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نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: 
رییس جمهور به جای شکایت  از رسانه ها و اظهارات 
دوگانه خویش، بیاید و روی معیشت سرمایه گذاری 
کند؛ چراکه اکنون حرف اول را مشکالت و وضعیت 

نامطلوب اقتصادی مردم می زند.
حجت االسالم احمد سالک، نماینده مردم اصفهان 
و نایب رییــس اول کمیســیون فرهنگــی مجلس 
شورای اســالمی، در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
دوگانگی دولت درخصوص برخورد با رسانه ها اظهار 
داشت: مســئوالن نظام جمهوری اسالمی به ویژه 
رییس جمهور و روسای قوای سه گانه نباید مسائلی 
را که می توانند در جلســات خصوصی حل و فصل 
کنند، به رسانه ها کشانده و سوژه به دست دشمنان 
انقالب بدهند؛ چراکه این خالف سیاست های نظام 

مقدس جمهوری اسالمی است.
وی افزود: اگر رییس جمهور الزم می داند مســئله 
مذاکره یا دیگر موارد مربوط به آن را بیان کند، نوع 
گفتمان نباید به گونه ای باشــد که نقطه مقابل آن 

احساس کند باید در این راستا پاسخ دهد.
نایب رییس اول کمیســیون فرهنگــی، همچنین 

تصریح کرد: دولت از یک  ســو دفاع از آزادی بیان 
و مطبوعــات را مالک اصلی عملکــرد خود عنوان 
می کند؛ اما از طرفی دیگر جلوی دهان منتقدان را در 
این قضیه می گیرد و حرف هایی ازجمله »بی سواد« 
و »انقالبی نماهــا«  را به منتقدان نســبت می دهد. 
اینها در شــأن یک رییس جمهور نیســت. اگر هم 
اختالف نظری وجود دارد یا از حیث قانونی مشکلی 
هست، باید در جلسات خصوصی حل شود؛ چراکه 
این موضوع باعث دو قطبی شدن جامعه می شود و 
سوژه به دست دشمنان انقالب می دهد. رسانه های 
معاند از این موارد استفاده سوء خواهند کرد و این به 

مصلحت کشور نیست.
ســالک در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان 
کرد: »واقعا اگر رییس جمهور حمایت از رسانه ها و 
مطبوعات را تاکید دارد، چرا از طرف دیگر خود او یا 
معاونش بحث شکایت از رسانه ها را مطرح می کنند 
که این مسئله با بیان او ســازگاری ندارد. مشکلی 
که ما اکنون داریم، مسئله معیشت مردم است که 
براساس 24 سیاست ابالغی رهبر معظم انقالب در 
اقتصاد مقاومتی، باید طرحی برای برون رفت از رکود 

نیابتی ارائه شود. این مســئله برای ما از هر چیزی 
مهم تر اســت. بنده در اصفهان شاهدم که به دلیل 
ضعف مدیریتی توزیع عادالنه آب، مردم با مشکالت 

جدی مواجه هستند و فشار زیادی روی آنهاست.«
وی در خاتمه خاطرنشــان کرد: مردم از دولت توقع 
دارند که قانون 9 ماده ای شــورای عالی آب و توزیع 
عادالنه آن پیاده شــود. مردم از دولــت توقع بهبود 
وضعیت معیشتی و اقتصادی دارند، نیمی از واحدهای 
صنعتی کشــور تعطیل هســتند؛ رییس جمهور به 

جای شــکایت  از رسانه ها و 
اظهارات دوگانه خویش، 

بیاید و روی این مسائل 
ســرمایه گذاری کند؛ 
چراکه اکنون حرف اول 
را مشکالت و وضعیت 
نامطلــوب اقتصادی 

مردم می زند.

بنا به گفته مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی، 
جمهوری اســالمی ایران اســنادی در اختیار دارد 
که زنده بودن حاج احمد متوســلیان و همراهانش 
را تا ابتدای تابســتان 95 تایید مــی کند و در آن، 
محل اسارت حاج احمد متوســلیان و همراهانش 

معلوم است.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اســالمی، در گفت و گو با  میزان 
با بیان اینکه اســنادی در اختیار داریــم که تایید 
می کند حــاج احمــد متوســلیان و همراهانش 
زنده هســتند، اظهار داشــت: آخرین بــار اوایل 
 تابســتان اطالعاتی دریافت کردیم که زنده بودن

وی را تایید می کند.
وی خاطرنشــان کرد: ما موضوع را بیشتر از طریق 
لیبی پیگیری مــی کنیم؛ اگر چه حــزب ا... لبنان 
هم به دلیل ارتباطات دولتی و نفــوذ خاصی که از 
نظر اطالعاتی در منطقه دارد و با کابینه دوم نیز در 

ارتباط است، با ما مساعدت می کند.
وی با تاکید بر اینکه در این دوره مجلس، پیگیری 

و نتیجه گیــری وضعیت حاج احمد متوســلیان و 
همراهانش جدی است، بیان داشت: از طرف بنیاد 
شــهید انقالب اســالمی، وزارت اطالعات و سپاه 
پاسداران توصیه هایی شده اســت و این نهادها از 

ابعاد مختلف کار را پیگیری کرده اند.
ذوالنور با بیان اینکه مقصر اصلی، رژیم صهیونیستی 
اســت و مطالبه گری ما از آنهاســت تصریح کرد: 
اظهارات و اســنادی که بعضی ازدستگاه های ما به 
دست آورده اند، تایید کننده زنده بودن حاج احمد 
متوسلیان اســت و ما این را از رژیم اشغالگر قدس 
مطالبه می کنیــم چون فاالنژها تحــت نفوذ رژیم 
اشــغالگر قدس، زنده یاد حاج احمد متوســلیان و 

همراهانش را ربودند.
وی تصریح کرد: جاهایی مثــل لیبی هم که در این 
ماجرا دخالت داشتند باید پاسخگو باشند و با توجه 
به آشفتگی که در لیبی بعد از سقوط قذافی به وجود 
آمد و هنوز آرامش و ثبات ندارد، کســی پاســخگو 
نیست و کار سخت تر شــده؛ چون ما هم به صورت 

مستقیم با صهیونیست ها ارتباطی نداریم.
ذوالنور ادامه داد: از کانال های مختلف این موضوع را 

پیگیری کرده ایم که این حق مسلم ماست که سردار 
بزرگ حاج احمد متوسلیان را در آغوش خود بگیرم.

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
کمیسیون امنیت ملی ســال های سال این موضوع 
را پیگیری کرده اســت، اظهار داشــت: دســتگاه 
های دیگر هــم در این زمینه فعال هســتند؛ ولی 
کمیسیون به صورت مســتقیم نمی تواند ارتباطی 
در این زمینه ایجاد کند و این دستگاه های امنیتی 
اطالعاتی و وزارت خارجه هســتند که باید موضوع 

را پیگیری کنند و پیگیری های 
وزارت خارجــه، بــه عنوان 
محورتالش دســتگاه های 
امنیتی و نظامی ما نقش 

ویژه ای خواهد داشت.

سالک:

فشار زیادی روی مردم اصفهان است

متوسلیان تا تابستان سال ۹۵ زنده بوده است
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بنا به گفته مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی، 
جمهوری اسالمی ایران اسنادی در اختیار دارد که 
زنده بودن حاج احمد متوســلیان و همراهانش را تا 
ابتدای تابســتان 95 تایید می کند و در آن، محل 

اسارت حاج احمد متوســلیان و همراهانش معلوم 
است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی، در گفت و گو با  میزان با 
بیان اینکه اسنادی در اختیار داریم که تایید می کند 

حاج احمد متوسلیان...

متوسلیان تا تابستان سال ۹۵
زنده بوده است

نمایندگان چهارمحال و بختیاری علیه زرگرپور بیانیه دادند؛

استاندار اصفهان را عزل کنید!

1

روزی که اســتاندار اصفهان از همه مردم و مسئوالن خواســت تا برای برقراری 
هم افزایی و هماهنگی ایجادشده میان دستگاه های مختلف و استان های حوضه 
زاینده رود تالش کنند و همه را به »آرامــش« و جلوگیری از ایجاد تنش دعوت 
کرد، انتشار یک بیانیه از سوی مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، 
بار دیگر ماجرای آب و زاینده رود و اســتان های همجوار این رودخانه خشک را 
وارد فازی تازه کرد. در این بیانیه، نمایندگان چهارمحال و بختیاری ضمن متهم 
کردن استاندار اصفهان به تالش برای ایجاد جنگ روانی، از اسحاق جهانگیری، 
معاون رییس جمهور خواستند تا رســول زرگرپور را از استانداری اصفهان عزل 
کند؛ چون به تعبیر آنها، غیرهمســو با مواضع دولت روحانی عمل می کند! این 
بیانیه در روزی رسانه ای شد که جهانگیری و تعدادی از وزرای دولت برای افتتاح 
چندطرح عمرانی و صنعتی به اســتان چهارمحال و بختیاری سفر کرده بودند. 
پیش از این حمید چیت چیان، وزیر نیرو، در نشست شورای هماهنگی مدیریت 
به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده رود، گفته بود: »از استانداران حوضه زاینده رود 
مي خواهم براي تامین آب پایدار در این حوضه، جهت جلوگیري از برداشت هاي 
غیرقانوني از آب در باالدست و پایین دست ســد زاینده رود، با شرکت هاي آب 
منطقه اي همکاري بیشــتري داشته باشــند.« اســتاندار اصفهان نیز با تاکید 
بر اینکه با پیگیری های مجدانه مدیریت استان، مســائل مربوط به کشاورزان 
اصفهان در سطح مقامات دولتی بررسی شده است، گفت: »باید شرایط آرامش، 
هم افزایی و هماهنگی را حفظ کنیم و دســت در دســت هم دهیم تا مصوبات 
هرچه سریع تر اجرایی شــود.« زرگرپور تاکید کرده بود که با حفظ آرامش، می 
شود شرایط منطقه را تغییر داد اما اکنون با انتشار این بیانیه که نشان می دهد 
استان همجوار، شمشیر را برای اســتاندار اصفهان از رو بسته است، باید منتظر 
باشــیم و ببینیم در روزهای آینده، ماجرای »زاینده رود« به کجا می رســد و 
مسئوالن کشور و استان های همجوار زاینده رود، سرانجام می توانند راهکاری 
برای حل مشــکالت و تنش های ایجادشــده پیدا کنند یا همچنان باید شاهد 
اتفاقات ناگوار و اخبار تلخ اینچنینی باشیم. یادمان نرود همبستگی و وابستگی 
میان دو استان اصفهان و چهارمحال، از دیرباز نقل محافل بوده و حیف است این 
دوســتی دیرینه که تنها یک نمونه از آن، رفت و آمدهای فراوان مردمان این دو 
اســتان با یکدیگر و حتی ایجاد حلقه ها و پیوندهای خویشاوندی و خانوادگی با 

یکدیگر است، قربانی مسائل اینچنینی شود.

»راهیان نور« حاال خیلی معروف شــده است. برای خودش برندی 
شده درست مثل »پیاده روی اربعین«. این سوی مرزهای شلمچه، 
چندصد کیلومتر مانده به حرم ، جایی اســت کــه می توانی بوی 

سیب را استشمام کنی. سرزمینی که علمداران ارباب...

رییس بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان 
اصفهان، در جلسه ســتاد تشییع و تدفین 5 شــهید گمنام اظهار 
کرد: به جهت گرامیداشت 25 آبان، ســالروز حماسه و ایثار مردم 

اصفهان، شب های 25 و 26 آبان ماه با حضور 5 شهید گمنام...

مسئول اسبق اردوهای راهیان نور سپاه صاحب الزمان)عج(: 

اردوی راهیان نور باید
به روز رسانی شود

۵ شهید گمنام
در راه اصفهان

11

15

15

فرماندار:

2۵ آبان، تابلویی شایسته برای 
معرفی واقعیت اصفهانی هاست

15

سی وسه پل
ترک برنداشته است

6

کارگردان »سیانور« :

اکران اصفهان
ما را غافلگیر کرد

14

سپاهانی ها  علیه 
کاپیتان تیم ملی

7

اراضی خشک انتظار بارش را می کشند؛

آسمان بام ایران
خیال باریدن ندارد

برای رهاسازی آب کشت پاییزه 
با احتیاط عمل می کنیم

فشار زیادی روی مردم اصفهان است

به شرط بارندگی

وزیرنیرو در نشست
با استانداران حوضه آبریز زاینده رود:

سالک:

استاندار اصفهان قول داد برای پاییز 
دوم، آب رها خواهد شد؛
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پیشنهاد سردبیر:
از حمله جنگنده های ایران به داعش خبر نداریم

عکس روزیادداشت

اخبار

دیدگاهدفاعیانتخاباتواکنش

حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری 
در واکنش به اظهارات آیــت ا... صادق آملی الریجانی، 
رییس قــوه قضاییه مبنی بر اینکه »برخی مســئوالن 
به صورت شــفاهی یا کتبی، با  واســطه یا بی واسطه 
درخواســت برخورد با برخی مطبوعات و رســانه ها را 
دارند اما وقتــی در میان اهالی رســانه قرار می گیرند، 
ندای آزادی مطبوعات ســر می دهند«، در توئیتر خود 
پســتی با این مضمون منتشــر کرد: »آزادی بیان« و 
»آزادی دروغ و تهمــت« دو مقولــه متفاوت اســت و 
نمی تــوان رواج دروغ و تهمــت را، رواج آزادی بیــان 
خواند؛ باید اولی را بر صدر نشاند و دومی را فروکوفت. 
حجت االســام روحانی در افتتاحیه بیست و دومین 
نمایشــگاه مطبوعات، گفت: »قلم ها را بــه بهانه های 
واهی نشکنیم؛ بگذاریم در این جامعه آزادی مسئوالنه 
باشد.« وی حتی در حســاب توئیتری خود با تاکید بر 
ضرورت آزادی رسانه، پستی منتشر کرد به این شرح: 
اصحاب رســانه و اهالی فرهنگ و هنر در فضای آزادی 
مسئوالنه می توانند برای جامعه امنیت آفرین باشند، از 

قلم شکسته و دهان بسته، کاری ساخته نیست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران 
از احتمــال حرکت ناوگــروه نداجا بــه اقیانوس اطلس 
خبر داده اســت. امیر دریــادار حبیب ا... ســیاری گفت: 
»امیدواریم ناوگــروه 44 نداجا، که هــم اکنون در مرز 
موزامبیک در حال دریانوردی است و به سمت آفریقای 
جنوبــی در حال حرکت می باشــد، در صورت مســاعد 
بودن وضعیت آب و هوایی ظرف 20 روز آینده به سمت 
اقیانوس اطلس حرکت کند.« وی با اشــاره به ماموریت 
ناوگروه های ایران در خلیج عــدن و آب های آزاد، گفت: 
»نیروی دریایــی ارتش جمهــوری اســامی ایران به 
عنوان یک نیروی راهبردی موظف اســت که در آب های 
ســرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی 
و آب های آزاد مطابــق قوانین بین المللــی رفت و آمد 
داشته باشــد.« وی در پایان تاکید کرد: »نیروی دریایی 
یک نیروی نظامی صرف نیســت؛ بلکه عــاوه بر ایجاد 
امنیت یک نیروی مهم در حفظ چرخه اقتصادی کشــور 
در آب های آزاد و بین المللی همراه بــا انتقال پیام صلح 
و دوستی و توســعه روابط بین المللی کشورمان با تمام 

نقاط دنیاست.« 

واکنش ابوطالبی به اظهارات رییس دستگاه قضا: 

»آزادی بیان« و »آزادی دروغ و 
تهمت« دو مقوله متفاوت است

فرمانده نیروی دریایی ارتش مطرح کرد:

 کشتی های جنگی ایران
 در راه اقیانوس اطلس

مصباحی مقدم اظهار داشت: 

رایزنی با شخصیت های 
اصولگرا برای انتخابات 96

نماینده دوره نهم مجلس پیشنهاد کرد:

ضرورت حرکت به سمت
نظام دو پارلمانی

ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: این تشــکل 
رایزنی هــای خــود را با احــزاب و شــخصیت های 
اصولگرا برای انتخابات 96 ادامــه می دهد.»غامرضا 
مصباحی مقدم« افزود: جامعــه روحانیت مبارز از دو 
ماه پیــش اقدامات خود را برای انتخابات ســال آینده 
 شروع کرده و رویکرد رســیدن به یک گزینه واحد را

پیگیری می کند.
وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که با رایزنی با احزاب 
و شــخصیت های اصولگرا به برگزاری یک نشســت 
عمومی برســیم که همه نمایندگان احزاب، تشکل ها 

و شخصیت های تاثیرگذار در آن حضور داشته باشند.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: در حال 
حاضر تمهید مقدمات برای برگزاری این نشســت را 
دنبال می کنیم و هنوز فراخوانــی در این زمینه داده 
نشــده اســت. مصباحی مقدم دربــاره عضویت افراد 
جدیــد در جامعه روحانیــت مبارز اظهارداشــت: در 
خصوص تغییر در ترکیب اعضا چیزی در دســتور کار 

نداریم.

جعفر قادری نماینده دوره نهم مجلس شورای اسامی 
اظهار کرد: با توجه به اینکه هنــوز مدت زمان زیادی 
از فعالیت مجلس نمــی گذرد و با رصــد رای اعتماد 
اخیر مجلس بــا توجه بــه اینکه مدت زمــان زیادی 
 به پایــان کار دولــت نمانــده، رای آوردن وزرا قابل

پیش بینی بود.
قادری خاطر نشــان کرد: مجلس بعضی از کشــورها 
تقریبا در هر دوره نیمی از نمایندگان را تغییر می دهند 
و نیمی می مانند برای انتقــال تجربه، حتی در بعضی 
از کمیسیون ها کل شــاکله تغییر می کند. با توجه به 
اینکه نظام ایرادات ساختاری زیادی دارد بهتر است به 

سمت نظام دو پارلمانی حرکت کنیم.
وی در پایان افزود: بحث تخصصی شــدن نمایندگان 
بهتر است مدنظر قرار بگیرد تا مجلس بتواند اثر گذارتر 
باشــد. هیچ جای دنیا تغییرات به این شــکل نیست، 
 هر چه به سمت خطی شــدن می رویم انتخابات باید 
پخته تر باشــد در حالی که در ایــران این امر برعکس 

است.

رییس جمهور به خوزستان می رود

مدیرعامل سابق بانک دی آزاد شد

 آخرین جزییات پرونده
 تعرض به سفارت عربستان

برگزاری همایش اصالح طلبان
تا آخر آذرماه

خروج زائران حسینی
از مرز چذابه - خوزستان

غامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفت : یکشنبه 23 آبان ماه 
رییس جمهور در برنامه ای یک روزه به اســتان خوزســتان سفر 
می کند.شریعتی در این باره افزود: آقای روحانی به منظور افتتاح 
چند پروژه بزرگ عمرانی و آغاز عملیات اجرایی چند پروژه دیگر 

به اهواز و برخی شهرهای دیگر خوزستان سفر می کند.
شــریعتی تصریح کرد: بهره بــرداری از 3 میدان نفتــی، افتتاح 
پایانه مرزی مرز شــلمچه و مرکز CDC را ه آهن جنوب و  تهران 
به اهواز کــه از پیشــنهادات ماســت از جمله برنامه های ســفر 

ریاست جمهوری است.
وی با اشــاره به اینکه در سفر روحانی به خوزســتان پایانه مرزی 
شــلمچه افتتاح می شــود، گفت: افتتاح ســه فاز پتروشیمی در 
مجتمع های پتروشیمی »تخت جمشید«، »کارون« و »فجر دو« 

از جمله طرح هایی است که در این سفر افتتاح خواهند شد.

مدیرعامل سابق بانک دی که ۱6 شهریور امسال دادستان تهران 
از بازداشت شدن وی خبر داده بود، آزاد شد.

۱6 شهریور بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی 
و انقاب تهران اعام کرد: گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسامی از بنیاد شهید به دادسرا ارجاع شده و مدیر عامل 

سابق بانک دی به لحاظ اتهامات انتسابی بازداشت شده است.
28 شهریور حجت االســام و المســلمین غامحسین محسنی 
اژه ای معاون اول و ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به ســوال 
خبرنــگاری مبنی بــر اینکه آیــا قرار اســت بازداشــت موقت 
مدیرعامل ســابق بانک دی به قــرار وثیقه تبدیل شــود و آیا دو 
نفر از معاونین وی بازداشــت شــده اند؟ گفت: بله، قرار بازداشت 
 موقت وی به وثیقه تبدیل شــده ولی هنوز وثیقه را نسپرده و فعا

آزاد نشده اند.

یکی از وکای پرونده تعرض به ســفارت عربســتان از اباغ حکم 
این پرونده خبر داد و گفت: ۱3متهم این پرونده به حبس تعلیقی 
محکوم شــدند. محمد نریمانی از اباغ احکام صادره دادگاه برای 
 متهمان پرونده تعرض به ســفارت عربســتان خبــر داد و افزود:

 با وجود اعام دادگاه مبنی بر اینکه سیزده حکم اباغ شده است، 
جزییات احکام دوشنبه صادر شد. 

وی در پاسخ به این ســوال که در ابتدا اعام شــد برای 2۱ نفر از 
متهمان در دادگاه کارکنان دولت کیفرخواســت قرائت و تفهیم 
اتهام انجام می شــود اما حکم صادره برای متهم اســت، تکلیف 
یک نفر از متهمان چه شده اســت؟، گفت: پرونده این متهم ابتدا 
به دادگاه مذکور ارســال شــد اما با توجه به روحانی بودن متهم، 
عدم صاحیت رسیدگی مطرح و پرونده به دادگاه ویژه روحانیت 

ارسال شد.

حجت االســام محســن رهامی رییس کمیته انتخابات شورای 
هماهنگی جبهه اصاحات درباره زمــان برگزاری همایش بزرگ 
اصاح طلبان اظهار داشــت: قصد داریم در اواخــر آذرماه احزاب 
اصاح طلب تهران و شهرســتان ها را جمع کرده و درباره شوراها 
برنامه خود را اعام کنیم، البته روز قطعی آن هنوز معلوم نیست، 

ولی قطعا پس از ۱6 آذر برگزار خواهد شد.
رهامی درباره انتقاد برخی احزاب اصاح طلب از استمرار فعالیت 
شورای سیاســت گذاری اصاح طلبان در نامه ای به رییس دولت 
اصاحات گفت: آن بحث ها در دو مدل بستن لیست مطرح است، 
در یک مدل احزاب اکثریت دارند، یعنی مدلی که ما در انتخابات 
شورای شهر چهارم داشتیم، یک مدل دیگر برای انتخابات مجلس 
بود که اشــخاص حقیقی و حقوقی و احزاب در آن هســتند که 

برخاف مدل اول شخص محور است. 
رییس کمیتــه انتخابات شــورای هماهنگی جبهــه اصاحات 
اعتراض به استمرار فعالیت شورای سیاست گذاری را یک موضوع 
داخلی و خانوادگی اصاح طلبان دانست و گفت:  بعد از اینکه این 
مسئله در شورای چهارم حل شد، نهایتا ترکیبی درست کردیم و 
لیست واحد دادیم؛ بنابراین تاش می کنیم تا قبل از انتخابات 96 
مدل مجلس و شــورا را با یکدیگر ترکیب کرده و دو مدل شورای 

سیاست گذاری و شورای هماهنگی را با یکدیگر اجرا کنیم.

بین الملل

برخــی از کارشناســان دربــاره پیشــگویی هــای 
نوســتراداموس می گویند که این پیشگوی فرانسوی 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 20۱6 را پیش بینی 
کرده است. برخی از کارشناسان درباره پیشگویی های 
نوســتراداموس می گویند که پیشــگوی فرانســوی 
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 20۱6 را در شعر 
۱555 کتاب خود پیش بینی کرده است. آنها در نقطه 
نظرشــان روی ظهور اصطاحاتی مانند »زن« که به 
عنوان »ملکه« و یا »یک مو بور« شناخته شده و نیز از 
»بی شرم بزرگ، بی حیای هوچی گر« اشاره می کنند 
که این دومی در فرضشان اشــاره به ترامپ دارد. آنها 
بیشتر به ارجاع نوســتراداموس به »فریب انتخاباتی« 
و ناآرامی های بــزرگ در ادامه آن اشــاره می کنند و 

معتقدند که ترامپ پیروز انتخابات خواهد شد.

آمریکا و ترکیه طرح مشترک و طوالنی مدتی را برای 
حفظ و اداره شهر رقه در سوریه بعد از بازپس گیری آن 

از اشغال گروه تروریستی داعش، تدوین کرده اند.
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون(، عصر دوشنبه اعام کرد، 
فرماندهان نظامی آمریــکا و همتایان ترکیه ای آنها در 
چارچوب عملیات ائتاف جهانی ضد داعش، جزییات 
طرح بازپس گیری شــهر رقه و حفظ و مدیریت آن را 
مورد بحث و رایزنی قرار دادند. ایــن توافق در جریان 
ســفر ژنرال »جوزف دانفورد« رییس ســتاد مشترک 
ارتش آمریکا به آنکارا و دیــدارش با همتای ترکیه ای 
خود »خلوصی آکار« و دیگر مســئوالن آنکارا، حاصل 
شــد. ژنرال دانفــورد در اظهاراتی خاطرنشــان کرد: 
عملیات نظامی در شــهری که پایتخت داعش خوانده 
می شود، در ســایه تداوم نبرد برای سرکوب این گروه 
تروریستی در شــهر موصل عراق آغاز شده است. وی 
با تاکید بر ناکافی بودن نیروهای دموکراتیک سوریه، 
که مورد حمایت سیاســی و نظامی واشنگتن هستند 
برای آزادسازی رقه و حفظ آن پس از آزادسازی اظهار 
داشت:»همواره می دانستیم که نیروهای دموکراتیک 
ســوریه برای حفظ و مدیریت رقه راه حل نیســتند. 
موضوعی که در حــال حاضــر روی آن کار می کنیم 
یافتن مجموعه نیروهای مناســب برای این عملیات 

است.«

 پیش بینی »نوستراداموس«
 از برنده انتخابات آمریکا

نقشه آمریکا و ترکیه
برای » رقه«

کافه سیاست

»پیتر کوک« ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا در برابــر خبرنگاران در 
خصوص عملیات آزادسازی موصل از پیشروی نیروهای عراقی خبر داد. 
وی در خصوص ســوریه هم گفت که اوضاع آنجا با عراق متفاوت است 
و در سوریه، متحدان آمریکا در زمین موقعیت مناسبی برای پیشروی 
دارند و آمریکا هم از آنها پشتیبانی می کند. در ادامه یکی از خبرنگاران 
به مصاحبه اخیر سردار »حسن فیروزآبادی« رییس پیشین ستاد کل 
نیروهای مســلح ایران در خصوص حمله جنگنده های ایرانی به داعش 
در عراق اشــاره کرد. ســردار فیروزآبادی در یک مصاحبه گفته بود که 
با حمله داعش به بغداد و رســیدن آنها به خط قرمــز یعنی فاصله 40 
کیلومتری مرزهای ایران، نظامیان ایرانی بر اساس وظایف خود، آنها را 
با جنگنده کوبیدند. سخنگوی پنتاگون در این خصوص گفت: »اصا در 
این باره، گزارشی ندیده ام. آنجا خاک عراق است و دولت مستقل عراق 

در خصوص اینکه کدام نیروی نظامی عملیات کند، تصمیم می گیرد.«

روســیه اعام کرد که همکاری با ایران برای اجرای قراردادهای دفاعی  
فروش تسلیحات که سال ها پیش امضا شده است، ازسر گرفته می شود.

الکساندر فومین رییس سازمان فدرال همکاری های نظامی روسیه  با 
اعام این موضوع، افزود: تهران و مســکو در صدد اجــرای قراردادهای 
تسلیحاتی هستند. فومین اظهار کرد: برخی قراردادها با ایران مدت ها 
پیش امضا شــده اســت که اکنون دو طرف می خواهنــد اجرای آن را 
برنامه ریزی کنند. این مقام روســی  اضافه کرد: برخی از این قراردادها 
تعلیق شــده بود و برخی نیز در حال اجراســت که این بخش شــامل 
ساح های انفرادی و سبک می شود. وی به موضوع قراردادهای تعلیق 
شده و دالیل این اقدام اشاره ای نکرده اســت. فومین همچنین درباره 
اجرای قرارداد تحویل سامانه های پدافند موشــکی اس 300 به ایران 
اظهار کرد که تهران پرونده شکایت خود از مسکو در محاکم بین المللی 

را برای دوران تاخیر چند ساله تحویل این جنگ افزارها بسته است.

 سخنگوی پنتاگون:

از حمله جنگنده های ایران 
به داعش خبر نداریم

روسیه:

 قراردادهای دفاعی-فنی 
با ایران اجرا می شود

رییس جمهوری لبنان در این دیدار کــه در » بعبدا« کاخ 
ریاســت جمهوری این کشور برگزار شــد، ضمن تشکر از 
پیام تبریک و تماس تلفنی رییس جمهوری اسامی ایران 
در همان ساعات اولیه انتخاب ایشــان،از دیدگاه جمهوری 
اســامی ایران برای تحکیم ثبات در لبنــان قدردانی و بر 
ضرورت ارتقای روابط دو کشور در همه زمینه های سیاسی 

و اقتصادی تاکید کرد.
وی در این دیــدار که » جبران باســیل « وزیر امور خارجه 
لبنان و » محمد فتحعلی « سفیر ایران در لبنان هم حضور 
داشــتند، تصریح کرد: کنفرانس اقتصادی مشترک ایران 
 و لبنان در گســترش همکاری های دو کشور سهم زیادی

خواهد داشت.
ژنــرال عون بر اهمیــت همکاری کشــورها در مبــارزه با 
تروریســم تاکید کرد و گفت: لبنان وارد مبارره با گروه های 
 تروریســتی شــده که به خاک آن تجــاوز و بــه ملت آن

حمله کرده اند.
رییس جمهوری لبنان در خصوص اوضاع سوریه تاکید کرد: 
هیچ جایگزینی برای راه حل سیاســی در سوریه، بازگشت 
ثبات به منطقــه و حل رنج های آوارگان ســوری در لبنان 
وجود نــدارد.  وزیر امور خارجه ایران هــم در این دیدار که 

بافاصله بعد از ورودش به بیروت برگزار شد، مراتب تبریک 
صمیمانه دولــت و مردم جمهوری اســامی ایــران را به 
رییس جمهوری لبنان برای پیروزی مردمســاالری در این 

کشور و انتخاب ایشان توسط مردم لبنان ابراز کرد.
ظریف افــزود: انتخاب رییس جمهــوری لبنان پس از یک 
وقفه طوالنی) خاء دوســال و نیمه ریاســت جمهوری(، 
 پیروزی همــه مردم لبنــان بــود و به همیــن دلیل من

 همراه با یــک هیئت عالی رتبه سیاســی و اقتصادی برای 
تقویت و گســترش همکاری ها در همه زمینه ها به لبنان 

آمده ام.
وی خاطرنشــان کرد:به نظر ما ایران و لبنان امــروز با دو 
تهدید مشترک ناشــی از رژیم صهیونیســتی و گروه های 
تکفیری و افراط گــرا روبه رو هســتند و فراتــر از این دو 
 تهدید مشــترک، منافع زیادی اســت که ایــران و لبنان 
در چارچوب همکاری های سیاســی و اقتصــادی در همه 

زمینه ها دارند.
وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: من به افق همکاری های 
دو کشور بسیار خوش بین بوده و اعتقاد دارم این همکاری ها 

به نفع صلح و ثبات منطقه است و علیه هیچ کس نیست.
این نخســتین دیدار یک مقام بلندپایه جهــان و منطقه با 

ژنرال میشــل عون رییس جمهوری جدید لبنان است که 
هفته گذشته نمایندگان مردم این کشور در پارلمان با رای 

اکثریت او را انتخاب کردند.
محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه جمهوری اســامی 
ایران همچنین درخال ســفر خود به لبنان در نشستی با 
حضور رهبران گروه هــای مقاومت فلســطینی در لبنان 

شرکت کرد.
اهــم محورهای ســخنرانی محمدجواد ظریــف در جمع 

رهبران گروه های مقاومت فلسطینی : 
 - برایم باعث افتخار اســت که یک بار دیگــر با نمایندگان 
مقاومت فلســطینی و لبنانی دیدار کنم.باید در نظر داشته 
باشیم که موضوع فلســطین  همچنان مسئله اصلی جهان 

اسام است.
- فلسطین محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسامی 
ایران اســت و این سیاســت توسط مســئوالن جمهوری 

اسامی ایران با جدیت دنبال می شود. 
- امروز دو خطر عمده منطقــه ما و جهان را تهدید می کند: 
مهم ترین خطر برای منطقه ما و جهان بشریت خطر رژیم 
صهیونیســتی اســت. این پدیده اســتعماری منشاء همه 

تهدیدات علیه صلح، امنیت و حقوق بشر است. 
- رژیم صهیونیســتی بــا در اختیار داشــتن حداقل 200 
کاهک هســته ای مهم ترین خطر بــرای نظام بین المللی 
است. این رژیم  با اعمال سیاســت های متجاوزانه و با نقض 
کلیه مقررات بین المللی خطرناک ترین دشمن حقوق بشر 

است. رژیمی است که در شرارت در جهان رقیب ندارد. 
 بزرگ ترین عامل تاســف بار این اســت عده ای در جهان 
اســام تاش دارند  این خطر را کمرنــگ کنند و خطرات 
کاذب را جایگزین آن نمایند. اطمینان داشته باشید دولت و 

ملت ایران خطری مهم تر از اسراییل نمی شناسد. 
- خطر دوم خطر تروریســم تکفیری است که در  منطقه ما 

آتش و خون به پا کرده است.
- جالب اینجاست که تروریست های تکفیری هیچ خطر و 
تهدیدی علیه رژیم اسراییل نداشتند. اینها به دروغ و به غلط 
در حال مشوش کردن چهره نورانی اسام در جهان هستند. 
- این دو خطر دو خطر به هم پیوســته اند و مــا به عنوان 
طرفداران مقاومت در مقابل خطر صهیونیســم و تروریسم 

ناگزیر به وحدت برای مقابله با این تهدیدات هستیم. 
- اعتقاد راسخ داریم فاجعه انســانی در یمن و سوریه باید با 
آتش بس فوری و رساندن کمک های بشردوستانه به همه 

مردم سوریه و یمن و رسیدن به راه حل سیاسی پایان یابد. 
- مشکل ســوریه و یمن راه حلی جز راهکار سیاسی ندارد. 
تنها راه گفت وگو میان مردم سوریه و یمن و رسیدن آنها به 
تفاهم است. وظیفه دولت ها و کشورهای خارجی کمک به 

این راه حل است نه دامن زدن به تنش ها.
وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به لبنان عازم اروپای 
شرقی خواهد شد و با مقامات رومانی، اسلواکی و چک دیدار 
خواهد کرد.در این ســفر یک هیئت بلند پایــه اقتصادی 

ظریف را همراهی می کنند.

 من به افق 
همکاری های 

دو کشور بسیار 
خوش بین بوده و 
اعتقاد دارم این 

همکاری ها به 
نفع صلح و ثبات 

منطقه است و 
علیه هیچ کس 

نیست

ژنرال » میشــل عون« رییس جمهوری لبنان دردیدار » محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی 
 ایران خواستار رساندن ســالمش به حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی و دکتر» حسن روحانی« 

رییس جمهوری اسالمی ایران شد.

ظریف با میشل عون و گروه های مقاومت فلسطینی دیدار کرد؛

سفر لبنانی
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قاب روزيادداشت

بازار

پیشنهاد سردبیر:
سازمان تامین اجتماعی خالف قانون عمل می کند

به گفته وزیــر اقتصاد، »در آینده نوســانات زیــادی در نرخ ارز 
نخواهیم داشت و در این سال ها نوســانات در حد 4 تا 5 درصد 
بوده اســت.« با این حال بازار ارز و فعاالن آن واکنشــی به این 

نظرات نداشتند و دالر باز هم در بازار اصفهان صعودی شد.
بازارهای مالی شــهر در روزی که مهم تریــن اخبار اقتصادی به 
رویدادهای انتخابات آمریکا، آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت 
بــه واحدهای کوچک و متوســط، واکنش احتمالــی بازارهای 
جهانی به اتفاقات بین المللی و اظهار نظــر وزیر اقتصاد در مورد 
نوسانات بازار ارز اختصاص داشت، روزی مثبت را سپری کردند و 

امیدواری معامله گران به آینده بازارها افزایش یافت.
افزايش امیدواری در بازار با رشد بازارهای جهانی

بازگشــایی بازارهای جهانی در روز دوشــنبه، با افزایش قیمت 
فلزات اساســی همراه بود و این اتفاق به سرعت موجب افزایش 

تقاضا در نمادهای معدنی و فلزی در تاالر اصفهان شــد. رشــد 
13دالری فــوالد طی یــک روز و به تعاقــب آن افزایش قیمت 
سنگ آهن و سایر نهاده های باالدستی، امیدواری در گروه فلزی 
معدنی را تقویت کرد و در کنــار آن در پیش بودن افتتاح یکی از 
زیرمجموعه های فوالد مبارکه در چهارمحال و بختیاری موجب 
رشد تقاضا در فوالد مبارکه شد. در ســایر نمادهای گروه فلزات 
اساســی نیز قیمت ها صعودی بودند و خوش بینی تحلیلگران 
بین المللی به تداوم صعود قیمت های جهانی، امیدواری به ادامه 
رشــد این نمادها را افزایش داد. یکی از کارگزاران حاضر در تاالر 
اصفهان، در رابطه با روند فعلی بازار اظهار کرد: در روزهای اخیر 
توجهات به نظرسنجی ها پیرامون انتخابات آمریکا افزایش یافته 
بود؛ اما روز دوشنبه این حساسیت رنگ باخت و بازار مسیر قبلی 
خود را در صعــود پیش گرفت. وی در ادامــه افزود: حقیقت امر 

این اســت که نتیجه انتخابات آمریکا آن گونــه که برخی اعالم 
می کنند، اثر چندانی بر بازار بورس ایران نخواهد داشت.

بی توجهی ارز به پیش بینی آقای وزير
اوج گیــری قیمــت دالر در هفته اخیــر و اظهار نظــر برخی 
کارشناســان اقتصاد مبنی بر منطقی بودن این رشــد، موجب 
شــد تا علی طیب نیا نیز دراین باره نظرات خود را بیان کند. به 
گفته وزیر اقتصاد، »در آینده نوسانات زیادی در نرخ ارز نخواهیم 
داشت و در این سال ها نوسانات در حد 4 تا 5 درصد بوده است«. 
با این حال بازار ارز و فعاالن آن واکنشــی به این نظرات نداشتند 
و دالر باز هم در بازار اصفهان صعودی شــد. در پی معامالت روز 
دوشنبه خیابان ســپه، قیمت دالر با 8 تومان رشد، به 3 هزار و 
638تومان رســید تا رکورد جدیدی در ســال جــاری از خود 

ثبت کند.

بی توجهی بازار ارز به پیش بینی آقای وزير؛

قیمت دالر در اصفهان 
باز هم باال رفت

تســنیم: بازنشســتگان پیش  از موعد، خواســتار اجرای 
صحیح و کامل قانون بازنشســتگی پیش از موعد و تمکین 
ســازمان تامین اجتماعی به برقراری مســتمری بر اساس 
میانگین  ســال آخر بیمه پردازی ســنوات ارفاقی هستند. 
بیش از 7 سال است که با توجه به پیگیری های انجام شده 
توسط بازنشستگان، ازســوی مراجع قانونی تاکنون خبری 
از اجرای قانون برای این افراد نشــده است. بیش از 10 هزار 
نفر از کارکنان دولت شــامل ادارات، سازمان ها، موسسات و 
نهادهای عمومی غیردولتی و شــرکت های دولتی )حدود 
30 سازمان در سطح کشــور( که اغلب از قشر خانواده های 
معظم شــاهد، جانبازان معــزز و رزمندگان 8 ســال دفاع 
مقدس هستند، از طرح  تشــویقی قانون بازنشستگی پیش 
از موعد مصوبه سال 1386 مجلس شورای اسالمی  به شرط 
استفاده از مزایای بیمه پردازی ســنوات ارفاقی و به منظور 
اشــتغال زایی جوانان، داوطلبانه درخواســت بازنشستگی 

داده اند.
با توجه به پرداخت تمامی هزینه های ناشی از اجرای قانون 

اعم از حقوق و حق بیمه ایام ســنوات ارفاقی به طور یکجا 
در زمان بازنشستگی با اعمال ضریب 1/1 به سازمان تامین 
اجتماعی و تاکید قانون و آیین نامــه اجرایی هیئت وزیران 
مبنی بر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی بر اساس آخرین 
حقوق و مزایا، ســازمان تامین اجتماعی خالف قوانین خود 
)تبصره ذیل مــاده 77( و قانون پیش از موعد، مســتمری 
بازنشســتگان  را حدود 30 الی 40 درصــد کمتر از آخرین 

حقوق مقرر کرد.
 بیمه تامیــن اجتماعی بــه بخش نامه خود نیز 

عمل نکرد
یکی از بازنشســتگان پیش از موعد، درباره شکایات انجام 
شــده به دیوان عالی کشــور گفت: زمانی که متوجه شدیم 
خالف قانون حقوق هــای ما پرداخت نمی شــود، به دیوان 
عالی مراجعه کرده و شکایات خود را مطرح کردیم. در سال 
1390، 5 هزار رای برای ما از سوی دیوان عالی کشور صادر 
شد و پس از این شــکایات دیگر افرادی که قصد شکایات از 
بیمه تامین اجتماعی را داشتند نیز طبق گفته بیمه تامین 

اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بازنشســتگان، از شکایات 
خــودداری کردند. وی تصریح کرد: متاســفانه بیمه تامین 
اجتماعی پــس از اعالم بخش نامه خود مبنــی بر پرداخت 
حق بازنشستگان، به بخش نامه 53/1 خود نیز عمل نکرد. 
شــرکت بیمه تامین اجتماعی تاکنون حق بازنشســتگان 
را پرداخــت نکــرده؛ در صورتی کــه برای هر فــرد،20 تا 
200میلیــون تومان وجــه از دولت دریافت کرده اســت. 
متاسفانه تاکنون این قانون اجرایی نشده و افراد زیادی مانند 

من در وضعیت ناعادالنه ای به سر می بریم.
 وزير کار حاضر به صحبت کردن با بازنشستگان 

نشد
علی اصغر دادخواه، یکی دیگر از بازنشستگان، پیرامون طرح 
بازنشســتگی پیش از موعد بیان کرد: در زمان دولت دهم 
طرحی بر مبنای بازنشسته شدن پیش از موعد اجرایی شد 
و این طرح با پرداخت مبلغی از طرف اداره به سازمان تامین 
اجتماعی صــورت گرفت. همه اداره ها و ســازمان ها چنین 
اقدامی را انجام دادند و جمعیت هالل احمر نیز بر این اساس 
عمل کرد. براساس قانون تامین اجتماعی باید حقوق افراد 
بر اساس میانگین 2 ســال آخر پرداخت شود ولی متاسفانه 
بیمه تامین اجتماعی خالف بسیار مشهودی را مرتکب شده 
و به صورت علنی از پرداخت حق بازنشســتگان خودداری 
می کند. وی افزود: ســازمان تامین اجتماعی خالف مصوبه 
مجلس شورای اســالمی عمل می کند و به اجرای قانون نیز 
در این مورد نمی پردازد. اکثر بازنشســتگان پیش از موعد، 
جزو یادگاران دفاع مقدس و از خانواده جانبازان و ایثارگران 
هستند. اکنون مشاهده می کنیم که وزیر کار کشور در زمان 
سفر به اصفهان، حاضر به پاسخگویی پیرامون این موضوع 

نیست و از آنها فرار می کند.
مستمری بازنشستگان پیش از موعد، 40 درصد 

کمتر از حق واقعی آنهاست
منصور دشتســتانی، یکی از بازنشســتگان پیش از موعد 
هم گفت: متاسفانه زمان بازنشســتگی ما به جای پرداخت 
مســتمری کامل به بازنشســتگان، مبلغ پرداختی 30 تا 
40درصد کمتر از مبلغی بود که بایــد پرداخت می کردند 
و اکنون نیز بــا پیگیری های انجام گرفتــه، هنوز این مبالغ 

به صورت عادالنه پرداخت نمی شود.

پای حرف بازنشستگان پیش از موعد در اصفهان؛

سازمان تامین اجتماعی خالف قانون عمل می کند

نگاه روزارز

ريالنام ارزپرچم

31712    1 دالر آمریکا

34823    1 یورو

23792     1 دالر کانادا

31947    1 فرانک سوییس

3572    1 کرون سوئد

3840    1 کرون نروژ

4682    1 کرون دانمارک

474    1 روپیه هند

110201 لیر ترکیه

8661    1 درهم امارات

38511  1 پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز
در بازار

خودروی 52 میلیون تومانی
که 4 ستاره شد

رنو ســاندرو، رقیب پژو 206 و خودروی 52 میلیــون تومانی که 
4ستاره شد. براساس آخرین گزارش ارزشــیابی شرکت بازرسی 
کیفیت و اســتاندارد ایران منتهی به مهــر 95، تنها خودرویی که 
موفق به دریافت 4 ستاره کیفی شد، رنو ســاندرو بوده است. این 
در حالی اســت که رنو ساندرو که از ســال قبل به بازار کشور وارد 
شــده، در اولین آزمون موفق به دریافت این 4 ســتاره شــد. این 
خودرو در کالس قیمتی خودروهای تــا حدود 50 میلیون تومان، 
تنها خودروی دارای چهارستاره کیفی است. گفتنی است آخرین 
قیمت رنوســاندرو اتوماتیک با دو ایربگ و فول معادل 52 میلیون 
تومان است. بر اساس این گزارش  برخی از خودروهای دیگر مانند 
گراند ویتارا، تندر90 و رانا در مقایسه با ماه شهریور، از لحاظ کیفی 
تغییری نداشته و در همان سطح 3 ستاره باقی ماندند و تنها مدل 
تولید داخل، پژو 206 صندوق دار بود که با ارتقای کیفی، توانست 
موفق به دریافت یک ســتاره کیفی شــده و به جمع سه ستاره ها 
بپیوندد. برمبنای این گزارش، در کالس قیمتی 25 تا 50 میلیون 
تومان، تندر 90 ایران خودرو و رانا نیز ســه ستاره کیفی را کسب 
کرده اند. درجدول کیفی خودروهای کار، محصول وانت تندر ایران 

خودرو صدرنشین بوده و توانسته سه ستاره کیفی را کسب کند.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با توجه به کمبود بارش ها در حوضه 
زاینده رود، باید در زمینه رهاســازي آب براي کشت پاییزه در 
این حوضه کمي احتیاط کرد، گفت: از ابتدای سال آبی میزان 
بــارش در حوضه زاینــده رود حدود 22 میلي متــر بوده؛ این 
درحالي است که در سال آبي گذشــته و در همین بازه زماني 

164میلي متر بارندگی داشتیم.
حمید چیت چیان در نشست شورای هماهنگی مدیریت به هم 
پیوسته حوضه آبریز زاینده رود، به بررسي مشکالت این حوضه 
پرداخت و اظهار داشــت: متاســفانه حوضه آبریز زاینده رود 
 ازجمله حوضه هاي پرتنش آبي کشــور اســت و در سال آبي 
95-96 وضعیت بارش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به طرز قابل مالحظه اي کاهش پیدا کرده است.
وضعیت ورودي آب به حوضه زاینده رود در ســال گذشــته 
حــدود 1100 میلیــون مترمکعب بوده، این درحالي اســت 
که میــزان خروجــي آن کمي بیــش از این مقدار بــود و به 
1312میلیون مترمکعب رســید. وي افــزود: میزان بارش در 
این حوضه در 45 روز گذشــته حدود 22 میلي متر بوده و این 
در حالي است که در سال آبي گذشــته و در همین بازه زماني 
میزان بارش ها برابر با 164میلي متر بوده اســت. وي تصریح 
کرد: براســاس پیش بیني هاي هواشناســي براي آبان ماه در 
گاوخوني و حوضه زاینده رود شاهد افزایش 0/5 تا 1/5درجه 
دماي هوا هســتیم و انتظار مي رود میزان بارش ها در ســال 
آبي جاري تا پایان دي ماه حدود 20 درصد نســبت به متوسط 
درازمدت کاهش یابد. وي با اشاره به پیشی گرفتن مصرف بر 

منابع آب در این حوضه، گفــت: وضعیت ورودي آب به حوضه 
زاینده رود در سال گذشــته حدود 1100 میلیون مترمکعب 
بوده، این در حالي اســت که میزان خروجي آن کمي بیش از 

این مقدار بود و به 1312میلیون مترمکعب رسید.
چیت چیان تاکید کرد: بــا توجه به کمبود بــارش ها در این 
حوضه باید جهت رهاســازي آب براي کشــت پاییزه در این 
حوضه کمي احتیاط کرد، در غیر این صورت ممکن اســت با 
رهاسازي بدون برنامه آب ســد زاینده رود، هم میزان ذخیره 
آب سد کاهش یابد و هم بارندگي کافي براي جبران آن وجود 
نداشــته باشــد. وي ادامه داد: در این صورت هم کشــاورزان 
نخواهند توانســت به مقدار کافــي آب دریافــت کنند و هم 
مشکل آب شرب استان اصفهان با مشکل مواجه خواهد شد. از 
استانداران حوضه زاینده رود مي خواهم براي تامین آب پایدار 
در این حوضه، جهت جلوگیري از برداشــت هاي غیرقانوني از 
آب در باالدست و پایین دست ســد زاینده رود، با شرکت هاي 
آب منطقه اي همکاري بیشتري داشته باشند. وي خاطرنشان 
کرد: همه تــالش وزارت نیرو این اســت که بــا برنامه ریزي 
درست امکان رها ســازي آب جهت کشت پاییزه کشاورزان را 
فراهم آورد و امید اســت با افزایش بارندگي ها در این حوضه 
در روزهاي آتي بتوان بــا اطمینان خاطر بیشــتر به این کار 

مبادرت کرد.
وی افزود: برداشــت هاي غیرقانوني از آب به ویژه در باالدست 
و پایین دست سد زاینده رود باید نظارت شود و برای حل این 

مشکل، باید به راهکارهای اساسی اندیشید.

