
امام جمعــه موقــت تهران گفــت: نصیحــت من به 
رییس جمهور »تازه به دوران رسیده« آمریکا این است که 
اگر راه پیشینیان   خود را دنبال و اشتباهات آنان را تکرار 
کنید مطمئن باشید سرانجام شــما هم مانند سرانجام 

آنها خواهد بود.
  آیت ا... سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در 
نمازجمعه دیروز با بیان اینکه مسئله امروز دنیا مسئله 
چهل و پنجمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، 
گفت: خبر انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در صدر 
اخبار جهان قرار دارد، سیاست نظام جمهوری اسالمی 
قبل از انتخابات سیاست بسیار معقول و منطقی و سیاست 
بی طرفی بود؛ زیرا در ایــن عرصه نظام ما می گفت اینها 
سروته یک کرباسند و آبشخورشان در جای دیگری است 

و اینها نوکر صهیونیست هستند.
وی افــزود: البته برخی صاحبان ســایت ها و روزنامه ها 
جانبدارانه وارد شدند و حتی پیش از انتخابات به استقبال 
پیــروزی کاندیداها رفتنــد که انجام نشــد؛ اما موضع 
هوشــمندانه ای نبود زیرا بهتر بود که ایــن افراد هم با 

سیاست نظام را همراهی می کردند.
خاتمی گفت: پس از انتخابات نیز نظام جمهوری اسالمی 
موضع مناســبی گرفت زیرا ما در هیچ کشوری دخالت 
نمی کنیم و به انتخاب مردم دنیا احتــرام می گذاریم و 
سیاست ما همیشه این است که می بینیم هر فلسطینی، 
هر بحرینی، هر عربستانی یک رأی دارند ولی آنها که دم 
از دموکراســی می زنند و به ملت ها احترام نمی گذارند، 
ببینید که در دنیا چه می کنند، رییس جمهور سوریه با 
70 درصد آرا رأی آورد ولی در آمریکا به کلی 47 درصد 

پای صندوق رأی رفتند.
امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: مطلب دوم مسئله 
اعترافات کاندیداهای ریاســت جمهــوری بود که این 
اعترافات نشــان داد آمریکا یک کشور ورشکسته است، 
کشــوری که آواز دهــل از دور شــنیدن را برای برخی 

مطرح می کند، اگر در تریبون هــا ما کمتر از حرف های 
کاندیداهای ریاســت جمهوری آمریــکا را می گفتیم، 

می گفتند شعاری حرف می زنید.
وی خاطرنشــان کرد: کاندیدای منتخب گفته اســت 
20 تریلیون دالر بدهی داریم و وضعمان خراب اســت، 
45 درصد مردم فقیرند و شاهد افزایش قتل در شهرها 
بوده ایم که در 45 ســال گذشته بی ســابقه بوده است، 
 سیاهپوســتان در شــهرها در جهنم زندگی می کنند

 به طوری که در خیابان یک دفعه شلیک می شود، مگر 
اینجا یک کشور جنگ زده است.

خاتمی اضافه کرد:  کاندیدای منتخب آمریکا گفته است 
اگر منابع نفت داعش را از بین می بردیم داعش شــکل 
نمی گرفت و به کاندیدای ناکام اینگونه گفته  اســت که 
زمان نوزاد بودن داعش، شــما وزیر امور خارجه بودید 
ولی حاال داعش در 30 کشــور دنیا فعال است چگونه 

می خواهید داعش را از بین ببرید.
امام جمعه موقت تهران گفت: کاندیــدای ناکام آمریکا 
گفته است ســاالنه 33 هزار نفر بر اثر خشونت با اسلحه 
کشــته می شــوند، اگر این ورشکســتگی نیست پس 

ورشکستگی چیست؟
وی افزود: حاال کســانی در داخل کشــور می نشینند و 
نسخه می دهند که حل مشکالت کشور در گرو سازش با 
آمریکاست، کشوری که خودش بحران زده و بدبخت است 
می خواهد کشور دیگر را نجات دهد؟ هیهات؛ راه درست 

همان مرگ بر آمریکاست.
خاتمی گفت: مطلب ســوم این است که مردم آمریکا از 
ماجراجویی های این کشــور در جهان خسته شده اند، 
هر جا یک شلوغی ایجاد می شود سروکله آمریکا در آنجا 
پیداست. در اکراین عده ای علیه دولت قانونی تظاهرات 
می کنند یک دفعــه معاون رییس جمهــور آمریکا در 
راهپیمایی شــرکت می کند، مالیات مردم آمریکا خرج 
آدم کشی در سوریه و یمن می شود در حالی که کاندیدای 

منتخب ریاســت جمهوری آمریکا می گوید ما کشوری 
داریم که به اتوبان، تونل و بیمارســتان جدید نیاز دارد؛ 
اما پولش را نداریــم، پول مالیات کجا مــی رود؟ خرج 

آدم کشی می شود.
امام جمعه موقت تهــران اظهار داشــت: نصیحتی به 
رییس جمهور تازه به دوران رســیده آمریــکا دارم و آن 
اینکه اگر راه شــما همان راه پیشــینیان  است مطمئن 
باشید سرانجام شما هم ســرانجام آنها خواهد بود، آنها 

چند ویژگی داشتند شما اشتباهات آنها را تکرار نکنید.
وی با اشــاره به ویژگی های رییس  جمهوری های سابق 
آمریکا گفت: آنها بسیار مغرور بودند و غرور استکباری 
داشــتند به طوری که دنیا را یک روســتا می دیدند و 
خودشــان را کدخدای جهان می دانستند، آنها دروغگو 
بودند به طوری که اوبامــا زمانی که آمد می گفت زندان 
گوانتانامو را می بنــدم و مداخالت نظامــی آمریکا در 

کشورها را متوقف می کنم.
خاتمی گفت: پرونده آنها در ایران نیز بسیار سیاه است به 
طوری که در 62 سال گذشته تقویت رژیم جالد پهلوی، 
جنگ تحمیلی، حمایت از منافقین و فتنه گران و هرچه 
از دستشان برآمد علیه نظام انجام دادند و نسبت به جهان 
اسالم نیز جنایت های بسیاری داشتند به طوری که اتاق 
جنگ یمن به دست آمریکایی هاست و اسم این کار خوی 

استکباری است.
امام جمعه موقت تهران گفت: اگر رییس جمهور جدید 
آمریکا بخواهد ماننــد رییس جمهوری های قبلی عمل 
کند نه در 4 ســال بلکه در همان ماه ها و سال های اول 
منفور مردم می شود، در مناظراتشان در اهانت به ملت 
ایران سنگ تمام گذاشــتند؛ البته ما می دانیم که اینها 
بازی انتخاباتی است و می خواهند رأی بیاورند که مردم 
آمریکا حســاب یکی از کاندیداها را به دستش دادند و 
ناکامش کردند ولی اگر کاندیــدای منتخب بخواهد در 
همان حال و هوا باشــد باید بداند ملت ایران ملتی است 

که رؤسای جمهوری سابق آمریکا را خسته کرده است.
وی خطاب به رییس جمهور منتخب آمریکا گفت: شما 
اگر بخواهید همان دیوانگی ها را داشته باشید به سرنوشت 
رؤسای جمهوری سابق دچار می شوید، در مناظرات خود 
مردم ایران را تروریست دانستید؟ اگر یک جو مردانگی 

داشته باشید باید از ملت ایران عذرخواهی کنید.
خاتمی خطاب به ترامپ گفت: حواست باشد بازی با ایران 
بازی با دم شیر اســت و امیدوارم این حرف ها به گوشت 
برسد و بدانی که ایران اســالمی یک منش دارد و یک 
شعار؛ منش ما مقاومت تا آخرین نفر و آخرین نفس است 

و شعار ما شعار حسین )ع(  است یعنی هیهات من الذله.
امام جمعــه موقت تهــران تاکیــد کــرد: امیدواریم 
رییس جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا سر عقل بیاید 
و حرفی که این روزها گفته نمی خواهد با هیچ کشوری 
تنش داشته باشد را عمل کند و اگر عمل نکرد مردم ایران 

را بشناسد و به بیراهه نرود.

توصیه امام جمعه موقت تهران به ترامپ:

بازی با ایران، بازی با دم شیر است
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سرلشــکر محمدحســین باقری، رییس ســتاد کل 
نیروهای مســلح در مراســم بزرگداشــت پنجمین 
سالگرد شهادت سردار شــهید حسن طهرانی مقدم و 
جمعی از نیروهای موشکی سپاه پاسداران با درود بر 
شهیدان انقالب اسالمی، شهدای مدافع حرم و سالم 

بر رهبری معظم انقــالب گفت: در آســتانه حرکت 
بزرگ ملت به ســمت کربالی حســینی مفتخرم در 
محفل شهدا حاضر شوم. وی با اشاره به اینکه شهیدان 
موشکی، قدرت بازدارندگی کشــور را افزایش دادند، 

تصریح کرد: گره کور صنعت موشکی ایران ...

سرلشکر باقری در سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم:
ترامپ، شکر زیادی خورد
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استاندار  مطرح کرد:

حضور 80 هیئت بلندپایه خارجی 
در اصفهان

3

مدیرعامل سیتی سنتر اصفهان، افق 1400 خود را عنوان کرد: 

هیچ جوان اصفهانی بیکار نباشد

6

نمایشگاه آثار طراح »گل آقا« 
در اصفهان برگزار می شود

11

اصفهان از رییس میراث
چه می خواهد؟

7

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

فضای کتابخانه ها
 گسترش یابد

نشست مشترک ورزشکاران و نمایندگان مجلس و شورای شهر اصفهان برگزار شد؛

نشست بی صاحب!

محمــود اســالمیان، نایب رییــس ســابق فدراســیون فوتبال 
 به عنــوان عضو جدیــد هیئــت مدیره شــرکت فــوالد مبارکه 
انتخاب شد.  اســالمیان که پیش از این، سابقه مدیرعاملی شرکت 

فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان را داشته، به عنوان عضو ...

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعــه این هفته اصفهان 
اظهار داشــت: روز 25 آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان است 
که در یک روز 370 شــهید تشــییع و در همان روز رزمندگانی به 

جبهه های نبرد اعزام شدند و کاروان کمک رسانی هم ...

اسالمیان عضوهیئت مدیره فوالد مبارکه شد؛

سالم سپاهان!

امام جمعه اصفهان:

آمریکایی ها
آبروی خودشان را بردند

3

15

14
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پیشنهاد سردبیر:
درباره برجام، تصمیم با ترامپ است

عکس روزيادداشت

درحاشیه

دیدگاهسیاست خارجیانتخاباتواکنش

نایب رییس مجلس ششم شورای اســامی گفت: فکر 
نمی کنم برخــی از اصاح طلبــان از ممنوع التصویری 
برادرم بــه نفع خودشــان بهره برداری سیاســی کرده 
باشــند. صبح روز پنج شــنبه 20 آبان ، سید محمدرضا 
خاتمی نایب رییس مجلس ششم شــورای اسامی که 
در تحصن های غیر قانونی مجلس ششــم نقش فعالی 
داشت در پاسخ به این پرســش که چرا هنوز برای رفع 
ممنوع التصویری رییس دولت اصاحات،اقدامی صورت 
نگرفته است، بدون توجه به کارنامه غیر قابل دفاع خود 
و برادرش، اظهار کرد: این پرسش را باید از دوستانی که 
در درون حلقه های تصمیم گیری و حکومت حضور دارند 
بپرسید که چرا هنوز اقدامی برای رفع ممنوع التصویری 
برادرم انجام نداده اند ، ضمن اینکه شــاید فعالیت هایی 
را در این باره انجام داده باشــند اما به نتیجه ای دســت 
پیدا نکرده باشند. وی درباره اینکه آیا ممکن است برخی 
اصاح طلبان از ممنوع التصویری رییس دولت اصاحات 
به نفع خودشان بهره برداری سیاســی  کنند، گفت: من 
چنین احساســی را ندارم و فکــر نمی کنم اصاح طلبی 
باشــد که از ممنوع التصویــری برادرم بــه نفع خودش 

استفاده کرده باشد.

معاون کنســولی و امور مجلس و ایرانیان وزارت امور 
خارجه می گویــد: به دلیل آنکه فرآینــد عضویت ما و 
عربســتان در دیوان  بین المللی دادگســتری و دیوان 
کیفری الهه کامل نشده است نمی توانیم از این کشور 

در مورد فاجعه منا شکایت کنیم.
حســن  قشــقاوی اظهار داشــت: ما در این زمینه با 
بسیاری از کارشناسان حقوقی حتی در کشورهایی که 
ســاختار حقوقی آنها به ما نزدیک بود مشاوره کردیم 
و همه بر ایــن نظر اتفــاق دارند که مــا در دو مرجع 
 حقوقی بین المللی نمی توانیم از عربســتان شــکایت 

کنیم.
وی در عین حال افــزود: امکان دیگر، طــرح دعوا در 
محاکم خود عربســتان اســت زیرا قاعــده ای در فقه 
حنبلی که مبانی محاکم ســعودی است وجود دارد به 
نام »بطیل الضحا« که می گوید کســی که در ازدحام 

کشته می شود دولت باید دیه او را بدهد.
 بنابراین  طبق قوانین عربســتان، دولت این کشــور 
مســئول اســت. وی تصریح کرد: اما اینکــه به لحاظ 
شــکلی چگونه می توان اقامه دعوا کــرد هنوز مبهم 

است.

محمدرضا خاتمی: 

اصالح طلبان ازممنوع التصويری 
برادرم بهره برداری نکرده اند

معاون کنسولی و امور ايرانیان وزارت امور خارجه گفت:

گره حقوقی شکايت از 
عربستان هنوز باز نشده است

سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت:

تالش وزارت کشور برای تغییر 
تاريخ ثبت نام انتخابات شوراها

دبیر کل مؤتلفه اسالمی اظهار داشت:

سازو کار انتخابات ايران 
از آمريکا قوی تر است

سید سلمان ســامانی ســخنگوی وزارت کشور در مورد 
زمان ثبت نام انتخابات شــورای های اســامی شهر و 
روســتا گفت: با توجه به موارد قانونی که در بحث قانون 
انتخابات شوراها مشخص شــده زمانی که روز برگزاری 
 انتخابات مشــخص می شــود، بــرآن اســاس جدول

 زمان بندی انتخابات شــکل می گیرد. سخنگوی وزارت 
کشــور افزود: بر اســاس همین جدول، زمــان ثبت نام 
کاندیداهای انتخابات شوراهای اســامی شهر و روستا 
اول فروردین ماه اســت؛ اما با توجه بــه اینکه آن تاریخ 
همزمان شده است با تعطیات رسمی عید نوروز، در حال 
انجام بررسی های حقوقی خود هستیم که ظرفیت های 
موجــود در قانون شــوراها و اختیــارات هیئت مرکزی 
نظارت را بازبینی کنیم تا بتوانیم شــیوه ای را مبتنی بر 
قواعد حقوقی که در این قانون اســت به دست بیاوریم و 
این تاریخ را جابه جا کنیم. ســامانی تاکید کرد: ســعی 
و تاشمان بر این اســت که این زمان ثبت نام انتخابات 
شوراها را تغییر دهیم؛ اما اگر راه های قانونی مسدود باشد 

مکلف به رعایت قانون هستیم.

محمد نبی حبیبی گفــت: در دوره های قبلی انتخابات 
آمریکا هم وقتــی نتیجه معلوم می شــد، آن طرف که 
رأی کمتری آورده بود بدون چون و چرا نتیجه نهایی را 
می پذیرفت.  دبیر کل مؤتلفه اسامی با اظهار تاسف از 
اینکه اشخاصی در سال 88 همانند نامزدهای آمریکایی 
پس از انتخابات عمل نکردند گفت: نــه تنها مانند آنها 
عمل نکردند بلکه عکس آن را انجام دادند ومعتقدم خود 

آنها هم ادعاهایشان را باور نداشته اند.
وی خاطرنشان کرد: در سیستم انتخاباتی ایران با توجه 
به مقررات برگــزاری انتخابات که در قانون اساســی و 
قانون انتخابات آمده است امکان هیچ گونه تقلبی وجود 
ندارد. حبیبی تاکید کــرد: ســازو کار انتخاباتی ایران 

خیلی قوی تر از سازوکار انتخاباتی آمریکاست.
دبیر کل مؤتلفه اســامی با بیان اینکه رفتار کلینتون 
می تواند برای دیگران درس باشد خاطرنشان کرد: برخی 
در داخل فریب آتش روشن کن های خارجی را خورده 
و به دام افتاده بودند و در عالم لجبازی حاضر نشدند که 

نتایج انتخابات را بپذیرند.

انتقاد يک روزنامه از صدا و سیما 
به خاطر کلینتون

ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد:

اليحه بودجه ۹۶ پیش از نیمه آذر 
تقديم مجلس می شود

يک ادعا؛

 حکم سعید طوسی صادر شد

پاسخ نهايی »فتاح« به نامزدی 
در انتخابات ۹۶

نخستین اظهارنظر رسمی پلیس درباره پرونده مرگ 
خانواده پزشک معروف تبريزی؛

 هنوز اعتراف نکرده است

آتش زدن عروسک ترامپ در آمريکا

روزنامه جمهوری اسامی نوشــت: اعام نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، عاوه بر اینکه ثابت کرد به نظرســنجی های آن 
کشــور نمی توان اعتماد کرد، در داخل کشــور ما نیز بی اعتباری 

اظهارنظرهای کارشناسان رسانه ملی را به اثبات رساند.
این کارشناسان که رســانه ملی معموال از آنها استفاده می کند به 
اتفاق اعام کرده بودند هیاری کلینتون برنده انتخابات ریاســت 
جمهوری اســت و هیچ یک از آنها حتی از احتمال برنده شــدن 
ترامپ نیز سخن نگفته بودند. این، نشان می دهد رسانه ملی باید 

از کارشناسان ورزیده تری استفاده کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق مکاتباتی که 
با دولت داشته ایم، الیحه بودجه ســال ۹۶ پیش از ۱۵ آذر تقدیم 
مجلس می شــود. غامرضا تاجگردون رییس کمیســیون برنامه 
و بودجه و محاسبات مجلس شورای اســامی با اشاره به بررسی 
الیحه برنامه ششم توســعه در کمیســیون تلفیق این الیحه در 
مجلس گفت: تاش اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس 
این اســت که تا چند روز آینده این الیحه در مجلس نهایی شود. 
وی افزود: پیش بینی ما این اســت که الیحه برنامه ششم توسعه 
پیش از تدوین الیحه بودجه سال ۹۶، در مجلس تصویب و تقدیم 

دولت شود. 

به ادعای روزنامه »وطن« چاپ آمریکا، سعید طوسی طی حکمی 
از سوی مســئوالن ایرانی، بخشیده شده اســت. به گزارش جام 
نیـــوز، به ادعای روزنامه وطن، از آنجا که ســعید طوسی جایگاه 
قابل توجهی دارد، با میانجیگری برخی هوادارانش مورد شفاعت 
قرار گرفته و درباره او به »خاتمه یافته شــدن پرونده« حکم شده 
اســت. به نوشــته وطن، در این ارتباط هم کارشناسان اسراییلی 
مدعی شده اند که سه تن از شــاکیان تاکنون حاضر نشده اند که 
هویتشــان را فاش کنند. »سعید طوســی«، قاری مشهور درباره 
علت ســخن نگفتن خود درباره اصل ماجرا ی اتهامات اخیر گفت: 
عهد کرده ام تا تکلیف پرونده بهتان آنها روشــن نشده صبر کنم، 
فقط به دوســتان و قرآنیان می گویم وا... همه ســرتا سر دروغ و 
جعل است و انشــاءا... به همین زودی طراحان این توطئه شنیع 

رسوا می شوند.

رییس کمیته  امداد امام دربــاره احتمال نامزدی اش در انتخابات 
۹۶ گفت: جامعــه محرومان برای ما خیلی مهم هســتند، خیلی 
برای نظــام و انقاب باید مهم باشــند وهســتند، چــرا من باید 
واقعا دنبال چیز دیگری باشــم؟ چرا؟ فتاح تاکیــد کرد: به کارم 
عاقه منــدم و نمی خواهم وقتــم را صرف هیچ چیز حاشــیه ای 

دیگری بکنم. وی افزود: ما به زندگی مردم سر می زنیم.
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، وی افزود: آثار پســابرجام را در 
زندگی آنها ندیدیم، اشــتغال و کســب وکار باید رونق بگیرد، به 
اقتصاد مقاومتی که رهبری عزیز فرمودند باید بیشــتر پرداخته 

شود تا وضع زندگی مردم بهتر شود.

تسنیم نوشت: رییس پلیس آگاهی ناجا با اشــاره به ابعاد مختلف 
پرونده قتل همسر و مادر همسر پزشــک معروف تبریزی آخرین 
جزئیات این پرونده را تشــریح کرد. ســردار محمدرضا مقیمی در 
حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
با تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل همسر و مادر همسر پزشک 
تبریزی که در هفته هــای اخیر جنجال های بســیاری را به دنبال 
داشته اســت، اظهار داشــت: بر اســاس پیگیری های انجام شده 
و با توجه به نوع وقوع قتل و تناقضات موجود در اظهارات پزشــک 
تبریزی، این فــرد در حال حاضر اصلی ترین مظنون اســت.وی با 
بیان اینکه پلیس تمام جوانب وقوع این قتل ها را بررســی می کند، 
گفت: گرچه پزشک تبریزی تا این لحظه به قتل اعتراف نکرده ولی با 
توجه به شواهد و قرائن موجود در پرونده هیچ مظنون دیگری وجود 
ندارد.رییس پلیس آگاهی ناجا اضافه کرد: در تحقیقات انجام شده 
متوجه شدیم که این پزشــک تبریزی عاقه شدید و غیر معمولی 
به شهرت داشــته و برخی از اقدامات قبلی وی نیز با انگیزه شهرت 
انجام شده است.به گفته محمدرضا مقیمی پلیس کماکان به دنبال 
مشخص کردن تمام ابعاد این پرونده بوده و اگرچه اطاعات خوبی 
در خصوص انگیزه وقوع این قتل به دست آمده است ولی توضیحات 
تکمیلی تا روشن شدن تمام موضوع ادامه دارد.رییس پلیس آگاهی 
ناجا در پایان خاطرنشــان کرد: تا زمانی که این پزشک تبریزی به 
قتل اعتراف نکرده باشد نمی توان تحقیقات پلیسی را در حاشیه این 

پرونده منتفی دانست.

در پی اعام پیــروزی ترامــپ در انتخابات آمریــکا، طرفداران 
کلینتون با اعتراض بــه نتیجه انتخابات به خیابــان ها ریختند و 
عکس ترامپ را به آتش کشیدند. این عکس، طرفداران کلینتون 

را در حال آتش زدن عروسک ترامپ  نشان می دهد.

بین الملل

فرماندهــی کل ارتش ســوریه با صدور بیانیــه ای از حمله 
هوایــی جنگنده های اســراییلی به یک پایــگاه نظامی در 
حومه قنیطره خبر داد. به نقل از ســایت النشــره در بیانیه 
فرماندهــی کل ارتش ســوریه آمده اســت: جنگنده های 
دشــمن اســراییلی یکی از مواضع نظامی ارتش سوریه در 
حومه قنیطــره را مورد هدف قــرار دادند کــه باعث از بین 
 رفتن برخی تجهیــزات نظامی شــد.در ادامه ایــن بیانیه

 آمده است: این حمله بعد از موفقیت یگان های ارتش سوریه 
در ناکام گذاشتن حمله گســترده جبهه تروریستی النصره 
در منطقه حضــر واقع در حومه قنیطره صــورت گرفت. در 
این بیانیه تاکید شده است در جریان درگیری های به وجود 
آمده ده ها تن از تروریســت ها کشته شــده و خسارت های 
گســترده ای به تجهیزات نظامی آنها وارد آمده و این حمله 
جنگنده های اســراییلی برای روحیه دادن به تروریست ها و 
تهیه آتش پشتیبانی برای فرار آنها انجام شده است.ما نسبت 

به تکرار این اقدامات و حمات هشدار می دهیم.

به نقل از خبرگزاری رویترز، کره شــمالی روز پنجشنبه به 
رییس جمهور منتخب آمریکا و دولت آینده او هشدار داد 
که با یک »کشور هسته ای« طرف هســتند و تاش های 
آمریکا را برای خلع ســاح  هســته ای خود »توهم تاریخ 
مصرف گذشــته« توصیف کرد.روزنامه تنهــا حزب کره 
شمالی در مقاله ای نوشت: »اگر کاری وجود دارد که دولت 
اوباما انجام داده باشــد، قرار دادن امنیت آمریکا در معرض 

خطر جدی است.«
روزنامه رودونگ سینمون افزود: »او )اوباما( بار مسئولیت 
مقابلــه با کشــور هســته ای جوچــه Juche )دکترین 
ایدئولوژی کره شــمالی با تاکید بر کلمه خودکفایی( را بر 
دوش دولت جدیــد انداخت.« این روزنامــه در مقاله خود 
به نام دونالد ترامپ اشاره نکرده اســت. در دوران ریاست 
جمهوری باراک اوباما، واشــینگتن بر رد یک کره شمالی 
هسته ای اصرار داشــت. واشــینگتن هر گونه گفت وگو با 
پیونگ یانگ را به تعهد ملموس این کشــور به خلع ساح 
هســته ای منوط کرد. دونالد ترامپ طرح دقیقی در مورد 
سیاســت آتی خود در قبال کره شــمالی منتشــر نکرده 
 اســت اما وی در عیــن حال اعــام کرد بــرای مذاکره با 
کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی آماده است. ترامپ ماه 
ژوئن در جمع هوادارانش در آتانتا گفته بود: »اگر او )کیم 

جونگ اون( به اینجا بیاید، من با او دیدار خواهم کرد.«

حمله  جنگنده های 
رژيم صهیونیستی به سوريه

هشدار کره شمالی به 
ريیس جمهور منتخب آمريکا

کافه سیاست

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید درباره اینکه آیا توافق هسته ای ایران 
در دوران ترامپ رییس جمهور آینده اجرا خواهد شــد گفت دولت فعلی 
آمریکا متعهد به اجرای آن سیاست ها تا بیستم ژانویه است و ما به تعهداتی 
که در این خصوص داده ایم عمل خواهیم کرد همان طور که تاکنون عمل 
کرده ایم.  مســئله دیگر اینکه در رابطه با توافقــات و قراردادهایی که قوه 
مجریه آمریکا امضا می کند ســنتی وجود دارد که رؤسای جمهور بعدی 
برخی از عناصر تداوم در این توافقات را حفظ می کنند. اما به عنوان بخشی 
از این انتقال آرام و هموار )قدرت(، رییس جمهور اوباما این فرصت را خواهد 
داشــت تا با ترامپ رییس جمهور منتخب درباره برخی از این سیاست ها و 
منافع آنها صحبت کند. اما در نهایت این رییس جمهور منتخب اســت که 
مسئول تعیین مسیر سیاست خارجی آمریکا برای چهار سال آینده خواهد 
بود و مطمئنا رییس جمهور منتخب ،ترامــپ، باید این تصمیم را خودش 

اتخاذ کند.

عضو گیری مجدد يک 
انجمن منحله

درباره برجام 
تصمیم با ترامپ است

سرلشکر محمدحســین باقری، رییس ســتاد کل نیروهای 
مسلح در مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد شهادت سردار 
شهید حسن طهرانی مقدم و جمعی از نیروهای موشکی سپاه 
پاسداران با درود بر شهیدان انقاب اسامی، شهدای مدافع 
حرم و سام بر رهبری معظم انقاب گفت: در آستانه حرکت 
بزرگ ملت به سمت کربای حسینی مفتخرم در محفل شهدا 

حاضر شوم.
وی با اشــاره به اینکه شهیدان موشــکی، قدرت بازدارندگی 
کشور را افزایش دادند، تصریح کرد: گره کور صنعت موشکی 

ایران توسط شهدایی همچون حسن طهرانی مقدم باز شد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح با تجلیل از شخصیت شهید 
طهرانی مقدم، از وی به عنوان شاخص شهدای موشکی ایران 
یاد کرد. سرلشــکر باقری در ادامه از نقش این شهید بزرگوار 
در عنفوان جوانی در پیروزی طریق القدس و در عملیات های 
فتح المبین و رمضان به نیکی یاد کرد و گفت: طهرانی مقدم 

همواره در دل و جان ما جای دارد.
وی افزود: مــن امروز در تصمیم گیری های خود به گذشــته 
برمی گردم و با خود فکر می کنم که اگر شهدایی نظیر احمد 
کاظمی و طهرانی مقدم هنوز در قید حیات بودند، اکنون در 
حوزه نظامی کشور چه تصمیماتی می گرفتند و سعی می کنم 
نظر خود را با نظر آنها تطبیق دهم. رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح تصریح کرد: حمله موشکی رژیم بعث عراق در 8 سال 
جنگ تحمیلی به شهرهایی نظیر دزفول موجب شد تا ما بر 

توان موشکی خود بیفزاییم. 
سرلشکر باقری تصریح کرد: تاریخ نشان خواهد داد که شهید 
طهرانی مقدم چه کارهای بزرگی انجام داده اســت و آنچه در 

دفاع مقدس نمایش داده شده صرفا مقدمات کار بوده است.
وی با اشــاره به اینکه در دوران دفاع مقدس، توازنی بین برد 
موشک های ما و دشمن وجود نداشت و در این زمینه شهید 
طهرانی مقدم خدمات بزرگی ارائه کرد، اظهار داشــت: وقتی 
موشک ها از ســوریه و لیبی به تعداد اندکی وارد کشور شد و 
بعد آنها اعام عدم همکاری کردند، شــهید طهرانی مقدم و 
همکارانش بودند که با هوش بســیار  و کمک الهی چگونگی 
استفاده از این موشک ها و ادوات را فرا گرفتند و از آن استفاده 
کردند و همه این موشــک ها هم به هــدف می خورد. رییس 
ستاد کل نیروهای مسلح پشت سر والیت بودن بدون تعبیر 
 و تفسیر را از خصوصیات دیگر شهید طهرانی مقدم برشمرد و

 اظهار داشت:اینک اقتدار موشکی ایران قابل قیاس با گذشته و 
حتی سال قبل هم نیست و  دشمنان با سیستم های پیشرفته 
سپر موشکی و هزینه های فراوان و اســامی دهن پرکن نیز 
نتوانستند بر سرعت،قدرت، دقت و فراگیری موشک های ما 
غلبه کنند. سرلشکر باقری با تاکید بر این مطلب که با حمایت 
رهبری قدرت موشکی ما به جایی رسیده است که دشمنان 
نمی توانند تصمیم به تجــاوز بگیرند خاطرنشــان کرد: اگر 
دیوانه ای مانند نخست وزیر رژیم صهیونیستی بگوید بارها تا 
مرز حمله پیش رفته و جلــوی او را گرفته اند زیرا می گفتند 

پایان آن معلوم نیست.
وی تاکید کرد: پایان جنگی که با ایران شروع کنند به گونه ای 
است که دشمن ذلیانه شکست را بپذیرد، دیدیم که در جنگ 
٣٣ روزه چه اتفاقی افتاد و نتیجه جنگ با یکی از یاران ایران 

همان بود.
سرلشکر باقری افزود: شهید بزرگوار به من می گفت عده ای 
صهیونیست به ایران چنگ و دندان نشان می دهند و ما چرا 
نباید موشکی داشته باشــیم که بردش به آنها برسد و همین 
تاش ها باعث شد شهید طهرانی مقدم، موشک شهاب ٣ را 
تولید کند. وی اظهار کرد: آن فرد جدیــدی که این روزها به 
صحنه قدرت آمــده در دوره تبلیغات حرف هــای بزرگ تر 
از دهانش می زد که اگر من بودم در برابر دســتگیری ملوانان 
در خلیج فارس چنین می کردم و چنــان می کردم، در موقع 
تبلیغات شکر زیادی خورد؛ بگذار از راه برسی بعد از فرماندهان 
بپرس که در خلیج فارس آن نیروها چه بایی بر سر خود در 

قایق ها می آوردند.
سرلشــکر باقری گفت: جنگی که با جمهوری اسامی ایران 
 آغاز شود پایانش مشخص نیست، موشــک های ما به جایی

 رسیده اند که دشــمنان نمی توانند تصمیم به تجاوز بگیرند 
حتی اگر دیوانــه ای در رأس یک رژیم جعلی چندبار بخواهد 
جنگ را علیه ما آغاز کند به او هشدار می دهند که پایان این 

جنگ دست تو نیست.
وی با اشاره بر حضور نیروهای فرامنطقه ای در آب های خلیج 
فارس ابراز داشــت: حضور صرف فیزیکی که هنر نیســت ما 
امروز در خلیج فارس حضور معنــوی داریم و این بزرگ ترین 
دستاورد شهدای ماست که امنیت کشور را تضمین نموده و ما 

از این دستاورد تا آخرین لحظه دفاع خواهیم کرد.
سرلشکر باقری افزود: تهدید جمهوری اسامی در تنگه هرمز 
و خلیج فارس تنها به شوخی می ماند و همانند این قدرت نیز 
امروز در پدافند و نیروی قدس سپاه در صحنه نهضتی وجود 
دارد. رییس ســتاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: جمهوری 
اسامی هیچ چشمداشتی به خاک سرزمین های دیگر نداشته 
و تنها منافع اسام و حمایت از مستضعفان در برابر مستکبران 

را سرلوحه کار خود قرار داده است.
سرلشکر باقری با گریزی بر مسائل داخلی کشور به مسئوالن 
توصیه کرد که راه نورانی شهدا را در پیش گرفته و با تأسی از 
ویژگی های منحصر به فرد انقاب در حل مشکات کشور دل 
به بیگانه  نبندند. وی تصریح کرد: امیدواریم خدا این آگاهی و 
درایت را به مسئوالن بدهد که در راستای منویات مقام معظم 
رهبری و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام بردارند  و در این 
صورت امکان پیدا می کنند که 4 سال بعد به مردم بگویند کجا 

بودیم و به کجا رسیده ایم.

جنگی که 
با جمهوری 

اسالمی ايران 
آغاز شود 

پايانش مشخص 
نیست

ريیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: گره کور صنعت موشکی ايران توسط شهدايی همچون حسن طهرانی مقدم باز 
شد.

سرلشکر باقری در سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم:

ترامپ ، شکر زیادی خورد

به گزارش تسنیم، انجمن منحله صنفی روزنامه نگاران در روزهای گذشته اقدام 
به پخش فرم هایی برای عضو گیری خود در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات 
و خبرگزاری ها کرده اســت. بر اســاس این گزارش، این فرم  ها با پوشــش فرم 
تقاضای عضویت در »انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران«، بین 
خبرنگاران و روزنامه نگاران حاضر در این نمایشگاه توسط غرفه یکی از سایت ها 
منتســب به جریان اصاح طلب توزیع شده است.در ســال های گذشته اعضای 
هیئت مدیره این انجمن به سوء استفاده گسترده مالی در ماجرای تعاونی مسکن 
خبرنگاران متهم شده اند.انجمن منحله صنفی روزنامه نگاران در سال 88 توسط 
دادستانی تهران پلمب شد. شماری از اعضای این انجمن در فتنه 88 در پوشش 

اقدامات صنفی، فعالیت های ساختار شکنانه انجام داده بودند. 
به گزارش تســنیم، برخی از اعضای هیئت مدیره ایــن انجمن منحله همچون 
رجبعلی مزروعــی و فاطمه حقیقت جو پس از گریختن از کشــور هم اکنون به 

عنوان اپوزیسیون جمهوری اسامی فعالیت می کنند.
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
معاون توسعه کارآفرينی و اشتغال وزارت کار:نگران ريزش مشاغل موجوديم

نگران ريزش مشاغل موجوديم
عیســی منصوری  معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، درباره شــرایط بازار کار گفت: با ایجاد هر دو شغل یک 
شغل موجود نابود می شود. این موضوع امری بدیهی است و در 
تمام دنیا بهترین حالت در بیکاری حدود 3 درصد بوده اســت؛ 
چرا که عده ای شــغل خود را رها و به دنبال مشــاغل دیگری 
می روند و در این فاصله جزو بیکاران محسوب می شوند. معاون 
توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار داشت: اینکه همیشــه در بازار کار ریزش داشته باشیم و 
رویش هم اتفاق بیفتد، امری بدیهی اســت، ولی در دوره رکود 
همزمان با تالش برای ایجاد فرصت های شغلی جدید ما نگران 

ریزش مشاغل موجود هم هستیم. 
وی با اشــاره بــه اینکه در ســال گذشــته در بخــش صنعت 
کارخانه ای و واحدها، باالی 10 نفر کشــور ریــزش نیروی کار 
 داشــتیم، گفت: این موضوع متعلق به دوران رکود اســت و از

 این رو می طلبد که ما نگران ریزش نیروی کار باشــیم و برای 
تثبیت فرصت های موجود اقدام کنیم.

منصوری درباره اختالف نظرها و برداشــت های مختلفی که از 
گزارش های بیکاری مرکز آمار ایران صــورت می گیرد، ادامه 
داد: علم آمار، علم قابل اتکا و اســتنادی است؛ بنابراین آنچه که 
مرکز آمار ایــران روی آن کار می کند یک کار علمی و درســت 
اســت.معاون وزیر کار درباره مناقشه ها و انتقادهای فراوانی که 
پیرامون عملکرد اشــتغالی دولت ها صورت مــی گیرد، اظهار 
داشت: اطالعات مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار در هر 
دوره یکســری داده است. پس بر اســاس داده صرف نمی توان 

تصمیم گیری کرد و این داده ها باید پردازش شوند.

در سیزدهمین دوره ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران 
و نخســتین دوره ارزیابی جایزه ســرآمدی و بهبود 
مستمر وزارت نفت، شرکت گاز استان اصفهان موفق 

به کسب تندیس برنز این جایزه شد.
براســاس توافــق وزارت نفت بــا دبیرخانــه جایزه 
ملی کیفیت ایــران، نخســتین دوره ارزیابی جایزه 
ســرآمدی و بهبود مســتمر وزارت نفت، همزمان با 
ســیزدهمین دوره ارزیابی جایزه ملــی کیفیت، با 
حضور 16 شــرکت از مجموعــه وزارت نفت برگزار 
شــد که پس از انجام فرآیند ارزیابی،تنها 5 شرکت 
موفق بــه اخذ گواهینامــه و تندیس شــدند که در 
این میان شرکت گاز اســتان اصفهان به عنوان تنها 
شرکت دولتی اســت که برای نخستین بار در سطح 
وزارت نفت و همچنین در ســطح کشــور موفق به 
کســب تندیس برنزین این جایزه شــده است.الزم 
به توضیح است، این شرکت از ســال ۸۹ در ارزیابی 
جایزه ملی کیفیت حضور یافت و توانســت در سال 
۹۲ تقدیرنامه دو ستاره اشــتهار به کیفیت، درسال 
۹3 تقدیرنامه چهارستاره اشتهار به کیفیت و امسال 
نیز تندیس برنزین ایــن جایزه را به عنــوان  اولین 
شرکت دولتی کسب کند. شایان ذکر است، شرکت 
گاز اســتان اصفهان برای حضور در این ارزیابی 56 
اقدام اصالحــی و 1۲ پروژه بهبود را در دســتور کار 
خود قرار داد کــه از این مــوارد، اقدامات اصالحی 
100درصد انجام شــده و پروژه های بهبــود نیز تا 
حد مطلوبــی اجرایی گردید کــه مجموعه اقدامات 
شــرکت  و عملکرد آن طی دو روز در تاریخ های11 
و 1۲ آبان ماه توســط 3 ارزیاب خبره، مورد بررسی 
قرار گرفت.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با 
اظهار خوشحالی از کسب این موفقیت، بیان داشت: 
این شــرکت، تاکنون با اســتقرار و توسعه نظام های 
نوین مدیریتی و توجه به نیازها و انتظارات ذی نفعان 
خود عالوه بر بهبــود فرآیندها و نتایــج عملکردی، 
موفقیت های بسیاری را در ســطح شرکت ملی گاز 
ایران و کشــور کســب نموده اســت. معرفی و ارائه 
اظهار نامه این شــرکت به عنوان الگویی برای سایر 
سازمان ها در مراســم تجلیل از برترین های جایزه 
ملی کیفیت موید این موضوع است.ســید مصطفی 
علوی عنــوان کرد: ارزیابی شــرکت  هــا در فضای 
رقابتی با دیگر شرکت ها در سطح ملی کمک می کند 
شرکت هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرند، بتوانند 

تصویر واقع بینانه تری از خود ارائه کنند.

کسب تنديس برنز جايزه ملی 
کیفیت توسط شرکت گاز اصفهان

تنديس

در این رویداد، مســعود صرامی راه های موفقیــت خود را در 
راه اندازی ۲4 کارخانه، مجموعه بزرگ سیتی سنتر و شهرک 
ســالمت برای بیش از 500 جوان شــرکت کننده در ســالن 

همایش بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان تشریح کرد.
از شمع سازی تا صادرات سنگ

مســعود صرامی گفت: فعالیت اقتصادی را از 5 ســالگی با 
ساختن شمع و فروش آن در کنار سقاخانه های اصفهان آغاز 
کردم و در سنین جوانی به تولید لوازم سنگ بری و صادرات 
ســنگ پرداختم. وی توجه به صــادرات را یکــی از عوامل 
موفقیتش در طول 50 ســال فعالیت اقتصادی برشــمرد و 
گفت: صادرات نخستین کار سیستمی اینجانب بود و به دلیل 
اینکه جزو نخستین افراد در صادرات سنگ و لوازم سنگ بری  

بودم توانستم موفقیت هایی کسب کنم.
راه اندازی گروه صنعتی برنا باتری در دهه 60

وی تولید باتری ماشین را از دیگر فعالیت های اقتصادی خود 
برشمرد و گفت: در شرایطی که برای دریافت یک باتری نیاز 
به حضور در صف های طوالنی بود، اقــدام به راه اندازی یک 
واحد تولیدی باتری کردم و برای تامیــن مواد اولیه باطری، 
۲4 کارخانه مرتبط راه اندازی شد. وی افزود: شرکت تولیدی 
برنا باتری در ســال 136۹ با توجه به کمبود شــدید باتري 
خودرو در کشور و در شرایطي که تنها یک تولید کننده باتري 
خودروی دولتي در کشور وجود داشــت، تاسیس و در سال 

1373 به بهره برداری رسید.

