای وحش در ایــران افزایش 

یافته  است.
معصومه صفایــی در برنامــه رادیویی که با موضــوع چالش های 
حفاظت حیات وحش ایران با حضور علیرضا پیرایه گر، پیشکسوت 
شکار، در کشور برگزار شد، با اشاره به آمارهای موجود از وضعیت 
حیات وحش در ایران، گفت: خوشــبختانه طبق آمارهای موجود 
در ســال های اخیر، افت جمعیت حیات وحش در کشور مشهود 

نبوده و از میزان پایینی برخوردار است.
وی در ادامه افــزود: با توجه به فعالیت های انجام شــده در زمینه 
نگهــداری از حیات وحش، برخــی از گونه های وحــش در ایران 
افزایش یافته اند. مسئول شکار و صید سازمان محیط زیست ایران 
 با اشاره به جزیره ای شدن زیســتگاه های حیات وحش در کشور، 
عنوان کرد: امروزه جزیره ای شــدن زیســتگاه های حیات وحش 
به دالیل مختلف یکی از اصلی تریــن تهدیدهای نگهداری حیات 
وحش در ایران به حســاب می آیــد. در بخش دیگر ایــن برنامه 
علیرضا پیرایه گر درخصوص قاچاق پرنــدگان اظهار کرد: امروزه 
قاچاق پرندگان جزو سه قاچاق اول و یکی از قاچاق های سودآور 
در دنیا به حســاب می آید. وی همچنین در ادامــه افزود: عرضه 
قانونی حیوانات می توانــد بهترین راهکار برای مبــارزه با قاچاق 

حیوانات  باشد.
این پیشکسوت شکار در ایران، درخصوص قاچاق پرندگان زینتی 
در کشــور توضیح داد: اگر ما بتوانیم حیوانــات و به ویژه پرندگان 
زینتی را داخل کشور، تولید و از مسیر قانون به مردم عرضه کنیم، 
عالوه بر کاهش قاچاق در کشور، نوعی کارآفرینی از این طریق در 

کشور به وجود می آید. 

جلســه بررســي وضعیت مدیریت پســماندهاي ویژه و صنعتي با 
حضور معصومــه ابتکار معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان 

حفاظت محیط زیست برگزار شد.
به گزارش »پاما« از پایگاه اطالع رساني محیط زیست، ابتکار ضمن 
تاکید بر ضرورت استمرار ســاماندهي مدیریت پسماندهاي ویژه و 
صنعتي و تعیین تکالیف و وظایف واحدهاي مدیریت پســماندهاي 
ویژه و صنعتي در کشــور از ابتدا تا انتهاي فعالیت، تصریح کرد: به 
دلیل اهمیت موضــوع، باید با افزایــش نظارت و دقــت در انجام 

فرآیندها، آسیب ها و خطاها به حداقل مي رسد.
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: مدیریت پسماندهاي ویژه و 
صنعتي باید به گونه اي باشــد که ضمن ایجاد صرفه اقتصادي براي 
فعالیت بخش خصوصي در این عرصه، از شــکل گیــري انحصار و 

ایجاد قیمت هاي نامتوازن در این حوزه جلوگیري شود.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت، از ضــرورت آموزش و 
اطالع رســاني دقیق براي کارشناســان مرتبط ســازمان حفاظت 
محیط زیست و فعاالن این عرصه در ســطوح مختلف سخن گفت 

و خواستار توجه به این موضوع در برنامه ریزي هاي مدیریتي شد.
بنابراین گزارش، در این جلســه نقاط ضعف و قوت در زمینه اجراي 
سیســتم مدیریت پســماندهاي ویژه و صنعتي مورد بررسي قرار 
گرفت و مقرر شد برنامه عملیاتي پســماندهاي ویژه، توسط ادارات 

کل و با هماهنگي سایر دستگاه هاي مرتبط و مسئول انجام شود.
در ابتداي جلسه نیز ســعید متصدي، معاون محیط زیست انساني 
سازمان حفاظت محیط زیست و محمدجواد سروش، مدیرکل دفتر 
آب و خاك ســازمان حفاظت محیط زیســت، گزارشي از وضعیت 

پسماندهاي ویژه و صنعتي در کشور ارائه دادند.
بر اســاس گزارش هاي ارائه شــده، در حال حاضر ســاالنه حدود 
۸میلیون تن پســماند ویژه و خطرناك در کشــور تولید مي شود 
که این روند بر اســاس تجربه سایر کشــورهاي جهان و با توجه به 
روند توســعه اي و صنعتي شدن کشــور، مي تواند با رشدي سریع 
مواجه شــود و این موضوع با توجه به درصد بســیار پایین تفکیك 
پسماند ویژه در کشور نگران کننده اســت. به طور مثال در تهران 
میزان تفکیك پسماند ویژه شهري حدود ۸ تا ۱۰ درصد است و این 
درحالي است که به طور نمونه، آمریکا در سال ۲۰۱۰، ۴۳ میلیون 
تن پسماندهاي ویژه و صنعتي داشت که این میزان نسبت به سال 
۱۹۹۰ به دلیل رشد صنعتي، ۲۰ برابر شده بود. همچنین آمریکا در 
سال ۱۹۹۰، ۱۶ درصد پسماندهاي ویژه و صنعتي خود را بازیافت 
مي کرد که این میزان در ســال ۲۰۱۰ به ۳۶ درصد و هم اکنون به 

بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
همچنین در این نشســت، مدیــران کل حفاظت محیط زیســت 
استان هاي ســمنان، قزوین، البرز، بوشهر، خوزســتان، مرکزي و 
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان، گزارشي 
از روند مدیریت پســماندهاي ویژه و صنعتي در استان هاي خود و 

چالش هاي پیش رو ارائه دادند.

سرپرست دفتر پژوهش و فناوری های سازمان حفاظت محیط 
زیست، از برگزاری استارت آپ کسب و کار با رسانه های محیط 
زیســتی در آذر ماه ســال جاری خبر داد و گفت: استارت آپ 

محیط زیستی، فرصتی برای ایجاد کسب و کار سبز است.
صدر الدیــن علیپــور اظهار کــرد: ایــن رویداد بــا همکاری 
ســازمان حفاظت محیط زیست، دانشــگاه آزاد اسالمی و سایر 

دانشگاه های کشور برگزار می شود.
وی با بیان اینکه استارت آپ »کسب و کار با رسانه های محیط 
زیســتی«، رویدادی با محوریت محیط زیست و ایجاد کسب و 
کار سبز است، افزود: این جریان، سبب ایجاد انگیزه برای شروع 
فعالیت های اقتصادی در حوزه محیط زیست و آشنایی فعاالن 
محیط زیســت با مباحث کارآفرینی شده و امکان بهره مندی از 

فرصت ها و خالقیت های شغلی را فراهم می کند.
علیپور تصریح کرد: هدف ســازمان حفاظت محیط زیســت از 
برگزاری اســتارت آپ های محیط زیستی، اســتفاده از نظرات 
و ایده های کارشناســان، اســاتید و صاحبنظران حوزه محیط 
زیست و فناوری برای رفع معضالت زیست محیطی و حرکت به 

سوی زندگی سبز است.

دانستنی ها

با مسئوالن

گاندو حیوانی در خطر انقراض اســت که بر اساس آخرین 
آمارگیری حدود ۳5۰ گاندو در ایران مشــاهده شده است 
که عواملی مانند احداث سد، خشکسالی، تخریب زیستگاه 

و تقابل با انسان، این حیوان را تهدید می کند.
گاندو یك واژه بلوچی اســت که برای تمســاح مردابی به 
کار می رود و به معنای حیوانی اســت که روی شــکم می 
خزد. حــوزه پراکنش ایــن گونه در ایران، در سیســتان و 
بلوچســتان اســت که جزو غربی ترین حوزه پراکنش آن 
در دنیا به حســاب می آید. پراکندگی اصلی آن در هند و 
سریالنکاســت که بعد از آن به پاکســتان و سپس به ایران 

می رسد.
بر اســاس آمارهای اعالم شــده، در هر دو کشــور هند و 
سریالنکا، به تنهایی ۳ هزار گاندو زیســت می کند که در 
پاکستان بیشتر در منطقه بلوچستان و سند پراکنده اند و 
آمارها جمعیتی حدود 5۰۰ تا ۶۰۰ گاندو را نشان می دهد.

بر اســاس آخرین آمارگیری در ایران در ســال ۹۲، حدود 
۳5۰ گاندو دیده شده است؛ در حالی که کارشناسان وجود 
5۰۰ گاندو را پیش بینی کــرده بودند. اما بــه اعتقاد این 
کارشناسان، سرشماری گاندوها بســیار دشوار است؛ زیرا 

دیدن آنها به سختی انجام می شود.
به طور کلی تمساح دارای سه خانواده کروکودیل، آلیگاتور 
و گارییال ها هســتند که از لحاظ رفتاری تفاوت چندانی 

با هم ندارند؛ در واقع تمام ۲۴ گونه تمســاحی که در دنیا 
وجود دارد، از نظر رفتاری و جثه ای بســیار شــبیه به هم 

هستند.
گاندو نســبت به ســایر گونه هــا جثه ای متوســط دارد 
که طول آن بــه ۳ تا ۳/5متر می رســد که در مقایســه با 

کروکودیل های ۶ متری دارای جثه ای کوچك است.
همچنین فلس پشــت سر تمساح ها نشــان دهنده تفاوت 
گونه هاست و قطر دم هم وضعیت سالمت حیوان را نشان 
می دهد؛ به این معنا که هر چه قطر دم بیشتر و دم کلفت تر 
باشد، تمساح از وضعیت ســالمتی بهتری برخوردار است؛ 

چون دم محل تجمع چربی است.
رکورد طول عمر این حیوان در طبیعت بسیار دشوار است؛ 
اما معموال سنی بین ۴۰ تا 5۰ سال طول عمر دارند که این 

میزان در اسارت ممکن است به ۶۰ سال هم برسد.
پراکندگی گاندو در ایران بســیار محدود است، در جنوب 
شرق ایران در قســمت استان سیســتان و بلوچستان در 
شهرســتان چابهار، راســك، نیکشهر و ســراوان زیست 
می کند، برای حفاظت از این گونه حفاظت شــده در خطر 
انقراض، منطقه ای به عنوان منطقه حفاظت شــده گاندو 
تعیین شده است که از باالی سد پیشین شروع شده و خود 
سد را در بر می گیرد و تا خلیج گواتر پیش می رود و امتداد 

رودخانه سرباز و باهوکالت را نیز شامل می شود.

مســئول دبیرخانه مدیریت زیســت بومی تاالب گاوخونی 
گفت: اکنون مساحت تاالب ۴۷ هزار هکتاری آبگیر خشك 
است و می توان گفت یك درصد از مساحت تاالب آب دارد و 

۹۹ درصد دیگر آن خشك است.
فرهاد امینــی با اشــاره به اینکــه تــاالب گاوخونی برای 
نخســتین بار و در ســال ۷۸ به صورت کامل خشك شد و 
این مسئله مورد توجه رســانه ها قرار گرفت، اظهار داشت: 
باید باور داشته باشــیم که چنانچه همان روز به این معضل 
توجه می شد، امروز شاهد خشــکی تاالب گاوخونی و دیگر 

تاالب های کشور نبودیم.
وی با بیان اینکه خشکی اولیه تاالب گاوخونی از سال ۷۸ تا 
۸۴ ادامه پیدا کرد، افزود: این در حالی بود که در سال ۸۴ و 
با توجه به بارش های خوب در حوضه آبگیری شــد و حدود 
یك سال نیز آب در تاالب باقی ماند؛ اما افزایش دما و تبخیر 

باال دوباره منجر به خشك شدن این تاالب بین المللی شد.
مسئول دبیرخانه مدیریت زیســت بومی تاالب بین المللی 
گاوخونی، در ادامه با بیان اینکه در تابســتان سال گذشته 
و با توجه به جاری شــدن مقدار کمی آب در رودخانه برای 
تاالب و اضافه شدن جریان های دیگر زهاب و پساب به آن، 
با همت و کمك اهالی و ســاکنین شــرق اصفهان، باالخره 
آب به تاالب رسید، ابراز داشــت: این جریان تا قبل از آغاز 

کشت پاییزه کشاورزان ادامه داشــت و پس از آغاز کشت، 
آب ورودی به تاالب گاوخونی مجددا خشك شد.

اكنون بین ۳۰۰ تا 5۰۰ لیتر بر ثانیه آب وارد تاالب 
گاوخونی می شود

وی اضافه کرد: در حــال حاضر جریان کمــی بین ۳۰۰ تا 
5۰۰لیتر برثانیه آب وارد تاالب می شــود که دائمی نیست 
و برای حقابــه واقعی 5/5 متر مکعــب آب برثانیه باید وارد 
گاوخونی شود تا ۱۷۶ میلیون متر مکعب حقابه تعیین شده 

و به تاالب برسد که متاسفانه اختصاص پیدا نکرده است.
امینی در خصــوص آخرین وضعیت و خطــرات موجود از 
خشك شــدن تاالب گاوخونی گفت: در حال حاضر تاالب 
گاوخونی خشك اســت و فقط در نیزارهای دلتای ورودی 
و یکی از نهرهای ابتدای تاالب به نام شــاِخ کوه سیاه، مقدار 
کمی آب وجود دارد کــه از منابع زه آب های کشــاورزی، 
پســاب فاضالب و مقدار قابل توجهی از یکــی از چاه های 
ارتزیــن منطقه تامین می شــود که آب خروجــی آن قابل 
کنترل نبوده و به تاالب می ریزد؛ اما مسئله اصلی این است 

که هیچ کدام از اینها، منابع پایدار تامین تاالب نیست.