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه بــا پیگیری های مجدانه 
مدیریت استان، مســائل مربوط به کشــاورزان اصفهان در 
سطح مقامات دولتی بررسی شده اســت، گفت: طبق توافق 
صورت گرفته با نظام صنفی کشــاورزان، به شــرط بارندگی 
 و نزوالت آســمانی برای پاییــز دوم آب رها خواهد شــد و 
در غیــر ایــن صورت خســارت نکشــت بــه کشــاورزان 

پرداخت می شود.
رســول زرگرپور طی یک جلســه، با تعــدادی از معتمدین 
کشاورزان شرق اصفهان با تشــریح اقدامات مدیریت استان 
در دولــت تدبیر و امید درخصوص مســائل مربــوط به آب، 
تصریح کرد: ســه ســال قبل زمانی که درخصوص مســائل 
آب بحث می کردیم حق و حقوق کشــاورزان مشخص نبود 
و در مورد احیای حوضه آبریز زاینــده رود طرح و برنامه ای 

وجود نداشت.
وی اظهارداشــت: پس از سه ســال تالش و پیگیری سند، 
حقابه کشــاورزان مشــخص شــد و در حال حاضــر رژیم 
طبیعی رودخانه زاینــده رود، تونــل اول و دوم و همچنین 
طرح 9ماده ای احیای حوضه آبریــز زاینده رود را همه قبول 

کرده اند و این دستاوردها در طول این مدت ارزشمند است.
اســتاندار اصفهان افزود: در حال حاضر سهم 3 استان از آب 
حوضه آبریز زاینده رود و همچنین ســهم آب کشــاورزی و 
صنعت، مشــخص و مدیریت یکپارچه بر حوضه حاکم شده 
است.  وی یادآور شــد: طی یک هفته گذشته مسائل مربوط 
به کشــاورزان، با حضور عالی ترین مقامــات دولتی پیگیری 

شده و امیدواریم که هرچه سریع تر اجرایی شود.

اســتاندار اصفهان افزود: در ســفر معاون اول رییس جمهور 
به اســتان، مشــکالت آبی به صــورت مفصل مــورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و مقرر شد که ســامانه دوم آب شرب 
اصفهان و بهشت آباد اجرایی شــود. استاندار اصفهان با بیان 
اینکه کشاورزان خواســتار نظارت بر برداشت های غیر مجاز 
در کل حوضه آبریــز زاینده رود بودند، گفــت: با تفاهم نامه 
صورت گرفته بین دو استان، مقرر شد برداشت های رودخانه 
زاینــده رود از زردکوه تا تــاالب گاوخونی، توســط صنف 

کشاورزان دو استان نظارت شود.
زرگرپور با بیان اینکه ساماندهی رودخانه زاینده رود از دیگر 
مطالبات کشــاورزان بود که به این صنف واگذار شده است، 
گفت: این امر اشــتغال خوبی ایجاد خواهد کرد و ســرمایه 
خوبی را نیز به منطقه خواهد آورد کــه باید به صورت جدی 

ازسوی صنف کشاورزان پیگیری و اجرایی شود.
اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه نباید شرایط هماهنگی 
و هم افزایی را کــه امروز وجود دارد، به هــم بزنیم، گفت: در 
صورتی این اقدامات اجرایی خواهد شد که این شرایط حفظ 
شــود و باید فضا را آماده کنیم تا پیشنهادات و مصوبات قدم 
به قدم اجرایی شود. زرگرپور افزود: باید شرایط آرامش، هم 
افزایی و هماهنگی را حفظ کنیم و دست در دست هم دهیم 

تا مصوبات هر چه سریع تر اجرایی شود. 
 مدیر ارشــد اســتان در پایان گفت: همه ایــن اقدامات طی 
2 و نیم سال گذشته انجام شــده و امیدواریم که با به نتیجه 
رســیدن این اقدامات و حفظ آرامش در استان، شاهد تغییر 

در شرایط منطقه باشیم.

وزيرنیرو در نشست با استانداران حوضه آبريز زاينده رود:

برای رهاسازی آب کشت پاییزه
 با احتیاط عمل می کنیم

استاندار اصفهان قول داد برای پايیز دوم، آب رها خواهد شد؛ 

به شرط بارندگی

 در حال حاضر 
سهم 3 استان از 
آب حوضه آبريز 
زاينده رود و 
همچنین سهم 
آب کشاورزی و 
صنعت، مشخص و 
مديريت يکپارچه 
بر حوضه حاکم 
شده است

ممکن است با 
رهاسازي بدون 
برنامه آب سد 
زاينده رود، هم 
میزان ذخیره آب 
سد کاهش يابد و 
هم بارندگي کافي 
براي جبران آن 
وجود نداشته باشد

قیمت انواع
تلويزيون ال ای دی و سینماخانگی

SONY X9400D 75inch 4K - سونی

19،000،000
تومان

25،000،000
تومان

SONY X9300D 65inch 4K - سونی

10،200،000
تومان

11،800،000
تومان

X8500D 65Inch 4K android - سونی

7،000،000
تومان

8،200،000
تومان

Pioneer MCS-737 - پايونییر

1،29
9،00

0

تومان
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

آيا غلظت خون با آسپرين و اهدای خون درمان می شود؟!

معموال به افرادی که می خواهند وزن کم کنند، گفته می شود که 
بیشــتر ورزش کنید، اما کنترل وزن راه حل ســاده تری نیز دارد؛ 
کمتر نشســتن در محل کار می تواند در کاهــش وزن افراد موثر 
باشــد. محققان کالج ســامت عمومی کلرادو در پژوهشی جدید 
به این نتیجه رســیده اند که کمتر نشســتن و انجام فعالیت هایی 
به ســبک قدم زدن در محل کار می تواند به حفظ تناسب اندام و 

کاهش وزن کمک کند.
در این پژوهش جدید،  محققان اطاعــات مربوط به کاهش وزن 
30 داوطلب را که 13/6کیلوگرم وزن کم کرده و برای یک ســال 
این کاهش وزن را حفظ کرده بودند، 33 نفــر که از وزنی متعادل 
برخوردار بودند و 27 فرد مبتا به اضافه وزن را مورد بررســی قرار 
دادند. تمامی داوطلبانی که در این پژوهش حضور داشــتند برای 
یک هفتــه ابزار ردیــاب فعالیت های فیزیکی به همراه داشــتند. 
این ابزار مســتطیلی شــکل که ActivPAL نام دارد روی پوست 
ران پا می چســبد و به خوبــی می تواند تفاوت میان ایســتادن و 
نشستن را تشخیص دهد. نتایج بررســی داده ها نشان داد افرادی 
که توانســته بودند وزن کم کرده و کاهش وزن خود را حفظ کنند،  
نسبت به افرادی که وزنی معمولی داشته و افراد دچار اضافه وزن، 
از فعالیت بدنی بیشــتری برخوردار بودند. این افراد روزانه بیش از 
12هزار قدم بر می داشــتند درحالی که میانگین قدم های روزانه 
داوطلبان متعــادل، 9000 و افراد دچار اضافــه وزن، 7000 قدم 
بود. افرادی که کاهش وزن داشــتند همچنیــن روزانه 40 دقیقه 
فعالیت بدنی متوســط تا شــدید داشــتند که این زمان در میان 
دو گروه دیگر به ترتیب بــه 17 و 9 دقیقه کاهــش پیدا می کرد. 
مهم تر از همه اینکــه این افراد، از دو گروه متعــادل و چاق، کمتر 
می نشســتند. به گفته محققان افرادی که کاهش وزنی ثابت شده 
داشــتند نســبت به دو گروه دیگر 58 دقیقه کمتر می نشستند و 
در ازای آن به فعالیت هایی ســبک مانند قدم زدن در فضای اداره 
مشــغول می شــدند. درحال حاضر به افرادی که می خواهند وزن 
خود را کنترل کنند، توصیه می شــود که در هفتــه 300 دقیقه، 
روزی 60دقیقه و پنج روز از هفته، فعالیت های با شــدت متوسط 
انجام دهند. اما در ایــن توصیه ها به افزایش میــزان فعالیت های 

سبک یا کاهش فعالیت های نشسته اشاره ای نشده است.

طبق مطالعــه جدید تغذیــه ای، افــراد مبتا بــه دیابت نوع2 
می توانند با مصرف رژیــم غذایی حاوی پروتئیــن باال در مدت 

6هفته، چربی کبدشان را تا 48 درصد کاهش دهند.
تیم محققان موسســه تغذیه ای انســانی آلمان دریافتند رژیم 
غذایی حاوی میزان باالی پروتئین، تاثیر قابل توجهی بر کاهش 
چربی کبد افراد مبتا بــه دیابت نوع2 دارد. بــه گفته محققان، 

عمدتا پروتئین گیاهی یا حیوانی در این مورد فرقی ندارد.
آندریاس فایفر، سرپرســت تیم تحقیق، در این بــاره می گوید: 
»بیماری کبد چرب غیرالکلی، شــایع ترین نــوع بیماری مزمن 
کبدی اســت که در صورت عــدم درمان، موجب بــروز بیماری 
دیابت نوع2 می شــود و می توانــد تبدیل به ســیروز کبدی و 

درنتیجه منجر به مرگ شود.«
در مطالعات مختلف در سراســر جهان به بررســی تاثیرات رژیم 
غذایی حاوی میزان باالی پروتئین بر متابولیسم انسانی پرداخته 
شده است. در بســیاری از این مطالعات، دانشــمندان تاثیرات 
ســودمندی بر وزن بدن، میزان چربی کبد، میزان چربی خون، 
میزان گلوکز خون در بلندمدت و حفظ توده عضانی را مشاهده 
کرده اند. در برخی مطالعات هم این نتیجه گیری حاصل شــده 
که مصرف بــاالی پروتئین مــی تواند موجب کاهــش فعالیت 

انسولین شده و بر عملکرد کلیه ها تاثیر بگذارد.
در مطالعــه فعلــی، محققــان آلمانی تاثیــر دو رژیــم غذایی 
پُرپروتئین را بر متابولیسم 37 مرد و زن 49 تا 78 ساله که مبتا 
به دیابت نوع2 بودند، بررســی کردند. در اکثر شرکت کنندگان 

کبد چرب هم وجود داشت.
هر دو رژیم غذایــی حاوی میزان باالی پروتئیــن، فقط از لحاظ 
منبع گیاهی یا حیوانی با یکدیگر فرق داشتند. منبع اصلی گروه 
پروتئین گیاهــی، غذاهایی نظیر نودل یا نان بــود که با پروتئین 
نخود غنی شــده بودند. گروه پروتئین حیوانی شامل محصوالت 

لبنی کم چرب و همچنین گوشت سفید و ماهی بود.
به گفتــه فایفــر، »نتایج نشــان داد همه شــرکت کنندگان در 
مطالعه، از مزایای رژیم غذایی حاوی پروتئیــن باال بهره بردند، 
تاثیــرات منفی بر عملکــرد کلیه ها یــا متابولیســم گلوکز هم 
مشاهده نشد. اما نتایج نشان داد که میزان چربی کبدی به شکل 
قابل توجهی کاهش یافت و در نیمی از شرکت کنندگان تا بیش 

از 50 درصد این کاهش مشاهده شد.«
وی در ادامه می افزاید: »همزمان با این نتایج، شــاهد تغییرات 
مطلوبی در کبد و متابولیســم چربی، بهبود حساسیت انسولین 
در شــرکت کنندگان و کاهش قابل توجه فاکتــور 21 هورمون 

فیبروباست در خون نیز بودیم.«

اگزما در اثر خشــکی پوســت، آلودگی های محیطی، استفاده از 
وسایل گرمایشی مانند شوفاژ و سایر عوامل دیگر ایجاد می شود.

خلیل فارســی نژاد متخصص پوست گفت: شــایع ترین بیماری 
پوستی در فصل های مختلف متفاوت است.

وی در ادامه افزود: در فصل پاییز اگزما شایع ترین بیماری پوستی 
در افراد اســت که با توجه به شــرایط آب و هوایی در فصل ایجاد 
می شود. این متخصص پوســت اظهار داشت: اگزما در اثر خشکی 
پوست، آلودگی های محیطی، اســتفاده از وسایل گرماساز مانند 

شوفاژ و سایر عوامل دیگر ایجاد و تشدید می شود.
فارسی نژاد بیان کرد: استفاده از دستگاه بخور آب در خانه موجب 
افزایش رطوبت موجود در هوا و کاهش خشــکی پوست می شود، 
همچنین اســتفاده از کرم های مرطوب کننده مــی تواند در این 

زمینه بسیار موثر باشد.
وی تصریح کــرد: اســتفاده از صابون های قوی موجــب ایجاد و 
تشدید خشکی پوست در افراد و اســتفاده از شامپو بچه به عنوان 

بهترین شوینده برای پوست های خشک توصیه می شود.
این متخصص پوست با بیان اینکه اگزما مسری نیست، عنوان کرد: 
این بیماری پوســتی زمانی خطرناک می شــود که عفونت ثانویه 
روی آن ایجاد شود که در این صورت مراجعه سریع به متخصص و 

درمان به موقع آن ضروری است.

 سرکارتان روزی ۵۸ دقیقه 
کمتر  بنشینید

تحقیقات نشان می دهد؛

رژيم غذايی حاوی پروتئین باال؛ عامل 
کاهش چربی کبدچرب

شوفاژ، بیماری های پوستی 
را تشديد می کند

شلغم یکی از گیاهانی است که به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی 
برای پیشگیری و درمان ســرماخوردگی توصیه می شود. دکتر 
غامرضا کردافشاری با اشاره به خواص شــلغم می گوید: شلغم 
گیاهی سرشــار از فیبر، ویتامین های B3، B2 ،B1، کلســیم، 
پتاسیم، آهن و فسفر است که می تواند با تقویت سیستم ایمنی، 
بدن را در مقابل بیماری های ویروســی و عفونی مقاوم کرده و به 
درمان ســرماخوردگی کمک کند. این گیاه مقوی و اشتهاآور، نه 
تنها در تسکین ســرفه و کاهش التهاب مجاری تنفسی، بلکه در 
درمان یبوســت، کاهش قند خون و تقویت کبد نیز موثر است. 
این متخصص طب ســنتی می افزاید: هرچند شلغم منبعی غنی 
از انواع ویتامین هاســت، نحوه پخت این گیــاه در حفظ خواص 
آن بی تاثیر نیست. وی در خاتمه خاطرنشان می کند: در هنگام 
سرماخوردگی، بخور شلغم در رفع گرفتگی بینی و التهاب مجاری 

تنفسی موثر است.

محققان دریافته اند وجود گروهی از ســلول هــای تومور در 
نمونه خون بیمار مبتا به ســرطان پروستات، می تواند میزان 

گسترش بیماری را نشان دهد.
محققان دانشگاه کوئین مری لندن با بررسی حدود 80 نمونه 
خون گرفته شده از مردان مبتا به ســرطان پروستات، برای 
اولین بار دریافتند که وجود این نوع ســلول ها در خون، نشانه 
امیدبخشــی در پیش بینی روند پیشــرفت سرطان پروستات 

است.
دکتر یانگ جی لو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»تحقیق ما نشــان می دهد که تعداد این سلول های خاص در 
نمونه خون بیمار، نشانگر خوبی برای پیش بینی روند پیشرفت 
سرطان پروستات است. با شناســایی این سلول ها که توانایی 
حرکت و جابه جایی در بــدن را دارند، ما می توانیم به شــیوه 

جدید احتمالی کنترل این بیماری دست یابیم.«

پیش بینی سرطان پروستات 
با کمک سلول های تومور در خون

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

 آيا غلظت خون 
با آسپرين و 
اهدای خون 

درمان می شود؟!

یک فوق تخصص خون و ســرطان گفت: برخی افراد تصور می کنند 
غلظت خون را با مصــرف قرص آســپرین یا اهدای خــون می توان 
کنترل کرد؛ اما علت غلظــت خون را باید با مراجعه به پزشــک جویا 
شد و متناسب با تشخیص پزشــک به درمان آن پرداخت. دکتر مهیار 
منصوری اظهار کرد: در برخی مواقع غلظت خون به خاطر اســتعمال 
سیگار است و به دلیل کاهش اکســیژن خون، فرد دچار غلظت خون 
می شــود. وی با بیان اینکه افرادی که به بیمــاری قلبی و ریوی دچار 
هستند نیز ممکن است دچار غلظت خون شــوند، ادامه داد: جاهایی 

که اکســیژن کم اســت، غلظت خون ایجاد می شــود. البته برخی از 
غلظت های خون، بیماری های زمینه ساز ســرطان هستند. این فوق 
تخصص خون و سرطان بالغین افزود: »پلی سیتمی ورا« نوعی بیماری 
یا اختال خونی اســت که در آن مغز و اســتخوان بیش از حد مورد 
نیاز گلبول قرمز می ســازد و در این نوع امکان دارد به ســرطان خون 
تبدیل شود. منصوری اضافه کرد: استعمال سیگار، زندگی در مناطق 
کوهســتانی)ارتفاعات( و بیماری های قلبی و عروقــی منجر به ایجاد 
غلظت خون در افراد می شــود؛ اما این بیماری ها زمینه ســاز سرطان 

نیستند. این هماتولوژیست و آنکولوژیست گفت: چنانچه فردی دچار 
غلظت خون باشد باید علت آن را از یک فوق تخصص خون و سرطان 
جویا شود. وی با بیان اینکه در بین برخی افراد باب شده که می گویند 
چنانچه غلظت خون دارید قرص آسپرین، استفاده یا خون اهدا کنید، 
بیان کرد: این تجویز از هر کسی برمی آید و استفاده دو مورد فوق تنها 
در حد یک مسکن ساده بوده و نیاز اســت افراد علت غلظت خون را با 
مراجعه به پزشک جویا شوند و چنانچه علتی زمینه ای دارد، متناسب با 

تشخیص پزشک به درمان بپردازد.

جلوگیری از سرماخوردگی 
با خوردن شلغم

شــنا یکي از محبوب ترین ورزش ها در بین اقشار مختلف مردم 
است. فردي که شنا مي کند، نه تنها از این طریق احساس راحتي 
و نشاط مي کند بلکه در اثر شنا کردن، قابلیت هاي جسماني خود 
را از قبیل استقامت دستگاه گردش خون و تنفس، قدرت، سرعت 

و انعطاف پذیري مفاصل شانه و مچ پا افزایش مي دهد. 
شنا ورزشي است که از سن نوزادي تا کهنســالي مي توان آن را 
انجام داد و به طور کلي هیجان و اضطراب را کاهش داده، عضات 
را قوي و محکم و بدن را نــرم و انعطاف پذیر مي ســازد و باعث 
مي شــود فرد انرژي بیشــتري براي انجام کارهــاي روزانه خود 

داشته باشد.
تغییرات فیزيولوژيكي که در اثر تمرينات استقامتي   

شنا در بدن به وجود مي آيد
تمرینات استقامتي به معني شناي مداوم در مسافت هاي طوالني 
مثل شــناي 400 متر، 600 متر،800 متــر،1400 متر و حتي 

مسافت هاي بیشتر است.
یکي از امتیازهاي این نوع تمرین این اســت کــه احتیاج بدن را 
به دســتگاه انتقال اکســیژن افزایش مي دهد و در نتیجه سبب 

تغییرات زیر در بدن مي شود:
افزایش بــازده قلب، کاهش ضربان قلــب، افزایش کیفیت خون 
از نظر حمل مقدار بیشتري از اکســیژن ذخیره شده و گلیکوژن 
در جگر و ماهیچه ها و افزایش تعــداد میتوکندري ها در تارهاي 

ماهیچه اي.

 ماهیچه هايي که در شنا به کار گرفته مي شوند
1. ماهیچه هاي پايین برنده دســت: ماهیچه پشتي بزرگ، 
ماهیچه سینه اي بزرگ، ماهیچه گرد بزرگ و سرطویل، ماهیچه 

سه سربازویي.
2. ماهیچه هاي گرداننده داخلي دســت: ماهیچه سینه اي 
بزرگ، ماهیچه پهن پشــتي، ماهیچه گرد بزرگ و ماهیچه تحت 
کتفي. این ماهیچه ها قســمت باالیي دســت را به طرف داخل 

مي چرخانند.

اهمیت رژیم غذایی در دوران کودکی تنها در سامت و تعادل 
آن خاصه نمی شود؛ عاوه بر حفظ این دو ویژگی، غنی سازی 
رژیم غذایی کودکان از نقطه نظر حفظ ســامت مغزی نیز از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
به بیان دقیق تر، در این ســنین باید مواد غذایی موثر در بهبود 
عملکرد مغزی، حافظه و تمرکز مورد توجه واقع شــوند. شبیه 
بدن، مغز نیز مواد مغذی را که از طریق غذا وارد بدن می شود، 
جذب می کند. در ادامه، بهترین مــواد غذایی موثر بر تقویت 

توان ذهنی کودکان ذکر خواهد شد.
1- سالمون

ماهی های چرب مثل ســالمون، منبع بسیار غنی از اسیدهای 
چرب امگا 3 بــوده و برای رشــد و عملکرد مغــزی مورد نیاز 
هســتند. دریافت مقادیر کافی از این اسیدهای چرب موجب 
تقویت مهارت های ذهنی کودکان می شــود. ساندویچ ماهی 
سالمون با نان گندم ســبوس دار می تواند گزینه مناسبی در 

برنامه غذایی کودکتان باشد.
2-  تخم مرغ

تخم مرغ، منبع غنی پروتئینی و زرده آن حاوی کولین اســت  
که یک ماده مغذی مهم برای تقویت حافظه به شــمار می رود. 
غنی سازی برنامه غذایی کودکان با تخم مرغ به ویژه در وعده 
صبحانه و پیش از مدرسه، نقش بسزایی در تقویت قوای ذهنی 

آنها دارد.

3-  کره بادام زمینی
به طو معمول، کودکان به کره بادام زمینی عاقه دارند. بنابراین 
می توان این ماده غذایی را به صورت یک میان وعده مناســب 
حاوی ویتامین E )آنتی اکسیدانی که از غشاء عصبی محافظت 
می کند( برای یکی از زنگ های تفریح کودکان در مدرســه در 
نظر گرفت؛ عاوه براینکه حاوی تیامین )ویتامین B 1( بوده و 
برای سامت مغزی مفید اســت. گلوکز موجود در آن نیز برای 

مغز انرژی فراهم می کند.

غذاهايی برای سالمت مغزی کودکان )1( آيا تا به حال به فوايد درمانی شنا دقت کرده ايد؟!)1(

توصیه پزشكی

جسم، مرکب روح است و اقتضای ســفرهای عاشقانه نیز 
این اســت که این مرکب، همراه و راهوار باشد. لذا در شور 
ســفری چون پیاده روی اربعین نیز چــاره ای از تیمار این 
مرکب نیســت تا در خدمت روح مشتاق باشــد و نه مانع 

طریق او.
11- وسایلی مانند عینک طبی، سمعک، عصا و... را هرگز 
فراموش نکنید. ترجیحا و به ویژه در مکان های شلوغ، از بند 
عینک استفاده کنید. به همراه داشتن یک عینک ذخیره را 

هم مدنظر داشته باشید.
12- در ســاعات میانی روز، با تابش آفتاب و نیز در صورت 
وزیدن باد، از عینک آفتابی یا کاه لبه دار و ضدآفتاب های 
مناســب اســتفاده کنید. در صورت نیاز، ماساژ یک پماد 

ویتامین AD ساده هم مشکل شما را حل می کند.
13- در طول مســیر از لباس های نخی، گشــاد و راحت 

استفاده کنید.
14-    از افراط در مصرف چای و قهوه های غلیظ و پررنگ 
و پرشــکر عراقی پرهیز کنید. از ایشان بخواهید برای شما 

چای کم رنگ بریزند.
خســتگی، گرفتگی و کوفتگــی عضالت؛ 

دردهای مفصلی
1- کفش طبی دارای پاشنه نرم، مناسب ترین کفش برای 
پیاده روی است تا به کمر فشــار زیادی وارد نشود. پاشنه 
بلند کفش یــا کفی نــازک آن، از عوامل مســتعدکننده 

مشکات عضانی- مفصلی در طول سفر است.
2- چون در طول سفر پاها ورم می کنند بهتر است از کفش 

بنددار استفاده شود تا فشار کمتری به پاها وارد شود.
3- از مدتی قبل از سفر، به طور منظم و افزاینده پیاده روی 

کنید.
4- بدون عجله پیاده روی کنید. طــول زمان پیاده روی را 
بیشتر و مسافت طی شده هر روز را کمتر کنید. پیاده روی 
با شتاب و زیاد در روز اول، موجب گرفتگی شدید عضات 

خواهد شد.
5- ســرعت راه رفتن خود را کم و طــول گام های خود را 

کوتاه کنید.
6- اگر احساس خســتگی زیاد، تعریق بیش از حد، طپش 
قلب یا افت فشار داشــتید، پیاده روی را قطع کنید و بعد از 

چند دقیقه استراحت، به آرامی مسیر را ادامه دهید.
7- بســته به قــوای بدنــی خــود، در فواصــل منظم، 

استراحت های کوتاهی در حین پیاده روی داشته باشید.
8- سعی کنید وسایلتان به اندازه ای باشد که همه آنها در 
کوله جای بگیرند. حمل وســیله اضافی با دست، به شانه و 

ستون فقرات فشار می آورد.

نكات بهداشتی 
برای زوار اربعین )2(

متاسفانه این روزها مسدود شدن رگ های خونی به پدیده ای 
شایع تبدیل شده اســت که در نتیجه تجمع پاک های چربی 
در رگ ها ایجاد شده و به سمت قلب و مغز کشیده می شوند. این 
پدیده بسیار خطرناک است چون مانع از گردش خون، رسیدن 
اکسیژن و مواد مغذی می شود؛ در این صورت این ترکیبات به 
ارگان ها و بافت های بدن نمی رســند و در نتیجه واکنش های 
خطرناکی مانند خونریزی مغزی، ســکته قلبی یا بیماری های 
عروق کرونری بروز می کند. در این مطلــب چند ماده غذایی 
طبیعی معرفی می کنیــم که بدون ایجاد عــوارض جانبی، به 
رفع شدن مشــکل کمک کرده و خون را رقیق و جریان آن را 

راحت تر می سازد. لطفا با ما همراه باشید.
آنچه متخصصان حوزه ســامت را نگران می کند این است که 
پدیده مسدود شدن رگ ها به طور کاما پنهان و بدون عامت 
خاصی بروز می کند. در واقع نبود عائم ظاهری این مشکل یا 
اشــتباه گرفتن آن با بیماری های دیگر، تشخیص را دشوارتر 
می ســازد. ســیگاری ها، افراد کم تحرک و افرادی که از چاقی 
مفرط رنج می برند جزو افرادی هســتند که بیشتر در معرض 
انسداد رگ های خونی قرار می گیرند. عاوه بر این افرادی که از 

دیابت نوع 1 یا 2 رنج می برند و همچنین افراد مبتا به آرتریت 
نیز باید بیشتر حواسشان به احتمال بروز این مشکل باشد. خبر 
خوب اینکه می تــوان گرفتگی عروق را با کمــک مواد مغذی 
ضروری برطرف کرد که به دفع سریع پاک های چربی کمک 

می کنند. در ادامه این مواد را معرفی می کنیم.
شیر سیر

سیر حاوی ترکیبات گوگردی بوده و آنتی اکسیدانی است که 
باعث کاهش چربی های موجود در جداره عروق می شوند. این 
ماده غذایی به گشاد شــدن رگ ها کمک کرده و جریان خون 
را بهبود می بخشــد. در نتیجه خون به راحتی در بین بافت ها و 

سلول ها جریان پیدا می کند.
مواد الزم: سیر 3 حبه، شیر 1 لیوان )معادل 250 میلی لیتر(

کافی اســت ســیر را خرد کرده و با یک لیوان شیر بجوشانید. 
اجازه دهید محلول خنک شود و آن را قبل از خواب بنوشید.

شیر طاليی
ترکیب زردچوبه، عســل و شــیر، یک نوشــیدنی فوق العاده 
به وجود مــی آورد که در طب ســنتی به آن »شــیر طایی« 
می گویند. این نوشــیدنی حاوی ترکیبات آنتی اکســیدان و 

ضدالتهابی فوق العاده ای اســت که خدمت زیادی به سامتی 
می کند. اگر به طور مرتب از این شــیر طایی استفاده کنید، 
از تشکیل لخته های خونی، جلوگیری شده و گردش خون فعال 
و در نتیجه چربی ها و توکسین های بدن به خوبی دفع می شود. 
از طرف دیگر این نوشــیدنی به کاهش میزان کلســترول بد و 

پیشگیری از بروز تصلب شرایین کمک می کند.
مواد الزم: پودر زردچوبه یک قاشــق چای خــوری )معادل 
5گرم(، عسل یک قاشق غذاخوری )معادل 25 گرم(، شیر یک 

لیوان )معادل 200 میلی لیتر(
پودر زردچوبه را به یک لیوان شــیر گرم، اضافــه و آن را با یک 
قاشق عسل ترکیب کنید. این نوشیدنی را یک تا دو بار در روز و 

حداقل سه مرتبه در هفته میل کنید.
فلفل کاين

فلفل کاین حاوی ترکیب فعالی به نام کاپسایســین است که 
از اکسید شدن کلســترول بد در عروق، پیشــگیری و به این 
ترتیب از مسدود شدن آنها جلوگیری می کند. ترکیبات آنتی 
اکسیدانی موجود در این فلفل تند، تاثیر زیادی در خنثی کردن 
رادیکال های آزاد و بهبود جریان خــون دارد. به این ترتیب نیز 

خطر بیماری های قلبی عروقی کاهش پیدا می کند.
مواد الزم: فلفل کاین نصف قاشــق چای خــوری )معادل 2 

گرم(، آب داغ یک لیوان )معادل 250 میلی لیتر(
یک لیوان آب داغ را بجوشانید و فلفل کاین را به آن اضافه کرده 
و چند دقیقه آن را کنار بگذارید. این نوشــیدنی را دو مرتبه در 

روز استفاده کنید.
زنجبیل

ریشــه زنجبیل، یک درمان ضدالتهاب طبیعی اســت که به 
بهبود جریان خون و کاهش اکسایش کلسترول کمک زیادی 
می کند. میزان باالی ترکیبی به نام »جینجرول« در آن، خطر 
مسدود شدن عروق را کاهش داده و اثرات رادیکال های آزاد را 

که به بیماری های قلبی عروقی منجر می شود، خنثی می کند.
مواد الزم: ریشه زنجبیل رنده شــده یک قاشق چای خوری 

)معادل 5 گرم(، آب داغ یک لیوان )معادل 250 میلی لیتر(
ریشــه زنجبیل رنده شــده را به یک لیــوان آب داغ افزوده و 
اجازه دهید به مدت 5 دقیقه باقی بماند. محلول را صاف کرده 
و روزانه 3مرتبه میل کنید. هر روز و بــه مدت 3 هفته متوالی 
این کار را تکرار و البته اگر فشــار خون باال دارید، با پزشکتان 

مشورت کنید.
تخم کتان

تخم کتان یکی از بهترین درمان های طبیعــی برای مقابله با 
مشکات و بیماری های قلبی و التهابی است. چون حاوی میزان 
قابل توجهی آلفا لینولئیک اسید اســت. این اسیدهای چرب 
ضروری به پاکسازی رگ های مسدود شده کمک کرده و مانع 

از سفت شدن چربی ها در آنها می شود.
مواد الزم: تخم کتان 2 قاشــق چای خوری )معادل 20 گرم(، 

آب یک لیوان )معادل 200 میلی لیتر(
دو قاشــق چای خوری تخم کتان را در یک لیوان آب ریخته و 
اجازه دهید یک شــب تمام خیس بخــورد. روز بعد محلول را 

صاف کرده و آن را به صورت ناشتا میل کنید.

حفظ سالمت رگ ها از اهمیت بااليی برخوردار است؛ چون در صورت گرفتگی و مسدود شدن آنها، هیچ عالمت 
ظاهری مشخصی نخواهید داشت اما مشكالت جدی  برای سالمتی تان به بار خواهد آمد.

آنچه متخصصان 
حوزه سالمت را 

نگران می کند 
اين است که 

پديده مسدود 
شدن رگ ها، به 

طور کامال پنهان 
و بدون عالمت 

خاصی بروز 
می کند
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 جوینــدگان کنجکاو موجــودات فضایی همیشــه در جســتجوی پیدا کردن 
نشــانه های حیات در سایر سیاره ها هســتند، اما حاال ادعای عجیبی را مطرح 
کرده اند. » اســکات ســی وارینگ « پژوهشــگر و محقق فعــال در خصوص 
موجودات فضایی بــه تازگی ادعا کرده اســت که در یکــی از عکس هایی که 
 توسط ناسا در سال 2012 از سطح مریخ تهیه شــده است مورد عجیبی را پیدا 
کرده  است. بنا بر ادعای وی تصویر حکاکی شــده یک زن در حالی که بر روی 

یک تخته سنگ دراز کشیده است کامال قابل مشاهده است. 
 در این تصویر این زن حکاکی شــده با موها و لباس های بلند به نظر می رسد.

 » اســکات « در وبالگ خود در توضیح این عکس نوشــته اســت: من تاکنون 
در عکس های ناسا صدها مورد مشــابه پیدا کرده ام، اما هیچ کدام شبیه انسان 

نبودند. اما این یک موجود حکاکی شده شبیه انسان است. 
به نظر می رسد وی لباس های بلندی را پوشیده است.

گفتنی است؛ پیش تر نیز در یکی از عکس های آرشیوی مربوط به سفر آپولو 11 
به ماه که توسط ناسا منتشر شده بود شی ناشناسی در حال پرواز بود که برخی 

آن را یک سالح واقعی موجودات فضایی دانستند.

 شــرکت نوکیا قصد دارد از ابتدای ســال 201۷ میالدی دوباره وارد بازی شــود 
و بار دیگر در بازار جهانی گوشی های هوشمند، حضور پررنگ داشته باشد.

 منابع آگاه  اعــالم کردنــده اند که این شــرکت گوشــی هوشــمندی را با نام
 AnTuTu تکمیل کرده اســت و هم اکنون مراکز استانداردسازی Nokia D1C  
 و Geekbench بررســی های الزم را روی آن انجام می دهند تــا مجوز ورود آن 
 به بازار صادر شــود. روی این گوشی هوشمند سیســتم عامل اندروید۷/0 نصب 
شده است و این طور که روی شــبکه اجتماعی چینی Weibo مشخص شد، این 

گوشی هوشمند در رنگ های مشکی، سفید و طالیی ساخته شده است.
بر اســاس آخرین خبرهای موجود گفته می شــود که نخستین گوشی هوشمند 
 Snapdragon 430 نوکیا تصاویر را با کیفیت10۸0 در1۹20 و برای آن تراشه 
با هشت هســته پردازشــگر به همراه پردازنده گرافیکی Adreno 505 در نظر 

گرفته شده است.
این گوشــی هوشــمند رم ۳ گیگابایتی دارد و از دیگر امکانات به کار رفته در آن 
می توان به حافظه داخلی ۳2 گیگابایتی، دوربین 1۳ مگاپیکسلی و دوربین سلفی 

۸ مگاپیکسلی اشاره کرد.

اگر چه مایکروسافت هنوز از هدســت هولولنز خود به عنوان ابزار جنگی استفاده 
 نکرده اســت، اما یک شــرکت اوکراینــی بــه نــام LimpidArmor هولولنز را 
در کالهخود سربازان به کار گرفته اســت.  LimpidArmor معتقد است فناوری 
واقعیت مجازی مــی تواند کارکردهــای نظامی فراوانی پیدا کنــد و کالهخودی 
برای استفاده ســربازان طراحی کرده که در آن از هدست واقعیت مجازی هولولنز 
شرکت مایکروسافت استفاده شده اســت. این کالهخود برای استفاده فرماندهان 
تانک ها طراحی شــده تا بتوانند از آن در کنار دوربین های سیســتم های بررسی 
محیطی به منظور افزایش شــناخت و اطالعات خود از محیــط اطراف بهره ببرند. 
این دوربین ها در دو طرف تانک ها و دیگر وســایل نقلیه جنگی نصب می شــوند 
و تصاویری را از محیط نبرد به تانک مخابره می کنند. اســتفاده از هدســت های 
 واقعیت مجــازی در محیــط نبرد ردگیــری خودکار اهــداف را تســهیل کرده 
و شناسایی دشمن و نیروهای خودی و موقعیت هر یک را تسهیل می کند. شرکت  
LimpidArmor ماه گذشته هدســت های واقعیت مجازی خود را در نمایشگاه 
 تسلیحات و امنیت در شــهر کیف به نمایش گذاشــت. طراحی این سیستم فعال 

به طور آزمایشی صورت گرفته و فعال برنامه ای برای عرضه تجاری آن وجود ندارد.

صدور مجوز ورود نخستین گوشی هوشمند تصویری شبیه جنازه یک زن در مریخ!
نوکیا به بازار

تجهیز کالهخودهای جنگی به هدست های 
واقعیت مجازی

پیشنهاد سردبیر: 
تصویری شبیه جنازه یک زن در مریخ!

سال 200۷ میالدی زمانی که » استیو جابز « مدیرعامل وقت اپل برای 
نخســتین بار گوشی هوشــمند آیفون را معرفی کرد، » اســتیو بالمر « 
 مدیرعامل وقت مایکروســافت نظر مثبتی در مورد این دستگاه نداشت 

و از او پرسیده شده بود که در مورد آیفون چه فکری می کند؟
او پاسخ داد این گوشــی هوشمند به صورت گســترده وارد بازار جهانی 
نمی شــود و مورد اســتقبال کاربران قرار نمی گیرد. زیرا گوشی مذکور 
صفحه کلید سخت افزاری QWERTY ندارد. بالمر گفته بود یک گوشی 
هوشــمند مانند آیفون بدون صفحه کلید ســخت افزاری کامل دستگاه 
 خوبی نخواهد بود. هم اکنون10 ســال از آن زمان می گــذرد و بالمر که 
این روزها هیچ موقعیت بزرگی در عرصه فناوری ندارد، به اشــتباه خود 
اعتراف کرده اســت. او همچنین گفت که اگر زمان به عقب برمی گشت، 

زودتر از این تمرکز مایکروسافت را روی سخت افزار می گذاشت.
بالمر توضیح داد پس از آنکه سری محصوالت Surface را معرفی کرد، 
هیئت مدیره شرکت هیچ حمایتی از Surface RT صورت نگرفت،  این 

شرکت سرانجام تصمیم گرفت تبلت Surface Pro را روانه بازار کند.
» بیل گیتس « بنیانگذار مایکروســافت هم در این زمینه با بالمر موافق 
نبود و از طرح های او برای حضور در بازار سخت افزار پشتیبانی نکرد. این 
اتفاق سرانجام باعث خرید مرکز توسعه دستگاه ها و خدمات نوکیا توسط 

بالمر شد و یکی از بزرگ ترین اشتباهات شرکت مایکروسافت را رقم زد.

بنابر شایعات منتشر شده در خبرگزاری های ژاپنی، اپل قصد دارد رنگ 
Jet White یا سفید براق را در کنار جت بلک برای آیفون ۷ عرضه کند.

وبســایت ژاپنی Macotakara در زمینه  فاش کردن اطالعات در مورد 
آیفون های اپل سابقه ای بدی ندارد و می توان گفت در۵0 درصد مواقع، 
شایعات منتشر شده توسط این ســایت صحت داشته اند. حاال ماکاتاکارا 
مدعی شده است که اپل قصد دارد گزینه رنگ سفید براق را نیز به آیفون 
۷ اضافه کند. به نظر می رســد اپل با این کار قصد دارد تعداد گزینه رنگ 
موجود برای آیفون ۷ را از ۵ به ۶ عدد برساند که البته با توجه به سابقه ای 
که از اپل ســراغ داریم انجام ایــن کار کمی نامعقول به نظر می رســد. 
 همچنین اســتفاده از نام Jet White نیز کمی عجیب به نظر می رسد 
چرا که در رنگ جت بلک منظــور از لغت جت، یعنی ســیاه ترین رنگ 
ممکن و به این دلیل قــرار گرفتن نام جت در کنار رنگ ســفید معنای 
 نامفهومی خواهد داشت. البته ممکن اســت منبع این وبسایت که یکی 
از تامین کنندگان قطعا اپل اســت، به عملکردی مشابه رنگ جت بلک 
اشاره کرده و منظور او براق بودن رنگ سفید همانند جت بلک بوده است. 
 البته ماکاتاکارا نیز اشــاره کرده که این اطالعات قابل اعتماد نیســتند.

در نظر داشته باشــید که آیفون ۴ اس که در ســال 2011 معرفی شد، 
آخرین گوشی اپل بوده است که به طور کامل رنگ سفید داشته است.

درحال حاضر هواوی بزرگ ترین تولیدکننده گوشــی های هوشــمند 
در کشــور چین و ســومین در کل دنیا محســوب می شــود. براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته توســط این غول چینی، تا دوسال دیگر 
میزان تولید گوشی های هوشمند توسط آن از اپل پیشی گرفته و تبدیل 
به دومین تولیدکننده در دنیا خواهد شــد. هواوی در سال 201۶ موفق 
به فروش بیش از100 میلیون دستگاه شــده، البته این آمار چند هفته 
پیش منتشر شده است. در روزهای گذشته این شرکت از پرچمدارهای 
جدید خود یعنی هواوی میت ۹ و هواوی میت ۹ پورشه دیزاین رونمایی 
کرد، دســتگاه اول همان فبلت پرچمداری اســت که مدت ها برای آن 
چشم انتظار بودیم، درحالی که دستگاه دوم یک گوشی هوشمند لوکس 
محسوب می شود که قیمتی بالغ بر1۴00 یورو دارد و از مشخصات فنی 
باالتری نسبت به میت ۹ معمولی و نمایشــگر خمیده دوگانه برخوردار 
اســت. گفته می شــود که هواوی در حال برنامه ریزی برای معرفی یک 
گوشی هوشــمند باالرده در ماه آینده است. براساس گفته های تحلیلگر 
چینــی، Pan Jiutang، هواوی درحال آماده شــدن برای معرفی یک 
گوشی هوشمند بوده که به صفحه نمایش خمیده سامسونگ مجهز شده 
و تمرکز در این دســتگاه بر روی هوش مصنوعی است که برای رسیدن 
به این هدف، دستگاه موردنظر به تعدادی سنســور مجهز می شود. این 
تحلیلگر ادعا می کند که هواوی مــدل جدید را به افراد مورد اعتماد خود 
نشان داده و همگی آن را بی نظیر و خیره کننده توصیف کرده اند. ما هنوز 
اطالعی از مشخصات فنی این مدل نداریم ولی به احتمال زیاد پردازنده 
 جدیــدHisilicon kirin۹۶0 قلب تپنــده آن بوده و هــواوی آن را به

 ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی مجهز کند، اندازه نمایشگر 
نیز نامعلوم است. برای کسب اطالعات بیشتر در آینده، با ما همراه باشید.

استیو بالمر: در مورد آیفون اشتباه 
فکر می کردم

احتمال عرضه آیفون 7 اپل 
در رنگ سفید براق

یک اسمارت فون پرچمدار خاص 
از هواوی در راه است    

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. اپلیکیشــن موزیک پلیر پیش فرض، همیشــه نقطه ضعف بزرگ 
سازندگان گجت های هوشمند اندرویدی بوده است. 

شــاید از بین تمام برندهای مطرح فقط سونی توانسته مشتریانش 
را از بابــت موزیــک پلیر راضــی نگــه دارد، الباقی بــرای گوش 
دادن به موســیقی اپلیکیشــن هــای قدرتمند شــخص ثالث را 
ترجیــح می دهنــد. اگر رابــط کاربری زیبــا و راحتی اســتفاده 
 مهم تریــن معیارهای تــان برای دانلــود موزیک پلیر هســتند،

Phonograph کــه امــروز معرفــی مــی کنیم مــی تواند 
انتخاب بســیار ایده آلی برای تان باشــد. فونوگراف را یک توسعه 
دهنده مســتقل طراحی کرده، اما بایــد اعتراف کــرد که نتیجه 
کار او از محصــوالت بعضی اســتودیوهای بزرگ هــم بهتر بوده 
 اســت. کریم ابو زیــد با فونوگــراف توانســته به بهترین شــکل 
 زیبایــی هــا و کاربردهــای زبــان طراحــی متریال گــوگل را 
بــه نمایش بگــذارد. ظاهر زیبــا، جا بــه جایی آســان و امکانات 
خوب شــخصی ســازی بــزرگ تریــن نقــاط قــوت فونوگراف 

هســتند. این موضوع را همــان پنج دقیقــه اول اســتفاده از اپ 
متوجه مــی شــوید. اوال تعیین رنگ قالــب فونوگــراف کامال به 
 دســت خود شماســت و از میان ســه تم روشــن، تاریک و سیاه 
) بــرای نمایشــگرهای AMOLED ( می توانید مناســب ترین 
 را برای پــس زمینــه آن برگزینیــد. در فونوگراف مــی توانید به 
آهنگ ها از دو شــیوه دسترسی داشته باشــید: مراجعه به آرشیو 
طبقه بندی شــده یا از طریق جســتجو در پوشــه هــای حافظه. 
آرشــیو یــا کتابخانه فونوگــراف فایل هــای صوتی را بر اســاس 
عنوان، آلبــوم، نــام هنرمند و پلی لیســت طبقه بنــدی کرده تا 
خیلی راحــت آن هــا را پیدا کنید. پلی لیســت هــای فونوگراف 
 هم بســیار کاربــردی انــد. اپلیکیشــن بــه طور پیــش فرض 
 دســته هایی مثل آهنگ های اخیر، بیشــترین پخش شــده ها 
و آهنگ های محبوب را برای تان ساخته تا کار جستجوی آن ها را 
برای تان آسان کند. ساختار Queue یا فهرست پخش فونوگراف 
 هم به شــکل کشــویی بوده و تقریبا از اپل موزیــک الگوبرداری 
شده است. بدین صورت که برای عوض کردن آهنگ فقط کافیست 
 فهرست پخش شــناور را به سمت باال بکشــید تا تمام آهنگ های 
یک آلبوم یا پوشــه را به طور یک جا ببینید. شــما می توانید برای 

گرفتن این اپ به  https://goo.gl/Jc۷Xzc مراجعه کنید.

معمای  2002
 ۶ گرگ ۶ گوســفند را در ۶ دقیقه شــکار می کنند.

برای شکار۶0 گوســفند در۶0 دقیقه به چه تعدادی 
گرگ نیاز داریم؟

جواب معمای 2001
 فرد زندانی به شــاه می گوید: شــما من را توســط 

پلنگ ها می کشید:
 شــاه فکری می کنــد، میبیند اگر جمله را راســت 
 در نظــر بگیــرد باید توســط شــیرها او را بکشــد 

پس جمله دروغ می شود.
اگر جملــه را دروغ بگیرد باید توســط پلنگ ها او را 

بکشد، پس جمله راست می شود.
 پس چون مخ شــاه هنگ مــی کند زندانــی را آزاد 

می کند.
لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
 نام و شــهر محــل زندگــی خود بــه نشــانی زیر 

بفرستید:
mazaheri.zayanderoud@gmail.com

تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

معرفی اپلیکیشن Phonograph؛ 

موزیک پلیری قدرتمند برای 
ساده پسندها

سپر مغناطیسی زمین
 ترک برداشت !

بــزرگ ترین و حســاس ترین دیده بان پرتــو کیهانی 
 جهان در هند یــک انفجــار از پرتوهــای کیهانی را 
ثبت کرده که نشــان دهنده وجود یک شکاف در سپر 

مغناطیسی زمین است.
تلسکوپ GRAPES-3 muon در آزمایشگاه پرتوی 
کیهانی موسســه تحقیقــات پایه تاتا در هند، ســال 
گذشــته انفجــاری از پرتوهای کیهانی بــا قدرت20 
گیگاالکترون ولت را ثبت کرده بود که دو ساعت طول 

کشید.
 این انفجــار زمانــی رخ داد کــه یک ابــر غول پیکر 
از پالسمای منتشر شــده از تاج خورشیدی با سرعت 
 2/۵ میلیون کیلومتر در ســاعت با زمین برخورد کرد 
 و منجــر به فشرده ســازی عظیم مغناطوســفر زمین 

و ایجاد یک توفان ژئومغناطیسی شدید شد.
 بــر اســاس مقالــه ای کــه بــه تازگــی در مجلــه

Physical Review Letters منتشــر شــده، این 
توفان مغناطیسی شدید باعث ایجاد شفق های قطبی 
و قطع سیگنال های رادیویی در بسیاری از کشورهای 

واقع در عرض جغرافیایی باال شد.
مغناطوســفر زمین در شــعاع یک کیلومتر گسترش 
 پیدا کــرده و به عنــوان اولین خط دفاعــی، از زمین 
در برابر جریانات مداوم پرتوهای خورشیدی و کیهانی 
و در ادامه در برابر تابش های به شدت پرانرژی حفاظت 

می کند.
چندین شبیه سازی توســط محققان نشــان داد که 
میدان مغناطیســی زمین به طور موقت به دلیل وقوع 
اتصال مجدد مغناطیسی شکاف برداشــته و به ذرات 
پرتوهای کیهانی کم انرژی اجــازه داده تا به جو زمین 

وارد شوند.
میدان مغناطیســی زمین ایــن ذرات را تا حدود1۸0 
 درجــه از ســمت روز زمین به ســمت شــب آن خم 
 GRAPES-3 muon کــرده بــود کــه تلســکوپ 
 در حدود نیمه شــب 22 ژوئــن 201۵ موفق به ثبت 

این انفجار شد. 
رایانــه12۸0  یــک  توســط  داده هــا  ایــن 
 هســته ای در آزمایشــگاه پرتــوی کیهانــی هنــد 
مورد بررسی و شبیه ســازی قرار گرفت و یافته های آن 

به تازگی منتشر شده است.
توفان های خورشــیدی می توانند باعث اختالل شدید 
در زمیــن از طریق قطع شــبکه برق و سیســتم های 
جی .پی .اس شــده و همچنین عملیات ها و ارتباطات 

ماهواره ای را مختل کنند.

 تنها زمانی که ما نگران تلفن های هوشــمند خود می شــویم، 
آن لحظه ای اســت که پیغام هشــدار به اتمام رســیدن باتری 
را دریافت می کنیم. مخصوصا زمانی که بــه پریز برق یا ابزاری 
برای شارژ مجدد دسترســی نداریم. اگر در این شرایط باشید، 
چه کاری انجام می دهید؟ با تشــکر از این ۵ روش که در ادامه 

خواهیم گفت، دیگر جای نگرانی برای شارژ باتری وجود ندارد.
1- شارژ مجدد با استفاده از صدا

اگر اولین واکنش شما در مقابل هشدار به اتمام رسیدن باتری، 
جیغ کشیدن است، به این کار ادامه دهید!