راه اندازی سیتی سنتر اصفهان در سال 91
وی با اشاره به تجربه موفق سیتی سنتر اصفهان گفت: وقتی 
که در زمــان های خوب تصمیم مناســب بگیریم می توانیم 
به موفقیت دست یابیم. سیتی ســنتر اصفهان پروژه ای  بود 
که در زمان مناســب به بهره برداری رسید. صرامی به پروژه  
شهرک سالمت و راه اندازی آن تا پایان سال خبر داد و افزود: 
این پروژه بر اساس احســاس نیاز بیماران برای دسترسی به 
پزشکان و مراکز درمانی شکل گرفت.وی توجه به سالمتی و 
پیشگیری از بیماری را از اولویت های راه اندازی این  شهرک  
برشمرد و گفت: حضور تمام بخش های پزشکی و پیراپزشکی 
در یــک مجموعه می توانــد خدمات نوین به مردم شــهر و 

همچنین زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم سازد.
چشم انداز ســال 1400 من: هیچ جوان اصفهانی 

بیکار نباشد 
 صرامی چشم انداز 1400 خود را اینگونه مطرح کرد که هیچ 
جوانی در اصفهان بیکار نباشد و دنبال کار نگردد. آنقدر شغل 
باشد که مجبور شویم از شهرهای دیگر  نیروی انسانی جذب 

کنیم.
شهرک سالمندان پروژه جديد مسعود صرامی

این کارآفرین برجســته اصفهانی در ادامه بــه پروژه جدید 
خدماتی خود اشــاره کرد و گفت: به دلیل شــرایط دشــوار 
نگهداری ســالمندان در نــزد خانواده هــا و همچنین نبود 
خدمات مناسب برای این گروه سنی، شهرک سالمندان در 

اطراف مجموعه سیتی سنتر راه اندازی می شود. وی ساخت 
مراکز اقامتی مناسب، ویالهای شــخصی برای سالمندان و 
همچنین ارائه خدمات مورد نیــاز آنان را از بخش های اصلی 

این شهرک برشمرد.
سازمان های دولتی اجازه دهند دانشجويان در 

حین تحصیل، تجربه کاری کسب کنند
صرامی نداشــتن تجربــه را یکــی از چالش هــای جوانان 
تحصیلکرده در پیدا کردن شــغل مناســب دانست و گفت: 
چنانچه دانشــجویان زمانی از تحصیل  خود را به کارآموزی 
در بنگاه های اقتصادی بپردازند، می توانند تجربه مورد نیاز را 

جهت انتخاب شغل کسب کنند.
وی افزود: ســازمان های دولتــی از جملــه اداره تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی و ســازمان تامین اجتماعی مــی توانند با 
ایجاد شــرایط مناســب  برای بنگاه های اقتصادی، زمینه 
 کارآموزی را برای جوانان دانشجو فراهم کنند. وی مشکالت 
به کارگیری دانشجویان در بنگاه های اقتصادی اعم از بیمه 
تامین اجتماعی، شکایت کارگری و بیمه حوادث را برشمرد و 
گفت: چنانچه این سه مسئله پیش روی بنگاه های اقتصادی 
برداشــته شــود زمینه جذب جوانان در واحدهای تولیدی 

فراهم می شود.
دو مزيت اقتصادی استان اصفهان

 صرامی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه بــه جوانان 
پیشــنهاد چه فعالیتی را می کنید افزود: بــه دلیل کمبود 
آب و باال بــودن هزینه انرژی در اصفهان پیشــنهاد می کنم 
که جوانــان در دو بخش گردشــگری و فنــاوری اطالعات 
متمرکز شــوند و با خالقیت خود در کاال و خدمات، نوآوری 
داشته باشــند. وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 
متاســفانه فرهنگ غالــب در اقتصاد کشــور فرهنگ خود 
محور و تنها خود را دیدن اســت. دولت برای جبران کسری 
بودجه فقط خــود را می بیند و با فشــار مالیاتی خواســتار 
تامین بودجه مورد نیاز اســت و به وضعیت صنعتگر و تولید 
کننده توجه نمی کنــد. وی تصریح کــرد: در اقتصاد خرد 
و مردم نیز هرکس به فکر منافع خود اســت و منافع گروهی 
و جمعی جایــگاه چندانی نــدارد. صرامی تاکیــد کرد: در 
زمانی که کشــور با رکود اقتصادی روبه رو است دولتمردان 
 باید وضعیت را اصالح کنند نه اینکه فشــار بر تولید کشــور 

وارد کنند.
امنیت با اشتغال زايی تامین می شود

وی اضافــه کرد: امنیت حــق همه مردم اســت و فقط ویژه 
حاکمیت نیســت؛ بلکه فعاالن اقتصــادی و  کارآفرینان با 
اشــتغال زایی و ایجاد امید در نزد جوانــان ضریب امنیت در 
جامعه را افزایش می دهند. وی نیروی انسانی را بزرگ ترین 
ســرمایه هر بنگاه اقتصادی برشــمرد و گفت: تامین نیروی 
انســانی انگیزه آنان را برای  فعالیت دو چندان می کند. وی 
سالمت مدیر را عامل افزایش سالمت پرسنل دانست و گفت: 
زمانی که مدیر در فعالیت های اقتصادی درســت عمل کند 

زیر مجموعه وی نیز از او تاثیر می پذیرند.

مديرعامل سیتی سنتر اصفهان، افق 1400 خود را عنوان کرد:

هیچ جوان اصفهانی بیکار نباشد

 صرامی چشم انداز 
1400 خود را 

اينگونه مطرح کرد 
که هیچ جوانی 

در اصفهان بیکار 
نباشد و دنبال کار 

نگردد

اجرای دولت الکترونیک، به شرکت های 
استان سپرده شود

به دنبال سیاه نمايی نیستیم

دولت بايد مجری سیاست های رهبری 
باشد

محمــد اطــرج رییس 
ســازمان نظــام صنفی 
رایانه ای استان اصفهان 
افتتاحیــه  مراســم  در 
دومیــن  و  بیســت 
المللی  بین  نمایشــگاه 
کامپیوتر و اتوماســیون 
و  مخابــرات  اداری، 
جشــنواره  پنجمیــن 
تجهیــزات  فــروش 
م  کا تــو ا ( ل یجیتا د
۲016( گفــت: اســتان 
اصفهان بایــد در حوزه 

صنایع ســبز و پاک فعالیت کند و عزم مســئوالن نیز توســعه 
صنایع هایتک، فناوری اطالعات، ارتباطات و گردشــگری است.   
اگر خواهان بهبود فضای کســب و کار و جلوگیری از مهاجرت و 
تعطیلی شرکت ها هستیم باید بخشی از مسئولیت ها به فعاالن 
استان اصفهان واگذار شــود. اجرای دولت الکترونیک به شرکت 
های بزرگ استانی سپرده شــود؛ چرا که موجب اشتغال زایی و 

جلوگیری از مهاجرت می شود.

سهل آبادی، رییس اتاق 
گفت:  اصفهان  بازرگانی 
ما نمي توانیم توقع داشته 
اقتصادي  فعاالن  باشیم 
در امر صــادرات همت 
مجدانه داشــته باشند؛ 
امــا در پرداخت مالیات، 
آنها را کمــک نکنیم و بر 
در  ارزش افزوده  دریافت 
مدت هاي کوتــاه اصرار 
از  باشــیم.پیش  داشته 
این به معاون اول رییس 
جمهور و وزیــر اقتصاد، 

آماري ارائــه دادیم کــه از طلب هاي فعاالن اقتصــادي از دولت 
حکایت داشــت. به عنوان نمونه باید به فردي اشاره کنم که 70 
میلیارد از نهادهاي عمومي طلب دارد و این باعث شــده کســب 
و کار و مجموعه اقتصادي او فلج شــود. همه دنیا از ظرفیت هاي 
استان هاي کشــور ما آگاه هســتند و باعث افتخار ماست که در 
سرزمین ســخت کوش ترین انســان ها زندگي مي کنیم و جشن 
صادرات مي گیریم؛ البته با این حرف ها نمی خواهیم سیاه نمایی 
کنیم بلکه باید مشــکالت مطرح گردد تا برای حــل آن راهکار 

اندیشیده شود.

فوالدگــر،  حمیدرضــا 
نماینــده اصفهــان در 
اصالح  گفــت:  مجلس 
ساختار اقتصادی کشور 
بــر عهــده مجلــس و 
دولت است که باید این 
اتخاذی  سیاســت های 
تشــخیص  تایید  مورد 
مصلحــت نظام باشــد. 
مشکلی که در دولت ها 

وجود دارد این است که رییس جمهور اقدام به سیاست گذاری 
می کند و این تعیین سیاست های کلی توسط چندین شخص، 
باعث ایجــاد بی نظمی های زیادی می شــود.دولت باید مجری 
سیاست های رهبری باشد . دانشــجویان الزم است در این باره 
مطالبه گــری کنند و این جزو وظایف قشــر جوان محســوب 
می شود. از دالیل شکســت اصل 44  می توان به عدم آمادگی 
بخش خصوصی، عدم خرید بنگاه های بزرگ و رعایت نشــدن 

مبانی اصل 44 اشاره کرد.

محمــود اســالمیان، نایــب رییــس ســابق فدراســیون فوتبال 
 بــه عنوان عضــو جدیــد هیئت مدیــره شــرکت فــوالد مبارکه 
انتخاب شد.  اسالمیان که پیش از این، ســابقه مدیرعاملی شرکت 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان را داشــته، بــه عنوان عضو جدید 
هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه انتخاب شــد. نایب رییس سابق 
فدراســیون فوتبال در دهه هشــتاد یکی از اعضــای هیئت مدیره 
شــرکت فوالد مبارکه به شــمار می رفت که فعالیت های بسیاری 
در حوزه ورزش اجرایی کرد. وی درســال های 6۸ تا 7۲ اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری  و ســپس مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان و 
فوالد مبارکه شــد. گفته می شــود بازگشــت وی به هیئت مدیره 
شرکت فوالد مبارکه، تأثیرات بســیاری در اتفاقات ورزشی پیرامون 

باشگاه سپاهان به دنبال خواهد داشت.

با رای گیری بین اعضای هیئت رییســه ، رســول جهانگیری به عنوان 
رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان انتخاب شــد. در این جلسه 
رای گیری، رســول جهانگیری به عنوان رییس، هوشــنگ شیشه بران 
نایب رییــس اول، محمد انصاری پــور نایب رییــس دوم، ناصر اطرج 
خزانه دار و اکبر امامی به عنوان دبیر اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان 
انتخاب شدند. پیش از این با برکناری محمدرضا پاک نژاد رییس سابق 
اتاق اصناف و همچنین حذف مهدی اصولی خزانــه دار اتاق اصناف به 
دلیل ادغام اتحادیه ماشــین های دوخت با یکــی از اتحادیه های دیگر 
هیئت رییسه از حد نصاب ســاقط شــد و اعضای علی البدل به هیئت 
رییســه راه یافتند. با اســتعفای مهدی غفرانی از اعضــای علی البدل، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان دستور انتخابات جدید  

اتاق اصناف را صادر  و انتخابات را برگزار کرد.

اسالمیان عضوهیئت مديره
 فوالد مبارکه شد

سالم سپاهان! 

با رای داخلی اعضای هیئت ريیسه؛

جهانگیری، ريیس اتاق اصناف 
مرکز اصفهان شد

با مسئوالن

هفتمین رويداد در مســیر موفقیت معاونت جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با تکريم و بیان تجربه مسعود صرامی 
مدير شرکت پرستیزلند ايران و کارآفرين برجسته اصفهانی برگزار شد.

ســفیر جدید ایران در آذربایجان با بیان اینکه ایران در آذربایجان بیمارستان 
می ســازد گفت: مراســم کلنگ زنی کارخانه مشــترک داروســازی ایران و 

آذربایجان نیز طی دو هفته آینده انجام خواهد شد.
جواد جهانگیرزاده، ســفیر جدید ایران در آذربایجان گفت که کشورش قصد 

دارد بیمارستانی در آذربایجان احداث کند.
وی گفت: این بیمارستان به ابتکار رؤسای جمهور ایران و آذربایجان و شهردار 

تبریز ساخته خواهد شد.
جهانگیرزاده خاطرنشــان کرد که مراســم کلنــگ زنی کارخانه مشــترک 
داروسازی ایران و آذربایجان  طی دو هفته آینده انجام خواهد شد.جهانگیرزاده 
گفت:»ایران و آذربایجان مشــکلی در زمینه های اقتصادی و سیاسی ندارند. 
رؤسای جمهور ایران و آذربایجان در طی 3 ســال 7 بار دیدار کرده اند که این 
در حوزه خزر منحصر به فرد است. دو کشــور قصد دارند تعدادی از پروژه ها را 
اجرایی کنند؛ اما این مستلزم زمان است... ما امیدواریم پروژه های مشترک به 

توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور کمک کند.«
جهانگیــرزاده همچنین گفت که شــهردار ارومیه قرار اســت مــاه آینده به 
آذربایجان سفر کند و شــاهین مصطفایف، وزیر اقتصاد آذربایجان نیز قبل از 

پایان سال ۲016 به ایران سفر خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری ورییس سازمان فناوری اطالعات کشور، رشد دسترسی به 
ارتباطات و اطالعات در 3 سال اخیر را برابر با 300 درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
بیش از 100 هزار اپلیکیشن فارسی وجود دارد که شیب رشد آن صعودی و پر شتاب است.

رییس سازمان فناوری اطالعات کشور همچنین اظهار داشت: در 5 نقطه کشور مرکز توزیع 
اطالعات خواهیم داشت که اصفهان نیز جزو یکی از این مراکز است و این اقدام اثرات فوق 
استراتژیک برای کشور به وجود خواهد آورد که کاهش قطعی کشوری اینترنت یکی از 
آن محاسن است.جهانگرد زیرساخت های موجود در فناوری اطالعات اصفهان را مناسب 
توصیف کرد؛ اما با گله مندی از روند کند اقدامات استان در توسعه این حوزه گفت: شهر 
هوشمند، منطقه علم و فناوری و پروژه هایی از این دست برای اصفهان تعریف شده اند و 
زیرساخت های مناسبی نیز برای اجرای آن وجود دارد؛ اما هنوز برنامه قابل اجرایی از سوی 

استان ارائه نشده و در تدوین برنامه، اصفهان از سایر استان ها عقب افتاده است.

ايران در جمهوری آذربايجان
بیمارستان می سازد

گله معاون وزير ارتباطات و فناوری از توسعه IT در استان:

اصفهان در تدوين برنامه ها
 کند عمل کرده است

نگاهخبر

آگهی مناقصه 95/39 

مخابرات استان اصفهان

شــرکت مخابرات ایران )مدیریت منطقه اصفهان( در نظر دارد نگهداری ســالن توزیع شبکه )MDF( مراکز تلفن شهرســتان خمینی شهر با برآورد 
۲/۲47/000/000 ریال )دو میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۹0/000/000 ریال را از طریق مناقصه 

یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهی صالحیت ایمنی کار و تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی دو کد 

فعالیت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آید.
از تاریخ ۹5/۸/16 لغایت ۹5/۸/۲5 جهت دریافت استعالم ارزیابی و اســناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب 
جاری 164074076۲ بانک ملت )شناسه واریزی 13000۸011۲71۹۲( به این شــرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره ۲ اطاق ۲16 
مدیریت تدارکات و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی شرکت WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

36660141 تماس حاصل نمایند.
متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان 

شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اينکه:

1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
۲- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب نمایند.
4- ارجاع کار به شرکت های ایرانی و یا مشارکت شرکت های ایرانی- خارجی صرفا به شــرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای طرف ایرانی 

میسر خواهد بود.

نوبت دوم
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چگونه کفش مناسب فصل سرما را انتخاب کنیم؟

 به گفته محققان، رمزگشــایی از جریان افکار انســان ممکن است به افراد 
مبتال به اختالل بیش فعالی کمک کند. محققان کانادایی چارچوب جدیدی 
را برای فهم نحوه جریان افکار انســان، حتی در حالت استراحت، گسترش 
داده اند و بدین ترتیب می توانند به افراد مبتال به بیماری روانی نظیر اختالل 
بیش فعالی کمک کنند. کالینا کریستف، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
بریتیش کلمبیا کانــادا، در این مورد می گوید: »ذهن ســرگردان تغییری 
عجیب و غریب نیســت. بلکه حالتی اســت که ذهن به هنگام ورود به یک 
وضعیت خودانگیخته به آن دچار می شــود. بدون این حالت خودانگیخته، 
نمی توانیم کارهایی مثل رویاپردازی یا تفکر خالقانــه را انجام دهیم.« در 
این مطالعه پیشــنهاد می شــود که جریان افکار، تعاملی بین شبکه های 
مختلف مغز و جریان آزاد ذهن در حالت پیش فرض، یعنی ذهن سرگردان، 
اســت؛ اما این دو محدودیت، یکی ناخودآگاه و دیگری اجباری، می تواند 
موجب کوتاه شدن این حرکت همزمان افکار شود. به گفته محققان فرآیند 
تفکر خودانگیخته، از جمله ســرگردانی ذهن و همچنیــن تفکر خالقانه و 
رویاپردازی، زمانی بروز می کند که افکار نسبتا عاری از این محدودیت های 
عمدی و خودبخودی باشند.کریستف در ادامه می گوید: »فهم این موضوع 
که چه چیزی موجب آزادشدن افکار و چه چیزی موجب محدودشدن آنها 
می شود بسیار مهم است؛ چراکه می تواند به ما در فهم نحوه جریان افکار در 

فکر افراد مبتال به بیماری ذهنی کمک کند.«
به گفته وی، »ذهن همه دارای فراز و نشیب عادی افکار است، اما چارچوب 
ما در مورد اختالالتی نظیر بیش فعالی، افســردگی و اضطــراب به عنوان 

گسترش تنوع عادی در تفکر است.«

 به گفته کارشناسان، کودکان ساکن در مناطق شهری که در فعالیت های 
ورزشی شــرکت می کنند بیشتر در معرض کربن ســیاه و سایر آالینده ها 
قرار دارند. محققان مرکز پزشــکی دانشــگاه نیویورک دریافته اندکودکان 
ساکن در مناطق شهری که در ورزش های شــدید شرکت می کنند )چه 
در فضای بســته و چه فضای باز( در مقایسه با کودکانی که فعالیت کمتری 
دارند، بیشتر در معرض ریسک کربن سیاه ناشــی از آالینده های ترافیکی 

قرار دارند. کربن سیاه، آالینده ای است که تاثیرات مضری بر سالمت دارد.
مطالعات آشکار ســاخته اســت کودکانی که ورزش می کردند در مقایسه 
با کودکان بدون تحرک، ۲۵ درصد بیشــتر در معرض غلظت کربن ســیاه 
قرار داشــتند.به گفته محققان، ورزش منظــم دارای فواید متعددی برای 
سالمت از جمله کاهش التهاب مجاری هوا در مقایسه با عدم تحرک است، 
اما قرارگیری در معرض میزان باالی کربن ســیاه ممکن است این تاثیر را 
کاهش دهد. در این مطالعه، تیم تحقیق ۱۲۹ کودک ۹ تا ۱۴ ساله را مورد 
بررســی قرار دادند. برای اندازه گیری میزان فعالیت فیزیکی این کودکان 
در یک دوره شــش روزه، یک حرکت سنج به مچ آنها بســته شد و میزان 

استنشاق کربن سیاه نیز توسط یک وسیله ردیاب کربن اندازه گیری شد.

 به گفته محققان، زنانی که دچار ســقط جنین یا بــارداری خارج رحمی 
شده اند باید تحت مراقبت های سالمت روان قرار گیرند.

محققان کالج امپریــال لندن عنوان می کنند: شــمار بــاالی زنان دارای 
عالئم »اختالل اســترس پس از واقعه« )PTSD( بعد از سقط جنین بسیار 
تعجب آور است. جسیکا فارن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»در حال حاضر در مورد زنانی که ســقط جنین یا بــارداری خارج رحمی 
داشته اند، پیگیری و مراقبت مداوم صورت نمی گیرد؛ اما این گروه از زنان 
بعد از ســقط جنین باید تحت مراقبت های روانی به خاطر احتمال ابتال به 
افسردگی قرار گیرند.« اختالل استرس پس از واقعه بعد از مشاهده، تجربه 
مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس زا و آسیب زای شدید روی می دهد که 
می تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک ســانحه جدی منجر 
شود. بیمار نسبت به این تجربه ها احساس ترس و درماندگی می کند، اغلب 
رفتارهای آشــفته و حاکی از بی قراری بروز می دهد و مدام تالش می کند از 

یادآوری رویداد و سانحه اجتناب کند. 
به گفته فارن، »عالئم ایجادشده می تواند تاثیر عمیقی بر تمام ابعاد زندگی 
روزمره زنان داشــته باشــد و بر کل روابط خانوادگی و دوســتانه وی تاثیر 
 گذارد.« در این مطالعه، محققان از ۱۱۳ زنی که اخیرا دچار ســقط جنین

 )از بین رفتن جنین قبل از هفته ۲۴ بارداری( شده بودند یا بارداری خارج 
رحمی داشتند نظرسنجی کردند. آنها دریافتند سه ماه بعد از سقط جنین، 
PTSD توســط ۴۵ درصد از زنانی که سقط جنین داشــتند و ۱۸ درصد 

توسط زنان دارای بارداری خارج رحمی گزارش شد.

 پزشــکان در نمونه ای جدید دریافتند که مردی ۵۰ ســاله بعد از مصرف 
مداوم نوشابه های انرژی زا به مدت سه هفته، دچار هپاتیت حاد شد.

طبق این گزارش هپاتیت حاد یا التهاب کبد می تواند ناشی از مصرف طیف 
وسیعی از داروها و مکمل های رژیمی از جمله برخی ویتامین های مشخص 
باشد. در برخی موارد این مشکل می تواند منجر به نارسایی حاد کبدی شود 

که مرگبار و کشنده است.
در نمونه اخیر مردی ۵۰ ســاله با عالئم درد شــکمی، عدم اشــتها، حالت 
تهوع، استفراغ و احســاس ناخوشــی به اورژانس مراجعه می کند. در ابتدا 
تشخیص آنفوالنزا در مورد وی اعالم می شود؛ اما بعد از مشاهده تیرگی ادرار 
و زردشدن پوست این مرد، تیم پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه فلوریدا 
به سرپرســتی جنیفر هارب وارد عمل می شوند.پزشکان متوجه می شوند 
که این مرد هیچ دارویی مصرف نکرده  و فقط عنوان می کند که در طول سه 

هفته گذشته، روزی ۴ تا ۵ نوشابه انرژی زا خورده است.
در طول معاینه بدنی، پزشــکان متوجه می شــوند که دردشکمی مرد در 
ناحیه ای نزدیک به کبد اســت و زردی هم نشانه مشــکالت کبدی است.

پزشکان با انجام آزمایشات بیشتر نظیر آزمایش خون و نمونه برداری از کبد 
دریافتند که این مرد مبتال به هپاتیت حاد شده است.

به نظر می رسد نوشــابه های انرژی زا مســبب اصلی این مشکل هستند و 
ماده موجــود در آن یعنی ویتامین B۳ مقصر اصلی است.نوشــابه انرژی زا 
مصرف شده توســط این مرد حاوی ۴۰ میلی گرم ویتامین B۳ بوده که دو 
برابر میزان موردنیاز روزانه بدن یعنی mg-۲۰ است. از آنجایی که این مرد 
روزی ۴ تا ۵ نوشابه انرژی زا می نوشیده، در حقیقت روزی بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ 
میلی گرم ویتامین B۳ مصرف می کرده است. طبق مطالعات قبلی، مصرف 
بیش از mg ۵۰۰ ویتامین B۳ در یک روز تاثیرات ســمی بر کبد دارد؛ اما 
از آنجایی که این مرد کمتر از این میــزان در روز ویتامین B۳ مصرف کرده 

احتماال تجمع آن در بدن بر کبد تاثیر گذاشته است.

دستاورد جديد پزشکی؛

شیوه درمانی جديد بیش فعالی

کارشناسان هشدار می دهند؛

کودکان ورزشکار بیشتر 
در معرض آالينده ها هستند

محققان می گويند:

بروز عالئم افسردگی 
در زنان بعد از سقط جنین

مشاهده جديد پزشکی؛

نوشابه های انرژی زا موجب بروز 
مشکالت کبدی می شوند

محققان قرارگیری در معرض دود دســت دوم سیگار در طول 
بارداری را با کاهش سطح خودکنترلی در کودکان و نوجوانان 
که از دالیل رفتار بزهکارانه اســت، مرتبــط یافته اند. مطالعه 
جدید محققان دانشــگاه سینســیناتی اوهایو نشان می دهد 
قرارگیری پیش از تولد در معرض دود سیگار با کاهش سطح 
خودکنترلی در کودکان و نوجوانان مرتبط است. خودکنترلی 
پایین یکی از قوی ترین دالیل رفتارهای بزهکارانه و مجرمانه 
در نوجوانان و بزرگساالن اســت. در اکثر مواردی که یک مادر 
غیرسیگاری گزارش داده که در طول بارداری در اطرافش افراد 
سیگاری بوده اند، میزان رشد خودکنترلی کودکش بین سن ۴ 
تا ۱۵ سالگی هم پایین تر بوده است.این ارتباط حتی در زمانی 
که محققان سایر فاکتورها نظیر IQ مادر، میزان خودکنترلی 
مادر، ســطح تحصیالت مادر و درآمد خانــواده را هم در نظر 

گرفتند وجود داشت.

 مطالعه محققان دانشگاه بیرمینگام انگلستان نشان می دهد 
تشخیص بیماری سرطان در سنین پایین موجب می شود فرد 

با ریسک باالی بیماری قلبی روبه رو شود.
محققان بر ایــن باورند که درمان ســرطان موجــب افزایش 
ریسک مرگ ناشــی از بیماری قلبی در ســنین باال می شود 
و ایــن وضعیت در مــورد بازمانــدگان مبتال به ســرطان در 
 کودکی، سرطان سینه و ســرطان غده لنفاوی هادکین شیوع 

بیشتری دارد.
در مطالعه جدید به بررســی تاثیر سن تشــخیص سرطان بر 

ریسک جدی بیماری قلبی پرداخته شده است.
محققان دریافتند ۶ درصد مرگ افراد، ناشــی از بیماری قلبی 
بوده و افرادی که در ســنین جوانی مبتال به سرطان تشخیص 
داده شده بودند بیش از چهار برابر افراد فاقد بیماری سرطان، 

در معرض ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی بودند.

بیماری قلبی، مشکل بعدی
 بازماندگان سرطان

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

دبیر علمی سیزدهمین 
: MS کنگره بین المللی

 MS بیماران
رژيم غذايی 

ندارند

دبیر علمی سیزدهمین کنگره بین المللی MS  با اشاره به باورهای 
نادرســت در مورد رژیم غذایی بیمــاران MS اظهار داشــت: این 
 دســته از بیماران، رژیم غذایی خاصی ندارند کــه بخواهند از آنها

 تبعیت کنند. 
عبدالرضا ناصر مقدسی با اشــاره به الفاظی که در طب سنتی برای 
استفاده از رژیم غذایی بیماران MS مورد اســتفاده قرار می گیرد، 
افزود: رژیم غذایی ســرد و گرم مبنای علمی ندارد و آنچه در طب 
ســنتی به کار می رفت در زمان خودش جایگاه داشت؛ اما االن باید 

تعریف علمی و اثرات آن روی بدن و بیماری اثبات شــود تا بتوانیم 
در مورد آن نتیجه گیری کنیم. ناصر مقدســی با عنوان این مطلب 
که رژیم غذایی گرم و ســرد برای بیماران MS مدرن نشده است، 
تاکید کرد: در طب جدید رژیم غذایی ســرد و گــرم برای بیماران 
MS مورد قبول نیست، نمی گوییم نادرست هستند بلکه نمی توان 

پذیرفت که مبنای علمی داشته باشند.
دبیر علمی سیزدهمین کنگره بین المللی MS ادامه داد: توصیه ما 
به این بیماران این است که غذاهایی بخورند که سازگار با بیماری و 

بدنشان باشد. اگر غذایی خوردند و دیدند که با بیماریشان سازگار 
نیســت دیگر آن غذا را نخورند حاال می تواند این غذا گرم یا ســرد 

باشد.
وی با تاکید بر مصرف میوه و سبزیجات در افراد مبتال به MS اظهار 
داشــت: مصرف غذاهای چرب و حاوی نمک زیاد باعث تشــدید 
بیماری می شود در نتیجه بهتر اســت که بیماران MS از غذاهای 
کم چرب و کم نمک اســتفاده کنند و در رژیم غذایی خود میوه و 

سبزیجات را قرار دهند.

دود سیگار در کودکی موجب
 بروز تنش در بزرگسالی می شود

ورزش کمک موثری است برای ایجاد و حفظ تعادل عصبی 
رضایت بخش که همه و به ویژه بیماران بــه آن نیاز دارند. 
در بســیاری از موارد، ورزش در حکم آرام بخشی است که 
کمتر دارویی به پای آن می رسد. در ماه ها و سال های پس 
از ســکته  قلبی، ورزش موجب بازگشــت اعتماد به نفس 
می شود. بیمار شــفا یافته به یاری ورزش، حس اعتماد به 
نفس خود را باز می یابــد. در واقع بیمار بــا ورزش به خود 
و دیگران ثابت می کند کــه هنوز توانایــی انجام کارهای 
خود را دارد. در حقیقت مســئله مهم این است که فرد در 
 حال نقاهت یا شــفا یافته، یک بیمار یا یک موجود ناتوان 

به نظر نرسد.
در هر صورت روی آوردن به ورزش پس از ابتال به ســکته  

قلبی نه فقط ممکن، بلکه بسیار مطلوب است.
نکات کلیدی ورزش در بیماران قلبی  

1- بیمار پس از ابتالی به سکته  قلبی می تواند ورزش هایی 
را که قبال انجام می داده است از ســر بگیرد. مثال، اگر شما 
قبل از ســکته به طــور منظم به ورزش دوچرخه ســواری 
می پرداخته ایــد، پس از شــفا یافتن هم بــا رعایت بعضی 
شــرایط می توانید این ورزش را ادامه دهیــد. در عوض به 
هیچ وجه منطقی نیست که به مرد ۶۰ ســاله ای که پیش 
از سکته هیچ گونه آشنایی با دوچرخه سواری نداشته اجازه 

دهیم به این کار بپردازد.

2- برای یــک بیمار آنچه مهــم اســت روش انجام دادن 
فعالیت های ورزشــی اســت و نوع ورزش اهمیت چندانی 
ندارد. به همین علت اســت که باید هر نوع فعالیت ورزشی 
رقابتی را بدون اســتثناء ممنوع شــمرد. چرا؟ برای اینکه 
ورزشکار رها یافته از سکته، در هر لحظه باید بر خود مسلط 
باشــد و تحت تاثیر رفتار حریف قرار نگیرد تا بتواند در هر 
لحظه که بخواهد، متوقف شــود یا فعالیت خود را کاهش 

دهد.
3-  هرگــز بالفاصله پس از صرف غــذا ورزش نکنید. یک 

استراحت دو ساعته نه فقط مطلوب بلکه ضروری است.

 در این مطلب، علل عدم تمایل کودکان به نوشیدن شیر مورد 
بررســی قرار می گیرند؛ همچنین راهکارهایــی برای افزایش 

عالقه کودکان به نوشیدن شیر را  بیان می کنیم.
 چرا برخی کودکان شــیر نمی خورند؟ عــدم تمایل کودک به 
 مصرف شــیر ریشــه در علل فیزیولوژیکی و روانی در او دارد. 
در بســیاری از موارد این عدم تمایل ناشی از برخی مشکالت 
در بدن او می باشد. از جمله این مشکالت می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1- کمبــود آنزيم های تجزيه کننده قنــد الکتوز: این 
مشکل بیشتر در کودکانی شایع است که بعد از ۲ سالگی دیگر 
به طور منظم شیر مصرف نمی کنند. در صورتی که کودکی در 
سنین ۵ سال به باال به مصرف شــیر تمایل نشان ندهد، یکی 
از دالیل اصلی این امر کمبــود آنزیم های تجزیه کننده الکتوز 
در بدن او می باشــد. در مورد این کودکان شــاید اولین راهکار 
استفاده از شیرهای کم الکتوز اســت. در صورتی که کودک به 
طور مداوم از این نوع شیرها استفاده کند، بعد ازمدتی مشکل 

عدم تمایلش به مصرف شیر بهبود می یابد.
2- مشکالت تنفسی: برخی مطالعات علمی نشان دادند در 
کودکانی که سیستم ایمنی ضعیف دارند، تمایل به مصرف شیر 
کم است؛ البته این گروه از کودکان کال شیر و لبنیات را نسبت 
به همساالن خود کمتر می نوشند. علت تمایل کم این کودکان 
به مصرف شیر آن است که مصرف شیر باعث افزایش ترشحات 

گوارشی و تنفسی در آنها می شود و به خصوص آبریزش بینی 
در این کودکان در اثر مصرف شیر افزایش می یابد. در واقع این 
مســئله یک واکنش طبیعی و مثبت می باشد و درصورتی که 
مصرف شیر و لبنیات منظم اســتفاده گردد، این مشکل هم به 

تدریج حل خواهد شد.
3- کودکان مبتال به آلرژی: ابتالی کودک به هر نوع آلرژی 
می تواند از جمله نشــانه های کاهش تمایل او به مصرف شیر 
باشــد. مطالعات علمی در این زمینه نشــان داده که مصرف 
شــیرهای طعم دار در این کودکان بهتر از مصرف شــیر ساده 

است.

علل عدم تمايل کودکان به نوشیدن شیر)1( انواع ورزش برای بیماران قلبی)1(

افزایش تری گلیسیرید خون، با پیامدهای بسیار خطرناکی مانند 
سختی و سفتی رگ های خونی، سکته قبلی، بیماری های انسداد 

رگ و بیماری های سندرم متابولیک همراه است.
چاقی، کم کاری تیروئید، بیماری کلیــه و کبد، افزایش مصرف 
کالری،نوشیدن مشــروبات الکلی، دیابت کنترل نشده از عوامل 
افزایش تری گلیســیرید خون هســتند. از داروهایی که موجب 
افزایش تری گلیسرید خون می شــوند می توان به تاموکسیفن 
)داروی درمــان کننــده ســرطان(، اســتروئید بتابلوکرهــا، 
دیورتیک ها، اســتروژن، ضد بارداری اشــاره کرد؛ در بســیاری 
 از موارد دیده شــده اســت که افزایش تری گلیســیرید خون،

 ارثی می باشد.
عالئم افزايش تری گلیسیريد خون:

افزایش تری گلیســیرید خون غالبا بدون عالمت اســت؛ اما اگر 
شــما از نظر ژنتیکی دچار افزایش تری گلیسیرید خون باشید، 
زیر پوســتتان، رسوب چربی به شــکل لکه های زرد رنگی دیده 

می شود. این لکه های زرد xanthomas  نامیده می شوند.
چگونه تری گلیسريد خون را پايین بیاوريم؟

مهم ترین منبع تری گلیســیرید خون، چربی هــای موجود در 
 غذا می باشد. بعد از خوردن غذا، کبد فرآیند تولید آنها را فراهم

 می کند. مقدار کمی تری گلیســیرید در خون افراد سالم وجود 
دارد؛ اما اگر کالری زیادی مصــرف کنید ) از منابع کربوهیدرات، 
چربــی و یــا پروتئیــن(، بدن کالــری اضافــی را بــه صورت 

تری گلیسیرید ذخیره می کند.
 این تــری گلیســیرید ذخیره شــده، همان چربی هــای بدن

 می باشد؛  بنابراین خون افراد چاق، دارای تری گلیسیرید زیادی 
است. افزایش تری گلیسیرید خون، غالبا در اثر چاقی ، نوشیدن 

مشروبات الکلی و یا دیابت به وجود می آید. 
نکات کلیدی در جهت کاهش تری گلیسیريد خون

۱- چربی های اشــباع را نخورید، مثل غذاهای ســرخ کردنی، 
شیرینی ها ، چربی گوشت، کره، مارگارین و روغن نباتی جامد.

۲- از لبنیات کم چرب استفاده کنید.
۳- چربی های گوشت را جدا کنید.

۴- شــکر، مواد غذایی شــیرین و غذاهایی که از آرد سفید تهیه 
می شوند )مثل شــیرینی ها و نان لواش( را از رژیم غذایی خود 

حذف کنید.
۵- غذای خود را با روغن کانوال، زیتون و یا ذرت بپزید.

۶- مطمئن باشید که در غذاهای فرآوری شده، هیچ گونه چربی 
اشباعی وجود ندارد.

۷- غذاهای فیبردار را زیاد مصرف کنید، مثل نان ســبوس دار، 
حبوبات، جو، سبزی ها و میوه ها.

۸- نوشیدنی های شــیرین را مصرف نکنید، مثل انواع نوشابه، 
نوشیدنی های انرژی زا و آب میوه های صنعتی.

۹- مشروبات الکلی مصرف نکنید.
۱۰- پرخوری نکنید. به یاد داشته باشید که مصرف زیاد کالری، 

موجب افزایش تری گلیسیرید خون می شود.
۱۱-اگر چاق هستید، وزن خود را کم کنید.

۱۲- ورزش و فعالیت بدنی روزانه را از یاد نبرید. حداقل روزی ۳۰ 
دقیقه فعالیت بدنی داشته باشید.

مهم ترین ویژگی یک کفش مناســب پاییزه و زمســتانه 
گرم بودن آن اســت، به ویژه برای کســانی که قبال دچار 
آسیب دیدگی شــده اند یا مثال اگر شکستگی استخوان 
و انگشت و یا کشــیدگی و پارگی تاندون و رباط پا دارند 
مقوله گرم نگه داشــتن پا در روزهای سرد سال اهمیت 
زیادی پیدا می کند کــه این امر در گــرو جنس و رنگ 

کفش است.
 حتما می دانید که به »پا« قلب دوم بدن می گویند. بدون 
پا توانایی انجام کارهای بسیاری از شما گرفته می شود و 
برای همین است که به آن قلب دوم می گویند. در خرید 
کفش پاییزه و زمســتانی دقت  کنیــد. کفش های چرم 
می توانند در روزهای سرد ســال محافظ گرمایی خوبی 
برای پا باشــند و خیال شــما را از یخ نزدن پاهایتان در 
ســرما راحت کنند. در کنار جنس، رنگ کفش هم یکی 
دیگر از مقوالتی اســت که در گرم بودن کفش تاثیرگذار 

است.
استفاده از رنگ های تیره مثل مشکی، قهوه ای، زرشکی 
و ســرمه ای باعث جذب نورخورشــید می شود و جنس 
چرمی که رنگ تیره دارد تمام گرمای خورشید را جذب 
می کند و اینگونه، پای شــما گرمــای مطبوعی را حس 
خواهد کرد. یادتان باشــد جنس کفش بــرای روزهای 
بارانی و برفی و روزهای ســرد بی بــاران و برف متفاوت 
اســت. کفش های نبوک و مخمل اصال گزینه های خوبی 

برای روزهای خیس از بارش باران و برف نیستند..

همانطور که گرم بودن کفش مهم است، راحتی آن هم به 
همان میزان اهمیت دارد. کفش شیک و زیبای گرمی که 
خریده اید اگر راحت نباشد فقط به این معناست که شما 

پول خود را دور ریخته اید.
 شــما قرار اســت روی زمین خیس و برف و یخی قدم 
بردارید که باید کفش مناســب، این امکان را برای شما 
فراهم کنــد وگرنه نه تنها بــه ســختی راه می روید که 
حتی امکان دارد ســالمتی شــما به طــور خیلی جدی 
به خطــر بیفتد. انتخــاب کفش هایی با زیــره عاج دار و 
شــیاردار را فراموش نکنید، به این ترتیب  هم به راحتی 
قدم بر می دارید و هم ســالمتی خود را حفظ می کنید. 
نیم بوت های عــاج دار بهترین گزینه  بــرای کفش های 

پاییزه   هستند.
بهتر اســت کفش های بندی بخرید. شــاید پوشیدن و 
بستن و باز کردن آن ســخت باشد؛ اما مزیت بندی بودن 
کفش در این است که امکان تنظیم کردن سایز کفش را 
به خود می دهید که در کفش های چسبی و زیپی چنین 
امکانی را ندارید.حتما عصر و در پایان روز به خرید بروید.

نوع کف پای خود را بشناسید و هنگام خرید به یاد داشته 
باشــید  اگر کف پای صاف یا بیش از انــدازه گود دارید 
بهتر است کفشی متناسب با این ویژگی انتخاب کنید و 
اســتفاده از کفی های طبی را فراموش نکنید. کفش های 
دور دوز گزینه های بهتری نســبت به کفش های چسبی 

هستند.

 عوامل و عالئم
 افزایش تری  گلیسیرید خون!

