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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
فرماندار اصفهان در جلسه ای  با دبیران ستاد اقامه 
نماز و زکات استان اصفهان اظهار کرد: از اسم ستاد 
زکات پیداست که ســتاد، محلی برای برنامه ریزی 
برای یک موضوع مشخص تا مرحله اجرای آن است. 
فضل ا...کفیل بابیان اینکه وظیفه همه ما مسئوالن 

فرهنگ سازی مشخص است، افزود: کسانی هستند 
که با مشقت کارها و مشاغل خود را انجام می دهند 
اما اگر برای آنها شرح داده شود که زکات هم مانند 
نماز یک امر الهی اســت آنها هم زکات را پرداخت 

خواهند کرد. فرماندار اصفهان تصریح کرد: ...

فرماندار مطرح کرد:

بانک اطالعات زکات
دراصفهان راه اندازی شود

مجتمع تجاری مسجد لنبان 
به نام اوقاف، سند خورد

درشکه ها به چهارباغ 
عباسی می آیند

شورای شهر به جای طرح 
مطالب حاشیه ای، کمک کند

فحاش
انقالبی نیست

روحانی:

استاندار اصفهان با بیان اینکه ایجاد کارگروه پیگیری اجرای 
طرح ۹ ماده ای به تصویب رسید، گفت: براساس توافق صورت 
گرفته بین دو استاندار، مســئولیت کنترل برداشت های آب 

حوضه زاینده رود به خود کشــاورزان واگذار می شود. رسول 
زرگرپور، در نشســتی که با اعضای شــورای اســامی شهر 

اصفهان پیرامون مشکات آب صورت گرفت، اظهار داشت: ...

اگر اعضای شورای شهر اصفهان خواســتار کمک درخصوص مشکات آب هســتند، باید در جهت 
اجرای طرح ۹ ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود کمک کرده و از طرح مطالب حاشیه  ای بپرهیزند.

 نمایندگان استان با تشکیل کارگروه آب در مجمع، مسائل مربوط به احیای حوضه زاینده رود را 
کارشناسی تر، جدی تر  و فعال تر پیگیری کنند.
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استاندار اصفهان:

3

مدیر صادرات شرکت فوالد مبارکه پیش بینی کرد:

تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در 
کشور تا افق ۱۴۰۴

6

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

 حضور پرفروغ ناشران اصفهانی
در نمایشگاه یارمهربان

11

داستان واگذاری و بازپس گیری کاروانسرای » گبرآباد«؛

این قصه سر دراز دارد!

12

اسماعیل میر فخرایی پیشنهاد داد؛

9۰ محیط زیستی بسازید

7

70 کارگاه تولید نمد در چهارمحال و بختیاری فعال است؛

رونق تولید محصوالت نمدی در 
بام ایران
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پیشنهاد سردبیر: 
صندوق ذخیره فرهنگیان، فامیلی اداره می شد

عکس روزيادداشت

بین الملل

به نقل از سایت خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(،  ستاد کل 
ارتش سوریه اعالم کرد: از زمان آغاز جنگ متجاوزانه علیه 
سوریه، نظام رجب طیب اردوغان موضعی خصمانه علیه 
مردم سوریه اتخاذ کرد. در این بیانیه آمده است: پیروزی 
ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان علیه تروریسم به ویژه 
در حلب، خــواب و آرزوهای اردوغان و نقشــه هایش در 
سوریه و منطقه را بر باد داد و موجب شد که اردوغان عالوه 
بر تشدید دشمنی اش با ســوریه، روستاها و مناطقی را در 
شــمال حلب بمباران و یگان هایی از ارتش ترکیه را وارد 

خاک سوریه کند. 
در پایان این بیانیه تاکید شده است: اقدام خصمانه جدید 
دولت اردوغان، تنشــی خطرناک و نقض آشکار حاکمیت 
ملی سوریه است و حضور یگان های ارتش ترکیه در خاک 
سوریه از نظر ما پذیرفته شده نیســت و با هر بهانه ای که 
باشــد، محکوم می کنیــم. همچنین با نظامیــان ترکیه 
به عنــوان نیروی اشــغالگر و با تمامی امکانــات برخورد 

می کنیم.

دونالد ترامپ رئوس کلی برنامه ها ی خود در 100 روز اول 
ریاست جمهوری اش را اعالم کرد. دونالد ترامپ در جریان 
یک سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا گفت که در 100 روز اول 
ریاســت جمهوری اش، پرداخت های آمریکا به برنامه مهار 
تغییرات زیست محیطی ســازمان ملل را متوقف می کند و 
پول آزاد شده را صرف تقویت زیرساخت های ایاالت متحده 

خواهد کرد.
ترامپ همچنین وعده داده اســت، در مقابل فعالیت های 
گروه های البی در آمریکا محدودیت وضع کند. این گروه ها 
با انجام مذاکره با مسئوالنی چون نمایندگان کنگره تالش 
می کنند روی تصمیم ها و مصوبــات آنها تاثیر بگذارند. این 
کاندیدای جمهوری خواه گفت که مشخصا نخواهد گذاشت 
مقام های کاخ ســفید پس از خاتمــه دوره خدمت خود به 
گروه های البی فعال در آمریکا ملحق شوند.لغو مجوزهای 
سفر توریســتی بدون ویزا میان آمریکا و کشورهایی که در 
بازگرداندن مهاجرات غیرقانونی خــود همکاری نکنند، از 
جمله دیگر برنامه های اعالم شــده از سوی ترامپ بود. وی 
همچنین اعالم کرد که فرآینــد اخراج »بیش از دو میلیون 
مهاجر غیرقانونی مرتکب جنایت« از خاک ایاالت متحده 

را آغاز خواهد کرد.

هشدار سوريه به ترکیه:

  با نظامیان ترکیه 
برخورد می کنیم

رئوس برنامه های ترامپ 
برای ۱۰۰ روز اول

در ادامه اهم سخنان رییس جمهور در جمع مردم اراک را 
می خوانید؛

 اســتان مرکزی با واحدهای صنعتی فراوان در شرایطی 
قرار دارد که ما می توانیم بر صنعت اســتان به عنوان چرخ 
اصلی صنعت کشــور تکیه کنیم .893 واحد صنعتی است 
که 648  واحدآن فعال ، 69 واحــد نیمه فعال و 176واحد 
آن غیرفعالند که عمدتــا مربوط بــه دوران قبل از دولت 
یازدهم است و تالش است در سال 95 ،واحدهای صنعتی 

را به حرکت درآوریم.
 امروز معضل اصلی ما عدم رونق اقتصادی اســت، معضل 
ما بیکاری نســل جــوان و تحصیلکردگان اســت.ما برای 
اشتغال پایدار نســل جوان راهی جز ایجاد رونق اقتصادی 

نداریم . سال 95 سال رونق اقتصادی است.
 از آغاز سال وعده ما به مردم بوده که برنامه دولت تالش 
برای دستیابی به رشــد اقتصادی 5 درصدی است، از آغاز 
ســال به مردم قول دادم که حداقل 7500 واحد صنعتی 
کوچک و متوســط را از طریــق تســهیالت بانکی فعال 

خواهیم کرد.
 برجام به معنای احقــاق حقوق ملت ایــران بود، برجام 
برای صادر کردن آب ســنگین اراک بود، برای صادر کردن 
یو.اف.6 نطنز به کشــورهای صنعتی جهان بود و برای این 
بود که در دنیای امروز بتوانیم آزادانه گاز، نفت، محصوالت 

پتروشیمی و سایر میعانات را صادر کنیم.

 آیا کســی در ایران هســت کــه از احقــاق حقوق ملت 
خوشحال نباشــد و از تجارت با دنیا خرســند نباشد و آیا 
کسی هست که از باز شــدن راه برای کشاورزی و صنعت 

خوشحال نباشد؟
 آیا امروز در کشــور ما کسی اســت که از لغو 6قطعنامه 
ظالمانه خوشحال نباشد؟ برجام پیروزی ملت ایران است، 
برجام پیروزی تدبیر مقــام معظم رهبری اســت، برجام 
پیروزی مقاومت ده ساله و دوازده ساله ملت ایران در برابر 

تحریم های ظالمانه است.
 ما بایــد امــروز از فضای بعــد از برجام اســتفاده کنیم 
همه ســفرهایی که بعد از برجــام انجام می گیــرد برای 
رونق اقتصادی کشــور اســت و بــرای آن اســت که در 
قاره های مختلف و سراســر جهان بتوانیــم رونق جهانی، 
 ســرمایه گذاری در کشــور و آوردن فنــاوری نویــن را 

فراهم کنیم.
 چرا باید کشــورهای هم سن و ســال ما در منطقه آسیا 
200میلیــارد دالر صادرات داشــته باشــند و صادرات ما 
50میلیارد دالر باشــد؟ ملت ما کشــوری امن، با سرمایه 
 و ســرمایه انســانی اســت و آیا باید برای گندم و شــکر
 نیاز به دیگران داشــته باشــیم، آیــا نباید کشــاورزی ما

 نوین شود؟
 تنها در بخش صنعت و معدن و تجارت بعد از برجام یک 
میلیارد و 600میلیون ســرمایه خارجی وارد کشور شده، 

قراردادها منعقد شده است، طرح های اقتصادی ما نسبت 
به مدت مشابه دوبرابر شده است.

 بعــد از برجــام 3میلیــارد 890میلیــون دالر جــذب 
کشــور شــده، 133 طرح صنعتی داشــتیم که 58طرح 
آن بهره برداری شــده و 75طــرح در حــال تکمیل برای 

بهره برداری است.
 زنجیری کــه روی پاهای اقتصاد ایــران بود،یک مانع به 
شمار می رفت و امروز زنجیر نیســت و باید حرکت کنیم، 
مانع اصلی برداشته شده روابط بانکی ما با دنیا برقرار شده و 

روز به روز این روابط گسترده تر می شود.
 غاصبی باغ ما را غصب کرده بود، غاصب را بیرون کردیم، 
 در باغ به روی مردم باز شــده اســت، یک عده کودک به 
در باغ آمده اند می گویند ســیب و گالبی کجاســت که ما 
میل کنیم، ما باغ را از دســت غاصبان درآوردیم و درخت 
کاشته ایم و این باغ آماده باروری است و صبر برای باروری 

این باغ الزم نیست؟
 کســانی که فکر می کننــد با حرف های نادرســت خود 
می توانند ملت ایران را مایوس کنند در اشتباه و خطا به سر 
می برند.باید ادبیاتمان ادبیات امید، ادبیات انسجام، اتحاد 
و وحدت ملی باشــد، نگذارید برخی گفتمان یأس و بدتر 
گفتمان فروپاشی مدیریت این ملت بزرگ را ترویج و تبلیغ 

کنند.
 مردم بزرگ ایران بدانید آدم دروغگو انقالبی نیست، آدم 
فحاش انقالبی نیســت، آنها که از یأس می گویند با انقالب 

اسالمی ایران رابطه ای ندارند.
 هرچه پیشرفت کردیم در سایه حمایت مردم بوده، رونق 
اقتصادی، خودکفایی کشــاورزی و برجام و رشد اقتصادی 
5درصد که به آن خواهیم رسید، از مردم است. همه زندگی 
ما عشق به ملت ایران، عشــق به انقالب اسالمی، عشق به 

رهبر و امام راحلمان)ره( است.
 زمانی مسابقه برای فشار به ایران بود؛ امروز در دنیا برای 

ارتباط با ایران سبقت می گیرند.
} با اشاره به مشــکالت اســتان مرکزی{: بارها نامه ها، 
تماس ها و مکاتبات نمایندگان شــمارا بررســی کرده ام و 
دریافته ام که پس از نخستین مسائل اصلی شما که اشتغال 
و صنعت استان است مسئله آلودگی هوا و محیط زیست را 
بیان کرده اید، من در این زمینه به مردم اراک حق می دهم 

زیرا بار سنگین صنعت کشور به دوش این شهر است.
 اراک یکی از شــهرهای بزرگی بوده که بــا بنزین یورو4 
آلودگــی را در آن کاهش دادیــم. از شــهرهایی بود که با 
گازسوز کردن کوره پز خانه ها، تامین گاز نیروگاه آلودگی 

آن را کنترل کردیم.
 به وزیر نفت دســتور دادم ســوخت مایع نیروگاه شازند 
برای همیشه قطع شود، این نیروگاه از سوخت گاز بهره مند 
می شود، واحدهای صنعتی استان حل شده و بخشی حل 
خواهد شد، بخشــی مربوط به آلومینیوم و آندسازی است 
که تصمیم گرفتیم ظــرف 24ماه بــا بودجه300میلیارد 

تومان آندسازی را از شهر اراک دور کنیم.

مردم بزرگ 
ايران بدانید آدم 
دروغگو انقالبی 

نیست، آدم 
فحاش انقالبی 

نیست، آنها که از 
يأس می گويند با 

انقالب اسالمی 
ايران رابطه ای 

ندارند

حجت االسالم حســن روحانی، ريیس جمهور روز گذشــته در جمع مردم استان مرکزی در  زاينده رود
ورزشــگاه پنجم مرداد گفت: »يک خط و يــک رهبر و يک دولت بیشــتر نداريم؛ در ايران 

مديريت دوگانه وجود ندارد.«

کافه سیاست

اخبار

دومین روز از نهمین نشست شورای 
عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی

نهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی از روز شنبه 
 اول آبان مــاه در بغداد آغاز به کار کرد. علمای اســالمی از 22 کشــور 
جهان در اجالس بغداد شــرکت کردند که اکثریت آنها از اهل ســنت 
 هســتند و بقیه از شــیعیان و فرقه های دیگر کشــورهای اســالمی 

می باشند.

پارلمانبرجامواکنشپدافند

پدافنــد  فرمانــده  جاللــی  غالمرضــا   ســردار 
غیرعامــل کشــور در دومیــن جشــنواره علمــی 
ســلمان فارســی در حــوزه پدافنــد غیرعامل که 
 صبح دیروز)یکشــنبه 2 آبــان( در دانشــگاه جامع 
امام حســین )ع(  برگزار شــد با بیان اینکــه پدافند 
غیرعامل موضوعی بســیار ســاده و پیچیده اســت 
اظهار کرد: پدافند غیر عامل از جهتی ساده است که 
موضوع دفاع انسانی و ذاتی است و از جهتی پیچیده 
اســت زیرا تحوالت در حوزه تهدید و جنگ به علوم 

وصل شده است.
وی با بیان اینکه اگر سیاستمداران ما امروز با لبخند 
پشــت میز مذاکره می نشــینند به پشــتوانه قدرت 
دفاعی اســت گفت: سیاســتمداران جهانی امروز از 
قدرت هوشــمند اســتفاده می کنند که این موضوع 
مولفه های مختلفی دارد و دستورات قرآن ما را ملزم 

به افزایش قدرت کرده است.
اینکه دشــمنان ما حمله زمینی را علیــه ما منتفی 
می دانند به دلیل لبخند سیاسی نیست بلکه به خاطر 

دفاع مستحکم نظامی در حوزه زمینی است.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
از اتمام کار روی گزارش 6 ماهه از نحوه اجرای توافق 
هسته ای و تهیه آن بر اســاس چهار محور خبرداد و 
گفت: این گزارش تقدیم هیئت رییســه مجلس شد. 
ســید حســین نقوی حســینی افزود: طبق مصوبه 
مجلس، کمیسیون امنیت ملی باید هر 6 ماه گزارشی 
از نحوه اجرای توافق هســته ای به جلسه علنی ارائه 
کند. بر همین اســاس، تدوین اولین گزارش 6 ماهه 
کمیسیون انجام شد.نماینده مردم ورامین در مجلس 
 شورای اســالمی ادامه داد: با اتمام کار روی گزارش 
6 ماهه و تهیه آن بر اســاس چهار محــور در نهایت 
تقدیم هیئت رییســه مجلس شــد.وی تاکید کرد: 
هیئت رییســه قرائت گزارش برجام را در دستور کار 

جلسه علنی قرار خواهد داد. 
نقوی حســینی اظهار داشــت: همچنین ســومین 
گزارش ســه ماهــه وزارت امورخارجــه از برجام به 
کمیســیون ارســال شــد که یکی از مبناهای تهیه 
دومین گــزارش 6 ماهه کمیســیون امنیــت ملی و 

سیاست خارجی از اجرای برجام خواهد بود.

سردار جاللی:

 لبخند سیاستمداران ما 
به پشتوانه قدرت دفاعی است

سید حسین نقوی حسینی:

 گزارش برجامی کمیسیون 
امنیت ملی ارائه شد

ريیس کمیسیون آموزش  مجلس:

رؤسای ستادهای انتخاباتی  را 
برای وزارت معرفی نکنید

نايب ريیس اول مجلس:

اکثر تحقیق و تفحص های 
مجلس نیمه کاره مانده است

محمدمهدی زاهدی رییس کمیســیون آموزش مجلس 
در تذکری بــه دولت گفت: دولــت نباید افــرادی را که 
رییس ســتاد انتخاباتی آنان بوده اند را بــه عنوان وزیر به 
مجلس شورای اســالمی معرفی کند. وی افزود: انتخاب 
وزرا و معرفــی آنان بــه پارلمــان نباید بــا رویکردهای 
سیاســی انجام شــود. رییس جمهور در معرفی وزرا باید 
همه جانبه نگر باشــد و با مجلس اینگونه رفتار نکند؛ چرا 
که در اذهــان مردم تاثیر منفی می گــذارد و در انتخابات 
آتی ریاســت جمهوری مردم پاســخ مناســبی را نسبت 
به این عملکرد دولت خواهند داشــت.زاهدی با انتقاد از 
سیاسی کاری وزیر مســتعفی آموزش و پرورش نسبت به 
انتصاب فردی به عنوان رییس صندوق ذخیره فرهنگیان 
در آخرین ســاعات حضور در پســت وزارت، خاطرنشان 
کرد: چــرا آقای وزیــر در آخرین لحظــات حضورش در 
ســمت وزارت آموزش و پــرورش، آن فرد را بــه عنوان 
رییس صندوق ذخیره فرهنگیــان معرفی کرد؟ این اقدام 
وزیر شائبه سیاســی بودن دارد، وزیر جدیدی که انتخاب 

می شود باید این انتصاب را انجام می داد.

 مســعود پزشــکیان نایب رییس اول مجلس شــورای 
اســالمی گفت: تجربه نشــان داده که اکثــر تحقیق و 
تفحص ها نیمــه کاره مانده و به یک گزارش ســاده ختم 
شــده است.پزشــکیان دربــاره انتقــادات و گالیه های 
نمایندگان مجلس از معطلی و در نوبت ماندن ســواالت 
و تقاضاهای تحقیق و تفحص در هیئت رییســه مجلس 
اظهار داشــت: مشــکل اصلی این اســت که بسیاری از 
این طرح ها، لوایح و تقاضاها به صورت شــتاب زده تهیه 
می شــود.نایب رییس اول مجلس، درباره معطل ماندن 
تقاضاهای تحقیــق و تفحص نیز گفت: وقتی سیســتم 
اطالعاتی و داده پردازی قوی و محکمی داشــته باشــیم 
دیگر نوبت به تحقیق و تفحص نمی رســد؛ بهتر است به 
جای تحقیق و تفحــص، بانک های اطالعاتی کشــور را 
شفاف و قوی کنیم.پزشکیان خاطرنشان کرد: تجربه نیز 
نشــان داده که اکثر تحقیق و تفحص ها نیمه کاره مانده 
و به یک گزارش ساده ختم شده اســت؛ چرا که بسیاری 
از اوقات کار به شــیوه علمی انجام نمی شــود و فقط یک 

گزارش به قوه قضاییه ارسال می شود.

نماينده ساری از سوال خود 
انصراف داد

 صندوق ذخیره فرهنگیان 
فامیلی اداره می شد

تذکر نمايندگان به وزير امور 
خارجه در خصوص ادعای امارات

ورود صدا و سیما به انتخابات 
تا پايان عید نوروز ممنوع شد

معاون پارلمانی ريیس جمهور:

 جلسه رأی اعتماد به وزرای 
پیشنهادی هفته آينده برگزار می شود

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: محمد دامادی نماینده 
مردم ساری از ســوال خود از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
انصراف داد. غالمرضا کاتب در جلســه علنی دیروز - یکشنبه - مجلس 
افزود: بنا بود ســوال محمد دامادی نماینده ســاری از علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد علت عدم ثابت مدیریتی در شــرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( مطرح شود ولی به دلیل انصراف 
این نماینده، سوال از دستور کار مجلس خارج شد.وی در ادامه به قرائت 
موارد اعــالم وصولی پرداخت و افزود: ســوال ملی مصطفــی کواکبیان 
نماینده تهران، شهباز حسن پور نماینده ســیرجان و حسین مقصودی 
نماینده ســبزوار از عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر کشــور درباره علت 
پیگیری نکردن جدی وضعیت ســهامداران پدیده شاندیز اعالم وصول 

می شود.

امیر خجســته رییس کمیســیون فســاد اقتصادی مجلس در 
نطق میان دستور خود در جلســه علنی دیروز مجلس )دوم آبان 
مــاه 95( با بیان اینکــه ورود مجلس به موضوع مفاســد موجب 
ایجاد وحشــت در دل غارتگران بیت المال شــده، خاطرنشــان 
کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق بــه قریب به یک میلیون 
 فرهنگی مظلوم است ولی می بینیم که چگونه آن را غارت کردند. 
در این صندوق 90 درصد تسهیالت متعلق به 30 نفر و 10 درصد 

متعلق به یک میلیون نفر است.
وی افزود: هشــت هزار میلیارد تومان سوءاســتفاده در صندوق 
ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاده اســت. در ایــن صندوق مدیریت 
فامیلی و خانوادگی شــده بود و بــا ورود مجلس بــه بحث این 
صندوق مفاسد آن یکی پس از دیگری تعیین تکلیف شد و امروز 

در دادگاه در حال پاسخگویی هستند.

تذکرات کتبــی نمایندگان به وزیر امور خارجه در جلســه علنی 
دیروز مجلس )دوم آبان ماه 95( از ســوی هیئت رییســه قرائت 
شــد که این تذکرات به این شرح اســت:علیرضا محجوب و نادر 
قاضی پور نمایندگان تهــران و ارومیه به وزیر امــور خارجه لزوم 
برخورد از مجاری قانونی با کشــور امارات عربــی راجع به ادعای 
مالکیت این کشــور بر جزایر ایران اســالمی را متذکر شــدند و 
همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به وزیر امور خارجه 
لزوم تذکر جدی به آقای مسعود بارزانی در ســفر به ایران راجع 
به قطع رابطه با رژیم صهیونیســتی و عدم حمایت از جریان های 

تروریستی را متذکر شدند.

دکتر علی عسکری در جلسه ماهانه مدیران سازمان صدا و سیما، 
هرگونه ورود زودهنگام به انتخابات ریاســت جمهوری در رسانه 
ملی را تا پایان عید نوروز ممنوع اعالم کرد.علی عســگری رییس 
سازمان صدا و سیما در مورد چرایی ممنوعیت ورود رسانه ملی به 
انتخابات تا پایان تعطیالت نوروز به کارهای جاری سازمان اشاره 
کرده و گفته اســت: ورود زودهنگام به فعالیت هــای انتخاباتی 

باعث تعطیلی فعالیت های جاری کشور خواهد شد.

 حســینعلی امیری معــاون پارلمانی رییس جمهور با اشــاره به 
آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه از زمان اعالم وصول نامه 
رییس جمهور حداکثر تا یک هفته بعد باید جلســه رای اعتماد 
نمایندگان به وزرای پیشــنهادی برگزار شــود، گفــت: وزرای 
پیشــنهادی تا قبل از رای اعتماد در جلســاتی با حضور رییس و 
هیئت رییسه مجلس ، کمسیون های تخصصی و فراکسیون های 
مجلس ، برنامه های شــان را ارائــه می کنند و به پرســش های 

نمایندگان پاسخ می دهند.
امیری تصریح کرد: در جلســه ای که با نمایندگان مجلس داشتم 
متوجه شــدم که فضای عمومی در خانه ملت برای رای اعتماد به 
وزرای پیشنهادی خوب اســت و پیش بینی می شود گزینه های 
پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی ســه وزارتخانه آموزش و 
پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان با کسب رای 
باال، اعتماد نمایندگان ملت را جلب کنند.پیش از این روحانی در 
نامه ای به الریجانی رییس مجلس شــورای اسالمی »فخرالدین 
احمدی دانش  آشتیانی«، »سیدرضا صالحی امیری« و »مسعود 
ســلطانی فر« را به عنوان وزرای پیشــنهادی آموزش، ارشــاد و 

ورزش معرفی کرد.

اســتعفای جنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی و برکناری گودرزی و 
فانــی از وزارتخانه های ورزش و جوانــان و آموزش و پــرورش در روزهای 
گذشــته با واکنش های مثبت و منفی موافقین و مخالفیــن دولت اعتدال 
همراه بود.برخی اصالح طلبان هرچند خداحافظــی علی جنتی از دولت را 
عقب نشینی روحانی و امتیازدهی او به دلواپس ها تفسیر کردند، اما در عین 
حال تغییر وزرای آموزش و پــرورش و ورزش و جوانــان را گام رو به جلو و 
تصمیم ارزشــمند رییس دولت اعــالم کردند. در این میــان اما واکنش و 
تحلیل نزدیکان آیت ا... هاشمی کمی متفاوت بود. چه آنکه به طور همزمان 
محمد هاشمی رفسنجانی و فاطمه هاشمی رفسنجانی از تغییرات در دولت 
انتقاد کردند. محمد هاشمی خداحافظی ســه وزیر از کابینه را بی تدبیری 
دولت دانســت و فاطمه هاشــمی، دختر رییس مجمع تشخیص مصلحت 
 نظام هم گفته اســت که ترمیم دولت در این مقطع زمانی اقدام درســت و

 صحیحی نیست.

مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت گفت: سرمایه گذاری به پول نیاز دارد و 
چیزی هم از خارج از کشور جذب نشده اســت چون نگاه دولت این بود که 
غربی ها می آیند اما عمال این اتفاق نیفتاده و تا زمانی که تحریم ها هســت 
این اتفاق نخواهد افتاد.طوری جلوه می دهند که اشکال از نوع قرارداد است. 
در حالی که اصال نوع قرارداد مانع از ورود شرکت های خارجی نیست چنان 
که در همان بیع متقابل اگر نرخ بازگشت سرمایه را باال ببرید، انگیزه شرکت 
خارجی برای ورود به نفت ایران چند برابر می شود. مشکل این است که هیچ 
شــرکت اروپایی و غیر اروپایی به دلیل آزار و اذیت هایی که آمریکا می کند 
جرأت ورود بــه نفت ما را نــدارد؛ چراکه مدیران آنهــا را محاکمه و زندانی 
می کنند. چنان که معاون توتال به من می گفت آمریکا 2 یا 3 روز مدیرعامل 
این شرکت را به دلیل ارتباط با ایران بازداشــت کرده بود.به او گفته بودند 
چرا با ایران ارتباط دارید. آنها می ترسند و متاسفانه دولت های آنها هم هیچ 

اقدامی برای حمایت از این شرکت ها نمی کنند.

واکنش نزديکان هاشمی 
رفسنجانی به تصمیمات 

اخیر روحانی

ماجرای بازداشت
 مديرعامل توتال 

توسط آمريکا

روحانی:

فحـاش، انقالبی نیست
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

پرايد بهتر است يا رنو کوئید؟

با مسئوالن

رییس مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان گفت: 
وام ۱۶هزار میلیاردی دولت بــرای حمایت از تولید 

ابالغ شده است؛ اما کارساز نیست.
عبدالحسین سیف الهی با اشاره به اینکه از هفت هزار 
واحد صنعتی بزرگ و متوسط استان اصفهان، بیش از 
پنج هزار واحد، تعطیل و نیمه تعطیل هستند، اظهار 
داشت: کارخانه ای که تا دو سال پیش حق بیمه خود 
را پرداخت کرده است، خوش حساب بوده و حاال باید 
بررسی شود که چرا دو سال است نمی تواند حق بیمه 

خود را پرداخت کند؛ اما این موضوع انجام نمی گیرد.
وی افزود: درصورت فعال شــدن این پنج هزار واحد 
صنعتی، اگر هر واحد حداقل ۵۰ نفر را صاحب شغل 
کند، در مجموع ۲۵۰ هزار جوان در اســتان اصفهان 

مشغول به کار خواهند شد.
رییس مجمــع فعاالن اقتصــادی اســتان اصفهان 
با تاکید بر اینکه وام ۱۶هزار میلیــاردی دولت برای 
حمایت از تولید ابالغ شده اســت؛ اما کارساز نیست، 
تصریح کرد: در حال حاضــر واحدهای تولیدی برای 
دریافت این تســهیالت باید وثیقه داشــته باشــند؛ 
اما اکثر واحدهای تولیــدی، توانایی ارائــه وثیقه را 
ندارند. ســوالی که مطرح می شــود، این است که از 
۱۶هزار میلیارد تسهیالتی که برای حمایت از دولت 
تخصیص داده شــده، چه میزان به دست واحدهای 

تولیدی رسیده است؟
ســیف الهی خاطرنشــان کــرد: اســتان اصفهان 
بیشــترین مالیات را پرداخت می کند؛ اما متاســفانه 
جزو استان هایی اســت که کمترین بودجه عمرانی 
را در سطح کشــور دریافت می کند. چرا مالیاتی که 
از اســتان دریافت می شــود، صرف عمران اســتان 

نمی شود؟
وی گفت: در حال حاضــر بنگاه های اقتصادی با چند 
چالش جدی روبه رو هستند که یکی، نبود نقدینگی 
در ارتباط با مسائل روزمره شان است و دیگری بدهی 
بنگاه های اقتصادی به بانک ها و مســائلی اســت که 

درمورد اشتغال زایی با آن مواجه هستند.
رییس مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان گفت: 
متاسفانه توجه نمی شود که بانک ها در کشور درست 
عمل نمی کنند و تنها به فکر ســود خود هســتند. به 
مرحله ای رســیده ایم که اکثر بنگاه های اقتصادی و 
مدیران اقتصادی، یا پشــت میله های زندان بوده یا با 

چک های برگشتی سنگین مواجه هستند.

ريیس مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان خبر داد:

بیش از 5 هزار واحد صنعتی 
تعطیل و نیمه تعطیل در استان

درشهر

علیرضا منصوری با اشاره به اهمیت ارزش صادرات اظهار 
داشت: صادرات در هر کشــور، یکی از نشــانه های رشد 
اقتصادی آن کشور و داشــتن تراز تجاری مثبت، از عالئم 
پیشرفت اقتصادی کشورهاســت؛ ضمن اینکه در کشور 
ایران تا افق ۱4۰4 تولید ۵۵ میلیون تــن فوالد با نگاه به 

بازارهای جهانی تعریف شده است.
در ادامه، گزیــده ای از صحبت های مدیــر گروه صادرات 

شرکت فوالد مبارکه را می خوانید:
 در کشــور ما همواره بر صادرات محصــوالت غیر نفتی 
تاکید شده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور، 
صادرات به عنــوان یکی از محورهای مهــم مورد بحث و 
بررسی و تاکید قرار گرفته اســت؛ بنابراین انجام صادرات 
و موفقیــت در آن و داشــتن روابط تجــاری بلند مدت با 
کشورهای دیگر، قطعا الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، تکنولوژیکی و غیــره را می طلبد که نقش دولت 
و کارگــزاران در فراهم کردن پیش نیازها و ایجاد بســتر 

مناسب برای این الزامات، شفاف و مبرهن است.
 تاکید صــرف بر صــادرات غیر نفتی توســط دولت ها و 
پرداختن به آن به عنوان یک اصل در برنامه های توســعه 

اقتصادی و تجزیه و تحلیل آن به تنهایی کفایت نمی کند.
 مجموعه دولت و کارگزاران و مجلــس و دیگر نهادهای 
مرتبط زمانی شــرط کافی را ایجاد می کننــد که الزامات 
مذکور را در کشــور نهادینه کرده تا بنگاه ها فارغ از مسائل 
کالن کشــور در چارچــوب الزامات ایجاد شــده بتوانند 
وظایــف بنگاهی خــود را به انجــام رســانده و در حوزه 

صادرات، عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند.
 در حوزه فــوالد در کشــور برای صــادرات محصوالت 
فوالدی مزیت نســبی وجــود دارد و برنامه های توســعه 
صنعت فوالد کشــور تا افق ۱4۰4 و رســیدن به ســطح 
تولید ۵۵ میلیون تــن محصوالت فــوالدی، قطعا با نگاه 
به صادرات، بخش اعظمی از ظرفیت هــای در حال ایجاد 

تعریف شده است.
 شــرکت فوالد مبارکه همزمان با بهره برداری، از ســال 
۱373 صــادرات خــود را به کشــورهای مختلــف آغاز 
کرده و همواره درصدی از محصــوالت تولیدی خود را به 
بازارهای جهانی عرضه می کند؛ بــه طوری که اکثر تجار، 
مصرف کنندگان و فعاالن بازار فــوالد، با محصوالت فوالد 
مبارکه و کیفیت و شــرایط فروش و صادرات آن در سطح 

دنیا آشــنا هســتند و محصوالت این شــرکت را به طور 
مستقیم و غیر مستقیم خریداری و مصرف کرده اند.

 مهم ترین بازارهای هدف این شــرکت، بــه ترتیب اروپا، 
خاورمیانه و کشــورهای خــاور دور هســتند؛ همچنین 
صــادرات به بازارهــای جدیــد و بازاریابی بــرای فروش 
محصول به ایــن بازارها، از جمله کشــورهای قاره آفریقا، 
اروپای شرقی و کشورهای قاره آمریکا، در دستور کار این 
شرکت اســت؛ به طوری که در ۶ ماهه گذشته صادرات به 
کشــورهای مراکش و الجزایر در قاره آفریقا و لهستان در 

اروپای شرقی برای نخستین بار انجام شد.
 صادرات عالوه بر تامین نیازهای ارزی جاری برای خرید 
مواد اولیــه و تجهیزات، در بازپرداخت اقســاط طرح های 
توسعه گروه شــرکت های فوالد مبارکه نیز تاثیر دارد؛ به 
طوری که افزایش ظرفیت تولید از ظرفیت اولیه تا ظرفیت 
فعلی ۱۰/3درصد برای گروه شــرکت های فوالد مبارکه، 
عمدتا از طریق تامین مالی شــرکای خارجــی و در قالب 

قراردادهای OFF TAKE انجام گرفته است.
 وجوه مربوطه در قالب صادرات محصوالت شــرکت، به 

طرف های خارجی پرداخت می شود.
 در ســال های گذشــته بانک ها و طرف های قــرارداد و 
فروشــندگان تجهیزات، تمایل فراوانی به انجام طرح های 
توســعه و انعقاد قرارداد با فــوالد مبارکه داشــته اند که 
مهم تریــن دالیــل آن، اطمینــان از بازپرداخــت وجوه 
به واســطه وجود تضمین هــای کافی از طریــق صادرات 

شرکت است.
 ارتقای ســطح تکنولوژی تولید، از دیگر مزایای صادرات 
اســت. صادرات محصول به بازارهایی همچون بازار اروپا 
نیاز الزاماتی کیفی خواهد داشت که تولید در این مقیاس، 
منجر به ارتقای ســطح تکنولوژی در تمامی ارکان شرکت 
برای ارتقای کیفی محصــوالت به منظور فروش به تمامی 

بازارهای خارجی و داخلی خواهد شد.
 ) درباره الزامات صادرات در هر شــرکتی (: در این راستا 
از مهم ترین مــوارد، می توان بــه عرضه پایــدار و مداوم 
محصول به مشــتریان اشــاره کــرد؛ به طوری که عرضه 
مقطعــی یــا دوره ای، منجر به عــدم تمایــل خریداران 
خارجی خواهد شد؛ زیرا مشــتریان خارجی، روی عرضه 
پایدار و مداوم و بلند مدت یک شــرکت حساب ویژه ای باز 
می کنند. همچنین چابکی و انعطاف پذیری یک شــرکت 
در فرآیندهای ســازمانی بــرای بــرآوردن و فراتر رفتن 
از خواســته های مشــتریان در چارچوب قوانین تجارت 

بین الملل، از دیگر الزامات برای موفقیت در صادرات است.

مدير صادرات شرکت فوالد مبارکه پیش بینی کرد:

تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در کشور تا افق ۱۴۰۴

در سال های 
گذشته، بانک ها و 
طرف های قرارداد 

و فروشندگان 
تجهیزات، تمايل 
فراوانی به انجام 

طرح های توسعه 
و انعقاد قرارداد 
با فوالد مبارکه 

داشته اند

مدير صادرات شرکت فوالد مبارکه گفت: در کشــور ايران تا افق ۱۴۰۴ تولید 55 میلیون تن فوالد با نگاه به 
بازارهای جهانی تعريف شده است.

نرخ بلیت اربعین؛ يک میلیون و 
۱۰۰هزارتومان

دولت قاطعانه برخورد نمی کند

مرغ با سايز استاندارد بخريد

تندر 9۰ فعال گران نمی شود

مرتضی دهقــان، معاون 
امــور  و  هوانــوردی 
ســازمان  بین الملــل 
کشــوری  هواپیمایــی 
گفت: بــا وجــود اینکه 
پروازهای  بلیــت  نــرخ 
خارجی براســاس عرضه 
و تقاضا تعیین می شــود، 
اما به لحاظ حساســیت 
موضــوع و حجم تقاضاها 
در این ایام، شــرکت های 
هواپیمایــی بــه منظور 

جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت بلیت، پذیرفته اند تا ســقف 
نرخی برای ایام مذکور در نظر گرفته شود. در این راستا، انجمن 
شرکت های هواپیمایی داخلی، هماهنگی الزم  را با شرکت های 
هواپیمایی به عمل آورده و نرخ های پیشنهادی را ارائه داده اند. 
قیمت بلیت مسیر تهران به نجف و بغداد و بالعکس، یک میلیون 
و ۱۰۰هــزار تومــان و از مشــهد مقدس بــه نجــف و بغداد، 

یک میلیون و 3۵۰هزار تومان تعیین شده است.

حاجــی  حســینعلی 
اگــر  گفــت:  دلیگانــی 
مدیران در دولت گذشته 
نامتعــارف  حقوق هــای 
می گرفتند، بایــد در این 
دولت جلــوی آن گرفته 
مــی شــد و اگــر در این 
دولــت نیز ایــن موضوع 
شروع شــده، باید از وقوع 
آن پیشگیری می شد و به 
هر میزانــی که این تخلف 
در هر دولتی واقع شــده، 
به همان میزان آن دولت 

باید پاسخگو باشد. درحال حاضر نیز دولت یازدهم باید پاسخ گو 
باشــد و ما برخوردهایی را که تاکنون با این مسئله شده، به هیچ 
وجه کافی نمی دانیم. دولت در حال حاضر درخصوص برخورد با 
حقوق های نامتعارف، سیاســت »گذر زمان« را پیش گرفته و به 
این مسئله آنطور که باید و شاید، رسیدگی نشــده و به ابعاد آن 

نپرداخته است.

روابط عمومــی اداره کل 
دامپزشکی استان کرمان 
گفت: مرغ سایز از چربی 
کمتری نســبت به سایر 
مرغ های غیر اســتاندارد 
برخــوردار اســت. جواد 
نگارســتانی، وزن الشــه 
هر عدد مرغ ســایز را بین 
یک کیلــو و 4۰۰ گرم تا 
۲ کیلوگرم اعــالم کرد و 
گفت: باید با اطالع رسانی، 
عمومی  ســازی  فرهنگ 
و ارائه آمــوزش های الزم 

به عموم، جامعه را نســبت به مضرات مصرف مرغ غیر استاندارد 
آگاه کرد تا مصرف کنندگان نســبت به خرید مرغ های با ســایز 
استاندارد ترغیب شــوند. مرغ های ســبک وزن، دارای چربی و 
اســتخوان کمتر و پروتئین بیشتری بوده و نســبت به مرغ های 

سنگین وزن، برای مصرف کننده به صرفه تر است.

معاون  تقــی زاده،  رضــا 
بازاریابی و و فروش سایپا، 
جدید  مصوبه  درخصوص 
شــورای رقابــت و تعیین 
سقف مجاز افزایش قیمت 
محصوالت گروه ســایپا تا 
۱/8۱درصد، گفت: مصوبه 
اخیــر شــورای رقابــت، 
قیمت گــذاری  دربــاره 
محصوالت ســایپا در واقع 
همان مصوبه 4 خرداد این 
شــورا بوده و تغییری در 
این خصوص اتفاق نیفتاده 

اســت. در انتهای ســال 94 درخواســتی در مورد قیمت گذاری 
محصوالت سایپا به مرکز ملی رقابت ارائه کرده بودیم که 4 خرداد 
ماه با آن موافقت شــد و مصوبه چهار روز پیش شورای رقابت نیز 
همان مصوبه قبلی است. درباره افزایش قیمت تندر 9۰ هم اکنون 

تصمیمی برای این افزایش قیمت نداریم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ایجاد کارگروه پیگیری اجرای طرح 
9 ماده ای به تصویب رسید، گفت: براساس توافق صورت گرفته بین 
دو استاندار، مسئولیت کنترل برداشت های آب حوضه زاینده رود به 
خود کشاورزان واگذار می شود. رســول زرگرپور، در نشستی که با 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان پیرامون مشکالت آب صورت 
گرفت، اظهار داشت: همه مدیران و مسئوالن استان بر این عقیده 
هستند که مسائل را باید با همکاری و همیاری یکدیگر پیش ببریم 
و مشــکالت را برطرف کنیم. وی به مشکالت موجود در زمینه آب 
اشاره کرد و افزود: بارش در سرشاخه ها نسبت به سال آبی گذشته 
۲۵درصد و نسبت به میانگین، ۱۵درصد کاهش داشته است و در 
اصفهان نیز با ۵۶ درصد و در شــرق اصفهان بــا ۶۵ درصد کاهش 
بارش مواجه هســتیم و این کاهش در شرق اســتان تا 8۰ درصد 

می رسد. استاندار اصفهان با بیان اینکه این خشکسالی در 4۰ سال 
گذشته بی سابقه بوده است، گفت: اصفهان از نظر کمبود بارش پس 
از یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، در رده چهارم قرار 
گرفته اســت و چهارمحال و بختیاری نیــز در رده هفتم قرار دارد 
که تاکنون بی سابقه بوده اســت. وی افزود: پیش بینی می شود با 
توجه به تغییر اقلیم در آینده، یک درجه افزایش دما داشته باشیم؛ 
باتوجه به اینکه حدود 3۰۰میلیون متر مکعب نیز کاهش روان آب 
خواهیم داشت. زرگرپور با اشاره به گزارش مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: سند جامع تولید، توزیع و مصرف آب 
تدوین شده و این موضوع مهمی است. وی در ادامه به بیان گزارشی 
در زمینه طرح های تامیــن و انتقال آب اســتان پرداخت و افزود: 
ســامانه دوم انتقال آب اصفهان بزرگ، در واقع سامانه انتقال آب و 

نه تامین آب خواهد بود و در حقیقت اقدامی در راســتای پدافند 
غیرعامل است.

زرگرپور با بیان اینکه ایجاد کارگروه پیگیری اجرای طرح 9ماده ای 
به تصویب رسیده اســت، گفت: طبق توافق صورت گرفته بین دو 
اســتاندار، کنترل برداشــت های آب حوضه زاینــده رود به خود 
کشــاورزان واگذار می شــود. وی افزود: اگر اعضای شورای شهر 
اصفهان خواســتار کمک درخصوص مشــکالت آب هستند، باید 
در جهت اجرای طــرح 9 ماده ای احیای حوضــه آبریز زاینده رود 
کمک کرده و از طرح مطالب حاشــیه  ای بپرهیزند. در این جلسه 
استاندار اصفهان مجددا از مجمع نمایندگان استان درخواست کرد 
با تشکیل کارگروه آب در مجمع، مسائل مربوط به احیای حوضه را 

کارشناسی تر، جدی تر  و فعال تر پیگیری کنند.