 به لطف دیوایســی که توســط یکی از دانشــگاه های کشــور 
کره جنوبی طراحی شــده اســت، صدای شــما به شارژ شدن 
 باتری دستگاه کمک می کند! طرح اولیه، قادر است تا از صدایی 

با امواج 100 دسی بل، ولتاژ ۵0 میلی ولت را استخراج کند. 
این میزان صدا، هنــگام ترافیک های ســنگین، عبور هواپیما 
از باالی ســر یا جیغ زدن به وجود می آید. رونــد تولید انرژی 
الکتریکی به وســیله لرزش دو الکترود منعطف و تولید اکسید 

روی میان آنها ایجاد می شود.
2- شارژ مجدد با استفاده از یک قطعه دارای اهرم

اگر تمایل ندارید از روش اول استفاده کنید، راه دوم مناسب تر 
 اســت. با خرید این قطعــه ۷۵ دالری، می توانید با اســتفاده 
از چرخش مچ خود، انرژی مــورد نیاز برای شــارژ دیوایس را 
 تامین کنید. این قطعه کــهBoostTurbine۴000 نام دارد، 
از چراغ های LED بهره می برد که میزان شــارژ را به شما اطالع 
 داده و ضمانــت می دهد که می تواند تلفن هوشــمند شــما را 

با چرخاندن اهرم آن در حدود چهار دقیقه، به اندازه یک تماس 
یک دقیقه ای شارژ کند.

۳- شارژ مجدد با استفاده از باد
در روش سوم، از یک فن اســتفاده می کنیم و با استفاده از باد، 
دستگاه خود را شــارژ می کنیم. برای شارژ دیوایس خود، کافی 
است که تلفن هوشمند خود را داخل کیس iFan گذاشته، آن 
را جلوی دوچرخه خود قرار داده و به مدت هشت ساعت در شهر 
حرکت کنید. به این ترتیب، شــما انرژی الزم برای کامل شدن 
شارژ گجت خود را تامین کرده اید. در حال حاضر این کیس تنها 
 برای آیفون تولید شده است. اما ایده این کار واقعا خالقانه بوده 

و هم برای کاربر و هم برای محیط زیست مفید است.
۴- شارژ مجدد با استفاده از گرمای بدن

شــما حتی می توانید از خــواب خود برای شــارژ دیوایس تان 
 اســتفاده کنید. به جای اینکه تلفن هوشــمند خــود را تنها 
 در گوشه ای از اتاق برای گرفتن شــارژ رها کنید، اجازه بدهید 
تا همواره کنار شما باشد! محققان Vodafone اقدام به طراحی 

PocketPower کرده اند. 
به وســیله پارچه هایی از جنس کتان و در طول هشت ساعت، 
شــما می توانید تلفن هوشــمند خود را برای یک مکالمه 2۴ 
دقیقه ای شارژ کنید. تمامی این صحبت ها به شرایطی بستگی 

دارد که دمای این پارچه های کتانی روی ۳۷ درجه بماند. 
ایده این کار نامعقول به نظر می رســد. مخصوصا زمانی که در 

حال ورزش هستید یا برای مسافرت به خارج از منزل رفته اید.
۵- شارژ مجدد با استفاده از میوه ها و سبزیجات

شخصی به نام Caleb Charland موفق شد تا تلفن هوشمند 
لومیا۹۳0 خود را با اســتفاده از میوه ها و سبزیجات شارژ کند. 
برای انجام این کار، شما به۸00 سیب و سیب زمینی که توسط 
 ســیم هایی از جنس روی و مس به یکدیگر متصل شــده اند، 
نیاز داریــد. ترکیب ایــن موارد، قادر اســت تا انــرژی معادل 
 20 میلــی آمپر و حــدودا ۶ ولت تولیــد کند که برای شــارژ 

یک دیوایس، کافی به نظر می رسد.
با استفاده از این روش ها، شــما دیگر نگرانی بابت پیغام هشدار 

کم بودن شارژ دستگاه خود نخواهید داشت.

۵ روش خالقانه برای شارژ تلفن های هوشمند بدون شارژر!
اخبار علمی

به لطف 
 دیوایسی 

 که توسط یکی 
از دانشگاه های 

 کشور 
کره جنوبی 

 طراحی 
شده است، 
صدای شما 

به شارژ شدن 
باتری دستگاه 

کمک می کند

شما می توانید سوال های خود را در رابطـه با حوزه های مختلف فنـاوری 
اطالعـات به نشـانی ایمیل زیر بفرســتید: 

mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
تا پاسخ آن ها را در همین ستون به اطالع تان برسانیم.

ســالم. کامپیوترم دچار مشکلی شــده بود و وقتی به 
تعمیرکار زنگ زدم صحبت از موضوعی به عنوان ریموت می کرد. 
هر چند در آخر مجبور شدم کامپیوتر را به محل تعمیرکار ببرم، 

اما می خواهم در مورد ریموت بیشتر بدانم. لطفا راهنمایی کنید.
N56imani****@gmail.com

سالم خدمت شما خواننده محترم. ریموت کامپیوتر به طور کلی به معنی 
اتصال به کامپیوتر از کامپیوتری دیگر است. 

حاال این اتصال می تواند از طریق اینترنت انجام شــود یا از طریق شبکه 
محلی. وقتی شخصی در اصطالح کامپیوتر شــما را ) البته با اجازه شما ( 

ریموت می کند، اختیار کامپیوتر شما را در دست می گیرد. 
یعنی می تواند از طریق کامپیوتر خود ماوس و صفحه کلید را کنترل کرده 

و تصویر صفحه نمایش شما را هم ببیند.
 به این ترتیب می تواند به قســمت های مختلف سیستم عامل شما رفته 
و در صورت وجود یا تشخیص مشــکل، آن را برطرف کند. از چند روش 

می توان به یک سیستم غیر در اصطالح ریموت زد. 
 روش اول کــه در سیســتم عامل وینــدوز انجام می شــود، اســتفاده 
از Remote Desktop خــود ویندوز اســت. این روش بیشــتر برای 
شبکه های داخلی مناسب است. اگر از طریق اینترنت قصد دارید به یک 
کامپیوتر دیگر که آن هم به اینترنت دسترســی دارد، ریموت بزنید بهتر 
اســت از نرم افزارهای دیگر مانند Team Viewer استفاده کنید. کافی 
چنین نرم افزارهایی را از اینترنت گرفتــه و روی کامپیوتر مبدا و مقصد 
نصب کنید و مراحل ریمــوت را قدم به قدم با راهنمایــی نرم افزار انجام 
بدهید. دقت داشته باشید ریموت فقط برای حل مشکل در کامپیوترها 
به وجود نیامده و اساســا برای دیدن سیســتم عامل کامپیوترهای دیگر 
می توانید از این تکنیک البته با اجازه صاحب کامپیوتر مقصد انجام دهید.

پرسش و پاسخ

اخبارفناوری

ســونی بعد از پایان دادن به تولید تلفن های هوشــمند ســری 
اکسپریا زد و معرفی مجموعه جدیدی تحت نام اکس، تالش کرد 
با رویکردی متفاوت، خالقیت های جدیدی در برند اکسپریا اعمال 
کند. اما خانواده اکس نیز نتوانستند آن طور که باید و شاید توجه 
مخاطبین را به خود جلب کنند. هفته گذشــته اخباری پیرامون 
تلفن های همراه بعدی ســونی منتشــر شــد که گفته می شود 
احتماال در کنگره جهانی موبایل در سال 201۷ که در تاریخ ۹ الی 

12 اسفند برگزار می شــود، رونمایی خواهند شد. حاال اطالعات 
 G۳112 جدیــدی از دو موبایل جدید اکســپریا که با نــام رمز 
و G۳121 شــناخته می شــوند فاش شــده که اغلــب در مورد 
نمایشــگر و کیفیت آن است. بنابر شــایعات فاش شده در شبکه 
اجتماعی چینی Weibo، یکی از این دو موبایل دارای نمایشــگر 
۵/0 یا ۵/2 اینچی با کیفیت تصویر 1۹20 در10۸0 پیکسل است؛ 
در حالی که مدل بزرگ تر از صفحه نمایش ۵/۵ اینچی با رزلوشن 

۴K برخوردار خواهد بود. عالوه بر این گفته می شــود هر دو مدل 
ذکر شــده دارای ۴ گیگابایت حافظه رم خواهند بود. مشخصات 
یاد شــده دقیقا تداعی کننده خانواده محبوب زد ۵ سونی هستند 
که موبایــل Z5 Premium به عنــوان عضو بزرگ تــر خانواده 
 به نمایشگر ۴K مجهز شــده بود؛ اما در ســال های بعدی سونی 
 به جهت کاهش مصــرف باتری اغلب تلفن های هوشــمندش را 
با همان کیفیت 10۸0pروانه بازار کرد. هنوز زمان زیادی تا تاریخ 
معرفی موبایل های جدید اکســپریا باقی مانده، اما یقینا هر هفته 

شاهد درز مشخصات و اخبار زیادی در مورد آن ها خواهیم بود.

مشخصات سخت افزاری دو موبایل بعدی سونی فاش شد
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پیشنهاد سر دبیر: 
فراموش کرده ایم کتاب را برای مردم می نویسیم

موسیقی

خبر فرهنگی

تئاتر

محســن یگانه خواننده موســیقی پاپ از برگــزاری تازه ترین 
کنسرت خود در تهران خبر داد.

کنسرت محســن یگانه ۱۲ و ۱۳ آذرماه ســال جاری در سالن 
میالد نمایشگاه بین المللی به همت شــرکت فرهنگی و هنری 
»آوای فروهر« به مدیریت محمد حاتم پور در ۴ ســانس برگزار 
می شود. خواننده تیتراژ ماه عســل به فاصله دوماه از برگزاری 
آخرین کنســرتش در تهران که در تاریــخ ۸ و ۹ مهرماه برگزار 
شــد این بار با فضایی متفاوت تر از همیشه با مخاطبانش دیدار 

خواهد کرد.
عالقه مندان برای خرید بلیت می توانند به سایت ایران کنسرت 

مراجعه نمایند.

بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون با بیان اینکه وضعیت 
فعلی تئاتر خیلی مناسب نیست، گفت: در حال حاضر بالتکلیف 
هستیم چون بیشــتر جوانان با وجود اینکه باســوادند اما کمی 
شیطنت کرده و دوست دارند ره صدساله را یک شبه طی کنند 

بنابراین سعی در تقلید دارند.
 جهانبخش ســلطانی، با اشــاره به ارزش فرهنگ و هنر ایرانی

 اظهار داشــت: غنا بخشــیدن به فعالیت های مختلف در بستر 
فرهنــگ و هنر ایرانی اســالمی یک نیــاز بوده کــه باید به آن 

پرداخت.
وی برپایی جشــنواره های هنری از جمله جشــنواره رضوی را 
راهی برای رشد و تعالی هنر ایرانی دانست و افزود: تئاتر و سینما 
با حضور در این گونه جشــنواره ها می تواند هویت، شناســنامه، 

فرهنگ، زبان، اندیشه و جهان بینی ما را ثبت و متعالی می کند.
بازیگر ســینما و تلویزیون گفت: هنرمندان باید شفاف ســازی 
کنند و در بســتر فرهنگ و هنر ایرانی با تحقیق، پژوهش، علم و 

تفکر حرفی برای گفتن داشته باشند. 
وی بیان کــرد: هنرمندان با حضــور در این جشــنواره ها هم 
خودشان را تثبیت می کنند و هم می توانند نگاه های زیبایشان 
را برای ادای دین به جامعه انتقال دهند. ســلطانی با بیان اینکه 
مســائل مذهبی نباید در شــعارزدگی و مســتقیم گویی باشد، 
خاطرنشــان کرد:  فعالیت تئاتر مذهبی در حــال حاضر خیلی 
مناسب نیست. در اجرای نمایشی که در ارتباط با موضوع غدیر 
خم داشــتم از حمایت رییــس جمهور و مدیر ارشــاد اصفهان 
برخوردار شدم اما از سوی دیگران حمایتی شامل حال من نشد، 
زیرا حق گرفتنی بوده و وقتی که شــفاف از امام علی )ع( حرف 

می زنیم منجر به دردسر می شود.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر نباید تئاتر 50 ســال گذشته 
اجرا شــود بلکه نیاز به حرف های عمیق، علمی و کارشناســی 
وجود دارد. بازیگر تئاتر و ســینما در پاســخ به این سوال مبنی 
بر وضعیت فعلــی تئاتر گفت: برخی از جوانــان هنرمند خود را 
از هویت، مضمون معرفتی، ادبیات مقاومت و حماســه آفرینی 
تخلیــه می کنند که ایــن امر به لحــاظ اخالقــی و حیثیتی تا 

حدودی ضربه وارد می کند.

ســومین نشســت تخصصی پژوهشــی از سلســله نشست های 
»آالچیق« با محوریت شــناختی بــر عناصر موســیقیایی تعزیه 
از ســوی هنرسرای خورشــید برگزار می شــود. رییس هنرسرای 
خورشــید با بیان این مطلــب گفت: ســومین برنامه از سلســله 
نشســت های »آالچیق« با حضور اســتاد »تقی ســعیدی« تعزیه 
خوان و پژوهشــگر تعزیه، اســتاد آواز و نوازنده ســه تار از ســوی 
 هنرسرای خورشید ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

برگزار می شود.
منصور قربانی اظهار داشــت: ســومین کارگاه آموزش و نشســت 
تخصصی موســیقی با عنوان»آالچیق« روز جمعه ۲۱ آبان ساعت 
۱۸ در محل هنرسرای خورشید واقع در پل چمران، ابتدای خیابان 
کاوه، جنب شــهرداری منطقــه 7 برگزار خواهد شــد. وی افزود: 
هنرسرای خورشید ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
تالش می کند که با برگزاری برنامه های تخصصی، زمینه آشــنایی 
بیشــتر عالقه مندان و پژوهشگران حوزه موســیقی را به سازهای 

مختلف و برنامه های تخصصی موسیقی فراهم کند.
وی خاطرنشــان کرد: مجموعه نشســت های آالچیق با محوریت 
بررسی موســیقی با حضور اســاتید بنام این عرصه در زمینه های 
مختلف در هنرســرای خورشــید برگزار می شــود که دوســتان 
عالقه مند برای ثبــت نام و شــرکت در هر یک از این نشســت ها 

می توانند با شماره ۳۴5۹۳560 تماس حاصل نمایند.
گفتنی است؛ محمدتقی سعیدی 6۳ ســاله، بجز آواز، تبحری هم 
در نواختن ســه تار، تار و تنبک دارد. وی در هنــر خوانندگی تحت 
تعلیم استادان تاج اصفهانی و مرحوم میرزا علی آقا ترکیان نیم تاج 
اصفهانی قرار داشــته است. ســعیدی فعالیتش را از سن ۸ سالگی 
نزد پدرش عباس علی ســعیدی که خــود از خواننــدگان مکتب 
اصفهان بود با شرکت در مراسم تعزیه که اصطالحا به آن بچه خوان 
می گویند آغاز کرد و از همان کودکی مورد تشویق پدرش و اساتید 

تعزیه من جمله مرحوم میرزاعلی آقا نیم تاج اصفهانی قرار گرفت.

»یگانه« کنسرت می دهد 

جهانبخش سلطانی از وضعیت فعلی تئاتر گفت:

جوانان دوست دارند ره صدساله را 
یک شبه طی کنند

سومین نشست تخصصی »آالچیق« 
در هنرسرای خورشید

ادبیات

مدیر روابط عمومی نشر آرما گفت: جریان کتابخوانی 
در کشــور مصداق»خودگویی و خودخندی« است. 
»راهنمای کتاب« قدمی  اســت در راه حرف زدن با 
مردم و می خواهد با مردم از اهمیــت مطالعه بگوید 
و نشانشــان بدهد که چطور می توان از مطالعه لذت 

برد.
حســین اژه ای اظهار کرد: »راهنمــای کتاب« برای 
 محققــان و همه چیزدانان و نویســندگان نوشــته 
نشــده اســت. بلکه کتابچه ای اســت مثل بسیاری 
کتاب های دیگر که برای »مردم« نوشــته می شوند. 
در ایــران فراموش کرده ایم که کتــاب را برای مردم 

می نویسیم.
مدیر روابط عمومی نشر آرما ادامه داد: صنعت نشر ما 
مثل تیم فوتبالی ا ست که همه چیز دارد جز بازیکن! 
سال هاست که مدیران باشــگاه در اتاق جلسات گرد 

هم می آیند تا این مشکل را حل کنند. 
اما بازیکنان از برچسب هایی که روی باشگاه خورده 
اســت گریزانند و نکته جالب اینجاست که مدیران 
باشگاه هم هر وقت درباره حل مشکل حرف می زنند، 

روی سخنشان با بازیکنان نیست.
وی افزود:کتاب را برای مردم نمی نویسیم، جشن ها 
و جشــنواره ها و نمایشــگاه ها را برای مردم برگزار 

نمی کنیم. 
سیاســت ها را برای مردم تدویــن نمی کنیم. اژه ای 
گفت: نمی تــوان گفت این کتاب بی نقص اســت یا 
جامع و کامل است فقط می توان گفت که راهنمای 
کتاب یک قدم اولیه است برای شــروع  گفت وگو با 

مردم. 
قدم های اول ترســان و لرزان و نااستوارند اما همواره 
همه چیز از قدم اول شروع می شود و امیدواریم ادامه 

پیدا کند.
مدیر روابط عمومی نشــر آرما افزود: حســام الدین 
مطهری نویســنده این کتاب مخاطب خود را کسی 
قرار داده است که بالقوه کتابخوان است و می توان به 

آینده او در کتابخوانی امیدوار بود. 
ما به مردم امر می کنیم کــه کتاب بخوانند اما درباره 
راه و رســم مطالعه چیزی نمی گوییــم. این کتاب 

تالشی است برای راهنمایی مردم. 
»راهنمای کتــاب« دســتورالعملی جامع و حکمی 
حتمی نیســت. قطعا دیگــران هــم راه هایی برای 

پیشنهاد دارند.

مدیر روابط عمومی نشر آرما:

فراموش کرده ایم کتاب را 
برای مردم می نویسیم

سینما

در روزهای گذشته اعالم شــد فیلم سینمایی »الک قرمز« 
با موضوع اجتماعی، 500 تیزر رایگان از صداوسیما دریافت 
کرده اســت. این اتفاق در حالی افتاده که صدا و ســیما در 
پخش تیزرهای فیلم های ســینمایی نهایت سختگیری را 
به خرج داده و به همین دلیل بجز فیلم های ارزشــی مثل 
»بادیگارد«، »هیهات«، »ابوزینب« و... بیشــتر فیلم های 
ســینمایی به دالیل مختلف قید تیزرهــای تلویزیونی را 
می زنند. پخش کننــده »الک قرمز« کــه مدیریت پخش 
و فروش دفتر ســینمایی نســیم صبــا را بر عهــده دارد، 
خود از ایــن اتفاق غافلگیر شــده  و توضیحــات جالبی در 
این باره داده اســت. دفتر ســینمایی نســیم صبــا که در 
ســال های گذشــته مدیریت پخش فیلم هایی همچون 
»نیمه شــب اتفــاق افتاد«، »مــن«، »خشــم و هیاهو«، 
»قندون جهیزیه«، »در دنیای تو ســاعت چند اســت؟«، 
»اســتراحت مطلق«، »بی خود و بی جهت«و... را بر عهده 
داشــته، برای پخش تیزر تلویزیونی هر یــک از این آثار با 
 موانع و مشــکالت بســیاری از سوی صدا و ســیما مواجه 
شــده اســت و به همیــن دلیــل، اختصــاص 500 تیزر 
 تلویزیونــی بــه فیلــم تــازه اش، الک قرمــز، اقدامــی 
 تعجــب برانگیز برای عوامــل این دفتر ســینمایی و فیلم

 بوده است.
ســعید خانی در این باره می گویــد: »زمان اکــران فیلم 
»استراحت مطلق« فضا بسیار بسته بود و نتوانستیم تیزری 
برای این فیلــم بگیریم، درباره »در دنیای تو ســاعت چند 
است؟« هم صداوســیما دلیل عجیبی عنوان کرد، گفتند 
فیلم زیادی شیک اســت و مخاطب را یاد فرانسه می اندازد 
و به همین دلیل بــه این فیلم هم تیــزری اختصاص داده 
نشد. درباره »من« هم سوءتفاهمات بی جهتی مطرح شد و 
دســت آخر هم به خاطر تیزرهایی که از این فیلم در شبکه 
GEM پخش شــد، تیزری برای این فیلم به ما ندادند.« او 
با انتقاد از این رویکرد ادامه می دهــد: »باید تعامل بهتری 
میان صداوســیما و پخش کننده ها وجود داشــته باشــد، 
متاســفانه در تلویزیون این درک وجود نــدارد که فیلمی 

با تایید وزارت ارشــاد و دارای پروانه نمایــش، نیاز به تیزر 
تلویزیونی دارد. پخش تیزرهای تلویزیونی به عهده بخش 
بازرگانی صداوسیماســت و این بخش هم به دنبال درآمد 
است، در حالی که باید کســی در این موارد تصمیم بگیرد 
که سینما را به درستی بشناســد که متاسفانه جای چنین 
مدیری در صداوسیما خالی اســت. این تصور اشتباه وجود 
دارد که مثال اگر فیلمی یک میلیارد تومان می فروشد این 
مبلغ به جیب تهیه کننده مــی رود در حالی که نهایتا یک 
ســوم آن ممکن است به تهیه کننده برســد. البته در دوره 
آقای ضرغامی به خاطر اینکه ایشان قبال معاونت سینمایی 
را بر عهده داشتند و اشراف بیشتری در حوزه سینما وجود 

داشت وضع کمی بهتر بود.«
»ارادتمند، نازنین، بهــاره، تینا« همچنان در 

انتظار...
آخرین فیلمی که خانی تهیه کنندگی آن را برعهده داشته 
»ارادتمنــد، نازنین، بهاره، تینا« بــه کارگردانی عبدالرضا 
کاهانی است که این تهیه کننده درباره آخرین وضعیت این 
فیلم می گوید: »اتفاق تازه ای نیفتاده است، اما منتظریم با 
آمدن وزیر جدید ببینیم ارشــاد تصمیم تازه ای درباره این 
فیلم خواهد گرفت یا نه، مسئوالن این وزارتخانه نیز اعالم 
وضعیت جدید ایــن فیلم را به سروســامان گرفتن اوضاع 
بعد از آمدن آقــای وزیر موکول کرده انــد.« او نظر خاصی 
درباره حذف این فیلم از گزارش وضعیت بنیاد فارابی ندارد 
و می گوید حاضر است پروانه ســاخت این فیلم را نیز ارائه 

کند تا مشخص شود که فیلم با مجوز ساخته شده است.

اختصاص 500 تیزر تلویزیونی برای »الک قرمز«!

مهدی گلســتانه از آخرین وضعیت پروژه »عاشقانه« تا جدیدترین 
فعالیت سینمایی اش گفت.

مهدی گلســتانه کارگــردان و تهیــه کننده ســینما در خصوص 
آخریــن وضعیــت »عاشــقانه«گفت: حــدود چهــل درصــد از 
فیلمبرداری ایــن اثر در مناطــق مختلف تهران به پایان رســیده 
و همــه بازیگران جلــوی دوربین رفتــه اند. وی افــزود: همچنین 
تدوین این مجموعه، بــا اختــالف دو روز کارش را انجام می دهد.  
 این تهیه کننــده از زمان توزیــع این مجموعــه در نمایش خانگی 
عنوان کــرد: توزیع این اثــر از نیمه های آبان آغاز می شــود و تا آن 
مقطع حدود هشــت یا نه قسمت آماده خواهد شــد. این کارگردان 
با ابراز رضایت از تولید »عاشــقانه« اظهار داشت: باالخره کار بزرگ 
ســختی های بزرگ هم دارد اما با همه تفاســیر بــا درایت منوچهر 

هادی و تیم سازنده همه کارها به خوبی پیش می رود.

ســارا خوئینی ها بازیگر نقش اول زن »طاقباز« به کارگردانی شــهرام 
اسدزاده شد. طاقباز به نویسندگی و کارگردانی شهرام اسدزاده که هفته 
آینده در تهران کلید می خورد از حضور سارا خوئینی ها به عنوان بازیگر 
نقش اصلی زن این فیلم خبر داد. سوپراستار، بیداری رویاها، معصومیت 
از دست رفته، در امتداد شهر، کاله پهلوی، روزهای اعتراض، سفر سبز، 
فراموشی ، تلواسه، راه شب، روزهای اعتراض، شب شیشه ای، خاطرات 
مرد ناتمام، نقاب، اســپاگتی در هشــت دقیقه، باالی شهر پایین شهر، 
دعوت، نردبام آســمان و پســر تهرانی از جمله آثاری هستند که سارا 

خوئینی ها در آنها حضور داشته است. 
فیلم از مضمونی اجتماعی برخوردار اســت ؛ درخالصه داســتان فیلم 
آمده است:شاهرخ درمقطعی از زندگي خود پیوسته در تشخیص دنیاي 
واقعي و توهمات معلق است و باعث بروز اتفاقات غیر قابل جبرانی برای 

خود و افراد پیرامونش مي شود. 

40 درصد از فیلمبرداری 
»عاشقانه« تمام شد

سارا خوئینی ها بازیگر 
»طاقباز« شد

فیلم ســیانور با حضور کارگردان و عوامل این فیلم درسینما ساحل  
اصفهان اکران شد .

بهروز شــعیبی کارگردان و هنرپیشه نقش مجید شــریف واقفی، 
گفت: اکران اصفهان و شهرکرد ما را غافلگیر کرد.

وی افزود: البته ما منتظر اکران اصفهان بودیم  چون اصفهان شــهر 
شهید واقفی و صمدی لباف است. شعیبی با اشاره به اکران شهرکرد 
گفت: اکران دانشگاه آزاد شــهرکرد هم خیلی خوب بود. امیدواریم 

باز هم بتوانیم در این شهر با مردم دیدار داشته باشیم.
ســیانور، فیلمی به کارگردانی بهروز شــعیبی، نویسندگی مسعود 
احمدیــان و تهیه کنندگــی ســید محمود رضوی محصول ســال 
۱۳۹۴ اســت.این فیلم برای نمایش در بخش سودای سیمرغ سی 
و چهارمین دوره جشــنواره فیلم فجر پذیرفته شــد و در جشنواره 
حضور داشــت، همچنین این فیلــم در تاریخ ۲۸ مهــر ۱۳۹5 در 

سینماهای ایران اکران شده است. 
این فیلم که مضمونی سیاســی هم دارد به مقطعی از زندگی مجید 
شــریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف دو تن از اعضای اصلی سازمان 
مجاهدین خلق در مقطع پیش از انقالب و  کشــمکش های سیاسی 
و عقیدتی آنان می پــردازد. تهیه کننده »ســیانور« تاکید دارد که 
فیلمشان عاشــقانه ای اســت که زندگی اجتماعی کاراکترهای آن 
درگیر مسائل سیاسی می شود. کارگردان هم معتقد است با ساخت 
این فیلم دربــاره  یک مقطع تاریخی خــاص، »مدیون آدم های یک 
دوره نشــدیم و دروغ نگفتیم.« در این فیلم مهدی هاشــمی، هانیه 
توســلی، حامد کمیلی، پدرام شــریفی، بابک حمیدیــان، بهنوش 
طباطبایی، رضا موالیــی، فرزین صابونی، فریدون محرابی، ســارا 
توکلی، وحید حبیبیان، وحید رونقی و آتیال پسیانی به ایفای نقش 
می پردازند. شایان ذکر است مجید شــریف واقفی در مهر ماه سال 
۱۳۲7 در یــک خانواده مذهبی در شــهر تهران به دنیــا آمد لیکن 
خانواده او اصالتا به شهرســتان نطنز در استان اصفهان تعلق داشت.

او یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق بود که توسط دیگر اعضای 
ســازمان به خاطر تعلقات اســالمی اش کشته شــد. بعد از انقالب 
اسالمی، دانشــگاه آریامهر تهران به نام او )دانشگاه صنعتی شریف( 

تغییر نام داده شد.

مدیر عامل خانه کتاب گفت: سال گذشــته ۱0 فیلم کوتاه با 
موضوع کتاب در سی و سومین جشــنواره فیلم کوتاه تهران 
حضور داشــت که امســال با رشــد هفت برابری به 70 فیلم 
رســیده اســت. مجید غالمی در مراســم رونمایی از پوستر 
بیست و چهارمین دوره هفته کتاب در نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها، ساخت این تعداد فیلم در زمینه کتاب را نشان 

از ریل گذاری صحیح در این عرصه عنوان کرد.
مدیر عامل خانه کتاب با بیان اینکه رادیــو برای تبلیغ هفته 
کتاب طی دو هفته گذشته بســیار خوب عمل کرده است، از 
ســیما نیز خواســت که به موضوع کتاب و کتابخوانی بیشتر 
توجه کند.وی با اشــاره بــه ظرفیت های صدا و ســیما برای 
تاثیرگذاری در حوزه کتاب و کتابخوانی اظهار امیدواری کرد 
که این رسانه با ظرفیت های خوب در تیم جدید پررنگ تر از 

گذشته در این هفته به مقوله کتاب بپردازد.
جلیسه با بیان اینکه هفته کتاب، ملی است، ادامه داد: از سال 
گذشته همه تالش ها به این سمت معطوف شد که برنامه های 
این هفته در گســتره ملی افزایش یابد از ایــن رو برنامه های 
متعددی با این محوریــت برگزار و گام هــای بلندی در این 

مسیر برداشته شد. 
دبیر بیســت و چهارمین هفته کتــاب اضافه کــرد: یکی از 
اتفاقات خوب که ســال گذشــته شکل گرفت، اســتفاده از 
ظرفیت های نهادها و مراکز فرهنگی مرتبط با موضوع کتاب 
بود که در این زمینه خانه کتاب با همکاری انجمن ســینمای 
جوان، نامگذاری روزی به نام »سینما و کتاب « را انجام داد و 

جایزه ای هم بر این اساس شکل گرفت.
مدیر عامل خانه کتــاب اضافه کرد: گروه هــای مروج کتاب 
که طی ســال های گذشــته زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی فعالیت می کردند در این دوره از 
هفته کتاب شاهد حضور و استقبال خوب مردم از این رویداد 

فرهنگی است. 

کارگردان »سیانور« :

اکران اصفهان، ما را غافلگیر کرد
مدیر عامل خانه کتاب:

 امسال 70 فیلم کوتاه با موضوع 
کتاب ساخته شده است

دیدگاه کتابخانه

به گزارش ایلنا، فیلم »متولد 65 «به کارگردانی مجید توکلی 
و تهیه کنندگی محمدمهدی عسگرپور؛ داستان دختر و پسر 
جوانی را روایت می کند که با رویای پولدار شــدن، خود را در 
نقش شــخصیت های مختلف اجتماعی جا می زنند و از این 
طریق می خواهند به خواســته های خود برسند! آنها به  طور 
اتفاقی به عنوان خریدار به ساختمانی مراجعه می کنند، ولی 

در ادامه با حقایقی روبه رو می شوند...
»متولد 65«، فــراری رو به جلو اما واقعی از زوجی را نشــان 
می دهد کــه بــه ســرگردانی و بدبیاری هــای اقتصادی و 
 اجتماعی واکنش سرخوشانه نشان می دهند. واکنشی که با 
دست انداختن صنوف و افراد مختلف به بن بست پیچیده ای 
ختم می شــود. مجید توکلی )نویســنده طرح فیلمنامه و 
کارگردان فیلم( این موضــوع را این گونه توضیح می دهد که: 
ایده فیلم یک نوع شوخی یا سرکار گذاشتن است. گفت وگوی 
ما با این کارگردان را  که تجربه ساخت فیلم »زیگزاگ« را هم 

در سابقه کاری خود دارد می توانید در زیر بخوانید:
»متولد 65«، شروع تند و خوبی دارد. برای شروع چه 

اندازه وقت گذاشتید؟
به نظرم شروع و پایان یک فیلم بسیار مهم است. هر چه شما 
بتوانید یک فیلم را با قدرت و جذابیت شروع کنید، به همان 
اندازه تماشاگر با شما همراه می شود. تماشاگر امروزی حوصله 
زیادی ندارد و می خواهد ســریع بداند قصه فیلم چیست. ما 
ماجرا را از ابتدا در دســتور کار قرار دادیم و سعی داشتیم که 
ایده ،  جذاب باشد و شروع فیلم با ریتم تند و جذابی پیش برود 
تا تماشاگر با همان حس خوب، فیلم را پیگیری کند که خدا را 

شکر در فیلم متولد 65  این اتفاق افتاد.
در شــرایطی که اســتفاده از ابزار و فضای مجازی 
دست مایه بسیاری از فیلم های امروز است، شما سراغ 

واقعیت و بازی با آن رفته اید؛ چرا؟
این نکته که شــخصیت های اصلی فیلم تصمیم می گیرند 
این بازی را در یک روز انجام دهند، اساســا می تواند مخاطب 
امروز سینما را با خود همراه کند. خود فضای فیلم برگرفته از 
واکنش جوانان در فضای مجازی است و می بینید که بازیگران 
شخصیت خود را در فضای مجازی به گونه ای نشان می دهند 
که بسیار از حقیقت دور است. فردی که از جایگاهی که دارد؛ 
راضی نیست و دوست دارد خود را در جایگاه اجتماعی دیگری 
ببیند. این بازی در جامعه ما به وفور دیده می شــود. نام این 

سرخوشی  را که در فیلم هم دیده می شود، سرخوشی جوانی 
می گذارم. به نظرم تم اصلی فیلم همین اســت. انتخاب این 
سرخوشی به عهده خود شخصیت هاست هرچند ممکن است 

مقطعی باشد اما جذاب است.
قبول دارید خرده دروغ های بازی گونه و دروغ واقعی  

که افشار گفت؛ باعث سوءظن اصلی خاطره شد؟
بله درســت می فرمایید. خود دروغگویی نوعی گزند به شمار 
می رود. دروغ همیشه تبعاتی دارد و ممکن است اعتماد طرف 
مقابل را خدشه دار کند و جایی خاطره از افشار می پرسد دیگر 
چه دروغ هایی به من گفتی چون اعتمادش کمرنگ تر شده 
اســت. آن موقعیتی که ما در فیلم قرار دادیم باعث می شود 
عواقب دروغ را هم بگوییم. متاسفانه دروغ در تمامی قشرهای 
ما به وفور یافت می شود هرچند در فیلم متولد 65 ،نوع دروغ 
خانمان سوز نیست، اما این پدیده اجتماعی به اشکال مختلف 

در جامعه وجود دارد و قطعا مشکل ساز خواهد شد.
در سکانس خودروی سواری که افشار و خاطره به بهانه 
دیدن خانه با یک زوج واقعی پولدار همراه می شوند؛ 
این دو طبقه اجتماعی مــورد تحلیل قرار می گیرند 
اما احساس می شود یک تحلیل فرامتنی هم در این 

سکانس هست که می خواستید به آن بپردازید.
من در این سکانس می خواستم بگویم حال هر دو طبقه خوب 
نیست نه آن زوج واقعی پولدار حالشــان خوب است، که به 
صورت واقعی دنبال یک خانــه مرفه می گردند و نه زوج قصه 
ما که ادای یک طبقه اجتماعی دیگر را درمی آورد. این سکانس 
جزو بهترین سکانس های فیلم است. در شاکله خانواده مرفه 
ماشین  وگوشی آنچنانی و ســایر ابزار یک زندگی مرفه دیده 

می شود اما هیچ کدام راضی نیستند. نه رابطه شان رابطه خوبی 
ا ست و نه حالشان خوب است. این حال بد، پروسه ای بود که 
باید در فیلم درمی آمد و به نظرم در فیلم متولد 65 این اتفاق 

افتاده است.
چرا باید حال هر دو قشر بد باشد؟

به خاطر شــرایط موجود. این واکنش شــخصیت های فیلم 
نسبت به شــرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است؛ یعنی 
تصمیمی که خاطره و افشار می گیرند به نظرم تصمیم تلخی 
است. درست است که سوژه بامزه ای است و در سکانس های 
مختلف مــا را می خنداند امــا در الیه پنهانــی واکنش این 
شخصیت ها به مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه؛ واکنش 
بامزه ای نیست بلکه بسیار تلخ است. آنها حالشان خوب نیست 
به این خاطر که شرایط اقتصادی بد آنها را دوره کرده، حالشان 
خوب نیست چون  هیچ کس در وضعیت بد اجتماعی حالش 

خوب نیست.
امالک دار، نمایشگاه دار ماشــین و.. اینها مشاغلی 

هســتند که بــه قول 
معروف به آنها ختم عالم 
می گویند. چطــور آنها 
در فیلم بــه راحتی خام 
جوان  دو  شــوخی های 

بی پشتوانه می شوند؟
بنــگاه داری که بــرای فیلم 
متولد 65 انتخــاب کردیم 
این فریب را می خــورد. اما 
امکان دارد بنگاه دار دیگری 
باشــد که فریب این بچه ها 
را نخورد. امالکی متولد 65 
این شخصیت ها را باور کرده. 
این موارد ایرادهای بنیادی 
برای یک فیلم نیست. خود 
شما ممکن است پنج بنگاه 
بروید و چهارتای آنها شما را 

باور نکند اما یک بنگاه باورتان کند. این قانون مطلقی نیست. 
ما یک بنگاهی را انتخاب کردیم کــه به آنها اعتماد می کرده. 
همیشه می گویم کســانی که سوار ماشــین های مدل باال 
می شوند، سر و وضعشان به  یک صورت خاص نیست و شما 

متوجه نمی شوید این آدم ها پولدار هستند یا خیر.
در پایان باز فیلم، بیشتر بر نحوه رابطه دو زوج جوان 
تاکید می شود. چه توقعی از مخاطب برای نتیجه گیری 

از این پایان باز دارید؟
من اعتقادی به پایــان باز فیلم ندارم. چــون وقتی گره فیلم 
باز می شــود؛ پایان فیلم بسته می شــود. رابطه بین افشار و 
خاطره می ماند برای بعد که بعد از ایــن اتفاق ها آیا این زوج 
به رابطه شان ادامه می دهند و آیا همان عشق ثابت ادامه پیدا 
می کند؟ رابطه بین خاطره و افشار می ماند برای ذهن تماشاگر 
که خودش تصمیم می گیرد با این رابطــه به هم ریخته چه 

آینده ای را پیش بینی کند.  

کارگردان »متولد 65« ؛

با کمی دروغ هم می توان پولدار شد

متاسفانه دروغ در تمامی 
قشرهای ما به وفور یافت 
می شود هرچند در فیلم 

متولد 65 نوع دروغ، 
خانمان سوز نیست، اما 

این پدیده اجتماعی 
به اشکال مختلف در 

جامعه وجود دارد و قطعا 
مشکل ساز خواهد شد

مجیــد توکلی می گوید: پولدار شــدن در کشــور 
بی حساب و کتاب است. یعنی براساس تالش مداوم 
یک فرد این اتفاق نمی افتد. پولدار شدن در این دوره 

وابسته به همه چیز  است غیر از تالش.
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اخبار کوتاه

مدیرکل آمــوزش وپرورش اســتان چهار محال وبختیــاری گفت: 
۹هزارو ۵۵ دانش آموز اســتان تحت پوشــش طرح ملی شهاب قرار 
گرفتند. بهروز امیدی با اشــاره به اینکه در ســال گذشته سه هزارو 
۲۵۰ دانش آموز در ۶۵ مدرسه اســتان تحت پوشش این طرح قرار 
گرفتند، اظهار کرد: در ســال تحصیلی ۹۵- ۹۴ طرح ملی شهاب در 
دو منطقه الران و ناحیه یک شهرکرد در قالب ۸۴ کالس پایه چهارم 
و ۵۹ کالس پایــه پنجم اجرا شــد. امیدی افزود: امســال این  طرح 
در شــش منطقه و ۲۲۹مدرســه در قالب ۲۶۸کالس پایه چهارم و 
۹۶کالس پایه پنجم و ۷۵ کالس پایه ششم اجرا شد و تعداد ۹ هزارو 

۵۵ دانش آموز را تحت پوشش خود قرار داد.

کودکان شــهر هفشــجان از  33۰ عنوان کتاب در قالب طرح »ســفر 
کتــاب« بهره مند شــدند. حســین علیجانــی درباره آییــن اجرای 
طرح ســفر کتاب در شــهر هفشــجان اظهار کرد: این طرح به منظور 
بهره مندی بیش از پیش کــودکان و نوجوانان از کتاب   های مناســب 
با گروه ســنی خود و ترویج فرهنــگ کتاب و کتاب خوانی اجرا شــد. 
مدیرکل آفرینش های هنری و ادبی کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان عنوان کــرد: در این طرح 33۰ عنوان کتاب که از ســال ۹۴ 
تاکنون در بخش کودک منتشر شــده بود جمع آوری و ارائه شده است. 
وی با اشاره به اهمیت انتخاب دوست برای انســان خطاب به کودکان 
و نوجوانان گفت: کتــاب می      تواند بهترین دوســت در هــر مرحله از 
 زندگی افراد باشد و الزم است انســان در انتخاب دوست دقت بسیاری 
داشته باشد. علیجانی با اشــاره به اینکه در این طرح 1۰۰ نفر از اعضای 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر هفشجان حضور داشتند، 
افزود: رعایــت اخالق در همــه مراحل زندگی مهم بوده و الزم اســت 

اخالق و رعایت آن برای کودکان و نوجوانان نهادینه شود.

کارخانه ورق های پوشــش دار تاراز همزمان با ســفر یک روزه معاون اول 
رییس جمهــور و وزیر صنعت، معــدن و تجارت به اســتان چهارمحال و 

بختیاری به بهره برداری رسید.
ساخت این کارخانه از سال ۹۲ آغاز شده و ساالنه 33۰ هزار تن ورق های 

پوشش دار ازجمله گالوانیزه و گالوالوم تولید می کند. 
کارخانه تولید ورق فــوالدی گالوالوم با اعتبار هــزار و 3۰۰ میلیارد ریال  
زمینه اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر را فراهم و از خروج ۶۵ میلیون یورو ارز از 

کشور جلوگیری می کند. 
افتتاح فاز اول کارخانه فوالد یک میلیون تنی ســفید دشــت و بازدید از 
طرح های صنعتی و تولیدی استان، از دیگر برنامه های سفر یک روزه معاون 
اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به چهارمحال و بختیاری 

است.

بهره برداری از کارخانه ورق های  
پوشش دار تاراز

۹۰۰۰ دانش آموز تحت پوشش طرح 
ملی شهاب قرار گرفتند

اجرای طرح »سفر کتاب« 
در چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر: 
اقتصاد مقاومتی، زمینه توسعه بیشتر کشور را فراهم کرد

ایلنا: بعد از اختالفاتی که بر ســر مســئله آب بین استان 
اصفهان و مناطــق همجــوار پیش آمده اســت، مجمع 

نمایندگان چهارمحال و بختیاری بیانیه ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: »مســئله محیط زیست و حفظ 
آن برای مــردم اســتان چهارمحال بختیــاری از جنس 
فعالیت فانتزی نیســت؛ محیط زیســت و حفظ آن برای 
مردم این استان عین زندگی است؛ لذا مجمع نمایندگان 
اســتان چهارمحال بختیــاری از همه مردم، مســئوالن، 
روحانیون، احــزاب و جریان های سیاســی می خواهد با 
حفظ و احتــرام به تفاوت ها و تمامی ســالیق سیاســی، 
اجتماعی و... اصول محیط زیســت را به عنوان یک میثاق 
مشترک پذیرفته و از ســمت گیری های سیاسی، قومی و 
منطقه ای پیرامون مســئله آب خودداری کنیم.بی شــک 
 در ایــن موقعیت حســاس پر رنگ شــدن ســویه های 
غیر محیط زیســتی به چیزی جز افتراق و مخدوش شدن 

وحدت منجر نخواهد شد.«
در قســمت دیگر این بیانیه خطاب به اسحاق جهانگیری 
آمده است: »مردم استان چهارمحال و بختیاری سود جویی 
مافیای صنعت و پنهان شــدن مافیای آب پشت انتظارات 
 مردم شــریف اســتان اصفهــان را محکوم کــرده و ارایه 
راه حل های غیرمحیط زیســتی برای احیای زاینده رود را 
نقض غرض دانســته و راه حل های موقت نظیر پروژه های 

انتقال آب را به رسمیت نمی شناسد.« 
در بند دیگری از این بیانیه ضمن انتقاد از رفتار اســتاندار 
اصفهان در ایجاد جنــگ روانی آمده اســت: » اکنون که 
پس از برجام و دســتاوردهای نســبی آن در مهار تورم و 
کنترل افزایش لجام گسیخته قیمت ها و درحاشیه رفتن 
افراط گرایی در سیاست داخلی، دولت با کمک مجلس به 
توفیقاتی رسیده است، عده ای چه در داخل دولت  روحانی 
و چه خارج از آن سعی دارند بر موج سواری روی مطالبات 
واقعی مردم فضای تضاد و ناپایداری را در صحنه سیاســی 
کشــور حاکم کنند. از آنجا که وعده استاندار غیر همسو با 
دولت در اســتان اصفهان برای اجرای این دو پروژه طی دو 
ماه آینده را غیر واقعی و فضا ســازی انتخاباتی برای ایجاد 
فضای التهاب سیاســی و تنش اجتماعی در ســه استان 
خوزســتان، چهارمحال بختیاری و اصفهــان می دانیم، از 
رییس جمهور می خواهیم بدون توجه به فشار مافیای آب 
ضمن برکناری استاندار اصفهان، با بیان حقایق ضد محیط 
زیســتی این پروژه ها، از تحمیل فضای تنش در آســتانه 
انتخابات ریاســت جمهوری آتی در سه استان مهم کشور 

جلوگیری کند.«

مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری بیانیه داد:

رییس جمهور،  استاندار اصفهان 
را  عزل کند!

بیانیه

روزهای پرکار کشــت پاییزه در حالی در چهارمحال و بختیاری 
آغاز شده است که هنوز خبری از بارش باران در این استان نیست 

و امکان شخم زدن اراضی کشاورزی برای کشت دیم وجود ندارد.
وضعیت بارش در استان چهارمحال و بختیاری به گونه ای دیگر 
تغییر کرده است. در حالی که همه ساله در فصل پاییز به ویژه ماه 
آبان بارش های شدید باران در این استان رخ می داد، اما در حال 

حاضر آفتاب داغ و سوزان جایگزین بارش ها شده است.
ابرها، تکه تکه از آسمان این استان عبور می کنند و گویی خیال 
یکپارچه شدن و باریدن ندارند. آبان مهم ترین ماه بارش باران در 
استان چهارمحال و بختیاری است که برای کشاورزان از اهمیت 

بسیاری باالیی برخوردار است.

بارش باران در این ماه، نرم شدن خاک وشخم زدن آن را تسهیل 
می کند و کشاورزان پس از شخم زمین اقدام به کشت گندم، جو 
و ... می کنند تا در ســال آینده برداشــت محصول داشته باشند، 
اما همچنان کشاورزان به علت خشکی زمین نتوانسته اند زمینی 
شخم بزنند و دانه ای بکارند. طی بررسی های انجام شده مشخص 
شده است که بارش باران در این اســتان در سال زراعی جاری از 
چند میلی متر بیشتر نشده و در برخی نقاط بارش همچنان صفر 
است.بارش در شهرهای مختلف این اســتان از جمله شهرکرد، 
بروجن، گندمان، فرخ شهر، بلداجی و بن به ترتیب۴/3، ۰، ۰، ۴/۸،  

1/۲ و ۵ میلی متر گزارش شده است . 
یکی از کشاورزان شهر فرخشهر در این زمینه گفت: کشت دیم در 

استان چهارمحال و بختیاری همه ساله در ماه آبان انجام می شود 
که متاسفانه به علت بارش کم به نظر می رسد که امکان کشت در 

سال جاری وجود نداشته باشد.
سید رحمت ا... حسینی بیان کرد: زمین به علت خشکسالی و نبود 
بارش بســیار خشک و سخت شده اســت و امکان شخم زدن آن 
وجود ندارد. وی بیان کرد: همه ساله در ابتدای آبان ماه، بارش در 
این اســتان رخ می داد و خاک اراضی کشاورزی برای شخم زدن 
نرم می شد و کشاورزان مراحل کاشت پاییزه خود را برای برداشت 

بهاره انجام می دادند.
وی ادامه داد: کشــاورزان هــم اکنون در انتظار بارش هســتند 
تا بتوانند زمین های خود را شــخم زده و کشت کنند. مدیر کل 
هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: بارش باران در پاییز امسال بسیار کم خواهد بود 

و انتظار بارش قابل توجه را در این استان نباید داشته باشیم.
مهرداد قطره عنــوان کرد: پیش بینی ها نشــان می دهد که این 

استان تا ابتدای فصل زمستان از بارش قابل توجه بی بهره است.
وی ادامــه داد: در ســال زراعی جــاری در این اســتان تنها 13 
میلی متر بارش باران داشته ایم که این میزان بارش نسبت به سال 

گذشته حدود ۸۲ درصد کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: کم شدن بارش ها در این استان موجب شده است 
که کانون های گرد و غبار در این استان فعال شوند و کیفیت هوای 
این استان نیز کاهش یابد. مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون به خاطر وزش بادهای شــدید 
پاییزه، گرد و خاک مناطق مختلف اســتان را در بر گرفته است و 

کیفیت هوا در این مناطق بسیار پایین آمده است.
یکی از کارشناسان بخش کشــاورزی چهارمحال و بختیاری نیز 
در گفت و گو با مهر اظهار داشــت: با روند کم بارش پاییزه در این 
استان می توان پیش بینی کرد که محصول زراعی دیم این استان 
در سال آینده کاهش خواهد داشــت. افشین مقدس عنوان کرد: 
کاهش بارش موجب شده کشاورزان نتوانند زمین کشاورزی خود 
را به صورت مناسب شــخم بزنند. وی با اشــاره به اینکه زیر و رو 
کردن و شخم مناسب و اصولی زمین کشاورزی در صورتی انجام 
می شود که خاک زمین کشــاورزی زیاد خشک و سخت نباشد، 
تاکید کرد: شخم مناسب و اصولی زمین کشاورزی نقش مهمی در 
بازده تولید محصول زراعی دارد.این کارشناس کشاورزی گفت: 
هم اکنون به علت خشک بودن اراضی کشــاورزی دیم، به علت 

نباریدن باران، امکان شخم زدن مناسب این اراضی وجود ندارد.