چگونه کفش مناسب فصل سرما 
را انتخاب کنیم؟

حتما می دانید که به 
»پا« قلب دوم بدن 
می گويند.  بدون 
پا توانايی انجام 
کارهای بسیاری از 
شما گرفته  می شود 
و برای همین است 
که به آن قلب دوم 
می گويند

افزايش 
تری گلیسیريد 
خون غالبا بدون 
عالمت است،  اما اگر 
شما از نظر ژنتیکی 
دچار افزايش 
تری گلیسیريد   خون 
باشید، زير پوستتان، 
رسوب چربی به 
شکل لکه های زرد 
رنگی ديده می شود 

۱۳- سیگار نکشید.
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پیشنهاد سردبیر: 
دروغ هایی که تولید کنندگان موبایل می گویند

معرفی نرم افزارمعما

خوشــبختانه ما در عصــری زندگی مــی کنیم که تقریبــا برای 
 هر مشــکلی در حوزه تکنولــوژی راه حلــی هم پیدا می شــود.  
 در خصوص پیامک هــای اعصاب خرد کــن، چاره کار اســتفاده 
 از مســـــــدود کننــــــــده پیامــــــــک هاســــــــت. 
Clean Inbox کــه قبال با نــام ســازنده اش( SMS Blocker 

 شــناخته می شــد( بــه طــور تضمینــی شــما را از شــر تمام 
 پیامک های ناخواســته خالص می کنــد، چه از طــرف اپراتورها 
 و نهادهــای تبلیغاتی باشــند و چه افــرادی که تمایلــی به دیدن 
پیام های شان ندارید.SMS Blocker مبنای مسدود کردن پیامک 
 ها را سه چیز قرار داده: شماره فرســتنده، پیش شماره های خاص 
و کلیــد واژه هایــی که برایــش تعریف می شــود. بــه لطف این 
امکانات می توانیــد مثال تمام پیامــک هایی که با پیش شــماره 
اپراتور همراه تان شــروع می شــوند یا اســم آن را در متن پیامک 
 دارند را به راحتی مســدود کنید. اپلیکیشــن بعد از مسدود کردن 
هر پیامک کارش را با یک نوتیفیکیشــن اطالع رســانی می کند. 

 البته این امــکان هم بــرای تان فراهم شــده تا نوتیفیکیشــن را 
 غیــر فعــال کنیــد، چــرا کــه SMS Blocker در هــر صورت 
پیامــک های مســدود شــده را در آرشــیو خــود نگه مــی دارد 
 و حتی مــی تواند بی ســر و صــدا آن هــا را در قالب یــک فایل

 Note pad نیــز ذخیــره کنــد. مواردی کــه گفتیــم امکانات 
 نســخه رایگان اپلیکیشــن بودند. اگر کمی دســت به جیب شوید 
 بــه امکانات پیشــرفته تری مثل ارســال پاســخ های خــودکار، 
 مســدود کردن تمام شــماره های ناشــناس، حــذف اتوماتیک 
پیامک های مســدود شــده و تعیین رمز عبور برای ورود به اپ هم 
دسترسی خواهید داشت. ضمنا دیگر تبلیغات گوشه و کنار محیط 
اپ را نمی بینید.SMS Blocker خوشبختانه از دو سیم کارت هم 
 پشــتیبانی می کند، اما مدیریت اپ در این شرایط به راحتی حالت 
تک ســیم کارته نبــوده و چندان کارا نیســت. مــورد دیگر اینکه 
بــرای اســتفاده از آن در اندروید 4/4 بــه باال حتما می بایســت 
اپلیکیشــن را به عنوان اپ پیش فــرض پیامکی تــان برگزینید. 
 البته مقصــر این امر توســعه دهنــده SMS Blocker نیســت، 
 چرا کــه محدودیــت هــای اندرویــد در نســخه هــای جدید 
 سبب این موضوع شده اند. شما می توانید برای گرفتن این اپ 

به goo.gl/Jbxc56  مراجعه کنید.

معمای  2004
 بزرگ ترین عــددی که با اســتفاده از ســه عدد 2 

می توان به دست آورد، چه عددی است؟
جواب معمای 2003

با اضافه کردن یک واحد به اعداد داده شــده، تعداد 
گوسفندان بر عدد داده شده بخش پذیر می شود.

یعنی مــا عددی داریم کــه بــر 5 و 4 و 3 و 2 بخش 
 پذیر و یک واحد کمتر است. کوچک ترین عددی که 
بر این 4 عدد بخش پذیر باشــد، عدد60 اســت که 
 اگر از این عــدد یک واحد کم کنیم بــه عدد دلخواه 
می رسیم یعنی عدد 59، پس تعداد گوسفندان این 

چوپان 59 راس است.
کســانی که پاســخ صحیح معمــای 2003 را 

داده اند:
- آقای احمدرضا باقری

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی زیر بفرستید:

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

معرفی اپلیکیشن  SMS Blocker ؛ 

با پیامک های تبلیغاتی 
خداحافظی کنید

کشف جمجمه انسان عصر آهن 
در خیابان ظهیر االسالم تهران

روبات ها زندگی بشر را 
تسخیر خواهند کرد

 مرتضــی ادیــب زاده عصــر چهارشــنبه اظهــار کــرد: 
جمجمه ای بــه صورت اتفاقــی در عملیــات حفاری های 
شــرکت آب و فاضالب در خیابان صفی علی شــاه نزدیک 
به خیابان ظهیر االســالم کشــف و پس از آن نیــز به اداره 
کل میــراث فرهنگی اســتان تهــران اعالم شــد. به گفته 
 وی، در این اکتشــاف همچنیــن بقایای تعدادی ســفال 
شکسته شــده نیز پیدا و مشــخص شــد که قدمت آن به 
 عصر آهن ) ســه هزار ســال قبل از اســالم ( تخمین زده 
می شــود. ادیب زاده اظهار کرد: در زمــان حاضر عملیات 
کاوش توســط میــراث فرهنگی اســتان تهــران متوقف 
و مراحــل تخصصی تــر به پژوهشــگاه میــراث فرهنگی 
 کشــور ســپرده شــده اســت. وی همچنین به کشــف 
ســنگ قبری مربوط به دوره صفویه در خیابان مولوی خبر 
داد و گفت: در گودبــرداری آب و فاضالب، به صورت اتفاقی 

سنگ قبری از اوایل دوره صفوی کشف شد.
ادیب زاده ادامه داد: هم اینک این ســنگ قبــر به اداره کل 
میراث فرهنگی منتقل شــده اســت. به گفته کارشــناس 
 مرکــز باســتان شناســی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
 صنایع دستی و گردشگری اســتان تهران، تاریخ حک شده 
بر روی سنگ، مربوط به سال 959)اوایل دوره صفوی( است.

 الــون ماســک مدیرعامل شــرکت های اســپیس ایکس 
و تســال موتورز گفت: در آینده انســان ها، زمان بیشــتری 
برای انجــام کارهای جالب تر و پیچیده تر خواهند داشــت. 
ما باید بدانیم که چگونه با جهان مملــو از هوش مصنوعی 
 در آینده کنــار بیاییم. وی افــزود: من فکــر می کنم باید 
 با هوش دیجیتالی نوعی همزیســتی برقرار شــود. ماسک 
بر این باور اســت که راه حل حمایت از کارگرهای انســانی 
که ربات ها و نرم افزارها جایگزین شــان می شــوند، ایجاد 
یک درآمد پایه بــا حمایت دولت ها برای همه اســت. این 
 ایده که همــه از منابــع کافی بــرای زندگی بــدون نیاز 
به انجام کار برخوردار باشند، می تواند مشکالت بی خانمانی 
و فقر را حل کند، اما متاســفانه این بهشــت سوسیالیستی 
دموکراتیک در حال حاضر فقط در حد رویا اســت. ربات ها 
باید با ســرعتی تصاعدی برای تصدی مشاغل تولید شوند 
تا بحران اقتصادی ایجاد شود که در پی آن این باور عمومی 
ایجاد شود که همه به کمک دولت ها نیاز دارند. به گفته الون 
ماسک، مشخص نیست که بشــریت چگونه به این وضعیت 
درآمد جهانی دســت پیدا مــی کند، اما معتقد اســت این 

وضعیت می تواند فصل جدیدی در زندگی انسان باز کند.

حتما می دانید کــه قبل یا بعــد از معرفی گوشــی ها معموال 
Benchmarksهــای قابل مشــاهده کــه شــامل اعدادی 
همیشــه باالتر از قبلــی هــا هســتند در اینترنت قــرار می 
گیرد. نکته ای که نبایــد فراموش کنید این اســت که تا کنون 
چندین بار مشــخص شــده که شــرکت های تولیــد کننده 
این اعــداد را دســتکاری مــی کنند یــا با روش هــای خاص 
ابزارهای تعیین ایــن اعداد و ارقــام را به هدف خــود نزدیک 
می کنند. زیاد بــه اعداد و ارقــام توجه نکنید و ایــن را بدانید 
 پردازنده یک دســتگاه باید با توجــه به ابعــاد صفحه نمایش 
و خیلی چیز های دیگر متناســب باشــد تا بتواند بدون اندکی 

تاخیر برنامه های مورد نظر شما را باز کند!
 خوب مــی دانیم کــه شــعار هــای تبلیغاتی همیشــه مملو 
از غلو های سیاست مدارانه ای هستند که تنها برای بازار گرمی 

از سوی شرکت های تولید کننده محصوالت عنوان می شوند. 
 از جمله شــرکت هــای پر ســروصدای کنونی و پــر مخاطب، 
کمپانی های عظیم ســازنده گوشــی های تلفن همراه هستند. 
 این شــرکت ها با بزرگ نمایی یــا دروغ هایی کــه تنها و تنها 
 ادعــا هایــی پوشــالی هســتند و بــا هــدف فروش بیشــتر 

محصوالت شان، پا به عرصه رقابت می گذارند. 
با شما به بررسی این حقیقت های جالب خواهیم پرداخت.

باتری: یک ساعت شــارژ کنید و ۱2 ساعت ویدئو 
ببینید!

شــرکت ژاپنــی و معظــم ســونی از جملــه شــرکت هایی 
اســت که در این زمینــه همیشــه ادعاهــای جالبــی دارد. 
ســونی همیشــه اســرار دارد که گوشــی هایش برای 2 روز 
 کاری با اســتفاده معمولــی کارایــی دارند. ما با تســت یکی 
از پــر مخاطــب تریــن محصوالتــش Xperia M5 در حالی 

که تنهــا صفحه نمایــش گوشــی در طول مدت عــدم اتصال 
به شــارژر 3 و نیم ســاعت روشــن بود شــاهد 44/5 ســاعت 
فعالیــت دســتگاه بودیــم که ایــن عــدد بیــش از 92/7 به 
 گفته ســونی نزدیک اســت! همیــن چند وقت پیــش بود که 
با معرفــی Xperia X ســونی اعالم کــرد که بهبود بســیاری 
در کارایی گوشــی های نســل جدیدش به وجــود آورده و این 
بهبود دســتگاه های جدید را نســبت بــه قبلی هــا غیر قابل 
مقایســه خواهد کــرد، در حالی که تســت های انجام شــده 
نشــان از همان روند قبلــی دارد البتــه نباید از حق گذشــت 
که بــا اندکی بهبــود، تصاویــر نموداری زیر توســط ســونی 
 ارایه شــده که بــدون داشــتن معیــار صحیحی قصــد دارد 
 Xperia X از بهبــود مدت زمــان یــک ســیکل باتــری در
خبــر دهد. متاســفانه از بــزرگ ترین دردســر های گوشــی 
های کنونــی همیــن جریان باتــری هــا و ضعــف و ناتوانی 
آنهاســت، شــرکت ها هم با ســروصدای فراوان هــر بار طی 
 معرفــی محصــول جدید اعــالم می کننــد که این مشــکل 
 برای همیشــه با ایــن محصــول مرتفــع شــده در حالی که 
با تعداد فراوانی بهبود نرم افزاری و ســخت افــزاری تنها و تنها 

یکی دو ساعت به عمر باتری دستگاه اضافه کرده اند.
پردازنده هــا: آیا چیــزی که در واقعیــت اتفاق 

می افتد، باز شدن سریع تر برنامه هاست؟
حتمــا مــی دانید کــه قبــل یــا بعــد از معرفی گوشــی ها 
معمــوال Benchmarksهــای قابــل مشــاهده که شــامل 
 اعدادی همیشــه باالتر از قبلی هــا هســتند در اینترنت قرار 
مــی گیــرد. نکته ای کــه نبایــد فرامــوش کنید این اســت 
 که تــا کنــون چندین بار مشــخص شــده که شــرکت های 
تولید کننده این اعداد را دســتکاری می کننــد یا با روش های 

خاص ابزارهای تعیین این اعــداد و ارقام را به هدف خود نزدیک 
می کنند. زیاد بــه اعداد و ارقــام توجه نکنید و ایــن را بدانید 
 پردازنده یک دســتگاه باید با توجــه به ابعــاد صفحه نمایش 
 و خیلــی چیــز هــای دیگــر متناســب باشــد تــا بتوانــد 
بــدون اندکــی تاخیــر برنامه هــای مورد نظــر شــما را باز 
کنــد! راســتش را بخواهیــد از میــان انبــوه شــعار هــای 
تبلیغاتــی ایــن جملــه از ســوی شــرکت تایوانــی بــرای 
 محصــول جدیــدش HTC 10 بــه نظــرم صادقانــه آمــد 

.» things just work brilliantly «
مجموعه ای پر سروصدا ولی بی معنا

همین 2 یــا 3 ماه پیش بــود کــه در کنگره موبایل بارســلونا 
شــرکت شــیائومی Mi 5 را رونمایی کــرد. در جلســه ای که 
بــا حضــور Hugo Barra در لنــدن برگــزار شــد در جمع 
مدعوین بســیار زیاد حاضــر در جلســه Hugo Barra اعالم 
 کرد که بدنــه Mi 5 در دو نســخه یکــی از شیشــه و دیگری 
از ســرامیک طراحی شــده، ســرامیک پیــاده شــده در این 
 دارای ۸ ســطح از جئوگرافــی اســت! شــاید بــاور نکنیــد، 
این جمله با تشــویق بی امان حاضرین در جلسه همراه بود، در 
صورتی که هنوز هم نمی دانیم این سطوح چه هستند و اصال چه 
کاربردی دارند! البته در ادامه با عنوان اینکه این اطالعات تنها به 
مقاومت بدنه دستگاه مرتبط است جریان را جمع و جور کردند، 
به گفته آنها بدنه سرامیکی این دســتگاه از فوالد هم سخت تر 
است، رقیبش در نرمی هم کمتر از الماس نیست! البته اگر نمی 
دانید این بمباران اطالعاتی چه نقشــی در بازاریابی های مدرن 

دارد، حتما پیشنهاد می کنم راجع به آن بیشتر مطالعه کنید!
نــام  بــا  تازگــی هــم هــواوی گوشــی جدیــدش   بــه 
Huawei P9 Plus را معرفــی کــرد و در لیســت مختصات 
اعالم شــده هم گفته می شــود که این دســتگاه از سنســور 
اثر انگشــت چهار ســطحه بهره می بــرد! این 4 ســطح بودن 
کاربــرد امنیتــی دارد؟ یا ایــن سنســور از 4 الیه تشــکیل 
شده؟ پاســخ این ســوال کمی نا مشخص اســت! وقتی حرف 
 از 4 ســطحه بودن سنســور مــی شــود حتما خوب اســت 
 » پیشــنهاد مــی کنیــم توقع بیشــتر از نســل هــای قبلی 
از این سنســور نداشــته باشــید و تنها به خوب کار کردن آن 
دل ببندیــد « Huawei همچنیــن در محصــول جدیــدش 
شــرکت الیکا را بــه عنوان ســازنده لنــز های ســری جدید 
دوربیــن هایش معرفی کــرد و این همکاری را » جفت شــدن 
تاریخــی « خوانــد، همکاری کــه به گفتــه هــواوی فرآیند 
دوربین هــای دیجیتال را دگرگــون کند! نکتــه جالب اینکه 
هــواوی دم از همــکاری با شــرکت الیــکا می زنــد و اعالم 
کرده که لنــز تعبیه شــده در P 9 با افتخــار دارای گواهینامه 
 الیکا اســت! خب این یک بدیهی اســت شــرکتی که خودش 
 در تولید محصولی نقش دارد بدون شــک گواهی نامه آن را نیز 

به امضا خواهد رساند!

دروغ هایی که تولید کنندگان موبایل می گویند
اخبار علمی

 شرکت ها 
 با بزرگ نمایی 

یا دروغ هایی که 
 تنها و تنها 

ادعا هایی پوشالی 
هستند و با هدف 

 فروش بیشتر 
 محصوالت شان، 

پا به عرصه رقابت 
می گذارند

امیرعلی حمیدیه در مراســم رونمایی از آزمایشگاه ســیار یا اتوبوس » سلول های 
بنیادی برای همه « که صبح روز چهار شــنبه در پژوهشــگاه رویان رونمایی شد، 

اظهارداشت: این اتوبوس برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب است.
وی افزود: این کار باید در حوزه های مختلف فراگیر شود و نتیجه آن را 5 تا۱0 سال 
 دیگر ببینیم. حمیدیه با اشاره به اتوبوس ســیار اظهار داشت: بدین واسطه، انگیزه 
 در دانش آموزان زیاد می شــود. دانش آموزان ســرمایه های روی زمین هســتند 

و نباید آنها را فراموش کرد.
دبیر ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی با بیان اینکه اگر کشور 
خواهان ترقی و پیشرفت است، باید به این ســرمایه ها توجه ویژه کند، خاطرنشان 
کرد: این اتوبوس باید همه جای ایران از جمله بوشهر، خاش، زاهدان، سرخس، ماکو 
و چهارگوشه کشور بچرخد، زیرا می تواند در دانش آموزان انگیزه های نهفته را بیدار 

کند.
وی افزود: برای جلو زدن از آلمان و ژاپن به جهش نیاز است که ما از این جهش دور 

هستیم و تنها راه پیشرفت ما به کمک همین ایجاد انگیزه میان دانش آموزان است.

محققان دانشــگاه ام آی تی موفق به ســاخت اتومبیل خودرانی شده اند که دارای 
امکانات خاصی برای تسهیل حرکت و جا به جایی افراد معلول است. این خودروی 
خودران در واقع یک چهارچرخه ظاهرا ساده است که به دستگاه های مختلفی برای 
مسیریابی و حرکت در ســطوح ناهموار مجهز شده اســت. خودروی یاد شده افراد 
نابینا، معلول و... را که با استفاده از دیگر اتومبیل های خودران به نزدیکی محل کار یا 

اقامت خود رسیده اند، تحویل گرفته و سپس آنها را به مقصد نهایی منتقل می کند.
چهارچرخه مذکور دارای حسگرهای متعدد و نرم افزارهایی است که در خودروهای 
خودران ساخت شرکت هایی مانند گوگل هم وجود دارد. چهارچرخه های مذکور 
فضای زیادی اشغال نمی کنند و در محیط های بســته نیز قادر به حرکت هستند 
 و ترکیــب آنها با خودروهــای بزرگ بدون نیاز بــه راننده تحولی جدی در شــیوه 
 حمل و نقل جا بــه جایی افــراد دارای معلولیت های جســمی و حرکتی به وجود 
 می آورد. ایــن چهارچرخه قادر به شناســایی موانع حرکتی و پســتی و بلندی ها 

نیز هست و در آزمایش های انجام شده از نظر مسیریابی نیز موفق بوده است.

یکی از مهندسین مکانیک در دانشــگاه مک گیل به تازگی موفق به طراحی مفصل 
ران مصنوعی شده که به صورت سه بعدی چاپ می شود و نه تنها قادر است به خوبی 
جایگزین مفصل معیوب شــود، بلکه می تواند اســتخوان را وادار کند تا برای مدت 

طوالنی تری کار کند.
طبق اعالم این دانشگاه، این استخوان بنیادی که توســط دامیانو پاسینی طراحی 
شــده با اســتفاده از روش چهارضلعی حفره دار مشابه با ســاختار استخوانی بدن 
ساخته شده است. پاسینی در توضیح این دستاور می گوید: » با توجه به اینکه این 
 ایمپلنت کم و بیش شبیه به ساختار ســلولی متخلخل اطراف خود است، می تواند 
 اســتخوان های زنده را فریب بدهد تا بــه زندگی خود ادامه دهنــد و فعال بمانند. 
 این بدان معنا اســت که ایمپلنت ما خیلی از مشــکالت ایمپلنت هــای امروزی را 
 ندارد. « این مفاصل مصنوعی قرار است طی سه تا پنج ســال آینده وارد بازار شوند 
و امید آن است که در آینده، دیگر نیازی به تکرار عمل جراحی مفصل برای بیمارانی 

که این عمل را یک بار انجام داده اند، نباشد.

اتوبوس سلول های بنیادی
 سراسر کشور را می پیماید

 ساخت اتومبیل خودران خاص
 برای معلوالن

تولید مفاصل استخوانی 
با فناوری چاپ سه بعدی

 همه چیــز طبق معمــول باز مــی گردد بــه تبلیغات پــاپ آپ، 
 کاربر ها نا خواســته پــس از باز کــردن صفحات وب بــا چندین 
و چند صفحه باز ناخواســته رو به رو می شوند. یکی از این صفحات 
کاربر بدون دلیل و با ظاهری فریبنده به اســکن دستگاه برای پیدا 
 apk کردن ویروس راهنمایی می کند و در نهایت با نصب یک فایل
و در نهایت گرفتن اطالعات و دسترســی های نا معتبر سیستم را 
دچار آسیب دیدگی می کند! تاکنون بیش از 3۱۸000 کاربر از این 

طریق و نصب برنامه های کذب و ناخواسته دچار آسیب شده اند. 
 بســتر تبلیغاتی گوگل بســیار وســیع اســت و طبق آمــار بیش 
از 95 درصــد از درآمد ایــن کمپانی مربوط به تبلیغات در ســطح 
وب اســت. روز دوشــنبه بالفاصله بعد از شناســایی این تروجان 
 بــا نــام Svpeng توســط Kaspersky Lab گــوگل تمامــی 
درگاه های تبلیغاتی اش را بررســی کرده و تمامی موارد مشکوک 
را به صورت کامل حذف کــرد! ترفند افرادی که بــا اهداف مخبر 
 دســت به کارهای این چنینی می زنند بســیار واضح اســت، آنها 
 با ظاهری فریبنده از ناآگاهی کاربران ســو استفاده کرده و آن ها را 
به بررسی و اسکن گوشی توسط آنتی ویروس های دروغین آنالین 
راهنمایی می کنند! برای اینکه از این جریان در امان باشید به هیچ 
 عنوان فایل های apk را از منابعی که نمی شناســید دانلود نکنید 

و به وبسایت های ایرانی و خارجی ابدا اعتماد نکنید!

حســن کریمی قدوســی مدیرعامل بنیاد بازی هــای رایانه ای 
با بیان اینکه رویداد گیم کانکشــن تهران ) TGC ( قرار اســت 
اردیبهشــت ماه در تهــران برگزار شــود، گفت: ایــن رویداد 
اگرچه با همکاری گیم کانکشــن فرانســه برگزار خواهد شد، 
اما رویدادی جدا خواهــد بود. وی با بیان اینکه گیم کانکشــن 
فرانسه برای برگزاری گیم تهران با ما همکاری دارد، اضافه کرد: 
طبق مذاکراتی که با این برند داشــته ایم، قرار است در صورت 
برگزاری موفق و اســتقبال خوب از این رویــداد، ایران میزبان 
شعبه گیم کانکشن خاورمیانه شــود. کریمی قدوسی با تاکید 
 بر اینکه رویداد گیم تهران در حوزه نرم افزار تاکنون بی ســابقه 
 بوده اســت، اضافه کــرد: این رویــداد کامــال بین المللی بوده 
 و تضمین کرده ایم که گیم کانکشــن30 شــرکت قدر اروپایی 
و آسیایی را به این رویداد بیاورد. مدیرعامل بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای بــا تاکید بر اینکــه این همایــش دو روزه مکانی برای 
تبادل همکاری شرکت های ایرانی و خارجی در عرصه بازی های 
رایانه ای خواهــد بود، افزود: همایش گیم تهــران در پنج محور 
طراحی بازی، برنامه نویســی، هنر، مدیریت پروژه و کسب و کار 

اقتصادی بازی های رایانه ای تعریف شده است.
وی ادامه داد: این رویداد اردیبهشــت ماه ســال 96 در تهران 
برگزار می شــود و ما امیدواریم در صورت استقبال از آن بتوانیم 
میزبانی رویداد بین المللی گیم کانکشــن را که تنها در دو شهر 
پاریس و سانفرانسیســکو همه ســاله برگزار می شود، در تهران 

داشته باشیم.

 کمپانــی توییتــر توانســت در روز چهارشــنبه بــا ثبــت بیش 
از 35 میلیون توییت، رکــورد توییت 3۱ میلیونی خود در ســال 
20۱2 را جا به جا کنــد. این آمار و ارقام در حالی منتشــر شــد 
 که این روزهــا، خبرهــای خوشــی از کمپانی توییتــر به گوش 
 نمی رســد و مســئوالن این شــرکت و بــه طور ویژه شــخص 
 جک دورســی، مدیرعامل این شرکت، روزهای ســختی را تجربه 
می کنند. اما در چنین شــرایطی، توییتر توانست در روز انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا رکوردی جدید را در میزان توییت ها ثبت 
 کند و نشــان دهد که هنوز هم، از محبوبیت خاصــی میان مردم 
این کشور و همین طور کاربران ســایر کشورهای جهان برخوردار 
اســت. در انتخابات امســال آمریکا، این شــبکه بزرگ اجتماعی 
گزینه های بیشــتری را به منظــور ترغیب به حضور و اســتفاده 
 از این پلتفــرم اضافه کرده اســت کــه از میان آن هــا می توان 

به سرویس استریمینگ ویدیو اشاره کرد.
گفتنی اســت که  دونالد ترامپ که تا چند وقــت دیگر بر صندلی 
ریاســت جمهوری کشــور آمریکا تکیه خواهــد زد تقریبا ۱3/۱ 
 میلیــون فالوور و هیــالری کلینتون نیــز ۱0/4 میلیــون فالوور 
در توییتــر دارد. بر اســاس آخرین گزارش های منتشــر شــده، 
 در حــال حاضــر بیــش از 3۱7 میلیــون کاربــر فعــال در ماه 

از این سرویس میکروبالگینگ استفاده می کنند.

 هک 300/000 دستگاه اندرویدی 
 Chrome از طریق مرورگر

مدیرعامل بنیاد بازی های رایانه ای:

ایران میزبان رویداد 
گیم خاورمیانه می شود

ثبت 35 میلیون توییت در روز 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

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 آنها را در همین ستون به اطالعتان برسانیم.

 ســالم. مدتی اســت متوجه شــده ام که گوشی 
اندرویدی من ویبره ندارد. آیا تنظیماتی در گوشی وجود 
دارد که ویبــره آن را به طور کلی خامــوش کند. لطفا 

راهنمایی کنید.
Mar****.moghimi@yahoo.com

در گوشــی های اندرویدی تنظیماتــی وجود دارد کــه ویبره یا 
لرزاننده گوشــی را تحت تاثیر خود قرار می دهد اما اگر گوشــی 
شــما هیچ ویبره ای ندارد )حتــی در زمان فشــار دادن کلیدها 
روی صفحه(، باید کمی در صحت سیســتم ویبره گوشــی خود 
شــک کنید. ممکن است به گوشــی شــما ضربه ای وارد شده یا 
حتی افتادن روی زمین ســبب قطع شــدن ویبره آن شده باشد 
و شــما در آن زمان متوجه این موضوع نشــده اید. نرم افزارهایی 
وجود دارد که بخش های مختلف گوشی شــما را )از جمله ویبره 
 آن( مورد آزمایش قرار می دهد. نمونــه ای از این نرم افزارها مانند

 Phone Test  را روی گوشــی خود نصب و ویبره آن را آزمایش 
کنید اگر هیچ عکس العملی نداشــت، باید گوشــی خــود را به 
تعمیرکار نشــان دهید و در صورتــی که آزمایــش ویبره موفق 
بود، باید تنظیماتی را )مانند ویبره زنگ گوشــی و ویبره فشردن 

کلیدها( که باعث قطع ویبره گوشی شما شده بررسی کنید.

پرسش و پاسخ

اخبارفناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
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پیشنهاد سر دبیر: 
مجرم تا پای دار، قصاص را باور نمی کند

تلویزیون

اخبار فرهنگی

رامبد جوان از آخرین وضعیت ساخت سینمایی »من و جناب خان« و 
جزئیات جدید ساخت سری چهارم »خندوانه« خبر داد.

رامبد جوان مجــری و کارگــردان برنامــه تلویزیونــی »خندوانه«، 
درخصوص روند و پیشرفت ساخت سری جدید این برنامه گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، این روزها مشــغول پیش تولید و ساخت 
دکور هستیم. وی در ادامه در خصوص پخش این برنامه از شبکه نسیم 
بیان کرد: سری جدید »خندوانه« بعد از ماه صفر و با آغاز ربیع االول به 

روی آنتن می رود.
جوان همچنین درخصوص آخرین وضعیت ساخت »من و جناب خان« 
گفت: چون این روزها درگیر »خندوانه« هستیم، ساخت این فیلم را به 

سال آینده موکول می کنیم.
وی درباره حضور »نگار« در جشــنواره فیلم فجر بیــان کرد: هدف ما 

حضور این فیلم در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر است.

نمایشــگاه اجرا و اینستالیشــن »تَن 2« در گالــری اکنون برگزار 
می شود.

از ســوی گروه هنــری »3 دا«، نمایشــگاهی بــا عنــوان اجرا و 
اینستالیشــن »تَــن 2« در گالری اکنــون برپا می شــود. در این 
نمایشــگاه، آثاری از علی میرزایی، هاوری دانــش، حوری نعیمی، 

سهیال ذبحی و افسانه شفیعی ارائه خواهد شد.
هنر چیدمان یا اینستالیشــن آرتدر، شــرح یک مکتب و ســبک 
هنری اســت که اغلب در فضاها و محل های خاص به صورت ســه 
بعدی جهت انتقال یک بیانیه  و تبدیل بــه ادراک ما طراحی و اجرا 
می گردند. به طور کلی این واژه جهــت چیدمان در فضاهای داخلی 
به کار گرفته می شــود و نقطــه مقابل آن لند آرت اســت که برای 
مداخالت و آثار در فضاهایی بیرون از فضای داخلی اجرا می گردند، 

با این حال مرز بین این دو واژه با یکدیگر هم پوشانی دارند.
نمایشــگاه اجــرا و اینستالیشــن »تَــن 2« دیروز افتتاح شــد و 
عالقه مندان می توانند تا 25 آبان ماه از ســاعت 16 تا 20 به گالری 
اکنون واقع در خیابان خاقانی، کوچه افشین، بن بست حریر، پالک 

9 مراجعه نمایند.

صداپیشــه شــخصیت »گالیور« در مجموعه کارتونی »سفرهای 
گالیور« گفت: هنرمندان در صورت داشتن انگیزه، نقش مهمی در 

ایجاد نشاط فرهنگی و شادی اجتماعی خواهند داشت.
شهاب عسگری با حضور در بیســت و دومین نمایشگاه مطبوعات 
و خبرگزاری ها افــزود: هنرمندان برای تحقق نشــاط فرهنگی در 
جامعه نباید در بن بســت و تنگنا قرار گیرند زیــرا در این صورت 

نمی توانند تولیدات هنری جذابی ارائه کنند.
وی افزود: برخی از هنرمندان اکنون دچار مشــکالت معیشــتی و 
کم کاری هستند و مســئوالن باید با دقت نظر در این موضوع و رفع 
چنین چالش هایی، ضمن روحیه دادن بــه هنرمندان، آنها را برای 

خدمت و نیز ایجاد نشاط فرهنگی در جامعه تشویق کنند.
بازیگر فیلم ســینمایی »دســت های آلوده« با اشــاره به برگزاری 
نمایشــگاه مطبوعات گفت: این رویداد محلی بــرای حضور همه 
شخصیت ها در عرصه های مختلف سیاســی، فرهنگی و اقتصادی 
و اجتماعی است و این فرصت در کنار هم و برای مردم بودن را باید 
مغتنم شــمرد و دلگرمی و روحیه و نشــاط را بار دیگر در جامعه با 

کمک یکدیگر پررنگ کرد.
بازیگر فیلم سینمایی »دادشاه« گفت: مدتی بود که کسالت داشتم 

و پس از بازی در سریال »ستایش« در کار دیگری حضور نداشته ام.
بیســت ودومین نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از 14 تا 21 

آبان ماه در مصالی امام خمینی)ره( برپاست.

 حوزه هنری اســتان اصفهــان، نمایشــگاه آثــار احمدعربانی طراح 
» گل آقا «را با همکاری موزه هنرهای معاصر برگزار می کند.

این نمایشــگاه که با عنوان »تصویرســازی ها و کاریکاتورهای احمد 
عربانی« برگزار خواهد شــد، تعداد 50 اثر کاریکاتــور از این هنرمند 
کاریکاتوریســت، پویانما، نویســنده و کارگــردان، از 16 آبان95 در 
موزه هنرهــای معاصــر اصفهان در معــرض دید عالقه منــدان قرار 
 گرفت. موضــوع آثار این نمایشــگاه، آزاد و شــامل طــرح جلدهای 
گل آقا، کاریکاتور، تصویرسازی و طرح های اولیه است که تا 12آذرماه 

جهت بازدید عموم در این مکان به نمایش گذاشته می شود.
گفتنی است احمد عربانی، متولد اسفند 1326 تهران و دارای مدرک 
کارشناســی نقاشــی و نشــان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است و با نشــریات متعددی از ســال 134۷ به عنوان 

کاریکاتوریست همکاری داشته است.
این هنرمند، مدیریت انتشــارات نشــر پویا و همچنین طراحی جلد 
کتاب هایی مانند حاجی واشــنگتن، اولیورتوییست و غیره را به عهده 
داشته و با نشــریاتی چون گل آقا به عنوان کاریکاتوریست و مسئول 
هیئت تصویریه این موسســه، مجله طنز خط خطــی، روزنامه بهار، 
روزنامه شــرق، روزنامه تجــارت، روزنامه اعتمــاد و ماهنامه اصفهان 

نیمروز همکاری کرده است.
ایشــان ســاخت انیمیشــن های گنج، نقلی و گل های آفتابگردان، 
انعکاس، خیال باف، ســکوت، کدو قلقل زن و کارگردانی انیمیشن تبر 
را انجام داده است و تاکنون داور بســیاری از جشنواره های سینمایی 
و انیمیشــن بوده و افتخاراتــی از جمله دریافت لوح مــدال و حمایل 
افتخار از انجمن حافظان فرهنگ وهنر ایران به عنوان کاریکاتوریست 
برگزیده ) 13۷2(، دریافــت دیپلم افتخار و مدال ویژه از جشــنواره 
جهانی کاریکاتور )اســکوپیه( کشــور یوگســالوی )درسال 19۷1 
میالدی(،  دریافــت دیپلم افتخار جشــنواره بین المللــی کاریکاتور 
پرتقال )ســال 19۷2 میــالدی(، دریافت تندیس زرین جشــنواره 
 بین المللی رشــد برای مجموعه طرح های یک دقیقه ای را در کارنامه 

خود دارند.

جزئیات جدید از سری چهارم »خندوانه«؛

»من و جناب خان« سال آینده 
ساخته می شود

تا 25 آبان ماه برپاست؛

اجرا و اینستالیشن »تَن 2« 
در گالری اکنون

صداپیشه شخصیت کارتونی »گالیور«: 

هنرمندان نقش مهمی در ایجاد 
نشاط فرهنگی دارند

به همت حوزه هنری اصفهان؛

نمایشگاه آثار طراح »گل آقا« 
در اصفهان برگزار می شود

دیدگاه

آن چیزی سوژه می شــود که در ذهن نویسنده از قبل 
اهمیت داشته است.

فرشته نوبخت نویســنده، پیرامون سوژه یابی نویسنده 
گفت: ســوژه ها طبعا بیــرون از دایره ذهــن و تخیل 
نویســنده وجود دارند ولی چیزی که در نوشتن اتفاق 
می افتد، این است که ســوژه با تخیل و ذهن نویسنده 
ترکیب می شــود و گاهی محصول این درآمیختگی با 

واقعیت فاصله زیادی پیدا می کند.
 وی در ارتباط با فرآیند شکل گیری ســوژه بیان کرد: 
درباره فرایند شکل گیری سوژه فکر می کنم بستگی به 
دغدغه های ذهنی نویسنده دارد. یعنی آن چیزی سوژه 
می شود که در ذهن نویسنده از قبل اهمیت داشته یا در 

حال حاضر به دالیلی مهم شده است.
 این نویســنده درخصوص نقش خیال پردازی تصریح 
کرد: بدون خیال پردازی و قدرت تصور، هیچ اثر هنری 
خلق نمی شود. به نظر من اثر ادبی یک بستر ناب برای 
بازتاب واقعیت است؛ اما هر نویسنده ای به مثابه هنرمند 
شــیوه خاصی برای مواجهه با واقعیت دارد. تخیل یک 
بخشــی از این مواجهه و بعد از آن، نــوع جهان بینی و 

اندیشه نویسنده است.
 نویسنده »ســیب ترش« افزود: نوشتن، محصول نگاه 
نویسنده به جهان پیرامون است. جهان از فیلتر اندیشه 
و نگاه او عبور می کند. من اسمش را اندیشه می گذارم 
و نه صرفا تخیل. نوبخت در رابطه با مســائلی که بر نگاه 
نویســنده تاثیر می گذارد، اظهار داشــت: نمی شود به 
روشنی و با اطمینان پاسخ این سوال را داد. جامعه، تاریخ 
با همه متعلقات گذشته و امروز آن و البته جهان بینی و 
نگاه نویسنده به جهان، شاید ما را به پاسخ چنین سوالی 
نزدیک کند. به اعتقاد من نوشتن نوعی جست وجو برای 
فهمیدن است؛ نوعی تالش برای به یاد آوردن و فراموش 

نکردن. دست کم برای خود من که این گونه است.

فرشته نوبخت:

شکل گیری سوژه،به دغدغه های 
ذهنی نویسنده بستگی دارد

گفتوگو

به گزارش جام جم، فرناز رهنما، بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون، 
حرفه بازیگری را از ســال 1385 با بــازی در ســریال تلویزیونی 
»زیرزمین« به کارگردانی علیرضا افخمی آغاز کرد. وی با ســریال 
ساختمان پزشــکان و در نقش نازنین به کارگردانی سروش صحت 
بین مردم شناخته شــد. رهنما در طول این سا ل ها در سریال هایی 
همچون مامور بدرقه، یادداشت های یک زن خانه دار و هفت سنگ 
نقش های متفاوتی را تجربه کرده اســت. مخاطبــان تلویزیون این 
روزها شــاهد بازی او در سریال هشــت و نیم دقیقه به کارگردانی 
شهرام شاه حسینی از شبکه دو هســتند. او در این مجموعه نقش 
نســرین مقدم، وکیل و دوســت یکتا را بازی کرده اســت و همین 

بهانه ای شد برای گفت وگو با این هنرمند.

شــما در این مجموعه نقش یک زن وکیــل مقتدر را بازی 
می کنید. آیا قبل از ایفای نقش، ما به ازا داشتید یا درباره وکال 

و رفتارهایشان تحقیق میدانی کرده بودید؟
قبل از بازی در هر اثر، فیلمنامه برایم خیلی اهمیت دارد و باید تاکید 
کنم که سریال هشت و نیم دقیقه فیلمنامه خوب و کاملی داشت. در 
واقع متن به حدی گویا بود و شخصیت پردازی ها از سوی نویسنده 
خوب به نگارش درآمد که نیاز به تحقیقات فردی نبود. اما اینکه آیا 
برای ایفای نقش نسرین ما به ازا داشتم یا نه، باید بگویم که هر فردی 
در زندگی اش وکالی مختلف را دیده و من هم از این قاعده مستثنا 

نیستم.
در مجموع، نقش نســرین مقدم را با هدایت شــهرام شاه حسینی، 
کارگردان درآوردم. البته ایفای این نقش خیلی سخت بود، زیرا من 
و کارگردان می خواستیم خروجی این نقش، یک وکیل زبده باشد و 

نه یک کارآگاه!
مخاطبان در کارهای اخیرتان شما را در نقش های طنز دیده 
بودند و حتی با این نقش ها در ذهن آنها ماندگار شدید. البته 
در طول این سال ها در چند تله فیلم هم نقش جدی داشتید، 
اما در حیطه طنز پررنگ تر بودیــد. آیا با ایفای نقش جدی 
در سریال هشــت و نیم دقیقه می خواستید مخاطبانتان را 

غافلگیر کنید یا اتفاقی پیش آمد؟
من در ســینما، تلویزیون و تئاتر نقش های جدی هم داشتم که در 
این باره می توانم به کارهایی همچون اقلیما، چیزهایی هســت که 
نمی دانی، روبات، روشــنایی دریا، سوگند، مهر بی پایان، تبرئه شده 
و ... اشاره کنم. البته با شــما موافقم که مردم من را بیشتر به واسطه 
نقش های طنزم می شناســند و به یاد می آورند، امــا این چیز بدی 

نیست.
اما درباره اتفاقی بودن این مســئله باید بگویم به هیچ وجه این طور 
نبود. دلم می خواســت بعد از مدت ها نقش جدی بــازی کنم، زیرا 
احســاس می کردم در نقش های طنز ثابت مانده ام. البته این اتفاق 

از دســت من خارج بود، زیرا بعد از یک کار موفق، همه پیشنهادها 
به همان سمت می رود. بعد از بازی در ســریال ساختمان پزشکان 
پیشنهاد نقش های طنز داشتم، اما خوشحالم صبوری ام جواب داد 
و بعد از هشــت ماه تحمل، موفق شدم از قالب نقش های طنز خارج 
شوم و نقش جدی بازی کنم. نقش نسرین مقدم، هم جزو نقش های 

جدی برایم محسوب می شود و هم اینکه تجربه تازه ای برایم بود.
خودتان به کدام نقش ها عالقه بیشتری دارید؟

من هم به ایفای نقش های جدی عالقه مند هســتم و هم طنز. دلم 
می خواهد با بازی در آثار مختلف توانمندی هایم را نشــان بدهم و 
در هر نقشی خوب ظاهر شوم. از ســوی دیگر همیشه دوست دارم 
نقش هایم را به گونه ای بازی کنم که برای مخاطبم قابل باور باشد. 
امیدوارم این اتفاق هم در ســریال تلویزیونی هشــت و نیم دقیقه 

افتاده باشد.
ویژگی اصلی سریال هشت و نیم دقیقه از نگاه شما چیست؟

قصه گو بودن سریال هشت و نیم دقیقه ویژگی سریال است و در این 
مجموعه چند رابطه و قصه با هم روایت و هر یک به شکل جذابی به 

هم مرتبط می شود. گره های این مجموعه جذابیت دارد.
ریتم صحبت کردن شــما تند اســت و از این ویژگی در 
نقش های طنزتان اســتفاده می کنید، اما در این مجموعه 
با ریتم تند حرف نمی زنید. آیا کارگردان از شــما این گونه 

خواسته بود؟
آقای شاه حسینی بهترین تجربه بازیگری را در سریال هشت و نیم 
دقیقه در اختیار من گذاشتند و من از او خیلی یاد گرفتم. با هدایت 
او، ریتم کالم و حرکتم در ایفای نقش نسرین مقدم حفظ شد، چون 
نسرین وکیل است و ریتم تند حرف زدن برای شخصیتش مناسب 
نبود. با راهنمایی کارگردان ریتم حرف زدنم را در این سریال کنترل 
کردم، حتی جنس بازی ام و نگاهم به دوربیــن هم متفاوت و برایم 

تازه بود.
خوشبختانه بعد از بازی در دو ســکانس، هماهنگ شدم و امیدوارم 
مخاطبان از تماشای سریال هشت و نیم دقیقه لذت ببرند. البته باید 
در این گفت وگو به این مســئله هم تاکید کنم که من هم مثل یک 
مخاطب عادی، کارهایم را می بینم و نسبت به جای دوربین، پالن، 

نور و ... حساسیت ندارم.