 وی اســتمرار زمانی تامین حقابه تــاالب از محل رودخانه 
زاینده رود را از راهکارهای اساســی احیــای دائمی تاالب 
گاوخونی عنوان کــرد و بیان داشــت: باید توجه داشــته 
باشــیم که این تامین حقابه باید اســتمرار مکانی داشــته 
 باشــد؛ به گونه ای که از ابتدا تا انتهــای حوضه، آب جریان 

داشته باشد.
میزان حقابه تعیین شــده باید در ورودی تاالب 

تحویل داده شود
مسئول دبیرخانه مدیریت زیســت بومی تاالب بین المللی 
گاوخونــی اضافه کــرد: میــزان حق آبه تعیین شــده باید 
در ورودی تــاالب تحویل داده شــود تا در بیــن راه، در اثر 

برداشت های غیر قانونی و نفوذ به زمین کاهش پیدا نکند.
یک درصد تاالب گاوخونی آب دارد

وی با بیــان اینکه احیای تــاالب گاوخونی بــدون احیای 
زاینــده رود و بالعکــس امکان پذیر نیســت، ابراز داشــت: 
مساحت تاالب گاوخونی طی سال های مختلف بنا به میزان 
بارش های حوضه، بین ۴۳ تــا ۶۳ هزار هکتار در نوســان 
بوده و اکنون مســاحت تــاالب ۴۷ هزار هکتــاری آبگیر، 

خشك اســت و می توان گفت یك درصد از مساحت تاالب 
شــامل نیزارهای ورودی، اندکی آب دارد و ۹۹ درصد دیگر 

خشك است.
امینی با بیان اینکه مدیریت آب با اتکای بیش از حد دولت 
به جای مردم انجام می شــود، افزود: نهادهای مسئول برای 
پرهیز از تشویش در جامعه، واقعیت های آب را  به طور کامل 
به مردم نمی گویند و به همین خاطــر مردم جدیت بحران 
آب را درك نمی کنند و در نتیجه تناقضاتی ایجاد می شود. 
وی اضافه کرد: در حال حاضر طرح ملی حفاظت از تاالب ها 
در کشور راه اندازی شده که توسط سازمان حفاظت محیط 
زیســت به نمایندگی از دولت ایران و با مشــارکت صندوق 
جهانی تســهیالت محیط زیســت و برنامه عمران سازمان 

ملل اداره می شود.
مسئول دبیرخانه مدیریت زیســت بومی تاالب بین المللی 
گاوخونی، درخصوص آخرین اقدام برای نجات حیات زاینده 
رود بیان کرد: مراحــل اول و دوم از فرآینــد پنج مرحله ای 
مدیریت زیســت بومی تــاالب گاوخونی، اکنــون در حال 
اجراســت که گام اول مشخص شــدن ذی نفعان، گام دوم 
تدوین برنامه، گام ســوم تصویب، گام چهارم ایجاد ساختار 
اجرایی و گام آخر، ابالغ برنامه برای اجرا به دستگاه هاســت 

که در حال حاضر در مرحله دوم آن هستیم.

گلدان های طبیعی کویر، یکــی از جاذبه های منحصر به 
فرد لوت در شرق اســتان کرمان هستند؛ اما خشکسالی و 
احداث سد نساء در باال دســت، حیات این سازه های زنده 

طبیعی را با خطر مواجه کرده است.
خبر ثبت جهانی کویر لوت، یکی از خبرهای مسرت بخش 
در ســال جاری برای مردم کرمان بود؛ در واقع کویر لوت 
نخســتین پرونده طبیعی ایران اســت که در لیست آثار 

جهانی ثبت شده است.
این در حالی اســت که این کویر گســترده در استان های 
سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبی و کرمان قرار 
گرفته؛ اما نکته قابل توجه این است که بیش از ۸۰ درصد 
از داشــته های کویر لوت از جمله کلوت ها، رودخانه شور، 
گلدان های طبیعی و بلندترین تپه های شــنی جهان، در 
استان کرمان قرار گرفته اســت. در این میان اگر در مسیر 
جاده شهداد حرکت کنید، نخستین پدیده عجیبی که به 
چشم می خورد، تپه های کوچکی هســتند که در اطراف 

جاده قرار گرفته است.
این تپه های بســیار کوچــك مانند گلدانی هســتند که 
روی آنها حجم قابــل توجهی از گونه هــای گیاهی بومی 

روییده است.
کارشناســان، دلیل پدید آمــدن این گلدان هــا را که به 
نبکا نیز شــهرت دارند، فرســایش بادی و آبی می دانند و 

درنهایت به دلیل افت ســطح خاك اطــراف این گیاهان، 
ریشــه های درختــان موجــب تثبیت بخشــی از خاك 
می شوند و در طول ســال ها این ســازه ها چندین متر از 
ســطح زمین فراتــر رفته و دشــت مملو از گلــدان های 
 زیبایی می شــود کــه در عمق کویــر، جنگلــی انبوه را 

ایجاد می کند.
اما شــهداد تنها مکانی از کویر لوت نیست که شاهد وجود 
این گلدان هاســت؛ در شــرقی ترین نقطــه کرمان و در 
شهرستان ریگان که در عمق کویر قرار گرفته، بزرگ ترین 

نبکاهای کویر قرار گرفته است.
نکته جالب توجــه اینکه وجود این نبکاها در دشــت ها و 
کویرهای سایر مناطق کویری جهان نیز دیده شده است؛ 
اما بزرگ ترین نبکاها در استان کرمان و شهرستان ریگان 

قرار گرفته اند.
این عارضه های شــگفت انگیز در کویــر و در اوج گرما و 
سرسختی لوت، جان پناه بســیاری از گونه های گیاهی و 
جانوری منطقه نیز هســتند؛ اما در حالی که این عارضه ها 
به عنــوان جزئی از کویر لــوت ثبت جهانی شــده اند، اما 
خشکسالی، جاده ها و گسترش بیابان ها، نبکاها را تهدید 

می کند.
در ریگان پس از احداث سد نساء و با خشکسالی و کمبود 

بارش های منطقه، وضعیت نبکاها بدتر هم شده است.

گاندوها آدم خوار نیستند

مسئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی تاالب بین المللی گاوخونی:

یک درصد تاالب گاوخونی آب دارد

گلدان های طبیعی كویر در خطر انقراض قرار گرفتند

محمد درویش، مدیر کل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، درخصوص طرح ادغام ســازی سازمان 
حفاظت محیط زیست و ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور که این روزها در صحن مجلس درحال بررسی است، اظهار 
داشت: بنابر سابقه حضور نزدیك به سه دهه خود در هر دو سازمان 
حفاظت محیط زیســت و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، در برابر 
چنین تفکری ایســتاده و در شــمار  مخالفان ادغام سازی این دو 

سازمان هستم.
ســقوط ادامه دار اعتبار متولی منابع طبیعی؛ نتیجه 

اولین ادغام  كشوری
وی درخصوص اولین تجربه ادغام ســازی در کشــور بیان داشت: 
ادغام  وزارت کشاورزی سابق با وزارت جهاد سازندگی  در آغاز دهه 
هشتاد، نمونه بارزی از تجربه ادغام سازی دو ارگان بزرگ است که 
نه تنها به نفع  منابع طبیعی کشــور تمام نشد، بلکه از قضا، سقوط 
اعتبار و منزلت نهاد متولی منابع طبیعی کشــور را از همان تاریخ 
رقم زده و پیوسته مالحظات این ارگان در پای کشاورزی ذبح شد. 

آن موقع هم طرفداران ادغام می گفتند: یك زمین و دو وزیر چرا؟!
درویش ادامه داد: اگر تاریخ منابع طبیعی کشــورمان را بررســی 
کنیم، درمی یابیم که بهار دوستداران منابع طبیعی ایران به زمانی 
برمی گردد که ما در آغاز دهه پنجاه شمسی صاحب یك وزارتخانه 

مســتقل به نام منابع طبیعی بودیم؛ اما شــاه ایران به دلیل عالقه 
شــدید وزیر به قمارکردن در کازینوهای معروف جهان، به جای 
آنکه دستور برکناری شخص وزیر را بدهد، فرمان انحالل سازمان 

متبوعش را صادر کرد.
ناكارآمــدی و افزایــش نارضایتــی؛ تجربــه تلخ 

ادغام سازی
مدیر دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: چنــد ادغام را می توانیــم  نام ببریم که به نفع پرســنل دو 
سازمان یا موضوع ادغام، تمام شــود و در مجموع تعداد موافقان، 

بیشتر از مخالفان ادغام باشد؟
درویش تصریح کــرد: ادغام های صورت گرفتــه در حوزه ورزش 
و جوانان، صنعت، معدن و بازرگانــی، کار و تعاون و... اغلب زمینه 
افزایش نارضایتــی و ناکارآمدی بیشــتر را فراهم کــرده اند! آیا 

نکرده اند؟
ادغام ســازی و كاهش قدرت سازمان حفاظت محیط 

زیست
درویش درخصوص ســومین دلیل مخالفتش با ادغام ســازمان 
حفاظت محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می گوید: 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، یك نهاد نظارتی قدرتمند با 
 رتبه ۱۹ در دولت اســت که زیر نظر معاون رییــس جمهور اداره 
می شود؛ در حالی که وزیری که قرار است از ادغام این دو سازمان 

به وجود آیــد، دارای رتبــه ۱۸  بوده و به مراتــب قدرتش کاهش 
می یابد. وی افزود: امروز شــخص رییس سازمان حفاظت محیط 
زیســت، چنان قدرتی دارد که مــی تواند از تمامی ســازمان ها، 
وزارتخانه ها و نهادها بخواهد که  به تصحیح عملکردشــان مطابق  
اصل پنجاه قانون اساســی پرداخته و دستگاه های متخلف را مورد 

بازخواست قرار دهد.
درویش ادامه داد: رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت حتی 
می تواند در مورد تصویب برخی از طرح های ضد محیط زیستی، به 
شورای نگهبان »اخطار قانون اساسی« دهد؛ اما وزارت جدید شکل 
گرفته دیگر چنین اختیاری نخواهد داشــت و از یك نهاد نظارتی، 

به دستگاهی اجرایی و هم سطح دیگر وزارتخانه ها بدل می شود.
كاهش رای محیط زیست و منابع طبیعی 

مدیــر دفتر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت می گوید: ادغام این دو سازمان ســبب می شود در اغلب 
تصمیم گیری ها، بــه ویژه در کمیتــه های مرتبــط در دولت و 
اســتانداری هــا، رای محیط زیســت و منابع طبیعــی به نصف 
کاهش یابد و به جــای دو نماینــده که معموال هــوای طبیعت 
 را در مالحظات توســعه و اشــتغال دارند، فقط یــك رای وجود 

داشته باشد.
سازمان محیط زیست و جنگل ها فقیرتر می شوند

درویش درخصوص پنجمین دلیل مخالفت خود بیان داشــت: از 
نظر بودجه و امکانات سخت افزاری، هر دو نهاد در شمار فقیرترین 

سازمان ها محسوب خواهند شد.
وی با اشــاره به تفکر و امید برخی مبنی بر افزایش کیفیت رفاهی 
پرسنل محیط زیســت در نتیجه ادغام دو سازمان محیط زیست 
و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، افزود: ایــن تفکر پنداری باطل و 
افسانه ای بیش نیست؛ حتی خود پرسنل سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور هم در اغلب موارد از وضعیت معیشتی خویش 

بسیار ناراضی هستند.
نظارت نمایندگان در انتخاب وزیر و استیضاح او

 درویش درخصوص ششــمین دلیل  مخالفت خود بــا ادغام دو 
ســازمان مذکور بیان داشــت: یکی از  انگیزه های مهم برخی از 
نمایندگان حامی طرح  ادغام ســازی ســازمان محیط زیست و 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در صحن بهارســتان آن است که با 
تشــکیل وزارت جدید، بتوانند نظارت بیشــتری بر انتخاب وزیر 
داشته باشــند و در بزنگاه هایی که باید، آن را استیضاح کنند. وی 
ادامه داد: اما آیا اینك که این اختیــار را در حوزه ورزش و جوانان، 
صنعت، معــدن و تجارت، راه و شهرســازی، آمــوزش و پرورش، 
آموزش عالی، وزارت ارشاد و... در اختیار دارند، وضعیت حوزه های 
مورد اشــاره بهتر شده است؟! آیا شکســت مطلق  نظام آموزش و 
پرورش کنونی را هنوز باور ندارند؟ آیا خوشحالی دانش آموزان را از 

تعطیلی  مدارس نمی بینند؟

مدیر كل دفتر مشاركت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد؛

ارمغان ادغام محیط زیست و سازمان جنگل ها

مدیر كل دفتر مشــاركت های مردمی ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: فدا شــدن مالحظات ملی 
 محیط زیستی و كاهش رتبه و قدرت سازمان حفاظت محیط زیســت، از نتایج ادغام دو سازمان جنگل ها و

 محیط زیست است.

ادغام های 
صورت گرفته در 

حوزه ورزش و 
جوانان، صنعت، 

معدن و بازرگانی، 
كار و تعاون و... 