با روند کم بارش 
پاییزه در این 

استان می توان 
پیش بینی کرد که 

محصول زراعی 
دیم این استان در 
سال آینده کاهش 

خواهد داشت

اراضی خشک انتظار بارش را می کشند؛

آسمان بام ایران خیال باریدن ندارد

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی چهارمحــال و بختیاری با 
اشاره به اینکه  مجموع تصادفات رانندگی در استان در هفت ماه 
ابتدای امسال نسبت به سال قبل 1۵ درصد کاهش یافته است، 
افزود: تعداد تصادفات خســارتی 1۹ درصد و تصادفات جرحی 
۲1 درصد کاهش یافته اما متاســفانه تعداد تصادفات فوتی  ۲۹ 

درصد افزایش داشته است. 
رحمت  ا... نجفــی اظهارکرد: در هفت ماه ابتدای امســال تعداد 
متوفی های تصادفی نســبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲3 
درصد افزایش و تعداد مجروحان ناشی از  تصادفات رانندگی در 

این مدت زمان 1۹ درصد کاهش داشته است.
نجفی با بیــان اینکه محورهای ارتباطی شــهرکرد- شــلمزار، 
بلداجی - خوزستان، کوشکی - یاسوج، سفیددشت - فرادنبه و 
کوهرنگ -گردنه های چری و شاه منصوری از محورهای پرخطر 
و حادثه خیز استان محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: می توان 
با کمک دولتمردان و همکاری نهادهــای مربوطه با تبدیل این 
محورها به بزرگراه و رفع نقاط حادثه خیز، ۹۰ درصد مشکالت 

را حل کرد و حوادث این محورها رابه حداقل رساند.  
رییس پلیــس  راه فرماندهــی انتظامی اســتان چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: ســبقت و انحراف به چپ و عدم توانایی 
راننــده در کنترل وســیله نقلیــه از جمله عوامــل اصلی بروز 
تصادفات رانندگی است و همچنین عدم توجه به جلو، استفاده 
از تلفن همراه، مصرف مواد مخدر، ســرعت زیاد، خســتگی و 
خواب آلودگی از عوامل اصلی عدم کنترل وســیله نقلیه توسط 

راننده به شمار می روند.
 نجفی با اشــاره به اینکه رانندگان چهارمحال و بختیاری رتبه 
نخست را از لحاظ ســرعت زیاد در بین تمام استان های کشور 
دارند، بــه رانندگان اســتان توصیه کرد که از ســرعت زیاد در 
جاده ها پرهیز کرده و راننده و سرنشــینان بخصوص سرنشینان 

عقب کمربندایمنی خود را ببندند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری از دستگیری ۹ 
شکارچی متخلف در این استان خبر داد. 

شــهرام احمدی افزود: ماموران یــگان حفاظت محیط زیســت از 
شکارچیان متخلف اسلحه ۲ لول، شــکاری و تک تیر کشف و ضبط 

کردند.
 وی همچنین از متواری شــدن ۶ شــکارچی متخلف پرندگان آبزی 
در یک درگیری جداگانه دیگر با ماموران این اداره کل در شهرستان 
کوهرنگ خبر داد و گفت: از متخلفان، یک گونه حمایت شــده اردک 
سر ســیاه ضبط و متخلفان پس از شناســایی تحت تعقیب مراجع 
قضایی قرار گرفتند. چهارمحال و بختیــاری یک پارک ملی، یک اثر 
طبیعی ملی و پنج منطقه حفاظت شده به مساحت 1۵۵هزار و ۸۴۴ 
هکتار و ۲ منطقه شــکار ممنوع به مســاحت ۵1 هزار و ۷۲۴ هکتار 
دارد. مدیریت 1۲/۵ درصد مســاحت چهارمحال و بختیاری با اداره 

کل حفاظت محیط زیست این استان است.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

کاهش 15 درصدی 
تصادفات رانندگی 

دستگیری ۹ شکارچی متخلف 
در چهارمحال و بختیاری

معــاون اول رییس جمهــور گفت: اقتصــاد مقاومتــی زمینه 
توسعه بیشــتر کشــور را فراهم کرده و موجب شــده چرخ های 
صنعت کشــور حرکت کند. اســحاق جهانگیری در بدو ورود به 
فرودگاه شــهرکرد در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه اقتصاد 
مقاومتی زمینه توســعه بیشــتر کشــور را فراهم کرده و موجب 
شــده اســت که چرخ های صنعت کشــور حرکت کند، اظهار 
داشت: تالش های بســیاری در بخش صنعت در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی در سطح کشــور انجام شده اســت. وی عنوان 
کرد: راه انــدازی واحدهــای صنعتی مختلف از جملــه کارخانه 
های تولید فــوالد از مهم ترین پروژه های بــزرگ بخش صنعت 
 کشــور در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی اســت. معاون اول 
رییــس جمهورگفــت: دولت طرح هــای فــوالدی مختلفی از 
 جمله فــوالد هرمزگان و طرح توســعه فــوالد مبارکــه را اجرا 
کرده است.وی ادامه داد: طرح فوالد یک میلیون تنی چهارمحال و 
بختیاری نیز از مهم ترین پروژه های صنعتی کشور است که امروز 
شــاهد بهره برداری از آن خواهیم بود. معاون اول رییس جمهور 
گفت: با افتتاح این طرح تولیدی، چهارمحال و بختیاری به استان 

های صنعتی کشور در بخش تولید فوالد می پیوندد.
افتتاح کارخانه تولید پارچه چادر مشکی

کارخانه تولید پارچه چادر مشــکی با حضور اسحاق جهانگیری 

معاون اول رییس جمهور و محمد رضــا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در چهارمحال و بختیاری افتتاح شــد. اســتاندار 
چهارمحــال و بختیاری در مراســم افتتاح ایــن کارخانه گفت: 
کارخانه تولیــد پارچه چادر مشــکی با اعتبار یک هــزار و 1۰۰ 
میلیارد ریال و ۲۰ میلیون یورو سرمایه گذاری تکمیل شده است. 
قاسم سلیمانی دشتکی افزود: این کارخانه زمینه اشتغال مستقیم 
۲۰۰ نفــر را فراهم کرده اســت. وی گفت: طرح تولید نســاجی 
چهارمحال و بختیاری ظرفیــت تولید ســاالنه 1۰ میلیون متر 
چادر مشــکی را دارد.همچنین معاون اول رییس جمهور در این 
سفر از مجتمع مرکزی تولید نمد بهرام آباد چهارمحال و بختیاری 
بازدید کرد.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری اســتان اظهار کرد: این مجتمع در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش راندمان تولید و ایجاد اشــتغال 
و درآمد راه اندازی شــده است. مهرداد رئیســی با اشاره به اینکه 
ارزش صادرات نمد استان در سال گذشــته ۲۰۰ هزار دالر بوده 
است،افزود: پیش بینی  می شود میزان صادرات در سال جاری 1۰ 

تا 1۵ درصد افزایش یابد.
اختصاص1۲ میلیون یورو به کارخانه چادر مشــکی 

حجاب
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: فاز تولید نخ چادر مشــکی 

حجاب با ســرمایه گذاری 1۲ میلیــون یورو احداث می شــود. 
محمدرضا نعمت زاده در حاشــیه افتتاح کارخانه چادر مشــکی 
حجاب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به علت وجود مشکالت، 
تنها ماشین آالت عمومی کارخانه حجاب شهرکرد راه اندازی شده 
بود که با گشایش اعتبارات ماشین آالت از تولید تا تابندگی نخ آغاز 
به کار کردند.  وی با اشاره به واردات نخ این کارخانه افزود: تولید نخ 
نیز به عنوان فاز دیگر در جنب همین کارخانه با اعتبار 1۲ میلیون 
یورو راه اندازی می شــود. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: 
تولید پارچه از اواخر سال گذشته به صورت آزمایشی آغاز شده بود 
که اینک به صورت رســمی افتتاح شد اما ظرفیت کامل نشده که 
آن هم  به تدریج راه اندازی می شــود. نعمت زاده خاطرنشان کرد: 
میزان تولید 3۰ درصد گزارش شــده که امیدواریم طی این روند، 
بخشی از نیاز کشور تامین شــود. وی با بیان اینکه پیش بینی می 
شــود میزان مورد نیاز بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر در ســال باشد، 
تصریح کرد: خوشبختانه انواع چادر مشکی و روپوش تولید شده 
که امیدوار هستیم مصرف کنندگان استقبال نموده و این محصول 
جای خود را در بازار باز کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به واحد تولید فوالد سفیددشــت گفت: فاز نخســت تولید آهن 
اسفنجی از اوایل ماه گذشــته آغاز به کار کرده و فاز بعد نیز حدود 
3۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و ظرف مدت کمتر از ۲ ســال 
به بهره برداری می رســد. نعمت زاده خاطرنشان کرد: واحد تولید 
ورق های پوشــش دار نخستین واحد کشــور در این زمینه است 
که توســط بخش خصوصی و شــرکتی متعلق به کارکنان فوالد 

سرمایه گذاری شده است. جهانگیری:

اقتصاد مقاومتی،  زمینه توسعه بیشتر کشور را فراهم کرد

با مسئوالن

معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری از تخصیص و 
حواله مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیالت توســعه مشاغل روستایی با کارمزد هشت 
درصد به هر یک از استان های کشور خبر داد.سیدابوالفضل رضوی در حاشیه بازدید 
از مجتمع »نمد« شــهرکرد افزود: تســهیالت ارزان قیمت و همچنین طرح های 
مشارکتی در مناطق محروم و روســتایی به منظور افزایش رفاه روستاییان و ایجاد 
اشــتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت های بی  رویه به شــهرها پرداخت می شود.  
وی همچنین از پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد سه درصد به تشکل های 
روستایی و عشــایری در ســال جاری خبر داد و گفت: اکرام و احترام روستاییان و 
عشــایر در دولت تدبیر و امید به همراه توان افزایی اقتصادی روســتایی و عشایری 
مورد تاکید است.  به گفته وی، دولت یازدهم از طرح های اشتغالزا و پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری کشور از جمله صنایع دستی و صنایع خانگی حمایت می کند. 
رضوی اظهار کرد: با هماهنگی سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری 
از صنایع خانگی، عشایری و روســتایی از جمله صنایع دستی و گردشگری و صنایع 
کوچک حمایت می شــود. وی گفت: براســاس برنامه ریزی و هماهنگی با شرکت 
شــهرک های صنعتی ۵۰ درصد تخفیف به صنایع کوچک از جمله تولیدات صنایع 
دستی ارائه می شود. مدیرکل صنایع دســتی، میراث فرهنگی و گردشگری نیز در 
این بازدید گفت: برای راه اندازی و تجهیز ایــن مجتمع در زمینی با ۲ هزار مترمربع 
بیش از ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه های 
صنایع دستی هزینه شده است. بهمن عسکری افزود: با راه اندازی این مجتمع زمینه 

اشتغال ۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شده است. 

رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهرکرد بــا تاکیــد بــر لــزوم 
گفــت:  امکانــات  متوازن ســازی 
مســئوالن به مناطق محروم توجه 

بیشتری داشته باشند.
مرتضی هاشــم زاده چالشــتری در 
آیین افتتــاح همزمــان بلوک های               
زایمان طبیعی در سراســر کشــور 
که به صــورت ویدئــو کنفرانس در 
بیمارستان هاجر شهرکرد اجرا شد، 

اظهار کرد: مسئوالن به مناطق محروم توجه بیشتری داشته باشند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد عنوان کرد: متوازن ســازی امکانات و 
تجهیزات از اهمیت فراوانی در سراسر کشور برخوردار است و استان چهارمحال و 
بختیاری تاکنون به دالیل مختلف عقب مانده و زیرساخت های پزشکی، بهداشتی 
و درمان در استان در حد متوسط کشــوری قرار دارد که در دولت های مختلف نیز 
توجه چندانی نشده است. وی با اشاره به اینکه سالمت افراد جامعه بسیار ضروری 

است، گفت: ۴۰ درصد از زایمان ها به صوت سزارین انجام می شود.
هاشم زاده چالشــتری اظهار داشــت: استانداردسازی فضاســازی بیمارستانی، 
اختصاص بلوک های مناســب برای زایمان و ... از اقدامات صــورت گرفته در این 

استان است.

معاون توسعه روستایی:

۲۰۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی 
به هر استان کشور اختصاص یافت

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مسئوالن به مناطق محروم توجه بیشتری 
داشته باشند

فرمانــدار شــهرکرد گفــت: طرح 
غربالگری بیماری ایــدز در زندان ها 
برای شناسایی افراد مبتال اجرا شود. 
حمیــد ملک پور با اشــاره به اهمیت 
 اطالع رســانی درباره بیمــاری ایدز 
اظهار داشت: بیشترین آمار مبتالیان 
به ایــدز در اســتان از طریق تماس 
جنسی و تزریق با سرنگ آلوده است. 
سید راشد جزایری نیز در این جلسه 
با اشــاره بــه نواختن زنگ هشــدار 
در مدارس شــهرکرد افزود: زنگ هشدار در راستای اطالع رســانی به دانش آموزان 
به عنوان یــک گروه هــدف در کاهش آمار مبتالیــان نواخته شــود. رییس مرکز 
بهداشت شهرکرد با اشاره به ســایر برنامه ها در مدارس بیان کرد: مسابقات نقاشی و 
مقاله نویسی با موضوع بیماری ایدز در مدارس برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: 
شهرداری با توجه به بستر استفاده از تبلیغات در این زمینه با بهره گیری از بیلبورد و 
اتوبوس های واحد اطالع رسانی های الزم را در حوزه این بیماری انجام دهد.جزایری 
با بیان اینکه ۷ درصد از گروه سنی 3۰ سال به باال در معرض مبتال به دیابت هستند 
تصریح کرد: در مراکز بهداشتی- درمانی شناسایی افراد مبتال، آموزش، خودمراقبتی 
و حتی در صورت لزوم  تشکیل پرونده  برای بیمار  و ارجاع به سطوح باالتر برای تحت 

درمان قرار گرفتن انجام می شود.

فرماندار شهرکرد:

طرح غربالگری» ایدز« در زندان ها 
اجرا شود

 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفت: متاســفانه شــاهد 
ســاخت و ســازهای غیرقانونی زیادی در این اســتان هســتیم 
و این در حالی اســت که بارها نســبت به برخورد با این ساخت و 
ســازها تذکر داده شــده اســت. قاسم ســلیمانی دشــتکی در 

ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتــی در چهار محــال و بختیاری 
اظهار کرد: اگــر برخوردی هم با ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
 در این اســتان صــورت می گیرد فقط بــا افراد ضعیفی اســت 
که شــاید تنها راه معیشــت آنها محــل کوچکی اســت که به 
صورت غیرقانونی ســاخته شــده اســت. وی در ادامــه گفت: 
این در حالی اســت کــه مســئوالن مربوطه با صاحبــان قدرت 
و ثروت کــه اقدام بــه  چنیــن کاری می کنند هیــچ برخوردی 
نمی کنند.ایــن مســئول با بیــان اینکه در حوزه سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی اقدامات خوبــی در چهارمحــال و بختیاری 

 انجام گرفته ولــی همچنان ضعف های زیادی باقی مانده اســت، 
خاطرنشــان کرد: ســعی شــده در جلســات مختلف مشکالت 
واحدهــای تولیدی که در ارتبــاط با بانک ها، سیســتم مالیاتی، 
ســازمان تامین اجتماعی و...  اســت با ارائه راهکارهای مناسب 
حل و فصل شود. سلیمانی دشــتکی افزود: اگر کسی به هر دلیلی 
از سرمایه گذاری کردن در این اســتان منصرف شود این وظیفه 
دستگاه های اجرایی مربوطه اســت که پیگیر انصراف وی شوند و 
در صورت امکان باید شرایط را برای حضور دوباره او در این استان 

فراهم کنند. 

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

با ساخت و سازهای غیرمجاز 
برخورد جدی شود
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مفاد آراء)نوبت دوم(
8/32آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
 برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و چهــارم موضــوع

 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده اســت . لذا مشــخصات 
متقاضیــان و امالک مــورد تقاضــا به شــرح زیر بــه منظور اطــالع عموم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
 نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 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.
1- رای شــماره 48975-1394/01/27 هیأت دوم اقای مرتضی باقرصاد به 
شناسنامه شــماره  142 کدملي   1290087601  صادره اصفهان  فرزند کریم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 115/96  مترمربع 
از پالک شــماره 729  فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی خدیجه سلطان باقرصاد ازموردثبت صفحه 

587 دفتر 78 امالک
2-رای شــماره 48976-1394/10/27 هیأت دوم خانم مهری باقرصاد رنانی  
به شناسنامه شــماره  10059 کدملي   1283209934  صادره اصفهان  فرزند 
کریم نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 115/96  
مترمربع از پالک شــماره 729  فرعــی از 19 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی خدیجه ســلطان باقرصاد 

ازموردثبت صفحه 587 دفتر 78 امالک
3-رای شــماره 48974-1394/10/27 هیــأت دوم خانم ملــک باقرصاد  به 
شناسنامه شــماره  305 کدملي   1290146918  صادره اصفهان  فرزند کریم 
نســبت به یک دانگ ونیم مشــاع از  ششدانگ ســاختمان به مساحت 115/96  
مترمربع از پالک شــماره 729  فرعــی از 19 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی خدیجه ســلطان باقرصاد 

ازموردثبت صفحه 587 دفتر 78 امالک
4-رای شماره 1825-1395/01/31 هیأت چهارم خانم طاهره صادقی برزانی 
به شناسنامه شماره 3500 کدملي 1282992457 صادره اصفهان فرزند علی 
محمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 110/42 مترمربع از 
پالک شــماره961فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که به موجب سند شماره 8924 – 90/9/12 دفتر 160 مالک 5/5 

حبه از 72 حبه می باشد
5- رای شماره 54702-1394/12/26 هیأت سوم آقاي سیدحسن موسوی به 
شناسنامه شماره  91  کدملي 1290059993 صادره اصفهان فرزند  سیداحمد  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  186/38  مترمربع از پالک 
 شــماره 4852 فرعی 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک

 غرب اصفهان از مالک رســمی صفرعلی بابائی ثبت شده در صفحه 521 دفتر 
198

6- رای شــماره 1716-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي غالمرضا جوهری 
هونجانی به شناسنامه شــماره 102 کدملي 1199794139 صادره شهرضا 
فرزند سهراب نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91/35 مترمربع 
از پالک شماره291فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی قاسم مارانی از سند ثبت شده در صفحه 158 و 

162 دفتر 170
7- رای شماره 1887-1395/01/31 هیأت سوم خانم نجمه صادقی برزانی به 
شناسنامه شماره 2911 کدملي 1293155500 صادره خمینی شهر فرزند علی 
محمد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 71/67 مترمربع از پالک 
شــماره961فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 14 دفتر 686
8- رای شــماره 52323-1394/11/29 هیأت سوم خانم مرجان عابدی رنانی 
به شناسنامه شماره  446  کدملي 1290903611 صادره اصفهان فرزند  مهدی  
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  141/72  
مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 377 و 383 و 386 و 395 

و 380 و 392 و 374 و 389 دفتر 993
9- رای شــماره 52324-1394/11/29 هیــأت ســوم خانــم لیــال ســادات 
میرمحمدصادقــی بــه شناســنامه شــماره  1245  کدملــي 1286078946 
 صادره اصفهان فرزند  سیدمحمد  نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک

 باب ساختمان به مساحت  141/72  مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی 18 
 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند ثبت 
 شــده در صفحات 377 و 383 و 386 و 395 و 380 و 392 و 374 و 389 دفتر

993 
10- رای شماره 52325-1394/11/29 هیأت سوم آقاي احمد عابدی رنانی به 
شناسنامه شماره  201  کدملي 1290739935 صادره خمینی شهر فرزند  مهدی  
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  141/72  
مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 377 و 383 و 386 و 395 

و 380 و 392 و 374 و 389 دفتر 993
11- رای شــماره 52326-1394/11/29 هیأت ســوم آقاي محمود سنائی  به 
شناســنامه شــماره  84  کدملي 1290660141 صادره خمینی شــهر فرزند  
عبدالرضا  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
141/72  مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شــده در صفحات 377 و 383 و 

386 و 395 و 380 و 392 و 374 و 389 دفتر 993
12- رای شــماره 1904-1395/01/31 هیــأت ســوم خانم مهــری کیخا به 
شناسنامه شماره 18936 کدملي 1282658700 صادره اصفهان فرزند حاجی 
نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 192/54 مترمربع از پالک 
شــماره 852 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 284 دفتر 863
13- رای شماره 4744-1395/02/28 هیأت دوم آقاي  علیرضا ماراني برزاني 
به شناسنامه شماره 434 کدملي 1286001821 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به چهار دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت 178/11 مترمربع 
پالک شماره115 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازسند 91102-89/12/4 دفتر 94 اصفهان
14- رای شــماره 4746-1395/02/28 هیــأت دوم خانم زهــره صادقي به 
شناسنامه شماره 87 کدملي 1290895287 صادره خمیني شهر فرزند حسین 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 178/11 مترمربع 
پالک شماره 115 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازسند 145024-79/6/10 دفتر 7 اصفهان
15- رای شماره 4844-1395/02/28 هیأت دوم آقاي  حسین مقیمي بلداجي به 
شناسنامه شماره 141 کدملي 6299865873 صادره بروجن فرزند علي اصغر 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 112/26 مترمربع پالک شماره114 فرعي از 
4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 2و205 دفتر 820و384 امالک
16- رای شــماره 2838-1395/02/12 هیأت دوم آقــاي مرتضي احمدي به 
شناسنامه شــماره 653 کدملي 1286802555 صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ ساختمان به مساحت 150/50 مترمربع پالک شماره 3151 فرعي از 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمورد ثبت 

صفحه329دفتر  1100 امالک
17- رای شــماره 2644-1395/02/11 هیأت دوم آقاي مصطفي علي رحیمي 
عاشق ابادي به شناسنامه شماره 3726 کدملي 1283331748 صادره اصفهان 
فرزند قدرت اله ششدانگ ساختمان به مساحت 130/29 مترمربع پالک شماره 
66/37 واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

احمدذوالفقاری ازموردثبت صفحه 48 دفتر 149 امالک
18- رای شــماره 4431-1395/02/26 هیــأت اول خانم هما حیــات داود به 
شناسنامه شماره 332 کدملي 1828840742 صادره خرمشهر فرزند مختار 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 74 مترمربع پالک 
شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسین حیدری عاشق ابادی
19- رای شــماره 4428-1395/02/26 هیأت اول آقــاي  ابراهیم آقاجري به 
شناسنامه شماره 27639 کدملي 1827926392 صادره خرمشهر فرزند حمید 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74 مترمربع پالک 
شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسین حیدری عاشق ابادی
20- رای شماره 4452-1395/02/26 هیأت اول خانم زهره باقرصاد رناني به 
شناسنامه شماره 10164 کدملي 1283210983 صادره اصفهان فرزند حسن 

ششدانگ مغازه به مساحت 97 مترمربع پالک شماره 3853 فرعي از18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدعلی 

فاطمی رنانی از موردثبت صفحه 34 دفتر 481 امالک
21- رای شــماره 4633-1395/02/27 هیأت اول آقاي  احمد ملکي علویجه به 
شناسنامه شماره 31 کدملي 1091973970 صادره نجف آباد فرزند نظرعلي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/45 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســین 

کریمی بهرام ابادی
22- رای شــماره 4656-1395/02/27 هیأت اول خانم بتول مانیان سوداني 
به شناسنامه شماره 42 کدملي 1290165920 صادره اصفهان فرزند غضنفر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 260 مترمربع پالک شماره 34 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند 80758-55/6/16 دفتر 

7 اصفهان
23- رای شماره 5178-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي علی عباسی خیرآبادی 
به شناسنامه شماره 13 کدملي 1092030883 صادره نجف آباد فرزند کریم 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 120 مترمربع از پالک شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 
مالک رسمی نعمت اله و رحیم شفیعی بهرام آبادی از مورد ثبت در صفحه 87 

و 96 دفتر 48
24- رای شماره 49191-1394/10/28 هیأت چهارم آقای صفی اله قره لر به 
شناسنامه شماره 897 کدملي 4030491812 صادره کبودراهنگ فرزند نصراله  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/50 مترمربع از پالک شماره 
66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الوسطه 

از حسن بنائی عاشق آبادی
25- رای شــماره 7385-1395/03/29 هیأت اول  اقای عبدالعلی قدرتی شاه 
توری  به شناسنامه شــماره 3 کدملي 5659762417 صادره کوهپایه فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 338 مترمربع 
از پالک شماره 9 فرعی از 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی کریم اقا کوچکی
26- رای شــماره 7386-1395/03/29 هیأت اول اقای عباس خجســته فر  به 
شناســنامه شــماره 74 کدملي 1289948569 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 338 مترمربع از 
پالک شــماره 9 فرعی از 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی کریم اقا کوچکی
27- رای شــماره 7387-1395/03/29 هیــأت اول اقــای رحیم باباشــاهی 
کوهانستانی  به شناسنامه شماره 26 کدملي 1289900922 صادره اصفهان 
فرزند صادق ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 235 مترمربع از پالک شماره 
438 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی احمد عزیزی کوهانســتانی ازموردثبت صفحه 489 دفتر 402 

امالک
28- رای شــماره 7389-1395/03/29 هیــأت اول اقای رضــا نیازآزموده  
به شناســنامه شــماره 707 کدملــي 1971280879 صادره مسجدســلیمان 
 فرزند اســماعیل نســبت به ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 143 مترمربع از پالک شــماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین وحسنعلی نجاران عاشق 

ابادی
29- رای شــماره 7390-1395/03/29 هیــأت اول خانم سوســن نجفی  به 
شناسنامه شــماره 1715 کدملي 4679314745 صادره فارسان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 143 مترمربع از 
پالک شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسین وحسنعلی نجاران عاشق ابادی
30- رای شــماره 7405-1395/03/30 هیأت اول خانم زینب بیگم اعتصامی 
رنانی  به شناسنامه شماره 205  کدملي 1289882908  صادره اصفهان  فرزند 
سیدعبدالعظیم ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مساحت  99/25  مترمربع 
از پالک شماره  121  فرعی از  17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 94و97 دفتر 398 امالک
31- رای شــماره 7406-1395/03/30 هیأت اول اقای سیدمصطفی حسینی 
الدانی  به شناسنامه شــماره 44  کدملي 1290121214  صادره خمینی شهر  
فرزند سیدعلی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  258/81  مترمربع از پالک 
شماره  272  فرعی از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 110 دفتر 463 امالک
32- رای شماره 7408-1395/03/30 هیأت اول خانم زهره باقرصادرنانی  به 
شناسنامه شماره 10164 کدملي  1283210983  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  30/84  مترمربع از پالک شماره 1306  فرعی 
از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمدعلی عسگری رنانی
33- رای شــماره 7428-1395/03/30 هیأت اول اقای محمدعلی مستاجران 
گورتانی  به شناسنامه شماره 46  کدملي 1290382085  صادره خمینی شهر 
فرزند اصغر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  195/45 مترمربع از پالک شماره  
471  فرعــی از  15  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 449 دفتر 741 امالک
34- رای شــماره 7434-1395/03/30 هیــأت اول خانــم زهرا حســینی  به 
شناســنامه شــماره 638 کدملي  1290342237  صادره خمینی شهر  فرزند 
سیدجواد  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  117/35  مترمربع از پالک شماره 
3209  فرعی از  18  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 98 دفتر 78 امالک
35- رای شــماره 7332-1395/03/29 هیــأت اول اقای ســیدعلی پاک روان 
لنبانی  به شناســنامه شــماره 1116 کدملي 1284542858 صادره اصفهان 
فرزند  سیدحسین  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 77/11  مترمربع از پالک 
شماره  478 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 272 دفتر 494  امالک
36- رای شماره 7333-1395/03/29 هیأت اول اقای کاظم خلیلیان گورتانی  
به شناســنامه شــماره 1182 کدملي 1283426269 صــادره اصفهان فرزند  
مهدی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 229/88  مترمربع از پالک شماره  1085 
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 596 دفتر 959  امالک
37- رای شماره 7338-1395/03/29 هیأت اول اقای رضا جعفری ولدانی  به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1290220891 صادره خمینی شهر  فرزند رحیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 159  مترمربع از پالک شماره  453 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حاجی اقا کشاورزی
38- رای شــماره 7348-1395/03/29 هیــأت اول اقای رضــا افتخاری  به 
شناسنامه شــماره 306 کدملي 1289911371 صادره اصفهان  فرزند حسین 
ششدانگ یکباب کارگاه نجاری  به مساحت 630  مترمربع از پالک شماره  2303 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی مهدی علی عسگری که بنامش درجریان ثبت است
39- رای شماره 7354-1395/03/29 هیأت اول اقای سعید نصراصفهانی  به 
شناسنامه شماره 66 کدملي 1290328811 صادره اصفهان  فرزند رمضانعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/91  مترمربع از پالک شماره  199و200 
فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که 
ازپالک 199فرعی  ازمالک رســمی فرزانه السادات نصرازادانی وازپالک 200 
فرعی ازمالک رسمی اســماعیل نصرازادانی ازموردثبت صفحه 553 دفتر 15 

امالک
40- رای شــماره 7357-1395/03/29 هیأت اول اقــای محمد جوان بخت  به 
شناسنامه شــماره 2 کدملي 1189746670 صادره اردســتان  فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 126/37  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس 

قنبری
41- رای شــماره 6476-1395/03/13 هیــأت دوم اقای مهــدی رضائی  به 
شناسنامه شماره 18  کدملي  1290183252  صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 166  مترمربع از پالک شــماره 28 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

احمدنورمحمدی
42- رای شــماره 6477-1395/03/13 هیأت دوم اقای کاظــم علی ابراهیمی  
به شناســنامه شــماره 2954  کدملي  0056879751  صــادره فریدن فرزند 
قاسمعلی ششدانگ ساختمان  به مســاحت 115  مترمربع از پالک شماره 45 
 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی

 تقی رحیمی
43- رای شماره 6409-1395/03/13 هیأت دوم خانم عفت هاشمی ولدانی  به 
شناسنامه شماره 1508  کدملي  1283512211  صادره اصفهان  فرزند رضا 
ششدانگ ساختمان به مساحت 310/57  مترمربع از پالک شماره 240 و 240/1 

فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازسند 43130-86/11/23 دفتر 160 اصفهان ازهردوپالک

44- رای شــماره 6417-1395/03/13 هیــأت دوم اقــای بهــروز امانی  به 
شناســنامه شــماره 6177  کدملي  4679149485  صادره فارســان  فرزند 
سوارعلی ششدانگ ساختمان به مساحت 48/73  مترمربع از پالک شماره 2557 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  

ازمالک رسمی سیدعبداله عاملی رنانی
45- رای شــماره 7246-1395/03/29 هیــأت دوم اقــای محمود پــاکار  به 
شناسنامه شــماره 25 کدملي 1290003254  صادره اصفهان  فرزند براتعلی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 175  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی قاسمعلی 

حیدری
46- رای شــماره 7203-1395/03/29 هیــأت دوم اقــای اکبــر نجــف  به 
 شناسنامه شــماره 440 کدملي 1291152164  صادره اصفهان  فرزند کریم

 نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 79/04  مترمربع 
از پالک شــماره 504و1715 فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که ازپــالک 504 فرعی ازموردثبت صفحه 494 
 دفتر 762 امــالک وازپالک 1715 فرعــی ازموردثبت صفحــه 515 دفتر 762 

امالک
47- رای شماره 7204-1395/03/29 هیأت دوم خانم زهره نجف  به شناسنامه 
شــماره 650 کدملي 1290969876  صادره اصفهان  فرزند کریم نســبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مســاحت 79/04  مترمربع از پالک 
شــماره 504و1715 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان که ازپالک 504 فرعــی ازموردثبت صفحه 494 دفتر 762 

امالک وازپالک 1715 فرعی ازموردثبت صفحه 515 دفتر 762 امالک
48- رای شــماره 7207-1395/03/29 هیــأت دوم  اقــای سیداســماعیل 
میرمعصومی کرمی  به شناسنامه شــماره 16 کدملي 1290019101  صادره 
اصفهان  فرزند سیدمجید ششدانگ ساختمان به مساحت 215  مترمربع از پالک 
شماره 174 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 9305-91/11/12 دفتر 337 اصفهان
49- رای شماره 7215-1395/03/29 هیأت دوم  اقای ولی اله باباصفری رنانی 
به شناسنامه شماره 310 کدملي 1289985308  صادره اصفهان  فرزند احمد 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 232/90  مترمربع از پالک شماره 435 فرعی 
از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اسداله جوانی
50- رای شــماره 7216-1395/03/29 هیأت دوم اقای سیدســعید هاشــمی 
ولدانی به شناسنامه شماره 23 کدملي 1290296251  صادره اصفهان  فرزند 
سیدمحمد ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 168  مترمربع از پالک شماره 
 501 فرعی از 36  اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رســمی احترام مصطفوی ازموردثبت صفحه 559 دفتر 243 

امالک
51- رای شــماره 7218-1395/03/29 هیأت دوم اقای قدرت اله عسگری به 
شناسنامه شــماره 9724 کدملي 1283206560  صادره اصفهان فرزند علی 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 381/80  مترمربع از پالک شماره 849 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی معصومه سلطانی رنانی
52- رای شــماره 8629-1395/04/20 هیأت دوم خانم صغرا نصر اصفهانی  
به شناسنامه شماره 36 کدملي 1290021767  صادره اصفهان  فرزند محمد 
ششدانگ ساختمان به مساحت 119/10 مترمربع از پالک شماره 139 فرعی از 
5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 526و241 دفتر 259 و516 امالک
53- رای شــماره 8887-1395/04/22 هیــأت چهارم آقــاي  محمد صمدي 
ورنوسفادراني به شناسنامه شــماره 9 کدملي 1140987933 صادره خمیني 
شهر فرزند رجبعلي ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 158/50 مترمربع 
پالک شماره  32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی محمدمزروعی سبدانی
54- رای شــماره 8814-1395/04/21 هیأت دوم آقاي فرهاد سهرابي رناني 
به شناسنامه شــماره 146 کدملي 1290371830 صادره خمیني شهر فرزند 
محمود ششدانگ ساختمان به مساحت 144مترمربع پالک شماره 3038فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 23 دفتر 470 امالک
55- رای شــماره 9139-1395/04/27 هیأت اول اقای اسداله مارانی برزانی 
به شناسنامه شماره 81 کدملي 1289844844  صادره اصفهان  فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 202  مترمربع از پالک شماره 688  فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

صادق رضائی ازموردثبت صفحه 573 دفتر 106 امالک
56- رای شــماره 9142-1395/04/27 هیــأت اول خانم نصــرت کاظمی  به 
شناسنامه شماره 987 کدملي 1283057735  صادره اصفهان  فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 152/16  مترمربع از پالک شماره 343  فرعی 
از 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی ابراهیم وغالمحسین واسداله کمالی وحیدرکاظمی
57- رای شــماره 9143-1395/04/27 هیأت اول اقای حســن رســتمی  به 
شناســنامه شــماره 240 کدملي 1755925484  صادره اهواز  فرزند عباس  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 137/52  مترمربع از پالک شماره 150  فرعی از 
1  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 522 دفتر 295 امالک
58- رای شماره 9259-1395/04/28 هیأت اول اقای احمد یوسفی کجانی   به 
شناسنامه شماره  17 کدملي 5659572847  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  106/13 مترمربع از پالک شماره 721  فرعی از 
16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 1و7 دفتر 405و498 امالک
59- رای شــماره 9266-1395/04/28 هیأت اول اقای حیدرحاتمی جونی به 
شناســنامه شــماره  5 کدملي 1290097879  صادره اصفهان  فرزند عباس 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 213 مترمربع از پالک شماره 260  فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 146 دفتر 517 امالک
60- رای شــماره 9268-1395/04/28 هیأت اول اقای ابراهیم جمشــیدیان 
قلعه سفیدی به شناسنامه شــماره  177 کدملي 1090428146  صادره نجف 
اباد  فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 202/90 مترمربع از پالک 
شــماره 2470  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی جمشــیدیان ازموردثبت صفحه 98 دفتر 

63 امالک
61- رای شــماره 9278-1395/04/28 هیــأت اول خانم اشــرف ناگلیانی به 
شناســنامه شــماره  35 کدملي 1129713032  صادره فریدونشــهر فرزند 
علی آقا ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 173 مترمربع از پالک شماره 2501  
 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان

 ازمالک رسمی ســکینه خاتون ســهرابی رنانی ازموردثبت صفحه 219 دفتر 
63 امالک

62- رای شــماره 9285-1395/04/28 هیأت اول خانم فاطمه حقیقتی اشن به 
شناسنامه شــماره  31 کدملي 1091972281  صادره نجف اباد فرزند حسن 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 73/70 مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

سیدمحمدروح االمین
63- رای شماره 12463-1395/05/24 هیأت ســوم خانم آالء مباشرپور به 
شناسنامه شماره 5172 کدملي 1292204532 صادره اصفهان فرزند رسول 
در قسمتي از/ششدانگ .یک باب  ساختمان به مساحت 164.27مترمربع پالک 
شــماره 1054 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان به نام متقاضی در صفحه 163 دفتر 596 امالک و صفحه 331 دفتر 431 

امالک و صفحه 334 دفتر 431 امالک
64- رای شماره 12403-1395/05/24 هیأت سوم آقاي  عبدالحسین شیاسي 
دهسوري به شناسنامه شماره 45 کدملي 1129715701 صادره فرزند حیدر در 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102 مترمربع پالک شماره فرعي از68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

مهری الهیجانیان مورد ثبت ص 85 دفتر 378
65- رای شــماره 12419-1395/05/24 هیأت سوم خانم زهرا احمدي رناني 
به شناســنامه شــماره 1951 کدملي 1287830595 صادره فرزند رحیم در 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 216.57 مترمربع پالک شماره 502 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف 

مالک رسمی زهرا احمدی
66- رای شماره 12617-1395/05/25 هیأت سوم خانم عفت هوشنگي طامه 
به شناسنامه شــماره 1 کدملي 1291300783 صادره اصفهان فرزند علي در 

ششدانگ یک قطعه زمین محصوربه مســاحت 235.00 مترمربع پالک شماره 
فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالک رسمی نوروز رضایی کوجانی مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54

67- رای شماره 12412-1395/05/24 هیأت سوم آقاي محد تقي باباصفري 
رناني به شناسنامه شــماره 330 کدملي 1290902453 صادره خمیني شهر 
فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206.82 مترمربع پالک شماره 
1242 فرعــي از 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 107 دفتر 1062
68- رای شماره 12436-1395/05/24 هیأت سوم آقاي اصغر سلماني رناني 
به شناســنامه شــماره 9161 کدملي 1283200937 صــادره اصفهان فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 131.85 مترمربع پالک شماره 
3639فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی عباس سلمانی مورد در ص 405 دفتر 83
69- رای شــماره 11191-1395/05/16 هیأت ســوم آقای مهدي محمدي به 
شناسنامه شــماره 6 کدملي 1290243972 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 145.88 مترمربع پالک شماره فرعي از28 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی حسین آقازمانی  در صفحات 268 الی 271 دفتر 54
70- رای شماره 11190-1395/05/16 هیأت سوم آقاي  عباس نصراصفهاني 
به شناســنامه شــماره 1998 کدملي 1283492369 صادره فرزند محمدعلي 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 131.3 مترمربع پالک شماره 588فرعي از16 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی عباس نصراصفهانی مورد ثبت ص 11 دفتر 608
71- رای شــماره 12442-1395/05/24 هیأت ســوم خانم رضوان صادقي 
بلتیجه به شناسنامه شماره 22135 کدملي 1750704889 صادره فرزند هاشم 
درششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 60.2مترمربع پالک شماره فرعي از68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف مالک 

رسمی زهرابیگم زارع  مورد ثبت ص 260دفتر 199
72- رای شــماره 12449-1395/05/24 هیأت ســوم خانم فتانه محسني راد 
به شناســنامه شــماره 488 کدملي 1291473920 صادره خوراسگان فرزند 
نوروزعلي در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 89.5 مترمربع پالک شماره 
فرعي از 67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

طرف مالک رسمی قنبرعلی برجی
73- رای شماره 12425-1395/05/24 هیأت ســوم آقاي مصطفي رجبي به 
شناسنامه شماره 226 کدملي 6479962478 صادره فرزند داود در قسمتي از/

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91 مترمربع پالک شماره فرعي از64 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

رحمان شفیعی
74- رای شماره 12267-1395/05/23 هیأت سوم آقاي رمضان جان نثاري 
الداني به شناسنامه شــماره 23 کدملي 1289844194 صادره اصفهان فرزند 
حســین در ششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 15 مترمربع پالک شــماره 
435فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از طرف مالک رسمی رمضان جان نثاری  و به نامش در جریان ثبت است
75- رای شــماره 12065-1395/05/23 هیأت ســوم آقــاي حکمت آقایي به 
شناسنامه شماره 1348 کدملي 1283295431 صادره خمیني شهر فرزند محمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 77.10 مترمربع پالک شماره فرعي از34 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی حسینعلی رضائی سودانی
76- رای شماره 6440-1395/03/13 هیأت سوم آقاي علی صادقی برزانی به 
شناسنامه شماره 1987 کدملي 1282984594 صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 345.94 مترمربع از پالک 
شــماره696فرعی25 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند شماره ی 23933 دفترخانه 26
77- رای شــماره 12261-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي  مهدي شیران به 
شناسنامه شماره 179 کدملي 1285727371 صادره فرزند عباس در قسمتي 
از/ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120.52 مترمربع پالک شماره909 فرعي 
از19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

در صفحه 455دفتر83 امالک بنام مهدی تقی یار
78- رای شماره 11164-1395/05/16 هیأت سوم آقاي محمدتقي شاه سنائي 
کنیراني به شناســنامه شــماره 2 کدملي 1290092427 صادره فرزند یداله 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 201 مترمربع پالک شماره 152فرعي از21 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 بنامــش در ص 5 دفتر 1005حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
79- رای شــماره 11716-1395/05/19 هیأت ســوم آقاي مسلم رحیمي به 
شناســنامه شــماره 20 کدملي 5759761048 صادره فرزنــد محمدعلي در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123 مترمربع پالک شماره فرعي از68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

صدیقه نهاوندی
80- رای شــماره 12683-1395/05/25 هیأت ســوم خانم اشرف السادات 
خلیلیان گورتانی به شناســنامه شــماره 1146 کدملي1283425548صادره 
از اصفهان فرزند سیدرضا در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه.به 
مســاحت180.48 مترمربع از پالک شــماره 278   فرعی از 14 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند انتقال 75675 

مورخ 88/9/19 دفتر 25 اصفهان
81- رای شماره 12682-1395/05/25 هیأت سوم آقاي حسینعلی خورسندی 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 6 کدملي1290259682صادره از اصفهان 
فرزند علی در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه.به مساحت180.48 
مترمربــع از پــالک شــماره 278   فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخش14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان بموجب ســند انتقــال 75675 مورخ 

88/9/19 دفتر 25 اصفهان
82- رای شــماره 12510-1395/05/25 هیأت سوم خانم اقدس نقدي سده به 
شناسنامه شــماره 328 کدملي 1971125679 صادره مسجد سلیمان فرزند 
نصراله درششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 148.48 مترمربع پالک شماره 
28 اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  از مالک 

رسمی عباس رضایی
83- رای شماره 12302-1395/05/23 هیأت سوم خانم زهرا قائدي حیدري به 
شناسنامه شماره 17163 کدملي 1282640941 صادره اصفهان فرزند محمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227.83 مترمربع پالک شماره416 فرعي 
از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

ص 299 دفتر708
84- رای شــماره 11887-1395/05/20 هیــأت ســوم آقــاي عبدالرســول 
خورسندي کوهانستاني به شناسنامه شماره 34 کدملي 1290106010 صادره 
فرزند احمد در /ششدانگ یکباب خانه. به مساحت 138.79 مترمربع پالک 10/26 
اصلي واقع در اصفهان به موجب ســند 88584 مــورخ 93/7/3 دفترخانه 10 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
85- رای شــماره 21852-1393/09/10 هیأت اول اقای محمدعلی ســلطانی 
افارانی  به شناســنامه شــماره 1338 کدملي 1282944347 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 199/53  مترمربع از پالک 
شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازسند36335-47/8/20 دفتر86 اصفهان
86- رای شــماره 21853-1393/09/10 هیأت اول خانم مریم چراغی افارانی  
به شناســنامه شــماره 1294 کدملي 1282943901 صــادره اصفهان فرزند 
قربانعلی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/44  مترمربع از پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

محمدعلی سلطانی
87- رای شــماره 12286-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي یداله شکرالهي به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 4623057372 صادره فرزند مصطفي در قسمتي 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 115مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی قنبر 

علی سلیمانی دهنوی در صفحه 185 دفتر 199
88- رای شــماره 11763-1395/05/20 هیأت چهارم خانم یاسمن کدخدایان 
به شناسنامه شــماره 1272406636 کدملي 1272406636 صادره اصفهان 
فرزند امیر بهرام در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 92.51 مترمربع 
پالک شماره398 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی حسین جمشیدی لمجیری
89- رای شماره 11888-1395/05/20 هیأت چهارم خانم فرحناز نصیرزاده 
به شناسنامه شماره 1352 کدملي 1284794768 صادره فرزند غالمحسین در 
قسمتي از/ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 223.19 مترمربع پالک شماره 35 
فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مورد 

ثبت ص 104 دفتر 351
ادامه در صفحه 9
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90- رای شــماره 11985-1395/05/21 هيأت چهارم آقاي محمد باقر كبيري 
رناني به شناسنامه شماره 155 كدملي 1289862621 صادره اصفهان فرزند 
تقي در قسمتي از/ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 177.16 مترمربع پالك 
شماره 3875 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان مورد ثبت ص 349 دفتر 195
91- رای شــماره 12307-1395/05/23 هيــأت چهارم آقــاي اصغر پدریان 
جونی به شناسنامه شماره 925 كدملي 1284564861صادره اصفهان فرزند 
رضا ششدانگ یك مجموعه مسکونی و تجاری به مساحت 191.28 مترمربع 
از پالك شماره 192 فرعی از 25     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی فوق ازسندشماره ازموردثبت صفحه 370      

دفتر 280امالك
92- رای شــماره 12311-1395/05/23 هيأت چهارم آقاي بشــير عابدي به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1159625395 صادره فرزند حسين در قسمتي از/

ششدانگ .یك باب خانه  به مســاحت 67/10 مترمربع پالك شماره 592 فرعی 
از 40 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی علی محمد حسينی
93- رای شماره 11574-1395/05/19 هيأت چهارم خانم منيژه شيرواني به 
شناسنامه شماره 147 كدملي 4650261252 صادره از بروجن فرزند حسين  
از/ششدانگ یك باب خانه به مســاحت 302 مترمربع پالك شماره فرعي از67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان از طرف مالك 

رسمی حسينعلی ابوطالبی
94- رای شــماره 11709-1395/05/19 هيأت چهارم آقاي رضا شــيرازي 
رناني به شناسنامه شماره 649 كدملي 1290376867 صادره اصفهان فرزند 
علي درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 124.60 مترمربع پالك شــماره 
3262 فرعــي از 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب 
 اصفهان از طرف مالك رسمی سيد حسين مير سيد حسينی مورد ثبت ص 220 

دفتر 378
95- رای شــماره 11883-1395/05/20 هيأت سوم آقای عليرضا برهانی  به 
شناسنامه شماره 166 كدملي 1288984391 صادره اصفهان  فرزند حبيب اله 
ازمقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 402 مترمربع از پالك 
شــماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مالك رسمی محمد علی رحيمی
96- رای شماره 11881-1395/05/20 هيأت سوم آقای محمد تقی وهابی  به 
شناسنامه شماره 367 كدملي 1290339521 صادره اصفهان  فرزند محمد علی  
ازمقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 402 مترمربع از پالك 
شــماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مالك رسمی محمد علی رحيم
97- رای شــماره 11882-1395/05/20 هيــأت ســوم آقای محمد حســين 
خاكساری  به شناسنامه شــماره 108 كدملي 1290268967 صادره اصفهان  
فرزند غالمعلی ازمقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 402 
مترمربع از پالك شــماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان از مالك رسمی محمد علی رحيمی
98- رای شــماره 8884-1395/04/22 هيأت ســوم آقاي رحيم شــفيعي به 
شناســنامه شــماره 45636 كدملي 1280344989 صــادره اصفهان فرزند 
رجبعلي ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 148.30 مترمربع پالك شماره  66 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی 

سيدابوالفضل حسينی عاشق ابادی
99- رای شــماره 11712-1395/05/19 هيأت ســوم آقاي محمد كوشکي به 
شناســنامه شــماره 176 كدملي 1289924988 صادره اصفهان فرزند علي 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع پالك شماره3138 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غــرب اصفهاناز طرف مالك 

رسمی فاطمه اعتصامی مورد ص 53 دفتر 829
100- رای شــماره 12385-1395/05/24 هيأت چهارم آقاي حسين جانثاري 
الداني به شناسنامه شماره 238 كدملي 1283441561 صادره اصفهان فرزند 
اسماعيل در قسمتي از/ششــدانگ یك باب خانه به مساحت 352/85 مترمربع 
پالك شماره 90/3 فرعی از13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان در صفحه 189 دفتر 22 امالك
101- رای شماره 12316-1395/05/23 هيأت چهارم آقاي مصطفی سعادتمند 
فرد به شناســنامه شــماره 64كدملي 1290364214 صادره اصفهان فرزند 
محمدحسين ششــدانگ یك باب مغازه به مســاحت 17.32 مترمربع از پالك 
شــماره  180  فرعی از 24     اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رســمی فوق ازسندشــماره284172 مورخ 91/08/27 

دفترخانه 77 اصفهان
102- رای شــماره 12383-1395/05/24 هيأت چهارم خانم فاطمه شــریفی 
ولدانی به شناسنامه شــماره 19كدملي 1290022690صادره اصفهان فرزند 
صفرعلی در قســمتي از سه دانگ مشــاع از ششدانگ  به مســاحت 124.20 
مترمربع پالك شماره 1058 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملك غرب اصفهان در صفحه 292دفتر 332 امالك
103- رای شــماره 12381-1395/05/24 هيأت چهارم آقاي رجبعلي موالیي 
به شناسنامه شــماره 71 كدملي 1289954429 صادره اصفهان فرزند حسن 
در قسمتي از سه دانگ مشاع از ششــدانگ  به مساحت 124.20 مترمربع پالك 
شماره 1058 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان در صفحه 477 دفتر 518 امالك
104- رای شــماره 12023-1395/05/21 هيأت چهارم آقــاي اصغر باقري 
رناني به شناسنامه شماره 387 كدملي 1290256233 صادره فرزند رمضان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250.85 مترمربع پالك شماره1314 فرعي 
از14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمي طاهره كبيری رنانی
105- رای شماره 11785-1395/05/20 هيأت دوم اقای ابراهيم نصراصفهانی   
به شناسنامه شماره 1558 كدملي 1283486377  صادره خمينی شهر  فرزند 
اكبر ششدانگ ساختمان به مساحت  166/60  مترمربع از پالك شماره 1/868  
فرعی از 5  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 559 دفتر 332  امالك
106- رای شماره 11788-1395/05/20 هيأت دوم اقای اصغر منتظرالقائم   به 
شناسنامه شــماره 963 كدملي 1284541320  صادره اصفهان  فرزند حسين 
نســبت به چهاردانگ وهفده-هجدهم دانگ مشــاع از ششــدانگ ساختمان به 
مساحت  107/21  مترمربع از پالك شــماره 642  فرعی از 14  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 584 دفتر 