 گفت وگو با فرناز رهنما، بازیگر سریال »هشت و نیم دقیقه«؛

صبوری ام برای نقش جدی جواب داد

ســکانس 145 دقیقه ای »جاودانگی« بــه کارگردانی مهدی فرد 
قادری در چهارمین حضور بین المللی خود در جشنواره جوگجا-

نتپک اندونزی به نمایش درخواهد آمد. یازدهمین دوره جشنواره 
جوگجا-نتپک اندونزی امســال برنامه بزرگداشــت مستقل های 

ایرانی را برپا داشته است که »جاودانگی« یکی از این فیلم هاست.  
نخســتین فیلم ســینمایی مهدی فرد قادری، پیــش از این در 
جشنواره های رم ایتالیا، زاگرب کرواسی و هانوی ویتنام به نمایش 
در آمده بود و در تازه ترین حضور بین المللی اش در این جشنواره 
به روی پرده خواهد رفت.  ساختار پالن-سکانس 145 دقیقه ای 
»جاودانگی« که ایــن روزها در گروه هنروتجربــه در حال اکران 
است بر اساس »تناوب« نخستین فیلم کوتاه فرد قادری است که 
در ســال هشــتاد و چهار در یک پالن یازده دقیقه ای کارگردانی 
شــده اســت. »جاودانگی« نخســتین فیلم بلند این فیلمســاز 
محسوب می شود که تمام اتفاقات آن در شبی بارانی و در قطاری 
مسافربری رخ می دهد. این فیلم به قصه زندگی شش خانواده در 
واگن های مختلف قطار می پردازد کــه با جا به جایی زمان روایت 
می شود. »جاودانگی« به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی ساخته 
شــده و عرضه و پخش بین المللی آن به عهده محمد اطبایی در 
»مستقل های ایرانی« اســت. یازدهمین دوره جشنواره جوگجا-

نتپک اندونزی از 8 تا 13 آذرماه در اندونزی برگزار می شود.

»1+5« عنوان مجموعه ای چهارجلدی در حوزه کودک و 
نوجوان است که به زودی به بازار می آید.

فرهاد حســن زاده نویســنده کودک و نوجوان، پیرامون 
انتظاراتــش از نمایشــگاه مطبوعات گفــت: توقع دارم 

نمایشــگاه شــور و حال خاصی داشته باشــد و صداهای 
مختلف از هرجایی شنیده شود. گوناگونی صداها، مطمئنا 

به فضای نمایشگاه شور و حال می دهد.
 وی افــزود: مطبوعــات کــودک و نوجوان یــا زیر نظر 
موسسه های خصوصی هستند و یا دولتی. معموال با تغییر 
دولت ها و تغییر شرایط، این رسانه ها نیز تاثیر می پذیرند 
و این آسیب رسان اســت. در حال حاضر بخش خصوصی 
نیز در این زمینه خــوب کار می کند؛ چــرا که هم تعداد 
بیشتر شــده و هم باعث ایجاد تنوع شــده که تنوع برای 

مطبوعات الزم است. 
 حسن زاده درخصوص آخرین کار خود گفت: مجموعه ای 
4 جلدی از نشــر افق با عنوان »1+5« به زودی منتشــر 
می شود که موضوع آن در رابطه با شــش کودک، 5 پسر 
و یک دختر اســت که گروهی برای انجام کارهای پلیسی 
و ماجراجویی تشــکیل می دهند. موضوع هر داســتان با 

داستان های دیگر متفاوت است.

مدیرعامل ســازمان زیباسازی شــهر تهران، از آغاز اکران های 
فرهنگی هفته کتــاب و کتابخوانی خبــر داد و گفت: همزمان 
با شــروع هفته کتاب، پایتخت رنگ و بوی کتــاب و کتابخوانی 
می گیرد. عیســی علیزاده گفت: با توجه به آغــاز هفته کتاب و 
کتاب خوانی برای دومین سال متوالی پایتخت با اکران تصاویری 
از جلد کتاب های معروف و شناخته شــده بر روی بیلبوردهای 
شــهری رنگ و بوی این هفته را به خود می گیــرد. مدیرعامل 
ســازمان زیباســازی شــهر تهران با تاکید بر اینکه این اقدام با 
توجه به شــعار هفته کتاب »ایران می خواند«، به عنوان یکی از 
فعالیت های فرهنگی سازمان انجام می شود، افزود: در این برنامه 
تابلوهای فرهنگی و بخش عمده ای از تابلوهای تجاری به اکران 
طرح روی جلد کتاب های معروف و شناخته شده اختصاص پیدا 

کرد تا به این ترتیب فضاهای شهری با این هفته هماهنگ شود.
وی با بیان اینکه با توجه به پیشــینه فرهنگــی و تاریخی ایران، 
متاسفانه سرانه مطالعه در میان شــهروندان بسیار پایین است، 
گفت: به نظر می رسد اقدامات فرهنگی، این دست شهروندان را 

به مطالعه کتاب ترغیب کند.
به گفته علیزاده، تصاویــری که در تابلوها به نمایش گذاشــته 
می شــود، طرح جلــد کتاب هــا از نویســنده  هــای معروف و 
شناخته شده در حوزه های مختلف اســت که به دو صورت تکی 
و چهارتایی در سطح شهر اکران شده و در برخی از آنها جمله ای 
معروف از آن کتاب و یا نویســنده به صورتی کــه قابل مطالعه 
باشد، قرارگرفته اســت. علیزاده با اشاره به اینکه عالوه بر این، در 
انتخاب کتاب ها، شورایی متشــکل از اساتید دانشگاه به سازمان 
زیباسازی کمک کرده اند، افزود: در نهایت بیلبوردها و عرشه های 
پل به عنــوان فضاهایی که می تواند در معرض دید شــهروندان 
باشند، برای این موضوع انتخاب شده تا بیشترین تاثیرگذاری را 

بر بازدید کنندگان داشته باشند.

تهران رنگ و بوی
 کتاب و کتابخوانی می گیرد

ادبیات

ادای دیــن دیگری از سینماســت که به گونــه متفاوتی به 
فاجعه اسیدپاشــی و قربانیان آن نگاه می کنــد. مهم ترین 
تفاوتی که این فیلم با »النتوری« دارد در این اســت که در 
قصه این اثر قصاص انجام می گیــرد. نظرها و روایات زیادی 
در باب قصاص وجود دارد. آیا واقعا باید بخشید یا به خواسته 
درونی نگاه کرد؟ درنهایت قربانی فیلــم »این زن حقش را 

می خواهد« تصمیم خودش را گرفت و قصاص را انجام داد.
محســن توکلی )کارگردان فیلم( درباره سکانس قصاص در 
این اثر می گوید: راجع به ســکانس قصاص باید بگویم اکثر 
مخاطبان موافق اجرای قصاص بودند. شخصیت اصلی فیلم 
در ســکانس های مختلف می گوید خداوند قصاص را تعیین 
کرد اما در کنارش بخشــش و مهربانی را نیز قرار داد. یعنی 
عمال می گوید قصاص حق شماســت و می توانیــد آن را ادا 
کنید اما فرصت دادن و بخشــش، ظرفیت دیگری است که 

خداوند به انسان داده است.
وی در ادامه می گوید: ما دو حرف بزرگ در فیلم داشتیم که 
مهم ترینش این بود: »خیلی باب شــده که فردی جنایتی را 
انجام می دهد و بسیار امیدوار است که باالخره مورد بخشش 
قرار می گیرد. حتی تا دقیقه آخر و زمانی که طناب دار را  بر 

گردنش می اندازند، او هنوز منتظر بخشیده شدن است.«
توکلی می افزاید: گاه مســئله یک تصادف اســت و تعمدی 
نیســت. خب می توان آن را بخشــید چون حادثه بوده؛ اما 
وقتی شخصی مثال به نامزدش نمی رســد و اسید بر صورت 
او می پاشــد یعنی این کار با تصمیم قبلی انجام شــده و از 
نظر من، به عنــوان کارگردان نه به عنوان یک انســان، باید 

قصاص شود.
کارگردان فیلم انســان ها، درباره انگیزه اش از ساخت فیلم 
می گوید: من دختر بچه دارم و معنای پدر بودن و مسئولیت 
را درک می کنــم. انگیــزه من از ســاخت ایــن فیلم فقط 
فیلمسازی و برندســازی برای خودم نبود. همیشه با خودم 
می گفتم مگر می شود بچه ای را با ناز و نعمت و سختی بزرگ 
کرد و او را به یک حدی رساند اما ســرانجام یک نفر بیاید و 
به صورت او اسید بپاشــد؟ پس تمام احساس بدی را که در 
عمق این فاجعه وجود دارد، چــه باید کرد و چگونه می توان 

بخشید؟
وی در ادامــه می گویــد: یکــی از قربانیان اسیدپاشــی را 
می شناسم که کور شده اســت. یک نفر دیگر را می شناسم 

که از ابتدا اشتباهی به صورت او اســید پاشیده شده؛ یعنی 
با فرد دیگری اشتباه گرفته شده اســت. همین فرد که یک 
آقاست، یک نقاشی کشیده که در آن دارد به پنجره ای نگاه 
می کند که پشــت آن خورشید اســت؛ یعنی همه چیز را از 
این آدم ها گرفته اند. آن وقت چطور می شود از مسببان این 

فاجعه گذشت کرد؟
توکلی درباره ورود شــخصیت پاکرو )ســحر( به خانه یک 
قربانی اسیدپاشــی می گوید: اگر دقت کنید، اسمش هم نام 
دختر فرزانه )میترا حجار( اســت و کمی نسبت به پذیرفتن 
خانم پاکــرو نرم تر می شــود. ما بــه خاطر اینکــه فضای 
مســتندگونه فیلم از بین نرود، از شــخصیت های مختلفی 
اســتفاده کردیم. خانم حجار هم که در بــازی غوغا کرده و 
اکثر فیلم را فقط با دو چشــم بازی کردند کــه در نوع خود 
بسیار سخت است. این تدوینگر سینما ادامه می دهد: ما در 
فیلم دو تا زن داریم که شیوه ســنتی پوشش را دارند یعنی 
چادری و مشکی پوش هستند. به خاطر اینکه کمی این فضا 
را بشکنیم، دختری را می آوریم که هم از نظر اخالق و هم از 
نظر پوشش، متفاوت با این فضاست. قبول دارم که جاهایی 
اغراق شده است. بیشتر حرف من از ورود این شخصیت این 
بود که ســحر اگر حواسش نباشد و همین شــرایط را ادامه 
بدهد، به عاقبت فرزانه دچار می شــود. حــاال به نوعی دیگر 
سحر، کاراکتر بسیار ســختی اســت که او را نمی فهمیم و 
نمی دانیم اصال با چه کسی صحبت می کند اما تمام اتفاق ها 
حول محــور فرزانه می گــردد. وی در توضیح بیشــتر این 
ســکانس می گوید: فرزانه می خواهد به آدم ها یاد بدهد که 
به خاطر تنبلی، تن به هر کاری ندهند. این روزها باب شــده 

که خانم هــا می گویند فالن کار را نمی کنیــم چون با رفتن 
به آنجا، به چشــم بد به ما نگاه می شــود؛ پس تنها راه این 
است که بروید گوشه خیابان. درحالی که شما باید کار کرده 

و تنبلی را از خودتان دور کنید.
تدوینگر فیلم ســینمایی اخراجی ها 3 ادامــه می دهد: در 
رابطه با اتاق 118، کســی کــه جمع و تفریق اعــداد را بلد 
باشد، متوجه خیلی چیزها می شود. البته نمی گویم من وارد 
رمل و رمالی می شــوم؛ اما در انتخاب شماره اتاق و حتی در 
صداگذاری مجبور بودیم تمام فضاسازی ها را انجام دهیم تا 
فضایی از یک خوابگاه عمومی دخترانه را متجلی شود. به هر 

حال خوابگاه دخترانه معذورات خودش را دارد.
وی درباره شرایط فروش فیلم نیز می گوید: من در این فیلم 
هر کاری کردم که نخواهم بعدا با توجیه کمی و کاســتی ها 
مواجه شــوم. کامران تفتی بســیار خوب بازی می کند. من 
در مرحله انتخاب بازیگر به خاطر اینکه احســاس می کردم 
ایشان بیشتر یک برند تلویزیونی است تا سینمایی، اعتقادی 

به ایشــان نداشــتم. اما االن 
نگاهم کامال مثبــت بوده و به 
شــدت از بازی ایشــان راضی 
هســتم. اگر فیلم به ســمت 
فروش آنچنانی نمی رود بسته 
به دالیل زیادی اســت که در 
مرحلــه پیش تولیــد و تولید، 
پیش بینی شــده بــود؛ اما به 
خاطــر انتخاب طیف بیشــتر 
انتظار  تلویزیونــی،  بازیگران 
زیــادی نمی تــوان از فروش 
آن داشــت. اما بزرگان سینما 
که فیلــم را دیده اند از کامران 
تفتی بســیار تعریف کردند و 
به اتفاق می گفتند اسم ایشان 
را به عنوان بازیگــر نقش اول 
بزنید. ولی من نمی توانم مردم 
را بکشانم به ســینما و بگویم 

کامران تفتی را ببینید و باور کنید که بازی خوبی انجام داده 
است.

توکلی درباره تلفیق موسیقی پاپ تک ساز با نقطه اوج فیلم 
نیز چنین می گوید: قبل از اینکه فیلمســاز باشم، تدوینگرم 
و با فیلمســازهای بزرگی کار کرده ام. من بیشــتر براساس 
ری اکشــن مخاطبان خــود تصمیمات نهایــی را می گیرم. 
مســئله گیتار روی پل هوایی نگاه های شــخصی متفاوتی 

داشت.
وی در پایان می افزاید: همیشــه باید بعد از اکران فیلم، یک 
معدل از کلیه شــرایط گرفت. قصه این فیلم را آقای کایدان 
ننوشــته و تعداد زیادی آدم نظر داده اند تا فیلمنامه به اینجا 
رسیده است. متاسفانه در حال حاضر در سینمای ایران، اول 
باید فکر کنیم که فیلم ســاخته شــود؛ بعد که ساخته شد، 

بنشینیم اشکاالتش را ببینیم و با آن کنار بیاییم.

کارگردان فیلم »این زن حقش را می خواهد« عنوان کرد:

مجرمتاپایدار،قصاصراباورنمیکند

خیلی باب شده که 
فردی جنایتی را 

انجام می دهد و بسیار 
امیدوار است که 

باالخره مورد بخشش 
قرار می گیرد. حتی تا 
دقیقه آخر و زمانی که 

طناب دار را  بر گردنش 
می اندازند، او هنوز 

منتظر بخشیده شدن 
است

محسن توکلی می گوید: خیلی باب شده که فردی 
جنایتی را انجام دهد و بعد امیدوار باشد که باالخره 
مورد بخشــش قرار می گیرد. حتی تا دقیقه آخر و 
زمانی که طناب دار را بر گردنش می اندازند، بازهم 

منتظر بخشیده شدن است.

 فیلم سینمایی »جاودانگی«
به جشنواره اندونزی راه یافت 

کتاب کودکانه »1+5« به زودی
 از نشر افق منتشر می شود
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اخبار کوتاه

پیشنهاد سردبیر: 
تکثیر و پرورش قوچ و میش وحشی در اسارت

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: باید 
فضایی ایجاد شود که کتاب به راحتی در اختیار مردم 

قرار گیرد.
حجت االسالم و المســلمین محمدعلی نکونام، ظهر 
امروز در دیدار با مدیرکل نهاد کتابخانه های اســتان 
و جمعی از کتابــداران، با بیان اینکــه کتاب به خوبی 
در اختیار مردم قرار داده نمی شــود، اظهار داشت: در 
حوزه گسترش فضای کتابخوانی، کارهای ارزشمندی 
شده اما هنوز هم جای کار دارد. وی افزود: باید فضایی 
ایجاد شود که کتاب به راحتی همچون فضای مجازی 

در اختیار مردم قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
مردم به دنبال این هســتند که به راحتــی به مقصد 
خود برســند و اگر کتاب مفهومی در اختیار آنها قرار 
نگیرد، جای دیگری بــه دنبال گمشــده علمی خود 

خواهند رفت.
نکونام با اشاره به ضرورت مشارکت خیران در ساخت 
کتابخانه خاطرنشان کرد: ســاخت کتابخانه یک کار 

عام المنفعه و صدقه جاری است.
امــام جمعه شــهرکرد در پاســخ به نگرانــی یکی از 
کتابداران درباره گســترش فضای مجازی و کم رنگ 
شــدن جایگاه کتاب، با بیان اینکه کتاب یک مســئله 
ریشه ای و اساسی است، گفت: فضاهای مجازی ممکن 
اســت به صورت مقطعی رونق پیدا کننــد اما به علت 
اینکه نهادینه نشــده اند، معموال قابل اعتماد نبوده و 

آن طور که باید، در دسترس نیستند.
وی تصریح کرد: لذا نباید در این زمینه نگران شــد و 
از فضای مجازی بــرای ترویج فرهنــگ کتابخوانی، 
استفاده یا از این روش مطالب را به کتاب ها لینک کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
ضرورت توجه به روحیه کتابــداران بیان کرد: روحیه 
کتابداران نیز باید شاداب شود تا زمینه عمل مبتکرانه 

و خالقانه آنها فراهم گردد.
امــام جمعه شــهرکرد با اشــاره به ضــرورت ارتباط 
تنگاتنگ بین جامعه و کتاب خاطرنشان کرد: فعالیت 
شــما به عنوان متولیــان فرهنگ، بــا کارهای همه 

مسئوالن و سخنرانی ما در این زمینه برابری می کند.
نکونام با بیان اینکه محتوای کتاب ها بسیار مهم است، 
گفت: جلوی ورود کتاب های ضالــه و منحرف کننده 

گرفته شود و کتاب های محتوایی ترویج یابد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
چهارمحال و بختیاری، دومین جشــنواره ملی عکس حمل و نقل 
جاده ای با عنوان »رهسپار« در 2 بخش آزاد و ویژه در این استان 

برگزار می شود. 
ایثار، نماز، دفــاع مقدس، ایمنــی، طبیعت، حمل بــار، احترام 
به قانــون، پلیس و همیــار پلیس، جــاده و راهــداری، راکبین 
موتورسیکلت، عابرین پیاده، گذشــته، حال و آینده حمل و نقل 
جاده ای، از موضوعات بخش آزاد و ســوگواری ایام محرم و صفر 
 و پیــاده روی اربعین، از موضوعــات بخش ویژه این جشــنواره 

است.
 هنرمندان رشته عکاســی می توانند حداکثر با ارائه 5 اثر در هر 
بخش و یا در یک یا چند موضوع مختلف این جشــنواره شرکت 
کنند. 20 آذرماه ســال جــاری آخرین مهلت ارســال آثار برای 

شرکت در این جشنواره اعالم شده است.
 متقاضیان مــی توانند آثار خود را یا از طریق پســت به نشــانی 
شــهرکرد، بلوار آیــت ا... طالقانــی، مجتمــع ادارات، اداره کل 
راهداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال و بختیاری، 
 دبیرخانه جشــنواره و یا از طریق پســت الکترونیک به نشــانی 

charmahal@rmto.ir ارسال کنند.
از عالقه مندان خواسته شده است برای اطالع از شرایط و دریافت 
charmahal. فرم شــرکت در جشــنواره، به نشــانی اینترنتی

rmto.ir مراجعه کنند و یا با شــماره تلفــن 03832244852 
تماس بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
این استان در مدیریت بحران حوادث و سوانح کشور رتبه نهم را 

به خود اختصاص داده است.
 ســتار فرهادی با اشــاره به وجود 30 گســل اصلی و فرعی در 
چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به شــرایط توپوگرافی، 80 
درصد مساحت این استان در شــیب باالی 15درصد قرار دارد و 

میانگین شیب استان 23 و 3 دهم درصد است.
 وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری در جابه جایی روســتاهای 
 در معرض خطر، رتبه نخســت کشــور را به خود اختصاص داده 

است.
فرهادی اضافه کرد: 185 روســتای اســتان با شــیب باالی 50 
درصد، در معرض خطر رانش زمین قرار دارد و تاکنون 85 روستا 

در قالب 55 شهرک جابه جا شده اند.
 وی بارندگی های باالی 10 میلی متر به مدت چند روز در سال، 
طوفان، یخبندان، رانش زمین و رعد و برق را از مهم ترین حوادث 

غیر مترقبه در چهارمحال و بختیاری برشمرد.
 فرهادی با اشاره به وجود 3 هزار و 200 کیلومتر رودخانه دائمی 
و فصلی در اســتان افزود: کانون های جمعیتــی در اطراف این 

رودخانه ها مستقر هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری 
گفت: در راســتای جلوگیری از انقراض برخی گونه های 
در معرض خطر و احیای زیستگاه های آسیب دیده، طرح  
تکثیر و پرورش در اسارت قوچ و میش وحشی، در حاشیه 

رودخانه زاینده رود در حال اجراست. 
شــهرام احمــدی افــزود: این طــرح به همــت یکی از 
محیط بانان افتخاری و دوســتداران محیط زیست در یک 
هکتار از زمین های شهرستان ســامان اجرا شده است و 

در حال حاضر 11 رأس قوچ و میش وحشی در این مکان 
فنس کشی  و پرورش داده می شود.

 وی بــا بیان نگهــداری گونه های جانوری زخمی شــده 
توسط شــکارچیان در این مکان اضافه کرد: چنانچه این 
حیوانات قابلیت بازگشــت به محیط قبلی خود را داشته 
باشند، رها می شوند و در غیر این صورت در همین مکان 

از آنها نگهداری خواهد شد.
 احمدی ادامه داد: این طرح باعث شــده که افراد زیادی 

برای مشــاهده ایــن حیوانات بــه اســتان چهارمحال و 
بختیاری سفر کنند. 

وی»به روز کردن تجهیزات حفاظتی« افزایش پرســنل 
حفاظتی و اجرای طــرح های جامع مدیریــت مناطق را 
ازجمله اقدامات جهت حفظ گونه های جانوری برشمرد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری 
گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون، بیش از 300 نفر در 
زمینه انواع تخلفات زیست محیطی در این استان دستگیر 
و به مراجع قضایی معرفی شــدند. احمدی افزود: در حال 
حاضر بیش از 2۹4 گونه جانوری در اســتان چهارمحال و 

بختیاری شناسایی شده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

فضای کتابخانه ها
 گسترش یابد

جشنواره ملی عکس رهسپار 
برگزار می شود

کسب رتبه نهم مدیریت بحران
 در کشور

تکثیر و پرورش قوچ و میش وحشی در اسارت

ویژه

فرهاد خلیل مقدم روز چهارشــنبه در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: ۹3 کتابخانه در سطح استان فعال هســتند که از این 
تعداد، 13 کتابخانه مشــارکتی و 50 کتابخانه نهادی هستند.

وی گفت: از 50 کتابخانه نهــادی، 13 کتابخانه در دولت تدبیر 
و امید بازسازی شده است. مدیرکل امور کتابخانه های عمومی 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال جاری دو کتابخانه 
در روســتای دزک و امام قیس به بهره برداری رسید و تا پایان 

سال نیز سه کتابخانه در این استان احداث می شود.
خلیل مقدم افزود: سرانه فیزیکی کشــور به ازای هر 100 نفر، 

1۷0 متر بوده که این رقم در استان ما 310 متر است.
مدیــر کل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان چهارمحال و 

بختیاری افــزود: تاکنــون 30درصد از کتابخانه های ســطح 
استان با سیســتم روشــنایی و رنگ آمیزی و نحوه چیدمان، 

شاداب سازی شدند.
مدیرکل امــور کتابخانه های عمومی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: تمامی کتابخانه های اســتان مجهز بــه اینترنت و تحت 
پوشش سامانه ســامان بوده و با اســتفاده از این سامانه، همه 

کتابخانه ها به یکدگیر وصل هستند.
خلیل مقدم بیان کــرد: در حوزه فرهنگی نیز در ســال جاری 
232 نشست مدرســه ای و کتابخانه ای و همچنین دو نشست 
ملی مطالعــات اقتصــادی و مطالعــات روانشناســی برگزار 

شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد: امســال جشــنواره ملی کتابخانه رضوی با شرکت 
بیش از پنج هزار نفر در ســطح اســتان برگزار شــد که از این 

تعداد، یک هزار و 400 نفر آنها کودکان بودند.
مدیرکل امــور کتابخانه های عمومی چهارمحــال و بختیاری 
یادآور شد: در سطح استان 4۶ ایســتگاه مطالعه فعال هستند 

و هر 15 روز یک بار کتاب ها تعویض می شوند.
خلیل مقدم تاکید کرد: این هفته بــه نام هفته کتاب، کتابخانه 
و کتابدار نامگذاری شده اســت و اداره کل برنامه های متنوعی 
در این خصــوص دارد که دیدار با خانواده شــهدا و غبارروبی و 

تجدید میثاق با شهدا، از برنامه های مربوط به آن است.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان چهارمحال و بختیاری 
گفت: امروز پنج ســازه کوچک به نام دوســت سبز با همکاری 
فضای سبز و شــهرداری رونمایی خواهد شــد. وی گفت: فردا 
نیز همایش تجلیــل کتابداران و کتابخوانان در فرهنگســرای 
شهرکرد با حضور مسئوالن کشــوری، برگزار شده و 11 نفر از 

برگزیدگان در حوزه کتاب تجلیل خواهند شد.
 خلیل مقدم همچنین عنوان کرد: هشت نفر از کتابداران استان 
در همایش کتابداران که در تهران برگزار خواهد شــد، شرکت 
می کنند. مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: در روز 2۶ آبان ماه نشست ملی کتابخوانان 
تخصصی مطالعات روانشناســی، با حضور اســاتید این حوزه 
برگزار خواهد شد. وی گفت:  ۹0 نشســت کتابخانه ای نیز در 

مدارس با همکاری آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد: ســاختمان قدیمی کتابخانه بعثت در شــهرکرد 
تخریب شده و توســط خیرین در حال مرمت است. وی ادامه 
داد: کتابخانه نابینایان رودکی در شهرســتان شــهرکرد و نیز 
کتابخانه نابینایان فجر در شهرستان بروجن، نیازمند بهسازی و 

مرمت است که در این راستا کمک خیرین را می طلبد.

 این هفته 
به نام هفته 

کتاب، کتابخانه 
و کتابدار 

نامگذاری شده 
است و اداره 

کل برنامه های 
متنوعی در این 

خصوص دارد

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری:

۹۳کتابخانه عمومی در چهارمحال و بختیاری فعال است

 مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی چهارمحــال و بختیــاری، از فعالیــت۹۳ کتابخانــه عمومی
در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

تحدید حدود اختصاصی
8/410 شماره: 1395/14/294212-95/8/15 چون تحدید حدود ششدانگ زمین 
تحت پالک 677 فرعی 16 اصلی واقع در بخش ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام خانم سلطنت حشــمتی فرزند مرتضی قلی و غیره در جریان ثبت بوده و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز  دوشنبه مورخ 95/10/27 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
 قضائی مبادرت نماید و در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشــار:1395/08/22  م الف:243 شیخ 

سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)218 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/348 شماره صادره : 1395/43/293225 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 31/9585 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام 
محمد مددکن فرزند عباس مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
95/09/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشــار: 1395/08/22 م الف: 24585 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)140 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

8/231 شــعبه پنجم اجرای احکام شــورای حل اختالف، در خصوص کالسه 
پرونده 3778/95 ش ج 5 له فرزاد کولیوند اورزمانی و علیه مسعود باقری طادی 
و زهرا صالحی به آدرس اصفهان خ شیخ صدوق شمالی کوچه سه آسیاب بن 
بست آخرین منزل ســه طبقه طبقه دوم بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به 
مبلغ 103/940/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح یک دستگاه خودرو 
سواری سیترووان تیپ زانتیا مدل 1382 دارای شــماره موتور 30300106 و 
شماره شاســی 512281106818 به شــماره انتظامی 916 م 24 ایران 53 می 
باشد که اتومبیل مذکور در قسمت بدنه به جهت طول مدت توقف دچار زایل شدن 
رنگ گردیده در موتور تعویض شده – الستیک ها جلو و عقب صاف و کارآیی 
رنگها صفر درصد است تودوزی قابل قبول است موتور به سبب توقف طوالنی 
مدت قابل امتحان نبود کــه با توجه به مدل، نوع و وجــود نواقص  و معایب و با 
استخراج از بازار معامالت این نوع وسیله نقلیه قیمت پایه جهت انجام تشریفات 
مزایده مبلغ 135/000/000 ریال مســاوی سیزده میلیون و پانصد هزار تومان 
تعیین می گردد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر 
دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/9/7 در ســاعت 11 تا 12 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه 
مزایده می توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز مزایده به 
شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال 
 توقیف شده بازدید نماید. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  
م الف: 23787 اجرای احکام شــعبه 5 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )284 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

8/232 اجرای احکام شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالســه 950236 ج ح/22 خواهــان خانم نرجس صالحی 
خوانده آقای محمد عبدالهی، مبنی بر فروش یک واحد آپارتمان به شماره پالک 
ثبتی 3/1964 مفروز و مجزی شــده از 846 فرعی از اصلی، به نشانی اصفهان، 
خیابان خیام)خرم(، کوی الیادران، بن بست شــهید نصر اصفهانی، انتهای بن 
بســت، پالک 21 و کدپستی 8183815541 جلســه مزایده ای در تاریخ 95/9/6 
روز شــنبه ســاعت 9/30 الی 10 صبح در محل اجرای احکام شعبه 22 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در )اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از 

ساختمان مرکزی دادگستری کل اســتان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، مجتمع 
اجرای احکام حقوقی – طبقه دوم( برگــزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده از مورد مزایده به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و کســانی حق 
شــرکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده 
دادگستری اصفهان به شــماره 2171290210008 )بانک ملی( واریز نموده و 
فیش آن را همراه داشته باشند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده فرد یا 
افرادی هستند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. اوصاف ملک بر اساس نظریه 
کارشناسی: یک واحد آپارتمان واقع در بخش 14 ثبتی غرب استان اصفهان به 
مساحت 107/4 متر مربع با شماره ملک 3/1964 فرعی مفروز و مجزی شده از 
846 فرعی از اصلی مذکور قطعه صفر تفکیکی ثبت شده در دفتر شماره 1133 
صفحه 431 به شماره ثبت ملک 250362 با شماره چاپی سند 062239 ب 94 با 
قدرالسهم 3 دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان فوق به نام خانم نرجس صالحی 
و ســه دانگ دیگر به نام محمد عبدالهی به ثبت رسیده است و همچنین آپارتمان 
در طبقه اول یک مجموعه 3 واحدی به متراژ 107/4 متر مربع با قدمت حدود 10 
سال با اسکلت بتنی و ســقف تیرچه و بلوک و نمای سنگ و آجر، درب ورودی 
و پارکینگ و درب و پنجره های ضلع جنوبی فلزی و  پنجره های ضلع شــمالی 
آلومینیوم می باشد. دربهای داخلی چوبی و کابینت آشپزخانه MDF، آپارتمان 
فوق دارای 2 عدد اتاق خواب یکی در ضلع جنوبی که دارای یک باب تراس مسقف 
به مساحت 4/64 متر مربع و دیگری در ضلع شمالی می باشد. کف و دیوارهای 
آشپزخانه و سرویس بهداشــتی و حمام کاشی و سرامیک می باشد دیوارهای 
داخلی با گچ و رنگ پوشیده شده اســت و سیستم گرمایشی به صورت بخاری 
گازی و سیستم سرمایشی به وسیله کولرآبی تأمین شده است. با در نظر گرفتن 
جمیع جهات کارشناسی و همچنین عرضه و تقاضای ملک در زمان مباشرت به 
ارزیابی و تعیین قیمت و موقعیت محلــی و نوع مالکیت، ملک فوق و دیگر عوامل 
موثر در ارزش گذاری ملک فوق قیمت روز ششــدانگ آپارتمــان فوق معادل 
2/250/000/000 ریال) معادل دویســت و بیســت و پنج میلیون تومان( تعیین 
و اعالم می گردد. الزم به ذکر اســت که آپارتمان فوق در تصرف خوانده آقای 
محمد عبدالهی می باشــد.  م الف: 23796 اجرای احکام شعبه 22 دادگاه حقوقی 

اصفهان )482 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/353 شماره صادره : 1395/43/293323 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 45/381 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام 
ابراهیم لری کفشرانی فرزند جعفر علی مفروز و در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/09/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/08/22 م الف: 24749 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

8/385 چون تحدیدحدود ششــدانگ یکباب خانه به پالک شــماره 1477 فرعی 
از 3431 اصلی واقع در روســتای بیاضه بخش پنــج خوروبیابانک بنام آقای 
محمد حســن حیدر فرزند  فضل اله درجریان ثبت اســت به علت  اعتراض هیت 
امنا آستان مقدس امامزاده ابومحمد ابراهیم بیاضه درخصوص ثبت پالک فوق 
الذکر تحدید حدود عمومی به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای مالک تحدیدحدودملک مرقوم درروزدوشــنبه 
مورخ 95/9/22ساعت 9 صبح درمحل شروع وبه عمل خواهدآمد لذابه موجب 
این آگهی به مالک ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابنداعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت30 روز پذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره بایســتی باتقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذوبه این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار شنبه  95/08/22 م الف: 255 محمد علی بیطرف 

رئیس ثبت خوروبیابانک)161 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

8/384 چون تحدیدحدود ششــدانگ یکباب خانه به پالک شــماره 1478 فرعی 
از 3431 اصلی واقع در روســتای بیاضه بخش پنــج خوروبیابانک بنام آقای 
محمد حســین حیدر فرزند بمانعلی درجریان ثبت اســت به علت  اعتراض هیت 

امنا آستان مقدس امامزاده ابومحمد ابراهیم بیاضه درخصوص ثبت پالک فوق 
الذکر تحدید حدود عمومی به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای مالک تحدیدحدودملک مرقوم درروزدوشــنبه 
مورخ 95/9/22ساعت 9 صبح درمحل شروع وبه عمل خواهدآمد لذابه موجب 
این آگهی به مالک ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابنداعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت30 روز پذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره بایســتی باتقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذوبه این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار شنبه  95/08/22 م الف: 254 محمد علی بیطرف 

رئیس ثبت خوروبیابانک)160 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/350 شماره صادره : 1395/43/293291 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 337 فرعی از 37/55 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
هیات به نام مصطفی نصر اصفهانی فرزنــد محمد علی مفروز و در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 95/09/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/08/22 م الف: 24746 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/429 شماره صادره : 1395/43/293267 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 3607 فرعی از 40/443/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای هیات به نام معصومه خاتون رمضانی لمجیری فرزند کریم و شریک مفروز 
و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 95/09/17 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
 اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهــی در محل حضور

 یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
1395/08/22 م الف: 24974 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)147 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/238 شــماره: 1395/14/285709-95/7/25 چون تحدید حدود ششــدانگ 
عمارت تحت پالک 16/1131 واقع در بخش 6 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام محمد ابراهیم جواهری فرزند محمد صادق و غیره در جریان ثبت بوده و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز  پنج شنبه مورخ 95/10/9 راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
 قضائی مبادرت نماید و در غیر ایــن صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشــار:1395/08/22  م الف:224 شیخ 

سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)217 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه)نوبت دوم(

8/279 شماره بایگانی: 941198 جناب آقای کرمعلی فراست فرزند محمد علی 
شغل آزاد به نشانی مجهول المکان بدین وســیله به شما اخطار می گردد ظرف 
مدت 10 روز پس از رویت اخطاریه جهت اجرای حکم طالق صادره از شعبه اول 
دادگاه حقوقی گلپایگان به شماره بایگانی 941198 به دفتر طالق 8 خوانسار واقع 
در میدان امام پاســاژ مانی طبقه 3 واحد 9 مراجعه نمایید.  م الف:226 سردفتر 

طالق 8 خوانسار )69 کلمه،1 کادر(   

تحدید حدود اختصاصی
8/409 شــماره: 1395/14/294045-95/8/15 چون تحدید حدود ششــدانگ 
بناهای تحتانــی و فوقانی تحت پالک 340 فرعی 5 اصلــی واقع در بخش 4 ثبت 
خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام آقای اسدا... عزیزی فرزند حیدر در جریان 
ثبت بوده و به علــت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز  شــنبه مورخ 95/9/13 راس ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مجاورین و صاحبــان امالک طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی مبــادرت نماید و در غیــر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نمایــد و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ 

انتشار:1395/08/22  
م الف:241 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)219 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

8/233  اجرای احکام شــعبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
950124 ج 14 له سید مهدی هاشمی گرم دره و علیه 1- نسرین نظری 2- محمد 
الهیان هر دو به نشانی اصفهان- خ صمدیه- نرسیده به پاساژ تارا 4- فروشگاه 
امداد ایمن- کدپســتی 8137714861 به خواســته مطالبه مبلغ 131/847/204 
ریال بابت اصل خواسته و خسارات  و مبلغ 6/324/860 ریال بابت حق االجرای 
دولتی جلســه مزایده ای در روز یکشــنبه مورخ 95/9/7 ســاعت 10-10/30 
در محل اجرای احکام شــعبه 14 حقوقــی اصفهان واقع در خ شــهید نیکبخت 
– 200 متر بعد از ســاختمان مرکزی- ســاختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه 
 سوم- واحد 6 برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده عبارت است

 از مقدار 4/06 حبه مشــاع از 3 دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 5985 واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان ملکی نسرین نظری به آدرس اصفهان- خ مسجد سید- 
کوچه مبلغ- کوچه صدیقی- کدپســتی 8137714861 که طبق نظر کارشناسی 
ملک مذکور عبارتست از یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه حدود 266/58 
متر مربع و اعیانی حدود 185 متر مربع در یک طبقه و ســاخت نســبتًا قدیمی و 
قسمتی مخروبه با دیوارهای آجری و خشتی و سقف تیرچوبی و قسمتی نیمه 
فلزی با مشخصات اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی دارای نمای داخلی بدنه 
گچ و پالستر، کفها موزائیک و ســیمان، دربها چوبی فلزی و حیاط بدنه پالستر 
و کف موزائیک ودارای امکانات مورد نیاز شــهری آب و برق و گاز می باشد. 
ملک فوق در حال حاضر خالی از سکنه می باشــد. لذا با توجه به موارد فوق و 
کلیه عوامل موثر در قضیه، ارزش ششــدانگ پالک فوق مبلغ 2/455/000/000 
 ریال ارزیابــی گردیده اســت که با توجــه به مبلغ مــورد مطالبــه خواهان و

 حق االجرا که جمعًا مبلغ 138/172/064 ریال می باشد معادل مقدار 4/06 حبه 
مشاع از 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ پالک فوق می باشــد. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از مزایــده از ملک فوق واقــع در آدرس اعالمی بازدید نمایند. 
کسانی حق شرکت در جلســه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ مزایده 
 را به همراه داشته باشــند برنده مزایده فردی اســت که باالترین قیمت را ارائه

 دهد.  
م الف: 23793 اجرای احکام شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهان )360 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/463 در خصوص پرونده کالسه 950651 خواهان احمد اعتباری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه و افزایش خواســته به مبلغ 12/600/000 تومان می باشــد به 
طرفیت شیدا قیاسیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
95/10/5  ســاعت 9 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24896 
شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 

2 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2004   | November  12  ,2016  |  16Pages pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی،  سیاسی، اقتصادی و  ورزشی | شماره  2004  |  شنبه  22 آبان 1395 |  12  صفر   1438 

مفاد آرا
8/465 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1-رای شماره 8173 مورخ95/06/29 آقای حسین محمدی فرزند مختار بشماره 
کالسه 2890 و به شماره شناســنامه 31 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142179621 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 68/33 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 750/2 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 16954 مورخ 51/03/09 دفترخانه 63 مالحظه 

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

2- رای شــماره 4825 مــورخ 94/03/28  آقای اصغر محمــدی فرزند حیاتی 
بشماره کالسه 2067 و به شماره شناســنامه 1322 صادره از فریدونشهر به 
شماره ملی 5759414607 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/30 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 333 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ســند رســمی 1073 مورخ 93/12/28 

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

3- رای شــماره 4240 مورخ 94/03/17 خانم عشرت محمدی جوآبادی فرزند 
عباس بشماره کالسه 3988 و به شماره شناســنامه 9 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142193251 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 230 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 481 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر ثبت در شامل سند رســمی )وکالتنامه(29455 

مورخ 78/04/09  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 8070 مورخ 95/06/28  آقای احمد رحمتی فرزند محمدرضا 
بشماره کالســه 0602 و به شماره شناســنامه 11829 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140371312 نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی 
تجاری به مســاحت 148 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3061 فرعی از 
158 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر ثبت در صفحه 476 