اگر دوســت دارید از خودرویی که ممکن اســت ســال آینده 
میهمان خیابان های شهرمان باشــد، بیشتر بدانید، با ما همراه 
باشید. در پایان هم این شما هستید که می توانید پاسخ سوالی 
را بدهید که در تیتر آمده است: »پراید بهتر است یا رنو کوئید؟«

اصالت
پراید خودرویی بود که در سال ۱98۶میالدی )۱3۶۵شمسی( 
طراحی و تولید شد؛ یعنی حدود 3۰ سال پیش! خودرویی که 
میان چند خودروســاز مزدا، فورد و کیا دســت به دست شد و 
باالخره در سال ۱37۲به دست خودروساز ایرانی، سایپا افتاد! 
و اما کوئید، خودرویی اســت که رنو در ســال ۲۰۱۵ به قصد 
هدف گرفتن بــازار خودروهای اقتصــادی و ارزان قیمت هند 
تولید کرد؛ بنابراین کوئید خودروی جدیدتری نسبت به پراید 

محسوب می شود.
 کالس بندی

پراید عموما به عنوان یک خودروی ســدان   )صنــدوق دار( یا 
هاچ بک کوچک شــهری شــناخته می شــود. در مورد کالس 
کوئید جای بحث زیاد است؛ به طور کلی کوئید را یک کراس اور 
کوچک می دانند که از نظر ابعاد حتی از ۲۰۶ کوچک تر و ارتفاع 
آن تنها ۲/8ســانتی متر از پراید بیشتر است! در حقیقت کوئید 

یک هاچ بک کوچک شهری است که تنها با افزایش ارتفاع 
نتی متری  چندســا

لفــظ  ، بل قا نا
کــراس اور 

کوچک را یدک می کشد.
 فضا

پراید یک خودروی مناســب برای یک خانــواده 3 الی 4 نفره 
اســت. البته اگر خاطرمان باشــد، در مدل های قدیمی تر، این  
خودرو حتی می توانســت پذیرای ۵ سرنشــین نیز باشد؛ ولی 
چند سالی است که با تغییرات اعمال شده در ظاهر این خودرو، 
اکنون شــاهد فضای داخلی به مراتب کوچک تری نســبت به 
مدل های پیشین آن هستیم. برای درک این موضوع می توانید 
امروز، برای رسیدن به منزل و مقصدتان، سوار یکی از آنها شده 
و در صندلی پشــت بنشــینید که احتماال در فضای تنگ آن 
در طول مسیر کمی اذیت خواهید شــد.  حال نوبت به کوئید 
فرانسوی االصل می رسد! به نظر می رسد این اتومبیل ارگونومی 
خوبی دارد و راننده و سرنشــینان از فضــای مطلوبی بهره مند 
هستند؛ ولی ممکن است برای سرنشینان عقب، بخصوص افراد 
قدبلند و درشت هیکل، فضا کمی تنگ  باشد؛ چرا که به هرحال 
کوئید یک خودروی کامپکت اســت. فضای بــار کوئید حدود 
3۰۰ لیتر بوده و در مقایسه با پراید که حجم آن حدود ۲4۵لیتر 

است، فضای بیشتری دارد.
 مشخصات فنی

مقایســه ما اینجا به اوج خود می رســد. بنا به ادعای سایپا از 
محصوالت ایکس ۱۰۰جدیــدش، این خــودرو از یک موتور 
۱/3لیتری 4ســیلندر با توان تولید 7۱ اســب بخــار قدرت و 
۱۰8نیوتون متر گشــتاور بهره می برد. گرچه به طور رســمی، 
شــتاب پراید در کاتالوگ ســایپا ذکر نشــده، اما در 
بعضی منابع گفته شده است که این خودرو 

می تواند ظرف ۱4/۵ثانیه، 

جثه9۰۰کیلوگرمــی خــود را از حــال ســکون، با ســرعت 
۱۰۰کیلومتر بر ســاعت به حرکت درآورد. همچنین حداکثر 
ســرعت پراید ۱8۰ کیلومتر بر ســاعت اســت.و اما نوبت به 
کراس اور کوچک فرانســوی می رســد. کوئیــد مجهز به یک 
پیشــرانه ۰/8لیتری 3 ســیلندر اســت که قلب آن می تواند 
۵3اســب بخار قــدرت و 7۲ نیوتون متر گشــتاور تولید کند. 
کوئید همانند پراید، دیفرانســیل جلو است و از یک گیربکس 
۵ دنده دستی سود می جوید.گرچه اطالعات دقیقی در سایت 
رنو قرار نگرفته، اما به نظر می رسد این خودروی 799 سی سی، 
به زمانی ۱7ثانیه ای نیازمند است که از حال سکون به سرعت 
۱۰۰کیلومتر برسد و حداکثر سرعت آن کمتر از ۱4۰ کیلومتر 
بر ساعت )چیزی حدود ۱3۵کیلومتر بر ساعت( است. با توجه 
به مشخصات فنی ذکر شده، شاید برای اولین بار بتوان پراید را 
در رقابت فنی، برنده  ای قاطع اعالم کرد؛ خودرویی که تا امروز 

حتی فکرش را نمی کردیم از خودروی دیگری سرتر باشد!
 مصرف و مخارج

پراید یک خودروی کم مصرف داخلی تلقی می شود که مصرف 
آن به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۶/۵لیتر است؛ این درحالی است 
که مصرف کوئید از پراید نیز کمتر بوده و به عدد 4 دست یافته 
اســت.  در مورد فراوانی و ارزانی لوازم پراید هم جای شــکی 
نیست؛ خودروی ارزانی که هر بالیی هم سر موتور و گیربکس 
بیچاره اش بیاوریــد، هزینه هنگفتی برای شــما بــه ارمغان 

نمی آورد. بهترین جنبــه پراید هم فراوانــی، ارزانی و 
دسترســی آســان لوازم آن در کشورمان 

است که خیالتان 
را ازبابــت 

هرگونه خرجی راحت می کند! اما این امر درمورد کوئید صادق 
نیست. در صورت عملی شــدن وعده ورود به بازار، شاید زمان 
زیادی احتیاج باشد که لوازم آن در دسترس بسیاری از کاسبان 
و تعمیرگاه های سراسر کشور قرار بگیرد و تا آن مدت احتماال 
باید برای ســرویس  اتومبیل خود، فقط به تعمیرگاه های مجاز 
مراجعه کنیــد. از طرفی، پرایــد را خودروی کم اســتهالکی 
می دانیم و این درحالی است که بسیاری باور دارند خودرو های 
فرانســوی ذاتا خرج و اســتهالک باالیی دارند؛ ولی این امر در 
مورد کوئید هنوز قطعی نیســت. به هرحال تــا زمانی که این 
خودرو عرضه نشده و به قول معروف امتحان خود را پس ندهد، 

نمی توان به طورقاطع اظهارنظر دقیقی کرد.
 قیمت

دیجی کاال: قیمت پراید درحال حاضر حدود ۲۱میلیون تومان 
اســت. رنو کوئید در بازار هند با قیمت پایه حدود 39۰۰ دالر 
تا باالترین مدل آن در حدود ۵3۰۰ دالر فروخته می شــود. با 
باالوپایین کردن ارقام و احتســاب ارز 3۵۰۰ تومانی، محدوده 
قیمتی ۱3/۵تا حداکثر ۱8/۵میلیــون تومانی را می توان برای 
رنو کوئید محاسبه کرد. اما بنا به اعالم مدیرعامل رنوپارس، قرار 
است ضعیف ترین نسخه کوئید یعنی پیشرانه ۰/8لیتری نمونه 
سفارشی برزیلی که عملکرد بهتری از مدل پایه هندی دارد، با 
حدود 3۱میلیون تومان قیمت گذاری شود. حاال شما بگویید: 
پراید بهتر اســت 
یا کوئید و 

چرا؟

استاندار اصفهان:

شورای شهر به جای طرح 
مطالب حاشیه ای، کمک کند

پرايد بهتر است يا رنو کوئید؟

سوژه روز

سعید مؤتمنی، رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
اتومبیل، با اشــاره به اینکــه بازار خرید و فــروش خودروهای 
جدید تاحدودی خوب اســت، اظهار داشــت: امــا نکته قابل 
تامــل درخصــوص قیمت ایــن خودروهــا اینکــه اختالف 
 قیمت هــا از کارخانــه تــا بــازار بــه ۱4میلیون تومــان هم 

رسیده است.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر قیمــت کارخانه ای رنو کپچر 
۱۰۵میلیون تومان اســت، افــزود: اما این خــودرو با اختالف 

قیمت ۱۱ تا ۱4 میلیون تومانی در بازار به فروش می رسد.

بازار سیاه خودروهای جديد داغ شد؛

 اختالف قیمت تا ۱۴ میلیون تومان
از کارخانه تا بازار
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

به گوش راست بیشتر اعتماد کنید

طبق نتایج یک تحقیق جدیــد، افراد مبتال به میگــرن دارای میزان باالی 
برخی میکروب های خاص در دهان و سیستم گوارشی شان هستند.

تحلیل و بررســی داده های به دســت آمده از پروژه تحقیقاتــی روده در 
 آمریکا نشــان داد افراد مبتال به میگرن دارای مقادیر بســیار قابل توجهی 
میکروب های کاهش دهنــده نیترات در مقایســه با افــراد فاقد بیماری 
میگرن هســتند. به گفته محققان، این پروژه تحقیقاتی شامل بالغ بر۱۷۰ 
نمونه دهانی و حــدود۲۰۰۰ نمونه مدفوع بود.آنتونیو گونزالز، سرپرســت 
تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: » این یافته ها تایید 
می کنند که برخی مواد خوراکی مشخص نظیر شکالت و به خصوص مواد 
خوراکی حاوی نیترات موجب بروز میگرن می شوند. «به گفته وی، » ما فکر 
می کنیم که احتماال بین میکروب های بــدن و آنچه که می خوریم ارتباط 
وجود دارد. « نیترات در برخی مواد خوراکی نظیر گوشت های فرآوری شده 

و سبزیجات دارای برگ سبز پیدا می شود.

آنفلوآنزای معده یا گاستروانتریت ویروسی، به التهاب و عفونت روده و معده 
گفته می شود و در پاییز و زمستان شایع تر است. این عارضه برخالف نامش 
هیچ ارتباطی با آنفلوآنزا ندارد و بر اثر ویــروس های مختلفی از جمله نورو 
ویروس، روتاویروس و آدنوویروس ایجاد می شود. معموال این بیماری بر اثر 

تماس با فرد آلوده و مصرف آب و غذایی آلوده به وجود می آید.
مهم ترين عاليم بیماری کدامند

احساس درد در ناحیه شــکم ) روده و معده (، بادگلو، نفخ، اسهال، مدفوع 
 ســبز رنگ، ســوء هاضمه، حالت تهوع، اســتفراغ، کاهش آب بدن، لرز، 
خشکی دهان، انسداد معده، احساس تشــنگی بیش از حد، خشکی دهان، 
 تب، ضعف، کاهش اشــتها، تعریق، ســردرد، کاهــش ادرار و کاهش وزن 

از مهم ترین عالیم این بیماری هستند.
نحوه درمان

 هیچ درمان پزشــکی برای این عارضــه وجود ندارد و بیمــار پس از حدود
 ۱۰ روز بهبود پیدا مــی کند. ولی برخــی عوامل در تســریع روند بهبود 

موثر هستند. این عوامل عبارتند از:
- نوشیدن آب کافی.

- نوشیدن آب میوه های اسیدی مانند آب پرتقال ممنوع است.
 - اگر کودک شیرخوار به این عارضه مبتال شده اســت، با مشورت پزشک 

از مصرف شیر اجتناب شود.
 - از مصرف لبنیــات، کافئین، غذاهــای تند، پرادویه و چــرب، نیوکوتین 

و مشروبات الکلی اجتناب شود.
- سبزیجات و میوه ها قبل از مصرف خوب شسته شوند.

- گوشــت و مرغ در مــدت زمان بیشــتری طبخ شــود و از مصرف کباب 
خودداری شود.

در صورتی که از برخی عالیم کشــنده در موز غفلت کنیــد، این میوه می 
 تواند در عرض دو ساعت جان شما را بگیرد. موز در صورتی سمی و کشنده 
 می شــود که به ترشــحات نوعی عنکبوت خطرناک معروف به » عنکبوت 
موز « آلوده باشد. این نوع عنکبوت از موز تغذیه می کند و با تنیدن تار روی 

این میوه نقطه های سیاه رنگ برجسته ای در آن به جا می گذارد.
لکه سیاه در محل تارها روی موز حاوی ســم عنکبوت هستند و به محض 
 اینکه فرد این موز آلوده را بخــورد، در صورتی که به موقع درمان نشــود، 

در عرض دو ساعت جان به جان آفرین تسلیم می کند.

 زمانی که ما انســان ها از ســوخت های فسیلی اســتفاده می کنیم انواع 
مختلفی از مواد شــیمیایی را در اتمســفر منتشــر می کنیم. ما در همین 
اتمسفر نفس می کشــیم و هر آنچه که داخل ریه های ما می شود ارتباط 
مستقیم با ســالمتی مان دارد. هوای آلوده ارتباط تنگاتنگی با آسم و دیگر 
بیماری های تنفسی دارد. همچنین افرادی که در شهرهای صنعتی و آلوده 
زندگی می کنند در معرض خطر ابتال به انواع ســرطان ها هستند چرا که 
مواد شیمیایی موجود در آالینده های هوا همگی سرطانزا هستند. آالینده 
 ها عملکرد ریه و دستگاه های تنفســی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد 
و موجب ایجاد انواع بیماری های تنفسی می شود. سرفه و خس خس سینه 
در مردمانی که در معرض هوای آلوده زندگی می کنند، مشاهده می شود. 
کودکانی که در شــهرهای صنعتی و آلوده زندگی می کنند بیشتر از سایر 
کودکان در معرض خطر آسم و بیماری های تنفسی دیگر مانند ذات الریه 
قرار دارند. آلودگی هوا و ذرات آالینده ها همچنین موجب ضعف سیســتم 
ایمنی و سیستم تولید مثل می شــوند و بر روی باروری انسان ها تاثیرات 
 منفی بسیاری دارد. ســقط جنین و ناباروری و تولد کودکام ناقص الخلقه 
 در شــهرهای آلوده به میزان چشــم گیری بیشتر اســت. مشکالت قلبی 

و حمالت ناگهانی قلبی به میزان چشم گیری در هوای آلوده بیشتر است.
همچنین ســموم موجود در هوا وارد اکوسیستم شــده و به تبع آن همین 
 ســموم وارد زنجیره غذایی انســان ها نیز می شــود. گازهای سمی مانند 
اکسید های نیتروژن و گوگرد که با سوزاندن ســوخت های فسیلی در هوا 
منتشــر می شــوند همراه با باران به زمین باز می گردند و باران اسیدی را 
تشکیل داده و موجب آســیب های فراوانی بر حیوانات و گیاهان می شود. 
نیتروژن موجود در آالینده ها موجب انباشــت روی ســطح دریاها و ایجاد 
جلبک های مضر و ایجاد بیماری و مرگ و میر گونه های جانوری و گیاهی 

دریاها می شود.

به گفته محققان، نوشیدن آب به جای نوشــابه های رژیمی به افراد دیابتی 
در کاهش وزن کمــک می کند. اضافــه وزن فرد را در معرض مشــکالت 
جدی ســالمت نظیر دیابت نوع ۲، بیماری قلبی، ســکته، فشارخون باال و 
کلســترول باال قرار می دهد. طبق اعالم انجمن دیابت آمریکا، کاهش ۴ تا 
۷ کیلو از وزن می تواند تفاوت فاحشــی در افزایش طــول عمر ایجاد کند. 
به توصیه محققان، بیماران مبتال به دیابت نوع۲ مــی توانند با مصرف آب 
 به جای نوشــیدنی های رژیمی از وزن خود بکاهند. محققان متوجه شدند 
 شــرکت کنندگانی که به ســوی مصرف آب تغییر رویه داده و نوشــیدن 
نوشــابه های رژیمی را متوقف کرده اند، شــاهد کاهش در وزن و شاخص 
 توده بدنی خود بودنــد. همچنین بهبود قابل توجهی در ســطح قند خون 
و حساسیت انســولین آنها مشاهده شــد. محققان در این مطالعه، گروهی 
متشکل از ۸۱ زن چاق و دارای اضافه وزن را که همگی مبتال به دیابت نوع۲ 
بودند و در برنامه ۲۴ هفته ای کاهش وزن شرکت کرده بودند مورد مطالعه 
 قرار دادنــد. محققان از این زنان خواســتند در طول مــدت مطالعه یا آب 
 را جایگزین نوشــیدنی رژیمی کنند یا به نوشــیدن نوشــابه های رژیمی 
به صورت ۵ بار در هفته بعد از وعده ناهار ادامه دهند.در این مطالعه مشخص 
شــد عوامل پرخطر ســالمت مخصوصا برای زنان، با مصرف نوشابه های 
رژیمی مرتبط اســت. در مطالعات قبلی محققان متوجه شــده اند مصرف 
 نوشــابه های قندی و رژیمی هم موجب افزایش ریسک افسردگی در زنان 

می شود و هم بر قدرت باروری آنان تاثیر می گذارد.

تحقیق جديد نشان می دهد؛

 ارتباط میکروب های دهان 
و روده با میگرن

وقتی معده آنفلوآنزا می گیرد!

با خوردن اين موز دوساعته می میريد!

آلودگی هوا به تدريج 
انسان را می کشد!

 افراد ديابتی برای کاهش وزن 
آب بنوشند

محققان یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان موفق به تولید نان غنی شده از هسته خرما شدند که 
برای بیماران دیابتی و گوارشــی مفید است. علیرضا حیدری، 
 مدیر بازرگانی یک شــرکت دانش بنیان در شــهرک علمی 
 و تحقیقاتی اصفهان  اظهار داشت: در هسته خرما، » سلنیوم «

 بیشــترین فلزی اســت که وجود دارد؛ می تــوان از این فلز 
به عنوان فوالد قوی گیاهی یــاد کرد؛ این فلز عنصری بوده که 

خاصیت نگه دارندگی را در هسته خرما به وجود می آورد. 
 وی افــزود: همچنین۷۰ درصد هســته خرما فیبــر بوده که 
می تواند برای بیماری های گوارشــی مفید و موثر واقع شود؛ 
عالوه بر اینها روی، آهن و... در هسته خرما به وفور وجود دارد. 
حیدری افزود: نان حاوی آرد هســته خرما، دارای مقادیر قابل 
 A، E توجهی سلنیوم، روی و منگنز بوده و از نظر ویتامین های

و خانواده B نیز غنی شده است.

نتایج تحقیقات و بررســی های جدیدکارشناسان نشان می دهد، 
 گوش راست بیشــتر از گوش چپ حرف ها را می شنود. محققین 
در دانشــگاه Gabriele d Annunzio در تحقیقات اخیرشــان 
نشان داده اند که گوش چپ و راست، کارکردهای متفاوتی دارند. 
بنابراین تحقیقات انجام شده گوش راست برای پردازش اطالعات 
مناسب تر اســت. پژوهشــگران می گویند: گوش راست به سمت 
چپ مغز مرتبط اســت که در آن داده ها بهتر تحلیل می شــوند. 
 دانشــمندان توصیه می کنند برای اینکه بتوانیــد فردی را راضی 
به انجام کاری کنید، درخواســت خود را در گوش راست او مطرح 
کنید. ســخنرانی و حرف مهم از طریق گوش راست بهتر شنیده و 
پردازش می شود، اگر مشــخصه صداهایی که قرار است پردازش 
شــوند به صدای زبان گفتاری فرد مقابل مرتبط باشد، گوش چپ 
 برای تفکیک صداهــای غیر مرتبط با زبان، درک لحن، احســاس 

و موارد مشابه مربوط به گفتار، مناسب است.

به گوش راست بیشتر 
اعتماد کنید

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

 چگونه 
دندان هايی 
مانند مرواريد 
داشته باشیم؟!

متخصص بیمــاری های دهــان و دندان گفت: رعایت بهداشــت 
 روزانــه دندان ها و نحوه صحیح مســواک زدن اهمیت به ســزایی 

در پیشگیری از بیماری های لثه دارد.
مهرداد تقــی بخش متخصص بیماری های دهــان، فک و صورت، 
بیان کرد: در فرآیند جرم گیری ســنگ های آهکی تشــکیل پیدا 
کرده بین دندان و لثه که منجر به التهاب لثه می شــوند، توســط 
دستگاه جرم گیری با استفاده از امواج فرا صوت برداشته می شوند. 

وی با بیان اینکه عواملی مانند ســن افراد و بیمــاری های مرتبط 

با لثه سبب تشکیل جرم می شوند، اظهار داشــت: افراد سیگاری 
 برخالف باور رایــج مبنی بر اینکه جــرم گیری تاثیر به ســزایی 
در نابودی جرم دندان دارد، باید از انجــام این عمل اجتناب کنند، 

زیرا استعمال سیگار تنها باعث تغییر رنگ دندان می شود. 
این متخصص بیماری هــای دهان و دندان عنــوان کرد: ترکیبات 
بزاق دهان، آناتومی ) شکل ( قرار گرفتن دندان ها و رعایت نکردن 
 بهداشــت دهان و دندان سبب تشــکیل جرم می شــود که افراد 

باید هر 3 تا ۱۲ ماه یک بار جرم گیری را انجام دهند.

 وی با بیان اینکه نحوه صحیح مســواک زدن نقش چشــمگیری 
 در تشــکیل جرم دندان دارد، تصریح کرد: اســتفاده از نخ دندان 
پس از هر بار صرف غذا ضروری است، درصورتی که پس از استفاده 
از دســتگاه جرم گیری، جرم ها باز هم باقی بمانند انجام جراحی 
لثه توصیه می شــود. تقی بخــش درباره زمان تعویض مســواک 
گفت: برخی از مسواک ها نشــانگرهای مخصوصی دارند که زمان 
 تعویض مسواک را مشــخص می کند ولی به طور معمول افراد باید 

هر 3 تا 6 ماه یک بار مسواک خود را تعویض کنند.

نان غنی شده 
با هسته خرما تولید شد

در۴۰ ســالگی، کالژن تولیدی ســریع تر از توانایی تولید 
بدن مصرف می شــود و بیست ســال پس از آن نیمی از 
کالژن بدن از دســت رفته اســت. خبر خوب این که شما 
می توانید مکمل کالژن مصرف کنیــد و ذخایر بدن خود 
 را دوباره پر کنید، در شــرایطی که از فوایــد این نیروگاه 

تغذیه ای شگفت انگیز برخوردار می شوید.
 کالژن یــک اســید آمینــه زنجیــره طوالنی اســت که 
از اســیدهای آمینه منفرد پرولین، گلیسین، هیدروکسی 
 پرولین، و آرژنین تشکیل شده اســت. این ماده3۰ درصد 
از پروتئین موجــود در کل بدن و۷۰ درصــد از پروتئین 
موجود در پوســت را شامل می شــود. پس الزم به گفتن 

نیست که کالژن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
سالمت پوست و ضد پیری

 همه ما از چیــن و چروک های پوســت متنفر هســتیم 
و دوســت داریم تا جوان تر به نظر برسیم، احساس بهتری 
داشته باشــیم و تا حد ممکن از پیری دوری کنیم. کالژن 
می تواند پدیدار شــدن چیــن و چروک هــا را معکوس 
ســازد و ویژگی ارتجاعی پوســت و ظاهر جوان آن را هر 
 چه بیشتر حفظ کند. ســطوح کالژن موجود در بدن شما 
به طور مســتقیم با ظاهر پوســت طی روند افزایش سن 
 مرتبط اســت. بــا افزایش ســن و کاهش تولیــد کالژن 

نشــانه های این روند در قالب بروز چیــن و چروک روی 
پوست و نازک شدن و تحلیل رفتن آن نمایان می شود.

 اگرچه این روندی اجتناب ناپذیر اســت، احیای بخشــی 
از کالژن طبیعی بدن شما می تواند به جوان تر باقی ماندن 
ظاهر پوست کمک کند، در شرایطی که رطوبت پوست را 

افزایش داده و آن را لطیف تر می سازد.
تقويت استخوان ها، مفاصل و غضروف ها

ایجاد چین و چروک در پوست تنها مشکل ناشی از افزایش 
سن محسوب نمی شود. گلیسین، یکی از اسیدهای آمینه 
موجود در کالژن، بخشــی ضروری از فرآیند ســالم نگه 

داشتن بافت های همبند اطراف مفاصل است.
هنگامی که ورزش می کنیــد، مفاصل و رباط های خود را 
در معرض تنش و اســترس قرار می دهید و فرسوده شدن 
این غضروف ها می تواند به ساییده شدن استخوان ها روی 

یکدیگر و شکل گیری درد و التهاب منجر شود. 
 بدن شــما بــه طــور معمــول کالژن کافی برای ســالم 
نگه داشــتن این بافت و حفظ قدرت استخوان ها را تولید 
می کند، اما با افزایش سن و کاهش تولید کالژن به صورت 

طبیعی، تامین کالژن مورد نیاز مهم می شود.
رشد مو و ناخن

بدن انسان به پروتئینی فیبری به نام کراتین نیاز دارد که 

جز اصلی مو و ناخن ها محسوب می شود. 
این پروتئیــن نیازمند اســیدهای آمینــه و کالژن برای 
 ارایه عملکرد مطلوب اســت. اگر با مشــکالتی در رشد مو 
و ناخن های خود مواجه هســتید ممکن اســت با کمبود 
اســیدهای آمینه ضروری مواجه باشــید. پس از دریافت 

کالژن متوجه بهبود شرایط خود خواهید شد.
گوارش

 کالژن نــه تنها توانایی شــما برای گوارش غــذا را بهبود 
می بخشــد، بلکه می تواند درمان روده را نیز موجب شود. 
 در گذشته های دور، انســان ها از هر بخش بدن حیوانات 
از جمله استخوان ها استفاده می کردند و تقریبا چیزی را 
هدر نمی دادند. ما به طور طبیعی از گوشــت قرمز کالژن 
 دریافت نمی کنیم زیرا تنها ماهیچــه را مصرف می کنیم 
و باقی قسمت ها را دور می ریزیم. مصرف کالژن می تواند 
به کاهش اثر برخی بیماری های روده از جمله نشت روده، 
کولیت اولســراتیو، کرون و ســندرم روده تحریک پذیر 
کمک کند. همچنین این ماده پوشــش دیواره دســتگاه 
گوارش را تســکین داده و به بدن اجازه می دهد پروتئین 
و چربی را ســاده تر تجزیه کند که به شکل گیری روده ای 

سالم تر منتج می شود.
کاهش وزن

کالژن یک نیروگاه پروتئینی اســت و از ایــن رو به جای 
خوردن مواد غذایی ناســالم و سرشــار از کربوهیدارت ها 
می توانید با افزودن کالژن به رژیــم غذایی خود به مدت 

بیشتری احساس سیری را تجربه کنید. 
کاهش مصرف غذاهای ناســالم می توانــد به کاهش وزن 
و احساس گرســنگی کمتر منتج شــود و از این رو، کمتر 

هوس خوردن تنقالت و میان وعده ها به سرتان می زند.
تقويت کننده عملکرد ورزشی

یک ورزشکار حرفه ای بودن فشار بیشــتری بر بدن وارد 
می کند، اما کالژن می تواند به کاهش برخی آسیب های 
 ناشــی از پارگی عضالنی، رگ به رگ شــدن، فرسودگی 
 و پارگی های کلی کمک کند. اســیدهای آمینه گلیسین 
و پرولین موجود در کالژن روند بهبود آسیب های مرتبط 
با ورزش را تســریع می کننــد. دریافــت کالژن در قالب 
مکمل می تواند به بهبود بافت، کاهــش التهاب و کاهش 
خطر آســیب کمک کند. آرژنین، یکی دیگر از اجزا کالژن 
می تواند عملکرد ورزشی را بهبود ببخشد، در شرایطی که 

به بازسازی و حفظ توده عضالنی کمک می کند.
خواب بهتر

گلیسین، یکی از عناصر کالژن، نقشی کلیدی در عملکرد 
مغز ایفا می کنــد. مطالعــات جدید نشــان داده اند که 
 گلیســین با کاهش بی خوابی شــبانه و هوشیاری ذهنی 

در طول روز مرتبط است. 
دریافت کالژن نه تنها به توانایی شــما در به خواب رفتن 
 راحت کمک می کنــد، بلکه می تواند هوشــیاری ذهنی 

و ظرفیت حافظه را نیز افزایش دهد. 
 افزون بــر این، مصــرف کالژن حدود یک ســاعت پیش 

از خواب می تواند کیفیت خواب را بهبود ببخشد.

کالژن اساسا همانند چسبی است که بدن ما را يکپارچه نگه می دارد. اين ماده مغذی به وفور در پوست، بافت 
استخوانی، رباط ها، غضروف ها، تاندون ها، دستگاه گوارش و عضالت پیدا می شود. بدن ما کالژن تولید می کند 

اما خبر بد اين است که با افزايش سن، میزان تولید اين ماده نیز کاهش پیدا می کند. 

زيبايی

روغن های طبیعی، معجزه گری هستند که می توانند چین 
و چروک ها، تاثیر نور خورشید و آکنه را به حداقل برسانند 
و باعث شوند پوســت تان بیش از هر زمان دیگری بدرخشد 
و جوان بماند. در این مقاله می خواهیم لیســتی از بهترین 

روغن های طبیعی مخصوص پوست را به شما معرفی کنیم.
روغن دانه های انار

 روغن طبیعی که از دانه های انار گرفته می شــود، به خاطر 
خواص ضد پیری اش معروف اســت؛ این روغن به بازسازی 
ســلولی و همچنین تثبیت قابلیت ارتجاعی پوست کمک 
می کند. اســید چرب های امگا ۵ موجود در هسته انار که 
پونیسیک اســید نام دارند، ضد التهاب هایی قوی هستند 
 که آسیب وارد شــده توسط اشــعه ماورا بنفش را به تاخیر 

می اندازند.
قبل از اینکه در معرض نور خورشید قرار بگیرید این روغن را 

به پوست خود بمالید تا تاثیر ضد آفتاب تان چند برابر شود. 
روغن رزماری

روغن طبیعی رزماری می تواند باعــث بهبود گردش خون 
و لنف شــده و کمک کند چاله های پوست که معموال با نام 
سلولیت شناخته می شوند از بین بروند. این روغن همچنین 
 به تمیز شــدن پوســت از آلودگی های محیطی نیز کمک 
می کند. روغن رزمای را که حاوی ترکیبات آنتی باکتریال 
است، روی پوست خود ماساژ دهید تا به درمان آکنه کمک 
کند. می توانید آن را با روغن نارگیل ترکیب کنید تا پوست 

را سفت کند و آثار کشیدگی و چروک از روی آن محو شود.
روغن اسطوخودوس

روغن اسطوخودوس لطیف اما قدرتمند است. 
 بوی فوق العــاده خوبــی هــم دارد. این روغن بــه تولید 
آنتی اکسیدان و التیام سریع تر پوست کمک می کند و از آن 
استفاده های بسیاری می شود، از زخم های کوچک گرفته تا 
سوختگی های سطحی. خاصیت آنتی باکتریایی این روغن، 

زخم را تمیز نگه می دارد.
روغن نارنج

روغن نارنج را وقتی به صورت موضعی اســتفاده می کنید 
 باعث بهبود گــردش خــون و خاصیت ارتجاعی پوســت 

می شود و به همین خاطر نیز شهرت پیدا کرده است. 
 از این روغن برای کاهش لکه های روی پوســت اســتفاده 
می کنند. خواص ضــد باکتریایــی و ضد التهابــی، آن را 
تبدیل به روغنی برای پیشگیری و درمان آکنه کرده است. 
روغن نارنج را با کمی کرم پوســت میکس کنید و مستقیم 
روی پوســت بمالید یا می توانید مقــداری از آن را در آب 
 رقیق کنید و به عنوان شــوینده صورت مورد استفاده قرار 

دهید.

روغن های گیاهی 
برای زيبايی پوست ) 1 (

چرا به کالژن احتیاج داریم؟

ورزش کردن و انجام تمرینات ورزشی ممکن است برای 
 بیشتر افراد دشــوار باشد، اما اگر شــما اضافه وزن دارید 

این کار بسیار چالش برانگیزتر خواهد بود. 
از آنجایی کــه وزن زیادی دارید ممکن اســت به هنگام 
ورزش کردن دچار تنگی نفس شوید و نتوانید به درستی 

تنفس کنید. 
 اگر چنیــن مشــکالتی دارید بهتر اســت قبــل از آغاز 
 هر نوع برنامه ورزشــی با پزشــک خــود صحبت کنید 
و در این مورد از او کمک بخواهید. بعد از اینکه کمی بهتر 

شدید، می توانید تمرینات زیر را به خوبی انجام دهید.
تمرين با وزنه های سبک

این تمرین بهترین روش برای به دســت آوردن آمادگی 
جســمانی قلبی عروقی اســت که تاثیر زیــادی بر روی 
مفاصل شــما ندارد و اگر هم تاثیری داشــته باشد بسیار 
اندک اســت. کار کــردن بــا وزنه های ســبک می تواند 
 اســتخوان ها و بافت همبنــد را تقویت کنــد. بنابراین 

بهتر است خود را برای این تمرینات آماده سازید.
يوگا

این مورد نیز یکی دیگر از تمرینات ورزشــی بسیار عالی 
برای شروع کار اســت زیرا نیازمند ظرفیت قلبی عروقی 
زیادی نیســت. کشــش های پویــا و نگه داشــتن های 
 ایزومتریــک، روش عالی بــرای حرکت بــدون افزایش 

بیش از حد ضربان قلبی است. 
همین امر مانع از این می شــود که احساس تنگی نفس 
داشته باشــید. شــما می توانید با خیال راحت به انجام 

تمرینات یوگا بپردازید.
پیاده روی

مربیان بر این باورند که این تمرین ورزشــی ســاده یک 
روش عالی برای ایجاد آمادگی جسمانی و به دست آوردن 
ظرفیت باالتر در دستگاه تنفسی است. انجام این تمرین 

 بسیار ساده است و شــما می توانید 
با ســرعت کم کار خود را آغاز 

کنید. بعــد از چند مدت 
متوجــه خواهید شـــد 
که بــدون تنگــی نفس 

می توانید با سرعت بیشتری 
پیاده روی کنید. 

پیــاده روی یــک روش عالی برای 
 تنظیم الگوی تنفســی اســت که 
در نهایت قادر اســت بــه افزایش 

ظرفیت دســتگاه تنفسی شما کمک 
کنــد. حدود شــش هفته پیــاده روی 
 کنید تا بتوانید بــر محدودیت هایی که 

در تنفس دارید، غلبه کنید.

قدرت و هماهنگی ماهیچه های کوچک
با فشردن، له کردن با دســت، کشیدن و قالب زدن خمیر 
بازی، کودک شما یاد می گیرد که دســتان او چگونه کار 

می کنند. 
وقتی او با خمیر بازی برای شــما کیک یا کلوچه درست 

می کند، در حال تجربه یک بازی تخیلی است. 
اگر شــما خمیر بازی خانگی می ســازید، به جای رنگ 
خوراکــی از ترکیبات پــودر طعم دار نوشــیدنی جهت 
افزودن رنــگ به خمیر اســتفاده کنید تا حــس بویایی 

کودک را نیز در بازی درگیر کنید. 
اگر شــما خواهان تغییری در نوع خمیر بازی او هستید، 
مقداری خاک رس سخت غیر سمی خریداری 
کنیــد و به کــودک خود 
اجــازه دهیــد آن 
عنـــوان  بـــه  را 
قالــب در اطــراف 
روزمــره  اشــیایی 
ظـــروف  ماننـــد 
نقــره یــا فنجان ها 
بشــــقاب های  و 
کوچک قرار دهد. 
همچـنین کودک 

 شــما می تواند از وسایل خانگی آشــپزخانه استفاده کند 
تا میهمانی های چایی برای خود ترتیب دهد.

بازی تخیلی برای کودکان نوپا
یک ســیب زمینی را از وســط برش داده و شــکل های 
 ســاده ای ماننــد قلــب یــا دایــره را روی نصفــه  آن 

بتراشید. 
 اجــازه دهیــد کــودک شــما نیمــه  ســیب زمینی را 
در پودر ژالتین فرو برده و آن را مانند مهر روی کاغذ بزند. 

این کار یک روش ساده غیر سمی برای یادگیری شکل ها 
در کودک شماست. اجازه دادن به کودک برای چسباندن 
استیکرها یا برچسب های ارزان روی کاغذ یا بشقاب های 
کاغذی تطابق و هماهنگی دســت و چشــم او را افزایش 

داده و کمک به ایجاد استقالل و خالقیت در او می کند. 
به او نشــان دهید چگونه می تواند از اســتیکرها استفاده 
کند تا شــکل هایی مانند دایــره، مربع و حتــی خانه یا 
درخت درست کند. یک تخته نمدی به کودک نوپای شما 
 لذتی بی نهایت می دهد. یک تکه مقوا را با نمد پوشــانده 

و شکل هایی بسازید تا روی آن قرار دهید. 
از یکــی از کتاب هــای مــورد عالقه او شــخصیت هایی 
 را کشــیده و از کودک خود بخواهید به شــما کمک کند 
تا آن ها را با مداد شمعی، ماژیک و چشم های چسباندنی 

تزئین کنید.

آيا بازی با کودک نوپا تاثیری دارد؟ ) 2 ( اگر تنگی نفس داريد، اين ورزش ها برای شما مناسب است
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به زودی پرداخت های موبایلی جایگزین کارت بانکی برای پرداخت خرد شــده 
و این امکان برای تمامی اپراتورهای موبایل فراهم می شــود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، محمود واعظی درباره برگزاری سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 
گفت: اجرای این طرح برای اولین بار به صورت اینترنتی بود و به اندازه ای موفق 
اجرا شد که بیشترین درصد مشارکت را برای ایران رقم زد. وی گفت: اجرای این 
طرح، آزمایش خوبی برای شــبکه ملی اطالعات بود. در روند اجرای این طرح 
ملی، شبکه از لحاظ امنیتی مدام در حال رصد بود و نهایتا مردم شاهد کیفیت 
برگزاری آن بودند. واعظی همچنین در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه پیش از این 
گفته بودید بــه زودی پرداخت ها از طریق موبایــل جایگزین کارت های بانکی 
می شود و این کار را با همکاری یک اپراتور و کمک بانک مرکزی پیش می برید؛ 
این اپراتور کدام است، گفت: مذاکرات با بانک مرکزی برای ارائه این خدمات به 
خوبی پیش رفت و از مسئوالن آن تشــکر می کنم. وی افزود: وقتی دولت قرار 
اســت بســتری فراهم کند برای تمامی اپراتورها خواهد بود و لذا تا دو سه ماه 
آینده کلیه اپراتورها قادر به بهره برداری از این خدمات به کمک شرکت خدمات 

انفورماتیک که قرار است زیرساخت را فراهم کند، خواهند بود.

واقعیت این اســت که آیفون ۷ و آیفــون ۷ پالس فقط یک مدل واحــد ندارند. با 
خواندن شــماره هایی که در پشت گوشی نوشته شــده اند می توانید متوجه مدل 
گوشی تان شوید. ظاهرا بعضی از آیفون های ۷ مودم ســریع تری دارند و بعضی از 
آنها مودم های کندتر. بررســی های انجام شــده درباه دو نوع آیفون ۷ پالس بوده 
که یکی از آنها از مودم شــرکت کوالکام و دیگری از مودم اینتل اســتفاده می کند. 
کارشناسان می گویند استفاده از مودم سریع تر، باعث تفاوت سرعت ۳۰ درصدی 
در عملکرد شده است؛ عملکرد در ارسال پیام و اجرای اپلیکیشن ها. البته محققان 
در این بررسی، فقط تفاوت در آیفون های ۷ پالس را بررسی کرده اند اما این تفاوت 
در آیفون ۷ معمولی هم وجود دارد و می توان ادعــا کرد نتایج این تحقیق احتماال 
درباره آیفون ۷ عادی هم صادق است.با توجه به قاچاق بودن آیفون های ۷ در بازار 
ایران، نمی توان مطمئــن بود که همه آیفون های عرضه شــده در این بازار از مودم 
اینتل اســتفاده کنند و ۳۰ درصد عملکرد پایین تر داشــته باشند. اگر می خواهید 
مطمئن شوید در آیفون ۷  ای که می خرید از مودم کوالکام استفاده شده و عملکرد 
سریع تری دارد باید حواســتان باشــد مدل های A1778 و A1784 را خریداری 

نکنید چون می دانیم در این دو مدل قطعا از مودم اینتل استفاده شده است.

در روزگاری که همــه کمپانی ها به دنبال ســاخت گوشــی های مجهزتر با 
نمایشگری بزرگ تر هســتند، به نظر می رسد برخی از ســازندگان به سمت 
تولید محصوالتی می روند که بسیار کوچک بوده و قابلیت حمل و نقل آسانی 
داشــته باشــند. در این بین، کمپانی چینی نامبروان که به تولید ساعت های 
هوشــمند و مقرون به صرفه مشــهور اســت، اقدام به تولید یک گوشی تلفن 
همراه با نام Vphone S8 کرده که به ادعای خــودش، کوچک ترین موبایل 
لمســی تولید شــده در جهان اســت! این گوشــی که از یک نمایشگر1/54 
اینچی بهره می گیرد، تنها ۳۰ گرم وزن داشــته و بدیــن خاطر می توان آن را 
نه تنها کوچک ترین تلفن همراه، بلکه ســبک ترین نیز به حساب آورد.از نظر 
سخت افزاری، شما با یک مدل کامال ساده روبه رو هستید. استفاده از پردازنده 
مدیاتک MTK2502 در کنار 1۲۸ مگابایت رم و ۶4 مگابایت حافظه داخلی، 
بیانگر این موضوع اســت که یک کارکرد ســاده و بدون دغدغه، هدف اصلی 
ســازنده از تولید چنین محصولی بوده اســت.این گوشی بســیار کوچک و 
لمسی، در دو رنگ مشکی و نقره ای تولید شــده و با بهای ۳5 دالر و از طریق 

فروشگاه های آنالین به فروش می رسد.

موبایل،جایگزینکارتهایبانکیمیشود دونوعآیفون۷وجوددارد؛کالهسرتاننرود! کوچکترینگوشیلمسیدنیامعرفیشد

پیشنهادسردبیر:
موبایل،جایگزینکارتهایبانکیمیشود

برای کوک کردن این ســاعت باید یک اســکناس 1۰۰ دالری 
داخــل آن بگذاریــد تا وقتــی صبح خواســتید کمــی دیرتر 
 ســرکار بروید 1۰۰ دالر از دســت بدهید.خیلی ها وقتی صبح 
می خواهند از خواب بیدار شوند ساعت گوشی را برای زنگ زدن 
به تاخیر می اندازند و در اکثر اوقات خواب می مانند اما ساعتی 
اختراع شــده که برای کوک کردن باید داخل آن یک اسکناس 
بگذارید تا اگر دیر بیدار شــدید این ساعت اسکناس شما را پاره  

کند!

به گزارش یکــی از خبرگزاری های روســی، در نســخه های 
آزمایشی برخی از توســعه دهندگان اینستاگرام، قابلیتی تحت 
عنوان LIVE در جلوی بخش اســتوریز قرار داشته که نشان از 
امکان برقراری ارتباط مســتقیم دارد. عالوه بر این، تصاویری از 
رابط کاربری الیو آن منتشــر شــده که گزینه Go Insta را به 
وضوح نشان می دهد.در حال حاضر شــرکت اینستاگرام هیچ 
نظری در این مــورد نــداده و تکذیبیه یا تاییدیــه ای دریافت 
نگردیده اســت، اما از ماه ها پیش شــایعات اضافه شدن امکان 

پخش زنده به گوش می رسید.
فیســبوک معتقد اســت اســتریم تصاویر در آینده نزدیک به 
محبوب ترین بســتر برقراری ارتبــاط و همین طور رویدادهای 
 رســمی تبدیل خواهد شــد. الیــو اســتریم یکــی از دالیل 
سرمایه گذاری گسترده این شــرکت در حوزه واقعیت مجازی 
بوده و پخش زنده را پلی به تکنولوژی های آینده می داند.بخش 
استوریز که تابســتان سال جاری به اینســتاگرام اضافه شد، به 
خوبی مورد اســتقبال عام قرار گرفته و جایگاهــی ثابت درون 
برنامه پیدا کرده است. یقینا اضافه شــدن امکان گشت و گذار 
میان چندین کانال اســتریم تصویر و تماشــای ویدیوی زنده 
در این اپلیکیشــن پرطرفدار، می تواند به ادامــه روند محبوب 

اینستاگرام کمک شایانی کند.

شرکت تسال از برنامه های خود برای نصب سخت افزاری بر روی 
تولیداتش خبر داد که تمامی خودروهای تولیدی این شرکت را 
خودران می کند. به گزارش تک نیوز ورلد، تجهیزات یاد شــده 
امنیت کافی را نیز برای سرنشینان خودروهای خودران تسال به 

ارمغان می آورد.
سخت افزار یاد شده متشکل از هشت دوربین است که مشاهده 
۳۶۰ درجه محیط اطراف اتومبیل را تا شعاع ۲4۳ متری ممکن 
می کند. همچنیــن در این محصول 1۲ حســگر مافوق صوت 
نصب شده که برای شناســایی موانع و اشیای نرم و سخت قابل 

استفاده است. 
رادار ابزار یاد شــده هم قادر به مشــاهده و بررســی محیط در 
شــرایط بارانی، مه آلود، وجود گرد و خاک و غیره است.تســال 
قصد دارد رایانه خاصی را هم بــر روی تولیدات جدیدش نصب 
کند که نســبت به رایانه های قدیمی تر تســال تا 4۰ برابر توان 

پردازش بیشتری دارد. 
در این رایانه از شــبکه عصبی تســال برای پــردازش اطالعات 
دریافتی از دیگر ســخت افزارهای خودرو اســتفاده شده است.

 نصب تجهیــزات جدید به تســال امــکان می دهــد اطالعات 
گســترده تری از میلیون ها خودروی ســاخت خود در سراسر 

جهان جمع آوری کند.

پس از تجربه  فروش نــه چندان باال برای جی 5، ال جی نســل 
بعدی پرچمدار خود را با کنار گذاشــتن طراحی ماژوالر راهی 
بازار می کنــد. ال جی با بهره گیــری از طراحی مــاژوالر و ارائه  
ماژول هــای جداگانه برای گوشــی هوشــمندش، امید زیادی 
به فروش باالی جی 5 داشــت، حال آنکه این گوشی نتوانست 

آنچنان که باید موفق باشد.
براساس اطالعات ارائه شده توسط یکی از منابع نزدیک که نامی 
از آن به میان نیامده، عنوان شده که نسل بعدی جی ۶ با طراحی 
غیرماژوالر و کنار گذاشــتن ماژول هایی چون بلندگو و دوربین 
راهی بازار می شــود. همچنین در این گزارش به این نکته اشاره 
شده که اتصال ماژول های موجود روی گوشی های جی 5 نیز در 

اغلب موارد امری بسیار سخت است.
به نظر می رسد ال جی درصدد آن است که یک گوشی هوشمند 
منطبق بر نیازهای کاربرانش را راهی بازار کند، از این رو احتماال 
شــاهد کنار گذاشــتن طراحی های نوآورانه و ریسکی در نسل 

بعدی پرچمدار ال جی خواهیم بود.
هنوز مشــخص نیســت که آیا ال جی طراحی مــاژوالر را کنار 
می گذارد یا خیــر، اما با توجه بــه فروش پایین جــی 5، کنار 
گذاشتن این روش برای طراحی گوشــی بیش از پیش محتمل 

به نظر می رسد.