604  امالك
107- رای شماره 11789-1395/05/20 هيأت دوم خانم زهرا جوانی جاوانی   
به شناســنامه شــماره 1525 كدملي 1283039532  صادره اصفهان  فرزند 
حسين نســبت به یك دانگ ویك-هجدهم دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت  107/21  مترمربع از پالك شــماره 642  فرعی از 14  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 61و584 

دفتر 362و604  امالك
108- رای شــماره 11798-1395/05/20 هيأت دوم اقای رسول بهرام زاده 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 926 كدملي 1284506622  صادره اصفهان  
فرزند جمشيد ششدانگ ساختمان به مساحت  122  مترمربع از پالك شماره 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حسين محمدی كوجانی
109- رای شــماره 11802-1395/05/20 هيأت دوم اقــای عليرضا احمدی 
دارانی  به شناسنامه شماره 137 كدملي 1159516601  صادره فریدن  فرزند 
حسن ششدانگ ساختمان به مســاحت  259/65  مترمربع از پالك شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حاج حسن مهری دهنوی
110- رای شــماره 11806-1395/05/20 هيــأت دوم اقای قاســمعلی تركی 
سودرجانی  به شناسنامه شماره 363 كدملي 1288580274  صادره اصفهان  
فرزند  حسين ششدانگ ساختمان به مساحت  96  مترمربع از پالك شماره 67  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حسن علينقيان
111- رای شماره 173-1394/01/16 هيأت دوم  اقای پيمان هارونی جمالوئی 
به شناسنامه شــماره  74 كدملي   5759648926  صادره فریدن  فرزند بهرام 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  93/67  مترمربع از پالك شماره  287  فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 485 دفتر 691 امالك
112- رای شــماره 12124-1395/05/23 هيأت دوم خانم زهــرا مانيان   به 
شناســنامه شــماره  241  كدملي  1293187747  صادره خمينی شهر فرزند 
هوشنگ نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  122/12  
مترمربع از پالك شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی احمد مانيان
113- رای شــماره 12125-1395/05/23 هيــأت دوم اقای محســن عابدی 

سودانی   به شناسنامه شماره  832  كدملي  1283412403  صادره خمينی شهر 
فرزند قربانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ ساختمان  به مساحت  
122/12  مترمربع از پالك شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی احمد مانيان
114- رای شــماره 12129-1395/05/23 هيأت دوم خانــم طاهره معين   به 
شناسنامه شــماره  795  كدملي  2291119540  صادره شيراز فرزند محمود 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  190/87  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــك غرب  اصفهان ازمالك رســمی 

رضافرزندعليرضا ازموردثبت صفحه 297 دفتر 1099 امالك
115- رای شــماره 12130-1395/05/23 هيــأت دوم اقــای محمدرضــا 
موری محمدی   به شناسنامه شــماره  1066  كدملي  1971382973  صادره 
مسجدسليمان فرزند علی بك ششدانگ ساختمان  به مساحت  140  مترمربع از 
پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی حاج حسن مهری دهنوی
116- رای شــماره 12131-1395/05/23 هيأت دوم اقای محمــد عادلی   به 
شناسنامه شــماره  187  كدملي  1229650131  صادره خوانسار فرزند تقی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  123  مترمربع از 
پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی حسينعلی بيات
117- رای شــماره 12132-1395/05/23 هيــأت دوم خانــم ســيده زهــرا 
ميرمحمدی   به شناسنامه شماره  10  كدملي  1229677119  صادره خوانسار 
فرزند مجتبی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  123  
مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسينعلی بيات
118- رای شماره 12073-1395/05/23 هيأت دوم  اقای محمود نادری رارانی   
به شناسنامه شماره  53  كدملي  1290295603  صادره اصفهان  فرزند یداله  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  272/60  مترمربع 
از پالك شماره 417  فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 515 دفتر 743  امالك
119- رای شــماره 10272-1395/05/23 هيأت دوم خانم صدیقه مستاجران 
 گورتانی   به شناســنامه شــماره  9  كدملي  1290326681  صادره اصفهان 
 فرزند عباس نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  
272/60  مترمربع از پالك شــماره 417  فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحــه 332 دفتر 758  

امالك
120- رای شــماره 12079-1395/05/23 هيأت دوم خانم فاطمه جمشــيدی 
افارانی   به شناسنامه شــماره  1543  كدملي  1282946481  صادره اصفهان  
فرزند تقی  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  202/64  
مترمربع از پالك شــماره 290  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 446دفتر 836 امالك
121- رای شــماره 12080-1395/05/23 هيأت دوم  اقای كریم جمشــيدی 
افارانی   به شناسنامه شــماره  1519  كدملي  1282946250  صادره اصفهان  
فرزند حيدر  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  202/64  
مترمربع از پالك شــماره 290  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 443دفتر 836 امالك
122- رای شــماره 12078-1395/05/23 هيأت دوم خانم مهناز چراغيان   به 
شناسنامه شماره  12  كدملي  1290815178  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  202/64  مترمربع از 
پالك شماره 290  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 446و449 دفتر 836 امالك
123- رای شماره 12093-1395/05/23 هيأت دوم اقای عليمحمد صالحی   به 
شناسنامه شــماره  1  كدملي  5759852825  صادره چادگان  فرزند اسکندر  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  165/56  مترمربع از پالك شماره 45  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازســند 104636-

95/3/27 دفترخانه 46 خمينی شهر
124- رای شماره 12095-1395/05/23 هيأت دوم اقای مجيدصفری رنانی   به 
شناسنامه شماره  129  كدملي  1290286698  صادره اصفهان فرزند رمضان  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  258  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی محمدعلی 

وعبداله سلطانی
125- رای شماره 9106-1395/04/27 هيأت دوم اقای اكبر آقائی به شناسنامه 
شماره 2241 كدملي 1289423970  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 192 مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی تقس سليمانی دهنوی 

وخانم اغا زارع بهرام ابادی
126- رای شــماره 10222-1395/05/10 هيأت دوم خانم مهناز جمشــيدی   
به شناســنامه شــماره 2090  كدملي  1282952048  صادره  اصفهان  فرزند 
غالمعلی  نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ ســاختمان  به مساحت  
 175/83 مترمربع از پالك شــماره  555  فرعی از 24   اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازســند 52414-89/3/13 دفترخانه 
108 اصفهان

127- رای شــماره 10223-1395/05/10 هيأت دوم اقای شکراله جمشيدی 
افارانی  به شناســنامه شــماره 822  كدملي  1284577686  صادره  اصفهان  
فرزند حسين  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  
175/83 مترمربع از پالك شــماره  555  فرعی از 24   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازســند 52414-89/3/13 دفترخانه 

108 اصفهان
128- رای شــماره 10228-1395/05/10 هيــأت دوم اقــای حســنعلی 
نصراصفهانی   به شناســنامه شــماره 108  كدملــي  1290068534  صادره  
اصفهان  فرزند مرتضی ششدانگ ساختمان  به مساحت  147  مترمربع از پالك 
شماره  11  فرعی از 39   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی سيداكبرحسينی بهارانچی
129- رای شــماره 10231-1395/05/10 هيأت دوم فاطمه صغری شيرانی 
بيدابادی  به شناسنامه شماره 38124  كدملي  1280806850  صادره  اصفهان  
فرزند حسن ششدانگ ساختمان  به مساحت  25/11  مترمربع از پالك شماره  
914  فرعــی از 26   اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رسمی شيرین جان جعفری دســتجرده كه بنامش درجریان 

ثبت است
130- رای شــماره 10244-1395/05/10 هيأت دوم اقای رضا جابری پوده 
به شناســنامه شــماره 158  كدملي  1289425949  صادره  اصفهان  فرزند 
اسکندر ششدانگ ساختمان  به مســاحت  79/55  مترمربع از پالك شماره  67   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

سيدمحمودحسينی
131- رای شماره 7995-1393/04/11 هيأت دوم خانم فاطمه صغرا تركانی 
به شناسنامه شماره179 كدملي1289939519 صادره اصفهان فرزند رجبعلی 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 132/30 مترمربع از پالك شماره 396 فرعی 
از19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 190دفتر569امالك
132- رای شماره 12317-1395/05/23 هيأت سوم آقاي مصطفي شاه سنائي 
به شناسنامه شماره 1272 كدملي 1284625443 صادره فرزند كریم ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 199 مترمربع پالك شماره152 فرعي از21 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از طرف تقی ماست بندزاده 

مورد ثبت ص 157 دفتر 461
133- رای شماره 12430-1395/05/24 هيأت چهارم آقاي علي محمد رضائي 
كوجاني به شناســنامه شــماره 28 كدملي 1290019460 صــادره اصفهان 
 فرزند عباس در قســمتي از/ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت 242/40 متر

مربع پالك شــماره 28اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان از مالك رســمی خانم زبيده واعظی در صفحه 268 الی 271 دفتر 54 

امالك
134- رای شماره 15358-1395/06/13 هيأت چهارم آقاي ابراهيم جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شــماره36  كدملي 1290093512صادره اصفهان فرزند 
حسن ششدانگ یکباب خانه.به مســاحت187.10 مترمربع از پالك شماره33  
فرعی از13 اصلی واقــع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملــك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی موردثبت صفحه 44 دفتر 914  امالك
135- رای شماره 15347-1395/06/13 هيأت چهارم آقاي ناصر رحيمی به 
شناسنامه شــماره 132كدملي 1290115079 صادره اصفهان فرزند عباس  
ششدانگ یکباب خانه .به مساحت 398.05 مترمربع از پالك شماره 571  فرعی 
از 18     اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك 
رسمی  اسداله خاكسار رنانی ازسندشــماره   ازموردثبت صفحه 55  دفتر42 

امالك
136- رای شماره 10463-1395/05/11 هيأت اول اقای مصطفی ميرحسينی 

رنانی به شناسنامه شماره 315  كدملي  1289970777  صادره اصفهان فرزند 
سيدهاشم ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  246  مترمربع از پالك شماره  1201 
فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی جمال الدین عاملی رنانی
137- رای شــماره 10469-1395/05/11 هيأت اول اقای عبدالرضا كروندی 
به شناســنامه شــماره 597  كدملي  1290665273  صــادره اصفهان  فرزند 
 اسماعيل  نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  256/40  
مترمربع از پالك شــماره  121 فرعی از 17   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبــت صفحه 5و8و585 دفتر 753و560 

امالك
138- رای شــماره 10471-1395/05/11 هيأت اول خانم الهه كارگرخيرآباد 
به شناسنامه شماره 9375  كدملي  4433344771  صادره یزد  فرزند عليرضا  
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  256/40  مترمربع از 
پالك شماره  121 فرعی از 17   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 5و8و585 دفتر 753و560 امالك
139- رای شــماره 10472-1395/05/11 هيأت اول اقای مســيب جعفری  به 
شناسنامه شــماره 791  كدملي  1283504820  صادره اصفهان فرزند حيدر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  281/50  مترمربع از پالك شماره  255 فرعی 
از 36   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی عباس جعفری
140- رای شــماره 10479-1395/05/11 هيــأت اول اقای علــی ترك الدان 
 بــه شناســنامه شــماره 35892  كدملــي  1282286315  صــادره اصفهان 
 فرزند رمضانعلی نسبت به پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
146/47  مترمربع از پالك شــماره  138  فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحــه 523 دفتر 352 

امالك
141- رای شماره 10481-1395/05/11 هيأت اول خانم عصمت ترك الدانی 
به شناسنامه شماره 8  كدملي  1290196990  صادره اصفهان  فرزند محمود 
نسبت به یك دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  146/47  مترمربع 
از پالك شماره  138  فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 523 دفتر 352 امالك
142- رای شــماره 10482-1395/05/11 هيأت اول  اقای حميدجان نثاری به 
شناسنامه شــماره 1258  كدملي  1283451931  صادره اصفهان  فرزند باقر  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  199/76  مترمربع از پالك شماره  96  فرعی 
از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی حسين جان نثاری ازموردثبت صفحه 450 دفتر 22 امالك
143- رای شــماره 10483-1395/05/11 هيــأت اول اقای اكبــر برندگی به 
شناسنامه شماره 2929  كدملي  1282988085  صادره اصفهان  فرزند عبداله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  306  مترمربع از پالك شماره  48  فرعی از 34   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 1945-

91/11/21 دفترخانه 416 اصفهان
144- رای شــماره 10487-1395/05/11 هيأت اول اقــای حبيب اله مختاری 
به شناسنامه شــماره 830  كدملي  1129062554  صادره فریدونشهر  فرزند 
عبدالمحمد  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  231  مترمربع از پالك شماره  1199  
فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی حيدرعلی كریم نژاد كه بنامش درجریان ثبت است
145- رای شماره 10489-1395/05/11 هيأت اول  اقای غالمعلی عبداللهی به 
شناسنامه شماره 17  كدملي  6219873734  صادره فریدن  فرزند محمدعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  88/60  مترمربع از پالك شماره  2414  فرعی 
از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی محمودشریفی رنانی ازموردثبت صفحه 41 دفتر 63 امالك
146- رای شماره 10490-1395/05/11 هيأت اول اقای اكبر حيدری رنانی به 
شناسنامه شماره 207  كدملي  1290145938  صادره خمينی شهر  فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  126/50  مترمربع 
از پالك شــماره  1345  فرعی از 18   اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی علی حيدری رنانی ازموردثبت صفحه 

208 دفتر 55 امالك
147- رای شماره 10491-1395/05/11 هيأت اول خانم معصومه رجبی رنانی 
به شناسنامه شماره 115  كدملي  1290302987  صادره اصفهان  فرزند جعفر 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  126/50  مترمربع 
از پالك شــماره  1345  فرعی از 18   اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی علی حيدری رنانی ازموردثبت صفحه 

208 دفتر 55 امالك
148- رای شــماره 10492-1395/05/11 هيأت اول اقای قربانعلی انالوئی به 
شناسنامه شماره 440  كدملي  1285504259  صادره اصفهان  فرزند سيف اله  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  165  مترمربع از 
پالك شماره  68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی حاج علی اكبرزارع بهرام ابادی
149- رای شــماره 10494-1395/05/11 هيــأت اول خانم بتــول انالوئی به 
شناسنامه شماره 1691  كدملي  1285603605  صادره اصفهان  فرزند اسداله  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  165  مترمربع از 
پالك شماره  68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی حاج علی اكبرزارع بهرام ابادی
150- رای شــماره 10500-1395/05/11 هيــأت اول اقــای علــی مارانی به 
شناســنامه شــماره 11  كدملي  1290110808  صادره خمينی شــهر  فرزند 
محمود  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  301/55  مترمربع از پالك شماره  32   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

احمدمزروعی سبدانی
151- رای شــماره 10502-1395/05/11 هيأت اول اقای اميررضا شــركت 
قناد به شناسنامه شماره 238  كدملي  1287943101  صادره اصفهان  فرزند 
عبدالغفار  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  153  مترمربع از پالك شماره  28   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

عباس احمدی كوجانی
152- رای شــماره 10503-1395/05/11 هيأت اول  اقای حســنعلی محمدی 
دارانی به شناسنامه شــماره 36  كدملي  1159480192  صادره فریدن  فرزند 
ابراهيم  ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  130  مترمربع از پالك شماره  67   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حسينعلی بيات
153- رای شــماره 9809-1395/05/05 هيأت اول اقای محمــد بيدهندی   به 
شناســنامه شــماره  72 كدملي 6229857812  صادره ميمه  فرزند علی جان 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  149/80 مترمربع از پالك شماره 308  فرعی 
از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی احمدانصاری ازموردثبت صفحه 121  دفتر 160 امالك
154- رای شــماره 9810-1395/05/05 هيأت اول اقای محمــد بيدهندی   به 
شناســنامه شــماره  72 كدملي 6229857812  صادره ميمه  فرزند علی جان 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  52 مترمربع از پالك شماره 317  فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

بهرام جابرانصاری
155- رای شماره 12896-1395/05/27 هيأت اول خانم مهری جمشيدیان قلعه 
سفيدی  به شناسنامه شــماره 1304  كدملي  1283608944  صادره اصفهان  
فرزند محمود نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  
95/12  مترمربع از پالك شــماره 454/1  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازســند 152054-83/2/16 دفترخانه 

7 اصفهان
156- رای شماره 12895-1395/05/27 هيأت اول  اقای اسماعيل احمدی  به 
شناسنامه شماره 381  كدملي  1141549220  صادره خمينی شهر  فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  95/12  مترمربع از 
پالك شــماره 454/1  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازسند 152054-83/2/16 دفترخانه 7 اصفهان
157- رای شــماره 12899-1395/05/27 هيأت اول اقای حشمت اله شمسی 
ششــجوانی  به شناســنامه شــماره 537  كدملــي  1129371913  صادره 
فریدونشهر  فرزند نصرت اله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  105  مترمربع 
از پالك شماره 291  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی قاسم مارانی ازموردثبت صفحه 158 و161 

دفتر 170 امالك
158- رای شــماره 12900-1395/05/27 هيأت اول اقای جمشــيد وكيلی  به 
شناسنامه شماره 12  كدملي  1159651957  صادره فریدن  فرزند ابن عباس  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  136/42  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی عبداله 

علی رحيمی
159- رای شــماره 12902-1395/05/27 هيأت اول خانم مينا شــاهی سينی  

به شناســنامه شــماره 6494  كدملي  1293102105  صادره اصفهان  فرزند 
فتحعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  60  مترمربع از پالك شماره 32  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسن 

حقيقی زاده مارچينی
160- رای شــماره 12903-1395/05/27 هيأت اول اقای ســيدكریم حسينی 
رنانی  به شناســنامه شــماره 104  كدملي  1289862117  صــادره اصفهان  
فرزند سيدعلی نسبت به چهاردانگ مشــاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
 298/20  مترمربع از پالك شــماره 3869 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبــت صفحه 197و199 دفتر 

77 امالك
161- رای شــماره 12904-1395/05/27 هيــأت اول خانــم بتول حســينی 
رنانی  به شناســنامه شــماره 265  كدملي  1289985855  صــادره اصفهان  
فرزند سيدحسين  نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
 298/20  مترمربع از پالك شــماره 3869 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 197و199 دفتر 
77 امالك

162- رای شماره 12918-1395/05/27 هيأت اول اقای مجيد قليلی رنانی  به 
شناسنامه شــماره 316  كدملي  1290304998  صادره اصفهان  فرزند محمد 
ششــدانگ یکباب كارگاه به مســاحت  162/63  مترمربع از پالك شماره 837 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی نصراله سلطانی رنانی
163- رای شــماره 12919-1395/05/27 هيــأت اول اقای قاســمعلی شــاه 
سنائی  به شناسنامه شماره 11  كدملي  1290309914  صادره اصفهان  فرزند 
محمدحسين ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  148  مترمربع از پالك شماره 
182/1 فرعی از 21  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  
اصفهان ازمالك رســمی قربانعلی شاه ســنائی ازموردثبت صفحه 185 دفتر 

84 امالك
164- رای شماره 12920-1395/05/27 هيأت اول اقای ابراهيم عباسی ولدانی  
به شناسنامه شــماره 710  كدملي  1290827966  صادره خمينی شهر  فرزند 
حسين ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  130/09  مترمربع از پالك شماره 430 
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی زهرا آل رسول
165- رای شــماره 12922-1395/05/27 هيأت اول اقای عبدالرضا زینل پور   
به شناســنامه شــماره 128  كدملي 4723522638  صادره كربال  فرزند ملك 
حسين  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 34/25  مترمربع از پالك شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

عباس محمدی
166- رای شماره 12925-1395/05/27 هيأت اول اقای اكبر صباغ رنانی   به 
شناسنامه شماره 56  كدملي 1290114315  صادره خمينی شهر  فرزند صادق  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 275/50  مترمربع از پالك شماره 777 فرعی 
از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی صادق صباغ رنانی ازموردثبت صفحه 47 دفتر 134 امالك
167- رای شــماره 12926-1395/05/27 هيأت اول اقای جمشيد جمشيدیان   
به شناسنامه شماره 3082  كدملي 1283617080  صادره اصفهان  فرزند رضا  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 99/66  مترمربع از پالك شماره 2432 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی فرنگيس رستمی ازموردثبت صفحه 312 دفتر 292 امالك
168- رای شماره 12927-1395/05/27 هيأت اول اقای ناصر عابدی رنانی   به 
شناسنامه شماره 163  كدملي 1289955344  صادره اصفهان فرزند قربانعلی  
ششــدانگ یکباب كارگاه موزائيك سازی  به مســاحت 1754/77  مترمربع از 
پالك شماره 2148 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
 غرب  اصفهان ازمالك رســمی محمدعلی عابدی ازموردثبت صفحه 179 دفتر

 82 امالك
169- رای شماره 12932-1395/05/27 هيأت اول اقای محمدحسين شریفی 
رنانی   به شناسنامه شــماره 1  كدملي 1289967636  صادره اصفهان فرزند 
مصطفی  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 261/21  مترمربع از پالك شماره 
3411و3412 فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان كه ازپالك 3412 فرعی بنــام متقاضی ازموردثبت صفحه 587 
دفتر 77 امالك وازپالك 3411 فرعی ازمالك رسمی عباس عليجانی كه بنامش 

درجریان ثبت است
170- رای شماره 12938-1395/05/27 هيأت اول اقای مصطفی زینلی رنانی   
به شناسنامه شماره 410  كدملي 1290032343  صادره اصفهان فرزند براتعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 203/60  مترمربع از پالك شماره 34  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی حاج 

مهدی شيرانی ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193 امالك
171- رای شــماره 12942-1395/05/27 هيــأت اول اقای علی عباســی   به 
شناسنامه شماره 59  كدملي 1293570559  صادره اصفهان فرزند اسماعيل 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 237/33  مترمربع از 
پالك شماره 259 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی قربانعلی مستاجران گورتانی
172- رای شماره 12944-1395/05/27 هيأت اول اقای رضا عباسی ولدانی   
به شناسنامه شماره 1178  كدملي 1283508796  صادره اصفهان فرزند عباس  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 237/33  مترمربع از 
پالك شماره 259 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی قربانعلی مستاجران گورتانی
173- رای شــماره 12946-1395/05/27 هيــأت اول اقــای ابراهيم صالحی   
به شناســنامه شــماره 1664  كدملي 1283435756  صادره اصفهان فرزند 
صفرعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228/17  مترمربع از پالك شماره 282 
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 437و355 دفتر 541و542 امالك
174- رای شــماره 12950-1395/05/27 هيــأت اول اقای رضــا زمانی   به 
شناســنامه شــماره 14  كدملي 1290019320  صادره اصفهان فرزند محمد 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 43  مترمربع از پالك شماره 614 فرعی از 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 73 دفتر 390 امالك
175- رای شماره 12952-1395/05/27 هيأت اول  اقای مرتضی زمانی رنانی   
به شناسنامه شماره 250  كدملي 1290046867  صادره اصفهان فرزند حسين  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 154  مترمربع از پالك شماره 502 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 76256-

53/9/18 دفترخانه 7 اصفهان
176- رای شــماره 12953-1395/05/27 هيأت اول اقای اكبــر گلی پزوه   به 
شناسنامه شماره 2909  كدملي 1283695006  صادره اصفهان فرزند قربانعلی  
ششدانگ یکباب انبار مصالح ساختمانی به مساحت 1639/30  مترمربع از پالك 
شــماره 32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی بی بی رحيمی
177- رای شــماره 12954-1395/05/27 هيأت اول اقای صفرعلی صبوری 
فر   به شناسنامه شماره 1257  كدملي 1283509652  صادره اصفهان فرزند 
علی اكبر  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/10  مترمربع از پالك شماره 670 
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی قربانعلی مستاجران گورتانی
178-رای شــماره 12959-1395/05/27 هيــأت اول اقای اكبــر تيموری   به 
شناسنامه شــماره 16  كدملي 1290072000  صادره اصفهان فرزند حسين  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 162/62  مترمربع از پالك شماره 44  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی رضا 

موسوی
179- رای شــماره 12962-1395/05/27 هيأت اول اقای علی اصغر عليخانی   
به شناسنامه شماره 1663  كدملي 6219196848  صادره فریدن فرزند برزو 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 107/35  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــك غرب  اصفهان ازمالك رســمی 

مصطفی لری بهرام ابادی
180- رای شــماره 12963-1395/05/27 هيأت اول اقای مسعود مارانی   به 
شناســنامه شــماره 137  كدملي 1284941681  صادره اصفهان  فرزند  علی  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 48/50  مترمربع از پالك شماره 755 فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

عباس عسگری برزانی ازموردثبت صفحه 249 دفتر 65 امالك
181- رای شــماره 12966-1395/05/27 هيأت اول اقای شهریار جمشيدی 
راستابی   به شناسنامه شماره 37  كدملي 4679567643  صادره فارسان فرزند 
فریدون  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 197/44  مترمربع از پالك شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 
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182- رای شــماره 12969-1395/05/27 هیأت اول اقای محمود جمشیدی 
راستابی   به شناسنامه شــماره 622  كدملي 1287289010  صادره اصفهان  
 فرزنــد حیدرعلی  ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 265/58  مترمربع

 از پالك شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  
 اصفهان ازمالك رســمی غالمرضا محبی ازموردثبت صفحــه 37 دفتر 298

 امالك
1395 هیــأت اول اقــای علــی  /05  183- رای شــماره 25-12508/
سلیمی  به شناســنامه شــماره 266  كدملي 1290270546  صادره اصفهان  
فرزند مصطفی  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 163/64  مترمربع از پالك 
شــماره 2983  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
 غرب  اصفهان ازمالك رسمی مونس اغا نجفی ازموردثبت صفحه 279 دفتر 70  

امالك
184- رای شماره 12509-1395/05/25 هیأت اول اقای محمدعلی مهرابی  به 
شناسنامه شماره 4  كدملي 1290509271  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی  
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 134/55  مترمربع از پالك شــماره 133  
فرعی از 30  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 309 دفتر 774  امالك
 185- رای شــماره 12531-1395/05/25 هیــأت اول اقــای عبدالحمیــد 
شریفی رنانی  به شناسنامه شماره 39  كدملي 1290200475  صادره اصفهان  
فرزند نوروز ششــدانگ یکبابخانــه  به مســاحت 225/75  مترمربع از پالك 
شــماره 673  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
 غرب  اصفهان ازمالك رســمی باقرقربانی ازموردثبت صفحه 335 دفتر 194 

امالك
186- رای شماره 12541-1395/05/25 هیأت اول اقای محسن جوانی جونی  
به شناسنامه شماره 12  كدملي 1290333459  صادره اصفهان  فرزند اسداله  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 279/60  مترمربع از پالك شماره 160  فرعی 
از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی علی ابراهیمی ولدانی
187- رای شــماره 12517-1395/05/25 هیأت اول خانــم حمیرا رونما  به 
شناسنامه شماره 641  كدملي 1829054325  صادره خرمشهر  فرزند  خوبیار 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 155  مترمربع از پالك شماره 374  فرعی از 
12  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازســند 

2055-91/12/16 و 2445-92/3/23 دفترخانه 416 اصفهان
188- رای شماره 12518-1395/05/25 هیأت اول خانم نصرت اغا موسوی 
رنانی  به شناســنامه شــماره 244  كدملي 1289984646  صادره اصفهان  
فرزند سیدفتاح ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 119/53  مترمربع از 
پالك شماره 1515  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان
189- رای شــماره 12523-1395/05/25 هیــأت اول خانــم مهین صادقی 
برزانی  به شناسنامه شــماره 3049  كدملي 1282991736  صادره اصفهان  
فرزند بخشعلی ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 195/50  مترمربع از پالك 
شماره 198  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی عباس صادقی برزانی
190- رای شماره 12525-1395/05/25 هیأت اول اقای محمدعلی قلع گری 
جونی  به شناسنامه شماره 5  كدملي 1289811938  صادره اصفهان  فرزند 
جعفر ششدانگ یکباب كارگاه  به مســاحت 92/10  مترمربع از پالك شماره 
562  فرعــی از 25  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  
 اصفهان ازمالك رسمی حاج جعفر قلع گری ازموردثبت صفحه 187 دفتر 624 

امالك
191- رای شــماره 12527-1395/05/25 هیأت اول اقای اســماعیل كاظمی  
به شناســنامه شــماره 301  كدملي 1290255377  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی ششــدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 52/44  مترمربع از پالك 
شــماره 4880  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی صفیه بیگم شیخ بهائی
192- رای شــماره 12529-1395/05/25 هیأت اول خانم فرزانه صادقیان 

رنانی  به شناسنامه شماره 354  كدملي 1290587231  صادره خمینی شهر  
فرزند رمضان ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 132/10  مترمربع از پالك 
 شماره 676  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 
  اصفهان ازمالك رســمی علــی شــریفی ازموردثبت صفحــه 275 دفتر 56 

امالك
193- رای شماره 12530-1395/05/25 هیأت اول خانم فاطمه نصر اصفهانی  
به شناسنامه شــماره 46768  كدملي 1280358671  صادره اصفهان  فرزند 
مصطفی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151  مترمربع از پالك شماره 481  
فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 76 دفتر 420 امالك
194- رای شــماره 12532-1395/05/25 هیأت اول اقــای حیدرعلی قوچی 
رنانی  به شناسنامه شماره 1527  كدملي 1290598932  صادره خمینی شهر  
فرزند غالمحسین ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 199/50  مترمربع از پالك 
شــماره 3222  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
 غرب  اصفهان ازمالك رسمی علی شریفی ازموردثبت صفحه 380 دفتر 678 

امالك
اقــای اول  هیــأت   1395 /05 /25-12538 شــماره  رای   -195 

 روح اله مقامی  به شناســنامه شــماره 218  كدملي 2410844081  صادره 
آباده  فرزند اسداله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 87/70  مترمربع از پالك 
شماره 2493/1  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
 غرب  اصفهان ازمالك رســمی كاظم افقری ازموردثبت صفحه 330 دفتر 62 

امالك
196- رای شــماره 12542-1395/05/25 هیــأت اول اقای مهــدی خانی  به 
شناسنامه شماره 3237  كدملي 3256907016  صادره كرمانشاه  فرزند محمد  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 67/40  مترمربع از پالك شماره 796  فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی حسین صادقیان رنانی
 197- رای شــماره 12546-1395/05/25 هیــأت اول خانــم فاطمــه

 شــاهعلی  به شناسنامه شــماره 88  كدملي 1286426634  صادره اصفهان  
فرزند عبداله  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87/20  مترمربع از پالك شماره 
504و1715  فرعــی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان كه ازپــالك 1715 فرعی ازموردثبت صفحــه 506 دفتر 762 
 امالك وازپالك 504 فرعــی ازموردثبت صفحه 485 دفتــر 762 امالك بنام 

متقاضی
198- رای شماره 12548-1395/05/25 هیأت اول خانم زینب حسینی كیان  
به شناسنامه شماره 519  كدملي 4250301443  صادره كهکیلویه  فرزند رضا 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 166/34  مترمربع از پالك شماره 32  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی بتول 

وخانم اغا صالحی
199- رای شــماره 12551-1395/05/25 هیأت اول اقــای علی ابراهیمی  به 
شناسنامه شماره 606  كدملي 1282964534  صادره اصفهان  فرزند حسن 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 179/90 مترمربع از پالك شماره 32  اصلي 
 واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی

 محمدجوادی
200- رای شــماره 12552-1395/05/25 هیأت اول اقای مانده علی صابری 
به شناسنامه شماره 8266  كدملي 1283191938  صادره اصفهان  فرزند علی 
ششدانگ یکباب كارگاه موزائیك سازی به مساحت 512/17 مترمربع از پالك 
شــماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی رمضان ابراهیمی بابوكانی
 201- رای شــماره 12556-1395/05/25 هیــأت اول اقــای مصطفــی

 قلی صالح باردهء به شناســنامه شــماره 6  كدملي 5759837842  صادره 
چادگان  فرزند جانقلی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 112/80 مترمربع 
 از پالك شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب

   اصفهان ازمالك رســمی علی قاســمی ازموردثبت صفحــه 295 دفتر 908 
امالك

 202- رای شــماره 5233-1395/02/31 هیــأت چهــارم خانــم عصمــت
 رحیمی به شناســنامه شــماره 60 كدملي 1288031130 صــادره اصفهان 
 فرزند عزیزاله نســبت به 3دانگ مشــاع از ششــدانگ یك باب ســاختمان به

 مساحت 172 مترمربع از پالك شــماره890فرعی19 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملك غــرب اصفهان كه مع الواســطه از مالك رســمی 
 كریم باقرصاد كه در صفحه 521 دفتر 635 مالك می باشــد خریداری نموده

 است
203- رای شماره 5230-1395/02/31 هیأت چهارم آقای كاظم منصورزاده 
به شناسنامه شماره 275 كدملي 1209652412 صادره سمیرم فرزند رستم 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 172 مترمربع 
از پالك شماره890فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالك رسمی كریم باقرصاد كه در صفحه 521 

دفتر 635 مالك می باشد خریداری نموده است
اقــای دوم  هیــأت   1395 /06 /10-14881 شــماره  رای   -204 

 شکراله عباسی  به شناسنامه شماره 37  كدملي 1159821968  صادره فریدن  
فرزند  فضل اله  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 235/54  مترمربع از پالك 
شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رســمی مهدی كریمی بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 

امالك
205- رای شــماره 19885-1395/07/26 هیأت چهارم اقای مجید اسبقی  به 
شناســنامه شــماره 15871 كدملي 4620159409  صادره شهركرد  فرزند 
عزیزخون)ضمــن اینکه طبق صفحه توضیحات شناســنامه نــام خانوادگی 
متقاضی ازاســبقی به احمــدی ونــام پدرازعزیزخون به عزیــز تغییریافته( 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 217/03  مترمربع از پالك شماره 44  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی عباس 

كاظمی ازموردثبت صفحه 378  دفتر 894   امالك
206- رای شــماره 19195-1395/07/17 هیأت دوم اقــای محمد مهرعلیان 
گورتانی   به شناسنامه شــماره 44  كدملي  1290219389   صادره اصفهان  
فرزند رحیم ششدانگ ساختمان  به مساحت 226   مترمربع از پالك شماره 423  
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 281 دفتر 51 امالك
207- رای شماره 19209-1395/07/17 هیأت دوم خانم زهرا جعفری ولدانی  
به شناسنامه شماره  289  كدملي  1290586586  صادره خمینی شهر  فرزند  
شیرزاد ششدانگ ساختمان  به مساحت 242/26  مترمربع از پالك شماره 242  
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی محمدعلی ابراهیمی ولدانی
208- رای شماره 19921-1395/07/26 هیأت اول اقای محمدرضا دهقان نژاد  
به شناسنامه شــماره 45192  كدملي 1280339411  صادره اصفهان  فرزند 
احمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 291/20  مترمربع از پالك شماره 173  
فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 281و284 دفتر 460 امالك
209- رای شــماره 19949-1395/07/26 هیأت اول اقــای عبدالرضا كاظم 
پور  به شناسنامه شماره 2220  كدملي 0057464251  صادره تهران  فرزند 
محمدعلی  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 74/69  مترمربع از پالك شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی محمد زارع
210- رای شماره 19082-1395/07/15 هیأت ســوم آقای مهدی پور والی 
دستجردی   به شناسنامه شــماره 74  كدملي 1819643387  صادره آبادان   
فرزند  صفرعلی         ششدانگ یك باب خانه   به مساحت   258  مترمربع از پالك 
شماره   5074    فرعی از   4     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رســمی الهام مظاهری   ازموردثبــت صفحه  29   دفتر   

1061    امالك
211- رای شــماره 19200-1395/07/17 هیأت دوم خانم نسرین شمسیان   
به شناســنامه شــماره 198  كدملي  1284499340   صادره اصفهان  فرزند 
نیازعلی ششدانگ ساختمان انبار  به مساحت 61/14   مترمربع از پالك شماره 

32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــك غرب  اصفهان ازمالك 
رسمی شهرام رستمی ازورثه فضل اله رستمی قهفرخی

212- رای شــماره 17119-1395/06/28 هیأت دوم اقای  محمد بهرامی راد   
به شناسنامه شماره 4  كدملي  1199505870  صادره شهرضا  فرزند عباس  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 396  مترمربع از پالك شماره 218  فرعی از 
44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 89 دفتر 468  امالك
213- رای شــماره 19111-1395/07/15 هیأت ســوم خانم گیتی صانعی 
ینگابادی  به شناسنامه شماره  2008 كدملي  5649411931  صادره اصفهان  
فرزند  عبدالرسول  ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت  202/84 مترمربع از 
پالك شــماره 815  فرعی از   40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی        از سند شماره  51955  مورخ  50/11/23  

دفترخانه 29 اصفهان
214- رای شــماره 16486-1395/06/21 هیأت اول خانم زهرا زرفشــانی 
اصل  به شناسنامه شماره 534 كدملي 1284806480  صادره اصفهان  فرزند 
غالمعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/29 مترمربع از پالك شماره 44  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

كرمعلی واسداله تیموری جروكانی
215- رای شــماره 12098-1395/05/23 هیأت دوم اقای هوشنگ حیدری 
وارسته   به شناسنامه شــماره  298  كدملي  4011121835  صادره اسدآباد 
فرزند علی ششدانگ ساختمان  به مساحت  195/44  مترمربع از پالك شماره 
32  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازســند 

3562-93/2/15 دفترخانه 352 اصفهان
آرای اصالحی

1- رای شــماره 18100-1395/07/05 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس  با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره 95/519 راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد: نام مالك یداله 
هنرمند به ش ش 48 و كدملي 1290149070 صادره اصفهان فرزند نعمت اله 

صحیح میباشد.
2- رای شــماره 18819-1395/07/12 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه طبق گزارش مورخ 20/6/95 راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: یکباب ساختمان 
از پالك 68 اصلی واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان صحیح می 

باشد.
3- رای شــماره 14107-1395/06/04 هیأت دوم با توجــه به مفاد گزارش 
كارشــناس 893713-95/2/30 و با عنایت به اینکه طبق گــزارش فوق راي 
هیأت تا كنــون اجرا نشــده لذا مفــاد راي صادر به شــرح زیــر اصالح مي 

گردد:موردتقاضا ششدانگ ساختمان صحیح است.
4- رای شــماره 19339-1395/07/17 هیأت اول با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس مورخه 95/6/10 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا 
كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد:موردتقاضا 
ازمالك رسمی اقای حاج حسین حیدری عاشق ابادی ازسند 29/7/13-6893 

دفترخانه 29 اصفهان صحیح است.
5- رای شــماره 19340-1395/07/17 هیأت اول با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس مورخه 95/6/10 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا 
كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد:موردتقاضا 
ازمالك رسمی اقای حاج حسین حیدری عاشق ابادی ازسند 29/7/13-6893 

دفترخانه 29 اصفهان صحیح است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/04
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/08/19

 م الــف: 23072 علیرضا حیــدری رئیس منطقــه ثبت اســناد وامالك غرب
 اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/412 شــماره صــادره: 1395/43/289266 نظر به اینکه نعمت اله شــریفی 
زاد فرزند حیدر با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره: 95/7/3-18952 
دفترخانه 125 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالك شماره: 
1702 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه در ذیل ثبت 205781 
مورد ثبت در صفحه 244 دفتر جلد 903 امالك تحت شــماره چاپی 0161424 
الف/87 صادر و تســلیم گردیده و به موجب صورت مجلس تفکیکی شــماره 
14024-11/05/88  ثبت غرب اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته كه سند 
مالکیت مرقوم در اثر اسباب كشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شــود چنانچه كسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 23741 

اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان )222 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510113747800697 نامــه:  شــماره   8 /413
9509983747800025 شــماره بایگانی شــعبه: 950025 در پرونده كالسه 
950025 این دادسرا متهم مســعود خوانســاالر فرزند محمود متهم است به 
كالهبرداری با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم و اینکه وقت رســیدگی 
پرونده مذكور برای تاریخ 1395/10/12 ســاعت 10 صبح روز یکشنبه تعیین 
گردیده به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی مراتب یك نوبت آگهی می گردد 
تا متهم در تاریخ تعیین شده جهت دفاع از خود در این دادسرا حاضر گردد. در 
غیر این صورت دادســرا مبادرت به صدور رای غیابی مــی نماید. م الف:249 
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خور و بیابانك )102 

كلمه، 1 كادر(
ابالغ رای

8/415 كالسه پرونده: 429/95 شماره دادنامه: 741-95/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احسان قاسمی نوری به نشانی 
اصفهان پارك الله خ بعثت چهار راه اول كوچه فردوسی كوچه ابوذر پالك 21، 
خوانده: محمد قاسم زاده خوراسگانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چك، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست احســان قاسمی نوری  به طرفیت محمد قاسم 
زاده خوراســگانی به خواســته مطالبه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال 
وجه یك فقره چك به شماره 149632 عهده بانك كشاورزی شعبه اشکاوند به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چك از ناحیه بانك محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/7/18 و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چك حکایت از 
مدیونیت صادركننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی كه حکایت از پرداخت وجه چك نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/7/18 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل 
اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198، 519 و 522 
از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ چهار 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چك تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانك مركزی و پرداخت چهارصد هزار ریال هزینه دادرســی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا می باشد. م الف:24546 شعبه 29 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )351 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

8/414 كالسه پرونده: 453/95 شماره دادنامه:736-94/7/20 مرجع رسیدگی: 
شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد جان نثاری الدانی به 
نشانی خ كهندژ ایستگاه 2 پله چوب فروشی، خوانده: سید سعید مرتضوی به 

نشانی خ افسر ك ش رسول كشانی بن بست امام، شورا  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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای محمد جان نثاری الدانی به طرفیت سید سعید مرتضوی به خواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال وجه چك به شــماره 143508 به عهــده بانك ملی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چك و گواهی عدم پرداخت توســط بانك  محال علیه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این كه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 15/000/000 ریال) پانزده 
میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 1/180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چك موصوف )95/2/18(  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 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:24543 شعبه 39 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان)291 كلمه، 3 كادر( 
ابالغ رای

8/416 كالسه پرونده 326/95 شماره دادنامه: 749-95/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شركت بازرگانی قصر فیروزه 
به مدیریت علی دانشــمند به نشــانی اصفهان خ هاتف كوچه مشیر فروشگاه 
كوثر، خوانده: محسن بهرامی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
31/715/000 ریال وجه یك فقره فاكتور خرید كاال به انضمام هزینه دادرسی 
و خســارات تاخیر تادیه لغایت زمان صدور حکم، گردشــکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه 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 دعوی شركت بازرگانی 
قصر فیروزه  به مدیریت علی دانشــمند به طرفیت محسن بهرامی به خواسته 
مطالبه مبلغ 31/715/000 ریال وجــه یك فقره فاكتور بــا توجه به محتویات 
پرونده فاكتور مورخه 88/6/5 ارائه شده از ســوی خواهان كه ذیل فاكتور به 
امضا خوانده رسیده و نشــانه طلبکار بودن خواهان است و خوانده علی رغم 
ابالغ نشــر آ گهی روزنامه در جلســه دادرسی حاضر نشده اســت لذا شورا 
دعوای خواهان را مقرون به صحت تلقی باستناد مواد 198-519-522 قانون 
آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سی و یك میلیون 
و هفتصد و پانزده هزار ریال بانضمام خســارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
 دادخواست ) 95/3/22( لغایت تاریخ اجرای حکم و مبلغ نهصد و پنجاه هزار ریال

 هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شــورا می باشد و پس از 20 روز 
ابالغ واقعی قابل اعتراض در محاكم حقوقی شهرســتان اصفهان می باشــد. 
م الف:24539 شعبه 29 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )275 

كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

8 شــماره دادنامــه: 9509973728000501 شــماره پرونــده:  /418
9309983729200371 شــماره بایگانی شــعبه: 940384 متهمین: 1- زهرا 
سرمیلی فرزند قربان به نشانی كرج مالرد سرآســیاب خیابان دكتر حسابی 
شــقایق 3 یا كرج سرآسیاب خیابان شــریفی كوچه شــماره 20 پالك 825  ، 
2- آقای رضا نوروزی فرزند علی 3- آقای اصغر نوروزی فرزند علی همگی به 
نشانی مجهول المکان 4-      خانم لیال سرمیلی فرزند قربان به نشانی كرج مالرد 
سرآسیاب خیابان دكتر حسابی شقایق 3، اتهام: مشاركت در حمل و نگهداری 
9 كیلو و 400 گرم تریاك، گردشکار: دادگاه انقالب نایین به تصدی امضا كننده 
زیر تشکیل است با مالحظه و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- رضا نوروزی 2- اصغر نوروزی فرزندان 
علی و خانم ها لیال و زهرا ســرمیلی فرزندان قربان دائر بر مشا ركت در حمل 
و نگهداری میزان نه كیلو و چهارصد گرم مواد مخــدر از نوع تریاك موضوع 
كیفرخواست تنظیمی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نایین نظر به گزارش 
ضابطین دادگستری كشف و ضبط میزان ماده مخدر مذكور از متهمان ردیف 
سوم و چهارم، دادگاه بزهکاری آنان را محرز و مسلم دانسته مستنداً به بند 4 

ماده 5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هــر یك از متهمان و به تحمل 5 ســال حبس، پرداخت شــصت 
میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. دادگاه 
به لحاظ فقدان سابقه محکومیت كیفری موثر و پیش بینی اصالح متهمان ردیف 
سوم و چهارم مستنداً به مواد 40 و 46 قانون مجازات اسالمی تمامی حبس و 
دو ســوم از مجازات جزای نقدی مقرر در حق آنان را به مدت 5 سال معلق می 
نماید. چنانچه متهمان مذكور در مدت تعلیق مرتکب بزه های مندرج در ماده 52 
این قانون نگردند محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد و اال با مجازات جرم جدید 
كه اجرا در خواهــد آمد. رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشــد. م الف:248 شعبه 1 دادگاه انقالب 

اسالمی نایین )360 كلمه، 4 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/417 شــماره درخواســت: 9510403727100018 شــماره پرونــده: 
9509983727101266 شماره بایگانی شعبه: 951642 خواهان: آقای محمد 
جعفری اناركی فرزند جعفر ساكن اصفهان خیابان 22 بهمن اول حمزه اصفهانی 
كوچه بهار پالك 6، خواندگان:1- آقای سید مصطفی صفوی پور 2- خانم ربابه 
صفوی پور به نشانی مجهول المکان، خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان 
فوق الذكر دائر بر افراز مزرعه اشتر كوهان به شماره پالك 4043 واقع در بخش 
3 نایین به دادگاه نایین تقدیم نموده كه پس از واصل شدن به این دفتر و ثبت به 
كالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 1395/10/13 ساعت 11 صبح، با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب 
یك نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبردگان قبل 
از حلول وقت به دفتر شعبه مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام و سپس در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه دادگاه حضور 
یابند واال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:256 شعبه 1 دادگاه 

عمومی نایین )178 كلمه، 2 كادر(
ابالغ 

8/419 شــماره درخواســت: 9510460362100010 شــماره پرونــده: 
9509980362101172 شماره بایگانی شعبه: 951188  نظر به اینکه آ قای محمد 
عطائی به اتهام مشــاركت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حسب شکایت 
آقای روح ا... محمدی فرزند احمد از طرف این دادسرا در پرونده كالسه 951188 
د 2 تحت تعقیب است ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده اســت بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی كیفری 
مراتب به نامبرده از این طریق اطالع داده می شــود تا ظــرف مدت یك ماه از 
تاریخ انتشار این آگهی در شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
)مجتمع شماره 4 كهندژ( جهت پاســخ گویی به اتهام خویش حاضر شود. در 
صورت عدم حضــور پس از یك ماه از تاریخ انتشــار آگهی دادســرا تصمیم 
 مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. ضمنًا هزینه نشــر آگهی به عهده دادگســتری 
 می باشد. م الف:24962 شــعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

) مجتمع4( )151 كلمه، 2 كادر(
ابالغ 

8/420 شــماره ابالغنامــه: 9510100350608369 شــماره پرونــده: 
9409980350600773 شماره بایگانی شعبه: 940869  خواهان بانك ملت به 
مدیریت آقای علی رستگار دادخواستی به طرفیت  خواندگان شركت آرین زمین 
سپاهان و مصطفی پرستار نمین و اسداله خداپرست و ماه منیر قیائی و محمد 
صفری به خواســته مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه وجه بابت... و مطالبه 
وجه بابت ... و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 6 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری كل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  
ارجاع و به كالسه 9409980350600773 ثبت گردیده  با توجه به اینکه نظریه 
كارشناسی وصول گردیده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان خانم 
ماه منیر قیائی و آقای محمد صفری  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود رونوشت نظریه كارشناسی  را دریافت و چنانچه اعتراضی دارند ظرف 
مهلت هفت روز پس از نشــر آگهی اعالم نمایند. م الف:24930 شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)214 كلمه، 2 كادر(

ابالغ قرار تأمین خواسته
8/421 نظر به اینکه آقای عبدالرضا یزدان پناه خواهان پرونده كالسه 1715/95 
ش ج 3 مطروحه در شعبه 3 اجرایی احکام شورای حل اختالف اصفهان ضمن 
تقدیم دادخواست خود در خصوص اصل دعوی تقاضای صدور كارشناسی 
مبنی بر تعیین پوكه 80 متر مکعب نموده و كارشناس آنرا 34/400/000 ریال 
تعیین كرده اســت اموال بالمعارض خوانده/ خواندگان محمد جعفر معروف 
به شــاپور بیگلری معادل مبلغ 34/400/000 ریال را نمــوده اجرائیه و چون 
خواندگان فــوق مجهول المکان اعالم گردیده اند مراتب حســب درخواســت 
خواهان ودر اجرای ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی یك نوبت در یکی از 
جرائید كثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه نسبت به كارشناسی اعتراضی 
دارند ظرف یك هفته پس از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را كتبًا به این شعبه 
صادر كننده قرار تقدیم نمایند ضمناً مفاد قرار به محض انتشار قابل اجرا خواهند 
بود.  م الف:24940 دادورز شــعبه 3 مجتمع شماره یك شــورای حل اختالف 

اصفهان )148 كلمه، 2 كادر(
ابالغ 

8/422 احترامًا در خصــوص پرونده مطروحه در این مبنــی اجرای احکام به 
كالســه 1014/93 ش ج یك له آقای رضا صانعی فر و علیه آقای محمد حسن 
خیابانی تنها خواهشــمند اســت یك نوبت آگهی ابالغ نظریه كارشناسی با این 
مضمون كه چنانچه به نظریه كارشناســی اعتراضی دارید ظرف مهلت ســه 
روز پس از رویت در محل اجرای احکام شــورای حل اختالف واقع در خیابان 
 آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف طبقه دوم 
مراجعه نمایید را منتشــر نمایید. احترامًا عطف به ابالغنامه شماره 1014/93 
مورخ 95/7/13 و پیرو نظریه های كارشناسی شماره 11 مورخ 94/2/27 و 100 
مورخ 94/12/8 امضا كننده با توجه به جمیــع جهان موثره و عوامل تاثیرپذیر 
در مقطع كنونی ارزش یك عدد سیمکارت همراه اول به شماره 09151159112 
مشهد مقدس به مبلغ 10/700/000 )ده میلیون و هفتصد هزار ریال( می باشد. 
این كارشناس و كارشناسی قبلی رایگان صورت پذیرفته است. م الف:24941 
اجرای احکام مجتمع شــماره یك شــورای حل اختالف اصفهان )157 كلمه، 2 

كادر(
ابالغ 

8/423 تجدید نظر خواه: بانك صادرات ایران به نمایندگی مســعود بهرامی به 
نشانی اصفهان خیابان سعادت آباد، تجدید نظر خوانده: 1- شركت ارتباط رایان 
ســپاهان 2- احمدرضا قادری 3- محمدرضا قادری 4- مسعود دخیل علیان 
5- شركت فراسو گستر سپاهان همگی به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر 
خیابان هشت بهشــت شــرقی پالك 130 با وكالت علیرضا مختاری به نشانی 
اصفهان خیابان امام خمینی جنب سازمان تامین اجتماعی مجتمع الماس طبقه 
6 واحد 617، تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 
9309970351401946 صادره در پرونده كالســه 921493 شعبه 14 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان، دالیل و منضمات دادخواست: 1- كپی مصدق دادنامه 
تجدید نظر خواســته 2- الیحه تجدید نظرخواهی. اینجانب نســبت به دادنامه 
صادره شــماره 930997035140187 مورخ 93/11/12 از دادگاه شعبه 14 
عمومی حقوقی اصفهان كه در تاریخ 93/12/4 ابالغ شــده اســت درخواست 
رســیدگی مجدد می نمایم. ضمنًا رونوشــت دادنامه بدوی و الیحه اعتراضیه 
 و ســایر مدارك كه جمعًا 4 ) چهار( برگ می باشد پیوســت دادخواست تقدیم

 می گردد. م الف:24980 شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان)168 كلمه، 
1 كادر(

فقدان سند مالکیت
8/427 شــماره صادره :1395/02/288487 نظر به اینکه آقای حسین ضرابی 
رجانی فرزند رضا باستناد یك برگ استشــهاد محلی كه هویت و امضا شهود 
رسمًا  توسط دفترخانه اسناد رسمی 169 نایین گواهی شده مدعی فقدان سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین كه تبدیل به خانه شده پالك 
شماره 195 فرعی از 19627 اصلی واقع در بخش دو نایین كه در صفحه 503 
دفتر 84 امالك ذیل ثبت 1691 به نام حسین ضرابی رجانی  ثبت و سند صادر 
گردیده و معامله دیگری انجام نشــده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده اند  لذا طبــق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانــون ثبت  مراتب یك نوبت 
آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله  نسبت به ملك مزبور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت  ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید در صورت انقضا 
مدت مذكور و عــدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه ســند 
مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف: 257 اداره ثبت اسناد و امالك نایین)189 كلمه، 2 كادر(
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
پدر است دیگر، گاهی دلش برای ما همه قاسم سلیمانی هستیم

پسرش تنگ می شود

اسارِت آباد

نویسنده دفاع مقدس خبر داد:

انتشار جلد دوم کتاب خاطرات 
سرلشکر جعفری

صفحه اینستاگرام »سپاه ســایبری مدافعان حرم« تصویری از 
دلتنگی پدر شهید مدافع حرم »محمد اتابه« را منتشر کرد.