دفتر 600 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 8353 مورخ 95/06/31  خانم فاطمه فخاری فرزند اکبر بشماره 
کالسه 0807 و به شماره شناســنامه 20339 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140202944 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/84 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 145 فرعی از  113 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی ثبت در صفحه 91 دفتر 429 و 
ثبت در صفحه 94 دفتر 422 سعید مالیی سهیال مالیی مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6-رای شماره 7774 مورخ 94/11/25  آقای محمد کاظم رضایی آدریانی فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 3239 و به شــماره شناسنامه 109 صادره از عراق به 
شماره ملی 4723522441 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/41 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 410 فرعی از  107 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 103840 مورخ 78/12/36 دفترخانه 

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

7-رای شــماره 8217 مورخ 95/06/29  آقای حســن آقایی فروشــانی فرزند 
عبدالحسین بشماره کالســه 0475 و به شماره شناســنامه 11822 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1140494392 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت 19/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1148 فرعی از  72 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از نوبر شکرانی سند 

11897 مورخ 30/12/28 دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8-رای شماره 6533 مورخ 95/05/20 آقای اکبر رحمتی اندانی  فرزند فتحعلی 
بشماره کالســه 0439 و به شماره شناســنامه 160 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141604515 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/08 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 334 فرعی از  105 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 105289 مورخ 79/07/23 دفترخانه 

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

9- رای شــماره 6800 مــورخ 95/05/24 آقــای نادعلــی خــوش اخــالق 
ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0717 و به شماره شناسنامه 
150 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140987348 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 133/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2610 
فرعی از  87 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در 
صفحه 380 دفتر 341 و دفتر 211 صفحه 55 و ثبــت در صفحه 383 دفتر 341 
امالک سند 32232 مورخ 79/04/12 سند 42615 مورخ 66/09/22 دفترخانه 46 

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

10-رای شــماره 6608 مورخ 95/05/21  آقای اکبر نوروزی فروشانی فرزند 
نادعلی بشماره کالسه 1290 و به شماره شناسنامه 1 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141501910 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 304/94 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 404 فرعی از  119 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 71198 مورخ 70/08/11 دفترخانه 

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

11-رای شــماره 4429 مورخ 95/03/29  خانم ســلطنت زمانــی فرزند محمد 
بشماره کالسه 1662 و به شماره شناسنامه 345 صادره از آبادان به شماره ملی 
1817052608 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 500/1 فرعی از  107 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 2852 مورخ 82/04/29 دفترخانه 139 

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

12- رای شماره 4430 مورخ 95/03/29 آقای حســن پیمانی فروشانی فرزند 
محمدعلی بشماره کالسه 1661 و به شــماره شناسنامه 306 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141606976 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 107 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 500/1 فرعی از  107 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ســند 2852 مورخ 

82/04/29 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13-رای شماره 5241 مورخ 95/04/31 آقای احمد آقاکوچکی فروشانی فرزند 
عبدالرحیم بشماره کالسه 0937 و به شماره شناسنامه 401 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1291115390 نسبت به ششدانگ یک باب خانه دو طبقه و مغازه 
متصله  به مساحت 190/72 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 931 فرعی از 
72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 87414 مورخ 

70/07/14 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14-رای شماره 2271 مورخ 94/12/27  آقای عبدالرحمن عابدی خوزانی فرزند 
فتح اله بشماره کالسه 0588 و به شــماره شناسنامه 10867 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140361635 نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
21/58 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 169 فرعی از  172 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 331 دفتر 144 امالک 

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

15-رای شماره 3570 مورخ 95/03/18  خانم سهیال حاجی حیدری فرزند اکبر 
بشماره کالسه 5289 و به شــماره شناســنامه 17486 صادره به شماره ملی 
1140174002 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 133 فرعی از  116 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 127989 مورخ 80/03/13 

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

16-رای شــماره 3571 مــورخ 95/03/18  آقای قنبرعلی کشــاورزی  فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 5290 و به شماره شناسنامه 15465 صادره به شماره 

ملی 1815596181 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 133 فرعی از  116 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 127989 مورخ 80/03/13 

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

17-رای شــماره 6044 مورخ 94/10/25 آقای ســید تقی میرعالئی میرآبادی 
فرزند ســید ابوالفضل بشماره کالســه 2479 و به شماره شناســنامه 1444 
صادره از نجف آباد به شماره ملی 1090594151 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 82/67 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 736 فرعی از  99 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 140001 مورخ 

81/09/26 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18-رای شماره 6767 مورخ 95/05/24  خانم رباب اعمازاده فرزند علی بشماره 
کالسه 0998 و به شماره شناســنامه 24 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141471248 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
181/47 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 696 فرعی از 112 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 25608 مورخ 88/09/16 ثبت در 

صفحات 222 و 225 دفتر 545 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 6768 مورخ 95/05/24  آقای علی کاظمی اندانی  فرزند علی اکبر 
بشماره کالسه 0999 و به شماره شناســنامه 3010 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140553712 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 181/47 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 696 فرعی از 112 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 25608 مورخ 88/09/16 

ثبت در صفحات 222 و 225 دفتر 545 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20-رای شماره 6759 مورخ95/05/24  آقای سید حمیدرضا ابطحی فروشانی 
فرزند سید مهدی بشماره کالسه 0735 و به شماره شناسنامه 1702 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141326019 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 159 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 444 فرعی 
از  84 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 

86 و 83 دفتر 524 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 6760 مورخ 95/05/24  خانم بتول رستمی دستگردی فرزند 
احمد بشماره کالسه 0736 و به شماره شناسنامه 2162 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141330601 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 159 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 444 فرعی از  84 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 86 و 83 دفتر 

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

22-رای شماره 4077 مورخ 94/09/13  آقای سید ابوالفضل میرکاظمی فرزند 
سید سجاد بشماره کالسه 2027 و به شماره شناسنامه 16040 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142375137 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 172/02 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 287 و 288 و 
290  فرعی از  82 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 

215919 مورخ 91/12/06  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 40476 مورخ 94/09/13 خانم زهرا اسدالهی خوزانی فرزند 
عباسعلی بشماره کالسه 2026 و به شماره شناسنامه 12352 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142338363 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 172/02 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 287 و 288 و 
290  فرعی از  82 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 

215919 مورخ 91/12/06  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24-رای شــماره 6615 مورخ 95/05/21  آقای حمید جعفــری  فرزند محمود 
بشماره کالسه 1213 و به شماره شناســنامه 1667 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140827952 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/27 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل سند 230677 مورخ 92/11/06 دفترخانه 72 مالحظه و 

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

25- رای شماره 6546 مورخ95/05/20  خانم طلعت عموئی خوزانی فرزند فتح 
اله بشماره کالسه 2956 و به شماره شناسنامه 10729 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140360256 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/30 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 336/1 فرعی از  82 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 219791 مورخ 92/07/29 دفترخانه 

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

26-رای شماره 8368 مورخ95/06/31  حمیدرضا کبیری فرزند حسین بشماره 
کالسه 0593 و به شماره شناسنامه 344 صادره به شماره ملی 1283597845 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 415/82 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 8545 فرعی از  75 ا0صلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل مع الواسطه از مالک رســمی علیرضا آزیدهاک ثبت در صفحه 479 

دفتر 656 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27-رای شــماره 8354 مورخ 95/06/31 خانم عزت صرامی فروشانی فرزند 
میرزا محمد بشماره کالسه 5581 و به شماره شناسنامه 60 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141507651 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه به مســاحت 140/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 995 فرعی 
از 72 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند 37278 
مورخ 64/10/03 دفترخانه 59 و سند 64533 مورخ 94/12/12 و 64531 مورخ 

94/12/12 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شماره 8355 مورخ 95/06/31 آقای سید حسن مصطفوی فروشانی 
فرزند سید علی بشــماره کالسه 0400 و به شماره شناســنامه 362 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141172267 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 140/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 995 فرعی 
از 72 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند 37278 
مورخ 64/10/03 دفترخانه 59 و سند 64533 مورخ 94/12/12 و 64531 مورخ 

94/12/12 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 8356 مورخ 95/06/31 آقای ســید علی مصطفوی فروشانی 
فرزند سید حسن بشماره کالسه 0401 و به شماره شناسنامه 113878 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1141484420 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 140/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 995 فرعی 
از 72 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند 37278 
مورخ 64/10/03 دفترخانه 59 و سند 64533 مورخ 94/12/12 و 64531 مورخ 

94/12/12 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30-رای شماره 6639 مورخ 95/05/23 آقای نبی اله کارخیران خوزانی فرزند 
نصراله  بشماره کالسه 1380 و به شــماره شناسنامه 2095 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141120518 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 147 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 99/1 فرعی از 85 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 109597 مورخ 
77/11/26 و 108269 مورخ 80/09/22 و 108734مورخ 80/11/23 دفترخانه 

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

31- رای شماره 6637 مورخ 95/05/23 آقای نصراله کارخیران خوزانی فرزند 
عباسعلی  بشماره کالسه 1381 و به شــماره شناسنامه 261 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141474573 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 147 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 99/1 فرعی از 85 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 109597 مورخ 
77/11/26 و 108269 مورخ 80/09/22 و 108734مورخ 80/11/23 دفترخانه 

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

32-رای شماره 6786 مورخ 95/05/24 خانم فاطمه صفار خوزانی فرزند رضا 
بشماره کالسه 0031 و به شماره شناســنامه 6171 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142289745 نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 200 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 85 فرعی از  110 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 140 دفتر 496 
امالک سند 1785 مورخ 82/11/07 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
33- رای شــماره 6785 مورخ 95/05/24 آقای قدمعلی خدامرادی فرزند محمد 

بشماره کالسه 0030 و به شماره شناســنامه 1001 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141152096 نسبت به 4/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 200 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 85 فرعی از  110 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 566 دفتر 223 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34-رای شــماره 6745 مورخ 95/05/23 آقای محمد انتظاری خوزانی  فرزند 
سیف اله  بشماره کالسه 0201 و به شماره شناسنامه 4111 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141664895 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 163مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 381 فرعی از 115  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 265 

دفتر 191 و 259 دفتر 19  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 6744 مورخ 95/05/23 آقای آرش انتظاری خوزانی  فرزند 
سیف داوود  بشماره کالســه 0199 و به شماره شناســنامه 4267 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1142270718 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 163مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 381 فرعی از 
115  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

265 دفتر 191 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36-رای شــماره 6781 مورخ 95/05/24 خانم زهرا جعفری هرســتانی فرزند 
فتحعلی  بشماره کالسه 0444 و به شــماره شناسنامه 2913 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141338149 نســبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 155 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 51 فرعی از  106 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 13 و 
541 دفتر 128 و 125 ســند 192445 مورخ 88/07/24 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

37-رای شــماره 6782 مــورخ 95/05/24 آقای روح اله کریمــی فرزند محمد  
بشماره کالسه 0446 و به شــماره شناســنامه 234 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141668661 نسبت به 5 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 155 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 51 فرعی از  106 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 13 و 541 
دفتر 128 و 125 سند 192445 مورخ 88/07/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38-رای شماره 6524 مورخ 95/05/19 آقای غالمحسین پرنده خوزانی فرزند 
غالم رضا  بشماره کالسه 3105 و به شماره شناسنامه 172 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141488183 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
127/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 129 فرعی از  115 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 348 دفتر 563 

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

39-رای شــماره 6525 مورخ 95/05/19 خانــم ربابه پرنــده خوزانی فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 3106 و به شماره شناسنامه 332 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141539731 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
128/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 129 فرعی از  115 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 414 دفتر 559 امالک 

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

40-رای شــماره 8080 مورخ 95/06/28 خانم محترم شاهین ورنوسفادرانی  
فرزند حسین  بشماره کالســه 0292 و به شماره شناســنامه 198 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140952171 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 1537 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 50/4 فرعی از  119 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3852 مورخ 40/08/14 

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

41-رای شماره 6609 مورخ 95/05/21 آقای عادل زمانی  فرزند اکبر بشماره 
کالسه 2756 و به شــماره شناســنامه 874 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141318709 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 244/5 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 101 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامه 230278 مورخ 94/09/22 دفترخانه 73  

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

42- رای شــماره 6628 مورخ 95/05/23 آقای حمیدرضا علی اصغری فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 1081 و به شماره شناسنامه 1130031561 صادره به 
شماره ملی 1130031561 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 171/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1 فرعی از  115 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7255 مورخ 94/09/28 
دفترخانه 388 و سند 5961 مورخ 93/08/27 دفترخانه 388 و سند 38930 مورخ 

85/05/18 دفترخانه 35 صلح شرطی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 6627 مورخ 95/05/23 آقای ماشــاهلل علــی اصغری فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 1080 و به شماره شناسنامه 2427 صادره به شماره 
ملی 1141226960 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1 فرعــی از  115 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 7255 مورخ 94/09/28 
دفترخانه 388 و سند 5961 مورخ 93/08/27 دفترخانه 388 و سند 38930 مورخ 

85/05/18 دفترخانه 35 صلح شرطی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 6630 مورخ 95/05/23 خانم پریســا حاج هاشمی فرزند ولی 
اهلل بشماره کالسه 0137 و به شماره شناســنامه 2741 صادره به شماره ملی 
1141298147 نســبت به 2دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1 فرعــی از  115 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 7255 مورخ 94/09/28 
دفترخانه 388 و سند 5961 مورخ 93/08/27 دفترخانه 388 و سند 38930 مورخ 

85/05/18 دفترخانه 35 صلح شرطی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 6629 مورخ 95/05/23 خانم پروین نکویــی فرزند عزت اهلل 
بشماره کالسه 0136 و به شماره شناسنامه 1130143538 صادره به شماره 
ملی 1130143538 نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1 فرعــی از  115 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 7255 مورخ 94/09/28 
دفترخانه 388 و سند 5961 مورخ 93/08/27 دفترخانه 388 و سند 38930 مورخ 

85/05/18 دفترخانه 35 صلح شرطی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 8350 مــورخ 95/06/31 آقــای جعفر علی اصغــری فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 1075 و به شماره شناسنامه 2409 صادره به شماره 
ملی 1141192748 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به صورت 
صلح شرطی به مساحت 172/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1 فرعی 
از  115 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 7256 
مورخ 94/09/28 دفترخانه 388 و ســند 38930 مورخ 85/05/18 دفترخانه 35 

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

47- رای شــماره 8352 مــورخ 95/06/31 خانــم مرضیــه حــاج حیــدری 
ورنوسفادرانی  فرزند رضا  بشماره کالسه 0133 و به شماره شناسنامه 7129 
صادره به شــماره ملی 1142296301 نســبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به صورت صلح شــرطی بــه مســاحت 172/80 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1 فرعی از  115 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 7256 مورخ 94/09/28 دفترخانه 388 و سند 38930 

مورخ 85/05/18 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 8351 مورخ 95/06/31 آقای رجبعلی علــی اصغری فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 1076 و به شماره شناســنامه 500 صادره به شماره 
ملی 1141680475 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به صورت 
صلح شرطی به مساحت 172/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1 فرعی 
از  115 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 7256 
مورخ 94/09/28 دفترخانه 388 و ســند 38930 مورخ 85/05/18 دفترخانه 35 

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

49- رای شماره 8042 مورخ 95/06/28 آقای علیرضا سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند احمد بشماره کالسه 0586 و به شماره شناسنامه 562 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141049082 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

222/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 104 فرعی از  87 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 24919 مورخ 93/05/02 

دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 4793 مــورخ 94/03/28 خانم زینب کیانــی خوزانی فرزند 
ابراهیم بشماره کالســه 4930 و به شماره شناســنامه 519 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141354454 نسبت به  73 سهم  مشاع به مساحت 291/73 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 28 فرعی از 165 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 115354 مورخ 83/05/03 دفترخانه 

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

51- رای شــماره 4794 مورخ 94/03/28 آقای عبدالرضا صرامی فروشــانی 
فرزند فتح اله بشماره کالسه 4929 و به شماره شناسنامه 143 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141497778 نسبت به  144/5 ســهم  مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونی 2 طبقه به مساحت 291/73 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 28 فرعی از 165 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 118019 مورخ 76/01/27 دفترخانه 11 و ثبت در صفحه 130 

دفتر 418 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شــماره 4795 مورخ 94/03/28 خانم محبوبه اسدی فرزند قاسمعلی 
بشماره کالسه 4931 و به شماره شناســنامه 1740406524 صادره از اهواز 
به شــماره ملی 1740406524 نسبت به  75 سهم  مشــاع به مساحت 291/73 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 73 فرعی از 291 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 107 مورخ 88/04/06 دفترخانه 388 

و ثبت در صفحه 54 دفتر 552 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 8097 مورخ 94/11/30 حمید طاهری فرزند غالمحسین بشماره 
کالسه 3306 و به شماره شناسنامه 8912 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142313999 نسبت به   ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی مسکونی به مساحت 
119 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 505 فرعی از 84 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 203849 مورخ 81/12/26 دفترخانه 

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

54- رای شماره 6687 مورخ 95/05/23 آقای علی اکبر آتش جو  فرزند محمود 
بشماره کالسه 1900 و به شــماره شناســنامه 58989 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1281684740 نســبت به  4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 243/47 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 7432 فرعی از 75 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 49348 مورخ 

77/11/13 دفترخانه 98 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 6688 مــورخ 95/05/23 خانم زهره گلبــان  فرزند مصطفی 
بشماره کالسه 0610 و به شماره شناسنامه 1301 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1284692078 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
243/47 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 7432 فرعی از 75 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 49348 مورخ 77/11/13 

دفترخانه 98 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 6655 مــورخ 95/05/23 آقــای نوروز علی عمــادی فرزند 
رمضانعلی بشماره کالسه 3490 و به شماره شناسنامه 154 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141660075 نســبت به  4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 172/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 397 فرعی از 
112 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 128263 

مورخ 88/05/25 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 6654 مورخ 95/05/23 خانم اکرم ماندگاری اندانی فرزند بابا 
بشماره کالسه 3489 و به شماره شناسنامه 89 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141714574 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
172/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 397 فرعی از 112 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 128263 مورخ 88/05/25 

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

58- رای شماره 6626 مورخ 95/05/23 خانم لیال علی اصغری ورنوسفادرانی 
فرزند محمد بشــماره کالسه 0134 و به شماره شناســنامه 22108 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140220632 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 384/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 115 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6966 
مورخ 94/06/16 و سند 7256 مورخ 94/09/28 و سند 7255 مورخ 94/09/28 

دفترخانه 388 صلح شرطی   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 6625 مورخ 95/05/23 آقای جعفر علی اصغری فرزند غالمعلی 
بشماره کالسه 1078 و به شماره شناســنامه 2409 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141226960 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 384/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1 فرعی از 115 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6966 مورخ 94/06/16 
و ســند 7256 مورخ 94/09/28 و ســند 7255 مورخ 94/09/28 دفترخانه 388 

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

60- رای شــماره 6624 مورخ 95/05/23 آقای ماشــاهلل علــی اصغری فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 1077 و به شماره شناسنامه 2427 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141226960 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 384/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1 فرعی از 
115 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 6966 
مورخ 94/06/16 و سند 7256 مورخ 94/09/28 و سند 7255 مورخ 94/09/28 

دفترخانه 388 صلح شرطی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 6623 مورخ 95/05/23 آقای رضا علی اصغری فرزند غالمعلی 
بشماره کالسه 1079 و به شماره شناسنامه 1130031561 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130031561 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 384/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1 فرعی از 
115 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 6966 
مورخ 94/06/16 و سند 7256 مورخ 94/09/28 و سند 7255 مورخ 94/09/28 

دفترخانه 388 صلح شرطی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شماره 0928 مورخ 95/01/31 خانم اعظم کمالی اندانی فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 2533 و به شماره شناسنامه 20221 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140201751 نسبت به  3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 201/40 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 323/1 و 324 فرعی از 
111 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 41721 
مورخ 91/11/26 دفترخانه 129 ثبت در صفحه 245 و 64 و 73 دفتر 624 و 308 

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

63- رای شــماره 0927 مورخ 95/01/31 آقای  ابراهیم  کمالــی اندانی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 2531 و به شماره شناسنامه 26 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141724804 نسبت به  3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 201/40 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 323/1 و 324 فرعی از 
111 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 41721 
مورخ 91/11/26 دفترخانه 129 ثبت در صفحه 245 و 64 و 73 دفتر 624 و 308 

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

64- رای شــماره 8367 مــورخ 95/06/31 آقــای حمیدرضــا خدائــی فرزند 
غالمرضا  بشماره کالسه 0072 و به شماره شناسنامه 29 صادره به شماره ملی 
549970409 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89/80 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 849 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی احمد وطنی ثبت در صفحه 522 دفتر 48   

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

65- رای شماره 8349 مورخ 95/06/31 آقای جواد رحیمی رنانی   فرزند حسن 
بشماره کالسه 1334 و به شماره شناسنامه 114 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1290130590 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی  به مساحت 
1227/59 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 915 فرعی از 99 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی منیژه همایونی  

مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 9
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
66- رای شماره 8348 مورخ 95/06/31 آقای حسین علی محمد شریفی   فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 1179 و به شماره شناسنامه 46 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1289908771 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی  به 
مساحت 1247/02 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 915 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی منیژه 

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

67- رای شــماره 8022 مــورخ 95/06/28 آقای علی قصــری فرزند رجبعلی 
بشماره کالسه 0204 و به شماره شناسنامه 65 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141612631 نســبت به ششــدانگ 2 باب مغازه به مساحت 56 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پــالک 115 و 116 فرعی از 85 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 228024 مورخ 94/02/29 دفترخانه 

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

68- رای شــماره 6631 مورخ 95/05/23 آقای رضا حیدری جوآبادی  فرزند 
رمضانعلی بشماره کالسه 0328 و به شــماره شناسنامه 17 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142191222 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 101/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
710 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

4990 مورخ 90/12/08 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شــماره 6632 مورخ 95/05/23 آقای حمیدرضــا حیدری جوآبادی  
 فرزند رضا بشــماره کالســه 0329 و به شــماره شناســنامه 190 صادره از

 خمینی شهر به شماره ملی 1142481611 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 101/60 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 710 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ســند 4990 مورخ 90/12/08 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 8060 مورخ 95/06/28 آقای ســجاد کریمی فرزند فریدون 
بشماره کالســه 0868 و به شــماره شناســنامه 23 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142137945 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه 
ساز به مساحت 239 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1921 فرعی از 72 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 40473 مورخ 

91/08/27 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 8059 مورخ 95/06/28 خانم فروغ السادات میرعنایت فروشانی 
فرزند سید محمود بشماره کالسه 0869 و به شماره شناسنامه 10235 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1142327175 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 239 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1921 فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند 40473 مورخ 91/08/27 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 8013 مورخ 95/06/28 آقای مرتضی حیدری هرستانی فرزند 
محمدعلی بشماره کالسه 0964 و به شماره شناسنامه 7 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142057747 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 101 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 99361 مورخ 93/12/20 دفترخانه 46 مالحظه و 

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

73- رای شماره 7990 مورخ 95/06/27 آقای اصغر آقا محمدی ورنوسفادرانی 
فرزند حسین بشماره کالسه 0275 و به شماره شناسنامه 373 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140953923 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
243/28 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 3 فرعــی از 120 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 4127 مورخ 90/08/07 

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

74- رای شــماره 7950 مورخ 95/06/27 خانم عظیمه خلیلــی خوزانی فرزند 
فتحعلی بشماره کالسه 2313 و به شماره شناسنامه 12819 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142343022 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 127/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 767 فرعی از 82 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 86602 مورخ 

91/03/28 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 7951 مورخ 95/06/27 آقای محمد عموئــی خوزانی فرزند 
ابراهیم بشماره کالسه 2314 و به شماره شناسنامه 13763 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142352463 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 127/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 767 فرعی از 82 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 86602 مورخ 

91/03/28 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 8015 مورخ 95/06/28 آقای چراغعلی افشاری فراموشجانی 
فرزند تیمور بشماره کالســه 0521 و به شماره شناســنامه 6249 صادره به 
شماره ملی 1159011850 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 95/12 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1250 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18003 مورخ 95/05/27 دفترخانه 

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

77- رای شــماره 6270 مورخ 94/10/29 خانم خدیجه سنائی ورنوسفادرانی  
فرزند حسن بشــماره کالسه 3405 و به شماره شناســنامه 14543 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1140144189 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 251 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 188 
فرعی از 120 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 212 دفتر 435 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 8194 مورخ 95/06/29 آقای ناصر ملکوتی ورنوسفادرانی 
فرزند محمدعلی  بشــماره کالسه 5690 و به شماره شناســنامه 63 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1141514206 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه که 
2/15 از ترکه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سهم مادرش  به مساحت 19 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 343 فرعی از 117 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل گواهی حصر وراثت  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
79- رای شــماره 8373 مــورخ 95/06/31 آقای رحیم صالحــی فرزند یاری 
جان  بشماره کالسه 0477 و به شماره شناســنامه 372 صادره به شماره ملی 
5759585363 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 21/21 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 640 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی علیجان یادگاری سند 26872 مورخ 

57/08/01 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 8372 مــورخ 95/06/31 آقای رحیم صالحــی فرزند یاری 
جان  بشماره کالسه 0416 و به شماره شناســنامه 372 صادره به شماره ملی 
5759585363 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 216 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 640 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواسطه از مالک رســمی علیجان یادگاری سند 26872 مورخ 

57/08/01 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 8336 مورخ 95/06/31 خانم مینو ملکوتی ورنوســفادرانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالســه 0711 و به شماره شناسنامه 144 صادره  از 
شهر ری به شماره ملی 0491082738 نسبت به 0/750 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 322/43 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2337 
فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
31179 مورخ 52/09/07  دادنامه 1387 دادگاه عمومی شهر ری و ارائه گواهی 

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

82- رای شــماره 8343 مورخ 95/06/31 خانم مریم ملکوتی ورنوســفادرانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0710 و به شماره شناسنامه 10874 صادره به 
شماره ملی 0490108679 نسبت به 0/750 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 322/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2337 فرعی از 87 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 31179 مورخ 
52/09/07  دادنامه 1387 دادگاه عمومی شهر ری و ارائه گواهی حصر وراثت 

مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
83- رای شــماره 8342 مورخ 95/06/31 آقای حســین ملکوتی فرزام  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0712 و به شماره شناسنامه 9 صادره به شماره ملی 
0491033265 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
322/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2337 فرعی از 87 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 31179 مورخ 52/09/07  
دادنامه 1387 دادگاه عمومی شــهر ری و ارائه گواهی حصر وراثت مالحظه و 

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

84- رای شماره 8338 مورخ 95/06/31 خانم مهرنوش ملکوتی فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0708 و به شــماره شناســنامه 17187 صادره به شماره ملی 
0490168752 نسبت به 0/750 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
322/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2337 فرعی از 87 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 31179 مورخ 52/09/07  
دادنامه 1387 دادگاه عمومی شــهر ری و ارائه گواهی حصر وراثت مالحظه و 

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

85- رای شــماره 8341 مورخ 95/06/31 خانم افســر ملکوتی ورنوسفادرانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالســه 0709 و به شماره شناسنامه 903 صادره به 
شماره ملی 0491058225 نسبت به 0/750 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 322/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2337 فرعی از 87 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 31179 مورخ 
52/09/07  دادنامه 1387 دادگاه عمومی شهر ری و ارائه گواهی حصر وراثت 

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

86- رای شــماره 8340 مورخ 95/06/31 خانم اختر ملکوتی ورنوســفادرانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالســه 0714 و به شماره شناسنامه 200 صادره به 
شماره ملی 0490992714 نسبت به 0/750 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 322/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2337 فرعی از 87 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 31179 مورخ 
52/09/07  دادنامه 1387 دادگاه عمومی شهر ری و ارائه گواهی حصر وراثت 

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

87- رای شــماره 8337 مورخ 95/06/31 خانم زهرا  ملکوتی ورنوسفادرانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالســه 0713 و به شماره شناسنامه 326 صادره به 
شماره ملی 0490983782 نسبت به 0/750 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 322/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2337 فرعی از 87 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 31179 مورخ 
52/09/07  دادنامــه 1387 دادگاه عمومی و فرم 19 دارایــی مالحظه و محرز 

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

88- رای شــماره 8375 مــورخ 95/06/31 خانم عفت امیرخانــی فرزند رضا 
بشماره کالســه 0495 و به شــماره شناســنامه 86 صادره به شــماره ملی 
1141024985 نسبت به ششدانگ یکباب باغ دارای اعیانی به مساحت 378/35 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 180 فرعی از 117 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 232594 مورخ 95/06/15 ثبت در 

صفحه 482 و 485 دفتر 430 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 7981 مورخ 95/06/27 آقای اسماعیل شفایی خوزانی فرزند 
علی بشماره کالسه 1248 و به شماره شناسنامه 3123 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141301962 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 201 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 249 فرعی از 82 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 281 دفتر 433 

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

90- رای شــماره 7983 مورخ 95/06/27 خانم زهره نصیری خوزانی  فرزند 
علی بشماره کالسه 1247 و به شماره شناسنامه 2911 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141266237 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 201 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 249 فرعی از 82 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 281 دفتر 433 

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

91- رای شــماره 1527 مورخ 95/08/11 خانم رویا ســادات اللــه زار  فرزند 
نورالدین بشماره کالسه 0865 و به شماره شناسنامه 1457 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1289521212 نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 722/44 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 55 فرعی از 103 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 86 دفتر 435 

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

92- رای شــماره 8420 مورخ 95/06/31 آقای شــکراهلل محمدی فرزند احمد 
بشماره کالسه 0398 و به شماره شناسنامه 7 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142194485 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/30 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 15 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 148804 مورخ 82/11/13 دفترخانه 73 مالحظه 

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

93- رای شــماره 8421 مورخ 95/06/31 آقای شــکراهلل محمدی فرزند احمد 
بشماره کالسه 0399 و به شماره شناسنامه 7 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142194485 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 82/85 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 335 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 73063 مورخ 66/02/22 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

94- رای شــماره 8091 مورخ 95/06/28 خانم عزت کاکائی فروشــانی فرزند 
محمد بشماره کالسه 0683 و به شماره شناسنامه 1714 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141219794 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 72/5 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 994 فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 290 و26 دفتر 618 و660 

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

95- رای شــماره 8071 مورخ 95/06/28 آقای محمد زمانی فروشــانی فرزند 
فتح اهلل بشماره کالســه 0056 و به شماره شناســنامه 178 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141521997 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
172/50مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 285 فرعی از 122 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 97423 مورخ 93/07/20 

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

96- رای شماره 7969 مورخ 95/06/27 خانم مهین حاج مرادی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد بشماره کالسه 0245 و به شماره شناسنامه 152 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140972243 نسبت به 2 و 47/32 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 245/28 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2547 
فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
35903 مورخ 58/01/12 و 35897 مورخ 58/01/11 و 40854 مورخ 61/06/20 
دفترخانه 61 و 27997 مورخ 91/09/27 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شــماره 7968 مــورخ 95/06/27 آقــای غالمرضــا ابوالفضلــی 
ورنوسفادرانی فرزند نوروز بشماره کالسه 0244 و به شماره شناسنامه 444 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140931385 نسبت به 3 و 47/15 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 245/28 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 2547 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 35903 مورخ 58/01/12 و 35897 مورخ 58/01/11 و 40854 
مورخ 61/06/20 دفترخانه 61 و 27997 مورخ 91/09/27 دفترخانه 46 مالحظه 

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

98- رای شــماره 6622 مــورخ 95/05/23 خانم الهام فاضــل خوزانی فرزند 
احمدرضا بشماره کالسه 1502 و به شماره شناسنامه 5886 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142286894 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه به مســاحت 132/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 95 
فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
205929 مورخ 90/05/10 و 115402 مــورخ 82/05/07 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
99- رای شماره 6621 مورخ 95/05/23 آقای احمدرضا فاضل خوزانی فرزند 
حسن بشماره کالسه 0421 و به شماره شناسنامه 139 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141555875 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه به مساحت 132/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 95 فرعی از 
114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 205929 
مورخ 90/05/10 و 115402 مــورخ 82/05/07 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(رای اصالحی

100- پیرو رای شماره 2691 مورخ 95/03/03 آقای عبدالحسین علیجانی فرزند 
قاسم نام خانوادگی اشتباهًا علیخانی درج شده است که بدین وسیله اصالح می 

گردد .نام خانوادگی مالک علیجانی صحیح می باشد.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شــماره 7988 مــورخ 95/6/27 خانــم صغــرا حاجــی حیــدری 
ورنوسفادرانی فرزند حسینعلی بشماره کالســه 0232 و به شماره شناسنامه 
16578 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1140164635 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 104/62 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 940 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 117246 مورخ 84/01/23 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

102- رای شماره 6271 مورخ 94/10/29 خانم مبینا ثنایی ورنوسفادرانی  فرزند 
مهدی بشماره کالسه 1024 و به شماره شناســنامه 1130420396 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1130420396 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 251 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 188 
فرعی از 120 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 691 دفتر 578 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شماره 0624 مورخ 95/07/26 آقای محسن ستاره ورنوسفادرانی  
فرزند حسن بشماره کالسه 4101 و به شماره شناسنامه 236 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141071061 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان 2 طبقه  به مســاحت 335/35 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
144 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ســند 88822 مورخ 74/11/26 و ســند 1331709 مورخ 80/11/03 دفترخانه 
 63 و 73 و مع الواســطه از مالک رسمی اکبر ســتاره  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

104- رای شماره 0623 مورخ 95/07/26 خانم رضوان باقرپور ورنوسفادرانی  
فرزند مرتضی بشماره کالسه 4100 و به شماره شناسنامه 22726 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140226835    نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ســاختمان 2 طبقه  به مســاحت 335/35 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 144 فرعــی از 116 اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
شهر شامل سند 88822 مورخ 74/11/26 و ســند 1331709 مورخ 80/11/03 
دفترخانه 63 و 73 و مع الواسطه از مالک رســمی اکبر ستاره  مالحظه و محرز 

گردیده است.
رای اصالحی:

105- پیرو رای شماره 1499 مورخ 95/08/10 آقای محمود دری اسفریزی ملک 
بر روی پالک 115/310 و 115/312 می باشد که اشتباها بر روی پالک 115/313 

درج شده بوده است بدین وسیله تصحیح می گردد.
پالک بر روی پالک 115/310 و 115/312 می باشد. 

رای اصالحی:
106- پیرو رای شماره 1544 مورخ 95/08/12 آقای احمدرضا افضلی ملک بر 
روی پالک 78/37می باشد که اشتباها بر روی پالک 87/37 درج شده بوده است 

بدین وسیله تصحیح می گردد.
پالک صحیح 78/37

 م الف :1777
تاریخ انتشار نوبت اول :95/08/22

تاریخ انتسار نوبت دوم : 95/09/06
م الف: 1777 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسنادو امالک خمینی شهر

مفاد آراء
499/ 8 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقر در اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

نطنز 
 به اســتناد  ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آیین نامــه  قانون مزبور مفاد آرا صادره هیــات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی  مســتقر در  اداره ثبت 
اســناد و امالک  شهرســتان نطنز داللت بر تایید  تصرفات عادی و رســمی و 
بالمعارض متقاضیان و یا مفروز شده آنان  دارد  بشرح ذیل جهت اطالع عموم در 
دو نوبت و به فاصله  پانزده روز در روزنامه های  زانیده رود و اصفهان امروز 
آگهی و منتشر میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی به آراء مذکور  اعتراض 
دارند از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره  تسلیم  نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  به این  اداره  
فرصت دارند  تا نسبت  به تقدیم  دادخواست به دادگاه  صالح اقدام و گواهی مشعر 
بر طرح دعوی را اخذ  و به این اداره  ارائه نمایند  درغیر این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت مقرر و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات نسبت به  صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد  

و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
1-رای شماره 139460302033000479مورخ 1394/07/27خانم زهرا طالبی 
طرقی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346/18متر مربع پالک 3970 
فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11انتقال عادی از مالک رســمی 

علی طالبی طرقی
2-رای شــماره 139460302033000480مــورخ 1394/07/27خانــم زهرا 
طالبی طرقی فرزند علی ششــدانگ یکــدرب باغ به مســاحت 796/65مترمربع 
پالک 1978فرعــی از 193-اصلی واقع در طرق جزء بخــش 11 انتقال عادی و 
مع الواســطه ازعلی طالبی طرقی و مالک رسمی میرزا و حسین صادق عابدینی 

فرزندان مرحوم عباس
3-رای شماره 139460302033000481مورخ 1394/07/27خانم زهرا طالبی 
طرقی فرزند علی ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 796/40متر مربع پالک شماره 
3261فرعی از 193-اصلی واقع در طرق جزء بخش 11انتقال عادی و مع الواسطه 

ازمالک رسمی علی طالبی طرقی و فتح اله طحان طرقی
4 - رای شماره 139560302033000312 مورخ 1395/03/31 آقای سیاوش 
ریاضتی  کشه  فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه به مساحت 420/50 متر مربع  
پالک شــماره 24 فرعی از 37- اصلی واقع در کشــه جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
 نطنز  انتقال عادی  و مع الواســطه از مالک رســمی  آقای حسن ریاضتی کشه

 فرزند علی
5-رای شــماره  139560302033000316مورخ 1395/03/31  خانم مهوش 
مومنی طامه فرزند اصغر ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 87 متر مربع 
مفروزی از  پالک شــماره 360 فرعی  از 100- اصلی  واقع در طامه جزء بخش 

9 حوزه ثبتی نطنز  
6-رای شــماره 139560302033000318مورخ 1395/03/31 –خانم فاطمه 
روحی  فرزند مرتضی ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 71/67 متر مربع  
پالک شــماره 1162 فرعی از 141- اصلی  واقع در باغســتان پایین طرق جزء 
 بخش 11 حوزه ثبتی نطنز  انتقال عادی  و مع الواســطه  از مالک رسمی عباس 

طحان طرقی
7-رای شــماره 139560302033000377مورخ 1395/04/28 آقای نیک پور 
سلیمی طاری فرزند عباس ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 117/12متر مربع 
پالک شماره 202 فرعی از 1- اصلی واقع در طار جزء بخش 11  انتقال عادی و 
مع الواسطه  ازمالکین رسمی هاجی ،غالمحسین ، بمانی،جمشید وامیرآقاخلیلی 

طاری
8- رای شــماره 139560302033000497مــورخ 1395/05/26-آقــای 
ابوالفضل علیخانی فرزند حسین ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به مساحت 
 29/50 متر مربع پالک 255/11 فرعی از 71- اصلی واقع در سرشــک بخش 9

 انتقال عادی و مع الواسطه از محمد حاجی عسگری و مالک رسمی خاور طیبی 
سرشکی 

9- رای شماره 139560302033000503مورخ1395/05/28-آقای بهروزمیهن 
نژادفرزندمحمد دوســهم مشاع ازهفت سهم ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 
864مترمربع پالک شــماره 985فرعی )که درحال حاضربه پالک 2275فرعی 
تبدیل گردیده است ( از شماره 9- اصلی  واقع در علیاء جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز  انتقال عادی ومع الواسطه ازمالک رسمی رضاسرپله وعادی ازمحمدمیهن 

نژاد
10- رای شــماره 139560302033000507مورخ1395/05/30- آقای عباس 
میهن نژادفرزندمحمد دوسهم مشاع ازهفت سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 

864مترمربع پالکشــماره 985فرعی )که درحال حاضربــه پالک 2275فرعی 
تبدیل گردیده اســت ( از  شــماره 9- اصلی  واقع در علیاء جزء بخش 9 حوزه 
 ثبتی  نطنز انتقال عادی ومع الواسطه ازمالک رسمی رضاسرپله وعادی محمد

میهن نژاد
11- رای شــماره 139560302033000509مورخ1395/05/30- آقای رضا 
میهن نژادفرزندمحمد دوسهم مشاع ازهفت سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
864مترمربــع پالک شــماره 985فرعی)که درحال حاضربه پــالک 2275فرع 
تبدیل گردیده است ( از شماره 9- اصلی  واقع  در علیاء جزء بخش 9حوزه ثبتی 
 نطنز  انتقال عادی ومع الواســطه ازمالک رسمی رضاســرپله وعادی ازمحمد

میهن نژاد
12- رای شــماره 139560302033000511مورخ1395/05/30 خانم فرزانه 
میهن نژادفرزندمحمدیک سهم مشــاع ازهفت سهم ششدانگ یکدرب به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی  آن به مساحت 864مترمربع پالکشماره 985فرعی )که درحال 
حاضربه پالک 2275فرع تبدیل گردیده اســت ( از شــماره 9- اصلی  واقع در 
علیاء جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز  انتقال عادی ومع الواســطه ازمالک رسمی 

رضاسرپله وعادی ازمحمدمیهن نژاد
13- رای شــماره 139560302033000512مورخ1395/05/30- آقای رضا 
بیکی چیمه فرزند حســین ششــدانگ یکباب خانه وحیاط مشــجر به مساحت 
134/15مترمربع پالک شماره 1528 فرعی از 25-اصلی واقع در چیمه بخش 10 

خریداری عادی و مع الواسطه از ورثه فاطمه و حسین صادقی چیمه
14-رای شــماره 139560302033000517مورخ 1395/05/31-آقای حمید 
رضا خشنود فرزند حسن  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی  
 به مســاحت 720/83متر مربع پالک 33 فرعی از 53-اصلی واقع در افوشــته

 جزء بخش 9 انتقال عادی و مع الواســطه از مالک رسمی  سید محمد علی وکیل 
زاده 

15- رای شــماره 139560302033000518مورخ1395/05/31- آقای حسن 
صفر طرقی فرزند غالمرضا ششدانگ یکدرب باغچه به مساحت  223 متر مربع 
پالک  764 فرعی از 141- اصلی واقع در باغســتان پایین طرق بخش 11 انتقال 