اغلب زمینه 
افزایش نارضایتی و 
ناكارآمدی بیشتر را 

فراهم كرده اند
اخبار

اســتاندار آذربایجــان غربی گفت: خشــکی دریاچه 
ارومیه جان پنج میلیون انســان را تهدیــد می کرد؛ 
اما با تدابیر دولت یازدهم و همراهی برخی کشــورها، 
اقدامات خوبی در راســتای احیای این دریاچه انجام 

شد و مرحله تثبیت را با موفقیت پشت سر گذاشت.
قربانعلــی ســعادت در دیدار با همســران ســفرای 
کشــورهای خارجی در ایران افــزود: در حدود ۲ دهه 
گذشــته، با عدم مدیریــت و افزایش مصــرف آب در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه، زمینه خشــك شدن این 
دریاچــه ایجاد شــد و در صورتی که ایــن روند ادامه 
می یافت، مشــکالت اساســی زیســت محیطی برای 
کشــور، منطقه آذربایجان و حتی برخی کشــورهای 

همسایه به وجود می آمد.
وی اضافه کرد: با روی کارآمدن دولــت تدبیر و امید، 
اهتمام ویــژه ای برای جلوگیری از خشــك شــدن 
دریاچــه و تبعات بعدی آن به کار گرفته شــد و عالوه 
بر اجرای طرح هــای تامین آب، اقدامــات مثبتی در 
راستای مکانیزه کردن بخش کشــاورزی و استفاده از 
فناوری های نوین در راستای کاهش میزان مصرف آب 

در این بخش به اجرا درآمد.
وی اظهار کرد: دولت تمام توان خــود را برای احیای 
دریاچــه ارومیه به کار بســته اســت و توانســتیم با 
موفقیــت، مرحله تثبیت آب دریاچه را پشــت ســر 
گذاشــته و وارد مرحلــه احیای آن شــویم کــه تراز 
 مثبــت دریاچه ارومیــه در ســال جاری گــواه این 

موضوع است.
اســتاندار آذربایجان غربی با اشــاره به همکاری دیگر 
کشــورها در راســتای اجــرای برنامه هــای احیایی 
دریاچــه ارومیه ادامــه داد: کشــورهای روســیه و 
ژاپــن در ۲ ســال اخیر، همــکاری هــای خوبی در 
احیای دریاچــه ارومیه بــا دولت ایران داشــته اند و 
 امیدواریم نظیر این همکاری ها با دیگر کشــورها نیز 

برقرار شود.
ســعادت گفت: از پنج هزار کیلومتر مربع مســاحت 
دریاچه ارومیه، حــدود یك هزار کیلومتــر غیرقابل 
احیاســت که برای بهره بــرداری بهتر از این ســطح، 
می تــوان از تجربه هــای کشــور مالــزی در ایجاد 

پارك های طبیعی و مصنوعی استفاده کرد.
همسران سفرای کشــورهای خارجی مقیم در ایران، 
هفته گذشــته میهمان ســتاد احیای دریاچه ارومیه 

بودند و از وضعیت دریاچه و حواشی آن بازدیدکردند.

احیای دریاچه ارومیه 
و نجات جان 5میلیون  انسان
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پیشنهاد  سرد بیر: 
به وجود آوردن سالمتی یا بیماری با تلقین 

وقتی در را باز کردم و رفتم تو، به نظرم خونه با همیشــه 
فرق داشت. هر گوشه ای نشانه ای از سلیقه و عشق مادرم 
به زندگیش بود. همه وســایل تمیز بود و در نهایت سلیقه 
چیده شــده بودند. اولین بار بود که متوجه این مســئله 
می شــدم و پیش خود فکر می کردم که مــادرم چه طور 
وقت می کرد تمام ایــن کارها را انجام بدهــد. در حالی 
که مجبور بود برای ما پدری هم بکند. راســتی که مادرم 

چقدر تنها بود. 
کم کم صدای گریه ما بــاال گرفت و همســایه ها آمدند 
خونمون. مریم خانم بهت زده شــده بــود. همه زن های 
همســایه در حالی که اشــک می ریختنــد، از خانمی و 
مردم داری مــادرم تعریف می کردند. هــر ثانیه جاش تو 
خونه خالی تر می شــد. لباس مشکی پوشــیدم و سعی 
کردم برای خواهرم هم یه دســت لباس مشــکی از بین 
لباس های مادرم پیدا کنم. در کمــدش را که باز کردم، با 
گریه گفتم مامان اگه بر گردی قــول می دم دیگه اذیتت 

نکنم، جبران می کنم.
متوجه دایی شدم که دستش را رو شــونه من گذاشت و 
گفت: میترا جان، مادرت هم راضی نیست تو انقدر خودت 

رو اذیت کنی. یک کمی خوددار باش.
آن شــب به اندازه هزار ســال طول کشــید. آنقدر گریه 
کرده بودم که صبح خــودم رو تو آینه دیدم،تعجب کردم. 
چشم هایم تقریبا باز نمی شــد و تمام صورتم سرخ شده 
بود. لباس های مشــکی رو که تنم دیدم یاد مادرم افتادم 

که هیچ وقت دوست نداشت من مشکی بپوشم و هر وقت 
که من لباس مشــکی می خریدم دلخور می شد. باالخره 
سر و کله خورشید تو آســمون پیدا شد و همگی به سمت 
بیمارســتان حرکت کردیم. نگهبان عوض شده بود. دایی 
براش توضیــح داد که خواهرش را دیروز تو بیمارســتان 
بستری کرده و دیشب بهش خبر فوتش را دادند. نگهبان 
ما رو به ســمت اطالعات راهنمایی کرد. آقایی که پشت 
شیشه نشسته بود با آرامش پرســید: نام و نام خانوادگی 
متوفی؟ دایی جواب داد: نرگــس امامی. متصدی چند تا 
دکمه رو فشــار داد و بعد با تعجب به صفحه مانیتور نگاه 
کرد و گفت: آقا لطفا اسم شناســنامه ایشون رو بفرمایید. 
دایی جان که از دیروز تا االن دیگه حالی براش نموده بود 

با عصبانیت گفت نرگس امامی. نرگس امامی!
 - شما مطمئنید؟

- آقا به خدا از روزی که به دنیا اومده اسمش همین بوده. 
- ولی متوفی با این نام ثبت نشــده اجــازه بدید با بخش 

تماس بگیرم. 
من دیگه تحمل نداشــتم. می خواســتم هــر چه زودتر 
ببینمش و برای آخرین بار ببوســمش. خسته و عصبانی 
 با صورتی که از گریــه خیس بود رفتم به ســمت پله ها. 
داد و بیداد دایی و التماس زن دایی برای اینکه میترا جان 

آبروریزی نکن، یه لحظه صبر کن و... بی فایده بود. 
من از پله ها باال رفتم و خواهــرم هم به دنبال من اومد. به 
ایستگاه پرستاری که رســیدم، شروع کردم به داد و بیداد 

که دیروز مادرم رو به شــما ســپردم و گفتید احتماال یه 
حمله عصبی و یه افت فشار ســاده است. دیشب می گید 
که مرده و امروز می گید جسدش هم نیست. دیگه قراره 

چه بالیی سرمون بیارید؟!
پرســتارا با دهن باز و چشم های گشاد شــده به من نگاه 

می کردند. یکی شون پرسید کدوم بیمار رو می گید؟
خواهرم گفت: بیمار اتاق 305. قبل از اینکه پرستار حرف 
بزنه مادرم را دیدم که مثل همیشه مهربان و آرام به سمتم 
اومد. می دونســتم که از آن دنیا هم مراقب منه و من رو با 
همه بدی هام دوســت داره. اومد و کنارم نشست و آروم 
گفت: چی شده میترا؟ دستش را روی سرم کشید. با گریه 
گفتم: ای وای مادرم! هنوز هم به فکر ماست. متوجه مینا 
شدم که با چشم هایی که نزدیک بود از حدقه بیرون بزنه 
داره به من نگاه می کنه و با انگشتش مادرم را نشون میده. 
تازه فهمیدم که فقط این من نیستم که مادر را می بینم. 
انگار رویا نبود. پرستار به سمت ما اومد و گفت: مادر شما، 

این خانمه؟ سرم رو به عالمت تایید تکان دادم. 
دیروز بعد از بســتری شــدن مادرم، خانم بــد حالی رو 
می آورند و چون نیاز به مراقبت بیشــتری داشــته مادرم 
به اتاق دیگری منتقل می شــه تا این خانم به تنهایی در 
اتاق 305 تحت مراقبت قرار بگیره. بعد هم شیفت عوض 
می شه و پرســتار از همه جا بی خبر، به دایی که خواسته 
بوده با مریض اتاق 305 حرف بزنه، خبر در گذشت بیمار 

رو می ده... 
تا چند ساعت کسی نمی تونست من و خواهرم را از مادرم 
جدا کنه. همون روز مادرم ترخیص شــد و به خونه اومد. 
لحظات خیلی تلخــی رو گذروندم؛ اما بعــد از آن اتفاق 
درس خوبــی گرفتم و دیگه همیشــه مراقــب رفتارم با 

عزیزترین آدم زندگی ام هستم.

ای وای ماد رم! )قسمت آخر(
انســان می تواند به واســطه تلقین، مریضی یا سالمتی را 
در دیگران به وجود آورد. کافی اســت به فرد بیماری گفته 
شــود رنگ و رویت بهتر شــده؛ همین جمله باعث تسریع 
در بهبودی وی می شــود و همین طور کافی است به فرد 
سالم یا مریضی گفته شــود که رنگ و رویت زرد یا زردتر 
اســت! همین جمله باعث بیماری یا شدت گرفتن بیماری 
وی می شــود. بنابر نظر دانشــمندان پنجاه الی شــصت 
درصد بیماری ها بر اثر تلقین به وجود می آید و 90 درصد 

بیماری ها نیز به واسطه تلقین تشدید می یابد. 
تلقین در حالت خلسه 

تلقیــن در حالت خلســه؛ یعنــی در حالتی که انســان 
بین خواب و بیداری قرار دارد، بســیار بهتر و بیشــتر اثر 
می گذارد. هر انسانی در حال به خواب رفتن و بیدار شدن 
از خواب به مدت 5 الی 15 دقیقه در حالت خلسه قرار دارد 
این زمان بهترین موقعی است که انسان می تواند تلقینات 

الزم را در ضمیر ناخودآگاه خود وارد کند. 
کلماتی که باید در تلقین به کار روند 

کلماتی که در تلقین بــه کار می روند بایــد حالت مثبت 
داشته باشــند. مثال برای به وجود آمدن شجاعت و نترس 
بودن، تلقین مثبت این است که بگوییم: من شجاع هستم 

و تلقین منفی این است که بگوییم: من ترسو نیستم و ... . 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید چشم انسان حدود 135 میلیون سلول بینایی دارد.
آیا می دانید مراســم مومیایی کردن در مصر باســتان ۷0 روز به طول 

می انجامید.
آیا می دانید صدایــی بلندتر از زمانی که ســفینه ای بــه فضا پرتاب 

می شود در جهان وجود ندارد.
آیا مــی دانید در قدیم ارزش نمــک بیش از طال بــوده و از نمک برای 

نگهداری غذا استفاده می شده است.
آیا می دانید شکستگی اســتخوان ناشی از پوکی اســتخوان در زنان 

دو برابر مردان است.
آیا می دانید در حدود 9۷ درصد  از زنان چینی فاسد می باشند.

آیا می دانید توماس ادیسون از تاریکی وحشت داشت.
آیا می دانید چشم شتر مرغ از مغزش بزرگ تر است.

آیا می دانید الفبای مردم هاوایی 1۲ حرف دارد.
آیا می دانید مورچه ها نمی خوابند.

آیا می دانید اسکندر و ژولیوس سزار صرع داشتند.
آیا می دانید آدامس توسط یک فرمانده جنگی اختراع شد.

آیا می دانید کد کشور روسیه 00۷ است.
 آیا می دانید ارتفاع برج ایفل در ســرما و گرما بر اثر انقباض وانبســاط

 1۶ سانتی متر تغییر می کند.

موفقیت

هایالیت

بهترین روز زندگی روزی است که تصمیم می گیرید زندگیتان برای 
خودتان باشد. اگر دوســت نداشته باشــید که این کار خیلی مهم را 

انجام دهید، هیچ نوشته ای نمی تواند شما را متحول کند:
مسئولیت کامل کیفیت زندگی خودتان را بپذیرید

اگر ما به صورت احمقانه ای باور داشته باشیم که یک نفر دیگر هست 
که به جز خودمان روی ما قدرت دارد، هیچ نوشــته و مقاله ای به کار 

ما نخواهد آمد.
بگذارید واقع بین باشیم

سوپرمنی در راه نیســت، چون سوپرمن، واقعی نیســت و حتی اگر 
واقعی هم بود، آنقدر ســرش شــلوغ بود که وقت نجــات دادن ما را 

نداشت.
خوشبختانه ما اصال به ســوپرمن نیازی نداریم. مسئولیت نجات ما و 
فراهم کردن بهترین زندگی برایمان، مسئولیت فقط و فقط خودمان 
است. اگر بخواهیم ســاده تر بگوییم، ما باید قهرمان زندگی خودمان 

باشیم.
کســی که بیشــترین کنترل و قدرت را روی زندگی ما دارد همیشه 

همان کسی خواهد بود که هر روز صبح در آینه به ما نگاه می کند.
ما کســی هســتیم که تصمیمات زندگیمان را می گیریم.ما کســی 
هستیم که مسئول فکرها و حرف ها و اعمالمان هستیم و از همه اینها 
مهم تر این ما هســتیم که بیشترین اســتفاده را از شادی و سالمتی 

می بریم.
برخالف باورهای عموم، هیچوقت رییس، عزیزان، والدین یا هیچ کس 
دیگری نیست که روی ما قدرت داشته باشد. البته مگر اینکه خودمان 
تصمیم بگیریم این قــدرت را به آنها بدهیم. ولی اشــتباه نکنید، این 
قدرت به ما تعلق دارد و ازآنجا که انســان مدام در حال اشتباه است، 
بزرگ ترین اشتباهی که می تواند در کل زندگی اش بکند این است که 

تصمیم بگیرد این قدرت را به فرد دیگری بدهد.