مایکروســافت نتایج مالی خود را برای اولین فصل مالی ۲۰1۷  
اعالم کرد. درآمد مایکروســافت در اولین فصل مالی ۲۰1۷ به 
۲۲/۳ میلیارد دالر می رســد. ارزش ســهام مایکروسافت نیز به 

باالترین حد خود رسید.
این افزایش ســهام به دلیل تثبیت و گســترش مایکروســافت 
در پردازش ابری و پشــت سر گذاشــتن پیش بینی تحلیلگران 
است. ساتیا نادال، مدیر عامل این شــرکت می گوید:ما تغییرات 
دیجیتال را برای مشــتریان رهبری می کنیم، ما به رشــد خود 

ادامه خواهیم داد.
در نتایج مالــی مایکروســافت درآمد آفیس و آفیــس ۳۶5 با 
۶ درصــد افزایش به۶/۷ میلیــارد دالر رســیده و درآمد بخش 
 پــردازش ابری نیز بــا ۸ درصد افزایــش بــه ۶/4 میلیارد دالر 
 رسیده است، اما بیشترین رشد را Azure با 11۶ درصد افزایش 
دارد. Azure نســبت به ســال قبل خود نیز درآمد دو برابری 
داشته است.به طور کل آفیس در همه زمینه ها با افزایش درآمد 
روبه رو بوده اســت بجز در بخش بازی کــه درآمدها 5 درصد 

کاهش داشته است.

اگربااینساعتخواببمانید100
دالرازدستمیدهید!

اینستاگرامدرحالآزمایشامکان
پخشزندهویدیواست

تسال،تمامخودروهایش
راخودرانمیکند

الجیطراحیماژوالرراکنار
میگذارد؟

درآمدمایکروسافتازپیشبینیها
پیشیگرفت!

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

با وجود اپلیکیشنی چون google keep، کمی عجیب است که 
چرا باید به سراغ ابزار یادداشــت برداری دیگری رفت،پاسخ ساده 
است: هر اپلیکیشن یادداشت برداری در موقعیت بخصوصی کاربرد 
دارد. گوگل کیپ هر قدر هم عالی باشد برای ذخیره یادداشت های 
بلند مثل خاطرات، ابزار مناســبی نیســت. برای ایــن موضوع ما 
SomNote را به شما پیشنهاد می کنیم؛ اپلیکیشنی برای ذخیره 
یادداشــت های بلند که می توانید با خیال راحت آن را به دفترچه 
خاطرات دیجیتالی تان تبدیل کنید. ویژگی های SomNote آن 
را به اپلیکیشــنی ایده آل برای یادداشــت برداری تبدیل کرده اند. 
مهم ترین آنها همگام ســازی یادداشت هاســت. هر چیزی که در 
SomNote ذخیره کنید به فضای ابــری SomCloud می رود، 
بنابراین همه جا و تقریبا از هر وسیله متصل به اینترنتی می توانید 
به آنها دسترسی داشته باشید. این یادداشت ها را می توان با یک رمز 
عبور چهار رقمی محافظت کرد، بنابراین بابت امنیتشان هم نگران 
نباشید. با ورود به اپلیکیشن می توانید پیش از افزودن یادداشت ها 
برای هر کدام یک پوشــه رنگی در نظر بگیرید؛ بــرای خاطرات، 

برای امور کاری و هــر چیز دیگری که الزم دارید. این پوشــه ها را 
بعدا می توان بر اســاس اهمیت یا حروف الفبــا اولویت بندی کرد 
و موتــور جســت وجوی SomNote هم ابزار مفیدی اســت که 
زحمت جست وجوی دستی یادداشــت ها را از دوشتان بر می دارد. 
یکی از ویژگی های خــوب این نرم افزار، امکان پیوســت عکس به 
نوشته هاست. برای مثال وقتی خاطره سفر اخیرتان را می نویسید، 
می توانید عکس های ســفر را هم ضمیمه اش کنید. حتی قادرید 
روی این عکس ها نقاشی هم بکشــید، یا اصال یک پوشه جدا برای 
ذخیره نقاشی هایتان بسازید. خوشبختانه SomNote از معدود 
ابزار یادداشــت برداری اســت که می گذارد محیطــش را مطابق 
سلیقه تان شــخصی کنید. تعویض فونت نوشــته ها و انتخاب تم 
گزینه های شخصی سازی SomNote هســتند. البته برای آزاد 
کردن این تم های زیبا الزم اســت اندکی دســت به جیب شوید. 
نرم افزار SomeNote در نسخه رایگان یک گیگابایت فضای ابری 
برای ذخیره یادداشــت در اختیارتان قرار می دهــد، اما اگر فضای 
بیشتری احتیاج داشته و خواســتار حذف تبلیغات هستید، الزم 
است آن را با پرداخت هزینه به نسخه پریمیوم ارتقا دهید. گفتنی 
است این نرم افزار از فارســی به خوبی پشــتیبانی می کند. برای 

دریافت آن به goo.gl/0M44xI مراجعه کنید.

معمای1988
دو ساعت شنی ۷ و 11 دقیقه ای داریم. چگونه می توانیم 
با آنها 15 دقیقه زمان بگیریم. دقت کنید بیش از سه بار 

نباید ساعت ها را برگردانید.
جوابمعمای198۷  

جواب 1۶۳ اســت. بــا کمی توجــه به رشــته عددی 
داده شــده متوجه می شــوید که اختالف بیــن اعداد 
داده شــده از راســت به چپ بــه ترتیــب 4، 1۲و۳۶ 
 اســت که رابطه این اعــداد با هم در مضرب ســه بودن 
است. بنابراین اگر ۳۶ را در ســه ضرب کنیم عدد 1۰۸ 
را خواهیم داشــت که باید با 55 جمع کنیم تا عدد 1۶۳ 

حاصل شود.
افرادی که پاسخ معمای 19۸۷ را ارسال کرده اند:

کامبیزبرزیده
وحیدمدبری

 لطفا جــواب معماهای طــرح شــده را به همــراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

محیطیزیبابرایثبتخاطراتویادداشتها؛

هیچچیزدورازذهننیست

دورههایکوتاهمدتدانشگاه
خواجهنصیرالدینطوسیوروسیه

کشفقدیمیتریندیسک
سیارهای

اخبارعلمی

رییس دانشــگاه خواجه نصیر از اعزام دانشــجویان این 
دانشگاه به کشور روســیه برای دوره های کوتاه مدت در 
سه حوزه هواو فضا، موتورجت و مهندسی علم مواد خبر 
داد.علی خاکی صدیــق گفت: دانشــجویان این دوره ها 
بخشــی از تحصیل خود را در دانشــگاه خواجه نصیر و 
قســمتی را در دانشــگاه های روســیه می گذرانند. وی 
ادامه داد: طــی این تفاهم ها، در اجالس دانشــگاه های 
برتر کشورهای ایران و روســیه در بهمن ماه امسال قرار 
است سه دوره کارشناسی ارشــد مشترک با سه دانشگاه 
روسیه داشته باشیم. خاکی صدیق تصریح کرد: قرار است 
1۷ دانشجوی دکترای دانشــگاه خواجه نصیر نیز برای 
دوره های تخصصی کوتاه مدت ۲ ماهه به کشــور روسیه 
اعزام  شوند. وی یادآور شــد: طبق برنامه برای اعزام این 
دانشجویان به کشور روسیه کمک مالی از طرف ریاست 

جمهوری به این دانشجویان صورت خواهد گرفت.

محققان متوجه شــدند که ستاره ای توســط قدیمی ترین 
قــرص پیراســتاره ای )circumstellar disk( احاطــه 
شــده اســت؛ قرص پیراســتاره ای یک حلقه اولیه از گاز 
و گرد و غبار اســت که اطراف یک ســتاره جوان می چرخد 
و سیارات از آن تشکیل می شــوند. این محققان به ریاست 
استیون ســیلوربرگ از دانشــگاه اوکالهما اظهار داشتند 
 که یک ســتاره کوتوله تازه کشــف شــده دارای یک قرص 
پیراستاره ای گرم از نوع مرتبط با سیســتم های سیاره ای 
جوان است. ســیلوربرگ گفت: اغلب این نوع دیسک ها در 
کمتر از ۳۰ میلیون سال از بین می روند اما به نظر می رسد 
که این ستاره با نام AWI0005x3s مدت طوالنی است که 
این قرص را اطراف خود دارد.ایــن محقق گفت: این کوتوله 
قرمز، عضو کاندیدای » انجمن ســتاره ای کارینا« است که 
با این احتساب مانند بقیه ســتاره های موجود در این گروه 
حدود 45 میلیون سال سن دارد. وی افزود: این قدیمی ترین 
سیستم کوتوله قرمز همراه با دیسک است که در یکی از این 
انجمن های ستاره ای مشاهده کرده ایم.این ستاره و دیسک 
آن به دلیل دیگری نیز جالب توجه هستند و آن، این احتمال 
اســت که می تواند میزبان سیارات فراخورشــیدی باشد. 
 بیشتر سیارات فراخورشیدی که توسط تلسکوپ ها کشف 
شده اند، در دیسک هایی شبیه دیســک اطراف این کوتوله 

قرمز غیرمعمول قرار دارند.

بنا بر مســتندی جدید که در کانال Science پخش شــده، 
این ابرهای شــش ضلعی بادهایی با سرعت 1۰۶ کیلومتر در 
ســاعت را پدید می آورند که می توانند ماننــد »بمب هایی 
از هوا« عمل کنند و موجب غرق شــدن کشــتی ها و سقوط 

هواپیماها شوند.
اما یک مشــکل وجود دارد  و آن اینکه مثلث برمودا در واقع 
وجود خارجی ندارد و در نتیجــه معمایی برای حل کردن نیز 
وجود ندارد! با وجود آنکه ممکن اســت شایعاتی به گوشتان 
خورده باشــد ولی در واقع مورد جدیدی از ســقوط بی دلیل 
هواپیما ها و یا غرق شــدن کشــتی ها در این منطقه به ثبت 

نرسیده است.
مثلث برمودا به منطقــه ای از اقیانوس اطالق می شــود که 
توســط فلوریدا، برمودا و پورتوریکو احاطه شده است. این نام 
نخستین بار در دهه 195۰ توسط خبرنگاری به نام ادوارد ون 
وینکل جونز به این منطقه داده شد. این خبرنگار در خصوص 
تعداد زیادی کشــتی و هواپیما که در این منطقه ناپدید شده 

بودند برای آسوشیتد پرس مقاله ای نوشته بود.
زمانی که در دهه ۷۰ میالدی، چارلــز برلیتز کتاب پرفروش 

خود» مثلث برمودا « را منتشــر کرد، حــدس و گمان ها در 
خصوص نقش بشــقاب پرنده هــا و یا امواج قرمــز که در آن 
منطقه به طور معمول دیده می شــدند با شــدت بیشــتری 

مطرح شد.
اما مشــکل این بود که هیچ کس در واقع ادعاهای مربوط به 
ناپدید شــدن کشــتی ها و هواپیماها در آن منطقه را به طور 
جدی بررســی و تایید نکرده بــود. زمانی کــه روزنامه نگار 
دیگری به نام لری کوشه چند ســال بعد به این کار مبادرت 
ورزید، مشخص شد که اصال معمایی وجود نداشته که نیاز به 

یافتن پاسخ داشته باشد.
» ناپدید شــدن مرموز« که همه را به وحشــت انداخته بود 
چیزی جز چند گزارش اشــتباه یا داســتان های ساختگی 
 Live Science نبودند. در گزارش بنجامین ردفورد که برای

تهیه کرده آمده است:
دربعضیمــواردهیچســابقهایازکشــتیهاو
هواپیماهاییکهادعــامیشــوددرمنطقهمثلثی
شکلنزدیکبرموداناپدیدشــدهاندوجودندارد؛
اینهواپیماهاوکشتیهاخارجازتخیالتنویسنده

وجودنداشــتهاند.دربعضیمواردهمکشــتیهاو
هواپیماهــادرعالمواقعوجودداشــتندامابرلیتزو
ســایریندرنوشــتههایخودبهاینموضوعاشاره
نکردندکهآنهادرطیتوفانهایســهمگین»بهطرز
اسرارآمیزی«ناپدیدشــدهاند.دربعضیمواردهم
کشتیهادرفاصلهایدوردستازمثلثبرموداغرق

شدهبودند.
تعدادیقایقوکشــتیهــمواقعادرایــنمنطقه
ناپدیدشدهاند،اماباتوجهبهاینکهاینمنطقهمحل
عبوربســیاریازنفتکشها،کشــتیهایتفریحی
وهواپیماهایچارتراســتوازطرفیمحلیاستکه
توفانهایعظیموگلفاستریم)جریانخلیجی(در
آنبهوقوعمیپیوندد،ناپدیدشــدنتعداداندکی
ازهواپیماهــاوکشــتیهاخیلیهــمدورازتصور

نخواهدبود.
کوشه در سال 19۷5 کتابی را با عنوان» معمای مثلث برمودا 
حل شد« را منتشر کرد، اما با آنکه توانست نظر تعداد اندکی 
را تغییر دهد، معمای مثلث برمودا به حیــات خود ادامه داد 
که ما را به امروز و یافته های جدید در خصوص مثلث برمودا 

می رساند.
محققان اخیرا تصاویری را که از ماهواره های ناسا ارسال شده 
مورد بررسی قرار داده و ابرهای شش ضلعی را دیده اند که از 
وسعتی بین ۳۲ تا ۸۸ کیلومتر برخوردارند و در فاصله حدود 
۲4۰ کیلومتری ساحل فلوریدا بر فراز جزایر باهاما قرار دارند.

استیو میلر، یک متخصص هواشناسی ماهواره ای از دانشگاه 
کلورادو اظهار کرده اســت که ظاهر این ابرها که از لبه های 

مستقیمی برخوردارند بسیار غریب هستند.
میلرگفت:معمــوالابرهادارایلبههایمســتقیم
نبودهوتوزیعآنهابســیاراتفاقیاست.ایننوعابرها
خیلیرایجنیســتند،اماگروهمحققانتوانســته
ابرهایمشــابهیرابرفــرازدریایشــمالودر
فاصلهایازسواحلانگلستانمشاهدهکندکهارتباط
آنهابابادهاییباســرعت160کیلومتردرساعتدر
سطحدریابهاثباترســیدهاست.اینبادهاازقدرت
کافیبرایایجادامواجیبهارتفاع14متربرخوردارند.
رندی سرونی از دانشــگاه آریزونا نیز گفته است:ایناشکال
ششضلعیبرفرازاقیانوسدرواقعبمبهاییازهوا
هستندکهبهوسیلهمیکروانفجارهاشکلمیگیرند
وانفجارهاییازهواهســتندکهازانتهایابرخارج
شــدهوبهاقیانوسمیرســندوامواجیراتشکیل
میدهندکهگاهازاندازهبســیاربزرگیبرخوردارند
وبایکدیگــرتداخلپیداکــردهوایــنبزرگیرا

تشدیدمیکنند.
این تحقیقات هنوز مورد بررسی سایر تیم های تحقیقاتی قرار 
نگرفته و باید با شــک و تردید به آنها نگریســت، اما نمی توان 
منکر شــد که احتمال وجود این ابرها بر فراز این منطقه بسیار 
زیاد است که می توانند با شــکل گیری بادهای فوق قدرتمند 

مرتبط باشند.

محققاناخیرا
تصاویریراکهاز
ماهوارههایناسا
ارسالشدهمورد
بررسیقرارداده
وابرهایشش

ضلعیرادیدهاند
کهازوسعتیبین
32تا88کیلومتر
برخوردارندودر
فاصلهحدود240
کیلومتریساحل
فلوریدابرفراز

جزایرباهاماقرار
دارند

روزگذشتهشایعاتیمنتشرشدکهادعامیکندمحققانباالخرهباکشفابرهایعجیبوششضلعیشکلبر
فرازمنطقهمثلثبرمودا،موفقبهحلمعمایاینمثلثشدهاند،درادامهاینخبرباماهمراهباشید.

کارشناسانادعامیکنندمعمایمثلثبرموداراحلکردهاند؛

کدام برمودا؟!

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
صنعت چاپ؛ از زیرساخت های اصلی ارتقای فرهنگ و هنر

موسیقی

اخبار فرهنگی

تازه های نشر

نشســتی تخصصی با عنوان »اقتصاد فرهنگ و هنر« در مجتمع 
فرهنگی هنری صائب برگزار می شود.

از سوی پژوهشکده هنرهای سنتی- اسالمی، نشستی تخصصی 
با عنوان »اقتصاد فرهنگ و هنر« و بــا محورهای مفهوم اقتصاد 
فرهنگ و هنر، روابط متقابل اقتصاد و فرهنگ، سیاست فرهنگی 
و اقتصاد فرهنــگ و هنر، پیامدهــای فرهنگــی و اقتصادی و 
همچنین اقتصاد فرهنگ و هنر، با ســخنرانی »علی رشیدپور« 

برگزار می شود.
عالقه مندان برای شرکت در این نشســت می توانند فردا ساعت 
16:30 به پژوهشکده هنرهای ســنتی- اسالمی واقع در خیابان 
صائب، مجتمع فرهنگی هنری صائب، طبقه دوم مراجعه نمایند.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: حضور پرفروغ ناشــران اصفهانی و 3 برابر شدن 
میزان خریــد برای مــدارس، از ویژگی های خاص هشــتمین 

نمایشگاه یارمهربان است.
 اصغر آذربایجانی در حاشــیه افتتاح نمایشــگاه یــار مهربان 
اظهارکرد: یکی از اتفاقات بســیار خوب فرهنگی که در شــهر 
اصفهان به صورت ســاالنه انجــام می گیرد، برپایی نمایشــگاه 
یار مهربان اســت. وی بــا بیان اینکــه یکی از نــکات مهم در 
توسعه شــهرها، باال رفتن ســرانه مطالعه اســت، افزود: هرچه 
بسترسازی های مناسب در زمینه توسعه کتاب بیشتر شود، در 

رشد و توسعه جامعه، شاهد سرعت بیشتری خواهیم بود.
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به اینکــه نمایشــگاه یار مهربان امســال از 
ویژگی های خاصی برخوردار اســت، تصریح کرد: 3 برابر شدن 
میزان خرید برای مــدارس و همچنین حضور بســیار پرفروغ 
ناشران اصفهان که سال های گذشته کمرنگ بود، از تفاوت های 

نمایشگاه امسال است.
آذربایجانی با اشــاره به ضــرورت فرهنگ کتابخوانی در شــهر 
خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم ظرفیت کتابخوانی را در شهر 

اصفهان بیش از گذشته افزایش دهیم.

کتاب »قربانی« نوشــته کورتزیو ماالپارته، از ســوی نشر ماهی 
منتشر شد.

قربانی کتابی استثنایی اســت؛ روایتی از آن سوی جبهه جنگ 
جهانی دوم و روایتی از اوضاع کشــورهای تحت اشــغال جبهه 
 متحدیــن آلمــان و ایتالیــا از دل اردوگاه فاتحان ســال های

اول جنگ.
کورتزیو ماالپارته، خبرنگاری ایتالیایی بود که با سمت سروانی، 
در کشــورهای مختلف جبهه متحدین می گشت و خاطراتش را 
مخفیانه می نوشت. او بالفاصله پس از پایان جنگ، این خاطرات 
را در قالب کتاب قربانی منتشــر کرد؛ کتابی کــه خیلی زود به 

یکی از پرفروش ترین آثار آن دوره تبدیل شد.
این کتاب خواندنی را محمد قاضی، ترجمه و نشر ماهی آن را با 

قیمت 48 هزار تومان منتشر کرده است.

پژوهشگر موســیقی نواحی ایران معتقد اســت موسیقی نواحی 
ایران حرف های بســیاری برای گفتــن دارد و از ظرفیت جهانی 

برخوردار است.
پیمان بزرگ نیا گفــت: با وجود ظرفیت هــای منحصر به فردی 
که در موســیقی نواحی ایران نهفته است، به این گونه موسیقایی 

آنچنان که شایسته است، بها داده نمی شود.
وی با بیان اینکه موســیقی نواحی ایران از اواخــر دهه 80 مورد 
بی مهری قرار گرفته، ادامه داد: افزون بر این، در ســال های اخیر 
بسیاری از اساتید موسیقی نواحی فوت کرده و بخشی از این گونه 

موسیقایی را با خود به خاک سپرده اند.
سرپرســت گروه »ســازینه« افزود: عواملی از این دست، سبب 
شــده موســیقی نواحی، رنگ فراموشــی به خود بگیرد. جوانان 
عالقه مند ورود به این حــوزه نیز به این دلیل کــه مرجعی برای 
خود نمی بینند، از موسیقی های ملی فاصله گرفته و به موسیقی 

سطحی و مبتذل رو می آورند.
وی با اشاره به تاثیرگذاری عمیق موسیقی نواحی گفت: موسیقی 
نواحی با زندگی روزمره مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان نواحی 
مختلف ایران عجین شده و می توان گفت این موسیقی در زندگی 

مردم ایران جریان دارد.
بزرگ نیا تصریح کرد: ملودی ها و نغمه های برخاسته از فرهنگ 
موســیقایی نواحی ایران می تواند دســت مایه ای گران بها برای 

آهنگسازان کشور باشد.

4 آبان برگزار می شود؛

نشست تخصصی »اقتصاد فرهنگ و 
هنر« در مجتمع صائب

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

 حضور پرفروغ ناشران اصفهانی
در نمایشگاه یارمهربان

»قربانی«؛ نوشته کورتزیو ماالپارته

موسیقی نواحی ایران
قابلیت جهانی دارد

نمایشگاه

در ورودي سالن هیاهویي برپاســت؛ مدیران و مسئوالن 
اجرایي مــدارس از همــان روز اول افتتاحیه نمایشــگاه 
یارمهربان آمــده اند تا از گردونه انتخاب بهترین دوســت 
براي دانش آموزان خود عقب نمانند. هریك چرخ دستي 

برمي دارند و مشغول گردش در غرفه ها مي شوند.
به گــزارش ایمنا، یــك نفر از دبیرســتان مریــم ناحیه 
3 آموزش و پرورش آمده و چون ســال اول حضورش در 
نمایشگاه یار مهربان است، برق شور و شوق را مي توان در 

نگاهش دید.
یکی مدیر مدرســه اســت، از تنوع و تعــداد کتاب هاي 
نمایشگاه به وجد آمده اســت و مي گوید:  اینکه این تعداد 
کتاب در این مکان گردآوري شده، واقعا برایم باور کردني 
نیســت؛ اما کاش دســته بندي کتاب ها نیــز در هنگام 

چینش و قفسه بندي آنها رعایت مي شد.
دیگري از مدرسه استثنایي نشاط ســپاهان شهر آمده و 
مي گوید: فکــر نمي کردم در روز اول این همه اســتقبال 
از این نمایشگاه شده باشــد. همان طور که شاهد هستید، 
صف طوالني دریافت کتاب ها و بســته هاي ورزشي، خود 
گواه این ماجراست؛ اما کاش مي توانســتیم تعداد کتاب 

بیشتري براي مدرسه انتخاب کنیم.
احمدرضا قنبري، از روانشناســان اصفهاني که سال ها در 
حوزه کودک و نوجوان فعالیت داشته، مي گوید: کتاب ها، 
هم از نظر محتوایي و هم ازنظر ســازگاری بــا عنوان این 
نمایشــگاه، به خوبــي انتخاب شــده و در این ســال ها 

نمایشگاه رشد بسیار خوبي داشته است.
وي مي افزاید: در نمایشــگاه امســال، هدف این بود که از 
ناشران و کتاب فروشــان اصفهاني بیشتر استفاده شود که 

این مسئله نیز با همکاري شهرداري اتفاق افتاد.
این روان شناس اصفهانی تاکید مي کند: هم به عنوان یك 
شــهروند و هم به عنوان فردي که در این رابطه مســئول 
است، از مدیریت شهري، ناشران و کتاب فروش هاي شهر 

بسیار تشکر مي کنم.

وي ادامه مي دهد: امیدوارم مســئوالن آموزش و پرورش 
نیز تالش کنند تــا دانش آمــوزان هرچه بیشــتر با این 
نمایشگاه آشنا شــده و اســتفاده بهینه اي از این فرصت 

داشته باشند.                                
مصطفي هادوي، از استادان بازنشســته ادبیات و شاعران 
بنام اصفهاني اســت که ابتداي صحبت هایــش را با یك 

رباعي در مورد کتاب شروع می کند:
هرچه کردم در این جهان تحقیق

زندگي جز خیال و خواب نبود   
این حقیقت مرا مسلم شد

دوستي بهتر از کتاب نبود   
او ادامه مي دهــد:  بهتر از کتابخانه جایي نیســت و انیس 
کنج تنهایي، کتاب است. خدا را شکر مي کنم که کتاب در 
این مکان فراوان و به دست آوردنش آسان است؛ اما مردم 

نیز باید قدر این عطیه الهي را بدانند.
هادوي مشهور به شــهیر اصفهاني، تاکید مي کند: امروزه 
مي توان به راحتي از آثــار علما، حکما و بــزرگان دین و 

دانش بهره برد؛ اما زمینه استفاده از آنها باید فراهم شود.
وي مي افزاید: ایــن زمینه با تشــویق، ترغیب و آموزش 

فرهنگ مطالعه به مردم ایجاد مي شود.
شاعر پیشکسوت اصفهاني خاطرنشان مي کند: اگر کمي 
از دل مشغولي هاي زندگي روزمره فاصله بگیریم، متوجه 

مي شویم که بهترین دوست کتاب است.
وي ادامه مي دهد:  این نمایشــگاه جاذبه ایجاد مي کند و 
باعث مي شود که افراد جامعه بیشتر به سمت کتابخواني 

حرکت کنند.
نمایشگاه یار مهربان ضیافتي اســت با طعم کتاب که هر 
خواننده اي را به خــوان نعمت خود دعوت کرده اســت؛ 
سفره اي که هرسال با ابتکار عمل مدیران شهري به پهناي 
تمامي عالقه مندان به فرهنگ و هنر گسترده مي شود تا 
با مهرباني اش، بهترین ســخن ها را آیینه وار به مخاطبان 

خود برساند.

روایتي از افتتاحیه هشتمین نمایشگاه یار مهربان؛

ضیافتي با طعم کتاب

اســتقبال سینمادوســتان هنــدی از نمایش فیلم 
»فروشــنده« در هجدهمین دوره جشــنواره فیلم 
بمبئی، به انــدازه ای بود که بلیت هــای نمایش این 
فیلم ســینمایی، پس از در دســترس قــرار گرفتن 
بلیت فیلم ها در ســایت، خیلی زود و در یك دقیقه 

فروخته شد.
اتمام سریع بلیت ها بسیاری از تماشاگران را ناراحت 
کرد و پس از آن، بسیاری از افراد برای تهیه بلیت به 

محل برگزاری جشنواره رفتند.
فیلم »فروشــنده« بــه کارگردانی اصغــر فرهادی، 
نماینده ســینمای ایران در هشــتاد و نهمین دوره 

جوایز اسکار است.

صف فروش بلیت فیلم 
»فروشنده« در هند

عالوه بر رویــا نونهالی و امیر جعفــری، رضا کیانیــان هم به جمع 
بازیگران شهرزاد 2 پیوست. عوامل سریال شهرزاد 2 که این روزها به 
دلیل حاشیه های مختلف، همچنان بر سر زبان هاست، در روزهای 
اخیر در منزل بزرگ آقا مشــغول به فیلمبرداری های پالن مرتبط با 
این کاراکتر بودند. رضا کیانیان که به تازگــی به جمع بازیگران این 
سریال پیوسته، در پشت صحنه آن حاضر شــده و با کارگردان این 

مجموعه )حسن فتحی( صحبت هایی نیز داشته است.
سعید صادقی، بازیگر مشهدی فصل دوم سریال شهرزاد، درخصوص 
نقش خود و رضا کیانیان گفت: نقشــی که من برعهــده دارم، یك 
شــخصیت لمپن و از کاراکترهای منفی محسوب می شود که علیه 
شــخصیت قباد توطئه می کند. نام فعلی آن »َمَچل« است که البته 

هنوز قطعی نشده و ممکن است تغییر کند.

حبیب اســماعیلی از آخرین وضعیت جدیدترین ساخته سینمایی مانی 
باغبانی گفت. حبیب اسماعیلی، تهیه کننده سینما، در خصوص آخرین 
وضعیت »خرگیوش« گفت: این فیلم مراحل فنی و هم اکنون صداگذاری 
را پشت سر می گذارد و احتماال آذرماه، آماده نمایش می شود.  وی از حضور 
»خرگیوش« در جشنواره فیلم فجر چنین گفت: تمام تالش ما این است که 
این فیلم را برای سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده کنیم.  گفتنی است 
»خرگیوش« به تهیه کنندگی حبیب اسماعیلی و کارگردانی مانی باغبانی 
است که بازیگرانی چون بابك حمیدیان، سیامك انصاری، جواد عزتی، مینا 
ساداتی، همایون ارشادی، امید روحانی، ملیکا شریفی نیا و مانیا علیخانی در 

آن بازی می کنند.
فیلمبرداری آن به طور کامل در تهران و بخش اعظــم آن در یك خانه در 

حوالی منطقه محمودیه انجام شده است.

رضا کیانیان به گروه بازیگران 
فصل ۲ شهرزاد پیوست

»خرگیوش« آذرماه 
آماده نمایش می شود

سینما

خبر ویژه

اســتاندار اصفهــان گفــت: صنعــت چاپ یکــی از 
زیرساخت های اصلی ارتقای فرهنگ و هنر است و حل 

مشکالت آن باید در اولویت قرار گیرد.
دکتر رسول زرگرپور، در جلســه هیئت مدیره اتحادیه 
چاپخانــه داران و لیتوگرافــی اصفهان با ایشــان که 
درخصوص بررســی مشــکالت این صنف برگزار شد، 
اظهار داشت: استان اصفهان یك استان فرهنگی است و 

فرهنگ و هنر در اصفهان جایگاه ویژه ای دارد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه برای ارتقای فرهنگ و هنر، 
ابزارها و زیرساخت هایی الزم است، افزود: صنعت چاپ 
یکی از این زیرساخت هاست و از ابزارهای مهم فرهنگی 
به شــمار می رود.  وی ادامه داد: اگر توســعه فرهنگ، از 
محورهای توسعه و اولویت های استان به شمار می رود، 

باید توسعه صنعت چاپ را نیز در دستور کار قرار دهیم.
زرگرپور با تاکید بر اینکه مشــکالت ایــن صنعت باید 
پیگیری و مرتفع شود، اظهار داشــت: مدیریت استان 
نخواهد پذیرفت که یك واحد یا یك نفر تعطیل یا بیکار 
شود.  وی افزود: برخی از مشکالت مالیاتی این صنف به 
عملکرد آن در سطح کشــور مربوط می شود که باید از 
طریق نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اتاق اصناف 

پیگیری شود.
مدیر ارشد استان، ضمن ارائه دستورات الزم به مدیر کل 
تامین اجتماعی، درخصوص رفع مشکالت صنعت چاپ 
در این بخش گفت: مدیران کل باید به صورت موســع با 
قانون برخورد نمایند.  وی درخصوص درخواست اعضای 
این صنف برای ایجاد شهرک چاپ گفت: این درخواست 
باید از طریق شرکت شهرک های صنعتی، پیگیری و در 
جلسه ای با حضور مســئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تصمیم گیری شود.
استاندار اصفهان بر تشکیل اتحادیه استانی تاکید کرد و 
گفت: اگر واحدی در صنعت چاپ با بحران روبه روست، 
با معرفی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، می توان 
مشکالت را بررسی کرد تا امکاناتی برای رفع آن در نظر 

گرفته شود.
گفتنی است در این جلسه که با حضور مدیران کل امور 
اقتصاد و دارایی و تامین اجتماعی برگزار شــد، اعضای 
هیئت مدیــره اتحادیــه چاپخانــه داران و لیتوگرافی، 
مشکالت و درخواست های خود را در راستای بهره مندی 
از تسهیالت بانکی و مشکالت بیمه ای، مالیاتی و افزایش 

تعرفه کاغذ و مقوا و... مطرح کردند.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

صنعت چاپ؛ از زیرساخت های 
اصلی ارتقای فرهنگ و هنر

به گزارش ایمنا، فیلم چاله نخســتین ســاخته بلند علی 
کریم است که در 17جلســه و در اطراف کاشان ضبط و 

ساخته شده است.
این فیلم در شــصت و ششمین جشــنواره فیلم و نیز در 
هفتــه منتقدین و به عنــوان فیلم اختتامیــه به نمایش 
درآمد و در ســال 1388 بــا اینکه تنها نماینده رســمی 
از ســینمای ایــران در جشــنواره فیلم و نیــز در همان 
سال بود، در جشــنواره فجر پذیرفته نشــد و حاال پس از 
 8ســال، در گروه هنر و تجربه سینمای کشــور به اکران

در آمده است.
علی کریم از شاگردان عباس کیارستمی است و در نقدی 
که »دبورا یانگ« بر این فیلم در ســایت هالیوود ریپورتر 
منتشر کرده نیز به تاثیر این فیلمســاز از سینما و استیل 

سینمایی کیارستمی اشاره می کند.
غالمرضا پس از وقوع زلزله در ســبز تپه، خانواده اش را از 
دست می دهد و به جاده متروکی رفته و کلبه مخروبه ای 
را بــه مکانیکی تبدیل می کند؛ ســپس در مســیر جاده 
چاله ای حفر کرده و بــه انتظار قربانی ها روز را به شــب 
می رســاند. البته این قربانی ها با فیلم های ژانر وحشتی 
که از سینمای غرب می شناسیم، متفاوت است. غالمرضا 
تنها با این کار احتیاجات مالی اش را برآورده می کند و در 

اصل انسانی آرام است.
از نگاهی دیگر و بیرون از داستان نیز این چاله، کارکردی 
فراتر از تامین معاش غالمرضا دارد. در این نگاه کارکردی، 
چاله، واصل و به هم رساننده سالیق و انسان های مختلف 
است؛ انسان هایی با سالیق مختلف و برآمده از تجربه های 
زیستی مختلف: گروه موسیقی بدون مجوز که می خواهد 
برای کودکان زلزله زده اجرای زنده موسیقی داشته باشد 
و آنها را خوشــحال کند؛ گروهی از مردم سبز تپه )ظاهرا 
آخرین افراد این منطقه( که برای فرار از شــرایط سخت 
می خواهند به تهران مهاجرت کنند؛ نماینده مجلسی که 
برای رسیدگی و سرکشی به مناطق آســیب دیده به آن 
مکان رفته اســت و همین طور هم زن و شوهر فیلمسازی 

که گذرشان به این جاده خلوت می افتد.
جالب اینجاســت که غالمرضا در قســمتی از فیلم اشاره 
می کند که این جاده زمانی شلوغ و پر رفت و آمد بوده و در 

آن زمان همراه با برادرش به جای این مکانیکی، قهوه خانه 
داشته اند.

ظاهرا چرخه بسته و کندی که اثر به مخاطب القا می کند، 
برآمده از همین حس زوالی اســت که گذشــت زمان بر 

بشریت و زندگی می پاشاند.
این تنهایــی و زوال، جایی خود را بیــش از پیش نمایان 
می کند کــه غالمرضا، آدمکــی فلزی می ســازد و آن را 

رو به روی مکانیکی اش می گذارد.
پس برای زدودن این زنگار از زندگی، بهانه ای نیاز اســت 
و آن بهانه می تواند به خوبی و بــا عینکی کارکردگرایانه، 

زن جدید غالمرضا باشــد. این زن، در جــای جای فیلم، 
از مخاطب و دیگر شــخصیت های فیلم دور نگه داشــته 
می شــود تا باالخره اصرارهایش برای رفتن به مزار پدر و 
مادرش موثر واقع می شــود و غالمرضا رضایت می دهد او 
را همراه با خود به قبرســتان ببرد؛ در نتیجه اولین المانی 

که از گذر ایام به چشم می خورد، از بین می رود.
غالمرضا، ریش سفید خود )که نشــانی از گذر ایام و زوال 
اســت( را می زند و با ظاهری جدید همراه با زنی که حاال 
دیگر به مخاطب نشــان داده می شود، در مقابل مخاطب 

ظاهر می شود.
عــالوه بــر اینهــا، باید به 
اشــاره  اثر  فیلمبــرداری 
کرد کــه توســط مرتضی 
شــده  انجــام  َهدایــی 
و  قاب بندی هــا  اســت. 
نــوع زاویه هایی کــه برای 
انتخــاب  فیلمبــرداری 
شده اند، همواره مخاطب را 
در جایگاهی قرار می دهند 
که به اثر و محیــط نه زیاد 
نزدیك شوند و نه آنقدر دور 
که بین آنها فاصله بیفتد و 
این نکته را در رعایت فاصله 
دوربین با غالمرضا می توان 

به خوبی دریافت.
یکــی از نکاتی کــه به نظر 
می رســد می توانست در 
خدمــت تکمیل اثــر قرار 
گیرد، موســیقی است. در 
جای جــای این فیلــم، با 
موســیقی هایی مواجهیم 

که از ضبط داخل ماشــین یا رادیــوی قدیمی غالمرضا 
پخش می شــود. اگرچه این رادیوی قدیمی، آهنگ های 
قدیمــی تر و ضبط ماشــین، موســیقی هــای جدید را 
پخش می کنند، اما شــاید با اعمال ســلیقه بیشــتری، 
 می شــد موســیقی را بهتر از اینهــا در خدمــت به اثر

استفاده کرد.
در نهایت »چاله« را می توان ســیری با دیدگاه شخصی 
کارگردان توصیف کرد که خارج از کلیشه های مرسوم و 
با توجه به ساخت آن در سال 1387، اثری خالق و با تکیه 

بر تجربه گری ارائه شده است.

یادداشتی بر فیلم در حال اکران »چاله«؛

بهانه ای برای رسیدن انسان ها به یکدیگر

»چاله« را 
می توان سیری با 
دیدگاه شخصی 

کارگردان توصیف 
کرد که خارج 
از کلیشه های 

مرسوم و با توجه 
به ساخت آن در 

سال 1387، اثری 
خالق و با تکیه بر 
تجربه گری ارائه 

شده است

فیلم »چاله« نخستین ســاخته علی کریم، اثری 
خالق و در عین حال پرمایه اســت کــه می تواند 

روایتگر تنهایی انسان به مفهوم عام آن باشد.

فیلم سینمایی »یتیم خانه ایران« ســاخته جدید ابوالقاسم 
 طالبــی، از چهارشــنبه این هفتــه روی پرده ســینماهای

کشور می آید.
این فیلم سینمایی به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان، 
از چهارشــنبه 5 آبان مــاه در گروه ســینمایی آزادی اکران 
عمومی خــود را آغــاز خواهد کــرد و پخش ایــن فیلم را 

»فیلمیران« برعهده دارد.
»یتیم خانه ایران«، داستان قحطی و خشکسالی عظیم ایران 
را در ســال های 1295 تا 1297 در کوران جنگ اول جهانی 
و در زمان اشغال ایران به دست قوای بیگانه روس و انگلیس 

روایت می کند.
علــی رام نورایی، فــرخ نعمتی، جعفــر دهقــان، داریوش 
اســدزاده، بهار محمدپور، علی شــادمان، محسن حسینی، 
اصغر حیدری، ایمان صفا، شــهرام تیموریان، مهری آل آقا، 
واال شهیدی، ملیکا شــعبان، مصطفی بهشتی، مجید معافی، 
حمید تاج دولتــی، برایان طرفه، برت جان کورن و درشــن 

آناند، در فیلم تازه ابوالقاسم طالبی نقش آفرینی می کنند.
عوامــل فیلم ســینمایی »یتیم خانــه ایــران« عبارتند از: 
نویســنده و کارگــردان: ابوالقاســم طالبــی، تهیه کننده: 
محمدرضا تخت کشیان، مشــاوران کارگردان: اکبر منصور 
فالح، حســن لفافیان، مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعی جم، 
برنامه ریز: حســن لفافیان، منشــی صحنه: محسن بهاری، 
طراح صحنه و لبــاس و دکور: عباس بلونــدی، طراح گریم: 
داریوش صالحیــان، مدیر تولیــد: داوود معدنــی، تدوین: 
حسین زندباف، موســیقی: سرگئی کروتســنگو، صدابردار 
همزمان: بهمــن حیدری، جلوه های ویژه میدانی: محســن 
روزبهانی، جلوه های ویژه بصری: حسن پیله ور، صداگذاری، 
میکس و ترکیب صدا: بهمن حیدری، مهدی جمشــیدیان، 
عــکاس: نادر فوقانــی، مدیــر تبلیغات: علی طــادی، مدیر 
 روابط عمومی: هــادی فیروزمندی، محصــول روایت فتح،

پخش از فیلمیران.

»یتیم خانه ایران«
از 5 آبان ماه برپا می شود

اکران
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اخبار کوتاهيادداشت

با حضور مسئوالن شهرستان لردگان، زنگ پدافند غیر عامل در مدارس 
این شهرستان نواخته شد.

فرماندار شهرســتان لردگان اظهار کرد: همزمان با سراســر کشور زنگ 
پدافند غیرعامل در نخســتین روز از هفته پدافند غیرعامل در مدرســه 
 امامت لــردگان با حضــور امام جمعــه، فرماندهان نظامــی و انتظامی 
شــد. نواختــه  لــردگان  شهرســتان  مســئوالن  از  جمعــی   و 

 ابوالقاســم کریمــی بیــان داشــت: مــا دو نــوع پدافنــد داریــم 
شــامل پدافنــد عامــل و پدافنــد غیرعامــل کــه پدافندعامــل بــا 
اســتفاده از همــه نــوع ســاح های نظامــی اســت؛ ماننــد: جنگ 
 تحمیلــی کــه در ایــن جنــگ انــواع ســاح های نظامــی بــه کار 
 گرفته شد و دشمنان نتوانســتند در برابر قدرت ایمان رزمندگان ما تاب 
و تــوان بیاورند و پیــروزی از آن ما بود، امــا در پدافنــد غیرعامل ما از 
هیچ گونه ساحی استفاده نمی کنیم و باید آمادگی الزم را داشته باشیم، 
به طور مثال اگر ما خواستیم به مســافرت برویم باید اول خودرو خود را 
چک کنیم که مشــکل فنی نداشته باشــد. وی بیان داشت: بیش از50 
برنامه در هفته پدافند غیرعامل در سطح شهرستان لردگان اجرا می شود 
که اهم آن ها شامل مراســم صبحگاه مشــترک و نواختن زنگ پدافند 
غیرعامل، غبارروبی گلزار شهدا و سرکشی از خانواده معظم شهدا، مانور 
قطع گاز، مانور امداد و نجات در فضای معلق، برگزاری همایش تهدیدات 
زیســتی برای دهیاران و کشــاورزان و مددکاران ترویجــی، برگزاری 
رزمایش بسیج عشایری، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کادر نظامی 

و انتظامی و دانش آموزان خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان چهارمحــال و بختیاری گفت: از 
ابتدای ماه محرم 21 چادر سامت در سطح استان برپا شد.

محمد فروغی اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم 21 چادر سامت در سطح 
استان برپا شــد که تا پایان ماه صفر این چادرها به مردم خدمت رسانی 
می کنند. وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف پایش سامت شهروندان 
 اجرا می شــود، افزود: این طرح به منظــور انجام تســت قند خون افراد 
با ویزیت رایگان اســت و تاکنون به پنج هزار و 875 نفر خدمت رســانی 
 شــده اســت. مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان خاطرنشان کرد:

از ابتدای ماه محرم تاکنون در استان  204 نفر خون اهدا کرده اند.

 مدیر کل ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحــال و بختیاری 
 گفت: در شــش ماهه نخست امسال100 هزار تن ســیمان از این استان 

به کشورهای عراق، امارات و مصر صادر شد.
سید نعیم امامی افزود: در نیمه نخست امسال کارخانه سیمان شهرکرد 
۳۳0 هزار تن کلینکر و 47۳ هزار تن سیمان با مقاومت های باال، سخت 
و خاص صنایع تولید کرد. مدیر کل ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: کارخانه سیمان شهرکرد در شش ماهه دوم 

سال صادرات بیشتری خواهد داشت.

زنگ پدافند غیر عامل 
در مدارس لردگان نواخته شد

برپايی 21 چادر سالمت 
در چهارمحال و بختیاری

مدير کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

1۰۰ هزار تن سیمان صادر شد

پیشنهاد سردبیر: 
رونق تولید محصوالت نمدی در بام ايران

 مدیــرکل اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه تجهیزات و وسایل پارک ها مشمول 
قانون اســتاندارد اجباری اســت، گفت: در حال حاضر هیچ 
یک از پارک های استان گواهی استاندارد ندارد و اگر حادثه 
 ای در این فضاها رخ دهد، مســئولیت آن بر عهده ســازمان 

پارک ها و فضای سبز خواهد بود. 
عبداله نظری با اشــاره به فعالیت دو شــهربازی در اســتان 
 افزود: بخــش قابل توجهــی از تجهیزات ایــن دو مجموعه 

در شهرکرد دارای نشان استاندارد است. 
وی اضافه کرد: در حال حاضر90 درصد آسانسورهای اماکن 

عمومی استان هم فاقد گواهی استاندارد است. 
نظری ادامه داد: در 6 ماهه نخســت امسال یک هزار و900 
بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی و خدمات در استان انجام 
شد که در این بازرســی ها 1۳5 کاال فاقد نشــان استاندارد 

شناسایی و از سطح بازار جمع آوری شد. 
وی افزود: از ابتدای امسال تا کنون نیز10 فرآورده مشکوک 
به جعل استاندارد در استان شناسایی شد که تخلف 2 مورد 

محرز و موارد دیگر در حال بررسی است. 