عادی از بتول جعفر نجفی و رسمی  از شعبان نجفی
16-رای شــماره 139560302033000531مــورخ 1395/05/31-آقای علی 
آقا اسدی طاری فرزند اســتاد حبیب ششــدانگ یکباب خانه احداثی  مفروزی  
از پالکهــای 350و 2602فرعــی از 1-اصلی واقــع در طار جــزء بخش 11 به 

مساحت104/85متر مربع 
17-رای شــماره 139560302033000532مــورخ 1395/05/31 خانم زهرا 
توکلی فرزند عباس ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
73/30متر مربع پالک شــماره 390فرعی از 71- اصلی واقع در سرشــک جزء 

بخش9 
18-رای شــماره 139560302033000533مورخ 1395/05/31-آقای محمد 
توکلی سرشــکی فرزند عباس ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 73/30متر مربع پالک شماره 390فرعی از 71- اصلی واقع در سرشک 

جزء بخش9 
19-رای اصالحی شماره 139560302033000539مورخ 1395/06/15خانم 
معصومــه کیهانیــان  فرزند حســین 42ســهم از 78ســهم ششــدانگ  قطعه 
زمین با بنــای احداثی به مســاحت 218متــر مربع پالک شــماره 2885فرعی 
از 33- اصلــی واقع در نطنــز جزء بخش 9 کــه در رای صادره قبلی بشــماره  
139460302033000466مورخ 07/26/ 1394که مقــدار مالکیت  نامبرده  پنج 

سهم از 13 سهم ششدانگ  آگهی  شده بود 
20-رای  اصالحی شماره 139560302033000540مورخ 1395/06/15آقای 
مهدی نظرعلی فرزند علی محمد ششــدانگ قطعه زمین مزروعی و مشــجر به 
مساحت 2981متر مربع  پالک شــماره 659 فرعی از 51- اصلی  واقع در رهن 
جزء بخش 9 که در رای  صادره  قبلی بشماره  139460302033000783مورخ 
1394/10/30 پالک  فرعی ملک اشــتباه 651 فرعی از 51- اصلی  بخش 9 رهن  

آگهی  گردیده است 
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/08/22

تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/09/07
عباسعلی عمرانی رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان نطنز

مزایده 
8/234 اجرای احکام مدنی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کالســه اجرایی 940156ج/5 و 930462 
ج/10 له آقای رضا شیخ بهائی و کمال الدین عبدالهی و علیه آقای محمد رضائی 
به نشانی اصفهان- خ برازنده- کوی الهیه- بن بســت شقایق- پالک 6 مبنی بر 
مطالبه مبلغ 2/003/455/062 ریال بابت اصل خواســته و هزینه های دادرسی 
و اجرایی و مبلغ 100/172/753 ریال حق االجرای دولتی در روز یکشنبه مورخ 
95/9/7 ســاعت 8 الی 8/30 صبح در محل این اجرا ) خیابــان نیکبخت غربی- 
مجتمع اجرای احکام حقوقی- طبقه سوم- واحد 5( جهت فروش 17/92 حبه از 
72 حبه از ششــدانگ پالک ثبتی 14874/6823 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی 
اصفهان- خ برازنده- خ الهیه- دست چپ- بن بســت شماره 4- انتهای کوچه- 
سمت چپ که اکنون در تصرف محکوم علیه می باشد با وصف کارشناسی زیر 
که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل 
از جلسه مزایده می توانند به نشانی ملک در آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند و 
از آن بازدید و با تودیع 10 درصد از قیمت پایه به حساب دادگستری به شماره 
2171290210008 در جلسه شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف 
مورد مزایده بر اساس نظریه کارشناس: ملک مسکونی فوق الذکر با عرصه ای 
در حدود 230 متر مربع و اعیانی در سه طبقه در حدود 464 متر مربع و با قدمت 
10 سال به صورت در تو ساخت ) شامل طبقه صفر با کاربری پارکینگ مسقف 
به زیربنای حدود 67 متر مربع- طبقه منهای 60 با کاربری مســکونی در حدود 
68 متر مربع- فضای دســتگاه راه پله در حدود 13/5 متر مربع- طبقه همکف با 
کاربری مســکونی در حدود 136 متر مربع- طبقه اول با کاربری مسکونی در 
حدود 136 متر مربع و اطاق سرپله در حدود 17 متر مربع( می باشد و اکنون در 
حال بهره برداری می باشد. سازه این ملک مســکونی از نوع بتن آرمه و سقف 
تیرچه بلوک می باشــد و پنجره ها از نوع آلومینیومی با شیشه های تک جداره 
است. نمای جنوبی این ملک و نمای شرقی ) مشرف به کوچه( این ساختمان سه 
طبقه به طریق آجر پالک با بندکشی مشــکی پوشیده شده است. ملک فوق الذکر 
فاقد آسانسور بوده و دارای امتیاز آب مشترک، گاز شهری و برق 25 آمپر هر 
کدام با 3 کنتور مجزا می باشد. مضافًا اینکه حیاط سازی به صورت کامل با کف 
موزائیک شده و دیوارهایی با نمای آجری تکمیل شده است و این فضا در اختیار 
طبقه منهای 60 قرار دارد. سایر موارد: کف پارکینگ توسط موزائیک و دیوارها 
توسط و سقف توسط گچ دو گچه پوشیده است. کف منهای 60 سرامیک شده و 
سایر سطوح توسط گچ دو گچه بدون رنگ پوشیده شده است. این واحد دارای 
یک اطاق خواب و سالن پذیرایی و آشپزخانه اپن با کابینت ام.دی.اف می باشد. 
نیز نوع دربهای داخلی چوبی اســت. طبقات همکف و اول از نظر معماری شبیه 
یکدیگر است و هر کدام دارای ســه اطاق خواب، سالن پذیرایی و آشپزخانه اپن 
مجهز به کابینت و سرویس های بهداشتی کامل می باشد. مضافًا اینکه اطاقهای 
خواب دارای کمدهای الزم با دربهای از نوع چوبی می باشــد. کف این واحدها 
توسط سرامیک و بقیه سطوح توسط گچ دو گچه شده نقاشی شده پوشیده شده 
است. ضمنًا سیستم گرمایش و سرمایش هر سه طبقه به طریق گازی و کولر آبی 
تامین شده است. مشخصات ثبتی: پالک ثبتی به شماره 14874/6823 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع، دارای یک جلد سند ششدانگی 
به شماره چاپی 283956 سری الف/ 83- ثبت در دفتر 226 به شماره 43818 در 
صفحه 49 به میزان 6 دانگ مالکیت آقای محمد رضایی فرزند رضا می باشــد. 
اظهار نظر کارشناسی در خصوص ارزشــیابی: با توجه به جمیع جهات و کلیه 
عوامل تاثیرگذار در قضیه ) شامل دسترســی- قدمت- موقعیت- نورگیری از 
جنوب و غرب- مشرف به فضای سبز شــهرداری- ارزش مشترکات متعلقه و 
سایر( و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی مالک به شهرداری و سایر ارگان ها 
و ادارات و خصوصًا در نظر گرفتن میزان عرضه و تقاضا در مورد خرید امالک 
به هنگام مباشرت به امر کارشناســی، ارزش کل 6 دانگ این ملک  جمعًا به مبلغ 
8/450/000/000 ریال ) معادل هشتصد و چهل و پنج میلیون تومان( برآورد و 
اعالم نظر می گردد.  م الف: 23790 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان 

)725 کلمه، 8 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/518 شماره صادره : 1395/43/293310نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 45/363 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات  به نام 
آقای عباس مداحی گشــنیز جانی فرزند عبداله مفروز و در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 95/09/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/8/22 م الف: 25731 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)142 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد  سردبیر:
همسرم خیانت کرد، من جنایت

حوادث ایران

سرقت 6 کیلوگرم طال 
پس از ربودن مرد طالفروش

پدر و مادر، قاتل پسرشان را بخشیدند

ســارقان ناشــناس پس از ربودن طالفروش مراغه ای،6 کیلوگرم 
طال از مغازه او سرقت کردند. مرد طالفروشی در تماس با ماموران 
پلیس مراغه از ســرقت طالهای مغــازه اش خبــر داد. با حضور 

ماموران پلیس در محل سرقت تحقیقات آغاز شد.
 مرد طال فروش در بازجویی هــای اولیه گفت: دو مرد ناشــناس، 
 من را به زور ســوار خودرو کــرده و ربودند. آنها ســپس با تهدید 
 به مرگ کلید مغازه ام را گرفتند. یکی از ســارقان با دســته کلید 
به مغازه ام آمد و پس از سرقت طالها من را در خیابانی خلوت رها 

کردند. 
در ادامه تحقیقات مشخص شــد 6 کیلوگرم طال از مغازه مرد طال 

فروش سرقت شده است.
 ســرهنگ رضا اصالنی فر رییس پلیس مراغه در ایــن باره گفت: 
پس از اطالع از ســرقت طالها، تحقیقات برای دستگیری سارقان 

آغاز شد.

 مردی که در آتش  ســوزی خانه قدیمی مرگ ناخواســته برادرش را 
رقم زده بود، ازسوی والدینش پیش از محاکمه بخشیده شد.

ساعت 6 عصر 19 مرداد امســال ماموران کالنتری تهرانسر در جریان 
 حادثه آتش ســوزی در خانه قدیمــی در شــهرک آزادی قرار گرفته 

و همراه آتش نشانان در آنجا حاضر شدند.
آتش نشــانان پس از خاموش کردن آتــش، دو مرد را کــه در میان 

شعله ها گرفتار شده بودند، نجات دادند. 
دو جوان که دچار سوختگی شــده بودند، به بیمارستان منتقل شدند 
که در آنجا یکــی از آنها ادعا کرد بــرادر دیگرش خانــه را آتش زده 
 اســت. چند روز بعد یکی از مصدومان بهبود پیدا کرد و مرخص شد، 
 اما 15 روز بعد برادر دیگر به دلیل شــدت سوختگی تسلیم مرگ شد. 
به دســتور قاضی ایلخانی، بازپرس شــعبه هشــتم دادسرای جنایی 
تهران، تحقیقات پلیــس جنایی برای رازگشــایی از این جنایت آغاز 
 شد. بررسی های اولیه نشــان می داد خانه قدیمی محل انبار دارو بوده 

که چند برادر در آنجا مشغول کار بودند.
روز حادثه یکــی از برادران با مقتول درگیر شــده و آنجــا را به آتش 
کشــیده بود. در ادامه تحقیقات پسر جوان بازداشــت شد و به افسر 
 تحقیق گفــت: روز حادثــه تعدادی پوکــه ژالتینــی نارنجی رنگ 
در انبار مانده بود که داروهــای تلخ مزه را داخل آنها می گذاشــتیم 
که مزه بهتری پیدا کنند، اما چون تاریخ مصرف شــان گذشــته بود، 
می خواســتم آنها را امحا کنم. بــا مخالفت هایی که برادرم داشــت، 
تصمیم به این کار گرفتم و داخل اتاق ســه متری که این پوکه ها آنجا 
بود، با دو برادر و یکی از کارگرها جمع شــدیم و بنزین را روی پوکه ها 

ریختم و با فندک آنها را آتش زدم. 
 وی ادامــه داد: دیــدم آتش پوکه ها در حال خاموش شــدن اســت 
و با اطمینــان از این موضوع، بــه خانه رفتم که پس از چند ســاعت 

متوجه آتش سوزی کارگاه شدم. 
 آتش ســوزی ناخواســته منجر به مرگ برادرم شــد. باورم نمی شد 
 بر اثر این حادثه او را از دست بدهیم. او با قرار قانونی روانه زندان شد. 
این در حالی است که والدین مقتول چند روز پیش با حضور در شعبه 

هشتم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، پسرشان را بخشیدند. 

به گزارش جام جم، گفتگــو با فرزانه عامــل جنایت خانوادگی 
شهرک آزادی تهران را در ادامه بخوانید.

چطور با همسرت آشنا شدی؟
در دوران دبیرســتان با هم آشــنا شــدیم. به هم خیلی عالقه 
داشتیم و با هم ازدواج کردیم و ثمره عشــق مان دو دخترو یک 

پسر بود.
چطور شد این همه عشق، جای خودش را به نفرت داد؟

 شــوهرم چهار ســال بیکار بود، اما صورتم را با ســیلی ســرخ 
 نگه داشــتم. بعــد از این که شــوهرم کاری مناســب پیدا کرد، 
سر و کله زن غریبه پیدا شد. شوهرم دیگرآن مرد قدیم نبود و به 

من خیانت کرد.
بیماری روحی داری؟

12 سال بیمار و تحت درمان بودم، اما از سال گذشته کمی خوب 
شــده و درمانم را ادامه ندادم، اما با خیانت های شــوهرم دوباره 

بیماری سراغم آمد.
از روز جنایت بگو؟

آن روز محسن خوابیده بود. چند بار صدایش زدم، اما بیدار نشد. 
چاقویی از آشپزخانه برداشتم و به سمتش رفتم. بچه ها در حال 
 تماشــای تلویزیون بودند. از پشــت ضربه ای به کمرش زدم که 
از جایش بلند شــد. فریاد زدم قفل گوشــی تلفن همراهت را باز 
کن، چرا به من خیانــت می کنی. وقتی قفل گوشــی را باز کرد، 
متوجه شــدم هنوز با آن زن ارتباط دارد. قصد فرار داشــت که 
چند ضربه دیگر به او زدم. بچه ها شــاهد این جنایت بودند. گریه 
می کردند و می خواستند محســن را رها کنم. سپس صبحانه را 

آماده کردم. بچه ها گریه می کردند و چیزی نخوردند. 
خودم چای خــوردم. بعد پتو را روی جســد شــوهرم انداختم. 
می خواســتم بچه ها و بعد خودم را بکشــم. با همان چاقویی که 
 شــوهرم را کشــتم، به بچه هایم ضربه زدم. صــدای محیا هنوز 
در ســرم هســت که می گفت مامان بس اســت. من مردم، بس 
کن. خیال می کردم فاطمه و مازیار زنده انــد. با چاقو چند ضربه 
دیگر به آنها زدم که متوجه شــدم، مرده اند. ضربه ای هم به شکم 
خود زدم که نمردم. به حمام رفتم تا با تیغ رگ دســتانم را بزنم 
که برق رفت و نشد. چاقوی دیگری برداشــتم و به دستم زدم تا 
رگش پاره شود و بمیرم که نشد. سمت پنجره رفتم تا خودم را به 
 پایین بیندازم که همســایه ها فریاد زدند خودت را نینداز پایین، 

دست و پایت می شکند. بعد در را شکستند و وارد خانه شدند.
از مرگ بچه ها پشیمانی؟

آنها بچه هایم بودند، جگر گوشــه  هایم. هیچ مادری دوست ندارد 
 خاری بــه پای بچه هایش بــرود. من هم عاشــق بچه هایم بودم 
و از مرگ آنها پشــیمانم، اما خیانتی که همسرم کرد، چشمانم را 
روی عشق مادرانه بست. از مرگ آنها پشــیمانم.  صدای گریه و 

التماس های شان هنوز در گوشم است.

12 سال بیمار 
و تحت درمان بودم، 

اما از سال گذشته 
کمی خوب شده و 

درمانم را ادامه ندادم، 
اما با خیانت های 

شوهرم دوباره 
بیماری سراغم آمد

همسرم خیانت کرد، من جنایت
حوادث جهان

پیرمرد حواس جمع حساب کسی که به زور وارد خانه اش 
شده بود را رسید.

یک مزاحم که بدون اجازه وارد خانه یک پیرمرد شده بود، 
درس عبرتی از پیرمرد گرفــت که دیگر هوس نکند بدون 

اجازه وارد خانه کسی شود.
نیروی پلیس شــهر ســیدنی اســترالیا در گزارش خود 
نوشت که یک مرد 68 ســاله که به همراه همسر خود در 
 واتل گرو زندگی می کند، در روز یکشنبه در ساعت5:20 
بعد از ظهر در خانه خود نشســته بودند که فردی به زور 
وارد خانه آن ها شــده و از خانه آن ها پول نقد وکلیدهای 
خودرو آن هــا را دزدید. به گزارش دیلــی میل، به محض 
اینکه ســارق ماشــین زوج را در پارکینگ روشــن کرد، 
پیرمرد 68 ساله که مســلح به یک تیر و کمان چوبی بود 
وارد گاراژ شد و تیر را از کمان به سمت سارق پرتاب کرد 
که به پای وی برخورد کرد. بر اســاس این گزارش، سارق 
 که گفته می شــود حدود30 ســال دارد، بعد از برخورد 
تیر به او ماشــین را رها کــرده و از روی فنس های حیاط 
فرار کرده است. گفتنی  اســت؛ نیروهای پلیس همچنان 

در حال جستجو برای دستگیر کردن این سارق هستند.

سوداگران مرگ به خودشان هم رحم نکردند و با اره برقی 
او را تکه تکه کردند.

یک گروه مواد فروش به قتل دوست خود و تکه تکه کردن 
بدن او با استفاده از اره برقی در دادگاه محکوم شدند.

به گــزارش دیلی میــل، ماه می ســال گذشــته بود که 
ماموران پلیس اســترالیا جنازه قطعه قطعه شــده فردی 
را پیدا کردند که بعد از آزمایش ها مشــخص شد که این 
جنازه متعلق به وید کامرون الکســاندر40 ساله است که 
برای مدتی گمشده اعالم شده بود. نیروهای پلیس غرب 
استرالیا به تازگی اعالم کرده اند که عده ای از دوستان فرد 
قربانی که در یک باند فروش مواد مخدر دســت داشته اند 
وی را به قتل رســانده اند و جنازه او را با اره برقی تکه تکه 
کرده  و یکی از آن ها حتی ســر وید کامرون را در ماشین 

خود به مدت چند روز نگه داشته است.
گفتنی اســت؛ همســر فرد تبهکار اعتراف کرده که این 
جنایت در خانه محکوم اتفاق افتاده اســت و دوست دیگر 
آن ها هم در این جنایت دست داشــته که با کمک متهم 
اصلی، قربانــی را آنقدر زده اند تا او جان خود را از دســت 

داده است.

پیرمرد باهوش
 حساب دزد خانه اش را رسید

سوداگران مرگ 
به خودشان هم رحم نکردند

 زن جوان از این که زنده مانده ناراحت اســت و دوســت دارد بمیرد. می گوید خیانت همســرش باعث شده 
چشم روی عشق مادری ببندد و جنایتی تلخ را رقم بزند.

پسر 17 ساله با ادعای مزاحمت مرد جوان برای 
خواهرش، او را با ضربه چاقو کشت.

 ســاعت 21 دوشــنبه ماموران پلیــس تهران 
در جریــان درگیــری خونین میــان دو نفر در 
میدان راه آهن تهران قرار گرفتند. آنها با حضور 
 در محل حادثه مشــاهده کردنــد مردی جوان 
با ضربه چاقو زخمی شده است که به بیمارستان 
منتقل شد، اما بر اثر شدت خونریزی فوت کرد. 
این در حالی بــود که تحقیقات محلی نشــان 

 می داد، پســر 17ســاله ای با مرد جوان درگیر 
و با ضربه های چاقو او را کشــته است. در ادامه 
با دســتور بازپرس ایلخانی، کشیک قتل تهران، 
جسد به پزشــکی قانونی منتقل و پسر 17 ساله 
بازداشت شد. متهم گفت: مرد جوان مدتی بود 
که برای خواهرم ایجاد مزاحمت می کرد. زمانی 
که از ماجــرای مزاحمت های او باخبر شــدم، 
تصمیم گرفتم او را تنبیه کنم تا دست از این کار 
بردارد. چاقویی از خانه برداشته و سراغ او رفتم. 
با دیدن او در خیابــان، جلویش را گرفته و دلیل 
مزاحمت هایش را پرســیدم که جواب درستی 
نداد و مرا به باد کتک گرفت. با او درگیر شــدم 
و با شــدت گرفتن درگیری، چاقــو را از جیبم 
درآوردم و ضربه هایی به مرد مزاحم زدم. در پی 
اعتراف پسر 17 ســاله و با توجه به پایین بودن 
 ســن او، پرونده با قرار عدم صالحیت رسیدگی 

به دادسرای اطفال و نوجوانان ارسال شد.

 اعضای باند ســارقان، خودروهــای دزدی را 
با مدارک خودروهای تصادفی می فروختند.

چندی پیش مردی با حضور در شــعبه پنجم 
بازپرسی دادســرای ناحیه 34 تهران شکایت 
کرد که خــودروی پــژوی وی از مقابل خانه، 

سرقت شده است. 
 همزمــان با این شــکایت با دســتور بازپرس 
علی وســیله ایرد موســی، تحقیقــات برای 
دستگیری ســارقان آغاز شــد تا این که چند 
روز بعد از این شــکایت، مامــوران خودروی 
پژوی مسروقه را در یکی از محله های پایتخت 

متوقف کردند.
در بررسی خودرو مشخص شد، برخی اجزای 

پژو دستکاری شده است.
مرد راننده بــرای ادامه تحقیقــات به پلیس 
آگاهــی منتقل شــد ودرتحقیقات به افســر 
 بازجو گفت: من این خودرو را از مردی خریدم 

و مدارک معامله را ارایه کردم. 
ماموران زمانی که مدارک فروشــنده خودرو 
 را مورد بررســی قرار دادند، معلوم شــد اسناد 
و مدارک مربــوط به یک خــودروی تصادفی 
 اســت و بــا روش ســندنمره این خــودرو را 

فروخته است.
 ایــن در حالــی بــود که افــراد دیگــری نیز 
با حضوردر پلیس آگاهی شــکایت کردند که 
خودروهای شــان که پراید، پژو و سمند بوده، 
سرقت شــده اســت. در ادامه جست وجوهای 
پلیســی، ردپــای دو متهم ســابقه دار در این 
پرونده هــا به دســت آمد. آنها تحــت تعقیب 
پلیس قرار گرفتند و دو روز بازداشــت شدند. 
متهمان با انتقال به پلیــس آگاهی، بازجویی 
 شــدند و به ســرقت خودروهای پارک شــده 
 در محله هــای مختلــف تهران و فــروش آن 

با مدارک خودروهای تصادفی اعتراف کردند.

فروش خودروهای دزدی با مدارک جعلیپسر 17 ساله، مزاحم خواهرش را کشت

مزایده نوبت اول
8/466 شــماره درخواســت: 9510463728300018 شــماره پرونــده: 
9409983633200285 شماره بایگانی شعبه: 940072 شعبه اول اجرای احکام 
مدنی دادگستری نایین در نظر دارد در راســتای نیابت واصله از اجرای احکام 
مدنی دادگاه عمومی حقوقی خمینی شــهر و به موجب پرونده اجرایی شــماره 
940072 ح اجرایی ششدانگ قطعه زمین به پالک ثبتی 361 فرعی از 4289 اصلی 
واقع در بخش 03 نایین ملکی محکوم علیه جواد محمدی فرزند غالمرضا را جهت 
وصول مطالبات محکوم له محمد علی عمــادی فرزند رضا از طریق مزایده و با 
قیمت پایه کارشناسی تعیین شده به فروش برساند، متقاضیان خرید می توانند 
در روز یکشنبه مورخه 1395/09/21 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری نایین حاضر و در مزایده شرکت نمایند برنده مزایده کسی است 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید، ضمنًا متقاضیان خرید بایستی 10 درصد مبلغ 
پایه کارشناسی را قبل از  جلســه پرداخت و با در دست داشتن فیش مذکور در 
جلسه شرکت نمایند برنده مزایده بایستی مابقی وجه را قبل از یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری نایین واریز نماید حضور متقاضیان خرید 
در جلســه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده از محل 
مربوطه واقع در نایین خیابان پاسداران کوچه شماره یک فرعی غربی انتهای بن 
بست سمت راست بازدید نمایند )شماره حساب سپرده دادگستری نایین جهت 
واریز وجه 2171290283004 بانک ملی مرکزی نایین می باشــد(. مشخصات 
ششدانگ ملک طبق نظر کارشناس: محله معرفی شده به صورت ششدانگ قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده ) دیوار کشــی، حوض، حیاط سازی( و در حال 
حاضر ضلع غربی فاقد دیوارکشــی و به عنوان قســمتی از حیاط پالک مجاور 
غربی از آن بهره برداری می گردد به پالک ثبتی 361 فرعی از 4289 اصلی بخش 
سه نایین- مساحت عرصه طبق سند مالکیت 318/50 متر مربع و اعیانی شامل 
دیوار کشی در سه ضلع شمال و شرق و جنوب و نرده کشی روی دیوار و درب 
ضلع جنوبی و همچنین حیاط سازی و حوض می باشد و کنتور گاز شهری پالک 
مجاور غربی بر دیوار ضلع شرقی پالک مورد ارزیابی نصب می باشد. با توجه 
به مراتب معنونه قیمت پایه و ارزش ششــدانگ پالک ثبتی مذکور جهت شرکت 
در مزایده طبق نظر کارشــناس به میزان 2/255/000/000 ریال ) دو میلیارد و 
دویست و پنجاه و پنج میلیون ریال( می باشد.  م الف:261 شعبه اول اجرای احکام 

مدنی دادگاه عمومی نایین)383 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/462 در خصوص پرونده کالسه 950688 خواهان مجتبی حیدری دادخواستی 
مبنی بر مطالبــه چک به طرفیت وحیــد قناعتی فرزند حمید تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/10/11  ســاعت 11/45 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24911 شعبه 12 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/461 در خصوص پرونده کالسه 950689 خواهان مجتبی حیدری دادخواستی 
مبنی بر مطالبــه چک به طرفیت هــارون عال جعلیان فرزند کریــم تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 95/10/11  ســاعت 12 ظهر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24912 شعبه 12 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/460 در خصوص پرونده کالسه 951027 خواهان سید محمد حسینی کفرانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عفت عندلیب فرزند محمود تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/11  ســاعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24923 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/459 شــماره صادره:1395/02/295516 نظر به اینکه به موجب رای شماره 
139560302031000098 مــورخ 95/4/14 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی ششدانگ قطعه زمینی 
که در آن احداث بنا شــده تحت پالک شــماره 21 فرعی از 4129- اصلی واقع 
در روســتای اســد  آباد بخش 3 نائین در مالکیت خانم صدیقه اسدی اسدآباد 
فرزند قربانعلی مستقر گردیده و به حکایت پرونده ثبتی تحدید حدود پالک فوق 
به علت عدم حضور مالک اولیــه به عمل نیامده لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون فوق الذکر و طبــق تقاضای مالک تحدید حدود ملــک مرقوم در روز 
دوشنبه 95/09/15 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشــار:1395/08/22  م الف:262 اداره ثبت اسناد و 

امالک نایین)209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/458 خواهــان آقای علیرضــا مقیری به طرفیــت آقای مهدی خوانســاری 
دادخواستی را به خواســته مطالبه طلب تسلیم این شــورا نموده که به کالسه 
416/95 به تاریخ 95/10/27 روز دوشنبه ســاعت 3 وقت رسیدگی تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت رســیدگی حاضر شود و اال 
تصمیم مقضتی اتخاذ خواهد شد. م الف:245 شورای حل اختالف حوزه 2 شهری 

شهرستان خوانسار )119 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/456 شــماره صادره:1395/14/285836نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 703 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش سه 
ثبت خوانســار ذیل ثبت 969 در صفحه 223 دفتر امالک جلد 7 به نام حســین 
میرصانع ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب سند 
انتقال شــماره 62450 مورخ 1386/04/12 دفترخانه شــماره 12 خوانسار به 
آقای عبداله میرصانع فرزند سید اســداله انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 951409701075233 مورخ 1395/07/15 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 45191 مورخ 
 1395/07/15 به گواهی دفترخانه 12  خوانسار رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
 تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه

 اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 248 امامی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)247 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ

8/455 شماره پرونده: 139504002122000028/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9500028 شماره ابالغیه: 139505102122000097 بدین وسیله به آقای حسن 
افزیشم فرزند ولی اله شناسنامه شــماره 1130 صادره از تویسرکان ساکن خ 
قایم مقام روبروی مرسلی ابالغ می شود که آقای صفرعلی دهاقین جهت وصول 
مبلغ 157/000/000 ریال به استناد چک شماره 870888 و 870889 بانک سپه 
علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9500028 در این 
اداره تشکیل شده و طبق درخواست دارنده چک مجهول المکان میباشد و محل 

اقامت شما به شرح متن سند قابل شناسایی نمی باشد و مشخص نیست، لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید. عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 247 واحد اجرای 

اسناد رسمی خوانسار)154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/464  چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالک شماره 1107 فرعی از 
13/438 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسین جان 
نثاری الدانی فرزند نظرعلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/9/16 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. 
تاریخ انتشــار: 95/8/22 م الف: 25255 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/454  آقای علیرضا شــریف مهرآبادی به  شناســنامه شــماره 2  به شــرح 
دادخواست به کالســه 150/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول ملکی جندابه به شناسنامه شماره 
1 در تاریخ 1395/8/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: علیرضا شریف مهرآبادی)همسر( 
2- مریم شریف مهرآبادی )دختر( 3- فاطمه شریف مهرآبادی)دختر( 4- زهرا 
شریف مهرآبادی) دختر( 5- خدیجه شریف مهرآبادی) دختر( 6- مرضیه شریف 
مهرآبادی) دختر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 258 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نایین) 138 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

8/453  خانم گوهرشاد پور بافرنی به  شناسنامه شماره 26  به شرح دادخواست 
به کالســه 151/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان ســمیه پوربافرانی به شناسنامه شماره 227 
در تاریخ 1395/7/30 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: گوهرشاد پور بافرانی)مادر( 
 2- حمیدرضــا قیومــی محمدی) همســر( 3- متیــن محمدزاده)پســر(. اینک

 با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 259 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 122 

کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

8/452  خانــم افســر صــادق نــژاد نایینــی بــه  شناســنامه شــماره 142  
 به شــرح دادخواســت به کالســه 152/95 از این شــورا درخواســت گواهی

 حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبی بنده علی نایینی 
به شناسنامه شــماره 268 در تاریخ 1395/1/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: متقاضی: افســر 
 صادق نژاد نایینی) مادر( 2- مهشــید بنــده علی نایینی)دختــر(. اینک با انجام

 تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
 260 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف نایین) 123 کلمه، 

2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/431 شماره صادره: 1395/43/295109 نظر به اینکه آقای عباس شاطر گلی 
احد از وراث اقــدس زین العابدین و به وکالت از طرف ســایر ورثه طبق گواهی 

حصر وراثت 5063-92/10/30 شــعبه دهم حصر وراثت اصفهان و وکالتنامه 
132402-93/4/25 دفترخانــه 10 اصفهان و به وکالت از طرف وراثت شــهال 
شاطرگلی طبق گواهی حصر وراثت 1112-93/3/20 شعبه دهم حصر وراثت 
اصفهــان و وکالتنامــه 105065-95/8/12 دفتر 47 اصفهان و با تســلیم برگ 
استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 5/1761 مجزی 
شده از 711/1 بخش 14 اصفهان ) که به علت مکرر بودن به پالک استاندارد 3006 
فرعی تغییر یافت( گردیده که در صفحه 100 دفتر 307 به شماره ثبت 5577 به نام 
رضا اسداله نصرآبادی ثبت و سند صادر و مع الواسطه طبق سند قطعی 57804-

81/7/11 دفتر 94 اصفهان به اقدس زین العابدین و شــهال شاطر گلی بالسویه 
انتقال یافته است چون نامبرده درخواست صدور المثنی سند را نموده لذا طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله غیر از آ نچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبای ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا  مراتب صورتجلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی  سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 25131 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 262 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/430 شــماره: 1395/14/294219-95/8/15 چون تحدید حدود ششــدانگ 
بناهای تحتانــی و فوقانی تحت پالک 0 فرعی 805 اصلــی واقع در بخش 1 ثبت 
خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام آقای ورثه محمد فیضــی و غیره فرزند 
غالمرضا و غیره در جریان ثبت بوده و به علت عــدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز  شنبه مورخ 95/09/20 راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ 

انتشار:1395/08/22 
 م الف:244 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)224 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/470 شماره صادره : 1395/43/296095نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 23/244 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام حسن پیر نجم الدین کلیچه ش، ش 7 فرزند علی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/9/17 
 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی

 به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1395/8/22 م الف: 25416 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)125 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/498 شماره صادره : 1395/43/295878نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
مغازه و ساختمان پالک شماره 45/377 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حســین ترکان، ش.ش 8245 فرزند محمد در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/09/17 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/8/22 
 م الــف: 25546 رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک غرب اصفهــان)145 کلمه، 

2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
ادامه حیرانی یک »خانه«؛کشف بقایای انسان  عصرآهن در اصفهان

قطب نساجی یا مرکز پذیرایی؟

سفیر روسیه مطرح کرد:

۶۲ هزار ایرانی
تابستان ویزای روسیه گرفتند

»خانه حیرانی« از بناهای قدیمی یزد و متعلق به دوره قاجار اســت؛ 
خانه ای با دو بادگیر منحصر به فرد و ایوانی بزرگ و دیوارهایی کاهگلی. 
نزدیک به پنــج ماه پیش، ســازمان میراث فرهنگی، ایــن خانه را با 
اجاره ای نسبتا مختصر در اختیار هنرمندان صنایع دستی گذاشت تا 
به »خانه صنایع دستی اســتان« تبدیل شود اما پس از گذشت مدتی 
کوتاه و به دستور اســتانداری یزد، قرار بود خانه حیرانی از هنرمندان 
تخلیه و در اختیار کانون وکال قرار گیرد.این مسئله، واکنش هنرمندان 
را برانگیخت و اعتــراض آنان را به همراه داشــت. همه حرف و گالیه 
هنرمندان این بود که ۴۰ هنرمند و کارآموز در خانه تاریخی حیرانی 
که خانه صنایع دستی یزد اســت، فعالیت می کنند و خانه را از  اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد، اجاره کرده اند چرا 
باید این اداره کل، خانه تاریخی حیرانــی را به کانون وکال واگذار کند 
آن هم وقتی هنوز مهلت قراردادشــان سر نیامده است؟! یکی دیگر از 
مواردی که هنرمندان مطرح می کردند این  بود که چرا مسئوالن اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان یزد، دو بنای خانه نواب و زندان اسکندر 
را به عنوان جایگزین برای خانه صنایع دستی حیرانی معرفی کرده اند 
در حالی که می دانند زندان اســکندر در اختیــار هنرمندان دیگری 
اســت و غرفه خالی وجود ندارد تا در اختیار صنعتگــران جدید قرار 
گیرد، خانه نواب هم خوابگاه یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی 
 است! وقتی اعتراض هنرمندان باال گرفت، بهمن نامورمطلق، معاون 
صنایع دســتی کشــور، طی نامه ای از اســتانداری یزد خواست تا از 
واگذاری این خانه به کانون وکال صرف نظر کند و اجازه دهد هنرمندان 
صنایع دستی در بنایی که به عنوان خانه صنایع دستی یزد شناخته 
شده و گردشگران داخلی و خارجی را جذب کرده باقی بمانند. اعتراض 
هنرمندان و پیگیری متولیان صنایع دستی چون نامورمطلق بی نتیجه 
باقی نماند و دوم تیرماه، خبری منتشر شد که هنرمندان صنایع دستی 
در خانه حیرانی می مانند و این بنا به دیگری واگذار نمی شــود.حتی 
محمدمهدی شــرافت، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان یزد در گفت وگو با مهر، یکی از سیاست های اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان یزد را تبدیل خانــه حیرانی به مرکزی 
برای منسوجات سنتی یزد دانســت و افزود: میبد به عنوان شهر ملی 
زیلو معرفی شده و یزد هم قرار اســت به شهر جهانی نساجی سنتی 
تبدیل شــود به همین خاطر یکی از سیاســت های ما این است که 
خانه حیرانی که در بافت تاریخی قرار گرفته و گردشــگران بسیاری 
از آن دیدن می کنند به مرکز نســاجی سنتی تبدیل شود.محمدرضا 
پوینده،  مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از آثار تاریخی به تازگی 
از واگذاری این خانه به بخش خصوصی خبر داده و گفته اســت: قرار 
است خانه حیرانی یزد به یک مرکز فرهنگی- پذیرایی تبدیل شود اما 
در بخشی از این خانه، فضایی برای پذیرایی از گردشگران در نظر گرفته 

خواهد شد چراکه بخش خصوصی، دغدغه برگشت سرمایه دارد .

سفیر روســیه در ایران گفت: در تابستان امســال، ۶۲ هزار ویزا در 
ایران برای سفر به روســیه صادر شده و پیشــنهاد می کنیم مردم 
ایران از شهرهای مختلف روسیه بازدید کنند. لوان جاگاریان، سفیر 
روســیه در ایران گفت: تعداد ایرانی هایی که به قصد سفر به روسیه 
می آیند بســیار زیاد است و هر ســال افزایش می یابد. سال گذشته 
نمایندگی های روســیه در ایران برای ایرانی هــا ۳۵ هزار ویزا صادر 
کرده اند و امســال نیز در فصل تابســتان ۶۲ هزار ویزا صادر شــد. 
امیدواریم ایرانی هایی که مایل به ســفر هســتند بیشتر به روسیه 
بیایند. وی گفت: ایرانی ها بیشتر از شهرهای مسکو، سن پترزبورگ، 
سوچی و آســتاراخان بازدید می کنند. ما پیشنهاد می کنیم مسیر 
جدید به نام شهر قازان پایتخت تاتارستان را در برنامه سفرهای خود 
قرار دهند. این شهر یکی از شهرهای مســلمان نشین روسیه است. 
وی همچنین درباره آخرین جزئیات لغو روادید ایران و روسیه گفت: 
این اقدام قابل مذاکره اســت، ۲۲ ماه نوامبر ســال جاری قرار است 
رایزنی هایی در تهران بین مســئوالن عالی رتبه وزارت خارجه ایران 
و روسیه در این رابطه انجام شود. جاگاریان همچنین درباره مشکالت 
مســافران ایرانی در هنگام ورود به فرودگاه های روســیه گفت: در 
 جلســه مســئوالن عالی رتبه دو کشــور، این موضوع هم پیگیری 

خواهد شد و در دستور کار دوجانبه قرار خواهد گرفت.

کلبه هور
کلبه هور، محلی در غرب جزیره است که به واسطه محیط زیبایی که دارد گردشــگران زیادی را به خودش جذب می کند . جاذبه هایی مثل انواع ماهی ها، صدف ها و الک پشــت ها .درکلبه هور امکاناتی مثل آالچیق، نیمکت، باربیکیو و نورافکن های بزرگ 
وجود دارد تا گردشــگران بتوانند لحظات خوبی را در آن داشته باشــند .از این نقطه می توان بندر چارک و آفتاب، همچنین رشــته کوه های جنوب هرمزگان را دید. در این منطقه، یک لنج از اهالی بومی منطقه، ده سال است که به گل نشسته و این نشانی از 

تالش مردم بومی برای کار در دریاست .این لنج درفاصله حدود ۲۰۰ متری ساحل دریا قرار دارد و با زیباسازی و روشنایی شب ها مثل مرواریدی در دریا می درخشد .

ســازمان میراث فرهنگــی از نمایــش آثار تاریخــی ایران 
در کشــورهای دیگر خبر می دهــد ولی کشــورهای دیگر 
نمایشــگاهی در ایران برپا نمی کنند. مدیرکل موزه ها علت 
را در پرداخــت هزینه های گــزاف بیمه می دانــد. به تازگی 
نمایشگاهی با عنوان »شــیر و گاو در هنر ایران باستان« در 
شــمال ایتالیا برای مدت ۵ ماه از چهارم تیر ماه تا ۹ آبان ماه 
برپا شد که در آن ۲۹ قطعه از آثار باستانی دوران هخامنشی 
تا ساسانی در موزه باستان شناسی ملی شــهر »اکویلیا« به 

نمایش در آمد و ۱۶ آبان ۹۵ به ایران برگشت. این نمایشگاه 
از نظر زمانی از دوره هخامنشــی تا پایان دوره ساســانی را 
دربر می گرفت و شــامل ۲۹ شــیء از جمله پیکره، ریتون، 
بشقاب، خنجر، دستبند، پالک، سنگ وزنه از جنس سنگ، 
فلز، گچ، خمیر الجورد و ســفال از مکان های باستانی چون 
تخت جمشید، پاسارگاد، شــوش، همدان، املش، کردستان، 
عمارلو و حاجی آباد فارس بود که عمدتا مربوط به موزه ملی 

ایران و شماری نیز مربوط به موزه تخت جمشید می شد.