 - عظمــت خدای هــر کس بــه اندازه مغز اوســت 
و به بیان دیگر، بزرگی خداوند به قدر شایستگی هر 

کس می باشد. 
- آدم کشــی هرگز دفاع کردن از مکتبی نیســت، 

آدم کشتن است و بس!
- بزرگ ترین آرزوی من این است که دلبستگی ام را 
به دنیا فراموش کنم. دنیا برای من مفید نیست و من 

هم به درد دنیا نمی خورم. 
- عقل موقعی به ســراغ آدم می آید که دیگر خیلی 

دیر شده است. 
- همه چیز حتی دروغ ها در خدمت حقیقت هستند 

سایه ها نمی توانند آفتاب را خاموش کنند. 
- هیچ وقت متوجه نیســتید چقدر قوی هســتید تا 

اینکه قوی بودن تنها انتخاب شما باشد. 
- از نزدیکی به کســی که قادر به حفظ اسرار و رموز 

خود نیست، پرهیز کنید. 
- هیچ چیز فریبنده تر از تظاهر به فروتنی نیست. 

چطور قهرمان زندگی خودتان باشید؟ )2(
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روزی ابــن ســینا از جلــوی دکان 
آهنگری می گذشــت که کودکی را 
دید. آن کــودک از آهنگر مقداری 
آتش می خواســت. آهنگــر گفت: 
ظرف بیــاور تا در آن آتــش بریزم. 
کودک که ظرف همراه نداشت، خم 
شد و مشتی خاک از زمین برداشت 
و در کف دســت خود ریخت. آنگاه 
به آهنگر گفت: آتش بر کف دســتم 
بگذار.ابن ســینا، از تیزهوشی او به 

شــگفت آمد و در دل بر اســتعداد 
کودک شادمان شد. پس جلو رفت 
و نامش پرســید. کودک پاسخ داد: 
نامم بهمن یار اســت و از خانواده ای 

زرتشتی هستم.
 ابن ســینا او را به شاگردی گرفت و 
در تربیتش کوشید تا اینکه او یکی 
 از حاکمــان و دانشــمندان نامدار

 شــد و آیین مقدس اســالم را نیز 
پذیرفت.

آثــار بــزرگ منشــی را از کودکی 
می توان در رفتــار و زندگی بزرگان 

مشاهده کرد.

از بایزیــد بســطامی، عــارف بزرگ، 
پرسیدند: این مقام ارزشمند را چگونه 
یافتی؟ گفت: شــبی مادرم از من آب 
خواست. نگریســتم، آب در خانه نبود. 
کوزه برداشــتم و به جوی رفتم که آب 
بیــاورم. چون باز آمدم، مــادر خوابش 
برده بــود. پس با خویــش گفتم: »اگر 
بیدارش کنم، خطــاکار خواهم بود.« 
آنگاه ایستادم تا مگر بیدار شود. هنگام 
بامداد، او از خواب برخاست، سر بر کرد 

و پرســید: چرا ایســتاده ای؟! قصه را 
برایش گفتم. او به نماز ایســتاد و پس 
از به جای آوردن فریضه، دســت به دعا 
برداشت و گفت: »خدایا! چنان که این 
پسر را بزرگ و عزیز داشتی، اندر میان 

خلق نیز او را عزیز و بزرگ گردان«.
جلب رضایت مادر و تاثیــر دعای او در 
حق فرزند و اینکــه جلب رضایت مادر، 
آدمی را بــه مقام هــای واالی معنوی 

می رساند.

معلم یک مدرســه بــه بچه هــای کالس گفت 
که می خواهد با آنها بازی کنــد و فردا هر کدام 
یک کیســه پالســتیکی بردارند و درون آن به 
 تعــداد آدم هایی کــه از آنها بدشــان می آید ، 
ســیب زمینی بریزند و با خود به کودکســتان 

بیاورند تا بازی را شروع کنند.
فردا بچــه ها به شــوق بــازی با کیســه های 
پالستیکی به مدرسه آمدند و منتظر بودند بازی 
را شروع کنند .در کیسه  بعضی ها ۲، بعضی ها 3  

و بعضی ها5 سیب زمینی بود.

معلم به بچه ها گفت : تا یــک هفته هر کجا که 
می روند کیسه پالستیکی را با خود ببرند.

روزها به همین ترتیب گذشــت و کم کم بچه ها 
شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های 
گندیــده. به عــالوه ، آنهایی که ســیب زمینی 
بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته 

شده بودند .
پس از گذشت یک هفته بازی باالخره تمام شد 

و بچه ها راحت شدند.
معلم از بچــه ها پرســید : از اینکــه یک هفته 
ســیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه 

احساسی داشتید؟
بچه ها از اینکه مجبور بودند ، سیب زمینی های 

بد بو و ســنگین را همه جا با خــود حمل کنند 
شکایت داشتند.

آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی ، این 
چنین توضیح داد: این درســت شبیه وضعیتی 
اســت که شــما کینه آدم هایی که دوستشان 
ندارید را در دل خود نگــه می دارید و همه جا با 

خود می برید.
 بوی بد کینه و نفرت قلب شــما را فاسد می کند 
و شما آن را همه جا همراه خود حمل می کنید. 
حاال که شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای 
یک هفته نتوانســتید تحمل کنید پس چطور 
می خواهید بوی بد نفــرت را برای تمام عمر در 

دل خود تحمل کنید؟

سودوکو

چهره زشت نفرت!دعای مادرتیزهوشی شاگرد

تلنگریبرروح

آیا می دانید موفقیت شــما در انجام کارها بستگی به افرادی دارد 
که با آنها در ارتباط هســتید؟ مواردی را که برایتان پوچ و بیهوده 
و زیان آور اســت، به زندگی خود راه ندهید و در ضمن سعی کنید 
از افرادی که دارای افکار مسموم هســتند و در ادامه به آنها اشاره 
خواهیم کرد دوری کنید. چون در این صورت اســت که احساس 
ســبکبالی بیشــتری می کنید و می توانید از زندگی خود لذت 

بیشتری ببرید. 
افرادی که همیشه دروغ می گویند 

همه افراد دروغ می گویند؛ در واقع ممکن است در چند دقیقه اول 
مالقات با فردی جدید، او چندین بار به شــما دروغ بگوید. گرچه 
اکثر دروغ ها بی ضررند؛ اما همه چیز زمانی تغییر می کند که افراد 
مورد اعتمادتــان این عمل را انجام دهند. پس بهتر اســت اطراف 

خود را با افراد قابل اطمینان پر کنید تا حالتان بهتر شود. 

افرادی که در موردتان غیبت می کنند 
اشــخاصی هم وجــود دارند کــه به شــما لبخند می زننــد، اما 
پشت ســرتان غیبت می کنند. این افراد بســیار ترسو هستند و 
شجاعت مستقیم و صادقانه بیان کردن نظراتشان را در مقابل شما 
 ندارند.آنها از اینکه وانمود کنند دوستتان هستند، لذت می برند؛ 
در حالی که عمال آبرو و اعتبار شــما را از بین می برند و همان طور 

که می دانیم، امروز آبرو و اعتبار برای هر کس بسیار مهم است. 
افرادی که دوســتتان ندارند، اما عکس آن را وانمود 

می کنند 
در زندگی بســیاری از ما افرادی هســتند که تنها در زمانی که به 
نفعشان اســت، با ما مانند یک دوســت رفتار می کنند. این افراد 
دوستان دروغینی هستند که وقت گذرانی با دیگران برایشان مفرح 
است، اما زمانی که دیگران به کمکشان نیاز دارند، دیگر نمی توان 

آنها را پیدا کرد. اگر با چنین افرادی دوست هستید، بدانید که آنها 
متقلب هستند؛ زیرا در تصور شــما، یک تکیه گاه و پشتوانه امن 
برایتان می سازند و شــما هم تصور می کنید که می توانید آنها را 
حامی و یاور خــود بدانید. در حالی که وقتی دســت هایتان برای 

تکیه کردن به شانه آنها می رسد، به زمین می خورید. 
افرادی که مانع پیشرفتتان می شوند 

در زندگی واقعیتــی وجود دارد و آن این اســت که بســیاری از 
افرادی که آنها را دوســتان خود می نامید، نباید جزئی از زندگی 
شما شــوند. همان طور که زمان می گذرد، ما هم تغییر می کنیم 
و امیدها، آرزوها و اهدافمان نیز تغییر مــی کنند. به همین دلیل 
ناچار می شویم برخی روابط دوستانه قدیمی را رها کنیم، چون آنها 
نمی توانند پیشرفت ما را ببیند و از بهتر شدن وضعیت زندگیمان 

خوشحال نمی شوند. 

ورود  افراد  منفی ممنوع! )2(

آیا می دانی وقتی نیت و آرزوی تو برای دیگران خیر باشــد، همان 
نیت به خودت باز می گردد؟اگر برای کسی طلب آرامش و آسایش 
کنی، همان را دریافت خواهی کرد. اگر مهر و محبت را برای دیگران 
بخواهی، خودت هم از این مهر ومحبت برخوردار می شوی. اگر در 
دیگران فقط زیبایــی و خوبی را ببینی، دیگــران هم جذب زیبایی 
و خوبی تو می شــوند. به زبانی ســاده تر آنچه را که از قلبت بیرون 
بریزی، میزان بیشتری از آن را دریافت می کنی. به این مطلب بسیار 
دقت کن. زیرا کلید سعادت و موفقیت زندگی ات خواهد بود. وقتی 
ارتباط تو با دیگران عاری از هر گونه پیچیدگی باشد و ازشادی آنان 
شاد و از ناراحتی شان ناراحت شــوی، پروردگار هم به اندازه پاکی 
نیتت، خوشی و سعادت بر ســر راهت قرار می دهد. وقتی از نظر تو 
همه مردم گرامی و بنده خاص خداوند باشند، خواه ناخواه رفتار تو 
با آنها همراه با احترام، محبت و خلوص نیت خواهد بود که رضایت 
خاطرشان را فراهم می کند و به این جهت انرژی مثبتی از آنها ساطع 
می شود که با انرژی خاص تو همنوا می گردد و مواردی بسیار عالی 
برایت به ارمغان می آورد. اگر دوســت داری به کمال برســی، باید 
این کمال را در دیگران ببینی و از این بابــت آنها را گرامی بداری تا 
همین کمال در تو رخنه کند. زمانی که فریب هوای نفس را بخوری 
و دیگران را به حســاب نیاوری، در واقع ارتباط معنوی ات را با آنها 
قطع کرده ای که نه تنها در زندگی پیشــرفتی نخواهی کرد، بلکه 
به خاطر ایجاد انرژی منفی شــدید، مدام موانع زیادی، بر سر راهت 
سبز خواهند شد؛ در واقع دســت کم گرفتن دیگران موجب جذب 
انرژی منفی می شود. وقتی همه مردم را کالهبردار، گناهکار، تنبل 
و ... بدانی، حس برتری طلبی در تو تقویت می شود، کم کم از منبع 
انرژی الهی فاصله می گیری و در نهایت درهای نعمات الهی به رویت 
بسته خواهند شد. وقتی الگوی ذهنی ات را تغییر دهی و برای مردم 
در هر مقام و مرتبه ای ارزش قائل شــوی، انرژی ارتعاشــی ات باال 
می رود، یعنی از شــر هوای نفس خالص می شوی و در این صورت 

موارد مثبت و خوبی هم در زندگی ات پیش می آید. 

مثبتاندیشی
-اگر در خود امیدی حس نمی کنیــد، به این معنی 
نیست که هیچ امیدی وجود ندارد؛ فقط به این علت 
است که شــما به وجود امید اعتقاد ندارید. از آنجایی 
که ذهن مسئول هدایت بدن اســت، نهایتا این ذهن 
است که باعث می شــود رویایی به تحقق برسد و یا 

بالعکس. 
واقعیت زندگی شــما بازتابی از اندیشــه و تفکرات 
شماست و یکی از راه هایی اســت که باعث می شود 

هرچه که بدان باور دارید اتفاق بیفتد.
 بعضی وقت ها بهتر اســت آنچه را که فکر می کنید 

نمی توانید انجامش دهید حداقل تالشــتان را بکنید 
و در نهایت متوجه می شوید که شما واقعا می توانید. 

همه اینهــا از درون آغاز می شــود. شــما افکارتان 
را تنظیم می کنید و تنها کســی که می تواند ســر پا 

نگهتان دارد ، خود شما هستید.
-از خوردن بستنی قیفی در خیابان خجالت نکش!

از اینکه بایستی و از سوژه ای که خوشت آمده عکس 
بگیری

 از اینکه بنشــینی کنار کــودک فال فــروش و با او 
درد دل کنی

از اینکه وســط پیــاده رو» البته اگر مامــور نبود!« 
عشقت را در آغوش بگیری

از اینکه وسط جمع قربان صدقه مادرت بروی
از اینکه در کوچه با بچه ها دنبال هم کنید

از ابراز عالقه کردن به کسی که دوستش داری
از عصبانی شدن
از بلند خندیدن

از گریه کردن های بی دلیل
از کنار گذاشــتن آدم هایــی که تو را نمــی فهمند، 

خجالت نکش!

دلنوشته

کاریکاتور

 از هر دست بدهی 
از همان دست پس می گیری
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پیشنهاد سردبیر: 
کفـش هـایم کــو؟

فضای مجازی

دروازه بان ذوب آهن تصویری از خــودش و مدافع این تیم در زمین تنیس 
منتشــر کرد. دروازه بان و مدافع میانی ذوب آهن ظاهرا به غیر از فوتبال به 
رشته های ورزشی دیگری هم عالقه مندند. رشــید مظاهری تصویری از 
خودش را در کنار حجت حق وردی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 

منتشر کرد که آنها را راکت به دست در یک زمین تنیس نشان می دهد.