 مدیــرکل جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
به اینکه چهارمحال و بختیاری قطب پرورش ماهیان سردابی 
در کشور است، اظهار کرد:20 درصد قزل آالی دنیا در کشور ما 
تولید می شود که در حال حاضر دنیا پرورش ماهی را به سمت 

دریا و قفس پیش برده است.
ذبیــح ا... غریب افــزود: چهارمحال و بختیاری طی دوســال 
 گذشــته به دلیل خشکســالی و بروز ناهنجاری های مختلف 
 در حــوزه شــیات و همچنیــن کاهــش دبی چشــمه ها 

و رودخانه ها، در تولید ماهی کاهش چشمگیری پیدا کرد.
غریب گفت: خوشبختانه در حال حاضر تولید ماهی سردابی 
در استان به شرایط خوبی رســیده است و تولید سال گذشته 
17 هزار و500 تن بوده اســت که امیدواریم با پیش بینی های 
انجام شــده برای امســال، این رقم به 18 هزار تن برسد که 
افزایش میزان تولید یکی از برنامه های در دستور کار سازمان 

است.
وی با اشاره به بحث پرورش ماهی در قفس، افزود: استان هایی 
که دسترسی به دریا و دریاچه دارند از پرورش ماهی در قفس 
استفاده می کنند که اســتان ما ظرفیت بسیار محدودی برای 

پرورش ماهی در قفس دارد.  

وسايل بازی پارک ها 
گواهی استاندارد ندارد

پیش بینی تولید 
يک هزار تن ماهی در قفس 

با مسئوالن

چهارمحال و بختیاری استانی کوچک در ارتفاعات زاگرس است. 
این اســتان دارای تاریخ، فرهنگ و پتانسیل های غنی است که 
در کمتر نقاط دیگر کشور مشاهده می شود. یکی از حوزه هایی 
 که استان چهارمحال و بختیاری را اســتانی پر اهمیت درکشور 

و جهان جلوه داده صنایع دستی این استان است.
صنایع دستی این اســتان که مهم ترین آن فرش دستباف است 
 موجب شــده چهارمحال و بختیاری شــهرتی جهانی پیدا کند 
و شهرها و دیار آن به واسطه زنان قالیباف، در کشورهای اروپایی 

و آسیایی شناخته شود.
صنایع دســتی این اســتان، فرش دســتباف، قفل، محصوالت 

نمدی، گلیم و جاجیم و... است.
 نمدمالی و تولید محصوالت نمدی شــغلی طاقت فرسا و سخت 
 در استان چهارمحال و بختیاری به شــمار می رود که این شغل 

و هنر یکی از شغل های قدیمی و تاریخی استان است.

در حالی که طی سال های گذشــته تولید نمد و شغل نمد مالی 
به علت ســختی کار و نبود درآمد مناسب در مسیر حذف شدن 
 از شــغل ها بود، اما با بهره گیری از ماشــین آالت و ایجاد تنوع 
در تولید محصوالت، تولید محصوالت نمدی در این استان رونق 

گرفته است.
 یکی از تولید کنندگان نمد در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
 در ایــن خصــوص گفــت: تولید محصــوالت نمــدی جدید 
 با بهره گیری از رنگ های شــاد ســبب شــده که گرایش مردم 

به سمت استفاده از محصوالت نمدی تغییر کند.
علی حســینی بیان کرد: در گذشــته محصوالت نمدی ترکیب 
رنگی خاصی نداشــت و همین امر سبب شــده بود که تنوع نیز 
نداشته باشد و از این رو محصوالت هم شکل و هم رنگ بودند.وی 
تاکید کرد: هم اکنون وجود رنگ های جذاب و باال بردن کیفیت 
نمد تولیدی سبب شده، این کاال توســط مردم خریداری شود و 

در خانه مورد اســتفاده قرار گیرد. وی گفــت: نمد یک محصول 
طبیعی است و مشکلی برای سامتی انسان ها ایجاد نمی کند.

 معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری نیــز اظهار داشــت: 
تولید محصوالت نمدی در استان چهارمحال و بختیاری هر ساله 

افزایش پیدا می کند.
 مهرداد رییســی عنوان کــرد: هم اکنــون تولید نمد بیشــتر 
در دو شهرســتان شــهرکرد و بروجــن، به دو روش ســنتی و 

کارگاهی انجام می شود.
 وی عنوان کــرد: هم اکنون نمــد تولیدی اســتان چهارمحال 
 و بختیاری به کشور های مختلف از جمله آمریکا صادر می شود 
و استقبال بسیار خوبی از این تولید  استان چهارمحال و بختیاری 
شده است. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال 
حاضر بیش از۳00 نفر در حرفه تولید محصات نمدی در استان 
چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند. وی ادامه داد:70 کارگاه 
سنتی و نیمه صنعتی در دو شهرستان شهرکرد و بروجن فعالیت 

دارند که حدود۳0 کارگاه آن سنتی است. 
وی گفت: تولید نمد در ســال های گذشته حدود۳0 تن در سال 
بوده اســت که هم اکنون برآورد تولید نمد در این استان90 تن 
در سال است. معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
تولید محصوالت نمدی در استان چهارمحال و بختیاری پیشینه 

تاریخی دارد و زمینه توسعه شغل نمدمالی در استان وجود دارد.
 رییســی تاکید کرد: یکی از ظرفیت های مهم استان در توسعه 
این شــغل وجود مواد اولیه ارزان قیمت در خود استان است که 

باید از این ظرفیت استفاده کرد و این شغل را توسعه داد.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیاری گفــت: خاقیت در تولید 
محصوالت نمدی نقش مهمی در فروش بیشتر آن دارد که باید 
کارگاه های تولید محصوالت نمــدی از افراد خاق و طراح های 

حرفه ای برای تولید محصوالت جدید بهره بگیرند.

 تولید محصوالت 
 نمدی جديد 
 با بهره گیری 

از رنگ های شاد 
سبب شده که 
 گرايش مردم 

به سمت استفاده 
از محصوالت نمدی 

تغییر کند

 بازار پســندی باالی محصوالت نمدی تولیدی چهارمحال و بختیاری موجب رونق اين حرفه شــده است 
و هر ساله میزان تولید نمد در اين استان افزايش چشمگیری پیدا می کند.

7۰ کارگاه تولید نمد در چهارمحال و بختیاری فعال است؛

رونق تولید محصوالت نمدی در بام ایران

تحدید حدود اختصاصی
7/516 شماره صادره : 1395/43/286754 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک 
باب ساختمان پالک شــماره 45/338 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که به موجب 
رای شــماره 139460302025030931-1394/4/31 هیات سوم به نام رجبعلی 
بیاتی فرزند جمعه مفروز و به نامش در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به دلیل عدم حضور مشــارالیه به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 95/08/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/8/3 م الف: 22589 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/566 کالسه پرونده: 201/95 شــماره دادنامه:520-95/5/23 مرجع رسیدگی: 
 شــعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر بیاتی به نشانی اصفهان 
خ کهندژ جنب ایران خودرو نجفی ک 139، خوانــدگان: 1- علیرضا نادی چادگانی 
به نشانی مجهول المکان 2- احمد فوالدی به نشانی اصفهان مسجد سید تاالر نقش 
جهان، خواسته: مطالبه یک فقره چک به شماره 1891085-94/12/25 عهده بانک 
توسعه تعاون به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای 
اکبر بیاتی به طرفیت 1- علیرضا نادی چادگانی 2- احمد فوالدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شــماره 1891085مورخ 94/12/25 به عهده 
بانک توسعه تعاون به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 770/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/12/25(  تــا تاریخ اجرای حکم و 
هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نســبت به خوانده ردیف دوم ) احمد فوالدی( 
 خواهان دعوی خود را مسترد نموده لذا قرار رد دعوی صادر می گردد و قرار تامین 
خواســته خود به خود علیه ایشــان )خوانده ردیف دوم( مرتفع می شود این قرار 
ظرف 30 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:22067 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )377 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

7/557 کالسه پرونده 482/95 شماره دادنامه: 669 تاریخ رسیدگی: 95/7/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه 15 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالحسین و انوشه 
شهرتین دباغ به نشــانی اصفهان دانشگاه صنعتی کوی اســتادان، خوانده: بهاره 
عبادی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه اجور معوقه از تاریخ 94/8/1 
لغایت 95/4/1 بانضمام مطلق خسارات قانونی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی عبدالحسین و انوشه شهرتین دباغ 
به طرفیت خانم بهاره عبادی به خواسته مطالبه اجور معوقه ازتاریخ 94/8/1 لغایت 
95/4/1 بانضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
قرارداد اجــاره مورخ 94/3/25 که توســط خواهان ارائه گردیــده و احراز رابطه 
استیجاری فیمابین اصحاب دعوی و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
و عدم حضور خوانده در جلسه با وصف ابالغ قانونی و اینکه مشارالیه هیچگونه 
الیحه و یا دفاعی مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده شــورا خواسته خواهان 
را مقرون به صحت تلقی و مستنداً به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و 
مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اجور معوقه از تاریخ 94/8/1 لغایت 95/4/1 
و مبلغ 4/705/000 ریال هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست ) 95/5/3( لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهی در همین 
شعبه و پس از انقضای مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی 

اصفهان می باشد. 
م الف:22043 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )292 کلمه، 

3 کادر(

ابالغ رای
7/558 کالسه پرونده 374/95 شــماره دادنامه: 650-95/6/17 تاریخ رسیدگی: 
95/6/10 مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول 
صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر 
رایانه،  خوانده: فرحناز عسگری  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست رســول صادقی به طرفیت فرحناز عسگری به خواســته مطالبه مبلغ 
10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 559940-94/10/20 عهده بانک 
رفاه کارگران شعبه غرضی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونــده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخه 95/6/10 و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 
دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استحصاب دین و مســتنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف 
و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 94/12/20 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت دویست و هفتاد و پنج هزار ریال در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز  پس از آن قابل واخواهی در همین شورا 
می باشد. م الف:22046 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)342 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/559 کالسه پرونده: 950533 شماره دادنامه:1318-95/6/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید غالمی به نشانی فلکه ملک شهر 
خ رباط سوم فرعی 45 ســاختمان دانش واحد 2، خوانده: مهدی شفیعی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانضمام 
کلیه خســارات،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای حمید غالمی به طرفیت آقای مهدی 
شفیعی به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 726332 مورخ 
95/3/10 به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یک میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/3/10(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره 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:22041 شعبه 9 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )304 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/560 کالسه پرونده: 950498 شماره دادنامه:1249-95/7/14 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد علی خدایی به نشانی اصفهان 
خ کاوه آموزش پرورش ناحیــه 5،  خواندگان: 1- حاج اکبر رضایی 2- مســعود 
صادقی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای محمد علی خدایی به طرفیت آقایان 1- حاج اکبر رضایی 2- مسعود صادقی 
به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه چک به شماره 138420 به عههده 
بانک تجارت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال 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 رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و سه میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:22039 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )282 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

7/561 کالسه پرونده: 361/95 شــماره دادنامه:627-95/6/14 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رســول صادقی به نشــانی 
اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان شــرکت کاوشگر رایانه، خوانده: احسان 
رفیعی مهرگانی به نشانی مجهول المکان، خواســته: الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
چهار میلیون و ششــصد و پنجاه هزار ریال ) 4/650/000 ریال( بابت چک شماره 
624158-93/12/5 بانک ملی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای رســول صادقی به 
طرفیت احسان رفیعی مهرگانی به خواســته مطالبه مبلغ چهار میلیون و ششصد 
و پنجاه هزار ریال ) 4/650/000 ریال( وجه چک به شماره 624158-93/12/5 به 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد 
و پنجاه هزار ریال) 0 4/650/000 ریال( بابت اصل خواسته و یکصد و چهل و پنج 
هزار ریال ) 145/000 ریال( بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/12/5(  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:22048 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)334 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

7/562 کالسه پرونده: 389/95 شــماره دادنامه:577-95/5/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول صادقی به نشانی اصفهان 
خ کاشانی روبروی بیمارســتان کاشانی شرکت کاوشــگر رایانه، خوانده: مهدی 
صادقی درچه عابدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک 
شماره 734803-94/2/25 بانک ملی به مبلغ هشت میلیون ریال) 8/000/000 ریال(  
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای رسول صادقی به طرفیت مهدی صادقی درچه 
عابدی به خواسته مطالبه مبلغ هشــت میلیون ریال ) 8/000/000 ریال( وجه چک 
به شماره 734803-94/2/25 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام 
اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال) 0 8/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و دویست 
و هفتاد و پنج هزار ریال ) 275/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/2/25(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره 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:22049 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)318 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

7/563 کالسه پرونده: 950386 شــماره دادنامه:1121-95/7/8 مرجع رسیدگی: 
شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  جواد الماسی به نشانی اصفهان 
خ پروین طبقه فوقانی نمایشــگاه اتومبیل پایتخت، خواندگان: 1- ایمان ســلطانی 
فرزند جان محمد 2- محمدرضا نصر فرزند رحیم هر دو  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه دو فقره چک به شماره های 9407/898319 و 35671220 به مبلغ 
176/450/000 ریال،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای جواد الماســی به طرفیت ایمان 

سلطانی – محمدرضا نصر به خواســته مطالبه مبلغ 176/450/000 وجه چک به 
شــماره های 9407/898319- 35671220 به عهده بانک ملی بــه انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 176/450/000 بابت اصل خواســته و 
3/156/750 ریال بابت هزینه دادرســی و 120/000 ریال  هزینه نشــر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک های موصوف 
)95/1/30-95/2/12(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22055 شعبه 5 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان)316 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

7/564 کالسه پرونده: 950388 شــماره دادنامه:1090-95/7/8 مرجع رسیدگی: 
شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  جواد الماسی به نشانی اصفهان 
خ پروین طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل پایتخت، خوانده: محمد تقی مال احمدی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای جواد الماسی به 
طرفیت محمد تقی مال احمدی به خواســته مطالبه مبلغ 90/000/000 وجه چک به 
شــماره 659495 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهــان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام 
اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/490/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک  موصوف )89/4/5(  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:22054 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)281 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

7/565 کالســه پرونده 234/95 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شــورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: محمد حسن رضائی به نشــانی اصفهان خ شهید نواب صفوی 
پاســاژ ارشــاد طبقه همکف،  خوانده: آرام نصیری  به نشــانی مجهــول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست محمد حسن رضایی به طرفیت آرام نصیری به خواسته 
مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 94/8/30-294736 
عهده بانک ملی به انضمام خســارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک محال علیه و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 95/4/29 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک 
حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از 
ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 95/5/3 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحصاب دین و مســتنداً به ماده 9 قانون شوراهای حل 
اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 27/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
635/000 ریال هزینه دادرسی و نشــر آگهی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف:22065 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )352 کلمه، 

4 کادر(

  فرمانده نیروی انتظامی اســتان چهارمحــال و بختیاری 
با اشــاره به رشــد 9۳ درصدی پاکســازی نقــاط آلوده 
 چهارمحــال و بختیــاری از مــواد مخدر، اظهار داشــت: 
 از ابتدای ســال جــاری تاکنــون حــدود 182 کیلوگرم 

مواد مخدر از نقاط مختلف استان کشف شده است.

غامعبــاس غامزاده عنــوان کرد: در ســال جاری بیش 
 از۳00 خرده فروش مواد مخدر در این اســتان دســتگیر 
 شده اســت. فرمانده نیروی انتظامی اســتان چهارمحال 
 و بختیاری با اشــاره بــه اینکه مبــارزه بــا ورود و توزیع 
 مواد مخدر از اهــداف اصلی نیروی انتظامــی چهارمحال 

 و بختیــاری اســت، عنوان کــرد: بــه دنبال شناســایی 
و دســتگیری خرده فروشــان مواد مخدر در این اســتان 
هســتیم. وی ادامه داد: هم اکنون جاده های اصلی ورودی 
اســتان زیر نظارت دقیق ماموران انتظامی استان است تا 
مواد مخدر از این جاده ها وارد استان نشود. فرمانده نیروی 
انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در راستای 
 مباره با پخش و ورود مــواد مخدر در اســتان چهارمحال 

و بختیاری تاش های بسیاری انجام شده است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

رشد ۹۳درصدی پاک سازی نقاط آلوده از مواد مخدر
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مفاد آرا
7/556 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1-رای شماره 7414 مورخ 95/06/03 آقای جاسم زارع پور آدریانی فرزند محمد 
علی بشماره کالسه 1299 و به شماره شناسنامه 2276 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1290631018 نسبت به1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از  133 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 431 دفتر 703 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 7415 مورخ 95/06/03  آقــای محمد باقر رضایــی امیریه فرزند 
نصراله بشماره کالسه 1303 و به شماره شناسنامه 175 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140756400 نسبت به 5/. دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از  133 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 428 431 434 437 
 دفتر 703 و سند 14696 مورخ 94/09/30 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 7416 مورخ 95/06/03  آقای حســین زارع پــور آدریانی فرزند 
محمد علی بشــماره کالسه 1300 و به شماره شناســنامه 127065521 صادره از 
اصفهان به شماره ملی 1270655221 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از  133 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی ثبــت در صفحه 428 431 434 437 
 دفتر 703 و سند 14696 مورخ 94/09/30 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 7417 مورخ 95/06/03  آقای مهدی اســالمی راد فرزند حســن 
بشماره کالسه 1298 و به شماره شناسنامه 500 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1290456720 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از 133 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی ثبت در صفحه 428 431 434 437 دفتر 703 و سند 14696 

مورخ 94/09/30 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 7418 مورخ 95/06/03  آقای حسن زارع پور آدریانی فرزند محمد 
علی بشماره کالســه 1301 و به شماره شناســنامه 24320 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1292159952 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از  133 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی ثبــت در صفحه 428 431 434 437 دفتر 703 و 

سند 14696 مورخ 94/09/30 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6-رای شــماره 6543 مورخ 95/05/20  آقای اســفندیار گودرزیــان فرزند احمد 
بشماره کالســه 1162 و به شماره شناســنامه 2928 صادره از مرکزی به شماره 
ملی 1141197936 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 152/27 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1349 فرعــی از  114 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 203 دفتر 602 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7-رای شــماره 6567 مورخ 95/05/20  آقــای جعفر کرمی خوزانــی  فرزند علی 
اکبر  بشماره کالسه 0383 و به شماره شناســنامه 21714 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140216694 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
168/20 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 68 و 92 فرعی از  113 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 93 و 150 دفتر 575 و 

573 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8-رای شــماره 6548 مورخ 95/05/20 آقای محمدرضا کریمــی خوزانی  فرزند 
زمان بشماره کالسه 0947 و به شــماره شناسنامه 13309 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140509276 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 168/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 542 فرعی از  115 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 9519 مورخ 92/11/03 

دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 6547 مورخ 95/05/20 خانم زهره کریمی خوزانی فرزند نجفعلی 
بشماره کالسه 0948 و به شماره شناسنامه 4011 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142267776 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 542 فرعی از  115 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 9519 مورخ 92/11/03 دفترخانه 

322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10-رای شــماره 2345 مورخ 94/12/28  آقای حبیب اله نقدعلی فروشــانی فرزند 
اسمعیل بشماره کالسه 5968 و به شماره شناســنامه 117 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141521385 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به 
مساحت 240/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1102 فرعی از  72 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند 94914 مورخ 92/12/28 
 و ســند 165240 مورخ 85/04/14 دفترخانــه 73 و 46 مالحظــه و محرز گردیده

 است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11-رای شماره 6527 مورخ 95/05/19  خانم عفت روح اللهی فرزند نصراله بشماره 
کالسه 0088 و به شــماره شناســنامه 14 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141027968 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 169/6 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 58 فرعی از  121 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل ثبت در صفحه 377 دفتر 356 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12-رای شماره 2245 مورخ 94/12/27  آقای احمد جعفری دینانی فرزند کربالئی 
میرزا بشماره کالسه 1702 و به شماره شناســنامه 14 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142020703 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 59 اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل سند 36335 مورخ 45/09/09 دفترخانه 56 و به صورت مع الواسطه از 

مالک رسمی  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13-رای شــماره 0905 مورخ 95/01/31 خانم اعظم ســیاه مردان خوزانی فرزند 
عباسعلی بشماره کالسه 1163 و به شماره شناســنامه 12999 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140506161 نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
158/42 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 50 فرعی از  84 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 100840 مورخ 76/09/10 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14-رای شماره 7876 مورخ 94/11/28  آقای علی رضا رجائی نجف آبادی فرزند 
رضا بشماره کالسه 3716 و به شماره شناســنامه 25 صادره از آبادان به شماره 
ملی 1817376721 نسبت به ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 85/44 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 100 فرعــی از  114 اصلی واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 117 دفتر 118 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15-رای شماره 1843 مورخ 94/12/24  خانم زبیده جعفری گریزی فرزند براتعلی 
بشماره کالسه 3483 و به شماره شناسنامه 9 صادره به شماره ملی 5659543553 
نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 1 و 5/1 قفیز مشاع 
به مساحت 139/45 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 260 فرعی از  122 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 127466 مورخ 88/01/23 
دفترخانه 63 و 195493 مورخ 88/12/03 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16-رای شماره 2518 مورخ 95/02/30 آقای مجتبی عبداللهی فرزند حسن بشماره 
کالسه 5064 و به شماره شناســنامه 695 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141209608 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/71 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 56 فرعی از  82 اصلــی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ســند 111879 مورخ 81/12/25 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17-رای شماره 6743 مورخ 95/05/23 آقای حجت اله زاهدی فرزند قدمعلی بشماره 
کالسه 0392 و به شماره شناســنامه 2530 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142253491 نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 22/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 628 فرعی از  82 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند رسمی 197158 مورخ 89/03/01 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18-رای شماره 7815 مورخ 94/11/27  آقای حسین یزدی خوزانی فرزند کرمعلی 
بشماره کالسه 3253 و به شماره شناسنامه 13 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 

1141646978 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/36 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 176 فرعی از 114 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 63 دفتر 569 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
19-رای شــماره 2616 مورخ 95/02/30  خانــم عصمت زه تــاب فرزند عزیزاله 
بشماره کالسه 6923 و به شماره شناسنامه 219 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141419904 نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 263/30 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 235 فرعی از 115 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحــه 546 دفتر 415 امــالک  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20-رای شــماره 7875 مــورخ 94/11/28  خانــم مهنــاز حاجــی علــی اکبــری 
ورنوســفادرانی فرزند محمد علی بشــماره کالسه 0997 و به شــماره شناسنامه 
1130157946 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 1130157946 نسبت به 2 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 200/44 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 206/1 فرعی از  122 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشــامل ســند 6748 مورخ 94/04/07 دفترخانه 388 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 7874 مورخ 94/11/28  آقای جعفر خونساری ورنوسفادرانی 
فرزند مصطفی بشماره کالسه 3636 و به شماره شناسنامه 17008 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142384802 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه به مساحت 200/44 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 206/1 فرعی 
از  122 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 4502 مورخ 

94/07/30 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22-رای شماره 6070 مورخ 94/10/26  خانم مریم کبیری فرزند محمدرضا بشماره 
کالسه 2875 و به شماره شناســنامه 364 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141053802 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 275 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 191 فرعی از  116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 129226 مورخ 88/11/05  دفترخانه 63 و سند 53310 مورخ 

70/11/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23-رای شماره 0979 مورخ 95/01/31  آقای الیاس رشیدی فرزند مصطفی بشماره 
کالسه 2540 و به شــماره شناســنامه 1136 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129215921 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 158 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 628 فرعی از 99 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ســند 230934 مورخ 94/11/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24-رای شــماره 4367 مورخ 95/03/25  خانم اکرم بدیهی فرزند محمود بشماره 
کالســه 0380 و به شــماره شناســنامه 16257 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1292315407 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 203 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 107 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 113040مورخ 85/07/20 دفترخانه 10  مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 4368 مورخ 95/03/25  آقای فضل اله جوانمرد فرزند محمدعلی 
بشماره کالسه 0381 و به شماره شناسنامه 1389 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140850921 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
203 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 107 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 128779 مورخ 88/08/20 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26-رای شــماره 7092 مــورخ 94/11/17  خانم شــیوا نقدعلی فروشــانی فرزند 
عبدالخالق بشماره کالســه 5969 و به شماره شناســنامه 1130043282 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1130043282 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 28/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1114/2 فرعی از  72 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 33744 مورخ 59/05/23 
دفترخانــه 73 و 90612 مــورخ 71/03/19 و 46423 مــورخ 84/05/04 دفترخانه 
 73 و اقرارنامه 90611 مــورخ 71/03/07 دفترخانه 73 مالحظــه و محرز گردیده

 است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27-رای شماره 2483 مورخ 95/02/29 آقای محمد سلطانی فرزند اسکندر بشماره 
کالســه 0584 و به شــماره شناســنامه 1899 صادره از الیگودرز به شماره ملی 
4171220912 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 283/5 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 307 فرعی از 159 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 442 دفتر 31 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28-رای شماره 8115 مورخ 94/11/30 آقای عبداهلل یبلوئی فرزند قربانعلی بشماره 
کالسه 5874 و به شــماره شناســنامه 13 صادره از فریدونشــهر به شماره ملی 
1129656748 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی مساحت 222 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1280 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل سند 47635 مورخ 76/11/26 دفترخانه 91 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29-رای شــماره 6602 مورخ 95/05/21 آقای نجف علی ســتایش نیا فرزند یداهلل 
بشماره کالسه 0395 و به شماره شناسنامه 405 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141000581 نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 56/58 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 660 فرعی از  117 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 575 دفتر 352 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
30-رای شــماره 6601 مورخ 95/05/21 آقای نجف علی ســتایش نیا فرزند یداهلل  
بشماره کالسه 0614 و به شماره شناسنامه 405 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141000581 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/42 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 660 فرعی از 117 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 575 دفتر352 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
31-رای شــماره 6750 مورخ 95/05/23 آقای عبدالکریم باقری ورنوســفادرانی 
فرزند عباس بشماره کالسه 1501 و به شماره شناســنامه 155 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140955764 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
307/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 404 فرعی از  119 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر به صورت مع الواسطه از مالک رسمی علی 

ماهرالنقش مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32-رای شــماره 6562 مورخ 95/05/20 آقای هرمز مرادی فرزند مرید بشــماره 
کالسه 1372 و به شماره شناسنامه 2 صادره از فریدن به شماره ملی 5759867156 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 587 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

ثبت در صفحه 137 دفتر 712 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33-رای شماره 6516 مورخ 95/05/19 آقای ســید مجتبی فیروزی فرزند محمود 
بشماره کالسه 0146 و به شماره شناسنامه 44388 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1280869471 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 315/72 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1560 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه 6957 مورخ 86/12/20 دفترخانه 187  مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34-رای شــماره 6555 مورخ 95/05/20 آقای ناصر نصرآزادانــی فرزند عباس 
بشماره کالسه 0785 و به شماره شناســنامه 87 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141834911 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه چهارطبقه با مغازه متصله به 
مســاحت 53/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 55 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 118366 مورخ 73/05/25 دفترخانه 92  

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35-رای شــماره 6756 مورخ 95/05/23 آقای قدیرعلی صالحــی خوزانی فرزند 
مصطفی بشماره کالسه 6156 و به شــماره شناسنامه 346 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141406624 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 216/74 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 503 و 503/1 فرعــی از 84 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه 215729 مورخ 91/11/26 
 دفترخانه 73 و سند 30513 مورخ52/06/03 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36-رای شماره 6542 مورخ 95/05/20 آقای علیرضا عســگری فروشانی فرزند 
احمد  بشماره کالســه 0178 و به شماره شناســنامه 10 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141031418 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 137/82 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 815 فرعی از  107 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 347 497 197 دفاتر 20 374 

546 امالک   مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37-رای شماره 6328 مورخ 94/10/30 آقای سعید روح اللهی ورنوسفادرانی فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 2526 و به شماره شناسنامه 1705 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141185695 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 541 فرعی از  87 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل سند 4431 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38-رای شــماره 6557 مــورخ 95/05/20 آقای روح اله صالحی فرزند حســنقلی 

بشماره کالسه 0426 و به شماره شناسنامه 1602 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1290599671 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 834 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 47 دفتر 294 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
39-رای شــماره 6344 مورخ 94/10/30 آقای عباس جوانی فرزند علی بشــماره 
کالســه 2579 و به شماره شناســنامه 64 صادره به شــماره ملی 1289921751 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه چوب بری به مســاحت 436/09 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 978 و 1004 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت درصفحه 345 و 85 دفتر 103 و 64 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40-رای شــماره 2527 مورخ 95/02/30 آقای فتح اله جامی فرزند مجید بشــماره 
کالسه 3789 و به شماره شناســنامه 141 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141610396 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 589 فرعی از  87 اصلی  واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 135192 مورخ 91/10/03  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41-رای شــماره 2621 مورخ 95/02/30 خانم زهرا حوازاده فرزند محمد بشماره 
کالســه 2034 و به شــماره شناســنامه 1130194469 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130194469 نسبت به 2 و 503/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 158/33 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1064/1 و 1065 فرعی از  
99 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 129239 مورخ 

88/11/06 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 2620 مورخ 95/02/30 آقای حســین جوانمرد جوآبادی فرزند 
قدمعلی بشماره کالســه 2033 و به شــماره شناســنامه 9157 صادره به شماره 
ملی 1292244445 نســبت به 3 و 503/501 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 158/33 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1064 و 1065 فرعی از  
99 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 129239 مورخ 

88/11/06 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 7239 مورخ 94/11/19 خانم عزت مشتاقی خوزانی فرزند قربانعلی 
بشماره کالسه 3661 و به شماره شناسنامه 389 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141627388 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 183/06 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 196 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 210937 مورخ 91/02/17 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 7263 مورخ 94/11/20 آقای حسن مهدوری موگوئی فرزند سردار 
بشماره کالسه 6151 و به شماره شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129523608 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 92/91 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 476 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 70798 مورخ 87/11/07 دفترخانه 91  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 6563 مــورخ 95/05/20 آقای کامران حمیدی دســتنائی فرزند 
عباسقلی بشماره کالسه 3421 و به شماره شناسنامه 33 صادره از مسجد سلیمان 
به شــماره ملی 1971861472 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 319 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی لطفعلی سلمانیان  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 0909 مــورخ 95/01/31 آقای غالمحســین مهــری فرزند علی 
بشماره کالسه 0681 و به شماره شناسنامه 338 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1284349772 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 45/58 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 7232 فرعی از  75 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 428 دفتر 189 امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 6791 مورخ 95/05/24 آقای محمد تقی حسین زاده خوزانی فرزند 
علی بشماره کالسه 0796 و به شــماره شناســنامه 1865 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141118238 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 258/75 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 107 فرعی از  82 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 191 دفتر 205 سند 
216444 مورخ 91/12/27 و سند 216666 مورخ 92/10/29 دفترخانه 73  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 6790 مورخ 95/05/24 خانــم لیال قصری فــرد خوزانی فرزند 
ابراهیم بشماره کالسه 0797 و به شماره شناســنامه 1604 صادره به شماره ملی 
1287298834 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 258/75 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 107 فرعی از  82 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 191 دفتر 205 سند 216444 
مورخ 91/12/27 و ســند 216666 مورخ 92/10/29 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 6540 مــورخ 95/05/20 آقای احمد محمدیان فروشــانی فرزند 
نادعلی بشماره کالسه 0583 و به شماره شناسنامه 10454 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142329380 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 186/20 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 788 فرعی از  106 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 137742 مورخ 93/06/18 دفترخانه 63  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 7883 مورخ 94/11/28 خانم فاطمه پرنده خوزانی فرزند مددعلی 
بشماره کالسه 6866 و به شماره شناسنامه 5035 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142278387 نسبت به  1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 375 فرعی از 107 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 68071 مورخ 87/08/07 دفترخانه 

46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 7884 مورخ 94/11/28 آقای ابوالفضل مــرادی خوزانی فرزند 
حسن بشماره کالسه 6863 و به شماره شناسنامه 21456 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140214111 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 153/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 375 فرعی از 107 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 116305 مورخ 78/09/18 

دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شــماره 7882 مورخ94/11/28 خانم لیال هاشم زاده خوزانی فرزند کریم 
بشماره کالسه 6865 و به شماره شناسنامه 2189 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141330873 نسبت به  1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 375 فرعی از 107 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 157653 مورخ 84/03/09 دفترخانه 

46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 7881 مورخ 94/11/28 آقای رسول مرادی فرزند حسن بشماره 
کالسه 6864 و به شماره شناســنامه 2886 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141197510 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/30 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 375 فرعی از 107 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 185055 مورخ 87/09/02 دفترخانه 46  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 6612 مورخ 95/05/21 آقای ابراهیم رحیمی اندانی فرزند حسینعلی 
بشماره کالسه 0519 و به شماره شناسنامه 1064 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141152721 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 270 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 345 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 18179 مورخ 95/04/09 دفترخانه 322  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شماره 6520 مورخ 95/05/19 خانم فرزانه شجاعی خوزانی فرزند ناصر 
بشماره کالسه 3746 و به شماره شناسنامه 138 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141350629 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 343 فرعی از 85 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 9997 مورخ 92/12/12 دفترخانه 322 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 6544 مورخ 95/05/20 خانم پروین گل کار خوزانی فرزند فتح اله 
بشماره کالسه 0405 و به شماره شناسنامه 7945 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142304353 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  و طبقه فوقانی به مساحت 231 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 82 فرعی از 85 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 47 دفتر 521 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شــماره 6635 مورخ 95/05/23 آقای روح اله قاسمی فرزند محمد کاظم 
بشماره کالسه 0261 و به شماره شناسنامه 1860 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141140901 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 279 فرعی از 118 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 497 دفتر 678 امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 6636 مورخ 95/05/23 خانم مهناز حاج حیدری فرزند محمدرضا 
بشماره کالسه 0262 و به شماره شناسنامه 2869 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141197340 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 279 فرعی از 118 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 491 دفتر 678 امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 6653 مورخ 95/05/23 خانم آزاده مجیری اندانی فرزند مرتضی 
بشماره کالسه 0273 و به شماره شناسنامه 3080 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141233495 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 540 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 483 فرعی از 111 اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 592 دفتر 108 امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره 6541 مورخ 95/05/20 خانم لیال لطفی فروشــانی فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 1332 و به شماره شناسنامه 2768 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142255875 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 185/70 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1421 فرعی از 85 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 230745 مورخ 94/11/11 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 6561 مورخ 95/05/20 آقای مرتضی وطن خواه ورنوسفادرانی 
فرزند حیدر بشماره کالسه 0150 و به شماره شناسنامه 7924 صادره از خوراسگان 
به شماره ملی 1283781034 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 50/10 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2015و2016 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 59770 مورخ 86/04/11 دفترخانه 46 

وثبت در صفحه 248 و196 دفاتر275 و 406 مالحظه و محرز گردیده است.
رای اصالحی :

62- پیرو رای شماره 8046 مورخ 95/06/28 مالکیت آقای علی محمدی فرزند ایاز 
پالک صحیح ملک 593 فرعی از 99 اصلی می باشد که اشتباهًا 99 اصلی عنوان شده 

بوده است لذا بدین ترتیب پالک 99/593 اصالح می گردد و صحیح می باشد.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 6564 مورخ 95/05/20 آقای منصور کریمی خوزانی فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 2160 و به شــماره شناســنامه 11361 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140366629 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 134/1 فرعی از 82 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 73 248 و 266 و 251 دفاتر101 و 193 و 

192 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 3250 مــورخ 95/03/16 آقای نصراله پیمانی فروشــانی فرزند 
تقی بشماره کالســه 2070 و به شماره شناســنامه 11566 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140491830 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 203 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 228 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 114025 مورخ 82/10/21 دفترخانه 603 ثبت در صفحه 420 و 557 و 
191 و 185 و 188 و 395 و 16 دفاتر 182 و 395 و 376 و 563 و 373 امالک  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 3248 مورخ 95/03/16 خانم فاطمه پیمانی فروشانی فرزند حسن 
بشماره کالسه 2068 و به شماره شناسنامه 293 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1291114416 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 203 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
228 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
114025 مورخ 82/10/21 دفترخانه 603 ثبت در صفحه 420 و 557 و 191 و 185 
و 188 و 395 و 16 دفاتــر 182 و 395 و 376 و 563 و 373 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است.
رای اصالحی:

66- پیرو رای شــماره 7428 مورخ 95/06/04 آقای یداهلل صفری فروشانی  فرزند 
براتعلی بشماره کالسه  0429 مساحت ملک به شــماره پالک 1414 و 1377 فرعی 
از 72 اصلی 179/40 می باشــد که اشتباهًا 222/70 اعالم شــده است بدین وسیله 

مساحت 179/40 صحیح می باشد و اصالح می گردد.
رای اصالحی:

67- پیرو رای شماره 7025 و 7026 مورخ 94/11/15 آقای حمید آقا طاهری خوزانی 
و خانم فردوس سپرغم فرد  بشماره کالسه  1070 و 1071  مساحت ملک به شماره 
پالک 163 فرعی از 84 اصلی 189/33 می باشد که اشتباهًا 180/34 اعالم شده است 

بدین وسیله مساحت 189/33 صحیح می باشد و اصالح می گردد.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 6755 مورخ 95/05/23 آقای ســعید نام ور رنانی  فرزند سیف اله 
بشماره کالسه 7301 و به شماره شناسنامه 10037 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1283209713 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 296/84 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1193 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 222 و دفتر 576 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شــماره 2488 مورخ 95/02/29 آقای وحید صرامی فرزند احمد بشماره 
کالسه 0011 و به شماره شناســنامه 16466 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142379388 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/01 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1342 فرعی از 85 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229848 مورخ 94/07/29 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 2487 مورخ 95/02/29 آقای نوید صرامی فرزند احمد بشماره 
کالسه 0010 و به شماره شناسنامه 1130129764 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1130129764 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/01 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1342 فرعی از 85 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229848 مورخ 94/07/29 دفترخانه 

73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(رای اصالحی: 

71- پیرو رای شــماره 7948 مورخ 95/06/27 آقای سید محمد دیباجی فروشانی 
فرزند سید ابوالقاسم بشماره کالسه 7219 نوع ملک یکباب مغازه و طبقه فوقانی می 
باشد که اشتباهًا یکباب خانه اعالم  شده است بدینوســیله نوع ملک یکباب مغازه و 

طبقه فوقانی به شماره پالک 265فرعی از 114 اصلی می باشد.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 03591 مورخ 95/07/17 آقای عبدالرضا عســگری فرزند یداهلل 
بشماره کالسه 0424 و به شماره شناسنامه 382 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141643618 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 386/21 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 298 و297  فرعی از 107 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 46077 مورخ 83/06/01 دفترخانه 46 و ثبت در 
صفحه 331 و160 دفتر 42 و 66 امالک وطی قولنامه از مالک رسمی مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 6513 مورخ 95/05/19 آقــای محمد حیــدری جوآبادی فرزند 
قدمعلی بشماره کالســه 0147 و به شــماره شناســنامه 1141 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140848305 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواسطه از مالک رســمی محمود و علی اکبر و رضا کمالی مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 7896 مورخ 94/11/28 آقای مجتبی مردانمــرد خوزانی فرزند 
کرمعلی بشماره کالسه 0995 و به شماره شناســنامه 923 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141702452 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 171/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 174 فرعی از 115 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126952 مورخ 79/12/28 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 7895 مورخ 94/11/28 خانم مهناز حق بین خوزانی فرزند امراهلل 
بشماره کالسه 0994 و به شماره شناسنامه 1113 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141133431 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 174 فرعی از 115 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126952 مورخ 79/12/28 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 10380 مورخ 95/07/18 آقای محمدامین محمدی هرستانی فرزند 
یداهلل بشماره کالسه 2909 و به شماره شناسنامه 3669 صادره از تهران به شماره 
ملی 0071251960 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 222/30 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 101 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی حسینعلی اسفندیاری مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
77- رای شماره 3122 مورخ 95/03/12 آقای احمد صرامی فرزند مجتبی بشماره 
کالســه 2006 و به شــماره شناســنامه 6 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141558254 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 93/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1233 و 1234 فرعی از 72 اصلی واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 96628 مورخ 76/10/30 و سند 99383 مورخ 

76/06/23 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
78- رای شماره 6603 مورخ 95/05/21 آقای غالمرضا حاجیان فروشانی فرزند 
غالمحسین بشماره کالسه 0963 و به شماره شناســنامه 174 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141559935 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
118/53 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3584 فرعی از 72 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 29616 مورخ 77/05/29 دفترخانه 

35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 6539 مورخ 95/05/20 آقای ســبز علی کریمی خوزانی فرزند 
قدمعلی بشماره کالسه 0962 و به شماره شناســنامه 88 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141529963 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/46 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1155 فرعی از 85 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 162697 مورخ 84/11/29 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 6664 مورخ 95/05/23 آقای کریم علــی حیدری فرزند نصراهلل 
بشماره کالسه 1106 و به شماره شناسنامه 1140195735 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140195735 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 425/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3819 فرعی از 87 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 98625 مورخ 93/11/02 

دفترخانه 46مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 6665 مورخ 95/05/23 خانم خدیجه حلوائی فرزند محمد اسماعیل 
بشماره کالسه 2192 و به شماره شناسنامه 774 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141149826 نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
425/85 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 3819 فرعــی از 87 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 103245 مورخ 93/11/27 

دفترخانه 46مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شــماره 6605 مــورخ 95/05/21 خانــم عــزت خــوش اخــالق 
ورنوســفادرانی فرزند عباس بشــماره کالســه 1914 و به شــماره شناسنامه 
62 صــادره از خمینــی شــهر بــه شــماره ملــی 1140988451 نســبت بــه 
ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 431/88 مترمربــع مفروز ومجزی شــده 
از پــالک 24 فرعــی از 118 اصلی واقــع در بخش 14حــوزه ثبت ملــک خمینی 
شــهر شــامل ســند 69085 مورخ 69/11/18 دفترخانه 63 وکالتنامــه 103479 
 مــورخ 94/12/11 دفترخانــه 46 و ارائــه قولنامــه عــادی  و محــرز گردیــده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 6649 مورخ 95/05/23 خانم منیجه عظیمی دستگردی فرزند حیدر 
بشماره کالسه 0100 و به شماره شناسنامه 65 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142201821 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
166/75 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3594 فرعی از 87 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 220 دفتر 222 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شــماره 6648 مورخ 95/05/23 آقای سید علی ســیدی ورنوسفادرانی 
فرزند ســید حاجی بشماره کالســه 0101 و به شماره شناســنامه 14 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1141001780 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 166/75 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3594 فرعی 
از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
342 دفتر 115 و 339 دفتر 115 و 286 دفتــر 313 و 283 دفتر 313 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شماره 6570 مورخ 95/05/21 آقای ســید زین العابدین موسوی فرزند 
سید فرخ بشماره کالسه 0312 و به شماره شناســنامه 1024 صادره از مرکزی 
به شماره ملی 5029513728 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/50 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 679 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 543 دفتر 318 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 6758 مورخ 95/05/23 خانم احترام حسن زاده ورنوسفادرانی 
فرزند سید هاشم بشماره کالسه 3368 و به شماره شناسنامه 13503 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140133756 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی 
به مساحت 107/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 516 فرعی از 117 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 311 دفتر 250 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 6530 مورخ 95/05/19 آقای امراله حاجیان ورنوسفادرانی فرزند 
حسن بشماره کالسه 3367 و به شماره شناســنامه 164 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 114962752 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 
107/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 516 فرعی از 117 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 311 دفتر 250 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شــماره 6752 مورخ 95/05/23 خانم فاطمه بختیاری ورنوســفادرانی 
فرزند غفار بشماره کالسه 0625 و به شماره شناسنامه 10014 صادره به شماره 
ملی 1750583445 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
281 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1930 و 1931 فرعی از 72 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 140116 مورخ 94/12/02 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 6754 مورخ 95/05/23 خانم زهرا عموچی فروشانی فرزند محمد 
بشماره کالسه 0579 و به شماره شناسنامه 8672 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142311597 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1930 و 1931 فرعی از 72 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 140062 مورخ 94/11/20 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شــماره 6751 مورخ 95/05/23 آقای محمد عموچی فروشــانی فرزند 
سبزعلی بشماره کالسه 0624 و به شماره شناســنامه 60293 صادره به شماره 
ملی 1281701599 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1930 و 1931 فرعی از 72 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 82210 مورخ 72/08/12 دفترخانه 

63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شــماره 8197 مورخ 95/06/29 آقای قدیرعلی اخالقی ورنوسفادرانی 
فرزند تقی بشماره کالسه 6758 و به شماره شناسنامه 92 صادره به شماره ملی 
1141015986 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/79 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 2744 و 2746 و 2867 و 2745 فرعی از 87 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100740 دفترخانه 63 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 5169 مورخ 95/04/30 آقای علی محمــدی فرزند محمد مهدی 
بشــماره کالســه 0013 و به شــماره شناســنامه 145 صادره به شــماره ملی 
1141635992 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 30 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 336 و337  فرعی از 111 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 43521 مورخ 92/04/26 دفترخانه 139 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شــماره 8210 مورخ 95/06/29 آقای اسماعیل صمدی فروشانی فرزند 
حسین  بشــماره کالسه 0721 و به شــماره شناســنامه 7889 صادره به شماره 
ملی 1750842785 نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین دارای اعیانی به مساحت 
163/13 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 180  فرعی از 107 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی محمد باقر وهابی 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

94-رای شماره 6529 مورخ19 /95/05 آقای احمد گنجی خوزانی فرزند علی محمد 
به شماره کالسه 0436 و به شماره شناســنامه 13299صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142347826 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18/75متر 
مربع مفروزو مجزی شــده پالک 308 فرعی از 82 اصلــی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 42235 مورخ 91/12/26 دفترخانه 

139مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

 95-رای شــماره 2654مــورخ 31 /95/02 خانم زهــره عادلی فــرد فرزند حیدر
 به شــماره کالسه 1261 و به شــماره شناســنامه 722صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1141316171 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 224/47 متر مربع مفروزومجزی شده پالک 3 فرعی از 117 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12057 مورخ 92/05/01 
 دفترخانه 301وسند 5674 مورخ 90/12/06 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

96-رای شماره 2653مورخ 31 /95/02 آقای محمدعلی زاهدیان ورنوسفادرانی 
فرزند حسین به شماره کالســه 6497 و به شماره شناســنامه 16653صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1140165380 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 224/47 متر مربع مفروزومجزی شده پالک 3 فرعی از 117 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالتنامه 