ارسال آثار به آلمان
هر چند که جبرئیــل نوکنده، مدیر موزه ملــی ایران پس از 
بازگشت این اشیا به ایران اعالم کرده نمایشگاه درباره »آیین 
مهر« که میراث مشــترک دو کشــور ایران و ایتالیاست، در 
موزه ملی ایران برگزار می شــود، و موزه ملــی ایران میزبان 
آثاری از آیین مهر مربوط بــه موزه های ایتالیا خواهد بود، اما 
مشخص نیســت آیا این بار نیز ایران می تواند میزبان اشیای 
تاریخی کشوری دیگر باشــد یا نه. چرا که برای ورود هر اثر 
تاریخی به ایران، کشور میزبان می بایست مسئولیت و هزینه 
بیمه و ترانسفر این اشــیا را بپردازد که درواقع این هزینه ها 

کم هم نیستند.
همچنین قرار اســت که نمایشــگاه دیگری نیز از اشــیای 
تاریخی ایران در ماه مارس در آلمان برپا شــود که ۱۰۰  اثر 
تاریخی ایران از شهرهای مختلف از جمله جیرفت کرمان در 

آن به نمایش گذاشته می شود.
نمایشــگاهی نیز از آثــار نفیس صنایع دســتی ایرانی ها در 
چین به نمایش گذاشته شد اما هیچ گاه کشورهای خارجی 
در ایران نمایشگاهی در چند سال گذشــته برپا نکردند. جز 
نمایشگاه مجســمه های پنه لوپه که تمام هزینه های آن را 

نیز ایتالیا پرداخت کرد.
از چندین ســال پیش قرار بود آثاری از کشــور مکزیک در 
ایران نمایش داده شــود اما این کار نیز انجام نشــد. درحالی 
که موافقت ها برای برپایی آن در ایران گرفته شده بود. برای 
برپایی نمایشگاه تمدن مایاها حتی شــهرداری تهران  قول 

همکاری داد ولی در نیمه های راه منصرف شد.
محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه های کشور در گفت وگو 
با مهر در پاســخ به این ســوال که بــا توجه بــه تعهدات و 
تفاهم نامه های ایران با کشــورهای دیگر چرا نمایشگاهی از 

آثار تاریخی کشورهای دیگر در ایران برپا نمی شود بیان کرد: 
برای نمایش آثار در ایران از کشــورهای مختلفی پیشــنهاد 
داشــته ایم اما کشــور ما آمادگی برپایی این نمایشگاه ها را 

نداشته است.
 وی در پاســخ به اینکــه بارهــا از برپایی نمایشــگاه تمدن 
مایاها در اخبار و نشســت ها صحبت کرده ایــد اما هیچ گاه 
این نمایشگاه در ایران برپا نشــد گفت: برای بحث های بیمه 
و حمل و نقل اشــیای نمایشــگاه »مایاها؛ تمدن زیبایی ها« 
دچار مشکل شــدیم. قرار بود پولی پرداخت نشود و ترانسفر 
و بســته بندی و بیمه آثار را انجام دهیم ولی سازمان میراث 

فرهنگی بودجه ای برای این کار نداشت.
 نمایشگاهی از مجسمه های چهار متری

وی در ادامه گفت: قرار بــود ۶ تا ۹ ماه این نمایشــگاه را در 
ایران با ۲۴۰ شیء تاریخی برپا کنیم، اینها اشیایی بودند که 
ارتفاع برخی از آنها به چهار متر می رســید و در کشــورهای 
دیگر به نمایش گذاشــته شده و مورد اســتقبال قرار گرفته 
بودند اما اگر می خواســتیم این برنامه را در ایران و در فضای 
دو هزار متری داشته باشــیم باید حدود سه تا چهار میلیارد 
تومان هزینــه می کردیم پیش بینی ما این بــود که با فروش 
بلیت می توانیم این هزینه را جبــران کنیم اما در نهایت این 
اتفاق نیفتاد. البته هنــوز هم مکزیک آمادگــی برپایی این 

نمایشگاه را در ایران  دارد.
محمدرضا کارگر گفت: با برپایی این نمایشگاه می توانستیم 
به جامعــه جهانــی مــوزه داران، ایــران را بشناســانیم و 
بگوییم کــه ایران همــگام با موزه هــای برتر دیگــر مانند 
برلیــن فعالیت های متــرادف و هــم وزن انجام مــی دهد. 
 همچنین با ایــن اقــدام، جامعه جهانــی، ایــران را واجد

استانداردها می دانست.

نگاه روز

خبر

با مسئوالن

سوژه

زهرا احمدی پور-رییس سازمان میراث 
فرهنگی

محمودرضا عراقی -معاون عمرانی استانداری 
همدان

همه انتقادات را شــنیده ام، 
فرهنگی  میراث  ســازمان 
ترکیبــی از گردشــگری، 
میراث فرهنگــی و صنایع 
دســتی است. شــما یک 
متخصص به مــن معرفی 
کنید که در هر ســه حوزه 
تخصص داشته باشد سپس 

نقدهای بعدی را می پذیرم. من بنا به توان مدیریتی خود وارد این حوزه 
شده ام،  هر سه بخش سازمان میراث فرهنگی دارای اولویت هستند اما 

با رویکرد تعامل در هر سه حوزه.

از نظــر مــا این واگــذاری 
غــار  ســیاحتی  شــرکت 
 علیصــــــدر غـــیرقانونی 
نبوده اســت. این شرکت در 
سال ۷۱ تاسیس شده و ۴۰ 
درصد ســهام آن متعلق به 
شرکت همیاری  شهرداری ها 
و ۴۰ درصــد آن نیز متعلق 

به ایرانگردی و جهانگردی و ۲۰ درصد هم متعلق به شــهرداری همدان 
است. در این شرکت حدود ۳۰۰ نفر کار می کنند. درآمدی که از این غار 

به دست می آید صرف هزینه های مختلفی می شود.

قاب  روز

نمایش آثار تاریخی ایران در خارج ازکشور؛

 دیگران به ایران نمی آیند؟

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: اصفهان خاص ترین استان در میراث فرهنگی 
اســت که همواره با چالش های فراوانی رو به رو بوده است، در 
بخش صنایع دســتی بیشــترین تعداد هنرمند در اصفهان 
اســت از این رو در خصوص بیمه و معیشــت و نیز در موضوع 
گردشگری نیازمند تسهیالت برای حمایت از سرمایه گذاران 

هستیم.
فریدون الهیــاری در گفت و گو با خبرنگار ایســنا اظهار کرد: 
اصفهان به لحاظ کیفی شــاخص ترین استان در حوزه میراث 
فرهنگی اســت و با هفت اثر ثبت جهانی شده در یونسکو مثل 
میدان نقش جهان، مسجد جامع، حمام فین و ... از استان های 
منحصر به فرد به شمار می آید و طبیعی است که برای حفاظت 
از این آثار با چالش های فراوانی مواجه باشــد. وی با اشــاره به 
اینکه اصفهان در میراث فرهنگی کشــور خاص ترین اســتان 
محسوب می شــود، افزود: اصفهان در بخش صنایع دستی با 
داشتن ۱۹۹ رســته فعال در این زمینه و با تعداد اشتغال باال 
می تواند در توسعه صادرات فعال باشــد که مشکالت آن باید 
رفع شود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان ادامه داد: هنرمندان صنایع دستی نیز نیازمند 
بهبود معیشت و بیمه هستند. تاکنون از استان اصفهان شش 
هزار هنرمند صنایع دستی بیمه شــده اند این در حالی است 
که ۱۲ هزار نفر از معاونت صنایع دستی گواهی اشتغال دارند. 
درکل شــمار هنرمندان صنایع دســتی ۴۰ هزار نفر برآورد 
می شود که به صورت استادی و شاگردی هنر را فرا گرفته اند.

الهیاری تاکید کرد: در سه ســال گذشته میزان ورود گردشگر 
خارجی به استان اصفهان نسبت به کل کشور باالتر بوده و این 
نشان از پتانسیل باالی آن دارد به طوری که به سرعت در حال 

توسعه امکانات و زیرســاخت ها در حوزه گردشگری است. از 
سال ۹۲ تاکنون تالش زیادی برای افزایش اقامتگاه ها صورت 
گرفته و تاکنون میزان اقامت تا دو برابر افزایش یافته اســت.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه شــش ســاله و چشم انداز ۲۰ 
ساله کشور در بحث گردشگری، استان باید قوی تر، محکم تر 
و ســریع تر در این بخش عمل کند تا به چشم اندازها نزدیک 
شــویم؛ در واقع نیازمند یک رشــد چشــمگیر در این زمینه 
هستیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه ۲8۰ پروژه گردشگری برای 
استان تعریف شده است، گفت: این میزان پروژه، هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و باید در این زمینه تالش کرده 
و بتوانیم برای حمایت از ســرمایه گذاری و تســهیالت اقدام 
نماییم. الهیاری با تاکید بر اینکه در اصفهان رویکرد توســعه 
گردشگری و تسری آن به کل اســتان مد نظر قرار دارد، افزود: 
این توســعه و گســترش با منابع محدود باید صورت گیرد و 
ســعی داریم که توسط مشوق ها و تســهیالت چرخش چرخ 
گردشگری را  در استان ســریع تر کنیم. وی با بیان اینکه در 
سه سال گذشته تالش داشتیم با برنامه عمل کنیم، اظهار کرد: 
طرح جامع گردشگری استان اصفهان در دستور بازنگری قرار 
دارد و عالوه بر برنامه جامع استانی برنامه جامع شهرستان ها را 
نیز مدنظر قرار داده ایم و در حال تهیه برنامه های شهرستان ها 
 هســتیم که توســط فرمانداری هــا انجام خواهد شــد.وی 
تاکید کرد: دفتر مطالعات و آینده پژوهی راه اندازی و مطالعات 
 احصا و موضوعات پژوهشی در ۱۵۰ محور مطالعاتی استخراج 
شــده و در اختیار مراکز آموزش عالی قرار گرفته اســت تا از 
ظرفیت علمی استان در زمینه میراث فرهنگی استفاده شود و 

سعی داریم به سمت حرکت های مطالعاتی پیش برویم.

در پروژه گمانه زنی و ساماندهی محوطه  باستانی جوشقان-
اســترک در اســتان اصفهان که مربوط به عصر آهن است، 
حجم زیادی از بقایای ســوخته انســانی در سازه ای سنگی 
کشــف شــد.آن طور که ایســنا به نقل از روابــط عمومی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشــگری گزارش می دهد؛ 
سرپرســت هیئت گمانه زنی و ســاماندهی محوطه  باستانی 
جوشقان-اســترک، محســن جاوری، در این بــاره گفت:    
محوطه  باستانی جوشقان-اســترک محوطه ای گورستانی 
متعلق به عصر آهن اســت که در دو دهه  گذشته در معرض 
 تخریب گســترده غارتگــران میــراث فرهنگــی، حفاران 
 غیر مجاز ، لودر و وسایل سنگین کشاورزی قرار گرفته است.

این باستان شــناس صحبت هایــش را این گونــه ادامه داد:    
چاله های حفاری و تســطیح های وسیع روی محوطه تصویر 
ناخوشایندی به وجود آورده، به نحوی که بیش از ۷۰ درصد 
آن کامال از میان رفته و دیگــر برای فعالیت ها و پژوهش های 
باستان شناختی مناسب نیســت.آن طور که جاوری در این 
باره می گویــد، این کشــفیات در حالی اســت که محوطه  
باستانی جوشقان-اســترک با توجه به وســعت آن در این 
بخش از فالت مرکزی از اهمیت خاصــی در مطالعات دوره 
آهن برخوردار است و می تواند اطالعات جدیدی را در اختیار 

پژوهشگران قرار دهد .
او افزود  بــه همین دلیل گمانــه زنی در محوطه  باســتانی 
جوشقان-استرک به منظور شــناخت آثار و بقایای فرهنگی 
موجود و انجام ســاماندهی و تدارک برنامه حفاظتی در این 
محوطه به اجرا درآمد. این باستان شــناس ادامه داد:    به این 
منظور در آغاز گمانــه ای به ابعاد ۵ متــر در ۵ متر در بخش 
شــمال غربی محوطه که کمتر در معرض تخریب انســانی 

قرار گرفته بود ایجاد شد تا هم بتوان از ماهیت آثار فرهنگی 
موجود در محوطه، شــناخت حاصل کرد و هم به بررســی 
تاریخ و گاه نــگاری محوطه پرداخت.با توجــه به گفته های 
جاوری، گمانه نخســت را به  ۲۵ شــبکه  یــک متر در یک 
متر تقسیم بندی و مواد فرهنگی هر شــبکه را به طور مجزا 
گردآوری کرده اند تا مطالعه و بررســی این مواد در مراحل 
بعد با دقت و جزییات بیشتری انجام گیرد.او اظهار کرد:  پس 
از کاوش تمام شبکه های یک متر در یک متر و برداشتن الیه  
ســطحی، معماری ســنگی مدوری به قطر حدود دو متر در 
نیمه  جنوبی مشخص شــد که بخشی از آن در دیواره جنوبی 
گمانه امتداد داشــت. وی بیــان کرد:  دیوارهای این ســازه  
سنگی از قلوه سنگ هایی با قطر ۲۵ تا ۴۰ سانتی متر با مالت 
گل به صورت نامنظم ساخته شــده و درون آن با قلوه سنگ 
هایی از همان جنس به قطر متوســط ۲۰ سانتی متر پر شده 
است. این باستان شــناس از نکات جالب و بسیار نادر در این 
ساختار را وجود آثاری از بقایای ســوخته  انسانی اعالم کرد 
که حجم نسبتا زیادی را شامل می شــود.جاوری، همچنین 
از کشف ســاختار بقایای یک تدفین دست خورده انسانی در 
انتهای بخش غربی این ســاختار خبر داد کــه فقط نیم تنه  
باالیی اسکلت باقی مانده و بخش های پایینی بدن در ترانشه 

وجود نداشته است.
آن طــور که جاوری مــی گویــد، همچنان فعالیــت ها در 
گمانه ایجاد شــده ادامه دارد و گروه با دقت مشغول ساخت 
مستندسازی از یافته ها و بقایای فرهنگی و مادی است. وی 
افزود: ساماندهی محوطه نیز نخست با برداشت و تهیه  نقشه 
توپوگرافی و تصاویر هوایی و ســپس با برداشت پالن از کل 

محوطه و ساختار و چاله های حفاری  ادامه یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

اصفهانازرییسمیراثچهمیخواهد؟
در پروژه ساماندهی محوطه  باستانی جوشقان- استرک رخ داد؛

کشفبقایایانسانعصرآهندراصفهان

همچنان فعالیت ها 
در گمانه  ایجاد 
شده ادامه دارد 
و گروه با دقت 
مشغول ساخت 
مستندسازی از 
یافته ها و بقایای 
فرهنگی و مادی 
است

در اصفهان رویکرد 
توسعه گردشگری 
و تسری آن به کل 
استان مد نظر قرار 
دارد، این توسعه و 
گسترش با منابع 
 محدود باید
 صورت گیرد
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پیشنهاد  سردبیر:
براي نخستین بار از پلنگ ايراني  در استان اصفهان فیلمبرداري شد براي نخستین بار از پلنگ ايراني

 در استان اصفهان فیلمبرداري شد

هوا را برای کودکان پاک کنید

رونمايی از سند حمايت طلبی کنترل 
آلودگی هوا

 محيط بانان حفاظت محيط زيســت نايين براي نخستين بار در استان 
اصفهان موفق شدند از پلنگ ايراني فيلمبرداري كنند.

حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان در 
 اين زمينه اظهار داشت: محيط بانان مســتقر در پناهگاه حيات وحش 
عباس آباد با نصب دوربين هاي تله اي در مكان هاي شناســايي شــده 

موفق شدند به مدت سه دقيقه از پلنگ ايراني فيمبرداري كنند. 
وي افزود اين موفقيت در نتيجه دو ســال كار پياپي و شناســايي نقاط 
 حضور پلنگ در پناهــگاه حيات وحــش عباس آباد به دســت آمده، 
حاصل دوســال تالش و كارپياپي پژوهشــي در شناســايي و بررسي 

زيستگاه هاي گربه سانان استان اصفهان بوده است.
 ظهرابــي افــزود: اين رويــداد مهــم دســتاورد ۱۵ ســال حفاظت 
 شــبانه روزي، انجــام تحقيقــات موثر و احيــاي برنامه محــور انواع 
 حيات وحش در اين زيســتگاه بوده اســت كه منطقه اي ناشناخته را 
در اين مدت به يكي از مهم ترين ذخيره گاه هاي گربه ســانان در سطح 
 ملي و بيــن المللي تبديل كند به طوري كه اين زيســت بــوم بياباني 
در حــال حاضر داراي جمعيت هــاي پويا و ارزشــمندي از يازده گونه 

گوشتخوار شده است.
 در آييــن رونمايــي از تصاوير تهيه شــده، از تالش ارزشــمند ده نفر 
از محيط باناني كه به صــورت گروهي در تهيه ايــن تصاوير همكاري 
داشــتند، با حضور نماينده ســازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي 
استان، كاركنان و تعدادي از روساي واحدهاي ستادي و تابعه حفاظت 

محيط زيست استان قدرداني شد.
در لوح سپاس مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب 

به محيط بانان آمده است:
» با اهداي سالم- خدمتگزاري خالصانه در عرصه محيط زيست طبيعي 
همراه با ثبت صحنه هاي بي بديــل ازحيات موجوداتي كه پناهگاه آنها 
زيســتگاه ها و مناطق تحت مديريت ســازمان حفاظت محيط زيست 
هستند، اقدامي در خور ستايش است كه از ثمرات آن نسل هاي آينده 
 نيز بهره مند خواهند شــد و بســياري از محيط بانان اســتان اصفهان 

با لطف خداوند به شايستگي توفيق انجام اين خدمت را پيدا كرده اند.
موفقيت در ثبت تصويري پلنگ ايراني براي نخســتين بار در اســتان 
اصفهان كه با تالش ارزشمند جنابعالي و گروهي از محيط بانان مستقر 
در منطقه حفاظت شــده عباس آباد حاصل شــد كســب افتخاري در 
عرصه مديريت زيست محيطي استان اســت كه شايسته سپاسگزاري 
و قدرداني است. از خداوند متعال توفيق بيش از پيش آن همكار محترم 

را در انجام بهينه وظايف سازماني و جميع امور زندگي خواستارم. «

گزارش صندوق كودكان ملل متحد ) يونيســف ( با عنوان » هوا را برای 
كودكان پاک كنيد « چگونگی تاثيــر آلودگی هوا بر كــودكان به ويژه 

آسيب پذيرترين آنان را، مورد بررسی قرار می دهد.
اين گزارش به حدود300 ميليون كودكی می پردازد كه در نواحی دارای 
 هوای مسموم كننده، ســاكن هستند؛ شــماری كه از حدود بين المللی 
تا حداقل شــش برابر فراتر می رود. همچنين به اين امر اشــاره دارد كه 
كودكان به شــيوه ای منحصر به فرد نســبت به آلودگی هوا آسيب پذير 
 هســتند چرا كه در مقايســه بــا بزرگســاالن تندتر نفس می كشــند 
و در نتيجه به نســبت وزن بدن خود هوای بيشــتری را وارد می كنند. 
گزارش » هوا را بــرای كودكان پاک كنيد « تاكيــد می كند آلودگی هوا 
 عامل اصلی مشــاركت كننده در مرگ ســاالنه حدود600 هزار كودک 
زير ۵ سال اســت و ســالمت، جان و آينده ميليون ها تن ديگر را تهديد 
می كند. گزارش مذكور با مجموعه ای از اقدامات ملموس به پايان می رسد 

تا كودكان بتوانند هوای پاک و سالم استنشاق كنند.

 نماينده مقيم ســازمان ملل متحــد در ايران گفت: طوفان های شــن 
 و ماســه يكی از مســائل آلودگی هوای امروز ايران اســت كه به طور 
 جزيــی تر در ســند جامعــه حمايــت طلبی كنتــرل آلودگــی هوا 

و كاهش طبعات آن بر سالمت مورد بررسی قرار نگرفته است. 
گری لويس نماينــده مقيم ايران در ســازمان ملل متحد در مراســم 
 رونمايی از ســند جامعــه حمايــت طلبی آلودگــی هوا كــه امروز 
در فرهنگستان علوم پزشــكی برگزار شد، اظهار داشــت: توفان های 
شن و ماســه يكی ديگر از مسائل آلودگی هوای كشــور ايران است كه 
در ســند جامعه حمايت طلبی كنترل آلودگی هوا و كاهش تبعات آن 
بر سالمت به طور جزيی تر مورد توجه قرار نگرفته است. وی ادامه داد: 
مسئله توفان های شن و ماسه بر ســالمت مردم عقب ماندن كودكان از 

تحصيل، حمل و نقل، زير ساخت ها و كشاورزی تاثير خواهد گذاشت.
لويس تاكيــد كرد: صدای ايــران در جامعه جهانی بــرای جلب توجه 
بيشــتر دنيا در خصوص رفع مسئله ريزگردها شــنيده شده به طوری 
 كه در طی چند سال اخير سازمان ملل متحد سه قطعنامه برای مبارزه 
با ريزگردها به تصويب رســانده اســت. نماينده مقيم ايران در سازمان 
ملل متحد گفت: ابتكار، رييس ســازمان حفاظت محيط زيست حضور 
فعالی در تدوين ســند جامعه حمايــت طلبی كنتــرل آلودگی هوا و 
كاهش تبعات آن بر سالمت داشته است. وی افزود: هفته آينده ابتكار، 
رييس ســازمان حفاظت محيط زيســت ايران به همراه هلن كالرک 
رييس برنامه توسعه سازمان ملل متحد و رييس محيط زيست سازمان 
ملل متحد در نشســت كاپ 22 كــه در مراكش برای اجرا گذاشــتن 
 جزييات قرارداد اقليمی پاريس  برگزار می شــود حضور خواهند داشت 
تا در خصوص معضــل ريزگردها در منطقــه خاورميانه صحبت كنيم. 
لويس تصريــح كرد: علــت برگزاری نشســت مراكش اين اســت كه 
 برای يک بار مســئله مهم ريزگردهــا را به مردم جهان گوشــزد كرده 
و همكاری های منطقه ای را برای رفع آن جويا شــويم تا اين مســئله 
 برای هميشه پايان پيدا كند. نماينده مقيم ايران در سازمان ملل متحد 
با بيان اينكه اجرای راه حل ها برای مســئله آلودگی هــوا و ريزگردها 
 آســان نخواهد بود، افزود: اين مشــكالت به دست انســان ايجاد شده 
و تغيير اقيلم آن را شــتاب داده اســت، بنابرايــن اميدواريم به كمک  
ســازمان ملل متحد و كشــورهايی كه باعث به وجود آوردن ريزگردها 
شــده اند به مشــكالت توســعه ای پايان دهيم. وی تاكيد كرد: بحث 
آلودگی هوا امروزه برای جامعه ايران بسيار مهم است و حدود يک سال 
 و نيمی می شــود كه در پيگيری تدوين سند جامعه كنترل آلودگی هوا 

و كاهش تبعات آن بر سالمت جامعه ايران هستيم.
نماينــده مقيم ايــران در ســازمان ملل متحــد ادامــه داد: به كمک 
كارگروهی كه در ايــن حوزه فعاليت هايی را داشــته اند در حال حاضر 
به برنامه سند جامعه كنترل آلودگی هوا و كاهش تبعات آن بر سالمت 
توجه الزم به عمل آمده و از اين به بعد بايد مشــغول اجرای آن باشيم، 
سازمان ملل متحد بســيار خوشحال است كه توانســته بخشی از اين 

كارگروه باشد. 
لويس گفت: ســازمان ملل متحد در خالل برنامه توسعه ملل متحد از 
سال 20۱7 مشغول پيگيری مسئله آلودگی هوا است كه 7 كارگزاری 

از كارگزاری های سازمان ملل متحد در اين مسئله فعاليت كرده اند.

 شــاهين ماهيان گروهی از ماهيان تپه های مرجانی هســتند كه به استراحت 
بر روی مرجان ها و سنگ ها عادت دارند و برای شكار كردن صبر می كنند. 

 آنها از ميگوها و ماهيان كوچک تغذيه می كنند. آنها شــناگران خوبی نيستند 
و به دليل شوخی  های جالب آنها، افزودن آنها به آكواريوم خانگی را لذت بخش 
می كند. اين گونه ها با داشتن خطوط عمودی قرمز رنگ كه به استتار آنها كمک 

می كند، مشخص می شوند.

شاهین ماهی جارزن
شــاهين ماهی بينی دراز با ويژگی های بدن دراز و نشــان های مربعی شكل قرمز رنگ 
مشخص می شــود.  اين ماهی از پوزه بلند خود برای بررسی شــكاف های مرجانی و پيدا 
كردن غذا اســتفاده می كند. الگوی رنگ اين ماهی كمک می كنــد تا در ميان مرجان ها 

پنهان شود. او بی حركت می ماند و منتظر يک وعده غذايی سرگردان مناسب می شود.

شاهین ماهی بینی دراز 
پروانه ماهی با نوار مسی يک گونه بسيار زيبا و ظريف است. 

 وجود يک نقطه ســياه بزرگ در پشــت قســمت باالی بدن مانند يک چشم 
به نظر می رسد و به گمراه كردن شكارچيان كمک می كند. اين ماهی با استفاده 
از پوزه بلند خود بــه كاوش و تغذيه از پوليپ های مرجانــی و كرم های لوله ای 
می پردازد. اين ماهی يكی از گونه های آكواريومی محبوب است ولی ظريف بوده 

و زنده نگه داشتن آن دشوار است.

پروانه ماهی با نوار مسی

اخبار

دنیای حیوانات ) ماهیان آکواریومی صخره های مرجانی (

يک حقوقدان گفت: طبق اصل ۱۵6 قانون اساسی يكی از تكاليف 
 اساسی قوه قضاييه پيشــگيری از وقوع جرم اســت كه تخلفات 
محيط زيستی هم يكی از اين جرايم اســت. حسين احمدی نياز 
افزود: با توجه به اهميت مقوله محيط زيست می طلبد قوه قضاييه، 
سازمان حفاظت محيط زيســت، دولت و مجلس شورای اسالمی 
 برای اصــالح قوانين و ايجاد شــعب تخصصی زيســت محيطی 
 گام بردارنــد. وی اظهار كرد: اصــالح قانون در ايــن زمينه يكی 
از كارهايی است كه بايد انجام شود و می طلبد مسئوالن ذی ربط 
 برای اصــالح قوانين و ايجاد شــعب تخصصی زيســت محيطی 
در مراجع قضايی گام بردارند، يعنی در اين راســتا، قاضی ما بايد 
دوره های تخصصی محيط زيست را سپری كرده باشد و به اهميت 
گونه های حيات وحش و مباحث زيست محيطی آگاه باشد و الزم 
است كه در تمام شهرهای ايران شــعب تخصصی محيط زيستی 

اعم از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجديد نظر ايجاد شود. 
 وی افزود: شــهرداری ها و برخــی مراجع ديگر ايــن كار را انجام 
 داده انــد و در زمينــه محيط زيســت هم بايد شــعب تخصصی 
داشته باشــيم كه قضات ما شناخت كافی داشــته باشند، در اين 
 زمينه تحصيل كرده باشــند و دوره های اصلی را گذرانده باشند 
تا بتوانيم با صــدور احكامی در ايــن زمينه، آثــار بازدارندگی را 
مشــاهده كنيم و حداقل موارد مشــابه كم شــود. اين حقوقدان 
ادامه داد: در نظر بگيريد اگر يک خــودرو از چراغ قرمز عبور كند 
 بالفاصله جريمه می شود، محيط زيســت با كل بشريت در ايران 
و جهان در ارتباط اســت چرا نبايد قوانين به گونــه ای بازدارنده 
باشند، چرا شــكارچی و شــهروندان متخلف بايد جرات ارتكاب 
جرم را در حوزه زيســت محيطی داشته باشــند و به خود اجازه 
 دهند كه گونه های مهم و حســاس حيات وحش كشــور را نابود 

و محيط زيســت را تخريب كنند، اين جرات ارتــكاب جرم بايد 
 اصالح و گرفته شــود. اين حقوقــدان و فعــال اجتماعی گفت: 
در ايران انتظار زيادی از ســازمان حفاظت محيط زيست می رود، 
اما در مقابل كمترين حمايت از آن می شود، ای كاش مسئوالن به 
جای پرداخت پول ها و بودجه های كالن در عرصه های مختلف، 
در عرصه زيست محيطی حداقل بودجه را به اين سازمان تخصيص 
می دادند. وی افزود: اين بودجه های اندک با هزينه های سازمان 
همخوانی ندارد، همه می دانند كه محيط زيست رابطه مستقيمی 
 با زيست ســالم شــهروندان ايرانی دارد.  احمدی نياز ادامه داد: از 
يک سو مردم نســبت به عملكرد اين ســازمان انتظارات زيادی 
دارند و از سوی ديگر حجم امكانات آن منطبق با واقعيات موجود 
نيست، طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محيط زيست 
 يک تكليف همگانی اســت و همگان ملزم و مكلف به حفاظت از 
محيط زيســت هســتند. ايــن حقوقــدان اظهار كــرد: اصل 
 پنجاهم قانون اساســی جرم انگاری را نســبت بــه تمام جوانب 
 زيست محيطی اعالم كرده، اما مهم اين اســت كه اين اصل كلی 
بايد در دل قوانين عادی قرار گيرد تا بتواند ضمانت اجرايی كافی 
داشته باشد، متاســفانه نوع نگاه به اين اصل ضعيف بوده و در دل 
 قوانين و جزو سياست های كلی ســازمان های نظارتی و اجرايی 
 در كشــور قرار نگرفــت. وی افــزود: همچنين با وجــودی كه 
 رهبر معظم انقــالب در سياســت های كالن زيســت محيطی 
به اين اصل و موارد ديگر اشــاره كردند، اما قــوه مجريه نيز قوی 
 عمل نكرد، اگر رييس جمهوری دســتورالعمل تندی را در حوزه 
زيســت محيطی صادر كند تا طبــق اصل پنجاهم و سياســت 
 های كالن مقام معظم رهبری عمل كنند بســياری از كاستی ها 

و مشكالت در اين عرصه برطرف می شود. 

احمدی نياز گفــت: نكته اين اســت كه به عنــوان يک فرهنگ 
 نادرست در كشــور، شــكار به عنوان يک تفريح قلمداد می شود، 
به طوری كه در شــبكه های مجازی می بينيم فردی به خودش 
 جرات می دهد مثال پلنگ شــكار می كند و با افتخار تصوير آن را 

در فضای مجازی منتشر می كند. 
وی افزود: اين فرهنگ غلط در جامعه ما هنوز رواج دارد، كوتاهی 
سازمان محيط زيست اين است كه در راستای امحای اين فرهنگ 
 غلط اقدامی نكرده است، حداقل سازمان محيط زيست می تواند 

با كمک سازمان های مردم نهاد از توان مردم استفاده كند.
اين حقوقــدان ادامه داد: همين مردمی كه شــاهد همبســتگی 
 آنها در فرهنگ عاشــورايی هســتيم، قطعا حاضرند در حفاظت 
از محيط زيست هم بسيج شوند و كمک كنند و خالء های موجود 
 را پر كنند. وی اظهار كرد: درست اســت كه سازمان بودجه كافی 
و حتی محيط بان كافی ندارد، اما نبايد دست روی دست گذاشت 
بايد از مردم استفاده كرد، تک تک گونه های حيات وحش متعلق 
به ملت و جزو اموال ملت اســت، اين حيات وحش پيوســتگی و 
 رابطه مستقيمی با حيات ما انسان ها دارد بنابراين وقتی كه مردم 
از اهميت اين موضوع مطلع شــوند قطعا گام بر می دارند و برای 

حذف فرهنگ غلط اقدام خواهند كرد. 
وی افزود: در اورامان كردستان دو سال قبل نهضت زمين گذاشتن 
تفنگ های شكاری آغاز شــد و فرهنگ حذف شكار شكل گرفت 
كه در اين چارچوب، صدها كبک آزاد شد، قفس ها را آتش زدند، 
 ســالح های شــكاری را تحويل دادند و اساســا يک موج بزرگی 
در كردستان ايجاد شد كه توانســت موثر واقع شود، اما نهادهای 

متولی امر نتوانستند اين فرهنگ را به كل كشور تعميم دهند. 
به گفته اين حقوقدان، يكی از مكانيســم های اصلی سو استفاده 
از اســلحه در قتل ها و جنايات موجود در كشــور بعد سالح های 
شكاری است كه ســازمان حفاظت محيط زيست و سازمان های 
 مرتبط مجوز آن را صادر مــی كند كه اين خود آثــار خطرناكی 
در جامعه ايجاد كرده و متاسفانه موارد بسيار زيادی وجود داشت 

كه فرد با اسلحه شكاری اقدام به قتل كرده است. 
 اين حقوقدان گفت: بنابراين اساسا ســازمان محيط زيست نبايد 
 از منظر درآمدزايی پروانه شــكار و مجوز حمل سالح بدهد چون 
از اين وضعيت سو استفاده می شود و می تواند آثار بسيار زيانباری 
داشته باشــد، يعنی اگر بخواهيم عملكرد صدور پروانه های شكار 
در 37 ســال گذشــته را در كفه ترازو قرار دهيم، می بينم كه آثار 

زيبانباری به همراه داشته است. 
وی افزود: موضوع بعدی، مشــكل محيط بانان است، طبق قانون 
محيط بان بايد ضابط قضايی تلقی شود و وقتی كه ضابط تلقی شد 
بايد از اقتدار و امكانات قانونی برخوردار باشد، اما متاسفانه آمدند 
لباس ضابط را به تن اين افراد كردند، اما در عمل از امكانات قانونی 

در اين زمينه برخوردار نيستند. 

خبر

 معاون مركز ســالمت و محيط كار وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكی گفت: كشور ســاليانه ۱۱ ميليون دالر 

بابت ذرات معلق 2/۵ميكرونی خسارت اقتصادی می بيند.
شــيدا ملک افضلی معــاون مركز ســالمت و محيط كار 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكی در مراســم 
 رونمايی از ســند جامعه حمايت طلبــی آلودگی هوا كه 
در فرهنگســتان علوم پزشكی برگزار شــد، اظهار داشت: 
مشكل آلودگی هوا تنها مشكل كشــور ما نيست، اما ديگر 
كشورها با برنامه ريزی های بلند مدت ميزان تاثير آلودگی 

هوا را كاهش داده اند.
وی افزود: بنابر گزارش ســال 20۱3 ســازمان بهداشت 
جهانــی آلودگی هوا بــه عنوان يــک عامل ســرطان زا 
معرفی شــده و مواد معلق در رتبه اول بروز ســرطان قرار 
گرفته است و گزارش بهداشــت جهانی ميزان ذرات معلق 
به دو نيم ميكرون در كشــور ما در شــرايط بدی قرار دارد 
و ميزان آن 3۵ ميكرون گرم در ســال برآورد شــده است. 
ملک افضلی گفت: 32 شهر كشــور درگير بحث ريزگردها 
تغيير اقليم هستند و در سال حدود 238 هزار نفر به دليل 
 آلودگی هوا دچار مرگ زود رس می شــوند و ميانگين آن 

در جهان 3 ميليون و730 هزار نفر است.
 معاون مركز سالمت و محيط كار وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكی بيان داشت: در گزارش سازمان بهداشت 
در سال20۱0 از كل كشور 9 هزار و۱00 نفر به دليل ذرات 
معلق كوچک تــر از 20۵ ميكرون جان خود را از دســت 
 داده اند و تعداد روزهای آلوده كشــور۱60 روز اســت كه 
بر اساس اســتاندارد كشور بايد 8 روز در ســال باشد. وی 
 بيان داشت: ميزان كل مرگ و مير برای ذرات۱0 ميكرون 
در سطح تهران 2 هزار و۱00 و در كشور ۵ هزار و800 نفر 
بوده است و كشور بابت ذرات معلق 20۵ ميكرون ساليانه 
۱۱ هزار ميليون دالر خســارت اقتصــادی می بيند. ملک 
 افضلی در پايان گفت: ســند جامعه آلودگــی هوا می تواند 

در تعيين جرايم و كاهش آلودگی هوا راه گشا باشد.

خسارت 11 میلیون دالری کشور 
بابت ذرات معلق 2/5 میکرونی

خبرگردی

ورود تک درنای ســيبری به تــاالب فريدونكنار به پيش بينی هــا، مبنی بر احتمال 
انقراض اين گونه مهم از پرندگان زمســتان گذران ميهمان اين خطه شمال كشور، 

پايان داد.
درنای سيبری يكی از۱۵0 گونه از پرندگان زمستان گذرانی است كه همه ساله اوايل 
 مهرماه تا آذرماه خــود را به تاالب های بين المللی و آبگيرهای مازندران می رســاند 

و اواخر زمستان نيز اين استان را به مقصد اصلی خود در سيبری ترک می كند.
اميد تک درنای ســيبری، تنها پرنده درحــال انقراض از پرندگان مهاجر زمســتان 
 گذران سال های زيادی را بدون همسر به اين اســتان می آيد و براساس تفاهم نامه 
 بين المللی تمام كشــورها مجاب شــدند تا ســايت تاالبــی خود را بــرای زندگی 
اين گونه نادر آماده سازی كنند. درمازندران چندسالی است كه انجمن های حمايت 
و استقبال از درنای سيبری تشكيل شــده وتاالب و آبگيرها را برای اقامت اين پرنده 

در حال انقراض و درامان ماندن از شكارچيان مهيا می كنند. 
 رييــس اداره حيات وحــش اداره كل محيــط زيســت مازندران گفــت كه طبق 
پيش بينی ها اميد تک درنای ســيبری صبح امروز به ســالمت وارد آبگير اوجا كيله 

شهرستان فريدونكنار درغرب مازندران شد.
كوروس ربيعی افزود: اميد تنها درنای سيبری باقی مانده از اين گونه در حال انقراض 
از پرندگان زمســتان گذران است كه برای هشتمين ســال پياپی به صورت انفرادی 
به اين اســتان ســفر می كند. وی اضافه كرد: از چند روز گذشــته پيش بينی برای 
ورود درنای ســيبری به فريدونكنار بــا وجود برخی بدبينی ها مبنــی برانقراض آن 
وجود داشت كه خوشبختانه اين برآورد درست بود و اين پرنده بار ديگر به اين خطه 
شمال كشور رسيد. همه ســاله از اوايل مهرماه تا اوايل آذرماه۱۵0 گونه از پرندگان 
مهاجر زمستان گذران با جمعيت يک ميليون بال به تاالب های بين المللی ميانكاله، 
فريدونكنار و محمود آباد و افزون بر800 آببندان و آبگير مازندران ســفر می كنند. 

اين پرندگان تا اواخر فصل زمستان در اين استان سكونت دارند.

مديــركل حفاظت محيط زيســت 
اســتان با اعالم اين خبــر گفت: اين 
 خرس مريض پس از بيهوش شــدن 
با اسحله بيهوشی برای مداوا به استان 
اصفهــان انتقال داده شــد. مديركل 
حفاظــت محيط زيســت كهگيلويه 
و بوير احمد با اعــالم اين خبر گفت:  
در ۱8 آبانماه جــاری و در پی گزارش 
مردمی تنی چند از دوستداران محيط 
زيست  اهالی روســتاهای ماندگان و 
ســيور كه همجوار و در ضلع شمالی 
منطقه حفاظت شــده و پارک ملی دنا ســكونت دارند و گشــت، كنترل و پايش 
منطقه توسط مامورين يگان حفاظت محيط زيست  و مشاهده يک قالده خرس 
طی دو روز متوالی در حاشيه با غات روســتا مامورين يگان حفاظت فورا » مراتب 
 را به اداره كل گزارش می دهند. سيد اسدا... هاشــمی افزود: با اعزام كارشناسان 
 به منطقه  و مشــاهدات ميدانی اوليه نشــان از  حال بد و بيمار خرس را داشــت 
 و از رفتــار آن معلوم بود، خرس مريض شــده  اســت. هاشــمی در ادامه افزود: 
تنها راه  نزديک شــدن به خرس برای نجات  اســتفاده از اســلحه بيهوشی بود.  
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان در ادامه گفت: با نزديک بودن استان 
 اصفهان به منطقــه و ترس از تلف شــدن اين گونه شــاخص جانوری اســتان 

بر آن شديم برای جلوگيری از تلف شدنش با استان اصفهان تماس بگيريم.
هاشمی گفت: تيمی از اصفهان به محل اعزام و با راهنمايی مردم و كمک مامورين 
محيط زيست كهگيلويه وبوير احمد با استفاده از اسلحه بيهوشی خرس را بيهوش 

و برای مشخص شدن علت بيماری آن و بهبود به استان اصفهان انتقال داده شد.

معاون مركز ملی هوا و تغيير اقليم ســازمان محيط زيست گفت: ميزان مصرف 
انرژی در كشور ما 9 برابر ميانگين جهانی است و در بحث تغيير اقليم در جهان 

رتبه پايين تر از۱0 را گرفته ايم.
مســعود زندی در مراســم رونمايی ســند جامع كنترل آلودگی هوا در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه ريزگردها در حال حاضر در 23 اســتان كشور جوالن 
 می دهند، افزود: تهيه ســند جامع آلودگی هوا ســندی اســت كــه می تواند 

مايع دلگرمی برای  سازمان محيط زيست باشد.
وی ادامه داد: در يک دهه گذشته عواملی مانند ريزگردها در 23 استان كشور 
و تغيير اقليم كه يكی از چالش های مهم كشور اســت باعث تشديد آلودگی ها 

شده است. 
معاون مركزملی هوا و تغيير اقليم ســازمان محيط زيســت گفت: علت اصلی 
 آلودگی ها متناسب نبودن ظرفيت هاســت به عنوان مثال تهران ظرفيت تردد

سه ميليون خودرو و دو و نيم ميليون موتور سيكلت را ندارد.
 زندی افزود: ميزان مصرف انرژی در كشــور ما 9 برابر ميانگين جهانی اســت 

و در بحث تغيير اقليم در جهان رتبه پايين تر از۱0 را گرفته ايم.
معاون مركزملی هوا و تغيير اقليم ســازمان محيط زيســت گفــت: همه اين 
اقدامات باعث شــد كه در كشــور تعداد روزهای آلوده هوا از۱۵0 به۱00 روز 
كاهش پيدا كند. زندی با اشــاره به اينكه بســياری از قوانين ما كه به تصويب 
 رســيده اند هنوز مغفول مانده اند، ادامــه داد: در اجرای قوانين ۱6 دســتگاه 
و وزارتخانه متولی هســتند كه در اجرای قوانين تخلف داشــتند و ما در سند 

جامع آلودگی هوا سعی داشتيم وظايف دستگاه های مختلف را تعيين كنيم.
معاون مركزملی هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست گفت: آلودگی هوا يک 
موضوع چند وجهی است و بايد تمام دستگاه ها به وظايف خود عمل كنند زيرا 

در كشور ساالنه ۵ هزار نفر به دليل آلودگی هوا فوت می كنند.

انتقال يک قالده خرس قهوه ای مريض 
به اصفهان

مصرف انرژی در ايران 9 برابر میانگین 
جهانی است 

تک درنای سیبری 
به تاالب فريدونکنار مازندران رسید

يک حقوقدان:

پیشگیری از وقوع جرم زیست محیطی از وظایف قوه قضاییه است
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
کاری را که خوب بلد ی، انجام بد ه!