فوتبالیست  های تنیسور 

ســرمربی ایتالیایی بایرن مونیخ بعد از پیروزی برابر آیندهوون به ستایش 
از عملکرد شــاگردانش پرداخت و آنها را شایســته پیروزی دانست. کارلو 
آنچلوتی در نشســت خبری بعد از بازی گفت: این همان بایرنی است که 
انتظار دارم. بسیار خوب ظاهر شــدیم و در نهایت به آنچه که شایسته اش 
بودیم رســیدیم.او ادامه داد: از عملکرد شــاگردانم راضی هستم. باید در 
دیدارهای آینده هم قدرتمند ظاهر شــویم. اتلتیکو 
مادرید و بایرن مونیخ شــانس های اصلی صعود به 
دور بعد هستند و رقابت فشرده ای با این تیم داریم. 
اگر می خواهیــم که در ادامه به مشــکل برنخوریم 
باید بهتر از این ظاهر شویم. بایرن مونیخ با این 
پیــروزی کــه 
 به دســت آورد

 6 امتیازی شد و 
در رده دوم جــدول 

رده بندی باقی ماند. 

لوئیس انریکه، ســرمربی بارسا گفت: شــاید نتیجه 
پایانی کمی اغراق آمیز باشــد؛ ولی وقتی برابر تیمی 
مثل بارسا با مهاجمانی چون مســی، نیمار و سوارز، 

مرتکب چنین اشتباهاتی می شــوید، باید انتظار 
شکست سنگینی را نیز داشته باشید. توانایی های 

واقعی مسی را در این بازی دیدیم؛ گویی 
در مدرســه فوتبال بازی می کرد. این 

انتظاری است که همیشــه باید از مسی 
داشت. این یک نمایش واقعی فوتبال از سوی 
او بود. من و کســانی که مســی را هر روز در 

تمرینات می بینیم، می دانیم که او توان انجام 
چه کارهایی را دارد. او به همه کمک می کند و یک 

الگو است. بدون شک کسانی که به توانایی های مسی 
تردید دارند، ساده لوحند.

مدافع پیشــین لیورپول نســبت به آینده این تیم تحــت هدایت یورگن 
 کلوپ، ابراز امیدواری کرد.دنیل اگر، هافبک پیشین تیم فوتبال لیورپول 
در خصــوص شــرایط ایــن تیم با 
مربیگــری یورگــن کلــوپ اظهار 
داشت: تا کنون همه چیز در باشگاه 
پیشرفت خوبی داشته است، کلوپ 
شــرایط خوبــی در تیــم ایجاد 
کــرده و به خوبی توانســته 
ایده هایش را در سبک بازی 
آن پیاده کنــد. وی در مورد 
خداحافظی اش در فوتبال هم 
گفــت: دوری از فوتبال جزیره 
بسیار برایم سخت است. با اینکه 
از فوتبــال خداحافظی کرده ام 
امــا صادقانه بگویــم واقعا دلم 
برای حضور در زمین و بازی در 

لیورپول تنگ شده است.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا به ســتایش از بوفون پرداخت و او را 
بهترین دروازه بان تاریخ فوتبال جهان دانست.مارچلو لیپی  درباره بوفون 
گفت: بوفون از نظر من بهتریــن دروازه بان تاریخ 
فوتبال جهان است. من به خوبی این دروازه بان 
را می شناســم و می دانم تا چه اندازه بزرگ و 
تاثیر گذار است. وقتی یک دروازه بان کوچک 
اشــتباه می کند کمتر کســی به انتقــاد از او 
می پردازد؛ اما دروازه بان های بزرگ همواره زیر 
ذره بین هســتند و یک اشتباه از 
آنها باعث می شود تا بسیاری 
به انتقــاد بپردازنــد. بوفون 
بزرگ اســت و طبیعی است 
کــه وقتی اشــتباه کند به 
انتقــاد از او بپردازند. به 
هر حال بایــد بگویم که 
 او هنــوز هم نــزد من

 شماره 1 است.

آنچلوتی: 

این همان بایرنی است که انتظار دارم

 تردید داشتن به مسی 
ساده لوحی است

دنیل اگر: 

دلم برای حضور 
در زمین تنگ شده است

لیپی: 

بوفون بهترین دروازه بان تاریخ است

فوتبال جهان

.
ســلطان فوتبالی ها با اشــاره بــه اینکه ســرمربی تیــم ملی و 
پرســپولیس باید مشــکالت را کنار بگذارند و دوباره با هم تعامل 
 کننــد، گفت: »هــم برانکو خوبه، هــم کی روش.« علــی پروین 
در خصوص مشــکالتی کــه بین کارلــوس کــی روش و برانکو 
ایوانکوویچ به وجود آمده، اظهار داشــت: »واال به نظر ما هم آقای 
برانکو و هم آقای کــی روش باید این مشــکالت رو کنار بگذارن. 
این دو مربی از مربیای خارجی خوب فوتبال ایران هســتن. حیفه 
که با هم مشکل داشــته باشــن. فوتبال ایران هم باید تالش کنه 
این دوتا آشــتی کنن چون اگه اونا مشکل داشــته باشن آخرش 
به ضرر خودمونه نه اونا.«پروین ادامــه داد: »به نظر من هم برانکو 
خوبه، هم کی روش. واقعا نمیشه گفت کدوم از اون یکی بهتره. هر 
دوتا برای این فوتبال زحمت کشیدن. امیدوارم که یه روزی برسه 

مشکالت حل شه. اگه نیاز بود ما هم حاضریم بیایم کمک کنیم.«

سیاست سردار، مانع جدایی سروش می شود بازگشایی نقش جهان بدون طبقه دوم 
آجورلو را به عنوان مدیری می شناســیم که 
تبحر خاصی در حفظ بازیکنان تیمش دارد. 
آنهایی که زمان مدیریــت او در پاس تهران 
را به یاد می آورند خاطرشــان هست که در 
فصل نقــل وانتقاالت که ســرخابی های آن 
زمان متمول و قدرتمند پایتخت قصد جذب 
ســتاره های پاس تهران بعد از پایان خدمت 
سربازی شان را داشــتند آجورلو با روش ها 
و فرمول هــای منحصــر به فــردش چطور 
ســتاره  ها را ماندگار می کرد تا دســت هیچ 

رقیبی به آنها نرسد. 
حاال مجددا زمان قدرت نمایی آجورلو مقابل 
ســرخابی هایی رســیده که در کمین یکی 

دیگر از ستارگانش این بار در تراکتورسازی 
 نشســته  اند. حــاال احتمــاال آجورلــو باز 
هــم بــه ســراغ روش هــای منحصــر به 
 فــرد مدیریتی اش مــی رود تا ســروش را

 حداقل برای یک نیم فصل دیگر در تراکتور 
نگه دارد.

سال 86  ورزشگاه نقش جهان را به بهانه ساخت طبقه دوم و سقف 
آن تعطیل کردند. بدین ترتیب سپاهان مجبور شد برای یک دوره 

نامشخص میهمان ذوب آهن در فوالدشهر شود. 
از آن زمــان بارها تاریخ جدیــدی برای بازگشــایی نقش جهان 
اعالم  شد؛ اما هر بار به دلیل تکمیل نبودن پروژه به زمان نامعلوم 
دیگری موکول گردید تــا اینکه باالخره اعالم شــد نقش جهان 

آماده بازگشایی است. 
اما عکس هایی که از این پروژه ملی منتشر شد یک سوال بزرگ را 
در ذهن بیننده مطرح می کند. نقش جهان را به چه دلیل تعطیل 
کردید؟ ورزشگاهی که به بهانه ساخت طبقه دوم بیش از 10 سال 
تعطیل بود، حاال در شرایطی قرار اســت بار دیگر به بهره برداری 
برسد که عالوه بر اینکه سقف آن کامل نشــده بلکه اساسا طبقه 

17دوم هم قابل استفاده نیست.  

در اولین دیدار پس از خداحافظی محرم نویدکیا، روز گذشــته سپاهان پس از 
2 باخت متوالی در ورزشگاه فوالدشــهر برابر سیاه جامگان قرار  گرفت آن هم در 

حالی که به سه امتیاز دیدار نیاز مبرم داشت.
سپاهان با ترکیبی دگرگون شــده در این بازی حاضر شده بود و به خصوص در 
خط دفاعی با تغییر پست شجاع خلیل زاده از دفاع وسط به دفاع راست و آوردن 
آرمین سهرابیان به جای شجاع  به دنبال برطرف کردن ضعف خط دفاعی خود 
بود. شاگردان ویســی بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه 9 روی ضربه آزاد 

زیبای احسان حاج صفی پیش افتادند.
در ادامه هر 2 تیم روی ضعف دفاع تیم مقابل موقعیت هایی داشــتند که به گل 

تبدیل نشد.
ســپاهان نیمه دوم را هم خوب آغاز کرد و هنوز پنج دقیقه از آغاز بازی نگذشته 
بود که روی یک ضد حمله و روی پاس رسول نویدکیا، جالل الدین علی محمدی 
گل دوم را به ثمر رســاند. با این گل نیمکت ســپاهان خیالش تا حدودی بابت 

پیروزی راحت شد و دســت به تعویض گذاشــت تا بازیکنانی که کمتر در طول 
فصل به آنها بازی رسیده بود، بازی کنند.

در ادامه ســیاه جامگان مانند سپاهان روی یک ضربه ایســتگاهی به گل رسید 
تا با به حداقل رســیدن اختالف، 20 دقیقه پایانی، بازی با هیجان دنبال شــود. 
مقاومت سپاهان در دقایق پایانی بازی نتیجه داد و با زحمت پس از سه هفته به 

پیروزی رسید.
اتفاق ویژه:

این اولین بازی پس از خداحافظی محــرم نویدکیا بود که با کاپیتانی حاج صفی 
همراه بود. جالب اینکه کاپیتان جدید سپاهان در اولین بازی که رسماً کاپیتان 

اول بود گل زیبایی هم به ثمر رساند.
بهترین بازیکن:

احســان حاج صفی عالوه بر گل زیبایی که به ثمر رساند در دفاع هم خوب بود تا 
بهترین بازیکن زمین لقب بگیرد.

پیشکســوت فوتبال اصفهان در مورد خداحافظی محرم نویدکیا 
از فوتبال اظهار داشــت: هر آمدنــی یک رفتنی هــم دارد و تمام 
فوتبالیست های بزرگ دنیا یک زمانی فوتبال بازی می کنند و بعد از 
آن از فوتبال خداحافظی می کنند. به هر حال نویدکیا تشخیص داد 

که االن موقع خداحافظی اش است.
حســین چرخابی ادامــه داد: بازیکنانی که در تیمی بســیار موثر 
بوده اند، خودشان روی این مسئله بیشتر حساسیت نشان می دهند 
اما متاســفانه در فوتبال ما خداحافظی بازیکنــان خیلی خوب و 

درست انجام نمی شود. 
وی در مورد کمک هایی که محرم نویدکیا در آینده می تواند به تیم 
ســپاهان بکند گفت: با توجه به اینکه محرم بازیکن باهوشی بود، 
می تواند مربی خوبی هم باشــد و وقتی یک بازیکن باهوش باشــد 
یعنی فوتبال را خوب می فهمد و کســی که فوتبال را خوب بفهمد 

می تواند در زمینه مربیگری هم موفق باشد.

وی ادامه داد: اما نویدکیا یادش باشد که حتما دوره های مربیگری 
را پشت ســر بگذارد؛ چرا که بهترین موقع االن است که از فوتبال 
خداحافظی کرده و چه بهتر که این دوران را در یک کشور خارجی 
مانند آلمان بگذراند و بر دانش و اطالعتــش اضافه کند و مطمئن 
باشــید محرم می تواند روزی یک مربی بســیار خوب برای باشگاه 

سپاهان باشد.
چرخابی در پاسخ به این سوال که آیا در آینده باز هم اسطوره هایی 
مانند محرم نویدکیا در فوتبال اصفهــان خواهیم دید یا خیر، بیان 
کرد: محرم حاصل زمانی بود که مدیرانــی مانند ابراهیم خلیلی و 
محمدرضا ســاکت در باشگاه ســپاهان مشــغول به کار بودند و 
متاسفانه مدیرانی که بعد از رفتن ساکت آمدند، تا نوک دماغشان 
را بیشــتر ندیدند و از آن به بعد ما کمتر دیدیم که باشگاه سپاهان 
اسطوره هایی مانند نویدکیا معرفی کند و احسان حاج صفی نیز در 

زمان ساکت کشف شد.
وی ادامه داد: اگر روند فعلی در باشــگاه های ســپاهان و ذوب آهن 
ادامه پیدا کند که هیچ توجهی به تیم های پایه نمی شود و وقتی که 
مربیان تیم های پایه از حقوق های دو سال پیش خود هنوز طلبکار 
هستند، اگر هم بتوانند بازیکن پرورش بدهند، دل و دماغ این کار را 
نخواهند داشت؛ بنابراین نباید انتظار داشت که اسطوره هایی مانند 
محرم نویدکیا و قاسم حدادی فر به زودی در اصفهان به وجود بیاید.

 محمود گــودرزی وزیر 
ورزش و جوانــان پس 
از نشستی که با حسن 
روحانی داشت از سمت 
خود استعفا کرد تا عمر 
مدیریتش در ورزش به 
چهار ســال نرسد و در 
ماه های پایانی عمر دولت 
یازدهم از این مسئولیت 
روحانی  برود.حســن 
رییس جمهور با صدور 
حکمی رســمی نصرا...
ســجادی را به عنوان 
سرپرست وزارت ورزش 

و جوانان منصوب کرد.