معصومه 17 سال داشت و در هالل  منیره آرام پور
احمر فعالیت می کــرد که عراق به 
ایــران حمله کرد. از زمین و آســمان، مرگ بر شــهر می بارید. 
معصومه آباد با خود اندیشید: جنگ مســئله ریاضی نیست که 
درباره اش فکر کنی و بعد حلــش کنی، جنگ اصال منطق ندارد 
که با عقل بخواهی با آن کنار بیایی، جنگ کتاب نیست که آن را 

بخوانی، جنگ، جنگ است. 
در حال رفتن برای انجام ماموریتش نزدیک تابلوهای 12 آبادان 
بود که با صدای انفجار مهیبی خودروی آنها متوقف شد و اسیر 
شدند. عراقی ها مثل مور و ملخ دور ماشــین ریختند، با قنداق 
شیشه را شکستند و همه سرنشــین ها را به پایین جاده پرتاب 
کردند. معصومــه در حالی که حکم ماموریتش را در مشــتش 
پنهان کرده بود خودش را جمع و جور کرد. افسر عراقی متوجه 
کاغذها شد با خنده زیرکانه ای انگار که به کشف بزرگی رسیده 
 هر دو کاغذ را گرفت و مترجــم را صدا کرد. متــن برگه از این 

قرار بود: 
معصومه آباد؛ نماینده فرماندار آبادان

ماموریت: انتقال بچه های پرورشگاه به شیراز
آنها گمان می کردند یکی از مهره های مهم نظامی ایران را به دام 
انداخته اند، فکر می کردند یک ژنرال زن ایرانی را اسیر کرده اند. 
از آن روز امتحان خدا شروع شد؛ دیدن برادرهای اسیر با دست 
بســته، شــکنجه های فجیع آنها و شهید شدنشــان به دست 
عراقی ها، معصومه را بیشتر ســاخته و گداخته می کرد؛ اما اصال 
حاضر نبود یک قدم از خود عقب نشینی کند. آباد نمی خواست 
از خود ضعف نشــان دهد؛ آنها اســرای زن را بنــت الخمینی 
می خواندند و این کلمه و ژنرال دانستن او توسط عراقی ها غرور 
و استقامت او را بیشــتر می کرد و در برابر همه سختی ها از خود 
مقاومت نشان می داد. با گذشت ســال ها از اسارت معصومه آباد 
او هنوز نمی تواند از روزهایــی بگذرد که هر لحظه اش یک مرگ 
بود و هر شبش بر جنازه خودش شــیون می کرد و صبح خود را 
زنده می دید و دوباره  آماده مرگ می شد. از آن پس به خود قول 
داد هیچ وقت درد و رنج خود و لحظه های انتظار طاقت فرسای 
خانواده بزرگ اسیران درد کشــیده را فراموش نکند و وقتی که 
فهمید مقام معظم رهبری نیز همین را می خواهند بر آن شد تا 
رنج چهار ساله اســارتش را به قلم بکشد و هنگامی که نوشته ها 
به دســت مقام معظم رهبری رســید تقریظی بر آن نوشتند بر 
این قرار که:  »کتــاب را با حس دو گانه انــدوه و افتخار و گاه از 
پشــت پرده اشــک خواندم و برآن صبر و همت و پاکی و صفا و 
بر این هنرمندی در مجسم کردن زیبایی ها و رنج ها و شادی ها 
آفرین گفتم. گنجینه یادهــا و خاطره های مجاهدان و آزادگان، 
ذخیره عظیم و ارزشــمندی اســت که تاریخ را پربار و درس ها 
و آموختنی ها را پرشــمار می کند. خدمت بزرگی اســت آنها را 
از ذهن ها و حافظه ها بیرون کشــیدن و به قلــم و هنر و نمایش 
سپردن. این نیز از نوشته هایی است که ترجمه اش الزم است. به 
چهار بانوی قهرمان این کتاب و به ویژه نویسنده و راوی هنرمند 

آن سالم می فرستم. 92/7/5«

نویســنده دفاع مقــدس از نگارش و انتشــار جلــد دوم کتاب 
»خاطرات سرلشکر جعفری« خبر داد.

گلعلی بابایی از نویســندگان کتاب دفاع مقــدس با حضور در 
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در خصوص 
کتاب های در حال نگارش و چاپ در زمینه دفاع مقدس گفت: 
جلد دوم کتاب خاطرات سرلشکر جعفری با عنوان »کالک های 
خاکی« منتشــر می شــود. جلد اول این کتاب  خاطرات وی  تا 
خرداد ســال 61 بود و جلــد دوم آن نیز قرار اســت در صورت 
گفت وگو با سردار جعفری خاطرات ســال 61 به بعد را در خود 

جای دهد.
وی در خصوص کتاب های در حال نــگارش دیگر گفت: کتاب 
بیان عملیات های بدر و خیبر در دســت نگارش و چاپ اســت 
که 60 درصد نگارش آن به اتمام رســیده و اتفاقات آن در حال 
اســتخراج اســت و با توجه به اتفاقاتی که در ایــن دو عملیات 
افتاده باید نام آن را مقتل نامه گذاشــت. بابایی با اشاره به دیگر 
پروژه های در حال انجام کتاب دفاع مقــدس اظهار کرد: کتاب 
 27 در 27 که شــامل زندگی نامه 27 فرمانده شــهید لشــکر

 27 محمدرسول ا...)ص( اســت در حال انجام است که تاکنون 
10 کتاب از زندگی سرداران این لشــکر به چاپ رسیده که در 
کنار تاریخ نگاری و عملکرد لشــکر 27 در زمــان دفاع مقدس 
این کتاب ها با زندگی نامه شــهید اســماعیل قهرمانی، شهید 
حاجی پور نماینده گردان عمار و دیگر سرداران شهید در دست 

جمع آوری اطالعات و نگارش آن برای چاپ قرار دارد.

یاران دبستانی که مدافع حرم شدندآرامش به سبک مدافعان حرم ماشین دامادی

فاتحین 15 سال پیش با انجام آموزش های تخصصی شــکل گرفت و نیروهای ما 
امروز به یکی از حرفه ای ترین ها در کشور تبدیل شده اند. 

فاتحین با اساتیدی شــکل گرفت که نفرهای اول کشــور در رشته های تخصصی 
خود بودند؛ مانند شهید حاج محمد ناظری و ســردار احمد مایلی که مدتی پیش 
به شهادت رسید. امروز سرداران جعفری و سلیمانی مالک اشترهای امام خامنه ای 
هستند و خطاب به دشمنان اسالم می گویم که در راه دفاع از حریم والیت همه ما 
قاسم سلیمانی هستیم.  همه پاسداران ســپاه، قاسم سلیمانی هستند و هیچ فرقی 

بین آنها نیست.

  بیش از پنج سال است که نبرد علیه »مزدوران ســعودی« و »پیروان اسالم 
آمریکایی« در سرزمین های اســالمی جریان دارد و هزاران جوان از بهترین 
ســرمایه های جهان اسالم، مشــغول دفاع از حریم مقدســات »اسالم ناب 

محمدی)صلوات ا... علیه(« در »سوریه« و »عراق« هستند.
 مردانی کــه مجاهدات طوالنــی و آرامش و خواب های کوتاهشــان، دل هر 

انسان آزاده ای را منقلب می کند.

این عکس در آرشــیو »نیروی مقاومت اصفهان« به دست آمده است. تاریخ 
و محل عکسبرداری مشخص نیست؛ اما از شــواهد موجود در تصویر چنین 
اســتنباط می شــود که مربوط به ســال های نخســتین دفاع مقدس و در 

منطقه ای شهری به ثبت رسیده است. 

»ذوالفقار حسن عزالدین« )با نام جهادی »علي«(در »صور« متولد شد. وی 
نخستین شخص از این عکس سه نفره بود که یاران دبستانی اش را ترک کرد 

و به شهادت رسید و پیکر او هنوز پیدا نشده است.
»نزار حمد کورانی« )با نام جهادی»کفاح«( متولد »یاطر« و»علی یوســف 
عطیه« )با نام جهادی »امیر«( آخرین نفر از این عکس یادگاری بودند که به 

یاران شهیدشان پیوستند.

) با اشــاره به چگونگی حمایت کمیته امداد از خانواده های شهدای مدافع حرم که 
درگیر مشکالت مالی هستند(: ما خیلی مشــتاقیم که در این عرصه اقدامی انجام 
دهیم و هرجا هم که دستمان رســیده، کاری انجام داده ایم؛ اما باید این موضوع به 
شکل قانونی انجام شود. ورود کمیته امداد به این مقوله، بدون اینکه قانونی در این 
زمینه وجود داشــته باشد، میسر نیســت. اگر این موضوع حل شود، ما از سر شوق 
و ارادت آماده خدمتگزاری به خانواده های شــهدای مدافع حرم هستیم. ما از نظر 
قانونی نمی توانیم این عزیزان را تحت پوشــش قرار دهیم؛ امــا اگر مجلس در این 

زمینه ورود کند، قضیه فرق خواهد کرد.

ورود شــناور جدید به ناوگان دریایی سپاه، یک الزام قطعی اســت که محدود به 
زمان خاصی هم نیست. ملحق شدن شناور شــهید ناظری به نیروی دریایی سپاه 
یک نقطه عطف است. این شناور ســاخت مرکز جهاد و خودکفایی ندسا است و در 
موسسه کشتی سازی شهید محالتی وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
ساخته و به یگان عملیاتی این نیرو تحویل شده اســت. امروز دستاوردی جدید از 
متخصصان داخلی را شاهدیم که با قابلیت حمل نیرو و بالگرد، توان اجرای عملیات  
برد بلند در آب های اقیانوسی را دارد، 100 نیرو را حمل می کند، در برابر امواج بلند 

مقاوم است و  ماموریت های فرامرزی را نیز به خوبی انجام می دهد.

فضای مجازی

روایت

خبر

دفاع پرس

سردار اسماعیل شــریفیان یکی از کســانی است که چند 
ســالی مســئولیت اردوهای راهیان نور دانش آموزی را در 
ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان بر عهده داشــته است. 
با این سردار بازنشسته سپاه که حاال مســئولیت را به دیگر 
همسنگر ان خود واگذار کرده است، گفت وگویی درباره سال 
های حضور در مســند مســئولیت کاروان های راهیان نور 
استان داشتیم و البته سواالت کمی ویژه تری هم پرسیدیم . 

سواالتی که شاید دغدغه خیلی هاست .  
شما چند سال به عنوان مســئول اردوی راهیان نور 

سپاه مشغول به فعالیت بودید ؟
حدود سه سال 

در این سه ســال ، خاطره تلخی هم بوده که آزارتان 
بدهد مثل اتفاقات تلخی که برای برخی کاروان های 

اعزامی به مناطق جنگی جنوب رخ داد.
از زمانی که من این مســئولیت را بر عهده گرفتم تا روز آخر، 
خوشــبختانه اتفاق ناگواری نیفتاد . استان های دیگر شاید 

مشکالتی داشتند اما برای ما پیش نیامد. 
و خاطره خوبی کــه به طور ویــژه در ذهنتان مانده 

باشد؟
مــا اردوگاهی را تحــت عنــوان »اردوگاه شــهید باکری« 
در خرمشــهر ســاختیم که ســاخت این اردوگاه به نوعی 
شــیرین ترین خاطره برای من بود . تا قبل از ســاختن این 
اردوگاه مشــکالت زیادی داشــتیم . بعد هم کــه اردوگاه 
را ساختیم با اینکه ســاختمان اردوگاه آماده بود ولی آب و 

برق و گاز و فاضالب نداشــتیم؛ اما با همــت جهادی بچه ها 
بر مشــکالت غلبه کردیم. بچه ها آب را بــا تانکر منتقل می 
کردند یا کپســول های بزرگ را از اهواز می آوردند و تمامی 
زائرانی که از اصفهان اعزام شــدند، با همت حدود 30 نفر از 
بچه های بسیج مدیریت شدند که جزو خاطرات شیرین من 
بوده اســت. با اینکه امکانات نبود، ما روزانــه پذیرای حدود 

1000 نفر زائر در این اردوگاه بودیم. 
آقای شریفیان! شاید این سوال برای خیلی از مردم 
پیش آمده باشد که هزینه های اردوهای راهیان نور 
از کجا تامین می شود . ضمن اینکه گاهی این سوال را 
هم می شنویم که چرا باید از کسانی که عالقه دارند تا 
مناطق جنگی را از نزدیک ببینند، هزینه گرفته شود 

آن هم هزینه ای که هرسال افزایش می یابد ؟ 
بخشی از هزینه های ما را خود سپاه می دهد و بخشی دیگر 
از طریق همین هزینه ای که زائران  مــی دهند ، تامین می 
شود. مردم ما خودشــان داوطلبانه بخشی از هزینه های این 
ســفر را می دهند و می آیند و از امکانات این اردوها استفاده 

می کنند ضمن اینکه فیض معنویشان را هم می برند. 
در مجموع این اردوها چه میــزان بودجه نیاز دارد ؟ 

سپاه چه میزان از این هزینه را تامین می کند ؟
امســال را نمی دانم ولی سال های گذشــته که من مسئول 
بودم، برای هر نفر زائر حدود 150 هزار تومان بود که تقریبا 
نیمی از این پول را ســپاه می داد و بقیــه از زائر گرفته می 
شد. گاهی نیز پیش آمده که سپاه سوبســید بیشتری داده 

و پای زائر رقــم ناچیزتری در حــد 35 تا 40 هــزار تومان 
درآمده است. همین که مردم خودشان حاضر بودند از جیب 
خودشــان برای این ســفر هزینه کنند، حال و هوای دوران 
جنگ را تداعی می کرد که مردم پشــت جبهــه ها هرنوع 
کمکی برای تقویت جبهه ها می کردند و حتی حاضر بودند 

از جان و مال خود هم بگذرند.  
خب این ســوال پیش می آید که با وجود درآمدزایی 
خوبی که از محل اردوی راهیان نور می شــود، چرا 
همچنان شــاهدیم که در مناطق عملیاتی امکانات 
چندانــی وجود نــدارد و زائران گاهی به ســختی 
می افتند. هنوز شــاهدیم که اتوبوس هــای پیر و 
فرسوده و از رده خارج شده برای اعزام زائران ایرانی 
به مناطق جنگی مورد اســتفاده قــرار می گیرد که 

سوانحی را هم به دنبال داشته است.
ســال های قبل امکانات خوبی وجود نداشت.بنده هم قبول 
دارم. در خوزســتانی که جنگ زده محسوب می شد و هیچ 
امکانات زیرساختی هم نداشــت، زائران با مشکالتی روبه رو 
می شدند. وسایل تردد خیلی مناســب نبود. خوزستان آب 
آشامیدنی مناســب نداشــت که البته حاال دیگر حل شده 
است. ما در حاشــیه مرز باید مستقر می شــدیم آن هم در 
شــرایط آب و هوای آلوده ای که خوزســتان داشت؛ اما در 
سال های گذشــته با همت سپاه بســیاری از این مشکالت 
حل شد. سپاه اقدامات زیرســاختی در این مناطق انجام داد 
و حدود 100 اردوگاه در مناطق جنگی خوزســتان ساخته 
شده است. استان اصفهان نیز به سهم خودش اردوگاه شهید 
باکری را راه اندازی کرده که آمادگی پذیرش بیش از 2000 
زائر را دارد. ایــن اردوگاه کف خواب نیســت . تخت خواب 
است . سرویس بهداشتی، حمام ، زائرسرا ، همه چیز در این 
اردوگاه فراهم شده و در مجموع در سال های اخیر اکثر این 

مشکالت حل شده است . 
از ســال اولی که جرقه برپایی اردوی راهیان نور زده 
شد، تا همین امسال چه میزان پیشرفت و افزایش در 
زمینه حضور زائران در مناطق جنگی جنوب شــاهد 

بوده اید؟ 
در ابتدای امر ، چیــزی به عنوان راهیان نــور دانش آموزی 
نداشتیم . کســانی که به این مناطق می رفتند ، عامه مردم 
بودند که از پایگاه های بسیج و محالت اعزام می شدند؛ اما با 
اضافه شدن سهمیه دانش آموزی این رقم تقریبا دو برابر شد 
و در حال حاضر هرساله حدود 30 هزار نفر از اصفهان به این 
مناطق می روند.  اعزام به نسبت سال های قبل دو برابر شده 
است . شرکت جوان ســیر ایثار هم که وابسته به سپاه است، 

اتوبوس های خود را در اختیار اعزام ها قرار می دهد. 
اعزام ها در تمام طول سال صورت می گیرد یا فقط به 

مناسبت ایام سال نو انجام می شود؟ 
ما از 15 مهر هرسال اســتارت این اردوها را می زنیم و تا 15 
اســفندماه ادامه دارد . در ایام نوروز دانشجویان و مردم هم 
اضافه می شوند . در تابســتان هم اردو داریم؛ در واقع تمام 

سال درگیر هستیم .
یک موضوعی که چند سالی هســت مطرح شده و 
روی آن مانور داده می شود، این است که نسل جدید 
را دیگر نمی توان با شیوه داســتان گویی و خاطره 
تعریف کردن از جنگ و جبهه و رشــادت رزمندگان 
با فرهنگ ایثار و شهادت و دوران دفاع مقدس آشنا 
عالقه مند کرد . در اردوهای راهیان نور چند ســالی 
هســت که فقط یک نفر به عنوان راوی از خاطرات 
دوران جنگ می گوید . به نظر می رسد الزم است که 
در این زمینه بازنگــری هایی صورت بگیرد و حداقل 

اینکه در کنار خاطره گویــی ، راهکارهای به روزتری 
برای نزدیک کردن نســلی که جنگ را ندیده با نسل 

جنگ ارائه شود.
خب بله، هنوز از همان روش های قدیمی اســتفاده می شود 
ولی حاال که اردوگاه ســاخته ایم ، مراســم های افتتاحیه و 
اختتامیه برگزار می کنیم.در سالن هایی که فضاسازی شده 
است و دستگاه پخش فیلم هم هست، راوی می آید و به طور 

مستندتری صحبت می کند . 
در پایان هم اختتامیه داریم که زائــر بعد از چند روز زندگی 
کردن در فضای خاص مناطق جنگی و حال و هوای خاصی 
که پیدا کــرده، به این مراســم مــی آید و همراه با اشــک 
از شــهدا خداحافظی می کند تا به شــهر برگردد. ما در این 
سال ها پیشنهاد نوشتن دلنوشــته را هم به زائران داده ایم 
که بعضا می آیند و در همین مراســم اختتامیه با دل گرفته 
و چشمان اشــکبار دلنوشــته های خود را می خوانند . ولی 
جدای از این بحــث ها ، من خودم مســئولیت فرهنگی هم 

داشــته ام و معتقدم هر کار 
فرهنگــی وقتی زیــاد تکرار 
شد، حالت تکراری پیدا می 
کند و اثرگذاری اولیه خود را 

ازدست می دهد.
 شــیوه اجرا باید عوض شود. 
در تهران سازمان »سرزمین 
نــور« را تشــکیل داده اند 
که بــرای اعزام بــه مناطق 
جنگی دانش آمــوزان را به 
صــورت هدفمنــد انتخاب 
آموزانی  دانــش  می کنــد. 
را به عنــوان خــادم به این 
برایشان  سرزمین می برند و 
آمــوزش ده روزه گذاشــته 
می شــود، بعد با اینها شبکه 
تــداوم و ارتبــاط گرفتــه 
می شــود تا رها نشــوند یا 

در بخــش جشــنواره ای از زائر خواســته می شــود تا آثار 
خود را به جشــنواره بفرســتد و بعد به نفرات برتر جوایزی 
 اهدا می شــود . اینها راهکارهایی اســت کــه عالقه ایجاد 

می کند . 
هرسال چند درصد نوبت اولی در این سفرها دارید؟

حدود 20 درصد زائران تکراری نیستند. 
این ذهنیت وجود دارد که اکثر زائران مناطق جنگی 
جنوب ، بسیجی ها و به قولی حزب اللهی ها هستند  
چند درصد زائران به این تیپ فکری وابسته نیستند ؟

دانش آموزانی که اعزام می شــوند، هیچ ربطــی به جناح و 
جریــان و تیپ فکــری ندارند. همــه دانش آمــوزان اعزام 
می شوند. آموزش و پرورش اینها را اعزام می کند و بسیجی و 

غیربسیجی هم ندارد . 
در این چندسالی که مســئولیت داشته اید، آیا مورد 
یا موارد خاصی بوده که ببینیــد با حضور در مناطق 
جنگی تحت تاثیر قرار گرفته و دچار تحوالت جدی 

فکری شده و مسیر زندگیش عوض شده باشد؟
بله، مورد که زیاد بوده ؛ حدود 70 درصد کســانی که به این 
مناطق می آیند، تحت تاثیر قــرار می گیرند و بر می گردند . 
از این تعداد ، حدود 10 درصد تحوالت ماندگار دارند. بخش 
عمده ای از این ده درصد هم خانم ها بوده اند که بیشــتر در 
زمینه چادر و حجاب متحول شده اند و بعد از بازگشت از این 

سفر، چادر را انتخاب کرده اند . 

»راهیان نور« حاال خیلی معروف شــده اســت. برای خودش برندی شده درست مثل  »پیاده روی اربعین« . این سوی مرزهای شلمچه ، چندصد کیلومتر مانده به حرم ، جایی سمیه پارسادوست
است که می توانی بوی سیب را استشمام کنی . ســرزمینی که علمداران ارباب در آن 
آرمیده اند.  »علی اکبر«های پیرخمین که به ندای حسین زمان خویش لبیک گفته و رفتند تا جان فداهای اسالم و 
انقالب شوند  و حاال سی و اندی ســال پس از آن روزهای پرشور و عشــق ، »راهیان نور« تشکیل شده تا اعزام 
عاشقان شهدا و جاماندگان از قافله شهادت به سرزمین »خون و عشق و جنون« را سازماندهی کرده و اعزام هادر 

قالب کاروان های زیارتی صورت بگیرد . 

قاب  عاشورایی

مسئول اسبق اردوهای راهیان نور سپاه صاحب الزمان)عج(:

اردوی راهیان نور باید به روز رسانی شود

پرویز فتاح  ؛ رییس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

برای حمایت از خانواده  های
 »شهدای مدافع حرم« منع قانونی داریم 

مهدی هداوندی؛  فرمانده یگان ویژه فاتحین بسیج:

 ما همه قاسم سلیمانی 
هستیم

سردار علی فدوی؛ فرمانده نیروی دریایی سپاه:

نسل جدید شناورهای شهید ناظری سپاه
 در حال ساخت است

حدود 70 درصد 
کسانی که به این 
مناطق می آیند، 
تحت تاثیر قرار 

 می گیرند و
 بر می گردند . از 

این تعداد ، حدود 
10 درصد تحوالت 

ماندگار دارند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2002  | November 09  , 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  2002  |  چهارشنبه  19  آبان  1395 |  9  صفر 1438

پیشنهاد  سردبیر:
نگاهی به آینده زیست بوم ایران 

ویژه

کشف کوچک ترین مار دنیا، 
باریک تر از مغزی مداد

شکارچیان قمیشلو دستگیر شدند

تحویل یک پرنده چنگر نوك سرخ 
به محیط بانان خوانسار

208میلیون ریال
 جریمه شکارچیان غیرمجاز

دانشمندان گونه  جدیدی از مارها را شناسایی کرده اند که در سن بلوغ 
و بزرگ ترین جثه خود می تواند از مغزی مداد عبور کند.

 دانشمندان یک تصویر ویدیویی را روی اینترنت منتشر کرده اند که در 
آن مشخص شد کوچک ترین مار دنیا کشف شده است. 

این خزنده کوچک به خانواده مارهــای قیطانی تعلق دارد و در مقاالت 
علمی از آن با عنوان » تتراچیلوستوما « یاد می شود. 

این خزنده از آنچه که پیش تر با عنوان کوچک ترین مار دنیا نام خود را 
وارد کتاب رکوردهای جهانی کرده بود هم کوچک تر است. 

 کوچک ترین مار دنیا در سن بلوغ و رشد کامل تنها10 سانتی متر طول 
دارد و به قدری کوچک است که می تواند از مغز یک مداد عبور کند. 

  دانشــمندان با انجام بررســی های گســترده متوجه شــدند این مار 
فقط در جزیــره مارتینیکو که در منطقه » لســر آنتیلس «  در شــرق 
 دریای کارائیب واقع شده اســت، زندگی می کند و هیچ نقطه دیگری 
از کره خاکی نمی توان آن را پیدا کرد. این مار به قدری کوچک اســت 
که می تواند به راحتی وارد النه مورچه ها و موریانه ها شود و به راحتی از 

تخم های آنها تغذیه کند. 
از آنجایی که جزایر دور افتــاده و خالی از ســکنه بهترین مکان برای 
زندگی کوچک ترین و بزرگ ترین جانداران زمین محســوب می شوند، 

این مار تاکنون توانسته است دور از انسان به حیات خود ادامه دهد.

دو نفر متخلف شــکار در پارك ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو 
دستگیر شدند. محیط بانان پارك ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، 

موفق به دستگیري دو متخلف شکار در ارتفاعات منطقه شدند.
 از متخلفین یاد شــده که از اهالي اســتان هاي همجوار بودند الشــه 
یک قوچ وحشــي کشف شــد و شــکارچیان غیرمجاز پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایي شهرستان نجف آباد معرفي شدند.
گفتنی اســت پارك ملی قمیشــلو عالوه بر آثار تاریخی و فرهنگی که 
در خود دارد، دارای تنوع و تراکم حیات وحش، جوامع و رویشــگاه های 
متنوع و شــانس دیدن حیات وحش ویــژه و چشــم اندازهای زیبای 
کوهستانی و دشتی نیز هســت که از ویژگی های بارز این منطقه است. 
همچنین آثار باســتانی موجود در منطقه نظیر قلعه تاریخی قمیشــلو 

چهره  ویژه به منطقه داده و اهمیت آن را دو چندان کرده است.
در سال 1۳۴۳ کانون شکار ایران این منطقه را با وسعت ۳۷ هزار هکتار 
به عنوان منطقه حفاظت شــده در نظر گرفت. در ســال1۳۵0 منطقه 
ســیاه کوه و عمر کوه در مجاور منطقه حفاظت شــده به عنوان منطقه 
شکار ممنوع تصویب شد. در ســال 1۳۷۴ با الحاق دو منطقه حفاظت 
شده و شکار ممنوع، پناهگاه حیات وحش قمیشــلو به تصویب رسید 
و در نهایت در سال 1۳۸۶ با الحاق ســه منطقه امن کرالیاس، کهوك 
و السمیان، محدوده ای با وســعت 22/۸۸۶ هکتار طی مصوبه شماره 
2۹۷ مورخ 1۳۸۶/11/12 از این پناهگاه به پارك ملی ارتقا سطح پیدا 
کرد و طی مصوبه شماره ۳۴۳ مورخ 1۳۸۹/۹/2۹ مساحت پناهگاه به 

۸۳/۸۸۸ هکتار افزایش پیدا کرد. 
گفته می شــود پارك ملی قمیشــلو قدیمی ترین منطقه حفاظت شده 
 جهان است.1۵0 ســال قبل ظل السلطان پســر بزرگ ناصرالدین شاه 
 و حاکم اصفهان قمیشلو را به عنوان قرق و شــگارگاه اختصاصی اعالم 

و حتی از چرای دام در این منطقه جلوگیری کرد.

 یک پرنده چنگر نوك ســرخ توســط اعضاي جمعیت همیاران 
 محیط زیست شهرستان خوانســار به این اداره تحویل داده شد 
و پس از بررسي و اطمینان از ســالمت این پرنده و قادر به پرواز 

بودن آن در سد باغکل خوانسار رها سازي شد. 
چنگر نوك سرخ از پرندگان راســته درناسانان است و زیستگاه 
آن آبگیرهــا، رودهاي آرام، باتالق ها ، علفزارهــا و در نیزارهاي 

نزدیک آب است.

رییــس حفاظــت محیــط زیســت ســرخس در خراســان رضوی 
 گفت: شــکارچیان غیرمجــاز منطقه حفاظت شــده جنــگل خواجه 
این شهرســتان به پرداخت 20۸ میلیون ریال جریمه محکوم شــدند.

حسین اصالحی افزود: با رصد اطالعاتی و پایش شــبانه روزی ماموران 
 یــگان حفاظت محیط زیســت ســرخس، بانــد شــکارچیان منطقه 
 حفاظت شــده خواجه و دشــت خانگیران این شهرســتان شناسایی 
و متالشی شــد. وی اظهار کرد:پس از اخذ نیابت قضایی و حکم بازرسی 
از منزل متخلفان، الشــه دو راس آهو و دو قطعه قرقاول کشــف شــد. 
 اصالحی افــزود: مقادیــری ادوات شــکار و صید ویک قبضه اســلحه 
تک لول ســاچمه زنی نیز از منزل متخلفان کشف و توقیف شد و پرونده 
به مراجع قضایی ارســال شــد. وی با اشــاره به اینکه شــعبه بازپرسی 
دادســرای عمومی و انقالب ســرخس نسبت به بازداشــت متخلفان تا 
 رســیدگی نهایی دســتور صادر کرده اســت، گفت: با توجه به تعیین 
و طبقه بندی گونه های جانوران وحشــی مشــمول بنــد ) ت ( ماده ۳ 
قانون شکار و صید به استناد مصوبه شــماره 1۶۸ شورای عالی حفاظت 
 از محیط زیســت، آهو و قرقــاول جز گونــه های حمایــت و حفاظت 
شــده اســت. وی بیان کرد: با اســتناد به بند ) الف وب ( ماده 12 قانون 
شــکار و صید، عمل ارتکابی جرم محســوب شده و براســاس ماده 1۸ 
قانون شکار و صید، ســازمان حفاظت محیط زیســت، از حیث مطالبه 
 ضرر و زیان ناشــی از جــرم در این قانــون مدعی خصوصی به شــمار 
می رود.  وی گفت: بر اســاس مصوبه شــماره۳۸0 مــورخ 2۳ دی ماه 
1۳۹۳ شــورای عالــی حفاظت محیط زیســت مبلغ ضــرر و زیان هر 
راس آهو100 میلیــون ریال و هر قطعــه قرقاول چهــار میلیون ریال 
تعیین شــده و خســارات وارده به محیط زیســت در این پرونده، مبلغ 
 20۸ میلیون ریال اســت. منطقه حفاظت شــده جنــگل خواجه واقع 
 در شهرســتان ســرخس، یکی از زیســتگاه های مهم گــور ترکمنی 
در ایران اســت. گورخر ترکمنی، گور بومی کشور ترکمنستان است که 
مشــابه آن در منطقه بهرام گور و توران دیده می شود. گورخر ترکمنی 
گاهی به ایران می آید و گاهی در ترکمنســتان می ماند و گور ترکمنی 
در زمان جفت گیــری به زادگاه اولیــه اش بر می گــردد. قوچ و میش، 
آهو، پلنگ، گــراز، خوك، گرگ، روباه، شــغال، خرگوش، تشــی، انواع 
 جوندگان از جمله حیات وحش این منطقه هستند. شهرستان سرخس، 
با پهنه ای بیش از ۵ هزار کیلومتر مربع، در شمال شرقی خراسان رضوی 
و در کنار مرز ایران و جمهوری ترکمنســتان در1۸0 کیلومتری شــرق 

مشهد قرار دارد.

نگاه روز

 ســنجاب ها حیواناتــی هســتند از راســته جونــدگان 
با رنگ ها و شــکل های مختلف که تا کنــون 2۶۷ گونه 
 ازآنها شناســایی شده اســت. ۵ جنس از ۵ گونه سنجاب 

در ایران وجود دارند که به دو گروه تقسیم می شوند.
۱( ســنجاب های زمینی که شــامل ســه جنس و گونه 
سنجاب کالهو، ســنجاب ناخن بلند و سنجاب پیراحمد 

هستند.
2( ســنجاب های درختی که شــامل دو جنــس و گونه 

سنجاب نخلی و سنجاب قرمز ایرانی هستند.
 هر ۵ گونه ســنجاب هــای موجــود در ایــران از جمله 
ســنجاب های روز گرد هســتند. ســنجاب قرمز ایرانی 
 کــه گونه مــورد نظــر ماســت دارای پوشــش خارجی 

به رنگ طالیی نارنجی تا قرمز مایل به قهوه ای، چشــمان 
 درشت، دسته موی به نسبت بلند روی گوش ها، دم پرمو 

و دندان های پیش به رنگ زرد نارنجی است.
الف( خصوصیات رفتاری سنجاب قرمز ایرانی

ســنجاب ایرانی در کشــورهای یونان، ترکیه، ارمنستان، 
گرجستان، آذربایجان، ایران، عراق، فلسطین، اردن، لبنان 
و ســوریه در جنگل های درختان سوزنی و پهن برگ پیدا 

می شود.
 در ایران بیشــتر در جنگل های بلوط رشــته کوه زاگرس 
از سردشت واقع در آذربایجان غربی تا مناطق چهارمحال، 

لرستان، کهکیلویه و فارس زندگی می کند. 
آنها بیشتر وقت های ســال را به تنهایی سپری می کنند 
ولی در زمســتان و بهار به صورت دسته جمعی النه سازی 

می کنند. 
ب( تغذیه 

 جیــره غذایی ســنجاب هایی کــه در طبیعــت زندگی 
می کنند، بیشتر شــامل دانه درختان مثل دانه درختان 
مخروطــی، بلــوط، الــش و همچنین ذرت، میــوه های 

مختلف، انواع توت ها و قارچ ها است. 
 ســایر اقالم غذایی که مورد اســتفاده ســنجاب ها قرار 
می گیرد؛ جوانه گیاهان، غنچه گل ها، پوســت درختان، 
 بی مهــرگان و گلســنگ بــوده و گزارشــاتی از خوردن 
جوجه پرندگان، تخم پرندگان و استخوان در محیط های 

طبیعی و حتی در اسارت وجود داشته است.

 رییس اداره محیط زیســت دزفول گفــت: اوریکس های 
 ) غزال عربــی ( باغ وحش دز به علت کاهــش ناگهانی دما 

و سرما خوردگی تلف شدند.
مهر ماه 1۳۸۹ دو راس اوریکس ) غــزال عربی ( با حضور 
رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیســت ایران و وزیر 
 محیط زیســت قطر در پارك پردیســان رها سازی و بعد 

به سایت حفاظت شده دیمه رامهرز منتقل شدند.
 این رها ســازی طبــق توافقاتی که میان دو کشــور ایران 
 و قطر در حــوزه تنوع زیســتی و مبادلــه گونه ها صورت 
گرفته بود، انجام شــد. اما اخیرا خبرهایــی حاکی از تلف 
 شــدن غزال ها به گوش می رســد و بر این اساس فرهاد 
 قلــی نــژاد رییــس اداره محیط زیســت دزفــول گفت: 

 این اوریکــس ها در ســال ۹۴ از ســایت دیمــه رامهرز 
 به باغ وحش دز در دزفول منتقل شــدند کــه در آن زمان 
سه راس بودند و در شرایط بســیار خوبی به سر می بردند.

وی افزود: اوریکــس ها گونه هــای غیر بومــی و متعلق 
به شــبه جزیره عربستان و قطر هســتند بنابراین به رفتار 
 آب و هوایی آن منطقه و شــنزارهای آن عادت داشــتند 
بر این اســاس به طور مرتب مورد معاینه قرار می گرفتند 
 و مشــکلی هم نداشــتند. وی اظهار کرد: در فروردین ۹۵ 
با بارش شــدید و کاهش ناگهانی دما و طغیــان رودخانه 
 دز مواجه شــدیم که موجب شد تا ســالمتی این غزال ها 
به خطر بیفتد که ناگهان بیمار و در مدت بســیار کوتاهی 
تلف شدند، بعد از معاینه توســط دامپزشک اعالم شد که 
علت تلف شدن آنها نوعی ســرماخوردگی به علت کاهش 
دما بوده اســت. قلی نژاد تاکید کرد: پیــش از این غزال ها 
هیچ نوع بیماری نداشــتند که بخواهند تحت درمان قرار 
گیرند بلکه افت ناگهانی دما موجب بیماری و تلف شــدن 
آنها شد. این دو غزال در مقابل دو آهوی ایرانی که هفت ماه 
پیش از رها سازی در پردیســان به قطر منتقل شده بودند 
مبادله شــدند، این غزال ها گونه  ای غیر بومی و در معرض 
خطر و انقراض محسوب می  شوند که قطر طبق توافق آنها 

را به کشور ما منتقل کرده است. 
این گونه در کشورهای فلسطین، عربســتان و قطر وجود 
دارد، گونه  ای بــه لحاظ زیبایی  شــناختی زیبا و به لحاظ 

آزمایشی DNA و ژنتیکی حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفت: ساالنه 2۶هزار 
نفر در کشــور بر اثر آلودگــی هوا فوت می کننــد که آمار 

تهران در این میان، ۶ هزار نفر است.

مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوا، در پاســخ به این 
ســوال که شــهردار تهران در ســخنرانی های اخیر خود 
همواره از آلودگی هــوا به عنوان چالش اصلــی تهران یاد 
می کند، راهــکار برون رفت از این چالش چیســت، گفت: 
آلودگی هوا مســئله ای پیچیده اســت و جزییات بسیاری 
دارد و منابع مختلف و متنوعی دارد کــه هر کدام راه حل 

مخصوص خود را دارند.
وحید حســینی افزود: بالغ بر 1۶ نهاد و ســازمان درگیر 
آلودگی هوا هســتند و اگر هماهنگی هــای الزم را با هم 
 نداشته باشــیم تالش هایی که می کنیم نیز ممکن است 

در جهت های مخالف باشد.
وی ادامــه داد: در یکی دو ســال اخیر تفاهــم خوبی بین 
شــهرداری، دولت و نهادهای درگیر انجام شده و اقدامات 
خوبی انجام گرفته که از آن جمله می توان به طرح کاهش 
اشــاره کرد که بعد از دو - سه ســال بحث و جدل باالخره 
امسال آبان ماه آغاز شده؛ شــروع خوبی است اگرچه کافی 
نیســت. حســینی با اشــاره به برخی اقدامات مفید دیگر 
 گفت: موتورســیکلت های کاربراتی دیگر در کشور پالك 
نمی شوند و خودروهای دیزلی اگر مقاومتی صورت نگیرد 
باید از امســال فیلتر بگذارنــد، فناوری برقــی هیبریدی 

توسعه پیدا می کند و... .
مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوا با بیــان اینکه باید 
 تمرکز ما بــر روی وســایل نقلیه و موتوری باشــد، گفت: 
 ما اثبات کردیــم آلودگی هوای تهــران۸0 درصد متعلق 
به خودروهاست. اگر سراغ همین برویم و از تکنولوژی روز 
استفاده کنیم و خورروی بی کیفیت به مردم ندهیم، بخش 

عمده مشکل رفع می شود.
حسینی اضافه کرد: اگر از اتومبیل های فرسوده بگذریم که 
بحث بسیار گسترده ای دارد و از منابع اصلی آلودگی است، 
باید گفت خودروهای اســتاندارد یورو۴ هم که از کارخانه 
بیرون می آید معلوم نیست دوام آلودگی اش چگونه است. 
این خودروها ابتدا اســتاندارد هســتند، اما دو سال دست 
مردم، به دلیل شــرایط کارکرد، کیفیــت قطعات و حتی 
تعمیر و نگهداری نامناســب آلودگی شــان باالتر می رود.

 وی تاکید کرد: ما این معضــالت را می دانیم، احصا کردیم 
و راه حل هایش موجود است.

حسینی با اشاره به تذکرات شــهردار تهران مبنی براینکه 
 آلودگی چالــش اول تهران اســت، گفت: دکتــر قالیباف 
می گوید آلودگی هوا مسئله اصلی تهران و کشور است، اما 

این موضوع در صدر توجهات مسئوالن نیست.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا توضیح داد: به دلیل 
اینکه به عنوان مثال وقتی می رســد بــه کیفیت خودرو، 
بحث اشتغال در صنعت خودرو اهمیت به مراتب بیشتری 

پیدا می کند و آلودگی هوا قربانی می شود.
 وی با تاکید بــر اهمیت آلودگی هوا گفــت: این را بگذارید 
در کنار 2۶هزار مرگ سالیانه هموطنان به گزارش سازمان 

جهانی بهداشت. 
همین آمار تذکری اســت که اهمیت آن را متوجه شویم.

 حســینی با بیان این مطلب کــه وزارت بهداشــت فقط 
۶ هزار نفر را به تهران منتســب می کند، گفت: ما در مرکز 
تهران بالغ بر ۸00 هزار موتور داریم کــه۹0 درصد آن ها 
کاربراتوری هســتند. به جای این ها حتــی اگر موتورهای 
بنزینی اســتاندارد جایگزین کنیم، آلودگی بسیار کاهش 
پیدا مــی کند، امــا ورود موتورهــای برقــی آن گونه که 
مســئوالن قول دادند، باعث کاهش آلودگــی صوتی و هوا 
می شود. مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوا در خاتمه 
 گفت: تمرکز باید روی بخش خوردو باشــد و رفتن ســراغ 
بحث هایی مانند گرمایــش خانگی و گرد و غبار اشــتباه 
 است و این را به لحاظ علمی اثبات کردیم.  این مسئله باید 

حل شود.

اخبار

باغ وحشدنیای حیوانات

سرما خوردگی علت تلف شدن اوریکس های باغ وحش دزآشنایی با سنجاب قرمز ایرانی

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا عنوان کرد:

خودروها، عامل 
 80 درصد آلودگی هوا

 صنعتی شــدن جوامع در طول قریب به دویست سال اخیر حامل 
و حاوی دستاوردهای بسیاری برای زندگی بشری بوده است.

 در این میــان، مخاطراتــی همچون جاده ســازی، پســاب ها 
و فاضالب های صنعتی و شــیمیایی، گازهای آلــوده، آالیندگی 
 ناشــی از کارکرد تجهیزات و ماشــین آالت صنعتی... با پیامدها 

و تبعات مخربی همراه بوده است. 
گرمایش زمین، ذوب شــدن یخ ها، بی نظمی در پدیده های آب 
و هوایی، آلودگــی هوا و آب ها، تنها بخشــی از حاکمیت صنعت 

برحیات طبیعی انسان و موجودات زنده به شمار می رود.
  کارشناســان معتقدند، ناهمخوانی و ناهمســانی سرعت انتشار 
و تســری آلودگی ها با آنچه که از آن تحت عنــوان خود پاالیی 
 یاد می شــود، عرصــه را در ســالمت و حیات و بقــای طبیعی  
 حوزه زیســتی تنگ تر و تنگ تر می ســازد و نتیجتــا ثمره آن،

 ظهور و بروز نارســایی هــا و چالش هایی اســت کــه با صرف 
هزینه های بســیار ســنگین و وصــف ناپذیری، یکــی از اصلی 
ترین مولفه های زیستی که همان حیات اســت را تحت الشعاع 
قرار می دهد. به طور طبیعی حجم و وســعت ایــن مخاطرات به 
میزانی اســت که مرز و بوم اقلیم جغرافیایی ایــران زمین از آن 
 مصون نمانده اســت و مبرهن اســت که تغییرات اقلیمی یکی از 
چالش هایی است که محدوده سرزمینی ایران را تهدید می کند. 

 رویا کاظمینی، کارشــناس و دانش آموخته محیط زیســت در 
تشــریح و واکاوی زوایای پیدا و پنهان این معضل اظهار داشت: 
تغییرات اقلیمی ریشه در تحوالت غیرمعمول و غیر طبیعی اقلیم 
 درونی اتمسفر زمین دارد و تبعات آن گســتره و پهنه ای وسیع 
 از کــره زمیــن را در بر می گیــرد کــه در حال حاضــر، غرب 

و جنوب غربی آسیا و مشخصا کشــور ایران نیز با آن مواجه است. 
وی افزود: تغییــرات اقلیمی از دیر باز و از حدود ۵ میلیارد ســال 
گذشته که اتمسفر زمین شکل گرفته، وجود داشته اما این پدیده 
 زمانی به معضلی جدی مبدل می شــود که سرعت این تغییرات 
با آنچه که از آن تحت عنوان احیا و خود پاالیی زیســت محیطی 

یاد می شود از همسانی کافی برخوردار نباشد. 
کاظمینی با اشــاره بــه دو عامل انســانی و طبیعــی در ظهور و 
بروز تغییــرات اقلیمــی عنوان کــرد: در حــوزه طبیعی برخی 
عوامل همچون تغییــرات اتمســفر، مقدار نمــک اقیانوس ها، 
 فوران آتشفشــان ها، چرخه هــای اقیانوســی و... در این پدیده 
تاثیر گذار هستند. وی در تشریح عوامل انسانی موثر در تغییرات 
اقلیمی گفت: انتشار گازهای ســمی همچون دی اکسید کربن یا 
گازهای گلخانه ای، قطع درختان جنگل ها و تخریب فضای سبز، 
فعالیت های صنعتی و تولیدی، آلودگی های حرارتی و...از نمونه 
پدیده ها و مسائلی به شــمار می رود که روند تغییرات اقلیمی را 

تسریع می کنند.   
 کارشــناس و دانــش آموختــه محیط زیســت عنــوان کرد:

تغییرات الگوی بارش در محدوده جغرافیایی ایران، خشکسالی، 
بروز پدیده گرد و غبار، کاهش فراوانی برف در کشور یا بارش آن 
 در مناطق خشــک، بارش های ناگهانی و ســیل آسا نمونه هایی 

از ابعاد تغییرات اقلیمی در ایران به شمار می روند. 
 وقتــی تغییرات اقلیمــی در اشــتغال و تحوالت 

اجتماعی نیز تاثیرگذار می شوند 
 کاظمینــی در خصــوص پیامدهــا و تبعات مخــرب تغییرات 
 اقلیمــی در زندگــی عادی مــردم عنــوان کرد: برخــی گمان 

 مــی کننــد، مخاطــرات زیســت محیطــی، صرفــا در عرصه 
 محیط زیســت قابل تعریــف و ملموس هســتند، اما بــه واقع 
در دراز مدت این تغییرات یا مخاطراتی که اقلیم طبیعی را تهدید 
می کند با خسران ها و هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی 

همراه می شوند. 
 وی افــزود: کاهــش برداشــت محصــوالت، افزایــش آفــات 
 کشاورزی، از دســت رفتن فرصت های شــغلی در حوزه زراعت 
و باغداری به دلیل مقرون به صرفه نبــودن چنین فعالیت هایی، 
افزایش ریســک آتش ســوزی در مزارع، مخاطرات و تهدیدات 
دامی، خشکســالی، مهاجــرت بی رویــه و ضررهای ســنگین 
اقتصادی تنها نمونه ای از تبعات این تغییرات اقلیمی به شــمار 
می رود. کارشــناس محیط زیســت گفت: بدون تردید در بروز 
 چنین مســائلی نمی توان مخاطرات و آســیب هــای اقتصادی 
 و اجتماعی را نادیــده گرفت و در دراز مدت ایــن تغییرات حتی

  در تشــدید و بــروز ناهنجاری هــای اجتماعی نیــز تاثیرگذار 
 خواهنــد بود زیرا یکــی ازپایه هــای اصلی تحــوالت اجتماعی  
 به مسائل اقتصادی معطوف می شــود و در این تغییرات، اقتصاد 

و توان مالی مردم به تدریج تضعیف خواهد شد.
چه باید کرد؟   

 امید اعظمی، کارشــناس منابع طبیعی و یکی از فعاالن انجمن 
حمایت از محیط زیســت با جــدی خواندن مخاطرات ناشــی 
 از تغییــرات اقلیمــی و تاثیــرات مخــرب آن در زندگی عادی 
و طبیعی انسان ها عنوان کرد: برای مقابله و مهار تهدیدات ناشی 
 از تغییــرات اقلیمی و کندتر کردن ســرعت ایــن تغییرات، باید 
با عزمی ملی و حرکتی جمعی، سطح آسیب ها و تهدیدات ناشی 

از این پدیده را به حداقل ممکن کاهش داد. 
  وی افزود: اســتفاده از ســوخت های کــم کربــن، بهره گیری 
 از انرژی هــای پاك همچــون انرژی های خورشــیدی، بادی و...