12057 مورخ 92/05/01 دفترخانه 301 وســند 5674 مورخ 90/12/06 دفترخانه 
301 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
97-رای شــماره 2652مورخ 31 /95/02 آقــای محمدزارع فرزنــد محمدعلی به 
شماره کالسه 6502 و به شماره شناسنامه 534صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141242613 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
 224/47 متر مربع مفروزومجزی شده پالک 3 فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 12057 مــورخ 92/05/01 
 دفترخانه 301 وسند 5674 مورخ 90/12/06 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده

 است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

98-رای شــماره 6616 مورخ 95/05/21خانم منیژه علیرضایی ورنوســفادرانی 
فرزند عبدالحسین به شماره کالسه 0443 و به شــماره شناسنامه1992 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1141328925 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانهبه 
مساحت 280/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3570 فرعی از 87 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 91370 مورخ 

92/03/29 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

99-رای شــماره 6610 مورخ 95/05/21خانم زهرا ســلطانی اســفریزی فرزند 
محمدکریم به شماره کالسه 0610 و به شماره شناسنامه 18955  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140189093 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 171/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 347 فرعی 
از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت 
در صفحه 197 دفتر368 و ســند40662 مورخ 94/06/05 دفترخانه 131 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

100-رای شــماره 6518 مورخ 95/05/19 آقای محسن سلطانی اسفریزی فرزند 
شکراهلل به شماره کالسه 0552 و به شــماره شناسنامه 18306  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140182609 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مســاحت 55 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 161/1 فرعی 
از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

46292 مورخ 92/12/01 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

101-رای شــماره 6265 مــورخ 94/10/29 خانم مهین پیمانی فروشــانی فرزند 
احمدرضا  به شماره کالسه 0449 و به شماره شناسنامه 4655  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142274586 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 186/40 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1820 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 122193 
مورخ 82/11/12 وســند 35465 مورخ 86/03/29 دفترخانه 35 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

102- رای شــماره 6264 مورخ 94/10/29آقای نصراهلل قدیری فروشانی فرزند 
محمد  به شماره کالسه 0448 و به شماره شناســنامه 18915  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140188690 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 186/40 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1820 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 122193 
مورخ 82/11/12 وســند 35465 مورخ 86/03/29 دفترخانه 35 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

103-رای شماره 7845 مورخ 94/11/28 خانم مریم حاج حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند محمدبه شماره کالسه 2453 و به شماره شناسنامه 1716  صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141287900 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
220/17 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 181 فرعی از 118 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 121895 مورخ 86/02/15 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

104-رای شــماره 6522 مورخ 95/05/19 آقای پرویز گودرزی فرزند خانیار  به 
شماره کالسه 0856 و به شــماره شناســنامه 160  صادره از چنارود به شماره 
ملی 5759580426 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 181/10 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 867 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 411 دفتر 629 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

105- رای شــماره 6521 مورخ 95/05/19آقای علی شمســی فرزنــد ابراهیم  به 
شماره کالسه 0916 و به شماره شناسنامه 341  صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129369961 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 217/50 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 481 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 1231 مورخ 84/07/12 دفترخانه 126 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

106-رای شــماره 1204 مورخ 93/11/18خانم ســمیه آقایی فرزند حسنعلی  به 
شماره کالسه 4946 و به شماره شناسنامه 2403  صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141294796 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
173/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 791 فرعی از 106 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سندرسمی 30015 مور خ 

73/10/10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

107- رای شــماره 1205 مورخ 93/11/18 آقای احمدرضا حاجیان فرزند محمد 
به شماره کالسه 4947 و به شــماره شناســنامه 18538  صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140184911 نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 173/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 791 فرعی از 106 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 30015 

مور خ 73/10/10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

 108-رای شــماره 4519 مــورخ 94/03/24 آقــای نصــراهلل ابراهیــم زاده
 ورنوسفادرانی فرزند احمدرضابه شماره کالســه 2327 و به شماره شناسنامه 
15173 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140150510  نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 105/73 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 630 
 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل
  ســند رســمی 44324 مورخ 82/11/01 دفترخانه 46 مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

 109-رای شــماره 7828 مــورخ 95/06/21آقای اســفندیار طالبی هفشــجانی
 فرزند علی یار به شماره کالسه 0545 و به شماره شناسنامه 6 صادره از شهرکرد 
به شماره ملی 4622377977 نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 3250/26 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 88 و 90 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 28451 مورخ 47/07/11 مع الواسطه 
 از مالک رســمی رجبعلی جاللی و محمدعلی کرباســی  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

110-رای شماره 6774 مورخ 95/05/24 خانم لیال سیامرد خوزانی فرزند علی به 
شماره کالسه 1174 و به شماره شناســنامه 22262 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1140222181 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 184/82 متر مربع مفروز و مجزی شده 
ازپالک 191 فرعی 84 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهرشــامل ثبت در صفحه 487 دفتر 365 و362 امــالک مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

111-رای شــماره 6777  مورخ 95/05/24 آقای ســیدعلی طبا جشوقائی فرزند 
سیدکاظم به شماره کالسه 0063 و به شماره شناسنامه 1362 صادره و به شماره 
ملی 5658986966 نســبت به 3 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه به 
اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 184/82 متر مربع مفروز و مجزی شده 
ازپالک  191 فرعــی 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهرشــامل ثبت در صفحه 487 دفتر 365 و362 امــالک مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

112-رای شماره  5166 مورخ 95/04/30 خانم هما قصری خوزانی فرزند رجبعلی 
به شماره کالســه 5855 و به شــماره شناســنامه 537 صادره از خمینی شهر و 
به شــماره ملی 1141082527 نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونی به 
مساحت 146/34 متر مربع مفروز و مجزی شده از 98 فرعی  پالک 106 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 460 و439 

دفتر 457 و588 امالک  مالحظه و محرز گردیده است..
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

113-رای شــماره 6643 مــورخ 95/05/23آقــای محمدرضا حمصیــان اتفاق 
فرزندحسینعلی  به شــماره کالسه 0367و به شماره شناســنامه 14892 صادره 
 از خمینی شهربه شماره ملی 1140522302 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ

 یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مســاحت108/25متر مربع مفروز و مجزی شــده 
 از پالک 1742فرعــی از 170 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک

  خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 83 دفتر 714 امالکمالحظه و محرز گردیده 
است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
114--رای شــماره 6644 مورخ 95/05/23 آقای امیررضا قنبری فرزند علیرضا  
به شماره کالسه  0368 و به شماره شناسنامه 664 صادره از اهواز به شماره ملی 
1754184456 نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به 
مساحت 108/25 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1742 فرعی از 170 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 23 

دفتر 713 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

115-رای شماره 2741 مورخ 94/08/16 خانم فیروزه آقایی خوزانی فرزند احمد  
به شماره کالسه 3558 و به شماره شناسنامه 190 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141079097 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 141/35 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 195 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 22  دفتر307 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

116-رای شماره 7831 مورخ 94/11/28آقای غالمرضا خوشبخت فرزند علی  به 
شماره کالسه 3393 و به شماره شناسنامه 813 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141130432 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
282/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 227 و228 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 136732 مورخ 
92/10/24 و اقرارنامه 136751 مــورخ 92/11/01 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

117-رای شــماره 7830 مورخ 94/11/28 خانم مریم حیدریان فرزند محمدتقی  
به شماره کالسه 3394 و به شــماره شناســنامه 23048 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140230077 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 282/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 227 و228 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 136732 
مورخ 92/10/24 و اقرارنامه 136751 مــورخ 92/11/01 دفترخانه 63 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

118-رای شــماره 6519 مورخ 95/05/19 آقای باقر فقیهی نژاد فرزند القاص به 
شماره کالسه 2572و به شماره شناسنامه 214 صادره از چادگان به شماره ملی 
5759422200 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت322/60 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 1065و 1064/1 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 122319 مورخ 82/04/16دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

119-رای شماره 6620 مورخ 95/05/21 آقای عباس عسگری خو فرزند محمدعلی 
به شماره کالسه 3047 و به شماره شناسنامه 474 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141036606 نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
442/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3003 و410و 410/2 و411 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت 
در صفحه 133 دفتر 313 وســند وکالتنامه 139242 مــورخ 94/10/26 دفترخانه 
 63 وثبت در صفحات 212 و247 دفتــر 182 و203 امالک مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

120- رای شــماره 6617 مورخ 95/05/21 خانم فاطمه پهلوی خواه فرزند محمد 
به شماره کالسه 0081 و به شماره شناســنامه 16185 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140160680 نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 442/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3003 و410و 410/2 و411 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 136 دفتر 313 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

121-رای شــماره 6619 مــورخ 95/05/21 خانم مهناز عســگری فرزند احمد به 
شماره کالسه 0082 و به شماره شناسنامه 524 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141314193 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
442/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3003 و410و 410/2 و411 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 208 دفتر 65 وســند 215992 مــورخ 91/12/09 دفترخانه 73 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

122-رای شماره 6618 مورخ 95/05/21 آقای داوود عسگری خو فرزند محمدعلی 
به شماره کالسه 3045 و به شماره شناسنامه 391 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141103524 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
442/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3003 و410و 410/2 و411 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 205 دفتر 65 امالک وســند 105815 مورخ 77/06/09 دفترخانه 73 صلح 
شرطی با حق اختیار فسخ مادام احیوه سند 215998 مورخ 91/12/09 دفترخانه 73 
وکالتنامه 139942 مورخ 94/10/26 دفترخانه 63 وثبت در صفحه 247 و212 دفتر 

182و 203 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

123- رای شــماره 6607 مورخ 95/05/21خانم راضیه کریمــی خوزانی فرزند 
مسیب به شماره کالسه 3283و به شماره شناسنامه 1955 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141119129 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/89 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 649 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 8552 مورخ 92/06/21 دفترخانه 

322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

124- رای شماره 0941 مورخ 95/01/31 آقای منصورنصیری فرزند ابوالحسن 
به شماره کالسه5226و به شماره شناسنامه 206 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141648903نسبت  به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 236/80 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پالک 149 فرعی از 113 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 185496 مورخ 87/09/14دفترخانه 

73مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

125-رای شــماره 6783 مورخ 95/05/24آقای محمود تیموری جروکانی فرزند 
محمد علی به شماره کالسه 0303و به شماره شناسنامه 5 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1142210049 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 147/46 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 27 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 157731 مورخ 
84/03/12 دفترخانه 73 وسند 121259 مورخ 76/06/03 دفترخانه 11 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

126-رای شــماره 6784 مــورخ 95/05/24 خانم اعظم شــیروی خوزانی فرزند 
عباسعلی به شماره کالسه 0304و به شماره شناســنامه 1386 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141250969 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 147/46 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 27 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 157731 مورخ 
84/03/12 دفترخانه 73 وسند 121259 مورخ 76/06/03 دفترخانه 11 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

127- رای شماره 6748 مورخ 95/05/23 آقای تقی رضایی آدریانی فرزند علی  به 
شماره کالسه 1163 و  به شماره شناســنامه 16 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی  1141983958 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 555/89 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 784 فرعی از 109 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 50588 مورخ 63/05/10 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

128- رای شــماره 6569 مورخ 95/05/21 خانم زهره صرامی فروشــانی فرزند 
ناصر  به شماره کالسه 0067 و  به شماره شناسنامه 465 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی  1141241927 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/80 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2500 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 115560 مورخ 78/08/20  دفترخانه 73 

وثبت در صفحه 52 دفتر 65 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

129- رای شــماره 6571 مورخ 95/05/21 آقای محمد نصیر هارونی فرزند علی 
نقی  به شماره کالسه 0282 و  به شماره شناسنامه 26614 صادره از اصفهان به 
شــماره ملی  1280264659 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 159/00 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1071 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 85 دفتر 355 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

130- رای شماره 6446 مورخ 95/05/23 خانم زهره موسوی اندانی فرزند کمال  
به شماره کالسه 3069 و  به شماره شناسنامه 9 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی  1141671591 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 764 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 546 دفتر 153 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

131- رای شــماره 6445 مورخ 95/05/23 خانم منیژه رحیمی فرزند منصور  به 
شماره کالسه 0550 و  به شماره شناسنامه 1130381811 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی  1130381811 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 242 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 764 فرعی از 112 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 546 دفتر 

153 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

132- رای شماره 6447 مورخ 95/05/23 آقای حبیب عمادی اندانی فرزند ابراهیم  
به شماره کالسه 3070 و  به شماره شناسنامه 93 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی  1141592234 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 764 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 546 دفتر 153 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

133- رای شــماره 6614 مورخ 95/05/21خانم نســرین کوچکی فرزند جعفر  به 
شماره کالسه  0220و به شماره شناسنامه 581 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141355061 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
256/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 6 و6/1 فرعی از 116 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37620 مورخ 87/12/18 

دفترخانه 46مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

134- رای شماره 6613 مورخ 95/05/21 آقای حسینعلی خبازی فرزند حسین  به 
شماره کالسه  1412و به شماره شناسنامه 16341 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140162241 نســبت به 4 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
256/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 6 و6/1 فرعی از 116 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37620 مورخ 87/12/18 

دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

135- رای شماره 6689 مورخ 95/05/23 خانم محبوبه نوجوکی فرزند حسینعلی 
به شماره کالسه  0184و به شماره شناســنامه 8 صادره از نایین  به شماره ملی 
1249815576 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/24 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 165130 مورخ 88/12/01 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

136-رای شماره 6690 مورخ 95/05/23 آقای امیر امیری فرزند محمد به شماره 
کالســه  0183و به شــماره شناســنامه 599 صادره از الیگودرز  به شماره ملی 
4849120458 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/24 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 165130 مورخ 88/12/01 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

137- رای شــماره 6761 مورخ 95/05/24 خانم فیروزه آقایی فروشــانی فرزند 
عبدالرحمن به شماره کالسه 1195و به شماره شناسنامه 22854 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1140228110 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 300 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 344 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1192214 مورخ 

88/07/05 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

138- رای شــماره 6762 مورخ 95/05/24 آقای عباس صمدی فروشــانی فرزند 
محمدعلی به شــماره کالسه 1194و به شماره شناســنامه 395 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141081105 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 300 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 344 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1192214 مورخ 

88/07/05 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

139- رای شــماره 6532 مورخ 95/05/20 خانم زهرا بیگم امینی خوزانی فرزند 
فرج اهلل به شماره کالسه 1508و به شماره شناسنامه 11995 صادره خمینی شهر 
به شماره ملی 1140372981 نسبت به ششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی ومغازه 
متصله به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 131/58 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از پالک 257 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 124585 مورخ 79/09/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

140- رای شماره 6611 مورخ 95/05/21 آقای عبدالرضا آقایی فروشانی فرزند 
حسنعلی  به شماره کالسه 2751و به شماره شناسنامه 144 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141725983 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین انباری به مساحت 
31/90 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 226فرعی از 107 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2095 مورخ 49/10/28 
دفترخانه 37ومالکیت رســمی حســنعلی آقایی و گواهی حصر وراثت مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

141- رای شــماره 6686 مــورخ 95/05/23 آقای جواد محرابــی خوزانی فرزند 
قدمعلی به شماره کالسه 0713 و به شماره شناسنامه 1357 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141284014 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 199/96 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 136 فرعی از 82 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 461 

و458 دفتر 289 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

142-رای شــماره 6685 مورخ 95/05/23 خانم زهره قاســمی فرزند براتعلی  به 
شماره کالسه 0714 و به شماره شناسنامه 9755 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1142322319 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/96 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 136 فرعی از 82 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 461 و458 دفتر 

289 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

143-رای شــماره 6055 مورخ 94/10/26 خانم طاهره صفری فروشــانی فرزند 
صفرعلی  به شماره کالسه 1061 و به شماره شناسنامه 12430 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1140500481 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 122 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 108 فرعی از 80 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 79251 مورخ 

73/01/16 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

144-رای شماره 6054 مورخ 94/10/26 آقای محمدعلی حیدری فروشانی فرزند 
محمد  به شماره کالسه 1049 و به شماره شناســنامه 357 صادره از اصفهان به 
شــماره ملی 1291111107 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 122 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 108 فرعی از 80 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 79251 مورخ 73/01/16 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

145-رای شــماره 8366 مورخ 95/06/31 آقای رســول قصری خوزانی فرزند 
مرتضی  به شماره کالسه 0321 و به شماره شناسنامه 292 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141617625 نسبت به ششدانگ یک درب باغبه مساحت 955/96 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 104 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک رســمی محمدعلی استادی مالحظه و 

محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

146-رای شــماره 2505 مورخ 95/02/29 آقای رجبعلی امــام الهی درچه فرزند 
کریم  به شماره کالسه 1033 و به شماره شناسنامه 325 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1141828464 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  مساحت 181/34 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 448 فرعی از 57 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 444 دفتر 471 امالک  مالحظه 

و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

95 آقــای محمــد علــی خانــی  /01  147-رای شــماره 0940 مــورخ 31/
خوزانی فرزند رمضانعلی  به شماره کالسه 0491 و به شماره شناسنامه 12292 
صادره ازخمینی شهر به شــماره ملی 1142337766 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مســاحت 169/11 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل سند 156508 مورخ 83/12/26 دفترخانه 83  مالحظه و محرز گردیده 

است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

148-رای شــماره 0939 مــورخ 95/01/31 خانم ســمیه خانــی خوزانی فرزند 
رمضانعلی  به شماره کالسه 0490 و به شماره شناسنامه 2940 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141165181 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه مســاحت 169/11 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156508 
مورخ 83/12/26 دفترخانــه 83  ثبت در صفحه 335 دفتــر 524 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

 149-رای شــماره 3020 مــورخ 94/08/24 آقــای عبدالرســول یزدانــی 
خوزانی فرزند امیرآقا  به شماره کالسه 2015 و به شماره شناسنامه 372 صادره 
ازخمینی شهر به شــماره ملی 1141598272 نســبت به ششــدانگ یکباب انبار 
مساحت 109/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1378 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 167336 مورخ 
 85/07/30 و 209995 مــورخ 90/12/14 دفترخانه 73  مالحظــه و محرز گردیده

 است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

150-رای شــماره 8346 مــورخ 95/06/31 خانم صدیقه بلدی فروشــانی فرزند 
 قنبرعلــی  به شــماره کالســه 0709 و به شــماره شناســنامه 210 صــادره از

خمینی شهر به شماره ملی 1141560291 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
مساحت 252 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 3 الی 9  و 12 و 13 فرعی از 
158 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از 
 مالک رسمی شــهرداری خمینی شــهر و ارائه وکالتنامه  مالحظه و محرز گردیده 

است.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 95/08/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

م الف: 1683 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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ابالغ رای
7/567 کالسه پرونده 373/95 شــماره دادنامه: 649-95/6/17 تاریخ رسیدگی: 
95/6/10 مرجع رســیدگی: شــعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
رسول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت 
کاوشگر رایانه،  خوانده: داود خسروی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در 
خصوص دادخواست رسول صادقی به طرفیت داود خسروی به خواسته مطالبه 
مبلغ 14/800/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 94/12/20-11/839996 
عهده بانک سینا شعبه جی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 95/6/10 و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ و نشر آگهی روزنامه در جلسه حاضر نشده و اینکه اصل 
سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
 ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک

 نماید ارائــه نگردیده فلــذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شــورا به شــرح 
صورتجلسه و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتحصاب دین و مستنداً به ماده 
11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــه محکومیت خوانده و به 
پرداخت مبلغ چهارده میلیون و هشــتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
نشر آگهی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/10/20 تا 
زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
ســیصد و چهل و هفت هزار ریال در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل واخواهی در همین شورا 
می باشد. م الف:22047 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)348 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

7/570  آقای محمد علی جابری پوده دارای  شناســنامه شــماره 577 به شــرح 
دادخواست به کالســه  3745/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول چیانی به شناسنامه 18927 در تاریخ 
94/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمد علی جابری پوده، ش.ش 577 فرزند 2- حسین جابری 
زاده، ش.ش 1169 فرزنــد 3- مهدی جابــری زاده، ش.ش 839 فرزند 4- صدیقه 
جابری پوده، ش.ش 68 فرزند 5- طیبه جابری پوده، ش.ش 2953 فرزند 6- طاهره 
جابری زاده، ش.ش 265 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22025 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/571  آقای علی اســتکی دارای شناسنامه شــماره 859 به شرح دادخواست به 
کالسه  3730/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد حسین استکی به شناسنامه 92 در تاریخ 95/6/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و دو دختر و همسر: 1- علی استکی، ش.ش 859 فرزند پسر 2- نفیسه 
استکی، ش.ش 3972 فرزند دختر 3- مطهره استکی،ش.ش 1271985756 فرزند 
دختر 4- طاهره کاروان، ش.ش 44523 همسر 5- ملوک خانم عاطف، ش.ش 1143 
مادر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 22026 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)149 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/572  آقای علیرضا طائبی دارای شناســنامه شــماره 1271769913 به شرح 
دادخواست به کالســه  3746/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر طائبی به شناسنامه 934 در تاریخ 
95/3/23 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- محمد طائبی، ش.ش 1273043644 فرزند 2- علیرضا طائبی، 
ش.ش 1271769913 فرزند 3- رضا طائبی، ش.ش 1274739594 فرزند 4- مریم 
امامی، ش.ش 675 همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22024 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )132 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
7/573  خانم ربابه تقی یار رنانی دارای شناسنامه شماره 381 به شرح دادخواست 
به کالسه  3743/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده کــه شــادروان معصومه تقی یــار رنانی به شناســنامه 2722 در 
 تاریخ 85/6/13 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- بیگم تقی یار، ش.ش 42 فرزند 2- گلستان تقی یار، 
ش.ش 346 فرزند 3- ســکینه تقی یار رنانی، ش.ش 380 فرزند 4- ربابه تقی یار 
رنانــی، ش.ش 381 فرزند 5- صدیقه تقی یار رنانــی، ش.ش 234 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22023 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )149 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/574  خانم مرضیه شــعبانی پوده دارای شناســنامه شــماره 2200 به شرح 
دادخواست به کالســه  3744/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود خالقی گنجقبادی به شناسنامه 154 
در تاریخ 95/6/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- مبینا خالقی گنجقبادی ، ش.ش 1273766318 فرزند 
2- آوینا خالقی گنجقبادی ، ش.ش 127663348 فرزند 3- مرضیه شعبانی پوده، 
ش.ش 2200 همسر 4- منور خالقی، ش.ش 5 مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22022 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/575  آقای غالمحســین میرزاخانی دارای شناســنامه شــماره 225 به شرح 
دادخواست به کالسه  3741/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرســول میرزاخانی به شناسنامه 
26 در تاریخ 95/6/8 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت بــه 1- منصــور میرزاخانــی، ش.ش 1126 فرزند 
2- غالمحسین میرزاخانی دســتجردی، ش.ش 225 فرزند 3- جواد میرزاخانی 
دســتجردی، ش.ش 202 فرزند 4- مهدی میرزاخانی دســتجردی، ش.ش 1157 
فرزند 5- زهره میرزاخانی دستجردی، ش.ش 77144 فرزند 6- مریم میرزاخانی، 
ش.ش 5916 فرزند 7- ســمیه میرزاخانــی دســتجردی، ش.ش 13348 فرزند 
8- فرخنده نشمی دستجردی، ش.ش 77 همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22021 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/576  آقای رضا جبار زارع دارای شناسنامه شماره 1786 به شرح دادخواست 
به کالسه  3736/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رمضان جبار زارع به شناسنامه 837 در تاریخ 95/6/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- جواد جبار زارع، ش.ش 1189 فرزند 2- غالمرضا جبار زارع، ش.ش1786 
فرزند 3- علی جبار زارع، ش.ش 17578 فرزند 4- فخری جبار زارع، ش.ش 480 
فرزند 5- زهرا جبــار زارع، ش.ش 978 فرزند 6- طاهره کاظــم زاده، ش.ش 44 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 22020 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/577  خانــم مائده پیر نجم الدین دارای شناســنامه شــماره 1272486206 به 
شرح دادخواســت به کالســه  3735/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی پیرنجم الدین به شناسنامه 
3 در تاریخ 95/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- مائده پیر نجم الدین کلیچــه،ش.ش 1272486206 
فرزند 2- زینب پیرنجم الدیــن کلیچــه، ش.ش 1274492432 فرزند 3- محبوبه 
عالئی، ش.ش 7 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22019 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )132 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
7/578  خانم ایران مطیعه دارای شناســنامه شــماره 1061 به شرح دادخواست 
به کالسه  3724/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فضل ا... مطیعه به شناسنامه 717 در تاریخ 95/2/11 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
 اســت به 5 دختر: 1- ایران مطیعه، ش.ش 1061 فرزند دختــر 2- نصرت مطیعه، 
ش.ش 101 فرزند دختر 3- ملک مطیعه، ش.ش 930 فرزند دختر 4- فاطمه مطیعه، 
ش.ش 2484 فرزند دختر 5- مریم مطیعه، ش.ش 1813 فرزند دختر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22018 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )143 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/579  آقای عباس مداح علی دارای شناسنامه شماره 1620 به شرح دادخواست 
به کالسه  3697/95 ح 10  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان عطاء مریخی پور به شناســنامه 42055 در 
تاریخ 92/11/26 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر: 1- عباس مداح علی، ش.ش 1620 
 فرزند پسر 2- مهدی مداح علی، ش.ش 1331 فرزند پســر 3- نصرت مداح علی، 
ش.ش 1173 فرزند دختر 4- عذرا مداح علی، ش.ش 274 فرزند دختر 5- عزت مداح 
علی، ش.ش 979 فرزند دختر 6- زهرا مداح علی، ش.ش 1143 فرزند دختر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 22017 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )162 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/580  آقــای احســان خاشــعی ورنامخواســتی دارای شناســنامه شــماره 
1160208255 شرح دادخواست به کالسه  3692/95 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرسول خاشعی 
ورنامخواستی به شناســنامه 2220 در تاریخ 95/6/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و یک دختر و 
همسر و مادر و پدر: 1- احسان خاشــعی ورنامخواستی، ش.ش 1160208255 
فرزند پسر متوفی 2- نســترن خاشعی ورنامخواســتی، ش.ش 1160381003 
فرزند دختر متوفی 3- فاطمه اسماعیلی ســورچه پائینی، ش.ش 7 همسر متوفی 
4- کبری قاســمی ورنامخواســتی، ش.ش 65 مادر متوفی 5- علی اکبر خاشعی 
ورنامخواســتی، ش.ش 3426 پــدر متوفی. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22016 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/581  خانم شکیبا بهرامی دارای شناسنامه شــماره 27 به شرح دادخواست به 
کالسه  3770/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رسول ساکتی به شناسنامه 3627 در تاریخ 95/4/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به مادر: 1- شکیبا بهرامی، ش.ش 27 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 21999 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

7/582  آقای حسین نیک نفس دارای شناسنامه شماره 457 به شرح دادخواست 
به کالسه  3773/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان زهرا مراثی به شناسنامه 427 در تاریخ 94/10/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک دختر و همسر: 1- یاســمن نیک نفس، ش.ش 1274249554 دختر متوفی 
2- حسین نیک نفس، ش.ش 457 همســر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22000 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/583  آقای علی نجفی دارای شناسنامه شماره 62 به شرح دادخواست به کالسه  
3774/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان رستم نجفی به شناسنامه 29 در تاریخ 93/8/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  زوجه و 2 
دختر و 2 پسر: 1- کبری قادریان، ش.ش 17 زوجه متوفی 2- سمیه نجفی، ش.ش 
14 دختر 3- میترا نجفی، ش.ش 1147 دختر 4- حسین نجفی ،ش.ش 9128 پسر 
5- علی نجفی، ش.ش 62 پسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22001 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/584  آقــای مرتضی نصر اصفهانی دارای شناســنامه شــماره 35 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3772/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول نصر اصفهانی به شناسنامه 375 در 
تاریخ 84/2/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و سه دختر: 1- مرتضی نصر اصفهانی، ش.ش 35 فرزند 
پسر 2- مصطفی نصر اصفهانی، .ش 46 فرزند پســر 3- فاطمه نصر اصفهانی، 
ش.ش 4 فرزند دختر 4- زهرا بیگم نصر اصفهانی، ش.ش 46 فرزند دختر 5- طیبه 
نصر اصفهانی، ش.ش 66 فرزند دختر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22002 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/585  آقای رامیــن ملکوتی خواه دارای شناســنامه شــماره 3036 به شــرح 
دادخواست به کالسه  3765/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی ملکوتی خواه به شناسنامه 47 در 
تاریخ 95/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پســر و چهار دختر و همسر: 1- رامین ملکوتی خواه، ش.ش 
3036 فرزند پســر 2- راحله ملکوتی خواه، ش.ش 1950 فرزند دختر 3- ریحانه 
ملکوتی خواه، ش.ش 5373 فرزند دختــر 4- عاطفه ملکوتی خواه، ش.ش 17951 
فرزند دختر 5- آصفه ملکوتی خــواه، ش.ش 24577 فرزند دختر 6- زهرا قرانی 
پناه، ش.ش 396 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22003 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان 

اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/586  آقای محمد مهدی شرکت معصوم دارای شناسنامه شماره 2383 به شرح 
دادخواست به کالسه  3766/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رسول شــرکت معصوم به شناسنامه 
608 در تاریخ 95/6/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و همسر: 1- محمد مهدی شرکت 
معصوم، ش.ش 2383 فرزند پسر 2- ریحانه شرکت معصوم، ش.ش 543 فرزند 
دختر 3- فرزانه شــرکت معصوم، ش.ش 1580 فرزند دختر 4- زهرا اسپاســی، 
ش.ش 56550 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 22004 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )149 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/624  شــماره: 95/178534 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 
شماره 45/340  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سردار 
ایسپره فرزند محمد اســماعیل در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/9/1 ساعت 
9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لــذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تــا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
 95/8/3 م الف: 23069 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)180 کلمه،

 2 کادر(

پیشنهاد  سردبیر:
30جوان تونسی دست به خودکشی زدند!

حوادث جهان 

جسد کودک 3ساله پس از چند روز پیدا شد؛

 رودخانه او را به دریا برده بود

استاندار وقت مالقات نداد؛

30جوان تونسی
 دست به خودکشی زدند!

عملیات تجسس گروه های امدادی در مناطق مختلف نوار ساحلی 
شهرستان نور، با پیداشــدن پیکر بی جان پسرک سه ساله به پایان 

رسید.
جســت و جوها برای یافتن ردی از امیرماهان سه ســاله و به دنبال 
گم شدن ناگهانی اش، از سه شــنبه هفته گذشته از سوی تیم های 

مختلف هالل احمر، آتش نشانی و نیروهای پلیس آغاز شده بود. 
از نخســتین دقایق آغاز تجســس ها، به دلیل اینکه رودخانه ای در 
نزدیکی خانه و محل زندگی آنها وجود داشــت، احتمال افتادن او 
در رودخانه قوت گرفت. هر چند با گذشــت حــدود 4 روز از آغاز 
جســت و جوها، وقتی عملیــات غواصــان نیز در عمــق رودخانه 
نتیجــه ای به دنبال نداشــت، امیدواری ها برای اینکــه امیرماهان 
به داخل رودخانه ســقوط نکرده باشــد، بیشتر شــده بود؛ اما در 
نهایت، عصر روز جمعه همزمان با کشــف جسدش در نوار ساحلی 

شهرستان نور، پرونده این ماجرا به نقطه پایانی رسید.
بابک خیابانــی، رییس جمعیت هــالل احمر شهرســتان نور، در 
این باره گفت: از روز سه شنبه گذشته نیروهای هالل احمر، مناطق 
مختلف رودخانــه کوچک و باریک و فصلــی نزدیک محل زندگی 
امیرماهان را با دقت جست و جو کردند؛ ولی هیچ ردی از او به دست 
نیامد. با این حال جســت و جوها ادامه یافت تا اینکه جسدش در 
ساحل دریا پیدا شــد. درحال حاضرتحقیقات درباره علت و زمان 

دقیق مرگ این کودک، به پزشکی قانونی سپرده شده است.

30 جوان تونســی دراعتراضی هولناک، با خوردن ســم سعی کردند به 
زندگی شــان پایان دهند که با اقدام به موقع پزشــکان، ازمرگ حتمی 
نجات یافتند. آنها که ســاکن استان »قصرین« هســتند، روزپنجشنبه 
باحضوردرمقابل استانداری خواســتار دیدار با استاندارشدند؛ اما وقتی 
به این دیدار نائــل نیامدند، با خوردن مقدار زیادی مواد ســمی،  تالش 
کردند به زندگی خــود پایان دهند. با این وجود به موقع به بیمارســتان 
منتقل شــده و اغلب شــان پس از درمان ســرپایی مرخص شدند. این 
درحالی است که حال یکی از آنان وخیم اســت و 6 نفر دیگر هم تحت 
مراقبت های ویژه قرارگرفته اند. تونس، هراز گاهی شاهد خودکشی افراد 
بیکار است؛ به گونه ای که خودسوزی »محمد بوعزیزی« در اواخر سال  
2010، زمینه ساز انقالبی شد که نه تنها به حکومت زین العابدین بن علی 

پایان داد، بلکه در کشورهای دیگر عربی هم انقالب برپا کرد.

سه شــنبه هفته گذشــته )27 مهرماه( شــش مقنی برای 
الیروبی مســیر قنات واقع در محدوده روســتای »کسکن« 
شهرستان ســبزوار، به درون چاه 160 متری رفتند که در پی 
ریزش دیواره ها به داخل چاه ســقوط کردند. از این تعداد دو 

نفر با رساندن خود به دهانه های خروجی قنات نجات یافتند.
 عالوه بر آنها دو نفر دیگر از ســاکنان محلــی نیز برای نجات 
افراد باقی مانده وارد قنات شدند که به علت ریزش قنات، یک 
نفر از آنان مفقود شــد و دیگری نجات پیدا کرد. بر این اساس 
تاکنون پنج مقنی همچنان در چاه 160 متری مفقود شده اند. 
هر چند عملیات نجات و یافتن مفقودان از روز حادثه تاکنون 
ادامه داشته اســت، متاسفانه پس از گذشــت چندین روز از 
وقوع حادثه، هنــوز هیچ اقدام قابل توجهــی برای نجات این 

افراد انجام نشده است.
این درحالی است که استاندار خراسان رضوی، روز شنبه پس 
از گذشت پنج روز، به ستاد بحران استان دستور پیگیری این 
اتفاق ناگوار را داده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خراســان رضوی با بیان اینکه اســتاندار به صورت مستقیم 
بر حادثه روی داده برای مقنی های مفقود شــده در ســبزوار 
نظارت دارد،گفت: افزایش شدت آب قنات از 50 به 150لیتر 
در ثانیه، کار امداد رسانی در حادثه این چاه را با مشکل مواجه 

کرده است.
حجت علی شــایان فر در حاشــیه بازدید از محل حادثه چاه 
160 متری این روســتا افزود: اجرای عملیات جســت وجو و 
نجات مفقودان این حادثه، به مهارت و تخصص های الزم نیاز 
دارد. وی ادامه داد: عمق چاه، فاصله 6 کیلومتری محل حادثه 

تا مظهر قنات، وجود بیش از 80 حلقه چاه در محدوده حادثه 
و افزایش شــدت آب، عملیات امداد رســانی و جست و جو و 

نجات را با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
شــایان فر ادامه داد: تاکنون سه نشست شــورای هماهنگی 
مدیریت بحران با حضور مسئوالن شهرستان در محل حادثه، 
برگزار و امکانات شهرســتان اعم از تجهیزات امداد و نجات، 
آتش نشــانی، حفاری و پمپــاژ آب در محل حادثه مســتقر 
شــده اســت. وی گفت: با توجه به اهمیت حادثه، شــخص 
آقای اســتاندار به ســتاد بحران ماموریت داد تا موضوع را از 
نزدیک بررسی کنند. شایان فر تصریح کرد: نظرات متعددی 
برای نجات این افــراد وجود دارد که جهت بررســی بهتر، از 
مقنیان باتجربه شهرســتان تربت حیدریه برای ارائه نظرات 

کارشناسی دعوت شده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی کارشناسان معتقدند که می توان 
مفقودان این حادثه را در مسیر چاه و میان گل و الی آن پیدا 
کرد. مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری خراســان رضوی 
ادامه داد: هم اکنون دســتگاه های حفاری در منطقه مستقر 
شده و از عصر شنبه براساس اعالم تیم حفاری، عملیات پمپاژ 

آب از داخل چاه آغاز شد.
وی گفت: همزمان نیز سر چند چاه در مسیر قنات باز می شود 
تا از طریق ارســال دوربین به درون چاه، بتــوان وضعیت را 

ارزیابی کرد. 
شایان فر اظهار کرد: ما تا آخرین لحظه به زنده بودن این افراد 
امید داریم و تا لحظه ای که خبری از آنها به دســت نیاوریم، 

لفظ فوت را برای آنها به کار نخواهیم برد.

مرد 26 ساله ای که به اتهام معاونت در قتل عمد دستگیر 
شده اســت، با چهره ای رنگ پریده و دســتانی لرزان به 

سواالت سرگرد نجفی )افسر پرونده( پاسخ داد.
وی در تشریح ماجرای زندگی اش گفت: تا سیکل بیشتر 
درس نخواندم که پدرم ورشکســت شد و مجبور به ترک 
مشهد شدیم. 3 سال طول کشید تا پدرم بدهی هایش را 
بپردازد؛ اما به خاطر آبروی از دست رفته اش راضی نشد 
به مشــهد بازگردد، به همین خاطر در شهرستان دماوند 

به زندگی ادامه دادیم.
مدت ها بعد که آب ها از آســیاب افتــاد و همه چیز آرام 
گرفت، دوباره به مشهد بازگشــتیم. من در مغازه دایی ام 
مشغول به کار شدم و پدرم نیز در یک نمایشگاه اتومبیل 

به خرید و فروش خودرو پرداخت. 
مدت زیــادی از کار در مغازه نگذشــته بود کــه با زنی 
35ســاله که هر از گاهی به آنجا رفت و آمد می کرد و از 
مشتریان دائم ما بود، آشنا شــدم و به منزل او رفت و آمد 

می کردم.
»ربابه« زنی معتــاد و تنها بود، در این میــان من نیز در 
دام اعتیاد گرفتار شــدم و بیشــتر اوقاتم را در خانه ربابه 
می گذراندم که پدرم متوجه تغییر رفتار و کردار من شد و 
از ربابه خواهش کرد دست از سر من بردارد و مرا رها کند. 
اما خودم نمی توانســتم به خانه برگــردم؛ چرا که اعتیاد 
شــدید به مواد مخدر مرا درمانده کرده بود. اما باالخره از 

دام او رهایی یافتم.
یک شب همراه پسر دایی ام به بولوار فرودگاه رفتم و آنجا 

با دختری آشنا شدم که به همراه خانواده اش برای تفریح 
آمده بود و ارتباطم را با آن دختر )مستانه( آغاز کردم. 

یک روز که برای دیدن مســتانه به منزلشان رفته بودم، 
ناگهان ماموران انتظامی ما را دستگیر کردند و در دادگاه 
عنوان کردم که مســتانه را دوســت دارم و بدون اطالع 
خانواده ام او را به عقد خــودم درآوردم و بعــد از عقد به 

دیدن پدر و مادرم رفتم.
آنها از اینکه می دیدند من سروسامان گرفته ام، خوشحال 
شــدند؛ اما مدت زیــادی از برگزاری مراســم عقد من 
و مستانه نگذشــته بود که با گله و شــکایت های مادر و 
خواهر همسرم روبه رو شــدم؛ زیرا متوجه اعتیادم شده 
بودند و همچنین نمی توانستم خواســته های مستانه را 
برآورده کنم. از این رو خانواده اش او را مجبور به جدایی 

کردند.
هنگامی که به جرم خرید موتورسیکلت سرقتی در زندان 
به سر می بردم، خبر رسید که مستانه با پیرمرد پولداری 
ازدواج کرده اســت؛ با شــنیدن این خبر خیلی ناراحت 
شــدم. بعد از آزادی از زندان طی تماس تلفنی با مستانه 
خواســتار جدایی او از پیرمرد شــدم؛ ولی او که احساس 

رضایت می کرد، قبول نکرد طالق بگیرد. 
من که تصمیم به ترک اعتیاد گرفته بودم، از او خواســتم 
بعد از بازگشــت از کمپ دوباره باهم زندگــی کنیم. در 
کمپ با اکبر آشــنا شــدم که پای درد دلم نشست و قرار 
شد واسطه بازگشت مستانه شود؛ اما با همکاری من، اکبر 

طی درگیری با پیرمرد، او را به قتل رساند.

 مدت زیادی از 
برگزاری مراسم 

عقد من و مستانه 
نگذشته بود که با 

گله و شکایت های 
مادر و خواهر 

همسرم روبه رو 
شدم؛ زیرا متوجه 

اعتیادم شده بودند

هم اکنون 
دستگاه های 

حفاری در منطقه 
مستقر شده و 
از عصر شنبه 

براساس اعالم تیم 
حفاری، عملیات 

پمپاژ آب از داخل 
چاه آغاز شد

 مرد معتاد26ساله، پیرمردی را که با همسرسابقش ازدواج 
کرده بود،کشت

قتل به خاطـر مسـتانه

 آیا 5مقنی که در چاه160متری محبوس شده اند،
زنده اند؟

در مسـیر چاه، منتظر جسد
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پیشنهاد سردبیر: 
تبلیغ نشریه بریتانیایی گاردین برای سفر به ایران

اخبار

مسجد جامع اصفهان 
مملو از گردشگر خارجی 

تمرکز ویژه موزه ۳۳۳ ساله 
انگلیس بر مجموعه های ایرانی

آغاز به کار نخستین خودروی برقی 
گردشگری شهر یزد

کاوش یک محوطه باستانی 
با هزینه های شخصی مدیر

این روزها هر کســی به اصفهان سفر کند، شــاهد رفت و آمد چشمگیر 
زنان و مردان مو بلوند و چشم آبی در خیابان های این شهر تاریخی است. 

اصفهان روزهای شلوغی را با حضور گردشگران خارجی سپری می کند.
اصفهــان مقصد شــماره یک گردشــگران خارجــی در ایران اســت، 
حتــی آنهایی که بــرای تجارت یــا تعامالت سیاســی به ایران ســفر 
می کنند، حتما ســری هم بــه اصفهان می زنند، شــهری کــه زمانی 
پایتخت ســلجوقیان و صفویان بوده و۱۰ ســال پیش هم لقب پایتخت 
جهان اسالم را گرفته و پارســال هم به عنوان شــهر خالق در یونسکو 
ثبت شــده اســت.عباس پیرمرادیــان که حدود۲۰ ســال اســت به 
عنوان راهنمــای تورهــای آلمانی زبــان در ایران فعالیــت می کند، با 
در اختیــار قــرار دادن تصاویری از حضــور انبوه گردشــگران خارجی 
در مســجد جامع اصفهــان، گفت: جمعیــت گردشــگران خارجی در 
این شــهر تاریخی واقعا شــگفت انگیز اســت. در تمــام دوران فعالیتم 
با ازدحــام یک بــاره گردشــگران خارجی در یــک مــکان تاریخی از 
 کشورمان مواجه نشــده بودم. تعداد گردشــگران بی اغراق زیاد است، 
به طوری که از ظرفیت اقامتی موجود در شهر اصفهان حداکثر استفاده 
شده است. وی ادامه داد: اکنون در نقاطی از شهر، گردشگر دیده می شود 
که در گذشــته محل تردد گردشــگران نبود یا از هتل هایی برای اقامت 
استفاده می شود که قبال در چرخه مصرف گردشگران قرار نداشت؛ تفاوت 
را کامال می توان احســاس کرد.  پیرمرادیان اضافه کرد: خوشــبختانه تا 
کنون ظرفیت هتل ها پاسخگوی نیاز گردشگران بوده، اما بعد از این اگر 
فقط اندکی تعداد گردشگران خارجی زیاد شود، حتما با چالش اقامت و 
کمبود راهنمای حرفه ای مواجه می شــویم. الزم است پیش از وقوع هر 
اتفاقی، سریع تر اقدام شود. باید قبل از آنکه شمار گردشگران زیاد شود، 

به فکر چاره بود. 

»نخستین موزه انگلستان و شاید جهان که در سال ۱۶۸۳ میالدی شروع 
به کار کرد، بر مجموعه های ایرانی و بین النهرین تمرکز ویژه ای دارد.«

دکتر » پل کالینز «، موزه دار بخش خاور نزدیک موزه » آشــمولین « در 
زمان بازدید سید محمد بهشتی، رییس پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری و جبرئیل نوکنده، رییس موزه ملی از این موزه در لندن اظهار 
کرد: نخستین موزه انگلستان و شــاید جهان که در سال ۱۶۸۳ میالدی 
شروع به کار کرد، از آن زمان تا امروز بر مجموعه های ایرانی و بین النهرین 
تمرکز ویژه ای دارد. او در این بازدید که پروفسور » یاکوب دال «، رییس 
مرکز آشورشناسی دانشــگاه آکسفورد حضور داشــت، تاریخچه موزه 
آشمولین را تشــریح کرد. دکتر » دانیل بون «، رییس بخش حفاظت و 
مرمت این موزه توضیحاتی ارایه و پروفسور » یاکوب دال«، رییس مرکز 
آشور شناسی دانشگاه آکســفورد به بیان جدیدترین فناوری عکاسی از 
الواح میخی و دیگر اشیای باســتانی که اصطالحا به » گنبد دوربین دار 
« شهرت دارد، پرداخت. هیئت ایرانی پس از دیدار با چند نفر از استادان 
زبان فارسی، زبان فارسی باستان و اعضای دانشگاه آکسفود در سخنرانی 
پل کالینز با عنوان » چگونه ایران جهان باســتان را شکل داد « شرکت 
کرد. بهشتی و نوکنده در ادامه همچنین از آزمایشگاه های باستان شناسی 
دانشگاه آکسفورد شامل آزمایشگاه پژوهشی باستان شناسی، تاریخ هنر و 

شتاب دهنده  کربن۱۴ دیدن کردند.