چهره  روز دیدگاه

پیشکسوت فوتبال اصفهان:

سپاهان و ذوب آهن دیگر اسطوره 
نمی سازند

سجادی سرپرست وزارت ورزش شد

سپاهان پس از دو باخت متوالی در فوالدشهر، برد

رستگاری در پسا محرم

صعود العیــن امارات به فینــال لیگ قهرمانان اتفاقی اســت 
که می تواند تاثیر زیادی در ســهمیه فوتبال ایــران در جام 
 AFC باشــگاه های آســیا داشــته باشــد. در قوانین جدید
نتیجه گیری تیم های هر کشور در دوره های گذشته در کنار 

امکانات، وضعیت اســتادیوم ها 
و اسناد باشــگاه ها نقش 

تعــداد  در  پر رنگــی 
سهمیه های هر کشور 
دارد.ایران و عربستان 
گذشــته  فصــل  در 
ســهمیه  باالتریــن 
ممکــن )یعنی 1+3 
خود  رابه  ســهمیه( 

ص  ختصا ا

دادند و بعد از این دو کشــور قطر و امارات با سهمیه 2+2 در 
رده های بعدی قرار داشــتند. اتفاقی که البته ممکن است با 
توجه به اتفاقات رخ داده در ســال گذشــته و نتایج تیم های 

باشگاهی ایران دستخوش تغییر شود.
یکی از عوامل تاثیر گذار در اعطای سهمیه به فدراسیون های 
غرب آســیا، نتایج تیم های باشگاهی اســت. چهار نماینده 
فوتبال ایران در آخرین حضور در رقابت های آسیایی برخالف 
نمایندگان قطــر و امارات، عملکرد دور از انتظاری داشــتند. 
نفت تهــران در مرحله پلی آف حذف شــد. ســپاهان با ارائه 
نمایشی ناامیدکننده در مرحله گروهی از دور مسابقات کنار 
رفت و دو تیم تراکتورســازی و ذوب آهن بــا صعود از مرحله 
گروهــی در اولین دور حذفی مســابقات شکســت خوردند. 
اتفاقی کــه منجر به کاهــش امتیاز ایران در جــدول اعطای 
ســهمیه خواهد شــد و با توجه به صعود نماینده های امارات 
و قطر به دیدار نیمه نهایی، ســهمیه های ایران در آســتانه از 
دست رفتن است.در صورت کاهش ســهمیه ایران در 
رقابت های آســیایی، سهمیه باشــگاه های ایرانی 
به 2+2 کاهش خواهــد یافت. در صــورت کاهش 
ســهمیه ایران در فصل آینده، استقالل خوزستان و 
ذوب آهن مســتقیما راهی مرحله گروهی خواهند 
شد. پرسپولیس )به عنوان نماینده سوم ایران( باید 
در یک دیدار پلی آف که میزبان آن است، شرکت 
کند و بعد از پیروزی در این دیــدار راهی مرحله 
گروهی شود. استقالل تهران، چهارمین نماینده 
ایران، نیز باید از مسیر سخت دو بازی پلی آف 
عبور کند. دو دیدار تــک حذفی، که اولین 
بــازی آن در ایران اســت، اســتقالل در 
صورت پیروزی در این بازی در مرحله بعد 
پلی آف باید خارج از خانه به مصاف تیمی 
از دو کشــور برتر یعنی عربستان و احتماال 

امارات برود.
البته فوتبال ایران حتی با توجه به نتایج تیم های اماراتی 
و قطری کامال ناامید نیست. با تصمیم AFC نتایج تیم های 
ملی هر کشــور نیز نقش پر رنگی در ســهمیه آنها دارد؛ با 
توجه به این موضوع شــاید نتایج درخشــان تیم ملی در 
مقدماتی جــام جهانی به کمک فوتبال باشــگاهی ایران 
بیاید. این بار کی روش و شــاگردانش در تیم ملی برای 
جبران تعطیلــی های لیگ، هدیه ای بــزرگ به فوتبال 
ایران بدهند. 30 نوامبر یا 10 آذر AFC برای مشــخص 
کردن آخرین وضعیت تیم ها در جــدول امتیاز دهی 
خود جلســه ای برگزار می کند که در این جلسه تعداد 

سهمیه هر کشور مشخص خواهد شد.

اگر در ســال های دهه شــصت یا هفتاد تحصیل کرده 
باشــید ، حتما به خاطر می آورید  که یکی از مهم ترین 
نکات برنامه  درســی برای دانش آموزان روز و ســاعت 
ورزش بــود . روزی که در آن ســاعت ورزش بود تفاوتی 
خاص با روزهای دیگر داشــت . حس خوب پوشــیدن 
کاپشــن و شــلوار های ورزشــی یــک رنگ بــه جای 
لباس هایی که هر روز می پوشــیدیم وکفش های کتانی 
اســتوک دار که با پوشیدنشــان آنچنان حس غروربه ما 
دست می داد که گویا برترین کفش ها را  به پا کرده ایم.

هــر چنــد درس ورزش به عنوان درســی پــر اهمیت 
شناخته نمی شــد ولی برای اکثر دانش آموزان، پرشور 
و هیجان بود. کار با ســخنرانی دبیر ورزش آغاز می شد 
و در ادامه نرمش و دویدن و پــس از آن بر پایی فوتبال.

اکثر دانش آموزان حتی کســانی که در درس های دیگر 
سســتی می کردند در این امر کوشــا بودند و با هیجان 
خاصی به بازی و فعالیت مــی پرداختند .دانش آموزانی 
هم که به فوتبال عالقه ای نداشــتند با تنیس روی میز 
یا والیبال بــه فعالیت مــی پرداختند. زمین آســفالت 
مدرسه با خط کشــی های فرســوده اش و دروازه های 
آهنینی که گشــودن آن به اندازه یه کاپ قهرمانی لذت 
بخش بود، آوردگاهی برای شــور و هیجان دوران خوش 
نوجوانی بود. ساعت ورزش با همه محدودیت ها و کمبود 
امکاناتش ساعتی خوش و فرح بخش بود به خصوص اگر 
در آخرین زنگ مدرسه برگزار می شــد .شوق ورزش و 

بــت فعالیت آنقدر بود کــه دانش آموزان  نو
دیگر مدرســه را به تماشای ورزش 
وا می داشــت. گاهی تــا چند روز 
پــس از ورزش هم بــازار بحث و 
نقد  مســابقه گرم بــود و انتظار 
برای جلســه  بعد در نگاه ها موج 
مــی زد. بحث فعالیــت به همین 
جا خالصه نمی شــد در روزگاری 
که خبر از تاکســی سرویس نبود 

دوچرخه وسیله مناســبی برای رفت و آمد دانش آموزان 
محســوب می شــدکوچه ها مملو از بچه هایی بود که به 
دنبال توپ می دویدند یــا فعالیت های هــوازی انجام 
می دادند. ســال ها به این صورت ســپری شد نسل ها 
عوض شــدند کتانی ها و توپ های چهل تکه و بازی های 
پر انرژی کــم کم از خاطره ها رفتند و بــه جای آنها پای 
بازی های کامپیوتری به خانه باز شــد. دیگر صحبت از 
ساعت ورزش در مدرسه مطرح نیســت ،امکانات بیشتر 
از قبــل شــده است،ســالن های ورزشــی ،کفش های 
مناســب  و گوناگون و ورزش های متنوع... اما این نسل 
مثل نســل های قبل فعال و پر انرژی نیست. لباس گران 
قیمت دیگر بوی خســتگی فعالیت را به خود نمی گیرد.
دیوار کوچه ها دیگر صدای نفس نفس زدن نمی شــنود.

 همه جا بحــث فالن بازی و روش رســیدن بــه مراحل 
باالتراست.

 زنگ ورزش بیشتر به زمان تفریح بدون سرو صدا شبیه 
است . در این بین هنوز هم دانش آموزانی پیدا می شوند 
که دارای مدال های گوناگون در رشــته خاصی هستند 
اما به طور کلی نســل امروز نســلی بی تمایل به فعالیت 
بدنی است نســلی که تمایل به یکی نشــینی دارد. نسل 
فست فود ها و تاکســی سرویس ها نســلی که حتی به 
جای قدم برداشتن، از وســیله جدیدی به نام »اسکوتر« 
اســتفاده می کند. شــکم های باال آمده و نفس های به 
تنگ آمده حکایت از این دارد که ما برای فرزندانمان راه 
نادرستی را انتخاب کرده ایم .به تعبیر خودمان همه نوع 
وســیله رفاهی را فراهم کرده ایم تا گرد ماللی بر خاطر 
فرزند دلبندمان ننشــیند اما خبــر نداریم که 
زندگی بدون تحرک عالوه بر جســم ،روح 
فرزندانمــان را هم بیمــار می کند. این 
روزها وقتی به روحیــه و بی تحرکی 
نســل جدید مــی نگرم بیشــتر 
دلتنگ کتانی هایم می شــوم 
 و از خــود مــی پرســم 

»کفش هایم کو ...«

30 نوامبر روز سرنوشت ساز فوتبال ایران؛

کی  روش به کمک سرخابی ها می آید؟
درحسرت زنگ های ورزش؛

کفـش هـایم کــو؟

برانکو و کی روش مشکالت را کنار بگذارند
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پیشنهاد سردبیر: 
زاینده رود مطالبه به حق مردم اصفهان است

خطبه

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه دولــت باید انتقادات را 
با روی باز بپذیرد، گفت: مســئوالن اشــتباه فکر می کنند که با 
ارتباط آمریکا، مشــکالت ما برطرف می شــود.  حجت االسالم 
ســید مجتبی میردامادی در خطبه های ایــن هفته نماز جمعه 
شــهر اصفهان پیرامون بحث های مختلفی که در زمینه ارتباط 
با آمریکا و ضرورت آن مطرح می شــود، اظهار داشت: بنده بارها 
عنوان کرده ام مســئوالن اشــتباه فکر می کنند که بــا ارتباط 
آمریکا، مشکالت ما حل می شود. از خودم صحبتی نمی کنم زیرا 
بنده نیز یک مقلد هستم و شما را به سخنان رهبر معظم انقالب 
استناد می دهم که ایشــان فرمودند” این نهایت جهل و نادانی 

است که فکر کنیم می شود با این افراد کنار بیاییم.”
وی ادامه داد: رهبر انقالب خطاب به مســئوالن عنوان کرده اند 
اگر در مسئله هسته ای عقب بکشیم، آن ها بحث سامانه موشکی 
را مطرح می کنند و اگر در مســئله موشــکی نیز عقب بکشیم، 
آمریکایی ها مســئله مقاومت را مطرح می کنند و پس از آن نیز 
مسائل حقوق بشر را بیان می کنند و در مرحله پایانی، در تالش 
هستند که همه معیارهای خود را به ما و دیگر کشورهای جهان 

قالب کنند.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه امید بســتن به این کشــورها 
جز ضرر چیزی برای ما به دنبال نــدارد چراکه آن ها جز بردگی 
انتظاری از ما ندارنــد، افزود: در واقع زمانی کافــران با ما رفیق 
می شــوند که ارزش های خود را کنار بگذاریم و مانند آل سعود 
که نوکر حلقه به گوش آنها شــده اند، رفتار کنیم.  وی با اشــاره 
به ســخنرانی اخیر وزیر بهداشــت و واکنش های او به انتقادات 
مطرح شــده علیه دولت خاطرنشــان کرد: من همیشه از وزیر 
بهداشــت به عنوان یکی از وزرای شــاخص دولت یازدهم یاد 
می کنم و یکی از کسانی بوده که همیشــه به او دلبسته بوده ام 
اما او در جمع روانشناسان، ســخنانی بر زبان آورد و از سخنان 
تخصصی خودداری کرد.   میردامادی افزود: وی در ســخنرانی 
اخیر خود از انتقادات پیرامون دولت گالیه کرده و آن را مطلوب 
ندانسته اســت، با این حال، انتقاد سازنده ســبب بهبود شرایط 
کشور می شود. دولتی که از نخستین شعارهای خود، به موضوع 
انتقادپذیری اشاره می کند، باید هنگام انتقاد یکی از ائمه جمعه، 
با پذیرش آن، زمینه رفع مشــکالت را فراهــم کند و در صورت 
ناصحیح بودن انتقــاد، دالیل منطقی خــود را در این زمینه بر 
زبان آورد چراکه انتقاد سازنده ســبب اختالف افکنی در کشور 
نمی شود و نتایج مناســبی را به دنبال دارد چراکه گوش انسان 
باید برای انتقادپذیری باز باشــد.  وی با اشاره به سالروز شهادت 
مصطفی خمینی در ســال 56 اظهار داشــت: بایــد بگویم که 
شهادت ایشــان برای مردم بســیار تأثیرگذار به شمار می رفت 
چراکه وی در علم و شجاعت بســیار بی نظیر بود و مردم نسبت 
به شهادت این شــخصیت بسیار حســاس بودند و به خوبی یاد 
داریم که با شهادت ایشــان، آتش زیر خاکستر مردم روشن شد. 
وی خاطرنشان کرد: به نظر من می توان آل سعود را کافر بنامیم 
چراکه آن ها به هیــچ چیزی پایبند نیســتند و درباره آن توجه 
الزم را نشــان نمی دهند. تاکنون قریب 10 هــزار در این جنگ 
کشته شــده اند و نزدیک به 1000 کودک در زیر آوارها مدفون 
شده اند. وی ادامه داد: آنقدر باید قدرت پیدا کنیم تا دشمنان از 
ما هراس داشته باشــند یا اگر کشورمان مورد تجاوز قرار گرفت، 

بتوانیم آن کشور را تا مرز نابودی بکشانیم.

امام جمعه موقت اصفهان:

وزیر بهداشت
تخصصی حرف نزد

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان گفت: در حال حاضــر 20 پروژه در محدوده 
دولتخانه صفویه در دســت اجراست که طبق برنامه 

زمانبندی شده انجام می شود. 
حســین جعفــری در گفتگــو بــا خبرنــگار ایمنا 
اظهارکرد: پیاده راه ســازی میدان امام خمینی)ره( 
و خیابان های منتهی به میدان شــامل خیابان های 
ســپه و حافظ ، پیاده راه ســازی خیابــان چهارباغ 
عباســی و احیاء بازارچه ها در محــدوده دولتخانه 
 صفویه از جملــه پروژه هــای محــدوده دولتخانه

صفویه است.
وی تاکیــد کــرد: طرح احیــای دولتخانــه صفوی 
حدفاصل میدان امــام)ره( تا محــور چهارباغ یکی 
از طرح هایی اســت که بــه اجماع خوبی رســیده و 
شهرداری مصمم اســت با همکاری دســتگاه های 

ذیربط این مهم را محقق کند.
مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: با اجراي طــرح دولتخانه 
صفوي، طــرح وضعیت موجــود این محــدوده بر 
اساس مدارک تاریخي با حال و هواي اصفهان قدیم 

ساماندهي مي شود.