 و آگاهی هــر چه بیشــتر در خصــوص پیچیدگی هــای حوزه 
زیســت محیطی در بخش تغییرات اقلیمی مــی تواند به تدریج 

دامنه این آسیب ها و مخاطرات را تنگ تر و محدود تر سازد. 
 اعظمی عنوان کرد: با عنایت به اینکه حوزه زراعت و کشــاورزی 
یکی از عرصــه هــای تاثیرگــذار و تاثیرپذیر در ایــن تغییرات 
اقلیمی به شــمار می روند، اتخاذ تدابیر و تمهیدات هوشمندانه 
در این حوزه و همچنین به کارگیــری روش هایی نوین، اصولی 
 و به روز مــی تواند ضریب مخاطــرات این تغییــرات را تا حدود 

قابل توجهی مدیریت کند.   
وی افزود: بهبود سیستم های تولیدی و زراعی، مدیریت صحیح 
عرصه آبخیــزداری، حفظ تاالب ها، اســتفاده از روش های نوین 
دامداری و پرهیز از رها ســازی افســار گســیخته آن در اراضی 
 طبیعــی، مجموعــه ای از اقدامات موثر و ســازنده بــرای غلبه 
بر این پدیــده مخرب ) تغییرات اقلیمی ( محســوب می شــود.   
اعظمی در خاتمه یادآور شد: نمی توان صرفا با اتکای به سازمان 
 محیط زیســت یا منابع طبیعی، اهداف، اقدامــات و برنامه های

 قید شــده مذکــور را عملیاتــی ســاخت و در واقع امــر تحقق 
 این موارد، مســتلزم یک عزم ملی و فرهنگ ســازی گســترده 
و فراگیر است و تنها در چنین شرایطی است که می توان سرعت 

ویران کننده تغییرات اقلیمی را مهار کرد.

نگاهی به آینده زیست بوم ایران 
اتفاق روز

 دفتر توســعه پایــدار و اقتصاد محیط زیســت ســازمان 
محیط زیست اعالم کرد: با سرشماری اینترنتی سال جاری، 
از انتشار حدود ۶۵ هزار تن دی اکسیدکربن جلوگیری و 2 

هزار و۴۵0 اصله درخت حفظ شد.
 دفتر توســعه پایــدار و اقتصاد محیط زیســت ســازمان 
 محیط زیســت همچنیــن اعــالم کــرد: عالوه بــر این 
در سرشماری سال جاری که برای نخســتین بار در کشور 
بخشی از آن به صورت اینترنتی انجام شد، در مصرف ۶۵/2 
میلیون لیتــر آب و ۶۵2 هزار کیلو وات بــرق صرفه جویی 
شد. سرشماری اینترنتی نفوس و مســکن گامی ارزشمند 
به ســوی توســعه پایدار و نیل به اهداف اقتصاد سبز است. 
طی دهه گذشته کشــورهای توســعه پیدا کرده با فراهم 
 کردن زیرســاخت های ارتباطــات الکترونیــک اقداماتی 

از این دست را به صورت اینترنتی انجام داده اند. 
به عنوان نمونه طبق اعــالم مرکز آمار کانادا سرشــماری 
الکترونیــک ) اینترنتی ( بین ۳۵ تــا۴0 درصد هزینه های 
سرشماری را کاهش داده اســت، همچنین در سال2010 
 هزینه سرشــماری هر خانوار آمریکایــی ۷۳ دالر بوده که 
در سرشــماری اینترنتی هزینه ها تــا 2۳ دالر کاهش پیدا 
کرده اســت. در ایران، این اتفــاق برای اولین بار در ســال 
جــاری رخ داده و برآوردهــا حاکی از آن اســت که عالوه 
بر مزیت هــای تخصصی آن مانند ســرعت جمــع آوری، 
 کیفیت، امنیت و تجزیــه و تحلیل داده هــا، صرفه جویی 
در وقت و حفظ حریم خصوصی همچنین به کاهش مصرف 
سوخت  های فسیلی مایع و کاهش چشمگیر مصرف کاغذ و 

هزینه های چاپ منجر می شود.  
 برخــی محاســبات بــا لحــاظ آمارهــای سرشــماری 

و شاخص های موجود به شرح زیر است: 
 ۳۳ میلیون بــرگ کاغذ بــرای 11 میلیون خانــواری که 
 از طریــق اینترنت به فراخوان سرشــماری پاســخ مثبت 
داده اند، صرفه جویی شــده اســت، این تعداد برگ کاغذ 
معــادل 1۶۵ هزار کیلوگــرم کاغذ اســت، کاغذ پنجمین 
صنعت بــزرگ مصــرف کننده انــرژی در دنیا اســت که 
 نســبت به صنایع دیگر بــه ازای تولید یک تــن محصول، 
آب بیشــتری مصرف می کند و ســطح باالیــی از آلودگی 
آب و هوا را به وجود می آورد. بــرای تولید هر تن کاغذ باید 
 1۵ تا 1۷ اصلــه درخت تنومند را قطع کــرد که هر درخت 
به طور متوســط قادر است ســاالنه ۶ کیلوگرم دی اکسید 
کربن را به اکســیژن تبدیل کند، برای تولید یک تن کاغذ 
۴ هزار کیلو وات برق و۴00 هزار لیتر آب مصرف می شــود.

همچنین برخی بررســی ها تخمین می زند که یک درخت 
می تواند به طور متوسط حدود200 کیلوگرم گرد و غبار را 

طی یک سال جذب کند.

حفظ بیش از 2 هزار اصله 
درخت با سرشماری اینترنتی

گرمایش زمین، 
ذوب شدن یخ ها، 

 بی نظمی 
در پدیده های آب 
و هوایی، آلودگی 
هوا و آب ها، تنها 

بخشی از حاکمیت 
صنعت برحیات 

 طبیعی انسان 
و موجودات زنده 

به شمار می رود

در البه الی مخاطرات و تهدیدات زیســت محیطی که همچون زنجیره ای مترتب، حیات زیست محیطی را در 
 ایران به چالش می کشد، تغییرات اقلیمی از نمونه معضالتی به شــمار می رود که بقای طبیعی محیط زیست را 

تحت الشعاع قرار داده است.
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پیشنهاد  سرد بیر: 
چرا نباید کینه ای باشیم؟

 از شــدت ناراحتی اختیارم را از دســت دادم و بــدون اعتنا 
به حرف های همسر و پدرم، گوشی را برداشــتم و به برادرانم 
زنگ زدم و آنچه که الیق شــان بود گفتم. از آن شب با من قهر 

کردند و دیگر با من و همسرم حرف نزدند. 
خیلی به پدرم اصرار کردم که همیشــه کنار خودم بماند ولی 

زیر بار نرفت و گفت: 
 دخترم من از تــو انتظاری نــدارم! فقط منو حــال کن که 
 از پول خونه، حتی یــه هزار تومن به تو ندادم و همشــو دادم 

به برادرانت!
پدر این چه حرفیه؟ من که خدا رو شکر احتیاجی به اون پول 

ندارم! تو رو خدا اینقدر ناراحت نباش! 
تو بهترین کارو در حق بچه هات کردی! 

این که اونا قدرشناس نیستن دلیل اشتباه شما نیست!
 از آن زمان بــه بعد برای بــردن پدر جلوی خانــه می آمدند 
 و زنگ در را می زدند تا پدر برود و ســوار ماشین شــان شود 
و ما هم با آنهــا همین رفتار را مــی کردیم. پــدر روز به روز 
ضعیف تر و رنجورتر می شــد و دیگــر از ناراحتی هایش به من 
چیزی نمی گفت ولی من می فهمیدم که چه عذابی می کشد 

و چه صبورانه تحمل می کند. 
 اما مشــکل اصلی از زمانی شروع شــد که پدر در حمام افتاد 
و لگنش شکست و نگهداری اش سخت تر شد و سعید و وحید 
با همسران شان دچار مشکل شــدند. کارشان به جایی رسید 
 که برای نگهداری پدر با هم درگیر می شــدند و به هم توهین 
می کردند ولی پدر همچنان قبول نمی کــرد که به خانه من 
بیاید. خانه من ویایی بود در حومه شــهر و باغــی پر از گل 
و گیاه داشــتیم که برای روحیه پدر خیلــی خوب بود و چون 
 فکر کردم از همســرم خجالت می کشــد از او خواســتم که 

از پدر خواهش کند، اما او هم نتوانست پدر را راضی کند. 
 پدر دوست نداشت ســربار کسی باشــد و اگر خانه پسرانش 

می رفت از ناچاری بود و چیزی بود که خود خواسته بودند. 
همچنان نوبت نگهداری از پدر ادامه داشــت و سعید ووحید 
کماکان با من قهر بودند. البته حرف می زدیم، اما در حد یک 
سام و احوالپرسی نه بیشتر. تا این که مادر همسرم بیمار شد 

و مجبور شدم چند روزی با همسرم به شهرستان بروم. 
در همین فاصله نوبت نگهداری وحید به اتمام می رسد و پس 
از صرف شام پدر را به خانه سعید می برد که ورود آنها همزمان 

می شود با دعوای ســعید و همســرش راحله. راحله با دیدن 
پدر و وحید و شــبنم از کوره در می رود و با آنها مشــاجره ای 
ســخت می کند و وحید و شــبنم با عصبانیت خانه سعید را 
ترک می کنند و به درخواســت ســعید، مبنی بر این که چند 
شــب دیگر پدر را به خانه خودشــان ببرند، گوش نمی دهند. 
 پدر با دیدن این صحنه از شــدت ناراحتی بــه گریه می افتد 
 و ســعید که تعــادل فکری و روحی نداشــته به ایــن نتیجه 
می رسد که بهترین کار این اســت که پدر را به خانه من ببرد. 
 خانه ما در محلی دنج قرار داشــت و هر چند کــه در و دیوار 
 و پنجره ها، نرده داشــت ولی برای اطمینان بیشتر، زمانی که 
به مســافرت می رفتیم همســرم تلویزیون را بــا صدای بلند 
روشن می گذاشت تا کســی متوجه غیبت ما نشود و اگر گذر 
دزد به آنجا افتاد، فکر کند در خانه هستیم و سعید هم مغلوب 
همین ترفند می شــود و به امید این که من در خانه هســتم، 
پدر را از ماشین پیاده می کند و روی پله جلوی در می نشاند. 
زنگ در را می زند و سوار ماشینش می شود و می رود و به این 
ترتیب پدر بیچاره تا صبح روی پله می نشیند و در همان حال 
در تنهایی و ســرما از دنیا می رود. باورتان می شود به همین 
ســادگی. از وقتی متوجه این ماجرا شدم دیدن پله خانه برایم 
 کابوس شــد. حتی یک بار هم نتوانســتم وارد آن خانه شوم 
 و االن مدت هاســت که از آن خانه رفته ایم ولی هر شــب که 
 به خــواب مــی روم، پــدرم را روی پلــه آن خانه مــی بینم 

که دستانش را رو به آسمان گرفته و دعا می خواند.

خیلی از این راهکارها فقط به طور موقتی اعتمادبه نفس شما 
را باال می برند، اما باز هم باعث می شوند کارهایی انجام دهید 
که قبا حتی فکرش را هم نمی کردید و با انجام آنها اعتمادی 

عمیق تر نسبت به خودتان در وجودتان ایجاد می کنید.
 11- از قوه تخیلتان استفاده کنید

 ذهن شما ابزاری بســیار قدرتمند اســت. وقتی یاد بگیرید 
چطور از تخیلتان به طریقی مثبت اســتفاده کنید، می توانید 

با کمک آن اعتمادبه نفس تان را باال ببرید. 
یک راه برای آن تجسم سازی است.

 تصور کنید که جلسه ای مهم پیش رو دارید. پیش خود تجسم 
کنید که چقدر همه چیز خوب پیش مــی رود - همه چیز را 
بشــنوید و ببینید - و چقدر حس خوبی در آن جلسه دارید. 
خودتان را در حال لبخند زدن تجسم کنید که اوقات خوشی را 
می گذرانید. نتیجه مثبت و عالی جلسه را در ذهن تان مجسم 
کنید. بعد تجسم کنید که جلسه با نتیجه دلخواه شما به پایان 
 رسیده اســت. این روش واقعا موثر اســت و قبل از پا نهادن 

به جلسه روحیه ای عالی به شما می دهد.
 اگر برای اینکه خودتــان را با اعتماد به  نفس تجســم کنید 

مشکل دارید، می توانید کس دیگری را تقلید کنید. 
یک فرد با اعتماد به  نفس کنــار خودتان پیدا کنید - مثا یک 
ورزشکار، هنرپیشه یا حتی یک از آشنایان - و از او تقلید کنید. 

ببینید چطور راه می رود، حرف می زند و حرکت می کند. 
بعد رفتارهای او را در تجسم سازی تان تقلید کنید.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

 آیا می دانستید که شکات بر روی سیســتم عصبی سگ تاثیر مخربی 
می گذارد، به وســیله چند اونس شــکات به راحتی می توان ســگ 

متوسطی را از پای درآورد؟
 آیا مــی دانســتید که اغلــب روژ خانــم هــا از پولک ماهی درســت 

شده اند؟
 آیــــا مــــی دانســــتید کــــه طوالنــــی ترین دوره بیهوشــی 
در تاریخ پزشــکی مربوط به » الن اســپوریتو « یک دختر هفت ســاله 
امریکایی است؟ او پس از عمل جراحی آپاندیس در سال 1942 میادی 

به حالت اغما رفت و پانزده سال بعد به هوش آمد؟
آیا می دانســتید که یــک المپ در یک ایســتگاه آتش نشــانی ایالت 
کالیفرنیای امریکا وجود دارد که بیش از100 ســال عمر دارد و در طول 
 این مدت روشــن اســت؟ این المپ در طول این مدت طوالنی به  طور 
24 ساعته و هفت روز هفته روشــن مانده است. این المپ برق به قدرت 
چهار وات از سال 1901، در ایســتگاه آتش نشانی ناحیه الیومور به  طور 
دائم روشــن بوده و اکنون 108 ســال از آن زمان می گذرد. فرضیه های 
زیادی در مورد طول عمر این المپ100 ســاله که اکنون شهرت زیادی 

در کالیفرنیا به  دست آورده، مطرح شده است. 
کارکنان بازنشسته این ایستگاه آتش نشــانی عقیده دارند این المپ که 
توسط شرکت شــلبی الکتریک کو ساخته شــده از یک کیفیت عالی 

برخوردار بوده و به  خوبی وکیوم شده است.

موفقیت

حرف دل

با همه فضاهای مجازی که برای سرگرمی ســاخته ایم حس خوشی 
نداریم… نمی خندیم… قهقهه نمی زنیم… شــاد نیستیم… امیدوار 
نیســتیم… حس خوبی به فردا نداریم… کاش می شد به جای همه 
آنچه اسمش زندگی مدرن اســت و امکانات و پیشرفت، خانه کاهگلی 
و یک کاسه آش ساده باشد و یک دل خوش…کاش می شد هیچ چیز 
 نباشد و عشق باشــد و امید و خدا… کاش می شد دل های مان خالی 
 از هر چیزی باشــد جز مهربانی و امید و انســانیت و عشــق… کاش 
می شد پیشرفت و توسعه نابود نکند حس ناب انسانیت مان را… کاش 
می شد بازهم خنده های مان از ته دل شود و حال دل مان خوش شود 
 به یک تاب بازی کودکانه… به یک دنبال هم دویدن سرمســت و فارغ 
از خیال… کاش با همه گرفتاری های مان یک روز، یک ساعت و یک 

لحظه را برای خودمان و خندیدن و زندگی کردن اختصاص دهیم.
کاش در عمــق همه دغدغه ها و مســئولیت ها و خســتگی های مان 
ســاعاتی را هم برای دل مان زندگی کنیم… کاش اجــازه دهیم که 
احســاس هوایی بخورد. کاش روزنه ای برای تنفس عشق در البه الی 
 همه شــلوغی ها و شــلختگی های این زندگی ماشــینی باز بگذاریم 
 و ببینیم چقــدر زندگی با عشــق می تواند زیباتر باشــد… لبخند را 
به لب های مان هدیه دهیم… امید را به زندگی های مان برگردانیم… 
 در میان انبوه مشــکات زندگی اجازه بدهیم گاهی کودک درون مان 
پی بازی برود… بدود تا ســر کــوه… اجازه دهیم گاهــی پابه پایش 
بچگی کنیم… یک روزهایی، یک ساعت هایی را برای خودمان بودن 
اختصاص دهیم و در آن لحظات اخــم و ناراحتی و بغض و قهر و کینه 
 و عصبانیــت را برخودمان حرام اعام کنیم و لبخنــد را میهمان خانه 

دل مان کنیم… کاش گاهی هم سری به خودمان بزنیم…
 راستی شما چند وقت است به دل تان سر نزده اید؟

 - برنده شــدن توی بحث با یک آدم باهوش ســخته ولی 
برنده شدن توی بحث با یه آدم احمق غیر ممکنه. 

- انســان به حدی از پوچی رسیده که تنها چیزی که برای 
ارایه داره عکس غذا و رستوران و ماشینشه. 

- آدمــا مجبور بــه دنیا میــان مجبور زندگــی می کنن 
 مجبور می میرن اونی هم که اسمشــو مــی ذارن اختیار؛ 

فقط انتخاب بین چند تا اجباره. 
- هنگامی که در زندگی اوج می گیری دوستات می فهمن 
تو چه کســی بودی، وقتی تو زندگی زمیــن می خوری 

اونوقت تو می فهمی دوستات کیا هستن. 
- شما یک بار وقت بذار فکر کن ببین به کی بیشتر از همه 
اعتماد داری و هر حرفی رو بهش میزنی، پیداش که کردی 

دیگه بهش اعتماد نکن اکثر مشکاتت حل می شه. 
- مادر تنها آدمیه که نمیشــه تو این دنیا بدل و مدلشــو 

ساخت؛ عطرش، صداش، چشماش... 

حلقه مفقود زندگی؛ لبخند و شادی ) 3 (

راهکارهایی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 7 (
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مرد درحال تمیز کردن اتومبیل تازه خود بود 
که متوجه شد پسر 4 ســاله اش تکه سنگی 

برداشته و بر روی ماشین خط می اندازد.
 مرد بــا عصبانیت دســت کــودک را گرفت 
و چندین مرتبه ضربات محکمی بر دســتان 
 کودک زد بــدون اینکه متوجــه آچاری که 

در دستش بود شود.
در بیمارستان کودک به دلیل شکستگی های 

فراوان انگشتان دست خود را از دست داد.

وقتی کودک پدرخــود را دید با چشــمانی 
 آکنده از درد از او پرســید: پدر انگشتان من 

کی دوباره رشد می کنند؟
 مــرد بســیار عاجــز و ناتــوان شــده بود 
و نمی توانست سخنی بگوید، به سمت ماشین 
خود بازگشت و شروع کرد به لگد مال کردن 

ماشین.
و با این عمل کل ماشین را از بین برد و ناگهان 
چشــمش به خراشــیدگی که کودک ایجاد 
کرده بود خورد که نوشــته بود: دوستت دارم 

پدر!
روز بعد مرد خودکشی کرد!!!

پیر مرد روستا زاده ای بود که یک پسر و یک اسب داشت. 
 روزی اســب پیرمرد فرار کرد، همه همســایه ها برای دلداری به خانه 

پیر مرد آمدند و گفتند: عجب شانس بدی آوردی که اسبت فرارکرد!
روستا زاده پیر جواب داد: از کجا می دانید که این از خوش شانسی من 
بوده یا از بد شانسی ام؟ همسایه ها با تعجب جواب دادن: خوب معلومه 
که این از بد شانسیه! هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که اسب 

پیر مرد به همراه بیست اسب وحشی به خانه برگشت. 
این بار همســایه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند: عجب اقبال بلندی 

داشتی که اسبت به همراه بیست اسب دیگر به خانه بر گشت!

 پیرمــرد بــار دیگــر در جــواب گفــت: از کجا مــی دانید کــه این 
از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟

  فردای آن روز پســر پیرمرد در میان اســب های وحشی، زمین خورد 
 و پایش شکســت. همســایه ها بار دیگر آمدند: عجب شــانس بدی! 
 و کشــاورز پیر گفت: از کجا می دانید که این از خوش شانسی من بوده 
 یــا از بد شانســی ام؟ وچند تا از همســایه هــا با عصبانیــت گفتند: 

خب معلومه که از بد شانسی تو بوده پیرمرد کودن!
 چند روز بعــد نیروهای دولتــی برای ســربازگیری از راه رســیدند 
و تمام جوانان سالم را برای جنگ در سرزمینی دوردست با خود بردند. 

پسر کشاورز پیر به خاطر پای شکسته اش از اعزام معاف شد.
همسایه ها بار دیگر برای تبریک به خانه پیرمرد رفتند: عجب شانسی 
آوردی که پسرت معاف شد! و کشاورز پیر گفت: از کجا می دانید که…؟

 دانشجویی که سال آخر دانشــکده خود را می گذراند 
به خاطر پروژه ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت. 
او در پروژه خود از50 نفر خواســته بود تا دادخواستی 
 مبنی بر کنترل ســخت یا حــذف ماده شــیمیایی 
) دی هیدورژن مونوکســید ( توســط دولت را امضا 
 کنند و برای این درخواســت خود، دالیل زیر را عنوان 

کرده بود:
1- مقدار زیــاد آن باعث عرق کردن زیاد و اســتفراغ 

می شود.

2- عنصر اصلی باران اسیدی است.
3- وقتی به حالت گاز در می آید بسیار سوزاننده است.

4- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می شود.
5- باعث فرسایش اجسام می شود.

6- حتی روی ترمز اتومبیل ها اثر منفی می گذارد.
7- حتی در تومورهای سرطانی پیدا شده است.

از50 نفــر فوق، 43 نفــر دادخواســت را امضا کردند. 
6 نفر به طور کلی عاقه ای نشــان ندادند و اما فقط 1 
نفر می دانســت که ماده شــیمیایی » دی هیدروژن 

مونوکسید « در واقع همان آب است!
 عنوان پروژه دانشــجوی فــوق » ما چقــدر زود باور 

هستیم « بود!!!

ما چقدر زود باور هستیماز کجا می دانید که . . . ؟دوستت دارم پدر

سودوکو

دعای خیر بابا  ) قسمت آخر ( 

تلنگری بر روح

 وقتــی روی یک فامیل یا دوســت حســاب دیگری نســبت 
به دیگران بــاز می کنید و رفتار نامناســبی از او ســر می زند 
 که توقع آن را نداشــته اید، ناگهان ورق برمــی گردد و عاقه 

و محبت تان به نفرت تبدیل می شود.
نوربخش، کارشناس ارشد روانشناســی، در این باره می گوید: 
به طور کلی رنجش ها بخش اجتنــاب ناپذیر زندگی اجتماعی 
است که خارج از خواســته ما بر ما تحمیل می شــود، اما این 
 امر به معنای آن نیســت که ما محکوم به حمــل کردن آن ها 
 با خود در همه عمرمان هستیم. ما می توانیم خودمان را از شر 
 هر رنجشــی خاص کنیم، فقط کافی اســت کــه بخواهیم 

و به نکاتی که در ادامه مطرح می شود، عمل کنیم.
 بخشیدن دوســت یا فامیلی که رفتار اشــتباهی داشته است، 

به هزار و یک علت روی سامت روان آدم تاثیر مثبت دارد.
 بعضی از آسیب های کینه به دل گرفتن عبارتند از: 

1- روان تان را بیمار می کند
وقتی که خاطر ما از یک نفر رنجیده اســت، دائم و پشــت سر 
هم از وی و خودمان که در موقعیت رنجــش جوابش را نداده 
ایم، حرص می خوریم. حرص خــوردن افراطی هم که نتیجه 
اش معلوم است؛ انواع و اقسام شــکل های اضطراب، وسواس و 

افسردگی را به وجود می آورد.
2- تمام فکر و ذهن تان را درگیر می کند

وقتی که آدم از یک نفر کینه به دل می گیرد به ویژه اگر آن یک 
نفر نسبت نزدیکی با فرد داشته باشــد، ذهن وی بخش بیشتر 
انرژی خودش را صرف فکر کردن به ظلمــی می کند که بر او 
 شده است. آن وقت اســت که کم کم تمام فکر و ذکر و هیجان 

و در نتیجه رفتار فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
3-  دشمن آرامش است 

تــا وقتی که مــا از فــردی رنجیــده خاطر باشــیم، تــا این 
 رنجــش را برطــرف نکنیــم نــه جــدا شــدن از آن نفــر 
 و نه انتقام از او آرام مان نمی کند یعنی به هر حال » رنجیدن «

 به عنوان یک موضوع تمام نشــده در ذهن مــا، باقی می ماند 
و آرامش زندگی مان را بر باد می دهد.
این گونه دیگران را ببخشید  

 این که دیگران اشــتباه می کننــد و باعث رنجــش خاطر ما 
 می شــوند، در کنترل ما نیســت که از آن ها جلوگیری کنیم، 
اما می توانیم با آگاهی بیشــتر از احســاس ناراحتی تا سر حد 

نفرت، راحت تر با آن کنار بیاییم.
نفرت را بشناسیم

نفرت یکــی از انواع هیجانات اســت کــه از بدو تولــد همراه 
انسان اســت. روانشناســی امروزی تاکید دارد که هیجانات از 
 جمله هیجان نفرت، زمانی در وجود آدم ها شــدت می گیرد 
و به حسی دائمی تبدیل می شــود که افراد خیلی با آن درگیر 
می شــوند حتی در اوقاتی کــه افراد نمــی خواهند این حس 
آزاردهنده در وجودشان باشــد و در چنین مواقعی می کوشند 

تا آن فرد یا شرایط آزاردهنده را از خود دور کنند. 
البته این عکس العمل طبیعی اســت چون ما از ابتدای زندگی 
یاد می گیریــم از چیزهایی که در ما ایجــاد انزجار می کنند، 
دوری کنیم، اما بهترین راه برای مواجهــه با حس نفرت، آگاه 
شدن از وجود این هیجان در فطرت ماست و این که می توانیم 

کنترلش کنیم.
الزمه نفرت فراموشی نیست

گذشــت را نباید به معنای فراموش کردن اتفاقات پیش آمده 
 بدانید. واقعیت این اســت که اتفاقات زندگی، اتفاق افتاده اند 
و نمی توان آن ها را فراموش کرد. تاثیری که گذشــت کردن 
 دارد این اســت که بــار هیجانی ماجــرا را می گیــرد و باعث 
 می شــود که شــما دیگر از بابت  یادآوری آن اتفاق حال تان 

بد نشود نه این که آن ماجرا را به کلی از ذهن تان پاک کند.

چرا نباید کینه ای باشیم؟ ) 1 (

دعا؛ کلید درهایی که به سمت 
خدا باز می شود ) 3 (

دعا، قضا و قدر حتمی را بر می گرداند. آنچه نزد خداســت جز با دعا 
نمی توان به آن دست پیدا کرد. هیچ دردی نیست که پس از کوبیدن 
زیاد به روی کوبنده باز نشــود. حضرت علی )ع( می فرمایند: » امواج 

با را با دعا پس بزنید. دعا کلید نجات و گنجینه رستگاری است. «
امروزه آزمایش های زیادی از اثرات و نتایج دعا پرده برداشــته است؛ 
پروفسور » لسلی « از دانشــگاه » بنگور « سی و یک آزمایش درباره 
تاثیر دعا انجــام داده که نتیجــه آن، تاثیر قطعی دعــا در بهبودی 
مریض ها بوده اســت. او در یکــی از این آزمایش ها صــد مریض را 
 که به تازگی عمــل جراحی قلب انجام داده بودنــد، برگزید و آنها را 

به دو گروه تقسیم کرد. بدون اینکه گروه اول خبر داشته باشند. 
 او از عــده ای تقاضــا کرد که بــرای این گــروه دعا کننــد. نتیجه 
شگفت آور بود!!! بهبودی این گروه در مقایسه با گروه دوم که در حق 

آنان دعا انجام نشده بود، بسیار سریع تر و موفقیت آمیزتر بود.
وقتی بر این باور باشــی که چیزی اتفاق می افتد، در اصل این چنین 
 هم خواهد شــد. در واقع دعا حکم آرزوی پر رمــزی را دارد که دلت 

پر می کشد تا به حقیقت بپیوندد؛ 
بنابراین با تمام قوا دست به دامن خدا می شــوی و احساسات قوی 
خود رابه کائنات می فرســتی و بذر امید را می کاری و یقین می کنی 
که حاجتت برآورده خواهد شــد؛ البته مواقع بی شــماری هم وجود 
دارد که دعایت آن طور که می خواهی، اجابت نمی شــود که این هم 
مشیت الهی اســت و شــاید خدا می خواهد چیزی بهتر را به تو عطا 
کند. دعا موجب می شــود به هویت خود پی ببــری و تا حد زیادی 
فشــار و استرســی را که به مرور زمان در تو رخنه کرده است پایین 
بیــاوری. در وقت دعا شــفافیت ذهنــی و خاطر جمعی بیشــتری 
 را احســاس می کنی. اعتماد و تکیــه زیاد به نیرویــی متعالی، تو را 
 در مســیر رشــد واقعی قرار می دهد. بارش رحمت بــی دریغ الهی 
 بر روح و روان خســته و رنجورت، تمام دردها و رنج ها را می شــوید 
و به آن ها طراوت و شادابی می بخشــد. یادت باشد اگر دعا با تمامی 
 شرایطش انجام شود، تو را به آرامشــی حقیقی می رساند؛ چون دعا 

و نیایش، پناهگاه فطری توست.

مثبت اندیشی
 وقتــي که مــا نگران حــرف مــردم هســتیم در حقیقت 
یک بار فکري به ذهن خود تحمیل کرده ایم. وقتی آگاهانه 
یا ناخودآگاه به ســمتي حرکــت مي کنیم کــه دیگران را 
خوشــحال کنیم، آرامش فکري خود را از دست می دهیم 
 به خصوص که مهم نیســت ما چــه کار مي کنیــم یا چه 

مي گوییم، همیشه عده اي هستند که ایراد بگیرند. 
 پس بهتر اســت در خود روحیــه اي را تقویــت کنیم که 

با ستایش و با انتقاد کمتر تحت تاثیر قرار بگیریم.
از امروز دقت کنید و ببینید که چه بســیار افرادی در زمان 
انتقاد از شما یا مشورت دادن به شما، روش ها و ایده هایی را 

می گویند که خودشان انجام نداده و نمی دهند. 
 در واقع آنچه دل شــان می خواســته انجــام بدهند ولی 
 نمی توانند را به شــما می گویند بدون اینکــه توجه کنند 

این راهکار چقدر برای شما مفید است.

و یک دقت دیگر: ببینید چقدر صدای دیگران را به ذهن 
خود می برید. وقتی از شما انتقادی شد، چه مدت آن انتقاد 
را با خود حمــل می کنید؟ آیا بدون تفکــر و دقت، آن صدا 

برای خودش جایی در ذهن شما باز نکرده است؟
با دقت های باال به ســمت آرامش ذهنی خود حرکت کنید 
 و به یاد داشته باشــید که مهم اســت با چه کسی مشورت 

می کنید و چه صداهایی را به ذهن تان راه می دهید.

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
سپاهانی ها علیه کاپیتان تیم ملی

فضای مجازی

مهدی جاوید بازیکن ملی پوش تیم فوتســال گیتی پسند همزمان 
با ایام ماه صفر و شهادت امام حســن)ع( با انتشار پستی در صفحه 
مجازی اش، بــه همراه دو تــن از بازیکنــان دیگر گیتی پســند از 
حضورشــان در یکی از هیئت های مذهبی اصفهــان خبر داد.او در 
آخرین پستش عکسی را به همراه ســپهر محمدی و محمد کشاورز 
کنار دیگ نذری منتشــر کرد و از حضــورش در هیئت دو طفالن 
مســلم اصفهان خبر داد.در این عکس ســپهر محمدی دروازه بان 
اصفهانی و ملی پوش گیتی پســند درحال هم زدن نذری اســت و 

مهدی جاوید و محمد کشاورز نیز در این عکس مشاهده می شوند.

بازیکنان گیتی پسند 
پای دیگ نذری! 

لئوناردو بونوچی، مدافع باتجربــه و متعصب یوونتوس درباره این 
تیم گفت: احســاس می کنم پیراهن یوونتوس به تن من دوخته 
شــده اســت و من هر روز آن را نفس می کشــم؛ البته پوشیدن 
پیراهن تیم ملی ایتالیا نیز افتخار بزرگی است و بهترین احساس 
برای من، الگو قرار گرفتن برای بازیکنان جوان اســت. وقتی این 
لباس را بر تن می کنم، با تمام وجودم بــازی می کنم. وی ادامه 
داد: لحظات بســیار دشــواری را ســپری کردم و باید از محبت 
هواداران یووه نیز تشکر کنم. حاال او در شرایط بهتری قرار دارد و 
من و خانواده اش پشت ســر او هستیم. او بهبود 
یافته است و من می خواهم از همه کسانی 
کنار  در  کــه 
تشکر  بودند  ما 
کنم. هــواداران 
فوتبال در سراسر 
بــدون  ایتالیــا، 
به طرفداری  توجه 
باشــگاهی  هیچ  از 
در کنار مــا بودند و این بزرگ 
ترین پیــروزی و افتخار بــرای من و 

خانواده ام محسوب می شود.

 رییس سازمان لیگ اسپانیا شــائبه هایی را که درباره دشمنی او 
با بارســایی ها شکل گرفته اســت را رد کرد.اظهارات ماه گذشته 
خاویر تباس درباره رفتار بازیکنان بارســلونا در بــازی خارج از 
خانه شان برابر والنســیا که در آن از شــاگردان لوئیس انریکه به 
خاطر درگیریشــان با هواداران تیم میزبان انتقاد کرد، این شائبه 
را به وجود آورد که رییس سازمان لیگ اســپانیا با مدافع عنوان 
قهرمانی اللیــگا خصومت دارد.امــا او این موضــوع را تکذیب و 
تاکید کرد که درباره اش ســوءتفاهم شکل گرفته است. تباس که 
دوشــنبه در مراســم معرفی برترین های فوتبال اسپانیا در سال 
2016 از سوی نشــریه مارکا، جایزه »خارکه - پوئرتا« را به پاس 

تالش هایش بــرای مبارزه با خشــونت در 
فوتبال دریافت کرد، گفت: من با هیچ 

باشگاهی مشکل ندارم. بارسلونا هم 
باشگاهی است که تال ش های قابل 
بــرای  را  توجهــی 
کــردن  ریشــه کن 
فوتبال  در  خشــونت 

انجام داده است.

با وجود آنکه کریســتیانو رونالدو در فصل جاری عملکرد خوبی 
از خود نشان نداده است؛ اما این ســتاره پرتغالی قرارداد خود را 
با رئال تمدید کرد. فلورنتینو پرس، رییس باشــگاه رئال مادرید 
به ســتایش از رونالدو پرداخت و او را شایسته کسب توپ طال در 
سال 2016 دانســت. او در این زمینه گفت: رونالدو اسطوره زنده 
رئال است. او بهترین گلزن تاریخ باشــگاه رئال به شمار می آید و 
طبیعی اســت که قراردادش را تمدید کنیــم. رونالدو فصل قبل 
توانست بیشتر از 50 گل به ثمر برســاند تا نشان بدهد شایسته 
کسب توپ طال در سال 2016 است. رییس باشــگاه رئال ادامه 
داد: تمدید کردن قرارداد رونالدو اتفاقی خاص برای ما به شــمار 
می آید. رونالدو جزئی از تاریخ باشــگاه رئال 
خواهد بود. قرارداد این بازیکن را تا ســال 
2021 تمدید کردیم اما بدون 
شک دوست داریم 
که او در رئال بماند 
و بازهم قراردادش 

را تمدید کند.

لئوناردو  بونوچی:

 لباس یوونتوس به تن من 
دوخته شده است

تباس: 

با بارسایی ها هیچ مشکلی ندارم

پرس: 

رونالدو اسطوره زنده 
رئال مادرید است

فوتبال جهان

. سرنوشت خسرو حیدری در انتظار آندو؟ساکت علیه  شایعات
کارلوس چندی پیش وقتی صحبت از بازگشت 
خسرو حیدری به تیم ملی شد، در مصاحبه ای 
گفت: »مگر می شود چشــم روی هنر بازیکنی 
مثل خســرو حیــدری بســت. او همچنان در 
برنامه های تاکتیکی ما جا دارد.« این صحبت ها 
خسرو را امیدوار کرد که برای بازی ازبکستان و 
کره جنوبی دعوت شود؛ اما گذشت زمان نشان 
داد او دعوت نمی شــود و حاال به نظر می رسد 

همین اتفاق درباره آندو افتاده است.
کی روش بعــد از خط زدن کاپیتــان اول خود 
گفــت او را در زمســتان و بــرای اردوی ژانویه 
دعوت می کند؛ اما به نظر می رســد سرنوشت 
خسرو در انتظار آندو هم هست؛ مخصوصا اینکه 

در پست او تراکم بازیکن وجود دارد. عزت اللهی، 
علی کریمی، امید ابراهیمی، کمال کامیابی نیا 
و احسان حاج صفی هر کدام بازیکنانی هستند 
که داعیه بازی کردن در آن پســت را دارند و در 
این شــرایط رقابت برای تیموریان سخت تر به 

نظر می رسد.

درست در همان روزی که شایعات درباره جدایی محمدرضا ساکت 
از تیم ملی به علت دلخوری کارلوس کی روش از او شدت گرفته بود، 
ابتدا پیام تبریکی از سوی ســاکت به عنوان مدیر سازمان تیم های 
ملی به مناسبت نایب قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی در جام بین 
قاره ای منتشر شد و سپس او شــخصا برای استقبال از ملی پوشان 
فوتبال ساحلی به فرودگاه رفت. انتشار پیام و استقبال از ملی پوشان 
ساحلی پایان حرف و حدیث ها نبود زیرا غیبت ساکت در تمرینات 
اخیر تیم ملی به این شــایعه دامن زده بود که او دیگر مســئولیتی 
درباره تیم ملی بزرگساالن ندارد.این شایعه دوم هم با حضور ساکت 
در تمرینات تیم ملی رنگ باخت تا مدیرعامل پیشین سپاهان با این 
رفتار با زبان بی زبانی اعالم کند که برخالف همه شایعات و حرف و 
حدیث های روزهای اخیر همچنان در فدراسیون فوتبال به فعالیت 

02خود به عنوان مدیر تیم های ملی ادامه خواهد داد.
آیا باید نگران بازی با سوریه بود؟

مدیرعامل سپاهان در رابطه با استعفایش از سرمربیگری تیم ملی 
هندبال اظهار داشت: از روزی که مدیریت باشگاه سپاهان را قبول 
کردم به این فکر بودم که احتماال بایــد از هندبال کنار بروم. بعد از 
مدتی این تصمیم را عملی کردم و نامه اســتعفایم را به سرپرست 
فدراسیون تحویل دادم. هرکاری که از دستم بر بیاید برای هندبال 
انجام خواهم داد. حتی اگر سمتی در این فدراسیون نداشته باشم. 
محســن طاهری همچنین افزود: جالب اســت که تــا االن به من 
می گفتند چرا دوشــغله هســتی و باید از هندبال استعفا دهی اما 
حاال می گویند که نباید هندبال را ترک می کردی و در این شرایط 
استعفا، کار درســتی نبود. نمی دانم چه کار کنم تا رسانه ها از من 
راضی باشــند. در هر صورت این تصمیمی بود که بعد از مشورت با 
بزرگان گرفتم و برای ســرمربی بعدی هندبال هم آرزوی موفقیت 
دارم. مدیرعامل سپاهان در پاســخ به این سوال که صندلی گذاری 
ورزشگاه نقش جهان چه زمانی تکمیل می شود تصریح کرد: فوالد 
مبارکه ســپاهان فقط در این پروژه ســرمایه گذار است و کارهای 

اجرایی بر عهده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می باشد. 
باید از آنها پرسید که چه زمانی ورزشگاه به صورت کامل در اختیار 
سپاهان قرار می گیرد؛ البته هم اکنون از این ورزشگاه بهره برداری 
شده و مســابقات از این پس در این ورزشــگاه برگزار خواهد شد. 
طاهری همچنین بیان داشت: نگرانی بابت ظرفیت ورزشگاه وجود 
ندارد، چون اگر ما بتوانیم همین طبقه اول را هم با هواداران سپاهان 
پر کنیم، شــاهکار اســت. مثال در بازی با فوالد کــه در لیگ برتر 
خواهیم داشت امیدواریم هواداران استقبال خوبی داشته باشند تا 
حداقل طبقه اول پر شــود؛ اما بعید می دانم برای مسابقات لیگ، 
75 هزار نفر به ورزشــگاه بیایند.وی درباره آمار برنامه 90 مبنی بر 
اینکه سپاهان بیشترین جوانگرایی را در طول لیگ شانزدهم داشته 
خاطرنشان کرد: ما بارها این موضوع را از ابتدای فصل اعالم کردیم 
و گفتیم جوانگرایی هزینه دارد. این آمارها هم نشان می دهد که ما 
روی جوانان سرمایه گذاری کردیم و در آینده سپاهان نباید از نظر 

بازیکن مشکل زیادی داشته باشد. 

ملی پوشان شمشیربازی ایران در مسابقات جام جهانی برای نخستین بار به مدالی از جنس طال دست یافتند.

قاب   روز خبر

تاریخ سازان شمشیرباز  ایران

مصاف ســوریه و ایران در حالــی در مالزی برگزار می شــود که 
میزبان دارای ضعیف ترین خط حمله  به همراه تایلند بوده و ایران 

دارای بهترین خط دفاع است.
ســوریه تا به اینجای کار تنها یک گل به ثمر رســانده که آن یک 
گل هم در زمین چین به ثمر رسید و سه امتیاز را برای این تیم به 

ارمغان آورد.  
نگاهی به عملکرد تیم ها نشان می دهد ایران در برابر سوریه خیلی 
کار سختی  پیش رو ندارد. اگر چه نباید هیچ حریفی را دست کم 
گرفت؛ به خصوص تیم هایی چون سوریه که چیزی برای از دست 
دادن ندارند و در چنین بازی هایی بدون دغدغه به میدان می آیند 
اما این طور نیســت که تصور کنیم بازی با سوریه روز سخت ایران 
خواهد بود. مصاف بهترین خــط دفاعی با ضعیف ترین خط حمله 

چندان نمی تواند برای ایران خطرناک باشد.

مدیرعامل سپاهان:

طبقه اول نقش جهان پر شود، شاهکار است

منهای فوتبال

 رییس هیئت کشتی استان اصفهان گفت: ۳ ماه از اعالم 
فدراســیون برای برگزاری جام بین  المللی روز کودک 
می گذرد، اما بــا وجود ضرب االجل فدراســیون، هیچ  

اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
محمد مجیری درباره تذکر و ضرب االجل فدراســیون 
کشتی به مســئوالن اســتان اصفهان درباره میزبانی 
مســابقات کشــتی جام  بین المللی روز کودک در این 
شــهر  گفت: در ســفر چند ماه قبل رســول خادم  به 
اصفهان و دیدار او با اســتاندار، میزبانی رقابت های روز 
 کودک به اصفهان واگذار شد که مورد تایید استاندار نیز 
قرار گرفت.وی تصریح کرد: دو روز پس از این جلســه، 
نامه برگــزاری این رقابت هــا از طرف فدراســیون به 
استانداری اصفهان رسید و اســتاندار نیز این نامه را به 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان ارجاع داد، اما 
متاســفانه ۳ ماه گذشــته و هیچ  اقدامی برای برگزاری 
این رقابت ها نشده اســت.رییس هیئت کشتی استان 
اصفهان گفت: از طرف مدیر کل ورزش و جوانان استان 
به ما اعالم شد پس از برگزاری جلسه ای ویژه، مقدمات 
کار فراهم می شود ولی تا به امروز هیچ خبری به ما داده 
نشده است. بدون شــک برگزاری چنین رویداد مهمی 
در اصفهان و فراهم کردن مقدمات آن نیاز به زمان دارد 
و ما همچنان منتظر اعالم نهایــی اداره ورزش و جوانان 
استان هســتیم.وی درباره زمان برگزاری این رقابت ها 
یادآور شــد: قرار اســت این رقابت ها روزهای 27 و 2۸ 
آبان ماه برگزار شــود و با توجه به زمان اندکی که تا آغاز 
این رقابت ها باقی مانده، نگرانی فدراسیون در این ارتباط 
کامال بجا بوده، اما تاکنون پاســخی به آن داده نشــده 
اســت.مجیری افزود: ســالن پیروزی را به عنوان محل 
برگزاری این رقابت ها به فدراســیون نیز معرفی کردیم 
و مورد تایید نمایندگان فدراسیون نیز قرار گرفت. با این 
حال، پاسخ نامه خادم از طرف اداره  کل ورزش و جوانان 
استان باید زودتر ارائه می شــد تا می توانستیم میزبان 

شایسته ای برای برگزاری این رقابت ها باشیم.

پس از ضرب االجل فدراسیون؛

واکنش  مسئوالن کشتی اصفهان 
به احتمال لغو میزبانی جام کودک یحیی گل محمدی پس از کناره گیری از هدایت تیم 

فوتبال ذوب آهن به گفته خودش به انجام کارهای 
عقب افتاده و برنامه ریزی برای سفر کوتاه مدت 
به آلمان می پــردازد. این مربی جــوان فوتبال 
ایران  پاسخگوی چند ســوال درباره تیم   ملی، 

فوتبال ایران و منصور پورحیدری بود.
فهرســت جدید تیم   ملی اعالم شــد 

و تغییراتــی در ترکیب ایــن تیم دیده 
می شــود. نظر شــما درباره این تغییرات 

چیست؟
تغییراتــی در بازیکنان ایجاد شــده اما تصور 

نمی کنم که این تغییرات تاثیری در نحوه 
بازی تیم   ملی داشــته باشد. کی روش 

برای تیــم   ملی قالبی مشــخص 
کرده و هر بازیکن جدیدی که 

به تیم   ملــی بیاید در همان 
قالب قرار می گیرد. 