نخستین خودروی برقی گردشگری شهر یزد با حضور مسئوالن این شهر 
آغاز به کار کرد. » محمدرضا عظیمی زاده « شهردار یزد در رونمایی و آغاز 
به کار نخستین خودرو برقی شــهر یزد با کارکرد گردشگری خاطرنشان 
کرد: با توجه به قدمت شهر یزد و لزوم ارایه خدمات به گردشگران داخلی 
و خارجی، شهرداری یزد نسبت به خرید و اســتقرار یک عدد خودروی  

برقی برای گردشگران در بافت تاریخی اقدام کرده است. 
وی افزود: به منظــور جلوگیری از افزایــش آلودگی هوای شــهر یزد، 
حفظ محیط زیســت و اســتفاده از تمام مدهای حمل و نقل دوستدار 
محیط زیســت باید راهکارهای مدیریتی اتخاذ شود و خودرو برقی یک 
 گزینه مطلوب تلقی می شــود. عظیمی زاده عدم تولیــد آلودگی صوتی 
و آلودگی هوا، هزینه پایین، عدم نیاز به ســوخت های فســیلی، اندازه 
مناســب، فرمان پذیری باال و ســهولت در اســتفاده را جزو ویژگی های 
 شــاخص این خودرو برشــمرد. این خودرو مجهز به پنل خورشــیدی 
 و سیستم شارژ توسط برق شــهری بوده و ظرفیت آن ۱5 نفر سرنشین 
و حداکثر سرعت آن۳۰ کیلومتر بر ساعت است و در صورتی که سیستم 
شارژ خورشیدی آن غیرفعال شود با استفاده از شارژ توسط برق شهری 

می تواند۸۰ کیلومتر پیمایش کند.

کاوش محوطه باستانی جوشقان - استرک کاشان با هزینه های شخصی 
رییس اداره میراث فرهنگی کاشان آغاز شده است.

رییس میراث فرهنگی کاشــان از آغاز کاوش و مطالعات بر روی محوطه 
باستانی جوشقان - استرک که بر اثر مشاهدات اولیه مربوط به عصر آهن 
 اســت، خبر داد. محســن جاوری اظهار کرد: با توجه به مشکالت مالی 
و عدم تخصیص اعتبارات استانی تا محقق شدن بودجه های الزم با هزینه 
شخصی عملیات کاوش در محوطه باستانی جوشــقان - استرک انجام 
می شود. این عضو هیئت علمی رشته باســتان شناسی دانشگاه کاشان 
تصریح کرد: نتایج این کاوش چنان چشــمگیر خواهد بود که نام کاشان 
را در صدر خبرگزاری ها می برد و برگ جدیدی از گوشه های تاریک تاریخ 
کاشان را خواهد گشود. جوشقان- استرک منطقه ای در ۲۲ کیلومتری 
شمال کاشان در کنار جاده کاشان - مشــهد اردهال واقع شده و شامل 
 دو روستای جوشقان و اســترک اســت و محوطه موجود در این مکان 
یکی از هفت محوطه باستانی کاشان است. این محوطه باستانی ارزشمند 
به دالیل مختلف در سال های گذشــته با بی مهری های فراوان روبه رو 
شده تا زمینه ساز هجوم غارتگران برای دستیابی به گنجینه های پنهان 
شده در زیر خاک آن باشند. بر اساس اطالعات اولیه، این محوطه تاریخی 
مربوط به هــزاره اول قبل از میالد در عصر آهن اســت کــه در ماه های 
گذشته حفاری های غیر مجاز در این منطقه در نبود نظارت دستگاه های 
متولی باعث نگرانی دوســتداران میراث فرهنگی شــده است. در بهمن 
ماه سال گذشته اخباری مبنی بر اینکه ســارقان اشیا عتیقه برای ورود 
به این محوطه باستانی چاه ها و تونل های عظیمی حفر کرده اند و خاک 
 آن را به یک مرغ داری متروکه در نزدیکی این محوطه باســتانی منتقل 

کرده بودند، منتشر شد. 
با وجود شنیدن اخباری مبنی بر آغاز کاوش در این منطقه و حتی تعیین 
زمان آن در شهریورماه سال جاری هیچ گاه عملیاتی انجام نشد تا اینکه 
رییس میراث فرهنگی کاشــان که خود از اساتید باستان شناسی کشور 

است از حفاری در این منطقه با هزینه های شخصی خود، خبر داد.

سوژه روزدرشهر

قاب روز

کلیسای آختامار 
این کلیسا یکی از جاذبه های شهر وان ترکیه است که در جزیره آختامار قرار دارد.  کلیسای آختامار در فاصله ۴۱ کیلومتری جنوب غربی شهر وان هســت که با معماری کشیش مانوئل و به دستور گاغیک اول و پادشاه واسپورکان مابین سال های   ۹۱5 

تا۹۲۱ میالدی ساخته شد.

چند وقتــی می شــود که تب ســفر بــه ایــران در میان 
گردشــگران خارجی بــاال گرفته اســت؛ تبی کــه این بار 
نشریه بریتانیایی گاردین از آن اســتفاده کرده و از کاربران 
 خود خواســته تا خاطرات و تجربیات سفرشــان به ایران را 

به اشتراک بگذارند و جایزه  ببرند.
دیگر ایــران آن مقصد ممنــوع و خطرناک و ناخوشــایند 
برای گردشــگران خارجی نیســت و نشــریه گاردین در 
 حرکتی جالب از کاربران خود خواســته تا تجارب سفرشان 
 به ایــران را در قالب حداکثر۱۰۰ واژه برای او ارســال کنند 
تا به بهتریــن خاطره و تجربــه بن تخفیــف۲۰۰ پوندی 
اقامــت در هتل های جهان هدیــه دهد. در ایــن فراخوان 
آمده اســت: ممکن است در ایران بســتگانی داشته باشید 
و بــه مناطق گوناگــون ایــران در تورهای گردشــگری یا 
فرهنگی ســفر کرده باشــید. ما مایل هســتیم نکات سفر 
شــما از ســفر به مناطق خاص را با ما در میــان بگذارید. 
نکات و تجارب خــود از جاذبه هــای خــاص و فوق العاده 
 که بازدیــد کرده ایــد ) نه بــه طور کلــی از یک شــهر (

را برای ما ارســال کنید. بهترین نکات ارســالی ) حداکثر 
در ۱۰۰ واژه ( هفته آینده در ســرویس » ســفر «گاردین 
منتشر خواهد شد و تخفیف۲۰۰ پوندی نیز از سوی سایت 
UK.hotels.com به فرد برنده اعطا می شــود که قابل 

استفاده در۲۶۰ هزار اقامتگاه در سراسر جهان است.
خوب اســت بدانید این اولیــن حرکت گاردیــن پیرامون 
گردشگری ایران نبوده اســت و بارها بارها تصاویر و مطالبی 
 از جاذبه های گردشــگری ایران در این نشــریه منتشــر 

شده است.

رییس اتحادیه تعاونی مســافربری از انجام هماهنگی های 
الزم با سازمان راهداری برای افزایش دو برابری نرخ بلیت 
اتوبوس در ایام اربعین خبــر داد. احمدرضا عامری تصریح 
کرد: در طول هفته های گذشــته مذاکــرات جدی برای 
مدیریت این ســفرها با ســازمان راهداری داشته ایم و در 
جریان این مذاکرات نرخ بلیت اتوبــوس در این ایام نهایی 
شــد.وی توضیح داد: با توجه به اینکــه اتوبوس ها باید چه 
در زمان رفت، قبل از مراســم و چه در زمان برگشت پس 
از ایام اربعین به شکل یک ســر خالی حرکت کنند و عمال 
تنها در یک محور مسافر داشته باشند، تنها سیاست ممکن 
افزایش قیمت بلیت خواهد بود که این موضوع در سال های 

گذشته نیز اجرایی شده و امسال هم اجرا خواهد شد.

تبلیغ نشریه بریتانیایی 
گاردین برای سفر به ایران

افزایش دو برابری قیمت 
بلیت اتوبوس در ایام اربعین

نگاه روز

کاروانسرای » گبرآباد « در سال ۸۹ برای نخستین بار به بخش 
خصوصی واگذار شد و در سال ۹۱ بازپس گرفته شد. 

 این بنا مجــددا در ســال ۹۳ طی فراینــد مزایده بــار دیگر 
 به بهره بــرداری خصوصی واگذار شــد، اما مدتــی قبل از این 
بهره بردار خلع ید شد و بنا بازپس گرفته شد. خبرگزاری ایمنا 
به روند ایــن واگذاری به بخش خصوصی تــا بازپس گیری آن 
می پردازد.کاروانسرای گبرآباد در ۲۱ کیلومتری جنوب غربی 

کاشان و ۲ کیلومتری شمال شرق قمصر قرار گرفته است. 
واگذاری و بازپس گیری 

 پــس از ایــن کــه کاروانســرای » گبرآبــاد « به ســازمان 
میراث فرهنگی واگذار شــد،۱۰ سال طول کشــید تا سازمان 
میراث فرهنگی کشــور با مدیریت صندوق احیا و بهره برداری 
 اماکن تاریخی، این بنــای تاریخی را به منظــور بهره برداری 
و تغییر کاربری در ســال ۱۳۸۹ در طی مزایــده ای به بخش 
خصوصی واگذار کرد و این تغییر و تحــول به دالیل مختلفی 
 ازجمله نبود تاسیســات زیربنایی، خســارات انســانی وارده 
بر کالبد اثر و عدم توانایی مالی ســرمایه گــذار و بهره بردار اثر 
 کمتر از ســه ســال خاتمه پیدا کرد و کاروانســرای گبرآباد 
 از ســرمایه گــذار خصوصــی در ســال ۱۳۹۱ بــاز پــس 

گرفته شد.
در مردادماه ۹۳ مدیرعامل صنــدوق احیا، از واگذاري۳۰ بناي 
تاریخي دیگر به ســرمایه گذاران عالقه مند و واجد شــرایط 
تا پایان امســال خبر داد که کاروانســرای گبرآباد هم جز این 

واگذاری ها بود. 

1۳مهرماه 1۳94
کاروانسرای تاریخی گبرآباد با برگزاری مزایده توسط صندوق 
احیا و بهره برداری از بناهای تاریخــی و فرهنگی، وارد چرخه 
 اقتصــادی اماکن تاریخی شــد و اعالم شــد که بــا توجه به 
ویژگی های منحصر به فــرد این بنا و واگــذاری آن به بخش 
خصوصی، می توان بسترهای الزم برای مورد توجه قرار گرفتن 

کاروانسرای تاریخی گبرآباد را بیش از پیش فراهم کرد.
بده بستان های رسانه ای درباره گبرآباد

شهریورماه امســال یک شهروند کاشــانی در » کاشان نیوز « 
نوشت : » ده سالی طول کشید تا این کاروانسرا در سال ۱۳۸۹ 
توسط صندوق حفظ و احیای میراث فرهنگی به سرمایه گذار 
بخشی خصوصی واگذار شد. بعد از آن سه سال طول نکشید که 
 کارشناسان میراث فرهنگی به دلیل عدم بهره برداری مناسب 
و انجام عملیات خطرآفرین در کاروانســرا، بنــا را از بهره بردار 
پس گرفتنــد و نشــان دادند که قــدرت دســتگاه نظارت بر 
 مدیریت واگذاری اثر می چربد. گویا کاروانسرا طلسم شده بود 
 و هیچ کس امیدی به بازســازی این اثر نداشت. اثری منحصر 
به فرد که در یکی از مهم ترین مســیرهای گردشگری کاشان 
قرار دارد. عالوه بر توقف عملیات اجرایی آنچه موجب تاســف 
است این اســت که ســرمایه گذار کاروانســرا، در طول مدت  
زمان فعالیت عمرانی به جای بازســازی بنــا، تمام انرژی خود 
را در محوطه اطراف کاروانســرا و برای برگزاری جشــنواره ای 
با تبلیغات دهان پرکن صرف کرده اســت. « کمتــر از یک ماه 
 بعد ، جوابیه ای از ســوی ســرمایه گذار کاروانســرای گبرآباد 

به کاشان نیوز ارسال شد. مهدی زراعتی در این جوابیه نوشت: 
 » شــرکتی که به عنوان پیمانــکار و مشــاور در این مجموعه 
به کار و فعالیت بود از   همان ابتدا با اقدامات خودســرانه و بدون 
مجوز از صندوق حفظ و بهره برداری از اماکن ســازمان موجب 
مشکالتی عدیده ای شد که قاعدتا رفع این موانع زمان بر خواهد 
بود. بحث مطروحه بعدی این اســت که با توجه به اینکه تمام 
پرســنل مجموعه با پیمانکار طرف قراردارد بوده اند و از طرف 
 ســرمایه گذار هزینه هــای جاری به شــرکت فــوق پرداخت 
می شده است، اما شــوربختانه پیمانکار مجموعه هیچ اقدامی 

نسبت به پرداخت حقوق پرسنل و نگهبانان انجام نداد . «
بهره بردار کاروانسرای تاریخی » گبرآباد « قمصر 

کاشان خلع ید شد
 اواخــر مهرماه امســال هم ، رییــس اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری کاشان اظهار داشــت: واگذاری 
بناهای تاریخی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تصمیم صندوق 
احیای ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشــور صورت می گیرد و این ســازمان بدون این که ارتباط 
 اداری با اداره های کل استان ها برقرار کند به صورت مستقیم 
با بهره بردار قرارداد منعقد می کند. محســن جــاوری افزود: 
سیاســت واگذاری مکان های تاریخی به بخش خصوصی در 
راستای حراست از آثار تاریخی کشــور است. وی بیان کرد: در 
آخرین واگذاری صورت گرفته در مورد کاروانســرای تاریخی 
گبرآباد، این کاروانسرا به یک شــخص حقیقی در اواخر سال 
گذشــته واگذار شــد. وی افزود: با توجه به این که بهره بردار 
کاروانســرای گبرآباد صالحیت الزم را نداشــت و به تعهدات 
خود عمل نکرده بود اقــدام قانونی برای خلع یــد وی طی دو 
هفته گذشته انجام شد. جاوری گفت: بهره بردار این کاروانسرا 
طی چهار ماه گذشته مکان تاریخی مذکور را به حال خود رها 
کرده و مرمت و بازسازی کاروانسرا نیز نیمه کاره رها شده بود. 
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان 
تاکید کرد: این کاروانســرا هم اکنون در اختیار سازمان میراث 
فرهنگی کشور قرار گرفته است و فردی که صالحیت دار باشد 
به طور قطع در آینده اداره آن را در اختیار می گیرد. وی تصریح 
کرد: تمامی نگرانی ما این اســت که افراد بهره بردار مکان های 
تاریخی تمامی شرایط الزم را داشــته و به تعهدات خود عمل 
کنند. با توجه بــه موقعیت خاص مکانی این بنــای تاریخی و 
ارزشمند، و قرار گرفتن کاروانسرای » گبرآباد « در کنار محور 
ارتباطی قمصر -  کاشان و نزدیکی آن به شهر توریستی قمصر، 
همچنین وجود آثار دیگر در کنار بنا مانند پل تاریخی گبرآباد، 
خانه وروو  و روســتای مســلم آباد با بافت قدیمی اش  که این 
 منطقه را تبدیل به یک محور تاریخی و گردشگری کرده است، 
 می توان در قالب ســرمایه گذاری بخش خصوصــی یا دولتی 
به مرمت و احیا بنای کاروانسرای » گبرآباد «  اقدام کرد و از این 
مجموعه براي جذب توریست نهایت اســتفاده را برد، اما جای 
تامل است که چرا این کاروانسرا با گذشت ۶ سال از اولین قدم 
برای واگذاری به بخش خصوصی، همچنان در ابتدای راه مانده 
است و واگذاری و بازپس گیری تا کجا پیش خواهد رفت و چه 

تاثیراتی بر روند مرمت و احیای این کاروانسرا خواهد گذشت؟!

 کاروانسرای » گبرآباد « در سال 9۳ به مدت 12 ســال به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از گذشت 2 سال از این موعد، 
به تازگی بهره بردار این بنای تاریخی خلع ید شده است.

جای تامل است که چرا 
این کاروانسرا با گذشت 

6 سال از اولین قدم 
برای واگذاری به بخش 

 خصوصی، همچنان 
در ابتدای راه مانده است 

 و واگذاری 
و بازپس گیری تا کجا 

پیش خواهد رفت

 مدیر مجموعــه فرهنگی تخت فــوالد در حاشــیه اختتامیه طرح 
 تخت فوالدشناســی از پیش بینــی پروژه های متنــوع برای رونق 

تخت فوالد خبر داد.
 ســید علی معرک نژاد ضمن اعالم اجرایی شــدن ایــن پروژه ها 
در آینده ای نزدیک افــزود: افتتاح کانون راهنمایان گردشــگری، 
پژوهش های مختلف برای حفظ آثــار مجموعه تخت فوالد و ایجاد 
نگارخانه در این مجموعه نیز از جمله پروژه هایی اســت که اجرایی 

خواهد شد. 
مدیر مجموعه فرهنگی تخت فوالد به طرح اجرا شــده تخت فوالد 
شناســی نیز اشــاره کرد و افزود: به دنبال معرفی مفاخر و شهدای 
مدفون در تخت فوالد، دوره آموزشــی تخت فوالدشناســی برای 
شــهروندان اصفهانی از طرف ایــن مجموعه برگزار شــد که این 
دوره تخصصی بــا رویکرد علمی و پژوهشــی به منظــور پرورش 
نیروهای متخصص تحت عنوان کارشناســان تخت فوالد شــناس 
 و اســتفاده آنان در فعالیت هــای این مجموعه با حضور ۶ اســتاد 

در سر فصل های مختلف ارایه شد.
 وی افــزود: در کنار ایــن برنامه برای آشــنایی دیگر شــهروندان 
عالقه مند نیز دوره هــای عمومی در قالب روایات و داســتان های 
اخالقی از شــخصیت و زندگانی بزرگواران مدفون در این مجموعه 
اجرایی شد. معرک نژاد ضمن اشــاره به توزیع فرم های نظر سنجی 
در بین مردم افــزود: این نظرات در جهت تقویت زیرســاخت های 
 زیارتی مجموعه و بازدیــد هرچه پربارتر از آن مورد اســتفاده قرار 

می گیرند.

 اداره هــای میــراث فرهنگــی اســتان ها در نامه ای 
به انجمن های مســافرتی اعالم کردنــد در برگزاری 
تورهای گردشگری تایلند، مالزی و سنگاپور به دلیل 
شــیوع ویروس زیکا هشــدارهای الزم را به مسافران 

بدهند.
 شــیوع ویروس زیــکا در برخی از کشــورها موجب 
شده است تا مســافران آنها دچار مشــکالتی شوند 
 یکی از این مشــکالت، عدم دریافت ویزا برای ســفر 

به کشورهای دیگر است.
 ســخنگوی وزارت بهداشــت تایلند روز سه شــنبه 
۱۳ سپتامبر ) ۲۳ شهریور ( اعالم کرد: ما از ماه ژانویه 
 حدود۲۰۰ مورد تایید شــده عفونت زیکا داشــته ایم 
و در طول ســه هفته گذشــته در هر هفتــه به طور 

میانگین۲۰ مورد جدید ثبت شده است.
 ســنگاپور کشــور دیگری اســت که چند روز پیش 
از ابتــالی ۴۱ نفــر دیگر بــه این ویــروس خبر داد. 
همزمان با تایید ۴۱ سنگاپوری به زیکا، دولت مالزی 
 نیز تدابیر بهداشــتی را در مرز دو کشور هنگام ورود 

و خروج اتباع سنگاپور و مالزی افزایش داد.
وزارت بهداشــت مالزی  بــه تازگی ابتــالی یک زن 
 باردار در ایالت » جوهور « در همســایگی سنگاپور را 

به ویروس » زیکا « تایید کرده است. 
این ســومین ابتــال بــه ویــروس زیــکا در مالزی 

 اســت و یکی از مبتالیان کــه دچار بیمــاری قلبی 
و کلیوی بود، جان خود را از دست داد.

ســفارت جمهوری اســالمی ایــران در کوآالالمپور 
 نیز با توجه به گســترش موارد ابتال بــه ویروس زیکا 
 در جنوب شــرق آســیا و مشــاهده ســه مورد آن 
در مالــزی، به مســافران ایرانــی عازم این کشــور 

توصیه هایی بهداشتی ارایه کرد.
پس از آن وزارت بهداشــت ایران هم هشدارهایی را 
 به برگزارکنندگان تورهای گردشــگری و مســافران 

این سه کشور اعالم کرد.
 اکنــون برخــی از اداره هــای کل میــراث فرهنگی 
در اســتان ها در نامه ای به انجمن هــای صنفی دفاتر 
مسافرتی خبر از ممنوعیت این تورها را داده اند. البته 

برخی دیگر نیز به اعالم یک هشدار اکتفا کرده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی ساری به انجمن صنفی دفاتر 
مسافرتی تحت پوشش خود نوشــته که در خصوص 
بیماری زیکا در کشــورهای تایلند، مالزی و سنگاپور، 
 با توجه به حساســیت موضوع و هر گونه تورگردانی 

به کشورهای فوق تا اطالع ثانوی ممنوع است.
اما علی رفیعــی معاون گردشــگری اســتان تهران 
 که دفاتر مســافرتی زیــادی را تحت پوشــش دارد، 
گفت: در این اســتان ممنوعیتی برای ســفر به این 

کشورها اعالم نکرده ایم. 

 اما بــه دلیــل اینکــه وزارت بهداشــت نامــه ای را 
به ما نوشت و اعالم کرد که توصیه های الزم را بدهیم، 
این موارد را به دفاتر خدمات مسافرتی تهران نیز ابالغ 

کردیم.
در این نامه به تورگردانان توصیه شده که در برگزاری 
 تورهای گردشــگری به ســه کشــور تایلند، مالزی 
و ســنگاپور، بــه دلیــل شــیوع ویــروس زیــکا، 
 توصیه های الزم به مســافران این کشورها ارایه شود 
تا هم موارد بهداشــتی را در طول ســفر رعایت کنند 
و هم احتیاط هــای الزم را به عمل بیاورنــد، اما ذکر 
این مــوارد بــه معنی ممنوعیــت در برگــزاری این 
 تورها نیست. ما نامه وزارت بهداشــت را نیز ضمیمه 

این ابالغیه کرده ایم.

اجرای پروژه های فرهنگی 
در راه تخت فوالد

داستان واگذاری و بازپس گیری کاروانسرای » گبرآباد« ؛

این قصه سر دراز دارد!

هشدار به مسافران تایلند، مالزی و سنگاپور؛

تهدید » زیکا « 
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پیشنهاد  سردبیر:
انقالب سبز در کشاورزی ایران یعنی بازگشت به خویشتن خودمان

اخبار

دیدگاه

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان خبرداد:

خشک شدن 120 حلقه چاه 
در سال زراعی گذشته

 دستگیري دو متخلف شكار و 
زنده گیري پرندگان شكاري در سمیرم

استفاده واحدهای صنعتی
 از تصفیه پساب فاضالب ها 

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
با اعالم اینکه سال گذشــته میزان بارندگی ها در شهر اصفهان 
کمتر از100 میلی متر بوده اســت، گفت: در ســال زراعی سال 
 گذشــته120 حلقه چــاه در قســمت مخزن جنوبی خشــک 

شده است.
احمد سلیمانی پور اظهارکرد: در ناژوان خزان زودرس درختان 

را به دلیل کم آبی شاهد بوده ایم.
وی ادامه داد: البته با داشتن شبکه های انتقال آب از منابع آبی 
به مکان هایی که آب کمتری وجود داشــته و همچنین آبیاری 
به وسیله تانکر، سعی کردیم فضای ســبز شهر اصفهان را حفظ 

کنیم.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
 افزود: برخــالف اقدامات انجام شــده تنش هایــی به درختان 
و فضای سبز شــهر اصفهان بر اثر کم آبی وارد شده زیرا فضای 
سبز شهر به لحاظ الگوی کاشــت قبل که گونه های آب دوست 
 مثل چنار را در اصفهان داشــته ایم، خیلی زود تاثیر گرفته اند 

و خزان زودرس را شاهد بوده ایم.
وی با اشــاره به اینکه آلودگــي هوا باعث مي شــود روزنه هاي 
درختان بسته و مســدود شــوند، اضافه کرد: بر اثر آلودگي هوا 
برگ درختان که مواد مورد نیاز براي درختان را فراهم مي کند 
 زرد مي شــود و بدین ترتیب مواد غذایي مــورد نیاز به درختان 

و گیاهان نمي رسد.
 ســلیمانی پور گفــت: نشــانه هاي مســمومیت درختــان با 
آالینده هاي هوا پالسیدگي یا مرگ سلول ها است که بر اساس 

تماس با غلظت هاي آلودگي به ریزش برگ منجر مي شود.
 وی با تاکید بر اینکــه رطوبت باران روزنه هــاي برگ درختان 
را باز مي کند و تبادل گازها به آســاني صورت مي گیرد، افزود: 
تحقیقات نشــان مي دهد آلودگي هوا حساســیت درختان را 
 نســبت به بیماري افزایش مي دهد و درختان را آســیب پذیر

مي کند.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
گفت: وضعیت شــهر اصفهان بحرانی اســت به طــوری که از 
سال 76 تاکنون متاســفانه اصفهان رو به خشکسالی رفته و هر 
 ســال تاثیرات خشکسالی را بیشــتر بر روی درختان می بینیم 
به طوری که120 حلقه چاه در قسمت مخزن جنوبی طی سال 

زراعی گذشته خشک شده است.

دومتخلف شــکاروزنده گیري پرندگان شــکاري در شهرستان 
سمیرم دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شدند.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیست اصفهان » پارما « 
از اداره حفاظت محیط زیست ســمیرم، ماموران یگان حفاظت 
 محیط زیســت این شهرســتان حین پایش و کنتــرل مناطق 
و زیســتگاه ها در محدوده دشــت گاو تپه منطقه شکارممنوع 
حنا دو متخلف شــکار و زنده گیــر بازهاي شــکاري را ضمن 
چند روز مراقبــت و رصد و دوربین کشــي منطقه داخل کوخه 
 زنده گیري مشــاهده و تحت نظر گرفته و متخلفان را شــبانه 

دستگیر کردند.
در بازرســي از مخفیــگاه متخلفــان دو پرنده شــکاري از نوع 
دلیجه، بقایاي شکار شده یک بهله جغد، سه فاخته و یک قطعه 
 بلدرچین وحشــي و ادوات شــکار و صید شــامل دو رشته تور 
زنده گیري، دو عددکشه و کوخه، یک دستگاه دوربین چشمي، 
یک قبضه اســلحه ۴/۵ دوربین دار و یک دستگاه موتورسیکلت 

کشف و ضبط شد.
 بنابراین به اســتناد بند الف و ج ماده10 و بنــد ب و ج ماده 11 
و تبصره 2 ماده 1۳ قانون شکار وصید و ماده 67۹ و6۸0 قانون 
 مجازات اسالمي کلیه مراتب تخلف شــکار و صید صورتجلسه 

و طي شکواییه اي متخلفین به مراجع قضایي معرفي شدند.

اســتاندار فارس گفت: واحد های صنعتی باید از تصفیه پساب 
فاضالب ها به عنوان آب پایدار استفاده کنند. 

 ســید محمد علی افشــانی اســتاندار فــارس با بیــان اینکه 
واحد های صنعتی باید از تصفیه پســاب فاضــالب ها به عنوان 
آب پایدار اســتفاده کنند، گفــت: واحد های تولیدی مســائل 
 زیســت محیطی را باید رعایت کنند و حقوق نسل های آینده را 

حفظ کنند. 
 افشــانی خاطر نشــان کرد: عملکرد بانک های اســتان فارس 
قابل تقدیر اســت چــرا که قدم هــای موثــری را در خصوص 
 پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد برداشــته اند و اســتان 

توانسته است رتبه اول کشور را به دست آورد. 
وی افزود: بازاریابی محصوالت کار دولت نیســت و کســی که 

منتظر این موضوع باشد هیچ گاه موفق نخواهد شد. 
اســتاندار فارس ابراز داشــت: در بازاریابی نویــن تولید کننده 
 باید بداند که با بســته بندی خوب کاالی خــود را معرفی کند 
 و سیســتم مدیریت کیفیــت را در مکان خــود راه اندازی کند 

تا بتواند در دنیای رقابتی امروز بماند. 
 او با اشــاره به اینکه دســتگاه های ارایــه کننده مجــوز باید 
از درخواســت کنندگان مجوز، ارزیابی داشــته باشــند اظهار 
داشــت: متاســفانه کنترل کیفیت که مربوط به جنگ جهانی 
است در برخی از کارخانه های ما هنوز نصب نشده است و بخش 

خصوصی باید به این موضوع توجه داشته باشند. 
افشانی با تاکید بر اینکه اگر قرار اســت یارانه ای پرداخت شود 
باید به همه واحد های تولیدی پرداخت شــود، گفت: در بحث 
16هزار میلیــارد تومان تســهیالت واحدهــای تولیدی هیچ 
محدودیتی برای جذب نداریــم و به هر میزان که الزم باشــد 

خواهیم توانست جذب کنیم.
 وی ادامــه داد: صنعتگران و تولیــد کنندگان به عنــوان افراد 
 نیک اندیش همانند معلمــان دارای جایگاه ویژه ای هســتند 

و باید به آن ها توجه ویژه شود. 
اســتاندار فارس تصریح کرد: امروز کمتــر از ۵ درصد ظرفیت 
سدها در پشت آن ها آب جمع شده اســت و اگر بارندگی نشود 

در اکثر شهرستان ها مشکل آب خواهیم داشت.

دانستنی ها

نگاه روز

با کشــف یک گونه مار دریایی کمیاب در آب های ســاحلی 
جنوبی ایران، مجموعه مارهای دریایی کشورمان به ده مورد 

رسید.
محققانی که در محدوده سواحل جاســک در حال مطالعه 
تنوع زیستی مارهای دریایی بودند، متوجه شدند که در تور 
یک شناور صیادی، عالوه بر ماهی یک مار دریایی نیز گرفتار 
شده و تا به  حال در آب های دریای عمان مشاهده نشده است 
و بر اســاس مطالعات انجام شــده، این گونه، یکی از مارهای 

دریایی نادر جهان است.
محســن رضایی عطاقلی پور، کارشــناس محیط زیســت 
 دریایی در سازمان منطقه آزاد قشم که با همکاری محققانی 
از دانشــگاه های شهید بهشتی تهران، شــهید باهنر کرمان 
و موزه تاریخ طبیعی فرانســه و با حمایت برنامه تســهیالت 
محیط زیست جهانی صندوق توسعه سازمان ملل کار مطالعه 
روی این نمونه را انجام داده اســت، می گویــد: این گونه، مار 
دریایی گوندر نام دارد که به دلیل داشتن سر بسیار کوچک، با 

نام مار دریایی سرکوچک گوندر نیز شناخته می شود. 
 این مار از گونه های بســیار نادر مار دریایی در جهان اســت 

و مانند تمام مارهای دریایی، گونه ای به شدت سمی است. 
پیش از این، غربی ترین حد پراکندگی این مار دریایی سواحل 
کشور پاکســتان بود، اما با این کشف، آخرین حد پراکندگی 

این مار دریایی حدود۴00 کیلومتر جا به  جا شد. 
رضایی عطاقلی پــور می گوید: » مارهــای دریایی به عنوان 
 شــکارچیان بخش میانی تا راس هــرم غذایی نقش مهمی 
در کنتــرل جمعیــت ســایر گونه هــا و حفــظ ســالمت 
زیســتگاه هایی دارند که در آنها زندگی می کنند. « تا پیش 
از این، ۹ گونه مــار دریایی در خلیج فــارس و دریای عمان 
شناسایی شــده بود که مار دریایی گوندر، این فهرست را10 
 تایی کرد. رضایی عطاقلی پــور اضافه کرد: مطالعات دقیق تر 
 ریخت شناســی و مولکولی بیشــتری بر روی ایــن نمونه 
در حال انجام اســت و ما امیدواریم نتایج حاصل بتوانند ما را 

در شناخت هر چه بهتر این نمونه نادر یاری کنند.
مارهای دریایی با مارهای کبرای خشکی زی در یک خانواده 
طبقه بندی می شــوند و به شدت سمی هســتند و بر اساس 
گفته محققان، زهــر آن ها به مراتب از زهــر خطرناک ترین 
 مارهای ســمی خشــکی زی نیز سمی تر اســت، اما همین 

زهر کشنده، فواید دارویی و درمانی فراوانی دارد.
رضایی عطا قلی پور می گوید: » ســم ایــن خزندگان دریایی 
از ترکیبات متفاوت پروتئینی ســاخته شــده است که طی 
دوره هــای طوالنی به تکامل رســیده اند، ایــن پروتئین ها، 
 هریک بافت خاصی را در بدن شــکار، هــدف قرار می دهند 
تا آن را نابود کنند. امروزه می توانیم با خنثی کردن ســمیت 
این پروتئین ها و اضافه کردن عوامل دارویی به آنها، ترکیبات 
دارویی جدیدی تولیــد کنیم که به طــور اختصاصی عمل 
می کنند و فقط بر اندام های خاصی کــه نیاز به درمان دارند، 

اثر کنند. «

عوامل متعددی سبب نابودی جنگل می شود؛ مانند قاچاق 
 چوب، آفات و بیماری، جنگل خواری، تغییر کاربری اراضی 

و پروژه های عمرانی و بهره برداری قانونی از جنگل. 
این عوامل دست به دست هم داده اند تا جنگل از نظر سطح 

و کیفیت آسیب ببیند.
باید یادآور شــد، پیمانکارانی که به شــکل قانونی از جنگل 
بهره برداری می کنند نیز به تعهــدات خود عمل نمی کنند، 
چراکه آنها باید فقط درختان فرتــوت و بیمار را قطع کنند، 
اما این مســئله را رعایت نمی کنند و افزون بر آن به شــکل 

مناسب به نهالکاری نیز نمی پردازند.
این عوامل دســت به دســت هم داده اند تا جنــگل از نظر 
سطح و کیفیت آســیب ببیند. باید یادآور شد، پیمانکارانی 

که به شــکل قانونی از جنگل بهره بــرداری می کنند نیز به 
تعهدات خود عمل نمی کنند، چراکه آنها باید فقط درختان 
فرتــوت و بیمــار را قطع کنند، امــا این مســئله را رعایت 
 نمی کنند و افزون بر آن به شــکل مناســب به نهالکاری نیز 

نمی پردازند.
برای حفظ جنگل مدتی اســت، اجرای طرح تنفس جنگل 
مطرح شــده، هرچند با اجرای طرح تنفس نمی توان تمام 
مشــکالت جنگل را بر طرف کرد، اما دست کم با اجرای آن 
 می توان بهره برداری قانونی را متوقــف کرد و با برنامه ریزی 

و مدیریت مناسب برای احیای جنگل قدم برداشت.
 باید اعتراف کــرد، در مدیریــت جنگل موفــق نبوده ایم. 
برای نمونه بسیاری از دامداران پول گرفتند تا دام های شان 

را از جنگل خارج کننــد، اما آنها پس از مدتــی دوباره وارد 
جنگل شــدند و اکنون دام های آنها با خــوردن نهال جوان 

آسیب زیادی به جنگل می زنند.
جاده سازی بدون رعایت مسائل زیست محیطی سبب شده 
سودجویان دسترســی راحت تری به جنگل داشته باشند. 
در این میان تالش برای نجــات جنگل راه به جایی نمی برد، 
زیرا بین مســئوالن و صاحب نظران اختــالف وجود دارد. 
برای نمونه بسیاری می گویند اگر مانع فعالیت پیمانکارانی 
شــوند که از جنگل بهره برداری می کنند، سازمان جنگل ها 

نمی تواند از اراضی جنگلی به درستی حفاظت کند. 
به همیــن خاطر به نظر می رســد برای نجــات جنگل باید 

سازمان جنگل ها را تقویت کرد.

 رییس محیط زیســت شــهر تهــران گفــت: اقدامات 
 خــود مراقبتــی، تعطیلــی معــادن شــن و ماســه 
و کارخانه های آالینــده تنها راه جلوگیــری از افزایش 

آلودگی هوا در فصل وارونگی دما است.
 حســین بازگیر رییس اداره محیط زیســت شهر تهران، 
در خصــوص پدیــده وارونگی دما یــا اینــورژن اظهار 
داشــت: در حالت عــادی و از لحــاظ فیزیکــی، هوای 
گرم به ســمت باال و هــوای ســرد به دلیل ســنگینی 
به ســمت پایین حرکــت می کنــد و این عمــل باعث 
می شــود آلودگــی و ذرات منتشــره در هوا ناشــی از 
فعالیــت هــای انســان اعــم از مصرف ســوخت های 
 فســیلی در خودروها و کارخانجــات از محدوده تنفس 
 انسان ها خارج شــود و ما با مشــکلی در تنفس مواجه 
نشــویم. وی ادامــه داد: در اوایــل روز و هنــگام طلوع 
خورشید الیه های باالیی به دلیل برخورد اشعه های نور 
خورشید گرم تر از الیه های زیرین می شود، با شروع روز 
و آغاز فعالیت های انسانی و مصرف سوخت دمای هوای 
سطح زمین زیاد می شــود، این هوای گرم هنگام صعود 
و حرکت به ســمت باال یا هنگام جا به جایی به وســیله 
 باد با الیه ای هم دما از هوا که توســط تابش خورشــید 
در طبقات فوقانی جو تشکیل شــده برخورد کرده و این 
مانع صعود و تبادل هوا می شــود، درنتیجه یک ســطح 
پوششی باالی شهرتشکیل می شــود که با گذشت زمان 
 و افزایــش فعالیت های انســانی و به دلیــل حبس هوا

در زیر این الیه مواد آالینده تولیدشــده در سطح زمین 
باقی مانده و باال نمی روند. 

رییس محیط زیست شــهر تهران بیان داشت: هیچ کدام 
از آالینده ها در به وجودآمدن چنیــن پدیده ای دخیل 

 نیســتند و فقط وضعیت جوی اســت که آن را به وجود 
می آورد، به عبارتی این پدیده که از آن با نام وارونگی دما 

یا اینورژن یاد می شود، یک پدیده طبیعی است. 
بازگیر با بیان اینکــه نقش انســان در آلودگی جو موثر 
است، افزود: اما طبیعت نیز گاهی اوقات با پدیده اینورژن 
در تشدید موضوع آلودگی دخالت می کند، زیرا هنگامی 
که پدیده  وارونگی دما اتفاق می افتد هوای سرد و آلوده 
 به دلیل سنگینی بیشــتر در ســطح پایین و هوای گرم 
 در ارتفاع باال قرارمی گیــرد بنابراین جــو حالت پایدار 
به خود گرفته و امکان مخلوط شــدن و تهویه هوا میسر 
نمی شود. وی درباره راهکار مقابله باوارونگی دما تصریح 
کرد: جز مراقبت از خود و کاهش عوامل تشــدید کننده 

آلودگی وارونگی دما هیچ راهکار دیگری وجود ندارد.
رییس اداره محیط زیست شــهر تهران ادامه داد: کاهش 
تردد با وسائل نقلیه شــخصی، تعطیلی یا کاهش ساعات 
 کاری کارخانــه های آالینده، معادن شــن وماســه و ... 
از جمله عوامل تاثیرگذار در جلوگیری از افزایش آلودگی 

هوا در شرایط اینورژن هستند.
بازگیــر درباره اقدامــات مراقبتی افراد نیــز گفت: افراد 
جامعه به ویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی، ریوی 
و تنفســی از ترددهای غیر ضروری در فضــای آزاد جدا 
 خودداری کنند. وی افــزود: ورزش کردن در فضای آزاد 
 به هیــچ وجه توصیه نمی شــود چراکه در این شــرایط 
 به علت تنفس بیشــتر هوا، آلودگی بیشــتری استنشاق 
می شود. رییس اداره محیط زیست شــهر تهران گفت: 
 مصرف مایعات بیشــتر به ویژه شــیر، کاهش اســتفاده 
از غذاهای پرچرب و مصرف بیشــتر ســبزیجات از دیگر 

راهکارهای خود مراقبتی است.

کشف یک گونه مار دریایی کمیاب در سواحل جنوبی ایران

سطح و کیفیت جنگل آب می رود

جلوگیری از آلودگی هوا با تعطیلی معادن شن و ماسه

چند ســالی اســت که وضعیت منابع طبیعی و محیط زیستی 
کشورمان به عنوان یک موهبت الهی متاســفانه در حوزه های 
 مختلف با شــرایط نامطلوب و نگران کننده مواجه شــده است، 
در حالی که وضعیت برخی عناصــر آن از جمله آب، هوا و خاک 

تاثیر مستقیم بر حیات انسان ها، جانوران و گیاهان دارد.
 نابــودی جنگل هــا در اثر قطــع درختــان، آلودگــی دریاها 
 و رودخانــه هــا و آب هــای زیرزمینــی در نتیجــه هدایــت 
فاضالب ها و پســماندهای صنعتی، خشــک شــدن تاالب ها، 
فرســایش خاک، خطر انقــراض برخی از گونه هــای گیاهی و 
همچنین حیات وحش، افزایش تولید زباله به خصوص زباله های 
پالســتیکی و غیرقابل تجزیه در طبیعت از جدی ترین خطرات 
محیط زیستی کشورمان به شمار می رود، معضالتی که رفع آن 
ظاهرا بیش از آن که نیازمند ســرمایه گذاری دولت و سازمانی 
خاص باشد، عزم عمومی و همراهی جدی مردم و سازمان های 

مردم نهاد را می طلبد.
در همین ارتباط فرصتی دســت داد تا با اسماعیل میرفخرایی 
نخســتین ســازنده برنامه علمی در تلویزیون ایران و همچنین 
 یک فعال محیط زیست که دوران بازنشســتگی خود را سپری 
می کنــد، گپ و گفتــی پیرامــون وضعیت محیط زیســت و 

راهکارهای ارتقا فرهنگ محیط زیستی در جامعه داشته باشیم.
نقش وضعیت اقتصادی در توجه مردم به مســائل 

محیط زیست
به اعتقاد میرفخرایی، برخورداری مردم از یک رفاه نســبی تاثیر 

 به ســزایی در توجه هرچه بیشــتر آنان به محیط زیست دارد، 
به عبارتی اگر مردم طبق نظریه مازلو ) Maslow ( از نیازهای 
مقدماتی و اساسی زندگی که همان تامین غذا، پوشاک، مسکن 
و انرژی عبور کنند و از سویی نیز به اهمیت محیط زیست برای 
زندگی بشری واقف باشــند، با مقداری آگاهی بخشی از شدت 

آسیب رسانی آنان به محیط زیست کاسته خواهد شد.
 وی در توضیح بیشــتر ادامه داد: کسی که ســردش می شود، 
 به طور طبیعی ممکن اســت درخت جنگل را بــرای آتش زدن 
و گرم کردن خود قطع کند و کسی که گرسته است بدیهی است 
برای رفع گرستگی خود ممکن اســت حیوانات از جمله کل و بز 

را شکار کند.
 میرفخرایی اظهارکرد: اگر نیازهای اولیه انســان برطرف شود، 
در مرحله بعــدی آگاهی فرد نیز نســبت بــه اهمیت طبیعت 
و محیط زیست بایســتی ارتقا پیدا کند چراکه طبیعت ارتباط 

مستقیمی با زندگی بشر دارد.
این فعال کهنه کار محیط زیســت معتقد اســت زندگی انسان 
 در طبیعت همچــون زندگی یک ماهی در تنگ آب یا اســتخر 
یا اکواریوم اســت، اگر ظرف نگهداری ماهی فاسد و آلوده شود 

ماهی نیز به طورحتم از بین خواهد رفت. 
 وی گفت: پــس در درجه اول بر اســاس هرم مازلــو به ترتیب، 
با آسایش و رفاه فردی و تغذیه و آســایش آغاز می شود که این 
نیاز به طور طبیعی در انســان وجــود دارد و در درجه دوم می 
 رسد به دانش و شــعوری که فرد باید داشــته باشد برای حفظ 

محیط زیست .
 فارغ التحصیل زیســت شناســی از دانشــگاه تهران همچنین 
با اشــاره به این که کلیه موجــودات به خصــوص جانوران در 
 مسیر اکوسیســتم حرکت می کنند، گفت: بسیاری از جانوران 
 علف خوار هســتند و علف خواران نیز خوراک گوشــت خواران 

می شوند بنابراین زندگی این موجودات در یک توازن قرار دارد.
میرفخرایی با اشــاره به این که در حال حاضــر آگاهی مردم ما 
نسبت به حیات وحش بســیار پایین اســت، گفت: اگر متوجه 
نباشیم که بســیاری از حیوانات و پرندگان جنگل و صحرا مانند 
کل، بز و عقاب احســاس دارند، به طور حتم نمــی توانیم از این 

مخلوقات الهی حفاظت و نگهداری کنیم.
وی اضافه کرد: به راحتی پلنگ را می کشیم و شکم بچه خرس 
را می دریم چراکه آمده و به درخت ســیب ما آسیب زده است، 
درصورتی که این ما هســتیم که به محیط زیست این حیوانات 
 تعدی می کنیم؛ ما در وســط محیط زیســت و زیستگاه پلنگ 

و یوزپلنگ، گوسفند پرورش می دهیم.
میرفخرایی معتقد اســت در حال حاضر انســان تکنولوژی زده 
توازن موجود در محیط زیســت و اکوسیستم را برهم زده است، 
بنابراین حفظ و صیانت از خودمــان و همچنین محیط طبیعی 

نیازمند برقراری روند اکوسیستم و توازن در طبیعت است. 
ضرورت نگاه ویژه به محیط زیست 

 اما میرفخرایی با اشــاره به این کــه به طور معمــول دولت ها 
و حکومت ها در کشــورهای در حال توســعه نقش سرپرستی 
ایفا مــی کنند، اظهارکرد: در کشــورمان نیز نــگاه دولت ها در 
 ادوار گذشته تنها روی توسعه افسارگســیخته صنایع متمرکز 
بوده اســت؛ در حالی که اگر محیط زیست توجه جدی دولت ها 
را در پس خود نداشته باشد، نمی توان از فرزندان یا همان مردم 

انتظار آن چنانی داشت.
این استاد ارتباطات اظهارکرد: از سوی دیگر، متاسفانه در طول 
 ســال های گذشــته برخی افراد تنها برای حفــظ جایگاه خود 
و با خرید تجهیزات صنعتی بعضا از رده خــارج مربوط به عصر 
 گذشــته و واردات آن به کشــور، درصدد راه اندازی چند شغل 
 در یک بیابــان دوردســت برآمــده و لطمات جبــران ناپذیر 

و زیانباری را به محیط زیست تحمیل کردند.
میرفخرایــی که آبان مــاه 1۳۴۵ کار خود را بــه عنوان مجری 
و تهیه کننــده برنامه های علمی با ســاخت مجموعه ای تحت 
عنوان دانــش آغاز کرد، معتقد اســت رفع اساســی معضالت 
زیست محیطی کشــور با تولید و پخش یکی دو برنامه مستند 
 درباره محیط زیســت رفع نمی شــود، بلکه یــک برنامه زنده 
تلویزیونی مانند برنامه۹0 تاثیر بســیار قوی تری در این زمینه 

خواهد داشت. 
وی ادامــه داد: همــان طور که بســیاری از معضــالت فوتبال 
کشــورمان به صورت زنده در برنامه۹0 ورزشی به صورت زنده 
مطرح می شود و افراد درگیر ماجرا نیز باید در حوزه مسئولیتی 
خود به مردم پاسخگو باشــند، رفع معضالت محیط زیست نیز 
نیازمند تهیه یک برنامه زنده در تلویزیون اســت؛ همان طور که 
برای ساخت برنامه های شاد و سرگرم کننده ای مانند خندوانه 
یا دورهمی ســرمایه گذاری می شود، برای حفظ محیط زیست 

نیز باید بودجه الزم اختصاص داده شود.