در جلسه مدیران روابط عمومی کالن شهرهای کشور 
با اشاره به ضرورت تشــکیل کارگروه فضای مجازی از 
یک سو و پیشگامی روابط عمومی شهرداری اصفهان 
در این امر از سوی دیگر ”کارگروه فضای مجازی روابط 
عمومی کالن شهرهای کشــور” با انتخاب اصفهان به 
عنوان ریاست این کارگروه تشــکیل شد. هادی نباتی 
نژاد، مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان پیرامون 
مســائل مطرح شــده در این نشســت اظهارداشت: 
برگزاری این نشست ها در سطح کالنشهر های مختلف 
کشــور ، با توجه به دغدغه های مختلف این شــهر ها، 
شرایط مناسبی در روند فعالیت مدیران روابط عمومی 
ایجاد می کنــد و در به ثمر نشســتن اتفاقات مختلف 
شــهری تاثیرگذار اســت. شــعار این نشست »کالن 

شهرهای ایران، پایتخت های بین المللی« است.
وی در بخش پایانی ســخنان خود در خصوص انتخاب 
اصفهان به عنوان ریاســت کارگروه فضــای مجازی 
گفت: با توجه به فعالیت های متعدد و تجربه شهرداری 
اصفهان در بحث شــبکه های اجتماعــی، در مصوبات 
نشست بیســت و هفتم مقرر شــد، ”کارگروه فضای 
مجازی” به ریاست شــهرداری اصفهان و با همکاری 

شهرداری تهران، کرج و ارومیه شکل بگیرد .

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

20 پروژه در دولتخانه 
صفویه در دست اجراست

روابط عمومی شهرداری اصفهان انتخاب شد؛

ریاست کارگروه فضای 
مجازی کالن شهرها

خبرنمایشگاهشهرداری
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

زاینده رود مطالبه به حق
 مردم اصفهان است

از امروز

یار مهربان
به جهان نما می رود

محمد علی شــاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس شــورای اســالمی  در دیدار با 
استاندار اصفهان اظهار داشت: زاینده رود هویت مردم و 
تمام روح و زندگی مردم اصفهان است و باید این مطالبه 
به حق مردم برآورده شود. وی با بیان اینکه آب و محیط 
زیست پایه و اساس امنیت غذایی در کشور و در استان 
اصفهان است، گفت: استان اصفهان ظرفیت های بسیار 
زیادی برای توسعه کشــاورزی، صنعتی و گردشگری 
دارد و اتفاقات بســیار خوبی نیز در سال های اخیر در 
این خصوص افتاده است. رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه اصفهان با مشکالت بســیاری نیز مواجه است، 
گفت: درصدد هســتیم که با نشســت های مختلف با 
بخش خصوصی و دســتگاه های مربوطــه بتوانیم در 
جهت حمایت و برون رفت از مشکالت استان اصفهان 
که مهمترین آن ها آب و محیط زیست است، گام های 

خوبی برداشته شود.  
 شــاعری اضافه کرد: معتقدیم که بــا کمک مجلس، 
دولت و مردم می توانیم به اهداف توســعه در استان ها 

بیشتر، راحت تر و با هزینه کمتر دست یابیم. .

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: 
هشــتمین نمایشــگاه یارمهربان در طبقه اول ارگ 

جهان نما افتتاح می شود.
علی قاســم زاده اظهارکرد: در هشــتمین نمایشگاه 
یارمهربــان 8 هــزار عنــوان کتــاب در اختیــار 

بازدیدکنندگان قرار مي گیرد.
وی افزود: هشتمین نمایشگاه یار مهربان از یک تا 6 
آبانماه سال جاري در طبقه اول ارگ جهان نما، در 2 
حوزه کتاب و لوازم ورزشي، با حضور اتحادیه ناشران 

اصفهان به عنوان متولي برگزار مي شود.
معاون فرهنگــی، اجتماعــی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: میزان مساعدت ها در این نمایشگاه 
به مدارس نسبت به سال گذشته 3 برابر شده است به 
طوری که براي هر مدرســه ابتدایي 700 هزار تومان 
و براي هر مدرسه متوســطه 900 هزار تومان در نظر 

گرفته شده است.
قاســم زاده ادامه داد:  براي نمایشــگاه امســال، 11 
میلیارد ریــال اعتبــار اختصاص یافته اســت که 3 
هزار میلیــارد آن در بخــش ورزش و 8 هزار میلیارد 
 ریــال آن بــراي بخش هــاي دیگر در نظــر گرفته

شده است. 

پارلمان

بعدازظهر پنجشــنبه نخستین مراسم ســالگرد شهادت 
مدافعان حرم شهیدان ســرهنگ پاسدار »مسلم خیزاب« 
و ستوان دوم پاســدار »حمیدرضا دایی تقی« در گلستان 

شهدای اصفهان برگزار شد.
فضای گلستان شــهدای اصفهان این بار برای عطرافشانی 
قبوری معطر شده بود که خودشــان الله های سرخ زینبی 
هستند، اما با این حال دور تا دور ســنگ قبر این شهیدان 
واال مقام با گل های رز قرمز که نماد عاشــقی است، تزیین 

شده بود.
حضور خانواده و به خصوص فرزندان این شــهیدان مدافع 

حرم در کنــار آرامگاه آنان و صحبت کردن درباره ســبک 
زندگی این دو شــهید نیز به تاثیر گذاری هرچه بیشتر در 

روح جوانان حاضر در گلستان شهدا می انجامید.
داخل خیمه حسینی گلستان شهدا، محل اصلی برگزاری 
سالگرد شهادت این دو مدافع حرم نیز با استفاده از تصاویر 
شــهید خیزاب و شــهید دایی تقی و همچنین تصویری از 
گنبد طالیی رنگ حضرت زینب)س( فضاســازی  شــده 
 بــود و جمعیت بســیاری را بــرای حضور در ایــن مکان

فرا می خواند.
ابتدای مراســم حجت االســالم مهــدوی ارفع بــه ایراد 

سخنرانی پیرامون نقش شــهدای مدافع حرم در سوریه و 
مبارزه با نیروهای داعش پرداخت و سپس جمعیت همراه 
و همنوا با مداحی سید رضا نریمانی با زمزمه کردن ابیاتی 
از متن مدیحه های مربوط به مدافعان حرم، به ســینه زنی 
پرداختند. همچنین در این مراســم از دو کتاب به عنوان 
کتاب های تخصصــی مرتبط بــا خاطــرات و زندگینامه 
شــهدای مدافع حرم رونمایی شــد که کتــاب »پاکی و 
پایداری« مربــوط به خاطرات شــهید مســلم خیزاب و 
کتاب »موجی که آرام گرفت« مجموعه خاطرات شــهید 

حمیدرضا دایی تقی است.

همراه با رونمایی از 2 جلد کتاب مدافعان حرم؛

سالگرد الله های سرخ زینبی در اصفهان برگزار شد

اســالمی  جامعه  کنگره  دهمین 
روز  اصفهان  اســتان  مهندسین 
گذشته برگزار شد. محمدرضا باهنر میهمان ویژه این 
کنگره بود و دفتر اصفهان را موفق ترین دفتر جامعه 
اسالمی مهندسین در سطح کشور معرفی کرد و گفت 
که پایداری، استقامت و انگیزه بسیار خوب موسسان 

دفتر جامعه از دالیل موفقیت آنها است.
در ادامه گزیده ای از ســخنان باهنــر را در جمع اعضای 

جامعه اسالمی مهندسین استان اصفهان می خوانید؛ 
  ما به دنبال توســعه کمی اعضا هستیم و در همین راستا 
مقرر شــده که در کنگره آینده به طور متوسط به ازای هر 
150 هزار نفر جمعیت کشــور یک عضو جامعه اســالمی 
مهندسین داشته باشیم و به نوعی 5 هزار عضو فعلی به 9 

هزار نفر افزایش پیدا کند.
  وضعیت منطقه غرب آسیا، به ویژه سوریه، عراق، یمن، 
بحرین و غیره، بسیار ویژه و حســاس است و باید بگوییم 
گرفتاری های بســیار شــدیدی وجــود دارد و با وضعیت 

حساس و تعیین کننده ای روبه رو هستیم.
  پس از جنــگ جهانی دوم و انفجــار بمب های اتمی در 
ژاپن، ابرقدرت ها هر 10 سال یک بار مسئله تهدید سالح 
هسته ای را استفاده می کردند اما اکنون در چند سال اخیر 

به صورت خیلی جدی این موضوع مطرح شده است.
  در ســابقه انتخابات آمریکا این گونــه چیپ حرف زدن 
سابقه نداشته است و به نظر یکی از تفریحاتی که می توان 

داشت دیدن مناظرات ترامپ و کلینتون است.
  موصل به ســرعت در حال پاکسازی اســت و برخی از 

طرف هــای درگیــری به دنبال ایجاد کشــور مســتقل 
کردنشین هستند. از مرز مشترک 800 کیلومتری سوریه 

و عراق، حدود 700 کیلومتر در اختیار کردهاست و مایل 
هستند تا کشور مستقل کردنشــین را ایجاد کنند که اگر 

این خواب محقق شود حتما 
اســرائیل دوم در منطقــه 

ایجاد خواهد شد.
  خوشــبختانه دو مرکــز 
بســیار مقتدر تروریست ها 
زیِر هجمه نیروهای اسالمی 
قــرار دارد. وزیــر جنــگ 
اسرائیل مدعی شده بود که 
داعش در حال تمام شــدن 
جبهــه  بایــد  و  اســت 
النصــره را تقویــت کنیم، 
آمریکایی هــا نیــز در این 
راستا چه به صورت رسمی 
 و چه غیر رستمی از داعش

عبور کرده اند.
  به صورت جدی در عرصه 

انتخابات وارد شــویم، باید وحدت اصولگرایان را افزایش 
دهیم اما نباید از تجمع و وحدت گذشته صرفِ نظر کنیم. 

با برخی از اصولگرایــان اختالف نظر داشــته و داریم اما 
باید وحدت نیز داشته باشــیم تا در انتخابات آینده پیروز 
 شــویم، چون عدم وحدت احتمال شکست اصولگرایان را

زیاد می کند.
  رفتــن احمدی نژاد به نفع کشــور اســت. امید جریان 
اصالح  طلــب این بــود که اگــر احمدی نــژاد در صحنه 
می ماند اختــالف میــان اصولگرایان به وجــود می آمد 
 اما اکنون کــه احمدی نژاد نیســت، نگــران تفاهم میان

اصولگرایان هستند.
  دربــاره اصالح طلبــان حرف هــای کمرنگــی زده 
شــده و تحلیل ما این اســت که آن هــا از روحانی عبور 
 نمی کنند و شــرایط نیز به گونه ای اســت که نمی توانند

عبور کنند.
  برخــی از اصالح طلبــان نگران رای نیــاوردن روحانی 
هستند، برخی نیز نگران ردصالحیت روحانی بوده اما این 
افراد به فکر مظلوم نمایی هســتند، هیچ مقوله ای درباره 
رد صالحیــت روحانی وجود ندارد و رد صالحیت شــدن 
وی اتفاق نخواهد افتاد. ما به دنبال جنگ و لشکرکشــی 
نیســتیم در حالی که رقابــت جدی داریــم و باید فضای 

انتخاباتی شاداب باشد.

دهمین کنگره جامعه اسالمی مهندسین در استان اصفهان برگزار شد؛

باهنر: رفتن احمدی نژاد، به نفع کشور شد!

برخی از اصالح طلبان 
نگران رای نیاوردن 

روحانی هستند، 
برخی نیز نگران 

ردصالحیت روحانی 
بوده اما این افراد به 

فکر مظلوم نمایی 
هستند

زاینده رود

دبیر جامعه اسالمی مهندسین اصفهان:

خط مشی جامعه اسالمی مهندسین
باید همان راه و روش شهید بهشتی باشد

آیت ا... مهدوی:

باید در انجام وظایف اجتماعی که امام و شهدا بر عهده  ما 
گذاشتند از یکدیگر سبقت بگیریم

سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار سابق اصفهان هم روز 
گذشته پس از مدت ها دوباره در شهری که سال ها ردای 
شــهردار آن را برتن داشت، ظاهر شــد. بهانه هم حضور 
در جمع اعضای کنگره جامعه اســالمی مهندسین بود.  
سقائیان نژاد هم از سخنرانان مراســم دیروز صبح بود و 
با بیان اینکه بیش از 25 ســال از تاسیس جامعه اسالمی 
مهندسین در اســتان اصفهان می گذرد، گفت: در مدت 
فعالیت خود فراز و نشــیب های متعــددی را گذرانده ایم 
که سبب کســب تجربیات بســیار در دوران فعالیت این 
تشکل شده است.از اقدامات اولیه  ما این بود که با آیت اهلل 
مظاهری صحبت کردیم تا درس های اخالقی شــان را در 
اســتان اصفهان برگزار کنند، در مجموع اقدامات خوبی 
در راستای ارتقا و مســائل فرهنگی به راه افتاد که اثرات 

مثبتی از خود به جا گذاشته است.
ســقائیان نژاد با بیان اینکه خط مشــی جامعه اسالمی 

مهندســین باید خط مشی شهید بهشــتی باشد، گفت: 
رویکردمــان حفظ و حراســت از دســتاوردهای انقالب 
اسالمی اســت و در حال حاضر هر روز جوانان زیادی به 
جامعه اســالمی مهندسین افزوده می شــوند که حضور 
آنها فرصت خوبی برای برپا شدن فعالیت های این تشکل 
است.بدون تشکیالت در کشورمان نمی توان فعالیت کرد 
و هنوز در کشورمان حزب قوی نداریم. این تشکیالت باید 
در خط اســالم و والیت حرکت کند و نمی شود یک روزه 
نماینده مجلس و رئیس جمهور شــد. اعضای این تشکل 
در بدو عضویت خود به صورت ویژه آموزش های اعتقادی 
و احکامی و سپس آموزش های سیاسی را می بینند.هدف 
ما این اســت که فعاالن این تشــکل تحت آموزش های 
صحیح و اصولی قرار گیرند، در همین راستا اگر نمی توان 
جوانان را دور هم جمع کــرد باید از طریق فضای مجازی 

آموزش های از راه دور را در دستور کار قرار دهیم.