جدید  فهرســت  در 
برخــی بازیکنان به 
تیــم   ملــی دعوت 
نشــدند که از جمله 
بــه  می شــود  آن 
تیموریان  آندرانیک 
اشــاره کرد. دعوت 

نشــدن کاپیتان تیم  
ارزیابی  چطور  را   ملی 

می کنید؟
مطمئن باشید سرمربی تیم  
 ملی بــرای هــر تغییری که 
ایجاد می کند دالیل مشخص 
دارد. مــن نمی توانــم راجع  
به حذف یا دعوت از اســامی 
خاصی اظهار نظر کنم، چون 
آنها خودشــان شرایط تیم  
 ملی را می داننــد. باید به 
ســرمربی  انتخاب های 

احتــرام بگذاریم و باز 
هم تاکید می کنم که 
فکــر نمی کنم این 
تغییــرات تاثیری 
کلی  شــکل  در 
بــازی تیم   ملی 

داشته باشد.
علیرضــا بیرانوند مصدوم اســت و 
حقیقی هم بــه تیم   ملــی دعوت 
نشده است. کی روش هم مهم ترین 
دغدغــه اش را دروازه تیم   ملی در 
بازی سوریه عنوان کرده است. در 

این باره چه نظری دارید؟
اخباری، مظاهری و مکانی در بازی های 
باشــگاهی امتحان پــس داده اند و در 
خیلی از مســابقات خوب ظاهر شده اند. 
باالخره یــک روز باید به یــک دروازه بان 
دیگر هــم اعتمــاد  کنیم تا در آینــده و در 
شرایطی مشــابه امروز بتواند به ما کمک کند. 
من در مورد دروازه تیم   ملی ایرادی نمی بینم و 
مطمئنم که یکی از همین سه دروازه بان 
دعوت شــده که بازیکنــان بزرگی 
هســتند، می توانند مشکل تیم را 

حل کنند.
شــما به عنــوان بازیکن 
بارها برابر ســوریه بازی 
ایران  بــازی  کرده اید، 
با این تیــم را چطور 

می بینید؟

سوری ها انگیزه زیادی دارند 
که برابر ما خوب ظاهر شــوند. 
نباید از حــاال خــود را برنده 
بازی و صعود کــرده به جام 
جهانی بدانیم. برابر ســوریه 
باید مثل چهــار بازی قبلی 
با انرژی و تمرکز باال ظاهر 
شویم و حریف را دست کم 
نگیریم. شکســت سوریه 
می تواند تا 70 درصد راه 
صعود به جــام جهانی را 

هموار کند.سوری ها در این مسابقات نشان داده اند که حریف 
سرســختی هســتند، همان طور که برابــر کره جنوبی گلی 

دریافت نکردند.
 به نظر شــما تیم   ملی با چه رویکردی باید با این تیم 

روبه رو شود؟
تجربه گذشــته من نشــان می دهد که اگر به سوریه دیر گل 
بزنیم، وارد کارهای روانی می شــوند و  دیگر گل زدن به آنها 
سخت می شود. تیم   ملی باید حداقل در نیمه اول به گل برسد 
تا در نیمه دوم بــا خیال راحت به بازی ادامــه دهد. باید برابر 

سوریه از همان ابتدا قوی ظاهر شویم.
این هفته  اتفاق ناگــواری در فوتبال ایران رخ داد و ما 
منصور پورحیدری را از دست دادیم. درباره ایشان چه 

صحبتی دارید؟
این اتفاق ضایعــه ای تلخ و بــزرگ برای فوتبال ایــران بود. 
به خانــواده  مرحوم پورحیــدری، فوتبال ایــران و مخصوصا 
استقاللی ها تســلیت می گویم. فوتبال ایران مرد بزرگی را از 
دســت داد. در این ســال هایی که در فوتبال هستم نه خودم 
از ایشــان بدی دیدم و نه کســی دیدم که کوچک ترین بدی 
از ایشان گفته باشــد. فوتبال ایران و خانواده  آن مرحوم باید 
به داشــتن چنین مردی افتخار کنند. برای روح منصورخان 
آرزوی رحمت و مغفرت دارم و امیدوارم روحشان شاد باشد. 
همچنین امیدوارم دیگر پیشکســوتان فوتبال ایران سالمت 

باشند.
قبــول دارید که مجموعــه فوتبال ایــران از جمله 
باشگاه ها و حتی رســانه ها آن طور که باید و شاید به 

پیشکسوتان توجه نمی کنند؟
اگر در فوتبال ایران به پیشکســوتان اهمیت داده شود، جای 
تعجب دارد! متاسفانه این مســئله وجود دارد. پیشکسوتان 
بزرگی هستند که خانه نشین شــده اند و کسی سراغشان را 
نمی گیرد؛ اما اگر خــدای نکرده اگر از دنیــا بروند همه به به 
فکرشان می افتند و بعد از چند مصاحبه و عکس و فیلم، همه 
چیز تمام می شــود. باید تا وقتی این بزرگان زنده هستند از 
ایشان قدردانی شــود. این افراد انتظار زیادی ندارند و شاید 
همان توجه خشــک و خالی هم برایشــان کافی باشــد. این 
کمترین کاری است که می شود در حق کسانی انجام داد که 

جوانی خود را برای فوتبال و مملکت صرف کرده اند.
پس از جدایی از ذوب آهن گفتید که می خواهید کمی 
استراحت کنید، اکنون اوضاع و احوالتان چطور است؟

خدا را شــکر خوبم و به کارهای عقب افتاده ام می پردازم. بعد 
از هفت سال کار مداوم و سخت شاید این وقفه برایم الزم بود. 
البته اکنون بازی ها و مســابقات را دنبال می کنم و با یکی از 
دوســتانم هماهنگ کرده ام که ظرف یک ماه آینده به آلمان 
بروم و چند هفتــه  کنار بعضی از تیم های این کشــور حضور 

داشته باشم.
آیا در آینده نزدیک باید منتظر بازگشت شما به لیگ 

برتر باشیم؟
فعال که هیچ پیشنهادی از لیگ برتر ندارم و برای همه تیم ها 

آرزوی موفقیت می کنم.

سرمربی سابق ذوب آهن:

پیشنهادی از لیگ برتر ندارم

زمان برگزاری دیــدار تیم های ذوب آهن و ماشین ســازی از 
مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی، ساعت 14 روز بیست 
و هفتم آبان اعالم شــده بود؛ اما این تاریخ قطعی و رســمی 
نبود تا اینکه ســازمان لیگ برنامه دقیق مرحله یک هشــتم 
نهایی را رســما اعالم کرد و بر اساس آن مشخص شد که این 
دیدار یک روز دیرتر از تاریخ قبل  برگزار خواهد شــد. به این 
ترتیب که دو تیم از ســاعت 16 و ۳0 دقیقه جمعه، بیســت 
و هشتم آبان در ورزشگاه فوالدشــهر به مصاف هم خواهند 
رفت.این تغییر تفاوت زیادی به حال ماشین سازی ندارد زیرا 

آندرانیک تیموریــان به عنوان تک نماینــده تیم تبریزی در 
تیم ملی خط خورده اســت. تعویق یــک روزه دیدار اما برای 
ذوب آهن بسیار خوشــحال کننده است زیرا اکنون امیدواری 
بیشــتری وجود دارد که دروازه بان ملی پوش این تیم سه روز 
پس از بازی تیم ملی با ســوریه از مالزی خود را به اصفهان و 

ورزشگاه فوالدشهر برساند.

آندرانیک تیموریان که مرتبه پیش نیمکت نشــین احسان 
حاج صفی شده بود این بار به واسطه دعوت از علی کریمی 
خط خورد تا جایگاه تا پیش از این بســیار مســتحکمش 
در تیم ملی را به نفع دو ســپاهانی از دســت داده باشد. با 
محرومیت احســان حاج صفی از دیدار برابر سوریه و عدم 
دعوت این بازیکن به اردو، تک سهمیه سپاهان در تیم ملی 
موقتا از دست رفت.از ســوی دیگر علی کریمی به اردو فرا 
خوانده شده اســت که با وجود لژیونر بودن همه در فوتبال 
ایران او را به عنوان محصول آکادمی ســپاهان می شناسند.

جالب آنکه کریمی به جای آندرانیک تیموریان به تیم ملی 
دعوت شده است. کاپیتان تیم ملی که مرتبه پیش جایگاه 
ثابت خــود را در ترکیب اصلی تیم ملی از دســت داده بود 
خیلی زودتر از حــد تصور از تیم ملی خط خــورد تا دوران 
طوالنی حضور کم نوسانش در تیم ملی احتماال به این شکل 

نسبتا ناگهانی و غیرمترقبه به خط پایان برسد.

سپاهانی ها  علیه 
کاپیتان تیم ملی

تغییری که ذوب آهن را 
خوشحال کرد
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پیشنهاد سردبیر: 
اجرای طرح سراسری نایب الشهید در اصفهان

گزارش

با سرد شــدن هوا، خیلی زود همه جای این شــهر را بخار لبوهای 
داغ ، باقالــی، ذرت مکزیکــی و شــیر کاکائو می گیــرد و آدم ها با 
سرهای فرورفته در شال گردن، گوشــه و کنار شهر می ایستند و از 
خوراکی های پاییزی و زمســتانی لذت می برند؛ خوراکی هایی که 
قیمت زیادی ندارند، اما چرخه پولی زیــادی را در این فصل جابه جا 

می کنند. بازار شغل های سرد و پاییزی این روزها حسابی داغ است.
 لبوی داغ هنوز مشتری دارد

از عمر لبوی تازه روی چرخ های دستی سال ها می گذرد. قدیم ترها 
دلخوشی زمستان جوان ترهای شــهرمان این بود که یک عصر سرد 
تعطیل بیرون بزنند و با رفقا یا نامزد یا دوســتی قدیمی، پاپ کورن 
داغ داغ یا لبوی تــازه از گاریچی پیر بخرند و با بلیــت یک قرونی، 
جدیدترین فیلم های سینما را تماشــا کنند. آن موقع ها خبری از 

آیس پک و دکه ذرت مکزیکی و فست فودهای رنگارنگ نبود.
حاال شکل شهر خیلی عوض شده، آدم ها هم تغییر کرده اند؛ اما هنوز 
که هنوز اســت در روزهای ســرد، با دیدن لبو و باقالی تازه و صدای 
گاریچی که داد می زند: »لبو دارم، لبوی داغ«، برقی در چشم ها موج 
می زند. در مرکز شهر لبوفروشی رونق بهتری دارد، با این همه خیلی 
شب ها می شود که این گاریچی ها فروش خوبی ندارند و مجبورند 
مقدار زیادی لبو را دور بریزند. حاال دیگر همه جای شهر نمی توانی 
از این لبوهای تازه پیدا کنی؛ آری، همین اســت که این گاریچی ها 
درست مثل حاجی فیروز شــب عید، کمیاب هستند و دیدنشان ما 
را به روزهای سرد قدیمی شــهر می برد. خیلی ها فکر می کنند که 
چغندر، قند باالیی دارد و خوردن آن در فصل ســرما به یک عادت 
دیرینه بازمی گردد؛ به طوری که در شــب یلدای ایرانیان، لبوی داغ 
را به عنوان یکی از مواد غذایی ارزشــمند می خوردند. درحالی که 
مطالعات نشان داده اند این ماده غذایی فواید زیادی داشته و در هر 

100 گرم لبو، 36 کالری انرژی وجود دارد.
 منویی با نوشیدنی های داغ

آبمیوه فروشی های شــهر هم عالوه بر اینکه همچنان معجون های 
معروف خود را می فروشــند، شــیر کاکائو و شــکالت داغ را هم به 
لیست نوشیدنی هایشان اضافه کرده اند. البته قیمت این نوشیدنی ها 
مناســب اســت و خرج زیادی هم برای خریدارها ندارد. در عوض 
یک نوشــیدنی عالی اســت که می توان فــارغ از هرگونه تجمالت 
کافی شاپ ها، حتی در گوشه خیابان به ســادگی نوشید و گرم شد. 
فروشنده ها هم از این بخش فروش خود راضی هستند؛ چراکه یک 
لیوان شــیرکاکائو که تا دو هزار تومان می فروشند، هزینه مواد اولیه 

چندانی ندارد.
 خوردن آش رشته در کنار پل خواجو

بســیاری از دکه های مکان های تفریحی مثل پــارک ها و معموال 
فضاهای باز شــهری، آش رشــته را یک پای ثابت خوراکی هایشان 
می کنند. آش رشته همچنان در این روزهای سرد با ذائقه هر ایرانی 
بیشتر جور است؛ البته همین خوراکی ها در اصفهان و دیگر شهرها 
روزانه پول زیادی را بین خریداران و فروشــنده ها جا به جا می کند. 
خیلی ها این شــغل فصلی را انتخاب می کننــد و گاهی برای تمام 
سالشان در همین چندماه پول جمع آوری می کنند؛ شغل هایی که 
شاید پرستیژ چندان باالیی نداشته باشد، اما در این اوضاع کسادی 
بازار برای فروشندگان شان امیدوارکننده است تا جایی که به گفته 

یکی از گاریچی ها، زمستان با خودش برکت آورده است.
 بخار باقالی عین نفس گرم است

باقالی و بوی آن شــما را یاد چــه می اندازد؟ یــاد باقالی های دوران 
بچگی که با پیله و تازه تازه پخته می شــد یا باقالی های خشکی که 
زمســتان ها می پزنــد و بخارش در ســرما عین نفس گرم اســت؟ 
باقالی با آبغوره تــازه و نمــک، از آن خوراکی هایی اســت که بوی 
خوشــایندی برای خیلی ها ندارد؛ ولی به شــدت در هوای ســرد 
می چســبد. باقالی از حدود 600 ســال پیش از میــالد جزو رژیم 
 غذایی مردم آســیا، مدیترانه و آفریقا بوده؛ اما امروزه در اکثر نقاط

دنیا پیدا می شود.

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان اظهارکــرد: تعریض خیابان 
آقا نــورا... نجفي در مســیر شــمالي-جنوبي خیابــان حافظ تا 
باب الحسین در خیابان نشــاط به طول 720 و عرض 14متر در 
کمیسیون ماده 5 تصویب شد و در دست تملک و آزادسازي قرار 

گرفت.
حسین کارگر افزود: احداث این خیابان در کاهش ترافیک هسته 
مرکزي شــهر و دسترســي  آســان به محالت، می تواند در ارائه 

خدمات امدادی موثر باشد.
مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان تعداد پالک های در مســیر 
احداث ایــن خیابان را  75 پالک در مجموع به مســاحت 7100 
متر اعالم کرد و گفــت: تاکنون50 درصد پالک ها به مســاحت 
3600متر آزادسازی و با آنها توافق شده است؛ اما متاسفانه برای 
آزادســازی تعدادی از پالک ها مجبور به استفاده از ماده 8 قانون 

شهرداری شدیم تا موانع طرح را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه آزادسازی بیش از 3500 متر مربع از عرصه این 
پروژه باقی مانده اســت، پیش بینی کرد که با روند فعالیت های 
پروژه، تا پایان ســال جاری مراحل آزادســازی خیابان آقا نورا... 

نجفي به اتمام برسد.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی خیابان 
ایمان به طول 900 متر در خیابان آل محمد در دست اجراست.

علی اصغر شاطوری افزود: ساماندهی خیابان مادی ایمان با اعتبار 
یک میلیارد تومان، تا دی ماه سال جاری تکمیل می شود.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگــر پروژه های 
منطقه ادامه داد: عملیات احداث فاز 2 خیابان یکتا و ساماندهی فاز 

یک این خیابان در محدوده خیابان فالطوری در دست اجراست.
وی با اشــاره به اینکه ســاماندهی فــاز یک خیابان یکتــا تاکنون 
75درصد پیشرفت داشته است، اضافه کرد: ســاماندهی فاز یک و 
عملیات اجرایی فاز 2 خیابان یکتا، با اعتبار 6 میلیارد ریال تا پایان 

سال جاری تکمیل می شود.

بازار داغ مشاغل پاییزی در اصفهان؛

بفرمایید لبوی داغ، باقالی، 
آش رشته...

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان:

 آزادسازی خیابان آقا نورا... نجفی
تا پایان سال 95 به اتمام می رسد

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان:

ساماندهی خیابان ایمان
در دست اجراست

شهرداری

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان با اشــاره به انتشــار 
تصاویــری از ترک جدید ســی وســه پــل اصفهان و 
نگرانی های به وجود آمده در این زمینه اظهار داشت: در 
روزهای گذشــته تصاویری مبنی بر ترک سی وسه پل در 
فضای مجازی منتشر شده؛ اما این تصاویر دور از واقعیت 
بوده و در حــال حاضر هیچ گونه ترکــی روی پل موجود 
نیست. فریدون اللهیاری با بیان اینکه ترک منتشر شده 
در تصاویر، ترک فعالی نیست، تصریح کرد: ترکی که در 
تصاویر منتشر شده در فضای مجازی مشاهده می شود، 
ترک آسفالت بوده که بر اثر انبســاط ایجاد شده و فعال و 
مشکل زا نیست. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اصفهان با اشــاره به وجود بناهای شاخص 
تاریخی در اصفهان اظهار داشت: در سطح استان اصفهان 
بناهای تاریخی و مذهبی بسیاری از جمله مسجد امام و 
سی وسه پل وجود دارد که گردشگران بسیاری را مجذوب 
خود کرده اســت. وی با بیان اینکه مرمت و بازسازی این 
بناهای تاریخی هر ساله در دســتور کار سازمان میراث 
فرهنگی قرار دارد، افزود: مرمت و بازسازی این گونه بناها 
در دستور کار ساالنه ســازمان میراث فرهنگی قرار دارد؛ 
اما تخصیص بودجه ها در وضعیت خوبی نیست و در این 

زمینه به اعتبارات بیشتری نیاز است.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شــهید رجایی با 
بیان اینکه تنها راه مبارزه با بیکاری، فعالیت در حوزه 
مشــاغل خانگی اســت، اضافه کرد: در حــال حاضر 
کسب وکارهای کوچک بیش از مشاغل بزرگ جوابگو 
اســت و می تواند منتج  به سود سهل الوصول تر شود و 
ســرمایه گذاری اندک در مشــاغل خانگی، به گذران 

زندگی خانواده ها کمک می کند.
احمدرضا منتظری با بیان اینکه متاســفانه در حوزه 
مشــاغل خانگی، مدیریت مناســبی صورت نگرفته 
اســت، افزود: زمانی که تســهیالت برای راه اندازی یا 
توسعه مشاغل خانگی اعطا می شــود، باید با مدیریت 
و نظارت مناســب، صرف مشاغل خانگی شــود و از 
صرف آن در محلی غیر از این گونه مشاغل جلوگیری 
کرد. وی تاکید کــرد: تربیت نیروی انســانی ماهر و 
نیمه ماهر از جمله اهداف ســازمان فنی و حرفه ای به 
حســاب می آید که در زندان ها، پادگان ها، روستاها، 
 دانشــگاه ها و... وارد شــده و در حال آموزش به افراد 
متقاضی اســت.  منتظری افزود: آموزش های فنی و 
حرفه ای به سربازان وظیفه انجام شده است تا بالفاصله 
پس از اتمــام دوره خدمت ســربازی، آماده حضور در 

بازارکار شوند.

سی وسه پل
ترک برنداشته است

با مشاغل خانگی
به جنگ بیکاری باید رفت

فنی و حرفه اینمایشگاهمیراث فرهنگی

 حذف چمن کاری 
در دستور کار شهرداری است

 بزرگ ترین رویداد صنعت 
رایانه ای استان  برپا می شود

شهردار اصفهان اظهار داشت: به منظور رفع خشکسالی 
و حل مشکل بحران آب، به یک ســری تدابیر شهری، 
اســتانی و ملی نیاز اســت. مهدی جمالی با بیان اینکه 
اصفهان سال هاســت که با خشکســالی درگیر است، 
ادامه داد: در همین راستا شــهرداری تمهیداتی مانند 
درختــکاری به جای کاشــت چمن را در دســتور کار 
دارد؛ همچنین از گونه هــای درختی که نیاز کمتری به 
آب داشته باشد و نیز از پســاب تصفیه شده به جای آب 
برای آبیاری اســتفاده کردیم. شهردار اصفهان در پاسخ 
به این سوال که با وجود اینکه خشکسالی شدید اصفهان 
تاثیر منفی بر پل های تاریخی اصفهان گذاشته و شاهد 
ترک خوردن ابنیه تاریخی در این اســتان هستیم، چه 
اقداماتی از سوی مسئوالن اســتانی به ویژه شهرداری 
صورت گرفته اســت، اضافه کرد: در حال حاضر مدیران 
استانی و در راس آنها اســتاندار، اشراف کامل بر مسائل 
آب دارند و تالش شده با اســتناد به اجرای کامل طرح 
9مــاده ای احیای زاینــده رود، چالش کمبــود آب در 
اصفهان را مدیریت کنند. وی همچنین درخصوص شهر 
رویاها گفت: در حال حاضر بلیت شــهر رویاها دوهزار و 
500 تومان است و شرایطی فراهم کردیم که تمام اقشار 

بتوانند از این مکان تفریحی استفاده کامل را ببرند.

 بیســت و دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کامپیوتر و 
اتوماســیون اداری، مخابرات و پنجمین جشــنواره فروش 
تجهیزات دیجیتال، از 20 تــا 24 آبان ماه در محل برگزاری 
نمایشــگاه های اصفهان در کنار پل شهرســتان و در قالب 
چهار ســالن به مســاحت 9500 مترمربع برگزار می شود. 
115مشارکت کننده از استان های اصفهان، تهران و فارس و 
نمایندگی های برندهای معتبر سونی، سامسونگ، ایسوس، 
اچ پی، ایسر، اپسون و سیسکو به مدت 5 روز آخرین تازه های 
خود را برای نمایــش و رقابت با یکدیگر به این نمایشــگاه 
شاخص و مطرح خواهند آورد. مشارکت کنندگان مذکور در 
زمینه های نرم افزار، تولید محتــوا و مالتی مدیا، پایگاه های 
اینترنتی، ســخت افزار، تجهیزات کامپیوتری، ماشین های 
اداری، تجهیزات الکترونیک هوشمند، تجهیزات حفاظتی، 
آموزش و پژوهش، خدمــات دولت الکترونیــک و تجارت 
الکترونیک، شبکه های داده و امنیت فضای تبادل اطالعات، 
اینترنت، فن آوری های نوین ارتباطی، مخابرات، ارتباطات 
و صنایع وابسته، عرضه و فروش تجهیزات دیجیتال فعالیت 
دارند. تلفیق ســه نمایشــگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری، 
مخابرات و جشــنواره فروش تجهیزات دیجیتال، بیست و 
دومین سال برگزاری نمایشــگاه اتوکام اصفهان را از سنوات 

گذشته متفاوت ساخته است.

خبر

رییس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان، 
در جلسه ســتاد تشــییع و تدفین 5 شــهید گمنام اظهار کرد: به جهت 
گرامیداشت 25 آبان، سالروز حماســه و ایثار مردم اصفهان، شب های 25 

و 26 آبان ماه با حضور 5 شهید گمنام در مسجد نورباران برگزار می شود.
ســردار مجتبی شــیروانیان افزود: برنامه از نماز مغرب و عشا آغاز شده و 
به مدت 2 ساعت ادامه دارد؛ اما مســجد به جهت تجدید میثاق با شهدا تا 

ساعت 12 شب باز است.
رییس بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان، همچنین 
به تشییع شــهدا در صبح روز پنجشنبه27 آبان اشــاره کرد و گفت: این 
5شــهید گمنام از مســجد نورباران و خیابان 22 بهمن به سمت ورودی 

باغ غدیر، تشییع و در باغ موزه دفاع مقدس به خاک سپرده می شوند.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان 
گفت: بر اساس مصوبه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی، 
طرح سراسری »نایب الشــهید« با هدف زیارت هر زائر اربعین حسینی به نیت 
یک شــهید گران قدر به دو شــیوه فیزیکی و مجازی برگزار می شود. سیدعلی 
قریشی  افزود: شــیوه فیزیکی این طرح به صورتی اســت که مختص پایانه های 
مرزی، مسیرهای پیاده روی و فرودگاه هاست که جهت دریافت پذیرش »نیابت«، 
به غرفه ها و موکب های مرزی و مســیر کربال مراجعه می کننــد. مدیرکل اداره 
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان تصریح کرد: شیوه مجازی این 
 طرح بدین گونه اســت که زائران به عنوان نایبان می توانند با مراجعه به ســایت

www.shohada.alarbaeen.ir یا بخش اربعین در اپلیکیشن آپ، در این 
طرح معنوی ثبت نام کنند.

اجرای طرح سراسری نایب الشهید در اصفهان5 شهید گمنام در راه اصفهان

فرماندار اصفهان در جلســه ستاد تشــییع و تدفین 
5 شــهید گمنام، ضمن گرامیداشــت حماسه مردم 
اصفهان در 25 آبان، اظهار کرد: روز حماســه و ایثار 
مردم اصفهان، چه در تقویم ملی ثبت شــود و چه به 
سبب برخی توجیهات ثبت نشــود، برای اصفهان روز 
تاریخی و ماندگاری اســت که دســتگاه ها باید برای 

افزایش اثرگذاری آن تالش کنند.
فضل ا... کفیل با بیان اینکه 25 آبان، افتخارآمیزترین 
روز برای مــردم اصفهان بود، افزود: ایــن روز، تابلوی 

شایسته ای برای معرفی واقعیت مردم اصفهان است.
فرماندار اصفهان با اشــاره به اینکه گرامیداشــت این 
روز و تجلیل از آفرینندگان آن، جزو فلســفه های این 
نامگذاری است، تصریح کرد: البته مانایی و ماندگاری 
این روزها، به انتقال فرهنگ و دستاوردهای آن وابسته 
اســت. کفیل به دیدار مردم اصفهان بــا رهبر انقالب 
به مناسبت 25 آبان اشــاره کرد و گفت: این حرکت، 
تاثیر ملی و کار رســانه ای مضاعفــی را در احیای این 
روز خواهد داشــت. وی با بیان اینکه انتخاب 3 هزار 
و 500 نفر از بین جمعیت 5 میلیونی استان اصفهان 
برای دیدار رهبری کار سختی است، خاطرنشان کرد: 
اولویت با خانواده شهدا و صاحبان این روز بوده است و 
باید سعی شود تا افراد مشــرف شده، پیام آور حماسه 

مردم اصفهان باشند.
فرمانــدار اصفهان، نوجوانان و جوانــان را بزرگ ترین 
جمعیت هــدف موثــر در انتقــال فرهنــگ ایثار و 
شــهادت دانســت و یادآور شــد: مدارس در برنامه 
صبحگاه خود، از راویــان دفاع مقدس در حد صحبت 
 جذاب 10 دقیقه ای، اســتفاده و وصیت نامه شهدا را

بازخوانی کنند.
کفیل با بیان اینکه باید بســته ای هــم برای جمعیت 
هدف مساجد تعریف شود، خاطرنشان کرد: خطیبان 
باید 25 آبان را مثل دیگر مناسبت های ملی و مذهبی 

برای مردم تبیین کنند.
وی به فضاسازی سطح شهر توسط شهرداری نیز اشاره 
کرد و افــزود: مردم هنگام تردد در شــهر باید متوجه 
مناسبت خاص بشوند که البته شهرداری وظیفه خود 

را در این زمینه انجام می دهد.
فرماندار اصفهان در پایان از همه دســتگاه ها خواست 
یک گفتمان عمومــی 3 روزه درخصــوص 25 آبان 
شکل بگیرد تا روز حماسه و ایثار مردم اصفهان به نحو 

شایسته گرامی داشته شود.

فرماندار:

25 آبان، تابلویی شایسته برای 
معرفی واقعیت اصفهانی هاست

بامسئوالن

حمیدرضا شتابی در نشســت خبری معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه نرخ ســزارین کشور در 
ســال های 1382 تا 1392 دو برابر و ســه برابر نرخ جهانی 
بوده اســت، افزود: باتوجه به اینکه انجام عمل سزارین باعث 
تکرار آن در زایمان های بعدی نیز می شــود، خوشبختانه با 
اقداماتی چون زایمان های طبیعی رایگان، شاخص سزارین 

در سال های اخیر کاهش داشته است.
کاهش ســزارین؛ هدف اصلی طرح تحول نظام 

سالمت 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، زایمان مادران 
باردار در بیمارستان ها را شــامل چهار بخش آمادگی برای 
زایمان، زایمان، بهبودی از زایمــان و انتقال بیمار به بخش و 
ترخیص عنوان کرد و افزود: در سیســتم های سنتی زایمان، 
هر یک از مراحل ذکر شــده در فضایی جدا انجام می شــد و 
مادر از زمان ورود به بیمارســتان، چهار فضــای مختلف را 

تجربه می کرد.
شــتابی، ضمن اشاره به سه مدل زایشــگاه در دنیا به صورت 

ســنتی، ال دی آر و ال دی آر پی، اذعان کرد: بهترین مدل، 
ال دی آر یعنی بلــوک زایمانی تک نفره اســت که به منظور 
ترویج زایمان طبیعــی در یک فضــای اختصاصی با حداقل 

استرس و بهترین شرایط برای مادران باردار انجام می شود.
وی هدف ترویج طرح LDR  را تسهیل زایمان مادران با ارائه 
بهترین استاندارهای جهانی دانســت و گفت: ترویج زایمان 
طبیعی و کاهش ســزارین، یکی ازاهداف طــرح تحول نظام 
سالمت است که در این بســته، خدماتی مانند رایگان شدن 
زایمان طبیعی در بیمارســتان های دولتی و استاندارد شدن 

زایشگاه ها ارائه شده است.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان، زایمان 
در حالت LDR  را با اجرای ســه مرحله در یــک فضا، بیان و 
اضافه کرد: آمادگی و آموزش مراکز درمانی، پزشکان، ماماها، 
پرســتاران و متخصصان بیهوشــی، همچنین توانمند سازی 
مادران باردار قبل و پس از زایمان همراه با آگاهی بخشــی و 
فرهنگ سازی جامعه درباره افزایش ســالمت مادر و نوزاد با 

زایمان طبیعی، ازجمله اهداف این طرح است.

 افتتاح 6 بلوک زایمانی جدید در استان
شــتابی، از 19 بخش بلوک زایمان دانشگاه علوم پزشکی در 
استان اصفهان خبر داد و خاطر نشان کرد: 18 بلوک بهسازی 
و یک بلوک احداث شــده که در مجموع با 7 هزار و 257 متر 
بهســازی و LDR 66 و جمعــا 62 تخت با اعتبــاری بالغ بر 

7میلیارد تومان بهینه سازی شده است.
به گفتــه وی، تعــداد بلــوک های زایمــان بــه ترتیب در 
بیمارســتان های امیــن و امیرالمومنین شــهرضا 6 عدد؛ 
بیمارستان های شهید منتظری نجف آباد، عیسی بن مریم و 
الزهرای فارابی 5 عدد؛ بیمارستان های امام حسین گلپایگان 
و گلدیس شاهین شهر4 عدد؛ بیمارستان های شهید رجایی 
فریدن، شــهدای لنجان، سیدالشــهدای ســمیرم و محمد 
رسول ا... مبارکه 3 عدد؛ بیمارستان امام خمینی فالورجان، 
حشــمتیه نائین، بهنیای تیران، فاطمیه خوانســار، شــهید 
بهشتی اردســتان، خاتم االنبیای نطنز و حضرت رسول اکرم 

فریدون شهر 2 عدد LDR )بلوک های زایمان( داشته است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان، از افتتاح 
و بهینه ســازی 11 بلوک زایمــان در ماه هــای اخیر خبر 
داد و اضافه کــرد: 6 بلــوک زایمــان )زایشــگاه( دیگر در 
بیمارســتان های الزهرا، عیســی بن مریم و شهرستان های 
شهرضا، مبارکه، نطنز و خوانســار، همزمان با طرح کشوری  
در روز 18 آبان ماه و از طریق ویدیو کنفرانس در چند استان 
کشور افتتاح می شود. شــتابی از برخورد با بیمارستان های 
متخلف که اقدام به ســزارین می کنند، خبــر داد و افزود: به 
شش بیمارستان در اســتان اصفهان همچنین متخصصانی 
بی اعتنا بــه کاهش ســزارین تذکراتی داده شــده و درجه 
اعتباربخشــی برخی از بیمارســتان ها کاهش یافته اســت 
که در صورت بهبود اوضاع، این درجه اعتبــار به حالت قبل 

برمی گردد.
 بزرگ ترین برنامه دولت یازدهــم؛ تحول نظام 

سالمت
قائم مقام معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
در این نشســت با بیان اینکــه طرح تحول نظام ســالمت، 
بزرگ تریــن برنامه دولــت یازدهم در بخــش اجتماعی در 
خاورمیانه اســت، افــزود: اصفهــان در ایجــاد و راه اندازی 
بلوک های زایمانــی ال دی آر، بهترین عملکرد را در کشــور 
داشــته که از مجموع 19 زایشــگاه اســتاندارد، 6 زایشگاه 
 در شهرســتان اصفهان و مابقی در ســایر شهرســتان های

استان است.
رضا اطمینانی با اشــاره به رســیدگی ویژه به مناطق محروم 
اســتان تصریح کرد: 7 میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت 

بهداشت برای بهسازی این زایشگاه ها تخصیص یافته است.

اصفهان در ایجاد و 
راه اندازی بلوک های 

زایمانی ال دی آر، 
بهترین عملکرد را 

در کشور داشته که از 
مجموع 19 زایشگاه 

استاندارد، 6 زایشگاه 
در شهرستان اصفهان 

و مابقی در سایر 
 شهرستان های

استان است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین 
یکی ازاهداف طرح تحول نظام سالمت اســت که در همین راستا به شش بیمارستان 

بی توجه به زایمان طبیعی تذکر داده شده است.

افتتاح 6 بلوک زایمانی استاندارد در استان اصفهان؛

اصفهان بهترین عملکرد ساخت بلوک های زایمانی کشور را داشته است

نازیال 
انصاری پور
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مــواد الزم:۵۰۰  گــرم  لــواش 
باقلــوا،۱۰۰ گــرم  کــره،۱ کیلــو گرم  
 اســفناج،۳ عدد  پیاز  درشــت،۲ قاشق 
 غذا  خــوری  دانه کاج،۶۰ گــرم  کره، 

نمک،  فلفل سیاه، بورک گل اسفناج
طرز تهیه:  اسفناج را بشویید. آب 
را در ظــرف بزرگــی به جــوش  آورید. 
اســفناج را به مدت ۴ الــی ۵ دقیقه در 
ظرف حاوی آب جوش ریخته با شــعله 

متوسط بپزید سپس اسفناج ها را آبکشی کرده به وسیله چاقو خرد کنید. ۶۰  گرم کره 
را در تابه ذوب کرده دانه کاج را افزوده آن قدر تفت دهید تا کمی طالیی شــود. پیاز را  
مکعبی خرد کنید. به دانه کاج اضافه کرده با شعله کم تا وقتی پیازها نرم شوند بگذارید 
سرخ شود. نمک و فلفل و اســفناج ها را  اضافه کنید. ده دقیقه برای پختن مواد زمان 
بگیرید. ۱۰۰ گرم کره را در  تابه ای جداگانــه ذوب کنید. یک عدد خمیر باقلوا را روی 
میز پهن کرده به وســیله برس مخصوص کره به تمامی سطح  یوفکا بمالید. مقداری از 
مخلوط اسفناج در یک خط صاف به فاصله پنج سانت از گوشــه یوفکا ریخته آن پنج 
سانت را روی مخلوط اســفناج کشیده شبیه  ســاندویچ رول کنید. سینی فر را چرب 
کرده یوفکای رول شــده را حول محور خود شــبیه به تصویر، گرد کرده در ســینی  
بچینید.  سینی را در فر از قبل گرم شده با درجه حرارت ۱۸۰  به مدت ۳۰ دقیقه قرار 

دهید تا طالیی شود. بورک را داغ سرو کنید.

کتاب »جهاد اقتصادی از منظر قرآن« نوشــته محمــد عابدی هفدهمین 
کتاب گــروه مطالعــات قــرآن و حدیــث پژوهشــگاه، با هدف نشــان 
 دادن آموزه هــای قــرآن کریــم و بخصوص جهــاد اقتصــادی در اختیار 
عالقه مندان قرار گرفت. جوامع بشــری همــواره در دوره هــای متفاوت 
تهدیدها و چالش های گوناگونی پیش رو داشــته اند و جامعه اسالمی هرگز 
از این واقعیت مستثنی نبوده است. تهدیدهای نظامی، چالش های سیاسی، 
تهاجم  و شبیخون های فرهنگی و البته در دوره هایی تهدیدهای اقتصادی، 
مهم ترین خطر برای جامعه اسالمی بوده است که قرآن کریم این تهدیدها 
را در عصر پیامبر)ص( بیان می کند.»جهاد اقتصادی از منظر قرآن« به قلم 
آقای محمد عابدی محقق گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت 

و دین پژوهی پژوهشگاه در چهار بخش به شرح زیر سامان یافته است:
بخش اول: چیستی، اهداف و مبانی جهاد اقتصادی

بخش دوم:ضرورت ها و آثار جهاد اقتصادی

بخش سوم: موانع جهاد اقتصادی
بخش چهارم: مروری بر برخی بایسته های جهاد اقتصادی

عابدی در بخشی از مقدمه کتاب خود چنین نوشته است:
»در مــورد چالش های فرا روی جامعه اســالمی در هر دوره، پرســش این 
اســت که آیا می توان این دوره ها را در قرآن بازیابی کرد و به طور مشخص 

تهدیدهای اقتصادی را نشان داد؟
 مهم تر اینکه پاسخ مشــخص قرآن به این چالش های اقتصادی چیست و 
جهاد اقتصادی چه جایگاهــی در این میان دارد؟ آیا می توان پاســخ های 
اقتصادی قرآن به مخاطرات اقتصادی را معرفی کرد؟ آیا رابطه ای بین انواع 
جهادها در قرآن کریم وجود دارد؟ آیا ضرورت هایــی برای جهاد اقتصادی 
در قرآن کریم مطرح می شــود؟ آیا موانع و آســیب های جهاد اقتصادی در 
قرآن قابل بازیابی اند؟ آیا قرآن معارفی درباره اصول و الزامات جهاد اقتصادی 

مطرح می کند؟

ندا شاه نوری   خیلی ها معتقدنــد آدم یک ســوم عمرش را 
خواب است اما این ادعا هنوز ثابت نشده  چیزی 
که من می توانم برای شما ثابت کنم این است که ما حداقل یک پنجم 
عمرمان را تا این لحظه لورل و هاردی تماشا کرده ایم. لورل و هاردی در 
عید، لورل و هاردی در تابستان، لورل و هاردی در تعطیالت شاد، لورل 
و هاردی در برنامه های صبحگاهی تلویزیون و خالصه. ســال ها پیش 
فکر می کردم این کاری اســت که همه مردم دنیا انجــام می دهند اما 
یک بار آقایی آمد توی تلویزیون و گفت این قــدر که ملت ما این دو تا را 
می شناسند، همشهری های خودشــان نمی شناسند و  اینها را یادشان 
رفته و فیلم هایشان را دیگر تماشــا نمی کنند. آنجا بود که فهمیدم من 
یک شــهروند جهان وطن نیســتم بلکه فقط تماشــاچی ابدی لورل و 
هاردی ام و باید به فکر قدری تنوع باشــم. این بود که شــروع به دیدن 
»دیدی« کردم. نه اشــتباه نکنید این یک فعل نیســت، اسم یک بنده 
خدای آلمانی اســت که می توانســت توی یک فیلم جای ۱۲ نفر بلکه 
بیشتر هم  بازی کند! اما آلمان ها سریال های پلیسی خوبی می ساختند 
و طنز کارشان نبود . پس رفتم ســراغ فرانسوی ها و آقایی به اسم لویی 
دو فونس، خوب من نمی توانم این بنده خدا را با رســم شکل برای شما 
توضیح بدهم اما اگر شــما یک پیرمرد فرانســوی کچــل و بیش فعال 
دیدید که یک جا راننده کامیون شده بود تا ماالکیت وارد کند و یک جا 
یک آشپزباشی وسواسی بود و جای دیگر داشت بانک می زد همین فرد 
مذکور است. اما خوب ایراد دو فونس این بود که یک سال بعد از به دنیا 
آمدن من مرده بود و نمی توانست به کارهایش تنوع بدهد. خوب با این 
اوصاف راهی نبود جز نگاه به داخل و اســتفاده از ظرفیت های بومی در 

کارهایی مثل ساعت خوش که آن خود قصه دیگری است.

رژیم غذایی مناسب برای مادران شیرده)5(طرز تهیه بورک گل اسفناج 

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کمدی

توجه به طعم غذاها و نوشیدنی ها 
بسیاری از مادران شیرده می توانند انواع غذاها همچون غذاهای تند و ادویه دار را میل 
کنند. برخی از کارشناسان می گویند نوزادان از چشیدن طعم های مختلف که در شیر 
وجود دارد لذت می برند. خوردن انواع غذاها با طعم های گوناگون باعث آشنایی فرزند 
شما با ذائقه غذایی شما می شود و کمک می کند در بزرگسالی بیشتر غذاها را دوست 

داشته باشد.  
البته باید بدانید برخی از غذاها همچون بروکلی، انواع کلم، حبوبات، لبنیات، شکالت، 
مرکبات، سیر یا فلفل تند، باعث ایجاد  گاز و دردهای معده کودک می شود. بنابراین، از 

مصرف این نوع غذاها پرهیز کنید. 
مصرف ویتامین

ادامه مصرف ویتامیــن هایی که در دوران بــارداری به کار می بردیــد، حداقل در ماه 
نخست شــیردهی بســیار خوب اســت، پس از آن می توانید فقط ویتامین های مورد 
نیاز را مصرف کنید. اســتفاده از  این مکمل ها کمک می کند زمان هایی که درســت، 
سالم و کامل غذا نمی خورید، ویتامین الزم به نوزاد برسد. در کنار مکمل ها می توانید 

ویتامین های زیر را نیز مصرف کنید:
کلسیم

اگر شیر، ماهی، حبوبات، آب میوه، شیر ســویا  و نان به اندازه کافی مصرف نمی کنید 
حتما باید قرص کلسیم بخورید. مصرف یک هزار میلی گرم کلسیم در روز برای خانم ها 
در دوران بارداری و قبل و بعد از آن بسیار الزم اســت. البته توجه داشته باشید در یک 

روز بیش از ۲۵۰۰ میلی گرم کلسیم از منابع مختلف دریافت نکنید.

جهاد اقتصادی از 
منظر قرآن

جدول  2002

کشف بطری حاوی نامه قدیمی
 بعد از 50 سال 

یک مرد آمریکایی که در حال ماهیگیری بــود بطری کوچکی را روی 
آب مشاهده کرد که یک کاغذ لوله شــده در آن وجود داشت.وی پس 
از باز کردن بطری متوجه شــد این کاغذ به دست اعضای یک خانواده 
اهل »نیو همپشایر« نوشته شده است که تعطیالت خود را در سواحل 

کارائیب در آمریکای جنوبی به سر می بردند.
»کلینت بوفینگتون« که یک موســیقیدان و نویسنده است، زمانی که 
به جزایر تورکس و کایوکــس رفته بود، به صــورت اتفاقی این بطری 

قدیمی را پیدا کرد.
وی گفت:  »متوجه شــدم یک بطری که داخل آن کاغذ گذاشته شده، 
در ساحل دریاســت. ابتدا متوجه اهمیت این قضیه نشدم، ولی سپس 
دریافتم کــه نامه داخل بطری می تواند بســیار قدیمی باشــد. داخل 

بطری متنی با مداد نوشته شده بود.«
بوفینگتون در این متن که به زبان انگلیسی نوشته شده بود موفق شد 
کلماتی مانند »به داخل آن نگاه کن«، »بازگشت«، و »موج خروشان« 
را شناســایی کند. روی این دست نوشــته نام هتــل »بیچکامبر« هم 
نوشته شــده بود و بررسی های دقیق تر نشــان داد پدر شخصی به نام 

»پائوال پِیرس« حدود ۵۰ سال قبل این نامه را نوشته است.

تصاویر روز

اولین برف سال در رومانی مزرعه گل داودی در چین

کشکول

خواهر و برادری که برنده اقامت
 در قلعه دراکوال شدند 

خواهر و برادر کانادایی برنده مسابقه ای شدند که جایزه آن یک 
شب اقامت در قلعه افسانه دراکوال بود.

 به نوشــته نیوز ریپابلیک، رابین وارما دانشجوی دکترای علوم 
سیاسی به دلیل پرحرفی های خواهرش نمی توانست بخوابد و 

مجبور شد دِر تابوت خودش را ببندد!
آسوشــیتدپرس می نویســد که این خواهر و برادر کانادایی از 
میان ۸۸ هزار شرکت کننده برنده شدند. مسابقه را شرکت »ایر 
بی اند بی« برگزار کرد و جایزه آن یک شــب شــام و اقامت در 
قلعه الهام بخش داســتان دراکوال در رومانــی بود.آنان به دلیل 
توضیح دادن دیدار پدربزرگشــان از این قلعه در ســال ۱۹۷۱ 
برنده شدند. دوندرا وارما، متخصص قصه های گوتیک انگلیسی 

و داستان های مربوط به خون آشام بود.
آنان هنــگام ورود به قلعــه از ســوی داکر اســتروک، نتیجه 
 برام اســتوکر خالــق رمان ترســناک دراکوال مورد اســتقبال 
قرار گرفتند.شــام خوراک مرغ خوردند در حالــی که گروهی 
برایشــان موســیقی می نواختند و ســپس به اتــاق خواب و 

تابوت های مفروش به مخمل قرمز هدایت شدند.

اولین اتوبوسی که به ایران آمد

اولین اتوبوس در ایران توســط یک تاجر بلژیکی در شهر رشت به کار 
 گرفته شــد، اما به مرور زمان و با توجه به میزان کرایه، ســودآوری و

 زیــر ســاخت های حمل و نقــل توجیه اقتصــادی آن رد شــد و به 
 همین دلیل اتوبوس به کار گرفته شــده به یکی از تجــار ایرانی به نام 

)معین التجار( فروخته شد.
 او نیز پس از انقالب مشروطه اتوبوس خود را به تهران آورد و با کرایه 
هر نفر ۳ شاهی مشغول به فعالیت شــد که به مرور زمان تقاضا برای 
اســتفاده از این خودرو بیشتر از قبل شــد و پس از چند سال با ورود 
چند اتوبوس توسط تجار مختلف به شهر، رونق زیادی در جابه جایی 

مسافر شکل گرفت.
 اما اغلــب اتوبوس ها با توجه به مســافت طی شــده از اروپا تا مقصد 
به کارگیری در ایران، به دلیل بعد مســافت و زمان حمل، مســتهلک 
بودند و هزینه حمل و نقل باالیی را طلب می کردند که در نهایت باعث 
پایه گذاری صنعت اتومبیل سازی در ایران شــد. براین اساس اولین 
اتوبوس های مونتاژ شده در سال ۱۲۹۰ شمســی وارد تهران شدند و 
پس از آن حدود ۵ درصد جابه جایی مســافران توسط ۵۰۰ دستگاه 

اتوبوس انجام می گرفت.

افقی
۱- ورقه هویت- شجاع و نترس- فقر و مسکنت

۲- همیشه- نویســنده رمان دن کیشوت- اولین 
عدد

۳- فتنــه و فیلم کورو ســاوا- خردمنــد- جهد و 
کوشش

۴- کتاب ویلیام هاروی کاشف گردش خون- این- 
تزویر و دو رویی- هرگز نه

۵- هادی- فیلمی با بازی پرویز پرســتویی، نیکی 
کریمی و خسرو شکیبایی

۶- اجنبی و کتاب آلبرکامو- مرکز پول- بله نجار
۷- خاک سرخ- سوغات سفر- زدنی سالوسانه

۸- فیلمی با بازی خــوروش، نصیریان و انتظامی- 
مکان- دفتر فراموشکاران

۹- دارنده- وزیدن باد- تازه
۱۰-فرشته زمینی- از همسران رسول خدا )ص(- 

خرما فروشان
۱۱- ابزار کار- شاعر مدیحه سرای قرن ششم
۱۲- نام آذری- رشــد- بی باک- سیماب و 

جیوه
۱۳- حشره گزنده- ظرف آش- معلم نرون 

که به دستور او قطعه قطعه شد
۱۴- رطوبت- نایب- سنگ سخت

۱۵- بازیکــن فرانســوی تیم بارســلونا- 
بی نهایت- فلز صورت.

عمودی
۱- کشــنده بی صدا- چــکاوک- تملق و 

چاپلوسی کردن
۲- ســتیز و نبرد- نگهبان چماق به دست- 

خالق رمان مردی با نقاب آهنین
۳- برگ پالســیده- نان برنجی ســوغات 

رشت
 ۴- درخــت انگور- ســیمان قدیــم- معمار قصر 

بهرام گور
۵- دستاویز- سرمد و جاوید- عدد ماه

۶- قلب قرآن کریم- راه روشــن و آشــکار- بازیگر 
سریال نرگس

۷- برادر گوش بریده کوروش- خوف- شــهری در 
آلمان

۸- آغاز- میوه- آش- گروه و فوج
۹- معدن- اختراع مارکونی- وحی و  نامی دخترانه

۱۰- درخت چتری- شنا- رمق
۱۱- مادر آهنگ- یاقوت- بانی تلگراف

۱۲- مکر و حیله آلبوم اســتاد شجریان- زمان ها- 
یار سوزن

۱۳- توانا- تزوبرگر و کتاب مولیر
۱۴- پول ما- ظلمت شکن- حصار و دیوار

۱۵- از روزهای هفته- داروی مقوی- حرف ندا
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 جنگ امروز دنیا، جنگ رسانه هاســت و در این جنگ 
کسی پیروز است که مسلح به رســانه قوی تری باشد و 
برای همین بســیاری از چهره ها برای قدرتمند شدن و 

شنیده شدن حرف هایشان به دنبال رسانه رفته اند.
»رســانه« در تعریف کالســیک خود به معنای واسطه 
است. واســطه ای که بین مردم و حکومت پل می زند تا 
هم حرف دولت را بــه مردم انتقال دهــد و هم درددل 
مردم را به گوش دولتمردان برساند. عالوه بر این، رسانه 
می تواند بین اقشار مختلف مردم رابطه ایجاد کند و آنها 
را از حال هم باخبر کند و کمــک می کند تا هنرمندان، 
ورزشکاران، سیاستمداران، دانشــمندان و... زندگی و 
کار خود را با مردم به اشــتراک بگذارند. این رســانه ای 
که گاهی آگاه می کند، گاهــی عامدانه مخفی می کند، 
گاهی می خندانــد و گاهی حتــی دروغ می گوید! حال 
همین رســانه با همه خوبی هــا و بدی هایش، به بعضی 
فرصت می دهد تــا حرف های خود را مســتقیم به عده 
زیادی از مردم بگویند و با آن دغدغه هایشــان را دنبال 
کنند. کم نیســت تعــداد آدم های معروفی کــه بعد از 
مدتــی فهمیده اند بــرای گفتن حرف هایشــان به یک 
رسانه نیازمندند. آدم های معروفی که لزوما سیاستمدار 
نیســتند و از رســانه برای حرف جدید زدن اســتفاده 

می کنند.
هرمز شجاعی مهر و »خانواده سبز«اش!

هرمز شجاعی مهر را سال هاست در قامت مجری برنامه 
سیمای خانواده شبکه اول سیما در تلویزیون می بینیم؛ 
اما عالوه بــر ایــن، او صاحــب یکــی از قدیمی ترین 
مجله های خانوادگی کشور اســت. »خانواده سبز« در 
مردادماه سال ۱۳۷۸ کار خود را شــروع کرد و تا امروز 
هم هنوز منتشــر می شــود. این دوهفته نامه مجله ای 
خانوادگی است که درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی می نویســد. نکته جالب درباره این مجله این 
است که مدیرمســئول و صاحب امتیاز این مجله از این 
فرصت  برای مطرح شــدن خود استفاده نکرده و حضور 
پررنگی در رســانه خود ندارد و حتی به گفته خودش، 
خانواده او دوست ندارند زندگی خصوصی شان رسانه ای 

شود.
مجید اخشابی و »زیروبم« موسیقی ایران

»مجید اخشــابی« هم برای پاسخ گفتن به دغدغه های 
هنری خود حدود چهار ســال پیش، »مجله زیروبم« را 
راه انداخت. مجید اخشــابی که دارای مدرک دکترای 
موسیقی است، ســردبیر و مدیرمســئول این ماهنامه 
فرهنگی اجتماعی است و در هر شــماره از این ماهنامه 
به سراغ آهنگســازان، خوانندگان و هنرمندان می رود و 
درباره موضوعات زیادی حــرف می زند، اما قطعا یکی از 
بخش های مهم آن درباره موســیقی است. همچنین در 
هر شــماره یک قطعه آهنگ از این خواننده هم ضمیمه 

آن می شود.

ستاره های معروفی که 
صاحب رسانه هستند)1(
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امام علی )علیه السالم(: 
با خوبان معاشرت كن تا از آنان باشى و از بدان دورى كن تا از 

آنان نباشى.
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