اسماعیل میر فخرایی پیشنهاد داد؛

90 محیط زیستی بسازید

نخستین سازنده تلویزیونی برنامه علمی در ایران با اشاره به اهمیت ارتقای مستمر سطح آگاهی ملت و دولت 
درباره حفظ محیط زیست، ساخت یک برنامه تلویزیونی زنده و چالشی مشابه 90 را راهكاری موثر برای حل 

مشكالت این حوزه در شرایط فعلی دانست.

 معــاون پیشــین محیــط زیســت طبیعــی ســازمان 
محیــط زیســت گفت: تاســف برانگیز اســت کــه نظام 
آموزش ما در حال ترویج فناوری غربی اســت و ناخواسته 
برای محصوالت و بذر و ســم و کود و ماشــین های غربی 
بازارســازی می کند. اصغــر محمدی فاضل کارشــناس 
ارشــد محیط زیســت و معاون پیشــین محیط زیســت 
طبیعی ســازمان محیط زیســت در گفت و گو با خبرنگار 
 ســتاد ششــمین نمایشــگاه بیــن المللــی محصوالت 
و فناوری های کشــاورزی با تاکید بر اینکــه ورود فناوری 
جدید بایــد با توجه بــه ظرفیت های فنــی و دانش بومی 
 جامعه هدف انجام شــود، گفت:کشاورزی ســنتی ایران 
 با تجربــه کشــت و کار در شــرایط کم آبی توســعه پیدا 
کرده اســت. وی در ادامه تصریح کرد: با وجود این تجربه 
گرانقدر اما بــه تدریج با ورود فرهنگ کشــاورزی اروپایی 
 ما دانش فنی بومی و ســنتی خودمان را از دســت دادیم 

و از فناوری جدید هم استفاده خردمندانه نکردیم.
محمدی فاضل اظهار کرد: تکنیک های کشــاورزی غربی 
اغلب برای شــرایط اقلیمی و ســرزمینی اروپایی مناسب 

هستند و سازگاری با اقلیم خشک و نیمه خشک ما ندارند.
وی معتقد اســت انقالب ســبز در کشــاورزی ایــران به 
 معنای بازگشــت به ســنت های خوب ایرانی و اســتفاده 

از ظرفیت های بومی است.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه بــا اظهار تاســف از ترویج 
کشــاورزی غربی گفت: تاســف برانگیز اســت کــه نظام 
آموزش ما در حال ترویج فناوری غربی اســت و ناخواسته 
برای محصوالت و بذر و ســم و کود و ماشــین های غربی 

بازارسازی می کند.
گفتنی است، ششمین نمایشــگاه بین المللی محصوالت 
 و فناوری کشــاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابســته 
با شــعار فــن آوری هــای نوین، رونــق تولید و توســعه 
 صادرات از شــانزدهم تا نوزدهم آذرمــاه در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود.

انقالب سبز در کشاورزی ایران 
یعنی بازگشت به خویشتن خودمان

 اگر نیازهای اولیه 
انسان برطرف شود، 

در مرحله بعدی 
آگاهی فرد نیز نسبت 

 به اهمیت طبیعت و 
محیط زیست 

بایستی ارتقا پیدا 
کند چراکه طبیعت 

 ارتباط مستقیمی 
با زندگی بشر دارد
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پیشنهاد  سرد بیر: 
چگونه انرژی تو روی دیگران تاثیر می گذارد

تا سحر خوابم نبرد، درست مثل اکثر شب ها... اما اشتهای 
خوردن ســحری هم نداشــتم. نمازمو که خوندم چشمام 
سنگین شد و به خواب رفتم. صبح با صدای دلنشین مامان 
به زور چشمامو باز کردم و اولین تصویری که دیدم ساعت 
روی دیوار بود. دیرم شده بود. از جام پریدم و با استرس رو 
به مامان گفتم: چرا زودتر بیدارم نکردی! تا به مترو برســم 
کلی طول می کشــه! مامان با چهره خــواب آلود به طرفم 
اومد و گفت: دیگه نمی خواد بری خونه خانم سلیمانی. هم 
راهش خیلی دوره، هم حقوقی که بهت می ده نســبت به 
کاری که براش می کنی کمــه... مطمئنا اونم یکی دیگه رو 

استخدام می کنه چیزی که زیاده کارگر جوونه. 
با تعجب نــگاش کردم و گفتم: چــی داری می گی مامان! 
همه زندگیم از ایــن کار می چرخه. مامانــم جواب داد:یه 
جای نزدیک تر برات کار پیدا کردم. دیروز که سبزی های 
خانم صادق رو براش بردم گفت یه خانواده ثروتمند، دنبال 
یه کارگر جوون می گرده که پاره وقت واسشــون کار کنه. 
با عجله یه کاغذ از جب مانتــوی کهنه اش در آورد و گفت: 
بیا، این شماره خونه شونه. خانم صادقی می گفت خانواده 
محترم و آبرومندی هســتن. باید از همون روز اول زرنگ  
باشی و عرضه تو نشــون بدی. حرفی برای گفتن نداشتم، 
خســته بودم. از لحاظ جســمی و روحی، اما چاره ای جز 
تحمل نداشــتم. تو خودم مچاله بودم که مامان گفت: حاال 

 بیا یه لقمه نون و پنیر بخور رنگ و روت بیاد ســر جاش و
 سر حال باشی، روز اول خیلی مهمه. در حالی که به طرف 

اتاقم می رفتم گفتم: من روزه ام. 
نزدیک ظهر با خانم اقبالــی که قرار بود از ایــن به بعد تو 
خونشــون کار کنم تماس گرفتم و بعد از گرفتن نشــانی 
دقیق به خونشــون رفتم؛ البته خونه که نه، قصری مجلل و 
لوکس که از باغی بزرگ شروع و به استخری بزرگ تر ختم 
می شد. دهانم از این همه شــکوه و زیبایی باز مونده بود! با 
صدای پارس سگ بزرگی که کنار باغ بسته شده بود از جام 
پریدم و به خودم اومدم. با راهنمایی ســرایدار به سمت در 
ورودی رفتم و خانم مسنی رو دیدم که روی صندلی چرخ 
دار نشسته و با چهره ای تلخ، ســر تا پا مو برانداز می کرد. 
همیشــه از این مدل نگاه کردن بیزار بودم! سرم رو پایین 
انداختم و ســام کردم. با اکراه جواب داد و با تکان دستش 
منو به داخل ویا دعوت کرد. نمی دوم چرا اما یه دلشــوره 
غریبی داشتم. وقتی وارد شــدم انگار تو بهشت پا گذاشته 
بودم. همه چیز زیبا و لوکس بود. محو تماشای اطراف بودم 
که خانم اقبالی با لحنی سرد گفت: اسمت چیه و چند وقته 

کار می کنی؟ 
ســرم رو به طرفش چرخونــدم و با احترام گفتم: اســمم 
معصومه اســت. تقریبا از دوران راهنمایی تــا االن حدود 
چهار، پنج ساله. ســری به عامت تایید تکان داد و گفت: 

کجاها کار کردی؟ 
جواب دادم:حدود دو ســال تو آشــپزخونه یه رســتوران 
کار کردم، دو سه ســال اخیرم خونه یکی از آشنایان برای 
نظافت مشــغول بودم. با همون چهره خشک و رسمی که 
انگار تا به حال لبخند رو به خودش ندیده بود ســرایدار رو 

صدا زد و گفــت: بیا تموم خونه رو به این خانم نشــون بده 
و با وظایفش آشــناش کن. ســرایدار که مردی سالخورده 
و مهربون بود با حوصله تمام، کل ویا رو بهم نشــون داد و 

کارهایی که باید انجام می دادم رو یادآوری کرد. 
باالخره روز اول آشنایی گذشــت و برگشتم خونه، روز بعد 
وقتی به خونه خانم اقبالی رســیدم چشمم به ماشین مدل 
باالیی افتاد. خیلی قشــنگ بود یه لحظه خودمو به همراه 
مادرم تو ماشــین تصور کردم و از لذتی که بهم دست داد 

لبخندی روی لبم نشست. 
از پشت سر صدای مردونه ای شنیدم، بافاصله برگشتم.

-سام دخترم، شما باید معصومه خانم باشید. 
ســرمو پایین انداختم و بعد از ســام گفتم: بله از آشنایی 
با شما خوشــحالم. شــما باید آقای اقبالی باشید. درسته؟ 
لبخندی زد و گفــت: بله، امیــدوارم از پس ایــن خونه و 
 آدماش بر بیای! از طرز بیانش ترسیدم! خیلی ناامیدانه این 
جمله رو گفت! با نگرانی گفتم: می شه بپرسم منظورتون از 

این جمله چی بود؟
نگاهش رو بــه زمین دوخــت و با صدایی خســته گفت: 
منظورم همسرم بود. هر کســی نمی تونه باهاش کنار بیاد 
می دونی تو این مدت چنــد تا کارگر اومــدن و به دو روز 
نکشــیده رفتن! ببین دخترم، بذار دوســتانه یه چیزی رو 
بهت بگم اگه صبر ایوب و اعصاب پوالدین نداری از همین 
امروز برو؛ البته ازت معذرت می خوام کــه از روز اول زدم 
تو ذوقت، اما دیگه خسته شــدم. به دو روز نکشیده سر من 
خراب می شن و غر می زنن! سرم رو پایین انداختم و گفتم: 
نگران نباشــید، باالترین چیزی که تــو زندگیم یاد گرفتم 

صبر بوده. 

سر به ُمهر )قسمت اول(
حالت تلقین پذیری انســان در حالت تمرکز فکری، 
زیاد می شود و هر چقدر این تمرکز فکر بیشتر باشد، 

این حالت تلقین پذیری رو به ازدیاد می رود. 
هنگامی که مشــغول تلقین و تصور هســتید، حتما 
بایــد تمرکز فکری کاملــی پیدا کنید تا در کســب 
صفات و به دست آوردن آمادگی الزم موفق تر شوید. 

افزایش اثر تلقینات 
شور و اشتیاق باعث افزایش تاثیر تلقینات در انسان 
می شــود و تلقینات، عمیق تر و ســریع  تر در ضمیر 
ناخودآگاه نفوذ می کنند. پس ســعی کنید تلقین ها 
را با شور و اشــتیاق به خود القا کنید نه با کسالت و 

بی حالی و بی اعتنایی. 
به تصویر کشاندن تلقینات 

جمله تلقینی شــما باید به صورتی باشد که بتوانید 
آن موضوع را به تصویر بکشید و خود را در آن حالت 
تصور نمایید و اعمالی که در ارتبــاط با آن تلقینات 
است را در ذهنتان به تصویر بکشید؛ چرا که اثر تصور 
بر ضمیر ناخودآگاه، ده ها برابر بیشــتر از اثر تلقین 
است و شــدت ثبت آن بســتگی به مداومت در نگه 
داشــتن آن تصویر دارد. نحوه تصور باید بدین حالت 
باشــد که همراه با جملــه تلقینی، تصــور به وجود 
آمدن آن حالت را بدون قطع شدن، مانند یک فیلم، 
در ذهن خود مجســم نمایید، مثا وقتی این تلقین 
را انجام می دهیــد که من با توجــه و تمرکز فکری 
کاملی درس مــی خوانم، تصور آن را مــی توانید در 

ذهن مجسم کنید. 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید جمعیت جهان تا ۵۰ ســال آینده از مرز ۹ میلیارد نفر 
خواهد گذشت.

آیا می دانید گرم ترین ســیاره زهره است که درجه حرارت ثابت آن 
۴۶۲ می باشد.

آیا می دانید عمر خورشید ۵ میلیارد سال می باشد.
آیا می دانید عمر کهکشان راه شیری ۱۰ میلیارد سال است.

 آیا مــی دانید نقره صدهــا بار از مــواد ضد عفونی قوی تر اســت و
 ۶۵۰ نوع میکروب را از بین می برد.

آیا می دانید مساحت کره زمین ۵۱۵ میلیون کیلومتر است.
آیا می دانید کهکشان راه شیری بیش از ۱۰۰ میلیون ستاره دارد.

آیا می دانید حنجره زرافه تار صوتی ندارد و گنگ است.
آیا می دانید تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است.

آیا می دانید پلک زدن زنان دو برابر پلک زدن مردان است.
آیا می دانید قدیمی ترین بنا در شــمال توکیو است و۵۰ هزار سال 

قدمت دارد.
آیا می دانید روزانه ۱۴,۰۰۰ نفر به بیماری ایدز مبتا می شوند.

آیا می دانید مقاوم تریم ماهیچه در بدن زبان است.

موفقیت

هایالیت
این خودمان هســتیم که یک رییس خوب، یک همسر قدرشناس و یک 
عشــق واقعی را به خودمان بدهکاریم. ممکن است خیلی از شما بگویید 
که به این سادگی ها هم نیست؛ ولی یک کار حتما باید آسان باشد تا آن را 
انجام دهیم؟ اگر این طور باشد یک زندگی ناراحت کننده پر از افسوس و 
پشیمانی حقتان است. اینکه قهرمان خودمان باشیم آسان نیست. اینکه 

بخواهید آسان باشد یعنی می گویید »من یک راحت طلب هستم.«
واقعیت این اســت که قهرمان بودن هیچ قسمت آسانی ندارد. کار آسان 
این است که بنشینید و مدام شکایت کنید و دیگران را برای مشکاتتان 
متهم کنیــد. قهرمان بودن یعنی بــا قبول مســئولیت کیفیت زندگی، 

قدرت را در دست خودمان نگه داریم.
اگر می خواهید قهرمان خودتان باشــید، باید به خاطر داشته باشید که 
بهانه آوردن و مقصر کردن دیگران بــرای کیفیت ضعیف زندگیتان یک 

نوع مخدر است و اعتیاد به آن روز به روز شما را ضعیف تر خواهد کرد.
خوشبختانه انتخاب بسیار بهتر دیگری هم دارید.»رشد کردن درد دارد. 
تغییر دردناک اســت. ولی هیچ چیز به اندازه مانــدن در جایی که به آن 

تعلق ندارید سخت نیست.« 

- اولین قدم را با ایمان بــردار. تو نمی توانی از همین 
جا انتهای پله هــا را ببینــی، پس اولین قــدم را با 

اطمینان بگذار. 
- زن از خودگذشــتگی و ایثار می کنــد و مرد از او 

فزونی و کمال می یابد. 
- تمام پرسش من این اســت، مردم جهان که دارای 
شــعورند، پس چرا ظلم و بی عدالتــی را به صورت 

امری عادی می بینند و اعتراض نمی کنند؟!
- فکر هر کس به قدر همت اوست. 

- بــه دام تعصبات نیفتیــد، که ایــن زندگی نتیجه 
تفکر دیگران اســت، اجازه ندهید سرو صدای عقاید 

دیگران صدای درون شما را خفه کند. 

چطور قهرمان زندگی خودتان باشید؟ )4(

تلقین پذیری
در حالت تمرکز فکر 
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پسر بچه نه ســاله اي تصمیم گرفت جودو یاد بگیرد. در 
حالی که دست چپش را در یک حادثه از دست داده بود 
ولي جودو را خیلي دوست داشت. به همین دلیل پدرش 
او را نزد استاد جودوي ژاپني معروفي برد و از او خواست 

تا به پسرش تعلیم دهد.
استاد قبول کرد. سه ماه گذشت اما پسر نمي دانست چرا 
استاد در این مدت فقط یک فن را به او یاد مي دهد. یک 
روز نزد اســتاد رفت و با اداي احترام به او گفت: »استاد، 

چرا به من فنون بیشتري یاد نمي دهید؟«

اســتاد لبخندي زد و گفت: »همین یک حرکت براي تو 
کافي است«.

 پســر جوابش را نگرفت ولي باز به تمرین ادامه داد. چند 
ماه بعد استاد پســر را به اولین مسابقه برد. پسر در اولین 
مسابقه برنده شد. پدر و مادرش که از پیروزي بسیار شاد 

بودند، به شدت تشویقش مي کردند.
پسر در دور دوم و ســوم هم برنده شد تا به مرحله نهایي 
رســید. حریف او یک پســر قوي هیکل بــود که همه 
را با یک ضربه شکســت داده بود. پســر مي ترسید با او 
 روبه رو شــود ولي اســتاد به او اطمینــان داد که برنده 

خواهد شد.
 مسابقه آغاز شــد و حریف یک ضربه محکم به پسر زد. 

پســر به زمین افتاد و از درد به خود پیچید. داور دستور 
قطع مسابقه را داد. ولي استاد مخالفت کرد و گفت: »نه، 

مسابقه باید ادامه یابد.«
دو حریف باز رو در روي هم قرار گرفتنــد و مبارزه آغاز 
شد، در یک لحظه حریف اشتباهي کرد و پسر با قدرت او 

را به زمین کوبید و برنده شد!
پس از مســابقه پسر نزد اســتاد رفت و با تعجب پرسید: 

»استاد من چگونه حریف قدرتمندم را شکست دادم؟« 
استاد با خونســردي گفت: »ضعف تو باعث پیروزي ات 
شد! وقتي تو آن فن همیشــگي را با قدرت روي حریف 
انجام دادي تنها راه مقابله با تو این بود که دست چپ تو 

را بگیرد در حالي که تو دست چپ نداشتي .«

خداوند متعال در قرآن می فرماید:
شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود.

جناب شــیخ رجبعلی خیــاط تحول معنــوی خود را 
چنین بازگو کــرده اســت: در ایام جوانــی حدود ۲۳ 
ســالگی دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد 
و ســرانجام در خانه ای خلوت مرا به دام انداخت، با خود 
گفتم: رجبعلی! خدا می تواند چندین دفعه تو را امتحان 
کند، بیا یک بار تو خدا را امتحان کن و از این حرام آماده، 
به خاطر خدا صرف نظر کن، ســپس بــه خداوند عرضه 

داشــتم: خدایا! من این گناه را برای تو ترک می کنم، تو 
هم مرا برای خودت تربیت کــن.  آنگاه دلیرانه، همچون 
یوســف )ع( در برابر گنــاه مقاومت می کنــد و از آلوده 
شــدن به گناه اجتناب می ورزد و به سرعت از دام خطر 
می گریزد، این کف نفس و پرهیز از گناه، موجب بصیرت 
و بینایی او می گردد، به گونه ای که به گفته برخی دیده 
برزخی او باز می شــود و آنچه را که دیگران نمی دیدند و 
نمی شنیدند، می بیند و می شــنود، به طوری که برخی 

اسرار برای او کشف می شود.

سودوکو

رجبعلی خیاط چگونه خدا را امتحان کرد!؟جودو کار یک دست پشت چراغ قرمز

تلنگریبرروح

من فکر می کنم شاد بودن و خوشبختی، ربطی به اتفاق های 
بیرونی نــدارد، بلکــه از درون خود آدم ها نشــأت می گیرد. 
روش های بیرونی مختلفی را می توانید به زندگی تزریق کنید 
تا شاد شــوید، ولی اگر از درون افســرده و غمگین باشید، یا 
اگر از درون ناتوان باشــید، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. 
از ســوی دیگر اگر هیجان ها و رفتارتان را در مســیر درست 
هدایت نکنید، احتماال جهان شــما هم وضعیت بدتری پیدا 
خواهد کرد. قصد دارم روش های مختلفی به شــما پیشنهاد 
دهم که با استفاده از آنها شــما می توانید خودتان را بدبخت 

کنید.
زندگیتان را با دیگران مقایسه کنید

به تمام چیزهایی فکر کنید که دیگران دارند ولی شما ندارید 
)مثل شغل فوق العاده و پردرآمد، روابط عاطفی سالم، پایدار و 
متعهدانه، بدن و استایل جذاب و بی نقص، سامتی، موفقیت، 
شهرت، زیبایی، شادابی و…(. سپس در ذهنتان خوشحالی 

و خوشــبختی آنها را تجســم و تصور کنید که شما هم اگر 
آن چیزها را داشــتید چقدر خوشــبخت بودید. اگر این طور 
فکر کنید من به شما قول می دهم احســاس بدبختی تمام 

وجودتان را فراخواهد گرفت.
»مقایسه« یک مشکل اساسی دارد و آن اینکه همیشه یکی 
هست که از شــما بهتر باشــد. دارایی های بیشتری داشته 
باشــد، دانش بیشتری نســبت به شما داشــته باشد، ظاهر 
بهتری داشته باشــد، لباس های بهتری بپوشد، شغل بهتری 
داشته باشد و… . اگر می خواهید این حس را نداشته باشید، 
به جای مقایســه با دیگران، خودتان را با خودتان مقایســه 
کنید. موفقیت ها و شکست هایی را که در زندگی شخصیتان 
داشته اید در نظر بگیرید. رشدی را که در زندگی کرده اید در 
نظر بگیرید. به مواردی که همیشــه دوســت داشتید در آن 
حوزه پیشرفت کنید، ولی نتوانســته اید یا تاش کرده اید و 
نتیجه نداده، دقت کنید. سپس طرح هایی تازه برای پیشرفت 

در آن حوزه ها برای خودتان بچینید.
مدت زمان زیادی از وقت خود را صرف فکر کردن 

به گذشته و آینده کنید
روش کار ساده  اســت، وقت و بی  وقت و در هر زمان، هنگام 
کار، مطالعه، قدم زدن، تنهایی یــا در جمع به اتفاق هایی که 
در گذشته رخ داده، فکر کرده و نشــخوار فکری کنید. برای 
اینکه در این کار موفق شوید، ســعی کنید صرفا اتفاق های 
ویژه را به خاطر آورید که در آنها شکســت خورده اید یا حتی 
موفقیت هــای خاصی داشــته اید که دیگر تکرار نشــده اند. 
احتماال اینگونه فکر کردن به خاطره ها یا حتی رویابافی برای 
اتفاق هایی کــه در آینده رخ خواهد داد، بســیار لذت بخش 
باشد. ســعی کنید تا جای ممکن تمرکزتان را از زمان حال 
و اتفاق هایی که در حــال روی دادن اســت، بردارید. به این 
 شــکل من به شــما قول می دهــم که هر لحظه احســاس 

بدبختی کنید.

 چگونه خودتان را بدبخت کنید!

چگونه انرژی تو روی 
دیگران تاثیر می گذارد 

وقتی تو بــا خودواقعی درونــی ات در ارتباط باشــی، در روح و روانت 
هماهنگی خاصی ایجاد می شــود و مردم در کنــارت آرامش را حس 
می کنند و به این صورت مجذوب تو می شوند. هر قدر فرکانس مثبت 
و آرامش بیشتری از خود ســاطع کنی و با کائنات هماهنگ تر شوی 
موقعیت ها و افــراد بهتری را به حوزه ارتعاشــی ات وارد می کنی که 
آنها هم آرامش، شــادی و محبت بیشــتری را به تو اهــدا می کنند. 
وقتی در آرامش باشــی، حضورت در هر جمعی باعث شاداب تر شدن 
دیگران می شــود و آنها هم نسبت به خودشــان حال و هوای بهتری 
را حس می کنند. الزم نیســت کامی بگویی یــا اقدامی کنی. همین 
انرژی حضورت دیگران را به حوزه ات جذب می کند و آنها هم به طرز 
شــگفت انگیزی از انرژی معنوی تو سرشار می شــوند و دلشان می 
خواهد از هر راهی بــه تو کمک کنند. مثا بــدون اینکه حرفی بزنی، 
حاضر می شــوند به تو وامی بدهند یا شــغلی بهتر از شــغل فعلی ات 
را به تو پیشــنهاد کنند یا معرف تــو برای انجام پروژه ای شــوند  که 
همیشه آرزویش را داشتی؛ البته کمک آنها هم به خاطر سیراب شدن 
خودشان از سرچشمه انرژی اســت؛ چون خوب می دانند که بودن در 
کنار تو مایه آرامش آنها خواهد بود. وقتی حال و هوای تو بســیار عالی 
باشــد، انرژی معنوی و مثبت تو، انرژی منفی محیط را از بین می برد 
و اطرافت سرشــار از انرژی مثبت می شود. در این هنگام حضورت که 
توام با آرامش خاطر، احترام، بخشش، عشــق، محبت و دور از هر نوع 
قضاوت است، برای دیگران حکم کاتالیزوری را پیدا می کند که باعث 
می شود آنها هم به هدف زندگیشــان پی ببرند و آن لحظه حساس تو 
می توانی برایشــان راهنمای خوبی شوی و با مشــاوره های مفیدت 
درهای موفقیت را به رویشان بگشایی. خیرخواهی تو موجب می شود 
که شاید کسی برای اولین بار طعم اعتماد را بچشد. چون او که همیشه 
نســبت به همه چیز و همه کس بی اعتماد بوده حاال به حوزه ای وارد 
شده اســت که با اطمینان کامل می تواند از هر جهت روی آن حساب 
کند و رازهایی را که سال ها در سینه اش مدفون شده بودند، با آرامش 

خاطر بیرون بریزد.  

دلنوشتهمثبتاندیشی
- برای کفشی که همیشه پایت را می زند

فرقی نمی کند تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه.
هر مسیری را با او هم قدم شوی

باز هم دست آخر به تاول های پایت می رسی
 آدم ها هم به کفش ها بی شباهت نیستند

کفشی که همیشه پایت را می زند
آدمی که همیشه آزارت می دهد

هیچ وقت نخواهد فهمید
تو چه دردی را تحمل کردی

تا با او هم قدم باشی...
- اگه روزی فرزندی داشتي بیشــتر از هر اسباب بازی دیگه ای 

براش بادکنک بخر.
بازی با بادکنک خیلی چیزا رو به بچه یاد می ده.

بهش یاد میده که باید بزرگ باشه اما سبک، تا بتونه باالتر بره
بهش یاد میده که چیزای دوســت داشــتنی می تونن توی یه 
لحظه، حتی بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مقصری از بین برن، 

پس نباید زیاد بهشون وابسته بشه.
و مهم تر از همه: بهش یاد میده که وقتی چیزی رو دوست داره 
نباید اونقدر بهش نزدیک بشــه و بهش فشار بیاره که راه نفس 

کشیدنش رو ببنده، چون ممکنه برای همیشه از دستش بده...
- همین که عاشــق چیزی یا کسی شــدی، باید قلبت را برای 

شکستن آماده کنی
اگر می خواهی مراقب قلبت باشــی، آن را به هیچ کس نبخش 

حتی یک حیوان.
آن را در جعبه زیبایی از شــادی های کوچک و شــیک، بسته 

بندی کن و به کناری بگذار.
آن را در گاوصندوق خودخواهــی حفظ کن. جایی که مطمئنا 

هرگز نخواهد شکست.
اما به خاطر داشــته باشــد که آنجا در تاریکــی امنیت، بدون 

حرکت و بدون هوا، تغییر جنس خواهد داد.
قلبت همزمان شکست ناپذیر و نفوذناپذیر خواهد شد

چون از جنس سنگ شده است
عشق، یعنی آسیب پذیر بودن

و انتخاب با توست...

کاریکاتور

در  دلگیــر  و  مغمــوم 
خیابــان قدم مــی زدم  
حال دلم خــوش نبود.

چشــمان   با  پســرکی 
دســتانی  و  معصــوم  
:چســب  گفت  کوچک 
زخم نمی خواهید؟ آهی 

کشیدم و با خود گفتم :تمام چسب هایت  را هم که بخرم، 
نه زخم های من خوب می شود و نه زخم های تو ...
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پیشنهاد سردبیر: 
ثبت نام سه باره از متقاضیان ریاست هیئت هاکی

فضای مجازی

علیرضا بیرانوند که این روزها به خاطر کلین شیت های پیاپی در 
تیم ملی مورد توجه است با انتشــار یک عکس و یک مصرع  شعر 
نشان داد که بهتر است سرش به همان دروازه بانی گرم باشد و به 
دنیای شاعران وارد نشــود! بیرانوند با تغییر شعر فردوسی بزرگ 
»چو ایران نباشد تن من مباد!« نوشت:»تن من مباد و پرسپولیس 

باد«

وقتی بیرانوند شاعر می شود

سرمربی پرتغالی سال 2004 به چلسی پیوســت و لقب آقای خاص را از 
همان موقع به خود داد. حال او مدعی شــد که اگر به همراه تیمش موفق 
 به کسب جام نشــود، این لقب برازنده اش نیســت. ژوزه مورینیو گفت:

» ارتباطات قبل از جام بردن شروع می شــود ولی موفقیت بین هواداران 
و مربیان رابطه ســفت و ســختی ایجاد می کند. من قراردادی سه ساله با 
یونایتد دارم و اگر سه ســال اینجا باشــم مردم خواهند دانست که تمام 
وجودم را برای باشگاه گذاشته ام و من یک مربی حرفه ای هستم که تمام 
فکرم را به تیم تعلق خواهم داد. ولی اگر در پایان ســه ســال، هیچ  جامی 
کسب نکنم، آنها می گویند آدم خوبی بود، دوستش داشتیم ولی هیچ چیز 
خاصی نبود. چلسی 4 جام لیگ برتر در تاریخش کسب کرده که 3 جامش 
به همراه من بــوده و دیگری نیز 
بــا تیمی کــه از مــن به جا 
مانده بــود. در ومبلی جام 
بردم، در کاردیف جام بردم 
و... بنابراین رابطه ســفت و 
سختی بین من و آنهاست ولی 
بر اساس موفقیت هایی که کسب 

شده است.«

مورینیو:

 اگر در یونایتد جام نبرم خاص نیستم

فوتبال جهان

خارج از گود

همان طور که پیش بینی می شــد بوق ها و طبل ها در دو 
طرف ورزشگاه آزادی در حال رشــد پیرامون ناسزاگویی 
هستند. ناســزاهایی ریتم دار که برایش شعر می سرایند و 
موسیقی هم تنظیم می کنند. شرایط می رود تا از کنترل 
خارج شــود. کافی است روی ســکوها باشــید تا ببینید 
اشعاری می ســرایند که در کمال وقاحت در آن از کلماتی 
بی ربط با اصل ورزش و اصول یک جامعه متمدن استفاده 

می شود.
طبال ها طبل می زنند، آقایان ایســتاده که در بینشــان 
بوقچی ها هم دیده می شوند مردم را می شورانند و برخی 
هم  آن اشعار را خیلی جدی و در حالی که از تیم خودشان 
توقع گلزنی دارند فریاد می زنند و شبیه به کسانی که اصال 

حرف بدی نمی زنند بازی را دنبال می کنند.
 وضعیت روی ســکوهای قرمــز و آبی پایتخــت ملتهب،

 غیر ورزشــی و غیــر اجتماعی اســت. فحاشــی ها حاال 
شناســنامه دار شــده اند، شــاعری دارند، آهنگســازی 
دارند، موزیســین ها و تنظیم کنندگانی دارند و کم مانده 
اســتودیو هم به آنها تعلق بگیرد.باشــگاه های استقالل 
و پرســپولیس در دو طــرف ورزشــگاه به خــواب رفته 
اند، بوقچــی ها بوق می زنند؛ اما کســی در باشــگاه های 
فرهنگی و ورزشی بیدار نمی شــود. دیگر آن تماشاگری 
که گوش هــای فرزنــدش را در ورزشــگاه می گرفت به 
ورزشــگاه نمی آید چون حاال فحاشــی ها ریتــم دارند، 
 شاعر دارند، موزیســین دارند و در تمام ۹0 دقیقه طبال،

 بر طبل می کوبد و آقایان مردم را وا می دارند به یاوه گویی، 
به خوشــمزگی کردن و خندیدن به اشــعار زشت و قبیح 
ریتم دار.به نظر می رسد کمیته انضباطی باشگاه ها و البته 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خود را به خواب زده اند؛ 
اما ادامه این روند به زودی چنان خواب از سر همه خواهد 
پراند که دیگر هرگز کســی نتواند به خواب برود یا خودش 
را به خواب بزند.امروز وقت برخورد اســت، فردا دیر است، 
اگر چه برخورد هرگز نتیجه مورد نظــر را نداده و حل این 
موضوع ساختار شــکنی هایی می خواهد با میزگردهایی 
با جامعه شناســان. راستی ســازمان لیگ که با جامعه ای 
بسیار بزرگ در فوتبال طرف اســت اصال جامعه شناس یا 
روانشناس دارد؟کلیپ هایی که در چند وقت اخیر منتشر 
شــده - و البته قبال هم منتشر شــده بود - اوج توهین و 
بی احترامی هواداران دو تیم اســتقالل و پرســپولیس به 
یکدیگر اســت که با بدترین الفاظ ممکن تیــم حریف را 
تخریب می کنند. جالب اینکه کســانی که این شــعرها را 
می خوانند بوقچی های مورد تایید باشــگاه هم هستند و 

کسی کاری به آنها ندارد!

 چه کسی جلوی بوقچی ها 
را می گیرد؟

یورگن کلوپ، ســرمربی لیورپول مدعی شد که احتمال بازگشت استیون 
جرارد به لیورپول وجود دارد. جرارد با انتشــار پســتی در اینستاگرامش 
مدعی شــد که این فصل آخرین فصل حضورش در ام ال اس خواهد بود. 
او که در حال حاضر به علت مصدومیت نیمکت نشــین است، احتماال در 
بازی های پلی آف نیز حضور نخواهد داشــت.  او همچنین  گفت:»درهای 

لیورپول همیشه روی استیون جرارد بازخواهد 
بود. نمی توانید تصور کنید که او چقدر اینجا 
مقبول اســت؛ بنابراین هیچ مشکلی نیست 

ولی تمــام صحبت های مــا دربــاره آینده او 
محرمانه خواهد بود. من این طور استیوی 

را می شناســم و خودم را نیز به همین 
شــکل. هیچ کس نباید نگران باشد 
 که ما جایــی برای جــرارد نداریم.

 همه چیز  حل خواهد شد.«

آلســیو رومانیولی اظهار داشــت که مونتــال، میالن را  
متحد کرده و هرگز قصد پیوســتن به چلسی را نداشته 
اســت.این مدافع 21 ســاله عملکرد خوبــی را از خود 
به نمایش گذاشــت و باعث شــد تیمش با پیروزی در 
مقابل یوونتوس به 2 امتیازی صدر جدول برســد. 
رومانیولی  گفت: جدول بســیار فشرده است پس 
باید از وضعیــت کنونی خود لــذت ببریم. مونتال 
خوب کار کرده و تیم را متحد کرده اســت. او به ما 
آرامش داده  و این را می توانید به وضوح ببینید. 
ســپس این مدافع در موردپیشــنهاد چلسی و 
عالقه کونته برای جذب او در ژانویه گفت:»من 
در میالن و ایتالیا خوشحال هستم و امیدوارم 

که بتوانم اینجا بمانم.«

  ســرمربی بایرن از بهترین نمایش تیمش تمجید کــرد. کارلو آنچلوتی، 
ســرمربی تیم بایرن مونیخ برتری 2 بر صفر مقابل بوروســیا 
مونشــن گالدباخ در بوندس لیگا را نتیجــه ارائه بهترین 
بازی فصل از سوی شاگردانش دانســت.  او در این باره 
گفت: نیمه اول بسیار خوب ظاهر شــدیم و به عبارتی 
بهترین بازی فصل تا این مقطع را به نمایش گذاشتیم. 
از خط دفاع کم اشــتباه تیم به شدت راضی هستم. 
هــر چقــدر در 45 دقیقــه اول خــوب بودیم، 
نیمه دوم قــدرت الزم را نداشــتیم و حریف 
مــا را تحت تاثیر قــرار داد؛ بــا این حال 
خوشبختانه بازی را کنترل کردیم و 
در نتیجه تغییری ایجاد نشد. از 
بازی قبلی به اندازه کافی 

درس گرفته بودیم.

کلوپ: 

درهای لیورپول  روی »جرارد« باز است

رومانیولی: 

می خواهم در میالن بمانم

آنچلوتی:

 این بهترین بازی بایرن 
در این فصل بود

.
سرمربی استقالل در این روزها که تیمش روی ریل موفقیت افتاده 
قصد دارد تا کاری کند کــه تمام تمرکز بازیکنان اســتقالل روی 
فوتبال بازی کردن باشد و آنها توجهی به مسائل حاشیه ای نکنند. 
منصوریان در اولین اقدام قصد دارد حضور بازیکنان در اینستاگرام 

را ممنوع کند تا آنها به دور از حاشیه فوتبال خود را ادامه بدهند.
علیرضا منصوریان در این باره گفته  کــه بازیکنانی مثل علی دایی 
و کریم باقری با اینستاگرام بزرگ نشــده اند و آنها در عصری بازی 
می کردند که اصال صفحات مجازی وجود خارجی نداشــت و این 
نســل از بازیکنان تنها با تکیه بــر تالش و تمرین بــه این جایگاه 
رســیده اند.او همچنین ادعا کرد که تصمیــم کارلوس کی روش، 
ســرمربی تیم ملی و پپ گواردیوال ســرمربی منچســتر ســیتی 
کامال درست اســت که اجازه نمی دهند بازیکنانشان حضوری در 

شبکه های اجتماعی داشته باشند .

سجاد در راه استقاللازبک ها را ببرید، به بحرین می آیم
با اینکه علی قربانــی و کاوه رضایی عملکرد 
نســبتا خوبی در ترکیب استقالل داشته اند 
اما خیال منصوریان هنــوز بابت خط حمله 
تیمش راحت نیســت. او خأل یــک مهاجم 
گلزن را در ترکیب تیمش احساس می کند 
و به همین دلیل به دنبــال اضافه کردن یک 
فوروارد به تیمش اســت. تنها گزینه او هم 
سجاد شهباززاده اســت که در آنالیا اسپور 
ترکیه شــرایط خوبی ندارد و مدت هاســت 
که شــایعه بازگشت او به اســتقالل شنیده 
می شود. خبرآنالین درباره آخرین وضعیت 
ایــن بازیکــن نوشته:»ســجاد در ترکیــه 
نتوانسته به چیزی که می خواست برسد و به 

همین دلیل احتمال بازگشتش به استقالل 
قوت بیشتری گرفته اســت. تازه ترین اخبار 
حکایت از آن دارد که در نیم فصل ســجاد و 
استقالل قول و قرار مذاکره گذاشته اند و به 
احتمال فراوان این بازیکــن به جمع آبی ها 

بازمی گردد.«

تیم ملی جوانان به عنوان تیم دوم از گروهش در مسابقات قهرمانی آسیا 
و انتخابی جام جهانی صعود کرد و حاال برای صعود به جمع 4 تیم برتر و 
جام جهانی باید ازبکستان را از پیش رو بردارد. این بازی امروزدر بحرین 
برگزار خواهد شــد؛ اما مثل اینکه کارلوس کی روش هم وعده جالبی به 

بازیکنان تیم ملی جوانان ایران داده است.
رضا شــکاری مهاجم این تیم در این باره گفت:»  آقای کی روش خیلی به 
تیم ما کمک کرده او به ما انگیزه های زیادی داده اســت. اگر یادتان باشد 
یک بازی دوستانه با تیم بزرگســاالن انجام دادیم که برای ما خیلی مفید 
بود. بازیکنان در آن بازی اعتماد به نفس بیشــتری پیدا کردند. ایشان به 
ما پیغام داده اند که اگر ازبک ها را ببریم به بحرین می آیند تا بازی قبل از 
فینال ما را تماشــا کنند. حضور ایشــان برای ما انگیزه های زیادی ایجاد 
می کند و ما کاری می کنیم که آقای کی روش حتما به بحرین بیاید. روی 

10کمک ایشان حساب کرده ایم.«
کاپیتان ســابق ســپاهان که یک خداحافظی 
متفــاوت را در فوتبال پشــت ســر گذاشــت 
ناگفته های زیــادی از حضــورش در فوتبال را 
مطرح کرده اســت. او خودش معترف است که 
برخی ها با مشاوره های اشــتباه باعث شدند تا 
خود او هم در مقاطعی تصمیمات اشتباه بگیرد.

محرم از زمانی که پیراهن ســپاهان را پوشــید 
سرنوشــتش با سرنوشت یک شــهر گره خورد 
هرچند که ســکانس آخــر خداحافظی طوری 
پیش رفت که خیلی از بی برنامگی ها باعث شــد 
تا همه چیز به هم بخورد؛ البته شائبه هایی پیش 
آمد که شاید نشــان می داد محرم خودش این 
طور می خواســت؛ اما او خیلی شفاف می گوید 
من فقط تصمیم به خداحافظی گرفتم و اتفاقات 
بعد از آن دیگر تقصیر من نبــود. محرم نویدکیا 
حضورش را در برنامه ۹0 اشتباه خواند، نویدکیا 

در این باره گفــت: »آن زمان که بــه این برنامه 
رفتم اصال فردوســی پور بــه حرف هایم گوش 
نمی کرد. من فکر می کــردم او یک آدم منطقی 
اســت و برنامه اش نیز یک برنامه بی طرفانه. ما 
گاهی همدیگر را می دیدیم و او همیشه می گفت 
در ورزش که مشــکل دارد از آدم هایی که سعی 
کرده اند در این فضا سالم باشند خوشش می آید 
و از این طور حرف ها. من هم نمی خواســتم در 
این برنامه خودم را توجیه کنم و حتی اشتباهات 
خودم را قبول کــردم و بابت آن از مردم اصفهان 
عذر خواســتم. فکر می کردم اگر بــه این برنامه 
بروم در مــورد اتفاقاتی که افتــاده توضیحاتی 
می دهــم و بعد می نشــینیم و بحــث می کنیم 
که کجا من اشــتباه کردم، کجا سرمربی و کجا 
مدیرعامل و سیســتم مقصر اســت و بعد هم به 
جمع بندی می رسیم تا به واســطه آن سیستم 
فوتبال ســپاهان یاد بگیرد اگر اینقدر هنر دارند 
که یک تیــم را اداره کنند، حداقــل از بازیکنان 

استفاده نکنند.
امکان ندارد دیگر پایم را در برنامه ۹0 بگذارم و یا 

دیگر با این برنامه حرف بزنم. عادل فردوسی پور 
برایم تمام شده است. درســت است که فوتبال 
من هم تمام شده و می خواهم به دنبال زندگی ام 
بروم و مشــخص نیســت که در فوتبال باشم یا 
خیر. اگر نباشــم که هیچ اما اگــر یک درصد در 
فوتبال باشــم امکان ندارد دیگر پایــم را دراین 

برنامه بگذارم.«
 نویدکیا همــواره به نگه داشــتن از پرندگان در 
خانه اش عالقه داشــته، موضوعي که فرکي هم 
در برنامه ۹0 به آن اذعان داشــته است. نویدکیا 
در این باره مي گوید: »آقــای فرکی لطف کرد و 
این صحبت را در برنامه ۹0 مطرح کرد. درست 
است، من از 6 ســالگی پرنده داشتم و خیلی هم 
آنها را دوست دارم. واقعیت این است که این یک 
عالقه است و به دنبال درآمدزایی از آنها نیستم. 
اگر هم درآمدی باشــد خرج نگهداری خودشان 
می شــود. من حتی یک تعــدادی از آنهــا را از 
اروپا آوردم چون نســل آنها به ایران برمی گشت 
و دوســت داشــتم میراث کشــورم را به ایران 

که بازگردانم.«
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کاریکاتور روز درحاشیه

محرم نویدکیا:

من کفترباز نیستم
سنگ فقط با چای!

تردد استقاللی ها در اینستاگرام ممنوع!