آیت ا... سید ابوالحســن مهدوی در دهمین کنگره جامعه 
اسالمی مهندســین اســتان اصفهان اظهار کرد: یکی از 
کارهای خیری که باید در آن ســبقت گرفت، تشکل هایی 
اســت که اتحاد در فکــر و اهداف آن هــا را دور هم جمع 
می کند. وی با اشاره به آیه 148 ســوره بقره افزود: قرآن 
مژده داده اســت که در کارهای خیر از یکدیگر ســبقت 
بگیرید و قطعاً هر کجا که باشــید خدا همه شــما را جمع 
می کند.عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه این آیه 
به صبح جمعه ظهور اشاره دارد، گفت: صبح جمعه ظهور 
10 هزار نفر، لشــکر اولیه امام زمان)عج(را از اطراف دنیا 

تشکیل می دهند . 
آیت ا... مهدوی تصریح کرد: قرآن کریم در این آیه صفات 
10 هزار یاور حضرت ولی عصــر را معرفی می کند که یکی 
از ویژگی های آنان این است که سبقت به خیر می گیرند و 
به خاطر همین خداوند آن ها را دورهم جمع می کند. وی 

عنوان کرد: بنا بر روایات سادات سه گروه هستند که دسته 
اول شیعه نیســتند و ظلم به خودشان کردند که والیت را 
نپذیرفتند، دسته دوم ســادات متوسط هستند که شیعه 
هستند ولی معصوم نیستند ولی گروه سوم امامان معصوم 
هستند که درجاهای مختلف با عنوان های مختلف مطرح 

می شوند.
 امام جمعه موقــت اصفهان بیان کرد: وقتی امام نســبت 
به کار خیر ســبقت دارند پس یارانشــان نیز باید سبقت 
بگیرند که از آیات قرآن می تــوان این مفهوم را درک کرد. 
آیت ا... مهــدوی تأکید کرد: درس بزرگ ســبقت گرفتن 
حضرت ولی عصر در کار خیر برای ما این اســت که وقتی 
عمل صالح را یافتیم ســریع برای رســیدن به آن سبقت 
بگیریم که تشــکیالت نیز یــک عمل صالح اســت و در 
 انجام وظایف اجتماعی که امام و شهدا بر عهده گذاشتند 

سبقت بگیریم.

قاب شهر

اختتامیه دوره
آموزشی تخصصی تخت فوالد 

برگزاری دعای ندبه
در پارک کوهستانی صفه اصفهان

نماز جمعه اصفهان
در مصالی بزرگ امام خمینی )ره(
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم بــرای تهيه كيك 
سيب و پسته:

روغن مايــع نصــف پيمانه،كره نصف 
پيمانه،شــكر ١ پيمانه،تخــم مرغ ٣ 
عدد،وانيل يک چهارم ق چ، ماســت 
 ١ پيمانــه، آرد ٢پيمانه،بكينگ پودر 
١ ق چ،ســيب و پســته و دارچين به 

ميزان الزم
طرز تهيه:  

ابتدا روغن مايع و كره آب شده و شكر 
 را خوب هم  می زنيم تا كرم رنگ شود.  
تخم مــرغ هــا  را بــه همــراه وانيل   

يكی يكی اضافه  می كنيــم و هر كدام را ٣٠ ثانيــه  مي زنيم .  در اين مرحله  ماســت 
را اضافه می كنيم و بعد آرد و بكينگ پودر ســه بار الک شــده را در ســه مرحله افزوده 
 و خــوب مخلوط می كنيــم اكنون مــواد را داخل قالب مســتطيل شــكل ٢٠ در٣٠ 

مي ريزيم.
 ســيب را به صورت هاللی برش مي دهيــم و روى كيک مي چينيم و روى ســيب ها 
دارچين مي پاشــيم، پس از آن مابين سيب ها پودر پســته مي ريزيم و داخل فر ١٨٠ 
 درجه سانتي گراد از قبل گرم شــده، به مدت يک ســاعت مي پزيم  بعد از پخت اجازه 

مي دهيم كيک خنک شود و بعد به صورت مربعی برش مي دهيم.

كتاب » زنگ ها براى كه به صدا در می آيد « نوشته» ارنست همينگوى« 
را انتشارات اميركبير با ترجمه»رحيم نامور« تجديد چاپ كرد. 

اين كتاب  درباره جنگ داخلی اسپانيا نگارش شده است.
 در اين كتاب همينگوى كه خود از كســانی بوده كه  ســابقه حضور در 
ميدان جنگ را نيز داشــته ،  روايتی از جنگ داخلی اسپانيا را به تصوير 

كشيده است.
كنــار  در  اســپانيا  مبــارز  و  آزادى خــواه  مــردم  كــه  جايــی   
گروهان هــاى بيــن المللــی ، متشــكل از آزادى خواهــان آمريكايی، 
 فرانســوى، انگليســی و...عليــه حكومــت فاشيســتی ژنــرال فرانكو 
مبارزه می كنند. قهرمان  اين داســتان »رابرت جــردن« يک آمريكايی 

است كه از مقام استادى دانشگاه دست شســته و براى آزادى برادران و 
خواهران اسپانيايی خويش مبارزه می كند. 

او كه ماموريت دارد به سمت پلی در جنگل برود و هنگام شروع حمله آن 
را منفجر سازد تا دشــمن نتواند از روى آن عبور كند ،  در چند روز باقی 
مانده به حمله، مشغول شناســايی محل اســت و در نزد گروه پارتيزان 
محلی به ســركردگی پابلو زندگی می كند كه در آنجا عاشق دخترى به 
نام ماريان می شود و ... . از همينگوى 5 اثر در ليست ١٠٠١ كتاب حضور 
دارد كه يكی از آنها همين كتاب اســت. اين كتاب تاكنون حداقل 5 بار 

ترجمه شده است.
چــاپ هفتــم كتــاب حاضــر را انتشــارات  اميركبير در قطــع رقعی 
 و جلد شــوميز بــا بهاى ١6 هــزار تومــان چــاپ و روانه بــازار كتاب 

كرده است.

شــهروند محترم با عجله وارد بانک شــده و از   سيســتم نوبت دهی نوبــت گرفته امــا بدون زاینده رود
منتظر شدن تا وقت نوبتش، به باجه مراجعه كرده! در جواب اعتراض 
ســايرين هم فرموده من كارم مهمــه و عجلــه دارم! گويی وقت اين 
شهروند نســبتا محترم طالست و وقت ســايرين آهن قراضه! يااينكه 
ديگران دلشان براى بانک تنگ شــده و تصميم گرفته اند مدتی روى 
صندلی ها بنشينند بلكه دلشان باز شــود!  واقعا ارزش وقت ديگران 
چقدر اســت؟ بارها پيش آمده كه به علت تاخير چند دقيقه اى يک 
نفر، وقت چندين نفر در يک جلسه تلف می شود؛ استادى كه دير سر 

كالس می رسد، پزشكی كه دير به  مطب  می رود  و ...
بعضی ها تاخير را جزو كالس كارشــان می دانند و حتی اگر بتوانند 
هم به موقع سر قرار نمی روند كه مثال طرف مقابل بگويد فالنی چقدر 
مشغله دارد. مورد داشتيم شخصی هميشــه با تاخير به محل كارش 
می رفته و در توضيح علت می گفته براى اينكه كسی فكر نكند خيلی 
 مشتاق اين شــغلم، چون در آن صورت كار بيشــترى به من محول 
می كنند. يعنی اســتداللی در اين ســطح را بايد براى ١٠٠ كشــور 
فرســتاد براى الگوبــردارى! يک نكته تاســف بار هم اين اســت كه 
معموال تاخير شــخص بی نظم راحت تر پذيرفته می شود تا اعتراض 
افراد منظم. مورد داشتيم طرف سر ساعت در جلسه حاضر شده ولی 
بعضی اعضا با تاخير آمده اند و وقتی شــخص منظم معترض شــده 
مورد شماتت هم قرار گرفته كه چقدر غر می زنی، چه آدم بداخالقی 

هستی و...
شــما به هرحال مختاريد وقت خودتان را به بهترين روش هدر بدهيد 
ولی در مورد وقت ديگران اصال چنين رفتارى جايز نيســت، كالس و 

پرستيژ هم ندارد.

رژیم غذایی یویو، با بدنمان چه می كند؟)2(كيك سيب و پسته

سياه و سفيد 14 اینچ
ندا شاه نوری

چهــارده اينچ هــاى قديمی 
چند ويژگی منحصر به فرد داشتند.

 اول اينكــه اكثرا تصوير ســياه وســفيد نشــان 
می دادنــد و مثال تماشــاى بــازى نيوكاســل و 
يوونتوس در آنها منجر به ابتال به  آستيگماتيســم 
حاد می شد اما خودشــان رنگی بودند و برخالف 
پيكان كه سفيدش را روى دســت می بردند زرد 
و قرمز و خاكسترى شــان متداول بود. آنها پيچی 
براى تنظيم كانال داشتند كه صداى تيربار دوشكا 
می داد و از بخت يارى اهل منزل آن بود كه در آن 
زمان تنها ٢ شبكه تلويزيونی وجود داشت و كسی 
نصفه شب براى ديدن كانال استانی، رزمايش راه 

نمی انداخت!
 يک آنتن دو شــاخه سر خود داشــتند كه تقريبا 
هربار بايد تنظيم می شــد و از ســيخ، ســوييچ 
 رنو، چنــگال و ميل بافتنی می شــد بــه عنوان 

تقويت كننده هايش استفاده كرد. 
در زمستان اگر روى آنتن جوراب پهن می كرديد 
به نحو احســن تا صبح خشــک بود. كنترل از راه 
دور نداشــتند اما از راه دور قابل كنترل بودند. اگر 
تصوير می پريد راه اول به رحم آوردن دل دستگاه 
 از طريق عــرض ارادت و التماس هاى ســوزناک 

بود!
 راه دوم تهديــد تلويزيون بود كه بــا تمركز روى 
چهــارده اينچ وكوبيدن با مشــت يا كف دســت 
روى زمين صورت می گرفت. ديده شــده در اين 
روش مشاهده ٣5 دقيقه ســريال سا ل هاى دور 
 از خانــه منجر به پارگــی تاندون دســت بيننده 

شده است.
 سومين راه، ضرب و شــتم خود تلويزيون بود كه 
درجا تصوير را اصالح و تلويزيون را تربيت می كرد. 
چهارده اينــچ هــاى قديمی مثل پالســماهاى 
امروزى پهن ديوار نشــده  بودند، مرد سفر بودند، 
 می شــد آنها را همه جا روشــن كــرد و دورش 

جمع شد.

لبخندک

شما طال، ما آهن قراضه!

خيلی وسوسه انگيز است؛ مناسبتی در پيش داريد كه می خواهيد به بهترين شكل در 
آن جلوه كنيد، پس چرا يک رژيم سخت نگيريد و كلی ورزش نكنيد؟

در اين وضعيت چنين اتفاقی برايتان رخ می دهد:
سوخت و ســاز: وقتی مقدار كالرى خود را كم می كنيد، ســوخت و سازتان    
كند می شود.  ســپس به غذا خوردن عادى باز می گرديد اما اين بار با سوخت و سازى 
كند شده كه باعث می شود چربی اضافه كنيد. نترســيد! كندى سوخت و ساز دائمی 

نيست.
 به مرور زمان موتورهاى ســوزاندن كالرى به حالت عادى باز مــی گردند اما خب، تا 
اين زمان ممكن است 5 تا 6 كيلو سنگين تر از قبل شده باشــيد. ممكن است باز هم 
 وسوسه شويد چنين برنامه اى داشته باشيد چون فكر می كنيد زمانی كه خودم رژيم 
می گرفتم، چه خوب بــود! غافل از اينكه همــان رژيم اين بال را ســرتان آورده و اين 

چرخه ادامه خواهد داشت. 
 می بينيد كه گاهــی همين رژيم گرفتن ها باعث می شــود افراد بيشــتر وزن اضافه 

كنند.
عضالت: به شــدت كالرى دريافتی تان را محدود كرده و چربی و عضله سوزانده   
ايد، وقتی دوباره به غذا خوردن عادى باز می گرديد بيشتر اين وزن از دست داده را به 

صورت چربی برمی گردانيد.
 پس تركيب بدنی تان در واقع بدتر می شــود. عالج اين مشــكل كاهش اندک اندک 
كالرى و اضافه كردن ورزش به برنامه روزانه اســت. با اين روش بــدون اينكه به بافت 

عضالنی خود آسيب برسانيد چربی ها را آب می كنيد.

نوستالژیکاتور 

خانه

یادداشت های 
گلبول آبی

زنگ ها برای كه به صدا در می آید
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امام علی)عليه السالم(: 
آنكه سراى جاودانه اش را آباد كند، خردمند است.
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