فدراســیون وزنه برداری ایران که معتقد است حق سلیمی 
در المپیک ریو خورده شــده، به جای احقاق آن، ماجرا را با 
عذرخواهی فیصله داد تا در دیــد جامعه جهانی وزنه برداری 
این طور به نظر برسد که اعتراض ایران به هیئت ژوری اشتباه 

بوده است.
در رقابت های دســته فوق ســنگین وزنه برداری المپیک 
ریو زمانی که حرکت دوم بهداد ســلیمی مورد قبول هیئت 
ژوری قرار نگرفت اعتراضاتی از سوی  این وزنه بردار ، سجاد 
انوشیروانی و مسئوالن فدراســیون ایران در سالن مسابقات  
به هیئت ژوری انجــام گرفت. در مصاحبه هــای بعد از این 
اتفاق نیز گفته شد محمد جلود دبیر  کل کنفدراسیون آسیا 
 که عضو ژوری بــود، از روی غرض حرکت ســلیمی را قبول

 نکرده است.
به دنبال این  اعتراضات و هک شــدن ســایت فدراســیون 
 جهانی وزنه برداری توســط کابران ایرانــی،  از همان زمان 
گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه فدراســیون جهانی، ایران را 
محروم یا جریمه کند به میان آمد؛ اما در نهایت با عذرخواهی 

قضیه به پایان رسید.
پایان این ماجرا چندان هم خوش نبود و اکنون عذرخواهی 
ایران نقل محافل  شده است. سایت فدراسیون جهانی اعالم 
کرد رییس فدراســیون وزنه برداری ایران در مقابل هیئت 
اجرایی از طرف ورزشــکار و مربــی اش عذرخواهی کرده  و 
گفته »ما بســیار متاسف هســتیم.«  فدراسیون جهانی هم 
 به فدراســیون  ایران اخطار داده که دیگــر چنین اتفاقاتی

 تکرار نشود.
 برخی سایت های خارجی هم به انتشار این خبر پرداختند و 
حتی تیتر »رییس فدراسیون وزنه برداری ایران برای اتفاقات 

ریو عذرخواهی کرد« را انتخاب کردند.
نکته اصلی ماجرا اینجاســت که اگر در المپیک ریو حق با ما 
بوده و حرکت دوم دوضرب بهداد ســلیمی به صورت عمدی 
مورد تایید هیئت ژوری قــرار نگرفته اســت،پس چراباید 

عذرخواهی کنیــم؟ اگر واقعا معتقدیم غرضــی در کار بوده 
چرا آن را ثابت نکردیم  و به دنبال گرفتن حق وزنه بردارمان 
نبودیم؟عذرخواهــی کــردن آن هم در مقابل  مســئوالن 
فدراســیون جهانی عالوه بر اینکه در نظــر جامعه جهانی 
وزنه برداری چیزی جز پذیرفتن اشــتباه نیست، باعث شده 

وجهه وزنه برداری ایران نیز آسیب ببیند زیرا عذرخواهی 
زمانی جایز اســت که واقعا اشــتباه خود را قبول کرده 
باشیم؛ اما هنوز که معتقدیم حقمان خورده شده پس 
باید مقابل مسئوالن فدراســیون جهانی برای احقاق 

حقمان بایستیم نه برای عذرخواهی. این ماجرا 
نشان داد تا زمانی که به فکر گرفتن 

کرســی تاثیر گذار نباشیم در 
برابر تمــام ماجراهای این 

چنینی راهی جز سر فرود 
آوردن و قبول اشــتباه 

نداریم.
 

نکته جالب اینکــه برخی ها 
اکنون ایــن عذرخواهــی کردن 

که به جریمه و محروم نشــدن ایران 
منجر شــد  را به دیپلماسی  تشبیه 
کرده اند، در حالی که دیپلماســی 
زمانی جواب مــی دهد که حقمان 
را  بگیریم، بدون اینکه چهره هایی 
مانند بهداد سلیمی را مجبور به 
عذرخواهی کنیم و مقابل هیئت 

رییسه فدراسیون جهانی نیز عبارت »بسیار متاسفیم« را به 
کار نبریم.در این اتفاق نداشــتن ارتباط قوی و جایگاه تاثیر 
گذار در فدراسیون جهانی نیز بیش از هر چیزی به چشم آمد 
زیرا ما معتقدیم حقی از ما گرفته شده؛  اما حتی نتوانستیم 
آن را به اثبات برســانیم. با نگاه کوتــاه به این ماجرا  
می بینیم که در المپیک ریــو مدال که نگرفتیم 
و نتوانســتیم خورده شــدن حقمان را ثابت 
کنیم که هیچ در نهایت نیز بابت رفتارهایمان 
عذرخواهی هم کردیــم. از طرفی اگــر واقعا 
اعتراض به آن شکل به هیئت ژوری جواب نمی 
داد این وظیفه مسئوالن فدراسیون بود 
تا جلــوی اعتراض ورزشــکار و 
مربی بــه ژوری را بگیرند  تا 
حداقل بعــدا دیگر مجبور 

به عذرخواهی نشویم.

در واقع هم اعتراضمان 
نتیجه نداد و مدالمــان را نگرفتیم و هم 
مجبور شدیم عذرخواهی کنیم که این 
چیزی جز بازی دو ســر باخت برای 
وزنه برداری ایــران نبود. همچنین 
روی این عذرخواهی برای اعتراض 
به حقی کــه معتقدیم از ما خورده 
شــده نام هر چیــزی را می توان 

گذاشت جز دیپلماسی.

وقتی عذرخواهی به دیپلماسی تشبیه می شود؛

بازی دو سر باخت برای وزنه برداری ایران

سرمربی تیم فوتســال گیتی پسند درباره مســابقه تیمش 
در چهارچوب هفته ششــم مســابقات لیگ برتر فوتســال 

مقابل شهرداری ساوه اظهار داشــت: تیم شهرداری ساوه از 
پتانســیل های خوبی در تیمــش بهره می برد کــه من قبل 
از شــروع بازی به بازیکنان تیمم این هشــدار را دادم . رضا 
لک  افزود: از نتیجه بازی راضی بودم ولــی تیم  ما با کیفیت 
الزم بازی نمی کرد و باید برای بازی بعد در مقابل فرش آرای 
مشــهد با تمام ظرفیت ها بازی کنیم زیرا بازی سخت تری در 
پیش داریم. وی یادآور شــد: تمام تمرکزمان روی قهرمانی 
بوده ولی هنوز شرایط تیم قهرمان را نداریم ولی خوشبختانه 

همه  ابزارها را در اختیار داریم تا بتوانیم به این مقام برسیم.
لک در مورد مصدومیت محمد کشاورز عنوان کرد: ریکاوری 
و فیزیوتراپی کشاورز حدود دو ماه طول می کشد که دو هفته 
آن گذشته و در هفته آینده بعد از بازی در مشهد به اصفهان 

می آید تا در کنار تیم به ریکاوری بپردازد.
با وجودی که دوبار ثبت نام از کاندیداهای هیئت هاکی انجام شده؛ 

اما تاکنون تکلیف ریاست آینده این هیئت مشخص نشده است.

 در مجمــع قبلــی انتخاباتــی هیئت هاکــی اســتان اصفهان،
 مجید معین با کســب حداکثر آرا، ریاســت هیئــت را به خود 
اختصاص داد و دی ماه سال گذشــته دوره مسئولیت چهارساله 
وی به پایان رســید.با پایان یافتن دوره مســئولیت معین، حکم 
سرپرســتی هیئت برای مهدی زادهوش صادر شــد و ثبت نام از 
کاندیداها نیز انجام گرفت و دو نفر اسم نویســی کردند که یکی از 
آنها ثبت نام کرد و دیگری هم در زمان برگزاری مجمع، انصراف داد 
تا امکان انجام مجمع وجود نداشته باشد. سپس ثبت نام دوباره ای 
انجام شد که این بار سه گزینه پیش قدم شدند؛ اما بازهم در موعد 
مقرر مجمع برگزار نشــد تا برای ســومین بار فراخوان ثبت نام از 
کاندیداها منتشر شود.رییس ســابق هیئت هاکی استان اصفهان 
در فراخوان قبلی ثبت نام کرده اما گفته می شود فدراسیون تمایلی 

برای فعالیت وی ندارد .

ثبت نام سه باره از متقاضیان 
ریاست هیئت هاکی

 هنوز شرایط تیم قهرمان 
را نداریم
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پیشنهاد سردبیر: 
بانک اطالعات زکات دراصفهان راه اندازی شود

فرهنگ شهروندی

دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان از اجرای 
 برنامه های ویژه شــهروندی تا پایان ســال جــاری با موضوع

» عابر پیاده« خبر داد.
سعید امامی با بیان این خبر گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده 
بیشترین آمار تصادف های درون شهری مربوط به عابران پیاده 
است بر این اســاس کمیته فرهنگ شهروندی به منظور کاهش 
تصادفات، فرهنگ ســازی موضوع »عابران پیاده« را از آبان ماه 

محور فعالیت های خود قرار داده است.
 وی ادامه داد: اختصاص تابلوهای تبلیغات شهری، سفر مطالعه 
و توزیع محصوالت فرهنگــی ) کتاب، بروشــور، پیک کودک، 
ساخت تیزر و...( با موضوع عابرپیاده و اجرای برنامه های شهری 
در محله های اصفهــان از جمله اقداماتی اســت که در مناطق 

پانزده گانه اصفهان انجام می شود.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان در خصوص 
کارت های ســفر مطالعه اظهار کرد: ایــن کارت ها که در بیش 
از 600 دستگاه اتوبوس شــهری نصب می شود خطرات ناشی 
از بــی احتیاطی عابران پیــاده همچون اســتفاده نکردن از پل 
هوایی، مسیر خط کشی شده و عدم توجه به عالئم راهنمایی را 
با استفاده از داستان های جذاب به شهروندان آموزش می دهد.      
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشــتراز تولیدات فرهنگی 
و برنامه های کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان 
 بــا شــماره 34467360 تمــاس بگیرنــد و یا به وب ســایت

shahrvandi.net مراجعه کنند.

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: در ناژوان خــزان زودرس درختان را به دلیل کم آبی 

شاهد بوده ایم.
احمد ســلیمانی پور ادامه داد: البته با داشتن شبکه های انتقال 
آب از منابــع آبی به مکان هایی که آب کمتری وجود داشــته و 
همچنین آبیاری به وســیله تانکر، سعی کردیم فضای سبز شهر 

اصفهان را حفظ کنیم.
مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان 
افزود: علیرغم اقدامات انجام شــده تنش هایی بــه درختان و 
فضای سبز شــهر اصفهان بر اثر کم آبی وارد شــده زیرا فضای 
سبز شهر به لحاظ الگوی کاشــت قبل که گونه های آب دوست 
 مثل چنار را در اصفهان داشــته ایم، خیلی زود تاثیر گرفته اند 

از این رو خزان زودرس را شاهد بوده ایم.
وی با اشــاره به اینکه آلودگــي هوا باعث مي شــود روزنه هاي 
درختان بسته و مســدود شــوند، اضافه کرد: بر اثر آلودگي هوا 
برگ درختان که مواد مورد نیاز براي درختان را فراهم مي کند 
زرد مي شــود و بدین ترتیب مواد غذایي مورد نیاز به درختان و 

گیاهان نمي رسد.
 ســلیمانی پور گفــت: نشــانه هاي مســمومیت درختــان با

 آالینده هاي هوا، پالسیدگي یا مرگ سلول هاست که بر اساس 
تماس با غلظت هاي آلودگي به ریزش برگ منجر مي شود.

وی با تاکید بر اینکــه رطوبت باران، روزنه هــاي برگ درختان 
را باز مــي کند و تبــادل گازها به آســاني صورت مــي گیرد، 
افزود: تحقیقات نشــان مــي دهــد آلودگي هوا حساســیت 
 درختان را نســبت به بیمــاري افزایش مي دهــد و درختان را

 آسیب پذیر مي کند.
مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان 
گفت: وضعیت شهر اصفهان بحرانی اســت به طوری که از سال 
76 تاکنون متاســفانه اصفهان رو به خشکسالی رفته و هر سال 
تاثیرات آن را بیشــتر بر روی درختان می بینیــم به طوری که 
120 حلقه چاه در قســمت مخــزن جنوبی طی ســال زراعی 

گذشته خشک شده است.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات 
اجرایی پروژه احــداث پارکینگ و خیابان فرشــادی به منظور 
کاهش بــار ترافیکــی خیابان های آمادگاه و هشــت بهشــت 
در دســت انجام اســت.ایرج مظفر افــزود: خیابان فرشــادی 
حدفاصل خیابان های اســتانداری تــا باغ گلدســته به طول 
 375 متر و عرض بیــش از 17 متر به مــوازات خیابان آمادگاه

 احداث می شــود.معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با 
 بیان اینکه این پروژه تاکنون 40 درصد پیشــرفت داشته است، 
عنوان کــرد: 290 میلیــارد ریال بــرای آزادســازی و احداث 
پارکینگ و خیابان فرشــادی در نظر گرفته شــده است.مظفر 
خاطرنشــان کرد: پارکینگ خیابان فرشادی نیز در یک طبقه با 

ظرفیت پارک 240 خودرو احداث می شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهربا اشــاره به میزان ردیف بودجه 
تعیین شده برای ساماندهی ورودی های شــهر اصفهان گفت: 
 یک ردیــف 5 میلیــارد تومانی بــرای این موضــوع اختصاص 

یافته است.
نداواشــیانی پور افزود: 4 محور از کل ورودی های اصلی و فرعی 
شــهر اصفهان دارای اولویــت برای تهیــه راهبردهای طراحی 
شهری هستند و تاکنون در کمیسیون های مربوطه مورد بحث، 
بررســی و تایید قرار گرفته اند که یک طرح آن در شــرف اتمام 

است و دو طرح دیگر در حال بررسی است.                   

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان:

خطرات ناشی از بی احتیاطی عابران 
پیاده فرهنگ سازی می شود

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبرداد:

خشک شدن 120 حلقه چاه
در سال زراعی گذشته

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 40 درصدی احداث 
پارکینگ و خیابان فرشادی

ورودی های شهر ساماندهی 
می شود

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان دربــاره اجرایی 
شــدن طرح منزلت و اهمیت آن اظهار کرد: این طرح 
از مدت ها قبل بــرای جانبازان، معلــوالن، ایثارگران 
و زنان سرپرست خانوار با جلســات متعددی از سوی 

شهرداری و همکاری بهزیستی مطرح شد.
 ســعید صادقی از اجرایی شــدن ۸0 درصد این طرح 
خبر داد و گفت: در حال حاضر برای افراد تحت پوشش 
این طرح، کارت نیز صادر شــده و امیدواریم توســط 
حوزه معاونــت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری برای 
اصفهان کلید بخورد.  وی طــرح منزلت را قدمی برای 
هویت بخشــی به مجموعه هدف آن دانســت و افزود: 
طبق تمهیدات در نظر گرفته شده در این طرح اعضای 
آن می توانند بعضی از خدمات را به صورت رایگان و نیم 
بها دریافت کنند. صادقــی در خصوص کیفیت اجرای 
چنین طرح هایی بیان کرد: این گونه موارد، طرح های 
جدیدی اســت، اما برای آینده باید با برنامه ای پایدار 
چنین طرح هایی را برای حمــل و نقل، اوقات فراغت و 
نشــاط و ارائه خدمات به این افراد در نظر بگیریم.  وی 
از ایجاد فضایی دوستدار سالمند و کودک در اصفهان 
گفت و خاطرنشــان کرد: شایسته این است که بتوانیم 

شهری دوستدار سالمند و کودک داشته باشیم .

بیش از یک میلیون و ۸00هزار نخ سیگار قاچاق جاساز 
در بار علوفه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفــت: ماموران 
انتظامی شهرستان اصفهان پس از دریافت خبری مبنی 
بر اینکه فردی قصد دارد یک محموله ســیگار قاچاق را 
از شــمال غرب کشور به این اســتان وارد کند پیگیری 

موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
حسن یاردوستی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام 
قضایی به یکی از ورودی های استان اصفهان اعزام شده 
و کامیون فرد قاچاقچی را شناســایی و متوقف کردند. 
در بازرســی از این خودرو که حامل بار قانونی علوفه بود 
تعداد یک میلیون و ۸70 هزار نخ ســیگار قاچاق که زیر 

بار جاساز شده بود کشف شد.
وی ادامه داد: در این عملیات ســه قاچاقچی دستگیر و 
با تشکیل پرونده، هر ســه متهم تحویل مراجع قضایی 

شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ارزش این محموله 
کشف شــده را 6 میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم کرد 
و از شــهروندان خواســت، در صورت آگاهی از هرگونه 
فعالیت قاچاقچیان با تماس به موقع با 110 ، پلیس را در 

برخورد با قاچاقچیان کاال و ارز یاری کنند.

اصفهان به سمت شهری 
دوستدار سالمند حرکت کند

سیگارهای جاساز
در بار علوفه

ناجاخبربهزیستی

مجتمع تجاری مسجد لنبان 
به نام اوقاف، سند خورد

نمایشگاه یارمهربان یک 
حرکت ارزشي است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه در حال حاضر حدود 300 موقوفه در شعبه 
ویژه رســیدگی بــه موقوفات دادگســتری اصفهان 
مطرح است، اظهار داشــت: اکثر این اسناد موقوفات 

بزرگ و تاثیرگذار در شهر اصفهان است.
حجت االســالم رضا صادقی با بیان اینکــه از جمله 
موقوفات بزرگ موجود در اصفهان موقوفات وابسته 
به مسجد لنبان بود تصریح کرد: از این رو برای اولین 
بار موقوفه بــاغ تکیه به عنوان یکــی از موقوفات این 
مســجد به نام اوقاف، ســند خورد و با این امر زمین 
دو هزار و 743 متری واقع در خیابان دکتر بهشــتی 
پالک 427 که دارای 31 باب مغــازه در دو محوطه 

گاراژ است، به موقوفات اصفهان اضافه شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رابطه اســتیجاری با 
مغازه داران موقوفه باغ تکیه برقرار شده است، افزود: 
در حال حاضر نیز بخش دیگــری از مجتمع تجاری 

مسجد لنبان به نام اوقاف سند خورده است.
حجت االســالم صادقی با بیان اینکه این مجتمع نیز 
دارای 30 باب واحد تجاری اســت، ابراز داشــت: در 
حال حاضر 17 واحد از این مغازه ها دارای ســند تک 

برگی است .

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان 
 در مراســم افتتاحیه هشتمین نمایشــگاه یار مهربان

 اظهــار کــرد: خداونــد در قرآن ایــن گونه اشــاره 
 مي کند کــه ما خود قرآن را فرســتادیم و خــود از آن 

محافظت مي کنیم.
حجت االســالم حبیب رضا ارزاني ادامه داد: پیغمبران 
گرامي از جانب خداوند با معجــزات متعدد و متنوع در 
طول دوران آمدند اما پروردگار از میان این معجزات تنها 

یک مورد را جاودانه کرده است.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان 
یاد آور شــد: آن معجــزه جاودانه که همــواره حیات 
دارد و همیشــه پابرجا خواهد ماند و براي تمام اعصار 
و نسل هاســت، قرآن اســت. وي افزود: ایــن معجزه 
مکتوب است و لذا خداوند هم مي فرماید اگر قرار باشد 
 چیزي ماندگار شــود در قالب کتاب مانایي و ماندگاري 
پیدا مي کند. ارزاني با تشکر وی ژه از شهرداري اصفهان 
براي برگزاري نمایشــگاه یار مهربان تاکیــد کرد:  این 
نمایشگاه یک حرکت ارزشي از جانب مدیریت شهري 
بوده کــه جاي تقدیــر و تشــکر دارد. وي ادامــه داد: 
نمایشگاه یار مهربان بهترین هدیه را در تمامی سطوح 

براي هر شهروند اصفهاني به ارمغان آورده است.

اوقاف

فرماندار اصفهان در جلسه ای  با دبیران ستاد اقامه نماز 
و زکات اســتان اصفهان اظهار کرد: از اسم ستاد زکات 
پیداست که ســتاد، محلی برای برنامه ریزی برای یک 

موضوع مشخص تا مرحله اجرای آن است.
فضل ا...کفیل بابیــان اینکه وظیفه همه ما مســئوالن 
فرهنگ سازی مشخص است، افزود: کسانی هستند که 
با مشقت کارها و مشاغل خود را انجام می دهند اما اگر 
برای آنها شرح داده شــود که زکات هم مانند نماز یک 

امر الهی است آنها هم زکات را پرداخت خواهند کرد.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: اینکه بعضی از افراد زکات 
خود را پرداخت نمی کنند به عملکرد خود ما مسئوالن 
بر می گــردد چراکه فرهنگ ســازی این امــر بر عهده 
 ماست و ما خوب آن را برای مردم تبیین نکرده ایم.  وی 
تاکید کرد: اولین وظیفه برای ما ســازمان ها مانند اداره 
ارشاد و آموزش و پرورش این است که خودمان باید امر 
زکات را برای مردم فرهنگ سازی و تبیین کنیم تا با آن 
آشنا شــوند که زکات هم جزو فروع دین است و باید به 

آن عمل کنند.
کفیل بابیان اینکه همه مسئوالن باید وظیفه خود را در 
موضوع زکات تبیین ســازند، عنوان کرد: هر سازمانی 
به نوعی خــودش می توانــد در جامعه در امــر زکات 
تاثیرگذار باشد و فرهنگ سازی هر ســازمانی به اندازه 

وظیفه خودش جزو ارکان سازمان ها و نهادهاست.
وی بیان کرد: اولین قدم برای تبیین جایگاه زکات این 
است که نقش هر دســتگاهی در این امر مشخص شود، 
قدم بعدی در این امر مشــخص کــردن جامعه هدف و 

مجموعه هایی است که باید زکات پرداخت کنند.
فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: ســتاد زکات استان 
اصفهان باید اقداماتی را نظیر راه اندازی بانک اطالعات 
آمار از شهرســتان اصفهان در خصوص موارد مربوط به 
زکات مانند جمع آوری مشکالت مربوط به غله را انجام 
دهد. کفیــل با بیــان اینکه در مجموع در شهرســتان 
اصفهــان 400 خیریه وجــود دارد اما خــود خیرین 
می گویند که حدود ۸00 خیریه در شهرستان اصفهان 
وجود دارد، گفت: ســتاد زکات باید این اطالعات را به 
دســت آورد که هزینه ها و زکات ها در چه مکان هایی و 
برای چه مواردی هزینه شــده اند. وی در رابطه با نماز 
باران ادامــه داد: نماز باران موضوع خوبی اســت که در 
شــهرها اقامه شــود و برای پیگیری آن دفتر شــورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه اســتان اصفهــان به ائمه 

جمعه این موضوع را ابالغ کند.      

فرماندار مطرح کرد:

بانک اطالعات زکات 
دراصفهان راه اندازی شود

با مسئوالن

مســئوالن شــهری اصفهان بر این باورند که طرح پیاده راه 
کردن چهارباغ عباسی یکي از طوالني ترین و زیباترین معابر 
پیاده و منظر شــهري اســت و روزگاري در جهان به عنوان 

منظري خیال انگیز در قالب یک پاره خط از آن یاد می شود.
طرح پیاده راه کردن چهارباغ عباســی تبعات بسیار مثبت 
اجتماعي را در یک فرآیند فرهنگي دوســویه و غیر مستقیم 
براي ایجاد رفتارهاي منضبط و واکنش هاي مســئوالنه در 

قبال حفظ و پاسداري محیط به دنبال خواهد داشت.
خیابان هایــی مانند چهارباغ آبــرو و اعتبار شــهر تاریخی 
اصفهان هستند و مسافران و گردشــگران داخلی و خارجی 
در طول ســال ضمن بازدید از اماکن تاریخی اصفهان از این 
خیابان ها عبور کــرده و در پیاده روی ایــن خیابان ها تردد 
دارند، از این رو ایمن ســازی پیاده روهــای خیابان چهارباغ 
عباسی از جمله شرایط مورد نیاز برای اجرای طرح پیاده راه 

کردن این خیابان به شمار می رود.
تقویت و توســعه خیابان های کمکی اطراف چهارباغ عباسی 
یکــی از فاکتورهای مــورد نیاز بــرای پیاده رو شــدن این 
خیابان بود که با مدیریت شایسته شــهرداری اصفهان این 
مهم محقق شده و اکنون همه شــرایط برای پیاده راه شدن 

چهارباغ عباسی مهیا شده است.

احمــد کجباف شــهروند 35 ســاله اصفهانی کــه در حال 
قدم زدن در خیابان چهارباغ عباســی اســت، به خبرنگار ما 
می گوید: با پیــاده رو شــدن خیابان چهارباغ شــاید بتوان 
امیــدوار بود که مــردم کمي بــه دور از دود و ســروصداي 

ماشین ها، چهارباغ را محل امني براي تفریح بدانند.
حسین باقری دیگر شهروندی اســت که با ابراز خرسندی 
از تصمیم مدیریت شــهری اصفهان بــرای پیاده راه کردن 
چهارباغ عباســی بیان می کند: همه ما عــادت کرده ایم 
برای مراجعه به نزدیک ترین مکان هم از خودرو اســتفاده 
کنیم اما وقتی مــی خواهیم به مرکز شــهر مراجعه کنیم 
با مشکالت ترافیکی زیادی مواجه می شــویم و در نهایت 
به این نتیجه می رســیم که باید از وســایل نقلیه عمومی 
اســتفاده می کردیم. وی که بازنشســته یکــی از ادارات 
 دولتی اســت، ادامــه می دهــد: حقیقتا از وقتــی میدان

 امــام خمینی)ره( پیــاده راه شــده و از تــردد خودروها 
جلوگیری می شود، آرامش خاصی در این میدان داریم و با 
آسودگی خیال به گردش و تفریح می پردازیم. باقری تاکید 
می کند: بی شک پیاده راه شدن چهارباغ عباسی هم به نفع 
شــهر و شــهروندان خواهد بود و همه از این طرح خشنود 

هستند، چه شهروندان و چه کسبه خیابان!

آغاز عملیــات اجرایی ســنگفرش چهارباغ 
عباسی ظرف 15 روز آینده

مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان در 
این خصوص مي گوید: کلیات طرح پیاده راه سازی چهارباغ 
عباســی به عنوان یکی از پــروژه های دولتخانــه صفویه به 
تصویب رســید از این رو برای همیشــه این محور به عنوان 
یک معبر گردشگری و یک فضای شــهری برای گردشگران 

داخلی و خارجی تبدیل می شود.
حسین جعفري اظهار می کند: تا زمان افتتاح ایستگاه مترو 
)یک ســال آینده ( باید ســنگفرش خیابان چهارباغ عباسی 
به اتمام برســد که برای اجرای این طرح بیــش از 10 هزار 
مترمربع آسفالت جمع آوری و به سنگفرش تبدیل می شود.

وی زمان شروع عملیات اجرایی این طرح را تا 15 روز آینده 
اعالم و خاطر نشان می کند: وسط چهارباغ عباسی حوض ها 
و آبنماهای قدیمی احــداث و محور گردشــگری چهارباغ 
عباســی در چند فاز اجرایی و به شــکل قدیمــی خود احیا 
می شود.  مدیرعامل ســازمان نوسازي و بهسازي شهرداري 
اصفهان با بیان اینکه چهارباغ عباســی تا یکســال آینده به 
گردشگاه عمومی تبدیل می شــود، تاکید می کند: با اجرای 
 این طرح تردد خودروها ممنوع و درشــکه هــا به چهارباغ

 مــی آیند. وی یــادآور می شــود: 400 ســال پیش محور 
چهارباغ عباســی به عنوان یکی از بــا ارزش ترین فضاهای 

شهری در دنیا مطرح بوده است.
پیاده راه کــردن چهارباغ چندین پیوســت 

ترافیکي و فرهنگي دارد
به گفته معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداري اصفهان ، 
پویش مردمي ســه شــنبه هاي بدون خودرو موجب شده تا 

طرح پیاده سازي خیابان چهارباغ عباسي اجرایي شود.
علیرضا صلواتي با بیان اینکه طــرح پیاده راه کردن چهارباغ 
چندین پیوست ترافیکي و فرهنگي دارد، مي گوید: در کنار 
پیوســت هاي ترافیکي و فرهنگي که بســیار مهم هســتند 
پیوســت اجتماعي و امنیتي نیز در نظر گرفته شده است تا 
همه به راحتي بتوانند از این مســیر پیاده بهترین اســتفاده 
را ببرند. وي خاطرنشــان مي کند: در طول مســیر خیابان 
چهارباغ برنامه هاي فرهنگي متعددي آماده ســازي و اجرا 
مي شود و همچنین سنگفرش هاي مخصوص پیاده راه براي 

کف سازي خیابان چهارباغ در نظر گرفته شده است.
 معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداري اصفهــان ادامه 
 مــي دهــد: پیــاده راه کــردن چهاربــاغ عباســي امري 
اجتناب ناپذیر است و باید به صورت تدریجي انجام شود، به 
همین منظور سیستم هاي حمل و نقل عمومي در 2 خیابان 
موازي چهارباغ عباســي گســترش خواهــد یافت و تالش 
مي شود که میزان تقاضاي ســفر براي عبور از این 2 خیابان 
کاهش یابد. علیرضــا صلواتي تاکید می کنــد: در روزهاي 
آغازین پیاده راه شــدن چهارباغ عباسي شــاید با مشکل 
مواجه باشــیم، اما قطعا شــهروندان از این حرکت جدید 

راضي خواهند شد و به این اتفاق عادت مي کنند.

خیابان هایی مانند 
چهارباغ آبرو و اعتبار 
شهر تاریخی اصفهان 
هستند و مسافران و 
گردشگران داخلی و 
خارجی در طول سال 
ضمن بازدید از اماکن 

تاریخی اصفهان از 
این خیابان ها عبور 

کرده و در پیاده روی 
این خیابان ها تردد 

دارند

اواخر دهه ۷0 بود که طرح پیاده رو شدن خیابان چهارباغ عباسی اصفهان مطرح شد و پس از تایید یونسکو 
برای اجرا به استانداری اصفهان ارسال گردید.

سال آینده؛

درشکه ها به چهارباغ عباسی می آیند

مدیر دفتر اصفهان کارت و مدیر پروژه سامانه هوشمند تاکسی اصفهان 
گفــت: از این پس دانــش آموزان مــدارس نمونه می تواننــد اصفهان 
کارت های خود را در مدرسه شارژ کنند.  فرهاد گلی اظهار کرد: به منظور 
تسریع و تسهیل خدمات شهری و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی 
خارج از محیط مدرسه برای دانش آموزان، امکان شارژ اصفهان کارت در 

مدارس نمونه فراهم شده است.  
وی اضافه کرد: شارژ اصفهان کارت هیچ گونه هزینه ای نیز برای مدارس 
ندارد.گلی ادامه داد: مــدارس دیگر هم می توانند با ارســال پیامک به 
شــماره  3000173030 و یا تماس با دفتر اصفهان کارت، از طرح شارژ 
اصفهان کارت که برای آســایش و امنیت دانش آموزان طراحی شــده، 

استفاده کنند.

چهل چراغ نام طرحی اســت که به همت فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان از خرداد ماه سال جاری اجرا شده است.  در این طرح 
به معرفی شهدای شاخصی که همچنان با گذشت ســال های بسیاری از جنگ 
تحمیلی در مقابل نظر مردم ناشــناخته و گمنام هســتند، پرداخته می شــود. 
سرپرست فرهنگسرای پایداری ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
در ارتباط با اجرای این طرح گفت: در این طرح ما به معرفی شــهدای شاخصی 
که هنوز برای مردم شــناخته نشده اند  می پردازیم و به ســراغ خانواده  آنها رفته 
و با گفت وگو درباره شهید خانواده سعی در شــناخت آنها داریم. سعید صرامی 
افزود: در این طــرح، ضمن دیدار با خانواده شــهدا و صحبت از ســبک زندگی 
آنها آموزه های بســیاری در اختیار جوانانی که همراه ما به دیدار این خانواده ها 

می آیند، داده می شود تا بتوانند از این آموزه ها در زندگی خود استفاده کنند.

دیدار با اسوه های پایداری در طرح چهل چراغامکان شارژ اصفهان کارت در مدارس نمونه

شهرداری

شورا
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

موادالزم: 
شیر 2 پیمانه،نشاســته 2و نیم 
ق  س،گالب   ٥ ق  س،شــكر 
٥ ق س،بســتنى وانیلــى ١٠٠ 
گرم،زرده تخم مرغ ١ عدد،خامه 
صبحانه 2 ق س،پودر ژالتین ١ 

ق س،وانیل كمى
طرز تهيه :

تمام مواد را  بجــز ژالتین با هم 
خوب مخلوط مــى كنیم و روى 
حرارت مى گذاريم تا غلیظ شود.

بعد ژالتین را با كمى آب ســرد 
مخلوط مى كنیم و روى بخار كترى يا داخل مايكروفــر، رقیق مى كنیم و بعد به بقیه 

مواد اضافه مى كنیم.
 براى اين مقدار دسر مواد را سه برابر كنید و يك قسمت را ساده بگذاريد و يك قسمت 

را زعفران بزنید و به يك قسمت گل محمدى پودر شده بیفزايید.
  بعد هر قســمت را در قالب ريخته و داخــل يخچال بگذاريد وقتى نیم بند شــد اليه 
 بعدى و در آخر اليه آخر را ريخته و بعد از  اينكه كامل بســته شــد در ظرف مورد نظر 
 بر مى گردانیــم،در ضمن مي توانید ژالتیــن را حذف كنید كــه در اين صورت ديگر 

نمي توانید قالبى  رابرگردانید و بايد در همان ظرف تهیه شده سرو كنید.

كتاب »الهى نامه امام على ابــن ابیطالب علیه الســالم« گزيده اى 
اســت از دعاهاى حضرت علــى )ع( كه به همت »حجت االســالم 
 محمدمهدي رضايي« فراهم آمده اســت. ياد خــدا، غفلت را از دل 
مى زدايد و آدمى را از كج انديشــى ها و فساد دور مى سازد. دعا ذكر 
خداســت و همواره ياد او را در دل زنده نگه مى دارد. دعا، گشــودن 
زبان خواهش و تمنا با حضرت دوست است و گرچه به توصیه بعضى 
صاحب دالن و اهل معرفت ، بــه گاه نیايش با خــداى متعالى هیچ  
آداب و ترتیبى نبايد جســت و هركه مجاز است هرچه در دل دارد و 
آرزوى اوست با هرزبان و با هرشــكل كه بخواهد بگويد و درخواست 

 كند. اما براى رســیدن بــه مراتب قربــى نیايش و ارتبــاط معنوى 
 تمام عیار با معبــود يگانه ، بى شــك ظرافت هايى بســیارو دقیق 
وجود دارد. سخنان و سفارش هاى حضرات معصومین )ع( در آداب و 
شرايط گوناگون دعا و سعى گسترده عالمان و فرهیختگان دينى در 

تشريح اين آداب ، نشان  از اهمیت دعا ومناجات دارد.
دعاها و مناجــات هاى منقول از پیشــوايان پــاک )ع( كامل ترين، 
 عمیق تريــن و آموزنده ترين مناجــات ها و چــراغ راه مناجاتیان و 
تشــنه  كامان محبت الهى است تا از آنها دســتگیرى كند. در كتاب 
حاضر نیز گزيده اى از نیايــش هاى بزرگ بنده نیايشــگر خداوند؛ 
حضرت على )ع( فراهم آمده اســت. مناجات هــا و زمزمه هاى الهى  
عارفانه و عاشــقانه اى كه بى شــك، در اين ســیر روحانى دســت 
 انســان را مى گیرد و به مالقاتى صمیمانه و معرفــت آموز با خداوند 

نائل مى گرداند.

اسکروج : اســكروج اردكى بــود كه بعدها  ندا شاه نوری
مشــخص شــد زوال عقل و توهم بینايى 

داشته و بر همین اساس ثروتش را بر باد داده است.
 او در شــب ســال نو بعد از اينكه دعوت به شــويد پلو با ماهى 
برادرزاده اش را رد مــى كند و به زور يك نصفــه روز مرخصى 
 بدون حقوق بــه يك مــوش میــرزا بنويس مى دهــد كه در 
حجره اش كار مــى كند، به خانه بازمى گردد تا ســكه هايش را 
بشــمارد. درهمان حال روح گوفى، شريك ســابقش در غل و 

زنجیر به سراغش مى رود. 
گوفى يك فرشــته و يا الیاس نیســت او يك ســگ اســت كه 
سال هاســت ممنوع التصوير شده و حاال نقشــش را زمبه بازى 
مى كند. ســگ، اردک را نصیحت مى كند ) براى مطالعه بیشتر 
مراجعه كنید به كلیله و دمنه! ( بعد از گوفى ســه روح گذشته، 

حال و آينده بر اردک ظاهر مى شوند.
 اردک در گذشــته نامزدى اش را به هم زده است. نقش نامزد را 
لعیا زنگنه بازى مى كند كه آخرش با حســن جوهرچى ازدواج 

كرده و عاقبت به خیر مى شود. 
روح حــال، خیلــى گل درشــت و برپايه كلیشــه هــاى دهه 
شــصتى كارمند اســت و اهــل و عیالــش را به اردک نشــان 
مــى دهــد كــه بــه دلیــل كاهــش دســتمزدها و افزايش 
قیمت هــا در عمقى زيــر خط فقر به ســر مى برند كــه در آن 
 پناهگاهــى زيرزمینــى در برابــر حمالت موشــكى ســاخته 

شده است. 
در اينجا ضعف كارگردانى مشهود اســت زيرا اگر اردک مجید و  
بى بى اش را در حال خوردن كله جوش و يا الاقل اخذ وام براى 
خريد میگو مى ديد فورا متحول مى شــد، اما كار به روح آينده 

مى كشد.
 اردک به مــدد روح آينده خود را با شــكمى دوختــه مملو از 
اناردون، گردو، آلــو و پیاز داغ مى بیند و مى شــنود كه همه او 
را اكبرجوجه خطاب مــى كنند حال آنكه او نه اكبر اســت و نه 
جوجه، داستان مقدارى كافكايى مى شود اما به خیر مى گذرد. 

فردا روز اول سال نو است. 
برف باريده و اردک ثروتش را بین فقرا تقسیم كرده و همه رو به 

دوربین لبخند مى زنند.

رژیم غذایى مناسب زنان باردار)1(دسرفرنى بستنى

دوســتى مى گفت: مادرم  به  زاینده رود
برادرم گفت» از تمام رفقاى 
هم ســن و ســالت فقط تو مانده اى و حســین، 
دوســت صمیمى ات، كه هنوز مجرديد، آستین  
باال بزنید.« برادرم گفت: من كه هنوز شــرايطش 
را ندارم، حســین هم كــه حاال حاالهــا مجرد 

مى ماند.
گفتم: شــرايطت چیه؟ تازه بابا كــه قبول كرده 

اجاره خانه يكسال اول زندگى ات را بدهد.
خرج عروسى را بدهد. شغلت هم اگر چه پردرآمد 

نیست ولى كفاف يك زندگى ساده را مى دهد.
گفت: بعد از يك سال چه؟

گفتم: خدا بزرگه. توجوان و سالمى، كار مى كنى 
و زندگى را مى سازى. 

راســتى چرا حســین حاال حاالها مجرد خواهد 
ماند؟

گفت: پدر حسین از كار افتاده است. حسین بايد 
يك تنه خرج پدر، مادر و خواهرش را بدهد. با اين 

وضعیت مگر مى توان ازدواج كرد.
گفتم: خب تو كه ســختى هاى حسین را ندارى، 

كار كن.
گفت: سخته، از من بر نمیاد.

چند وقت پیش بچه دوم حســین متولد شــد. 
هنوز هم يك تنه كار مى كنــد. همان وقت ها كه 
دوســت ما با برادرش ســروكله مى زد كه ازدواج 
كند، حسین ازدواج كرد و حاال به لطف خدا خانه 
كوچكى هم خريده و زندگى نقلــى براى خود و 
خانواده اش درســت كرده، برادر دوســت ما هم 

هنوز منتظر بهتر شدن وضعیت است!
حسین كه به خدا توكل كرد لطف خدا هم شامل 
حالش شد و دخترى بســاز به بختش خورد كه 
حاضر شــد در اتاقى در خانه پدرى حسین چند 
ســالى ســر كند. قانون خداوند غلط نمى شود، 
قانون كائنات هم مــو الى درزش نمى رود. توكل 

كن، مثبت فكر كن. نتیجه خوبش رد خور ندارد.

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کارتون

توکلمان کجاست؟

باردارى يكى از مراحل مهم در زندگى هر زنى محســوب مى شود. يك زن باردار بايد 
در دوران باردارى اش از يك رژيم غذايى مناسب پیروى كند تا بتواند تمامى نیاز هاى 
خود و جنینش را برآورده ســازد. اگر قصد داريد صاحب فرزند شويد رعايت يك رژيم 
غذايى متعادل و مناسب بسیار حائز اهمیت است. پزشــكان مى گويند زن باردار بايد 
يك رژيم غذايى متعادل داشــته باشــد كه اندكى بیشــتر مواد غذايى داشته باشد تا 

نیازهاى جنین را برآورده كند و نوزادى سالم به دنیا بیاورد.
تغذیه در سه ماهه اول بارداری

 در اوايل اين دوران، ممكن است حتى از باردارى خود بى خبر باشید. اما چه در جريان 
باشید و چه نباشید، جنین به رشد خود ادامه مى دهد و اعضاى مختلف بدنش در اين 
زمان تشكیل مى شــوند. تغذيه صحیح به ويژه از لحاظ كیفى، اهمیت بااليى دارد. در 
اين دوره رعايت يك برنامه غذايى مناســب و متعادل براى ترمیم و تكامل بافت هاى 
مادر كه عهده دار تغذيه و رشــد جنین است بســیار مهم مى باشد. در هفته هاى آخر 
سه ماهه اول باردارى خوردن كلسیم اهمیت فراوانى دارد چون دندان هاى جنین در 
 حال شكل گیرى هســتند. عالوه بر آن بادام، برنج قهوه اى، پوره سیب و جوى دوسر

 نمونه هايى از مواد مغذى با هضم راحت هستند كه بايد در اين سه ماه مصرف شوند.
تغذیه در سه ماهه دوم بارداری

طرح اصلى بدن جنین، در ســه ماهه اول باردارى آماده شده اســت و سه ماهه دوم، 
بیشتر زمان ساخت و ساز مى باشد. در اين دوران، رشــد جنین سريع تر از قبل است 
 و شــما نیز ديگر از بى اشــتهايى و تهوع ماه هاى اول باردارى رنج نمى بريد. بنابراين 

مى توانید مواد غذايى مفید براى جنین را مصرف كنید.

یادداشت های 
گلبول آبى

الهى نامه
 امام على ابن ابيطالب عليه السالم 

جدول 1988

جریمه سنگين برای ننوشتن 
کامنت در تویيتر

استفاده عجيب از کشتى کروزهوشمندترین شهر دنيا کجاست؟
 60 هزار تنى! 

در شــهر يینچوان، صورتتــان كارت اعتبارى شماســت. در 
اتوبوس هاى محلــى، نرم افزار تشــخیص چهره جــاى جعبه 
پرداخت كرايه را گرفته اســت، شــبیه اثرانگشــت كه گوشى 
هوشــمند را باز مى كند صورت مســافران نیز به  حساب هاى 
بانكى شــان مرتبط اســت و مــردم در هنگام سوارشــدن به 
اتوبــوس معطل پرداخت كرايه نمى شــوند. ســطل زباله هاى 
عمومى بــا انرژى خورشــیدى كار مى كنند و قابلیت فشــرده 
كردن زباله تا پنج برابر ظرفیت خود را دارند. درواقع اين شــهر 

به»آزمايشگاهى زنده« تبديل شده است.
 زمانى كه ســطل زباله ها پر شوند، ســیگنالى منتشر مى كنند 
 و معلوم مى شــود چه زمــان بايد آنهــا را تخلیه كــرد. خريد

 مواد غذايى نیز كارى قديمى اســت؛ ساكنان شــهر از طريق 
برنامه اى درگوشى هاى خود خريد مى كنند. همچنین به جاى 
اينكه در خانه منتظر رســیدن كاالهاى فاسدشــدنى شــوند، 
مى توانند از يخچال هاى هوشــمند كه در نقــاط مركزى قرار 

دارند خريد كنند.

تبديل كشتى به قبرســتان شــناور،ايده اى تازه است كه قرار 
اســت در هنگ كنگ اجرايى شود. اين قبرســتان يك كشتى 
كروز 6٠ هزار تنى است كه عالوه بر امكانات اقامتى داراى انواع 

رستوران ،باشگاه ورزشى و سینماست.
 طراحان اين مجموعه)قبرستان شناور( به دنبال تامین هزينه 
 پروژه اى بــه مبلغ ٥٠٠ میلیون دالر هســتند. آنــان در ازاى 
 6٠ هزار دالر، در حدود 48 هزار كوزه خاكســتر از بازماندگان 
گرفته و آنهــا را در دريا مــى چرخانند و حتى مراســم الزم را 
هم براى شخص از دســت رفته برگزار مى كنند.  مردم محلى 
هــم درروزهاى خاص مى تواننــد به مدت 3 ســاعت به ديدار 
خاكســتر عزيزانشان روى قبرســتان شــناور بیايند و از ديگر 
 امكانات تفريحى كشتى هم اســتفاده كنند.  در طول بازديد ،

سخنرانى هاى مختلف درباره فلسفه هم برگزار خواهد شد.

تصاویر روز

عکس هوایى از خشک کردن ميوه ها 
روی پشت بام خانه ها در روستایى در چين

یک موش سر خود را از سطل زباله ای
 در نيویورک بيرون آورده است

مدير يك شــركت چینى، كارمندانى را كــه درتويیتر فعالیت 
نداشته باشند جريمه نقدى مى كند.

مديرعامل يك شركت خدمات مســافربرى در شاندونگ چین 
كه اعتیاد شديدى به فعالیت در شــبكه هاى اجتماعى دارد از 
كارمندان خود خواســت تا زير هر تويیت وى، كامنت بگذارند. 
اما داستان اصلى از آنجايى شروع شــد كه 2٠٠نفر از كارمندان 
لغو دســتور كرده و به همین دلیل مدير جريمــه نقدى را روى 

فیش هريك از آنان اعمال كرد.
 رفتــار زننده ايــن مديرعامل بداخــالق قبل از ايــن هم نمود 
داشته اســت و كارمندان شــاكى از او در مصاحبه با مطبوعات 
چین گفته اند كه وى بیشــتر مواقع در محل كار تركه به دست 
راه مى رود و موى ســر كارمندانى را كه مطابق نظرات او رفتار 

نمى كنند  مى تراشد.

کشکول
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١3 - خالق كتاب بابا لنگ دراز - كارگردان فیلم هاى 
دوزن، افسانه آه و نیمه پنهان
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امام على)عليه السالم(: 
با شكيبايى است، كه مقامات بلندبه دست آيند.
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