منو تهد  ید   کرد  ه بود   اگه نرم واسش مواد   بگیرم، از خونه بیرونم 
 می کنه... منم که کس و کاری ند  اشــتم، واسه همین از ترس 
این که یه موقع از خونــه بیرونم نکنه، می رفتم و براش جنس 
می گرفتم. تو همین رفتنا و اومد  نا هم چند   بار توی اون خونه 

که مواد   پخش می شد   بهم حمله شد  ! 
اما بازم بابام مجبورم می کرد   که برم و براش جنس بگیرم. 

خود  ت چه جوری شروع کرد  ی به مصرف؟
توی اون خونه ای که می فتم واسه تهیه جنس، یه خانمی بود   

که بهش می گفتن بی بی. پیرزن به ظاهر مهربونی بود  . 
 ولی خوب اون بهــم گفت اگه مواد   مصرف کنــی، آنقد  ر قوی 

می شی که کسی جرات نمی کنه بهت د  ست بزنه. 
من اون موقع خیلی کم سن و ســال بود  م و هم این که از بابام 
می ترســید  م، آد  مای اونجا هم د  ســت کمی از بابام ند  اشتن، 

همین موضوع باعث شد   که مصرف رو شروع کنم. 
چی شد   که ازد  واج کرد  ی؟

همون آد  می که بهم تعرض کرد  ه بود،   اومــد   پیش بابام و منو 
با یه پول ناچیز خرید   و به عقد   خــود  ش د  ر آورد  . از بابام پیرتر 
بود  . اخالق خیلی بد  ی هم د  اشــت. مد  ام کتکم می زد   و د  اد   و 
فریاد   می کرد  . اون موقع ها فکر می کرد  م سرنوشــت من هم 
 مثل مامانم می شــه و آخر ســر زیر همین کتک خورد  ن ها 

می میرم. کسی هم نمی فهمه که چه جوری مرد  م. 
شنید  ه بود  م شوهر اولت خیلی زود   مرد  !

آره و چون زن و بچه و کس و کاری هم ند  اشــت همه ثروتش 
به من رسید  . د  و ســال بود   که ازد  واج کرد  ه بود  یم یه روز موقع 

مصرف سنکوب کرد   و مرد  . 
بعد   رفتی پیش بابات؟

نه بابام خیلی اومد   و رفت تا بیاد   پیش من و مال و اموال شوهرم 
رو کاســب بشــه، اما من با این که ازش می ترســید  م چنین 

اجازه ای ند  اد  م. یه باغبون د  اشــتیم به اســم ناصر که جوون 
 خیلی خوب و مهربونی بود   وقتی براش تعریف کرد  م که پد  رم 
چه جور آد  میه، از من د  ر برابرش د  فاع کرد   و نذاشت که د  وباره 

همون بالها رو سرم بیاره. 
د  ر ضمن باهام صحبت کرد   و به من پیشنهاد   ازد  واج د  اد  !

قبول کرد  ی؟
اگه قبول نمی کرد  م، به نظرت باید   چیکار می کرد  م؟

ببینم نکنه اموالت رو باال کشــید  ؟ یا از موقعیتت سو استفاد  ه 
کرد  ؟

نه بابا، اون بیچاره اصال به پول فکــر نمی کرد  . حتی زمانی که 
من می خواستم پول بیشتری بهش بد  م قبول نکرد  . 

خوب پس چی شد  ؟
خد  ا رحتمش کنه، توی یه تصاد  ف فوت کرد  . 
نمی د  ونم چه جوری بگم چه آد  م خوبی بود  . 

خیلی جوون بود  م که از د  ســتش د  اد  م. می گفت د  وست ند  اره 
د  یگران چشــم بعد   به ناموسش د  اشته باشــند  ، واسه همین 
عقد  م کرد   تا همه بد  ونن شــوهر د  ارم. نوزد  ه سالم بود   که امید   
 به د  نیا اومد  . ناصر، شوهرمو می گم، خیلی ذوق زد  ه شد  ه بود   ،

 خیلی د  وست د  اشت یه پسر هم د  اشته باشه. 
اوه پس نورچشمی شد  ی نه؟

می د  ونی فکر نمی کنم تو د  نیا آد  می به خوبی اون پید  ا بشه من 
از ته د  ل د  وستش د  اشتم و احترام زیاد  ی براش قائل می شد  م. 

خوب چی شد   که ترک کرد  ی؟
د  فعه اول که ترک کرد  م به خاطر ناصر بود  . ازم خواســت مواد   
رو کنار بزارم تا یه زند  گی خوب د  اشته باشیم، منم چون خیلی 
د  وستش د  اشــتم قبول کرد  م. اما وقتی شــنید  م فوت کرد  ه 
 د  وباره شــروع به مصرف کرد  م. با این که امیــد   تنها نورامید  م 
به زند  گی بود  ، اما خیلی افســرد  ه شــد  ه بــود  م. هیچکس رو 

ند  اشتم که باهاش د  رد   و د  ل کنم. 
همه غصه هام تو د  لم تلنبار شد  ه بود  . ناصر قبل از این که فوت 
 کنه مد  ام می گفت پد  رت پیر شــد  ه بیاریمش پیش خود  مون 
و ازش مراقبت کنیم، اما من زیر بار نمی رفتم و بهش یاد  آوری 
 می کــرد  م که او چه بالهایی ســرم آورد  ه، امــا اون می گفت 

به این مسائل فکر نکن و فقط به خاطر رضای خد  ا بیارش. 
تو هم نمی خواد   کاری براش بکنی یه پرستار می گیریم براش 
و اون کاراش رو انجام می د  ه. قبول نکــرد  م ولی بعد   از این که 

فوت کرد   رفتم سراغ بابام و آورد  مش پیش خود  م. 
چه مد  ت پیشت بود  ؟

 حد  ود   شــیش مــاه. خیلی ضعیف و الغر شــد  ه بــود  . عذاب 
 می کشــید  . د  لم خیلی بــراش می ســوخت، امــا هر وقت 
می خواســتم بهش توجه نشــون بد  م ماد  رم جلوی چشمام 
میومد  ، نمی تونســتم ظلمی که بــه ماد  رم روا کــرد  ه بود   رو 
فراموش کنم. بعد  ش هم با یکی از زن های همسایه آشنا شد  م 
که اعتیاد   د  اشت. اولش نمی د  ونستم معتاد  ه. اولین بار به خاطر 
د  اد  ن آش نظری اومد   ســراغم. اون روز د  اشتم گریه می کرد  م 
که زنگ زد  . وقتی چشمای ورم کرد  مو د  ید   شروع کرد   به حرف 
زد  ن و د  رد   و د  ل کرد  ن ســیمین هم زن بد  بختی بود   و زند  گی 

واسه اونم تنها برگه بد  بختیش را رو کرد  ه بود  . 
سیمین یتیم بود   و تو یتیم خونه بزرگ شد  ه بود  . 

با یکی از بچه های یتیم خونه ازد  واج کرد  . تقریبا چند   ماه بعد   
از این که باهاش آشنا شد  م شــوهرش د  ست یه زنی رو گرفت 
آورد   خونه و گفت این خانم از این به بعد   گل سر سبد   این خونه 

است. هر چی ازت خواست باید   انجام بد  ی. 
 سیمین هم آنقد  ر عصبانی شــد  ه بود   که هر د  وشون رو کشت 

و بعد   به پلیس زنگ زد  . آخر سر هم اعد  امش کرد  ن. 
زن فوق العاد  ه ای بود   ولی خوب هر آد  می یه سری خصوصیات 
بد   هم د  اره. مشکل اون این بود   که زیاد  ی به همه شک د  اشت. 
حتی زمانی که با هم د  وســت بود  یــم از این کــه من بخوام 
شوهرش رو تصاحب کنم، می ترسید  . یه چند   باری هم توهم 

زد  ه بود   که من پنهان از چشم اون با شوهرش ازد  واج کرد  م. 
اون پیشــنهاد   کرد   مواد   مصرف کنی؟ نه به طور مســتقیم. 
میومد   پیشم، خود  ش مصرف می کرد  . تو این رفتن و اومد  ن ها 
من هم که د  اغ از د  ســت د  اد  ن ناصر رو د  اشتم، خوب وسوسه 
کشید  ن افتاد   تو جونم، واســه همین مصرف رو شروع کرد  م. 
ســیمین با این که خود  ش اعتیاد   د  اشت، اما خوشش نمیومد   
 که من مصرف کنم. به هر حال تا وقتی د  ســتگیر نشــد  ه بود  

 ما تقریبا هر روز با هم بود  یم، اما بعد   از این که اون د  ســتگیر 
شــد   من د  وباره تنها شــد  م اون زمان بابام هم مرد  ه بود  . امید   
 تازه می رفت مد  رســه. مد  ام د  ر مورد   باباش می پرسید   و من 
نمی د  ونســتم چه جوری باید   بگم که اون د  یگه بر نمی گرد  ه. 
اون برهه از زند  گی ام حتی از بچگی ام هم برام ســخت تر بود  ، 
چون نمی تونســتم، غمی که تو چشــمای امید   نشسته بود   
 رو تحمل کنم. فکر نمی کنم چیزی بد  تر از د  ید  ن چشــمای 
یه بچه که پر از غمه باشــه. آره واقعا تحمل د  ید  ن افســرد  گی 
بچمو ند  اشتم واسه همین ترک کرد  م، چون امید   تنها امید   من 
به زند  گیه و اگه نباشه نمی د  وم چطوری می تونم زند  گی کنم. 

خیلی از این راهکارها فقط به طور موقتی اعتماد به نفس شما 
را باال می برند،  اما باز هم باعث می شوند  کارهایی انجام د هید  
که قبال حتی فکرش را هم نمی کرد ید  و با انجام آنها اعتماد ی 

عمیق تر نسبت به خود تان د ر وجود تان ایجاد  می کنید .
14- به آیند ه فکر کنید 

 یک راه عالی برای پیش رو قرار د اد ن همه چیز و تعیین اینکه 
اتفاقات روز چطور بر اعتماد به نفس شما تاثیر بگذارد  این است 
که نگاهی به آیند ه بیند ازید . از خود تان بپرسید : آیا این مسئله 
د ر 5 ســال آیند ه مســئله مهمی خواهد  بود  و یاد  من خواهد  
ماند ؟ این باعث می شــود  فقط د رگیر اتفاقی که افتاد ه است 
نشوید  و معموال هم پاسخ به این سوال منفی است. با استفاد ه 
از این سوال، کنار آمد ن با مشکالت روزمره آسان تر خواهد  شد  
و می فهمید  که بیشتر اتفاقات آنقد ر کوچک هستند  که جای 

نگرانی ند ارند .
 15- د رک کنید  که گذشته مساوی حال نیست

 هر اتفاقی که ســال پیش، ماه پیش یا حتی د یــروز افتاد ه به 
معنی فرد ا، ماه آیند ه یا سال آیند ه نیست. شما آیند ه تان را د ر 
زمان حال می سازید  و می توانید  با خود تان تصمیم بگیرید  که 

چقد ر اجازه د هید  اتفاقات گذشته بر آیند ه شما تاثیر بگذارند .
 حتی اگر طی10 سال گذشــته اعتماد به نفس خیلی پایینی 
د اشته اید ، به این معنی نیست که قرار است همان طور بمانید . 
می توانید  تصمیم بگیرید  که زند گی و آیند ه تان را تغییر د هید . 
 می توانید  افــکار و خاطرات مربوط به گذشــته را د ور بریزید  

و به چیزهای جد ید ی فکر کنید .

اعتماد   به نفس

د  انستنی ها

آیا می د انستید  که هزینه ساخت کشتی تایتانیک 7 میلیون د الر و هزینه 
ساخت فیلم آن200 میلیون د الر بود ه است؟

  آیا می د انســتید  که کوتاه تریــن جنگ د ر تاریــخ 1۸۹۶ بین نازی ها 
و انگلستان رخ د اد  که ۳۸ د قیقه طول کشید ؟

 آیا می د انستید  که کلمه Google از واژه googol به معنای عد د  یک 
به همراه100 صفر برگرفته شد ه است؟

 آیــا مــی د انســتید  کــه رنــگ آبــی خاصیــت آرام بخشــی د ارد . 
باعث می شود  مغر هورمون های آرام بخش ترشح کند ؟

آیا می د انستید  که10 د رصد  از د رآمد  د ولت روسیه از فروش ود کا تامین 
می شود ؟

آیا می د انستید  که۳000 سال قبل مصریان به طور متوسط۳0 سال عمر 
می کرد ند ؟

 آیا می د انســتید  که مرد مک چشم، هنگام تماشــای چیزی خوشایند  
تا 45 د رصد  بازتر می شود ؟

آیا می د انستید  که خفاش ها هنگام خروج از غار همیشه به سمت چپ 
د ور می زنند ؟

 آیا می د انســتید  که با یک مد اد  معمولی خطی به طــول 5۸ کیلومتر 
می توان کشید ؟

آیا می د انستید  که مرغ با شنید ن صد ای موسیقی بزرگترین تخم را می 
گذارد ؟

آیا می د انســتید  که جگر تنها عضو د اخلی بد ن اســت کــه اگر با عمل 
جراحی قسمتی از آن بر د اشته شود  د وباره رشد  می کند ؟

آیا می د انستید  که حلزون ها می توانند  سه سال متوالی بخوابند ؟
آیا می د انستید  د ر شیلی صحرایی وجود  د ارد  که هزاران سال است د ر آن 

باران نبارید ه است؟
آیا می د انستید  که قرنیه چشم تنها قسمت بد ن است که خون ند ارد ؟

 آیا می د انســتید  که حــس بویایی خــرس تقریبا صد  برابــر قوی تر 
از حس بویایی انسان است؟

موفقیت

د وستان خوبم!هایالیت
از امروز به تند رستی فکر کنید ؛ چون سالمتی حق مسلم مرد م خوب 
سرزمین من اســت. تجربه د رد های عاطفی، تنها پیامی هشد ارد هند ه 
به ما اســت که می گوید  باید  نگرش مان را به همه حواد ث زند گی خود  

تغییر د هیم.
و د ر پایان...

از همین لحظه تمرین کنید  که به خود تان عشــق بورزیــد  و خود  را 
د وســت بد ارید  و به خود  حرمت بگذارید . بــرای افزایش حرمت نفس 
خود ، پاســخ های شایســته بد هید . برای نمونه وقتی از شــما تعریف 
می کنند  که چقد ر خــوب حرف می زنید ، پاســخ بد هیــد : » خیلی 

متشکرم بسیار تمریـن کـرد ه ام. «
اگر گفتند  که چه نقاشی قشنگی کشید ید ، پاسخ د هید : » سپاسگزارم 

که کارم مورد توجه شما قرار گرفته. «
 و د رصورتی که شــما را به خاطر صــد ای خوب تان تحســین کرد ند ، 

د ر پاسخ بگویید : » نظر لطف شماست. «
د لم می خواهد  این جمله زیبا را مد ام با خود  تکرار کنید :

» هر روز از هرلحاظ بهتر و بهتر می شوم. «

- اگر قرار باشد  برای گناهان مرتکب شد ه مجازات شویم، حد اقل 
باید  برای اشــتیاق به گناهانــی که مرتکب نشــد ه ایم نیز مورد  

تحسین قرار بگیریم. 
- بزرگ تر از احساساتت باش. این رو من از تو نمی خوام، زند گی 

میخواد  و گرنه احساسات مثل سیل تو رو از جا می کنه و می بره. 
 - همگان تــا زمانی که د ر جایــگاه عفو کرد ن قــرار نگرفته اند، 

 اد عا می کنند  که بخشش، عملی پسند ید ه است. 
- از این نوع انســان ها فراوانند  که اشتباه پای شــان را بر گرد ن 

چکمه های شان می اند ازند . 
 - نیمه د وم زند گی آد میــزاد  از عاد ت هایی شــکل می گیرد  که 

د ر نیمه اول روی هم جمع شد ه اند . 
- بد ون حق شناســی و سپاســگزاری نمی توانیــد  روی قد رت 
بیشتری کار کنید ؛ چرا که قد رشناسی شما را د ر اتصال با قد رت 

قرار می د هد . 

ذهن ما، معمار جسم ماست ) 2 (

راهکارهایی برای باال برد ن 
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روزی مرد ی نزد  شیوانا رفت و گفت: » صاحب زمینی هستم که بخش 
زیاد ی از آن سفت و سنگی اســت. این تنها چیزی است که از مال د نیا 
د ارم. به همین خاطر روی زمین حوضچه های مربعی ساخته ام، د اخل 
حوضچه ها سنگ گذاشته ام و روی سنگ ماسه ریخته ام و روی ماسه را 

هم با خاک پوشاند ه ام و د ر آخر هم روی خاک سبزی کاشته ام. 
خالق هستی را سپاس می گویم که به این مزرعه د ست ساز من برکت 
د اد ه است که می توانم ســبزی هایی مرغوب و ســالم را هر روز به بازار 
ببرم و از این طریق خرج  خود  و خانواد ه ام را تامین کنم. اما متاســفانه 
چند  روزی اســت که همســایه ها و همین طور اهالی بازار مزرعه مرا 
مســخره می کنند  و می گویند  فقط کســی که مزرعه واقعی با خاکی 

حاصلخیز د ارد ، یک کشاورز واقعی است و من که بر روی زمین سنگی ام 
مزرعه های حوضچه ای د رســت کرد ه ام، فرد ی ناقص عقل و کم هوشم 
که آرزوهای بــزرگ د ارم. از روزی که این حرف ها را شــنید ه ام، خیلی 
ناراحت و غمگین شد ه ام. لطفا به من بگویید  چگونه از د ست این اند وه 

خالص شوم؟ «
شــیوانا بی توجه به د رخواســت مرد  گفت: » چه تد بیر زیبایی به کار 
برد ی! از د اخل مد رســه یک نهر آب عبور می کند  و زمین های اطراف 
نهر همگی سنگی و سفت هستند  و بعضی جاها حتی یک ذره خاک هم 
ند ارند . با این روش سبزی کاری تو می توان روی همه آن زمین ها سبزی 
کاشت. مد رسه حاضر است به تو مزد  خوبی د هد ، طوری که بتوانی با آن 
زمینی با خاک مرغوب بخری، فقط به شــرط آنکه روش کاشت عملی 
سبزی روی سنگ را به شاگرد ان مد رسه یاد  د هی و روش کاشت همه 

سبزی هایی را که می توان با این روش پرورش د اد ، به ما تعلیم د هی! «

مرد  با ناراحتی گفت: » اما شما  جواب سوال مرا ند اد ید ؟! گفتم که بابت 
حرف مرد م ناراحتم و از شما پاسخ خواستم. «

شــیوانا د وباره گفت: از چه موقع کار را شــروع می کنــی؟ هنوز صبح 
 اســت. به نظرم می توانی تا غروب اصول کاری را کــه انجام می د هی، 
برای شاگرد ان توضیح د هی. خود  من هم به عنوان یک شاگرد  کنار آنها 

می نشینم و از تو د رس می گیرم. « 
مرد  که د یگر ناراحتی اش را از یاد  برد ه بود ، با لبخند  گفت: » بسیار خوب 

شاگرد ان را صد ا بزنید  تا د رس را شروع کنیم. «
آن روز تا غروب مرد  کشــاورز د ر مورد  روش کاشــت ســبزی بر روی 
 سنگ د رس د اد . غروب که شد ، مرد  خواست برود  که شیوانا به او گفت: 
» می د انــی مهم ترین د لیل مرغوبیت ســبزی های زمین ســنگی تو 

چیست؟ و چرا سبزی های همسایه ها معموال آفت زد ه و بیمارند ؟! «
مرد  گفت: » معلوم اســت. باغچه های من حوضچه ای هستند  و خاک 

 آن سرند  شــد ه و پاکیزد ه و بد ون تخم کرم و حشره است؛ چون زمین 
زیر خاک، سنگ است و موجود ات مزاحم نمی توانند  از د اخل خاک های 
 کناری به د اخل حوضچه ها بیایند ؛ د ر نتیجه سبزی ها بد ون مزاحمت 

و د ر محیطی پاکیزه رشد  می کنند . «
شیوانا گفت: » آیا تو با این کار تمام حشرات و آفات خاک های زمین های 
اطراف را از بین برد ه ای؟ « مرد  سرش را به عالمت نفی تکان د اد : » من 
زورم به این کار نمی رسد . فقط مانع ورود  آنها به محل کشت سبزی های 
خود م شــد ه ام. این کار از من بر می آید  و این امتیازی اســت که زمین 
سنگی و سفت من د ارد . « شیوانا تبســمی کرد  و گفت: » مزرعه د اران 
اطراف و همین طور بازاری ها هر چــه می خواهند  می توانند  د ر مورد  تو 
بگویند . ماد امی که تو اجازه ورود  حرف هــای زیان آور و ناراحت کنند ه 
 آنها را به ســرزمین ذهنت ند هی، حتی اگر ایــن حرف ها گزند ه ترین 
و تلخ ترین ســخنان باشــند ، باز هم نمی توانند  د رون تــو نفوذ کنند . 

می د انــم نمی توانی جلوی د هان افــراد  بد د هن را بگیــری؛ چون این 
کار بسیار ســخت اســت؛ اما اگر می خواهی ناراحت نشوی، می توانی 
مانع ورود  ســخنان آنها به د رون ذهن خود ت شوی. صحبت های آنها 
می توانند  تا گوش تو بیایند ، اما نهایتا این تو هستی که باید  به آنها اجازه 
ورود  د هی؛ پس این اجازه را به آنها ند ه! همــان طوری که به کرم های 
مزاحم، آفات و حشــرات علفخوار اجازه ورود  به حوضچه های سبزی را 
نمی د هی. آنها هم وقتی ببینند  برای حرف های آنها شــنوند ه ای وجود  
ند ارد  و تو با شــیوه های خالقانه کشت ســبزی روز به روز ثروتمند تر 
می شوی، سرانجام خسته می شوند  و به سراغ فرد  د یگری می روند . اگر 
هم این کار را نکننــد ، باز هم نباید  برای تو فرقی کند ! «  مرد  کشــاورز 
لبخند ی زد  و گفت: » چه باشند  و چه نباشــند ، د یگر برای من بود ن و 
نبود شان تفاوتی ند ارد . از این به بعد  محال است کرم و حشره ای مزاحم 

اجازه ورود  به باغچه های سبزی مرا پید ا کند ! این کار را خوب بلد م! «

کاری را که خوب بلد ی، انجام بد ه!

سودوکو

امیـد  ) قسمت آخر (

پاتو از گلیمت د رازتر نکن
د ر انجام کارها باید  حد  و مرز خود  را شناخت و به اند ازه شأن و توان خود  

پیش رفت. 
روزی شاه عباس از راهی می گذشت. د رویشی را د ید  که روی گلیم خود  
خوابید ه است و چنان خود  را جمع کرد ه که به اند ازه گلیم خود  د رآمد ه. 

شاه د ستور د اد  یک مشت سکه به د رویش د اد ند .
د رویش شــرح ماجرا را برای د وســتان خود  گفــت. د ر میان آن جمع 
د رویشــی بود ، به فکر افتاد  که او هم از انعام شــاه نصیبی ببرد ، به این 
امید  ســر راه شــاه پوســت تخت خود  را پهن کرد  و به انتظار بازگشت 
 شاه نشست. وقتی که موکب شــاه از د ور پید ا شد ، روی پوست خوابید  
 و برای اینکه نظر شاه را جلب کند  هر یک از د ســت ها و پاهای خود  را 

به طرفی د راز کرد  به طوری که نصف بد نش روی زمین بود .
د ر این حال شاه به او رسید  و او را د ید  و فرمان د اد  تا آن قسمت از د ست و 

پای د رویش را که از گلیم بیرون ماند ه بود  قطع کنند . 
یکی از محارم شاه از او سوال کرد  که: » شما د ر رفتن د رویشی را د ر یک 
مکان خفته د ید ید  و به او انعام د اد ید . اما د ر بازگشت د رویش د یگری را 
خفته د ید ید  سیاست فرمود ید ، چه سری د ر این کار هست؟ « شاه فرمود  
که: » د رویش اولی پایش را به اند ازه گلیم خود  د راز کرد ه بود ، اما د رویش 

د ومی پاش را از گلیمش بیشتر د راز کرد ه بود.  «

ضربالمثل
برای همه ما پیــش آمد ه اســت که به 
 خاطر تصمیم عجوالنه ای که د ر گذشته 
گرفته ایم، احســاس پشــیمانی کنیم.

کمی برد باری بــه خرج د اد ن به شــما 
اجازه می د هــد  به جــای تصمیم های 
 آنــی، اطالعات بیشــتری جمــع کنید  

و تصمیم های منطقی تری بگیرید . 

بــرای ارزیابــی کامــل هــر موقعیتی 
بــه خود تــان زمــان بد هیــد  و پیش 
از آنکــه خــود  را نســبت بــه اجرای 
طرحــی عملی متعهــد  بد انیــد  نکات 
 مثبت و منفــی آن را خوب بســنجید . 
اجازه ند هید  کسی شــما را مجبور کند  
 بد ون فکر و د ر نظر گرفتن همه جوانب،

تصمیمی آنی بگیرید .
شیرها روش خاصی برای شــکار د ارند .

 آنهــا از افــراد  ســالخورد ه و بی چنگ 
و د ند ان برای شکار استفاد ه می کنند  به 
 این ترتیب که د سته  شیرها، بز کوهی را 
د ر د ره ای تنــگ و باریــک بــه د ام 
می اند ازنــد . شــیرهای جــوان د ر یک 

سمت و شــیرهای پیر د ر ســمت د یگر 
پیــر  می شوند .شــیرهای  جمــع   د ره 
با آخریــن توان بــا صــد ای بلند  غرش 
 می کننــد  و حیوانــات د رون مســیر 
با شنید ن صد ای غرش به جهت مخالف 
می د وند  و یکراســت به د ام شــیرهای 

جوان منتظر می افتند .

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
سیاسی ها تنها برای انتخابات به یاد ورزشی ها می افتند

فضای مجازی

زمین چمن مصنوعی در دست ساخت ذوب آهن که از دو هفته پیش 
با اعالم باشگاه رسما با نام »استاد بهرام عاطف« شناخته می شود این 
روزها آخرین مراحل تکمیل و آماده سازی خود را در مجموعه شفق 
پشت سر می گذارد. در همین راســتا، مهدی رجب زاده تصویری از 
خودش و احســان پهلوان را در کنار این چمن در اینستاگرام منتشر 
کــرد و از بهره برداری قریب الوقــوع آن خبر داد. از آنجــا که به زعم 
رجب زاده، زمین اســتاد بهرام عاطف تاثیر زیــادی در صرفه جویی 
هزینه ها و پیشرفت فوتبال ذوب آهن خواهد داشت، کاپیتان این تیم 
به نیابت از سایر سبزپوشان اصفهانی از همه کسانی که در احداث این 

زمین نقش داشتند و به ویژه مدیرعامل باشگاه تشکر کرد.

سلفی با چمن معروف 

مارکــو وراتی، ســتاره ایتالیایی پاری ســن ژرمن، معتقد اســت 
که هیچ بازیکنی در دنیــا، ارزش مبلغ 105 میلیــون یورویی که 
منچســتریونایتد برای خرید پل پوگبا پرداخت، ندارد.بعد از اینکه 
رئالی ها در ســال 2013 برای خرید گرت بیــل از تاتنهام، 100 
میلیون یورو هزینه کردند، منچســتریونایتد در تابستان گذشته با 
خرید پوگبــا از یوونتوس، رکورد بازار نقل و انتقاالت را شکســت. 
در حالی که مدیربرنامه های وراتی گفته بــود که این بازیکن هم 
به اندازه پوگبا مــی ارزد اما او تاکیــد کرد که هیــچ بازیکنی در 
 دنیا، ارزش چنین مبلغی را ندارد. او به گاتزتا دلو اســپورت گفت:

» من 100 میلیون یورو نمی ارزم. مــا فقط فوتبال بازی می کنیم. 
 این مقدار پــول من را بــه خنده می انــدازد. هیچ کســی انقدر

 نمی ارزد. فکر می کنم ایــن برای بازیکنانی که برایشــان چنین 
مبلغی پرداخت می شــود هم بد اســت زیرا مردم از آنها کارهای 

غیرممکنی می خواهند.«

در جهان ورزش برخــی تیم ها برخالف انتظار همچــون دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی دست یافتند. 

دونالد ترامپ چهارشنبه هفته گذشته و برخالف انتظار توانست بیشترین 
آرا را به خــود اختصاص بدهد و بــه عنوان رییس جمهــور جدید آمریکا 
معرفی شــود. اکثر مردم جهان فکر می کردند هیــالری کلینتون رییس 
جمهور بعدی این کشور خواهد شد؛ اما این اتفاق نیفتاد. در جهان ورزش 
نیز در ســال 201۶ پیروزی های غیرمنتظــره ای دیده شــد. در زیر به 

مهم ترین آنها اشاره می شود.
لسترسیتی

زمانی که فصل 1۶-2015 لیگ برتر انگلیس آغاز شــد، کمتر کسی فکر 
می کرد لسترسیتی قهرمان این رقابت ها شــود. لسترسیتی که در فصل 
گذشته به طور معجزه آسایی از سقوط نجات پیدا کرده بود، هفته به هفته 
بیشترین امتیاز ممکن را کسب و خود را به عنوان مدعی قهرمانی معرفی 
کرد. شــاگردان کلودیو رانیری در نهایت توانستند برای نخستین بار فاتح 
لیگ برتر انگلیس شــوند و به صورت مســتقیم به لیگ قهرمانان صعود 
کنند. لستر با کسب ۸1 امتیاز و 10 امتیاز اختالف نسبت به تیم دوم یعنی 
آرسنال، در جایگاه نخســت قرار گرفت. قهرمان لیگ برتر در سال 201۶، 

تنها سه بار شکست را تجربه کرد و 23 بازی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
پرتغال

پرتغال که از حضور ستاره ای همچون  کریستیانو رونالدو در ترکیب خود 
بهره می برد، شروع ناامید کننده ای در یورو 201۶ فرانسه داشت. با توجه 
به 2۴ تیمی شدن این رقابت ها، بهترین تیم ســوم نیز از مرحله گروهی 
صعود می کرد. پرتغال هم یکی از این تیم ها بود. شاگردان فرناندو سانتوس 
در سه بازی خود پیروز نشدند و سه تساوی کســب کردند؛ اما در دور بعد 
حضور یافتند و توانســتند در وقت های اضافه کرواسی را شکست بدهند. 
آنها لهســتان را نیز در ضربات پنالتی شکســت دادند و در نهایت در نیمه 
نهایی تنها پیروزی خود را )در ۹0 دقیقــه( برابر ولز در این بازی ها به ثبت 
رساندند. در فینال نیز برابر فرانسه میزبان قرار گرفتند. همه فکر می کردند 
میزبان با توجه به نتایج کسب شده در این بازی ها، به مقام قهرمانی برسد؛ 
به خصوص که پرتغال، رونالدو را در نیمه نخست به علت آسیب دیدگی از 
دست داد، اما در عین ناباوری ادر در وقت های اضافه دروازه خروس ها را باز 

کرد و جشن قهرمانی گرفت.
کلیولند کاوالیرز

کلیولند برای نخســتین بار توانســت در فصل 1۶-2015 قهرمان لیگ 
بسکتبال NBA شود. این تیم در دیدار نهایی برابر گلدن استیت وریرز قرار 
گرفت و در عین شــگفتی از چهار بازی ســه دیدار را با پیروزی پشت سر 
گذاشت و تنها یک بار تن به شکست داد. پیش از آن هیچ تیمی در فینال 
چنین نتیجه ای کسب نکرده بود. این قهرمانی برابر تیمی به دست آمد که 
در طول فصل، رکورد بی نظیر ۷2 پیروزی و ۹ شکست را بر جای گذاشته 
بود. رکوردی که بعد از سال ها شکسته شد و بعید به نظر می رسید تیمی 

بتواند از این رکورد عبور کند.
شیکاگو کابز

تیم بیسبال شیکاگو کابز توانست پس از 10۸ ســال قهرمان رقابت های 
World series شود. این قهرمانی در ۴ نوامبر یعنی 1۴ آبان سال جاری 
به دست آمد. شیکاگو در حالی این پیروزی را جشن گرفت که  پس از چهار 
دیدار سه بر یک از حریف عقب بود و توانست در دیدار های پنجم و ششم 
پیروز شــود. در نهایت قهرمان در بازی هفتم مشــخص شد و شیکاگو به 

طلسم 10۸ ساله خود پایان داد.

وراتی:

هیچ  بازیکنی 
در دنیا 100 میلیون یورو نمی ارزد

دونالد ترامپ های جهان ورزش

فوتبال جهان

. سرنخ نقل و انتقاالت استقالل در دستان شهباززادهجریمه های سنگین برای جعل سند
حضور سجاد شــهباززاده در تهران را می توان 
یکی از نشانه های اصلی نزدیک شدن دوباره این 
بازیکن به تیم سابقش دانست؛ اما می توان این 
اتفاق را خیلی محتمل دانســت که این بازیکن 
به همراه فــردی برای عرض تســلیت به منزل 
زنده یاد منصور پورحیدری مــی رود که در این 
فصل نقش اصلی را در نقل و انتقاالت باشــگاه 
اســتقالل ایفا کرده و همچنان نیز سرنخ نقل و 

انتقاالت باشگاه استقالل در دست اوست.
 پندار توفیقی که وظیفه جذب بازیکنان جدید 
استقالل در این فصل به او سپرده شده بود، بعد 
از حضور در منزل پورحیدری همراه با ســجاد 
شــهباززاده در پاسخ به ســواالت خبرنگاران با 

بیان جمله »مذاکــره کردن من و ســجاد کار 
تازه و عجیبی نیســت و ما هر روز با هم صحبت 
می کنیم« به نوعی و با زبان بی زبانی بر احتمال 
باالی بازگشت شــهباززاده در نیم فصل دوم به 

استقالل صحه می گذارد.

 کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه النصر امارات را به جرم جعل سند 
برای یکی از بازیکنان خود و استفاده از این بازیکن در لیگ قهرمانان 

آسیا جریمه کرد و تمام پول های دریافتی این باشگاه را پس گرفت.
کمیته انضباطی کنفدراســیون فوتبال آســیا در جلسه اخیر خود 
تصمیم جدیدی را درباره باشگاه النصر امارات و »سانتوس مونتریو« 
بازیکن این تیم گرفت. ســانتوس و باشگاه النصر پیش از این اسناد 
تحریف شــده ای را برای فریب AFC ارائه دادنــد که نقض کننده 
ماده ۶2 کمیتــه انضباطی کنفدراســیون فوتبال آســیا بود. این 
اسناد مربوط به پاسپورت اندونزیایی برای سانتوس بود که کمیته 

انضباطی AFC آن را تحریف شده تشخیص داد.
این اقدام باشگاه النصر برای دور زدن سهمیه بازیکنان خارجی در 
لیگ قهرمانان آسیا )سه بازیکن غیر آسیایی و یک بازیکن آسیایی( 

10صورت گرفته بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا متوجه آن شد.
فدراسیون چوب الی چرخ باشگاه ها می گذارد

عباس جدیدی با چهار طال، سه نقره و دو برنز در مسابقات 
بین المللی کشــتی، در میان مردم یک قهرمــان بود. او را 
روی قلمدوش می بردند و می آوردند؛ امــا حاال با انتخاب 
یک عکس اشــتباه از عیادتش از منصور پورحیدری گرفتار 
مردمانی شده که یک روز او را به عرش برده اند و روز بعد از 

عرش به فرش می کشند. 
یک روز به او رای می دهند و نماینــده اش می کنند و روز 
بعد چنان می کنند که انگار باید برود به ســرزمینی دیگر 

برای زندگی!
این وســط البته انتقاد از مردم بیش از خود عباس جدیدی 
هم هســت؛ چرا که آنها به این قهرمــان رای داده اند و او را 
جایی فرســتاده اند که متعلق به آنجا نیســت و حاال همان 
مردم در حال نابود کردن قهرمان کشــور هســتند؛ یعنی 
نابودی آنچه که هســت و برایش زحمت زیادی کشیده، اما 
به طور کلــی باید تاکید کرد که عباس جدیــدی ها باید به 

جای ورود به عرصه سیاســت، دنبال همان تخصصی بروند 
که داشته اند.

جدیدی حاال ســخت ترین کشــتی عمــرش را می گیرد، 
حتی سخت تر از کشــتی با ملوین داگالس و یا حتی آرتور 
تایمازوف که مثل کنده درخت بود اسیر احساسات مردمی 
احساساتی شده که دیروز با همین احســاس او را نماینده 
کردند و امروز به واسطه همین احســاس همه داشته های 

جدیدی را می خواهند از او بگیرند.
در هــم ریختگی مدیریت هــا و نماینده هــا و اجرای امور 
توســط غیر متخصص ها در حــال از بین بــردن مدیران، 

مربیان، قهرمانان، باشگاه ها، سازه ها و ... است.
قطعا کار عباس جدیدی خوب نبوده اســت اما واقعیت این 
اســت که در چنین اتفاقاتی همه ما مقصر هستیم چه آنجا 
که به اشــتباه و بدون مطالعه رای می دهیم و چه آنجا که 
کاندیدای کاری می شویم که روی آن مسلط نیستیم و چه 
آنجا که متن و عکسی را در رسانه ها و فضای مجازی منتشر 
می کنیم در حالی که متخصص آن نیســتیم اینجاست که 

یک شبه قهرمان می سازیم، یک روزه آن را نابود می کنیم.

ملی پوشان فوتبال ایران پس از انجام بازی دوستانه مقابل گینه نو که با پیروزی 8 بر یک شاگردان کارلوس کی روش 
همراه بود، صبح جمعه در محوطه هتل محل اقامت خود به تمرین ریکاوری پرداختند. این تمرین ریکاوری شامل 

تمرینات کششی، استفاده از تشک و حضور در استخر می شد.

قاب   روز درحاشیه

ریکاوری ملی پوشان پس از پیروزی مقابل گینه نو

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ضمن انتقاد از تعطیالت طوالنی مدت 
لیگ، گفت : هیچ  یک از کشــورهای توســعه نیافته هم اینگونه عمل 
نمی کنند و من فکر می کنم دلیل این کارها این اســت که فدراسیون 
در قبال هزینه های ساخته شدن تیم ها هیچ مسئولیتی بر گردن ندارد. 
مصطفی آجرلو با بیان اینکه مســئوالن باید به باشگاه ها کمک کنند، 
ادامه داد: سه باشگاه اســتقالل، تراکتورسازی و پرسپولیس در مقابل 
هم رقیب های سرسختی هستند ولی مدیران این باشگاه ها با تدابیری 
دوستانه برای حل مشــکالت اقتصادی این تیم ها تدابیر بسیار خوبی 
را اندیشیده اند که فدراسیون چوب الی چرخ این باشگاه ها می گذارد.

آجرلــو افزود: همه کشــورها تیم  ملــی دارند ولی هیچــگاه اینگونه 
لیگ های خود را تعطیل نمی کنند؛ اما مســئوالن ما به دلیل ترس از 
صعود نکردن هرطور کــه می خواهند در مورد لیگ برتر و باشــگاه ها 

تصمیم گرفته و لیگ را تعطیل می کنند.

یک شبه قهرمان می سازیم، یک روزه 
آن را نابود می کنیم

دیدار دوســتانه ایران و گینه نو قرار بود بدون تماشــاگر 
برگزار شــود، اما وقتی حدود 150 ایرانی در پشت درهای 
ورزشــگاه شــاه عالم حضور یافتند اجازه ورود آنها صادر 
شــد. این اتفاق در حالی رخ داد که کارلــوس کی روش 
شخصا با ماموران امنیتی ورزشگاه گفت و گو کرد و از آنها 
خواست فقط تماشــاگران ایرانی که کارت شناسایی آنها 
دال بر ملیتشان است وارد ورزشگاه شوند. بعد از اعتراض 
ایرانی های حاضر در ورزشگاه، کی روش نشان دادن کارت 
ملی یا تصویر پاســپورت در تلفن های همراه را هم قبول 

کرد! از آنجا کــه در مالزی تعداد زیادی از مردم ســوریه 
زندگی می کنند، پلیس ورزشگاه شاه عالم با دقت خاصی 
کارت شناســایی افراد حاضر در ورزشــگاه را چک کرد و 
بدین ترتیب آخرین بازی تدارکاتــی تیم ملی ایران پیش 
از بازی سوریه بدون حضور نماینده از تیم ملی این کشور 

برگزار شد.

تیم های ملی فوتبال ایران و ســوریه روز سه شنبه آینده در 
چارچوب مسابقات مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 201۸ 
در مالزی به مصاف هم خواهند رفــت؛ دیداری که برای هر 
دو تیم اهمیت بسزایی دارد و امتیاز آن بسیارتعیین کننده 
اســت. »مصطفی کیالی« یکی از بازیکنان سابق سوریه این 
دیدار را برای تیم ملی این کشــور بســیار دشــوار و سخت 
می داند. کیالــی در این خصوص گفت: توقع این اســت که 
سوریه در خط دفاعی قوی باشــد و بازیکنان تمرکز داشته 
باشند. وی تاکید کرد: غیبت بازیکنان ایران در این مسابقه 

)سردار آزمون و احســان حاج صفی به خاطر محرومیت( به 
این معنا نیست که آنها ضعیف تر شــده اند. کامال برعکس؛ 
تیم ملی ایران به قدرتش معروف است. در تاریخ رویارویی با 
تیم ایران، فقط یک بار پیروز شده ایم. بازیکن سابق فوتبال 
ســوریه افزود: الزم است که از اشــتباهات فردی بازیکنان 

ایران استفاده کنیم و از آن امتیاز بسازیم.

هشدار به تیم ملی سوریه؛

گول بازیکنان غایب ایران را نخورید!
سختگیری کی روش برای تماشاگران؛ 

فقط با پاسپورت ایرانی!

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در نخستین 
نشست مشترک ورزشــکاران و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و شورای شــهر اصفهان  با اشاره به 
نقش پراهمیــت ورزش در ســالمت جامعه اظهار 
کرد: به جای بیان کردن مشکالت باید به دنبال ارائه 

راه حل و پیشنهاد برای کمک به بهبود اوضاع بود.
محمد ســلطان حســینی افزود: بنده در شرایطی 
مســئولیت اداره ورزش و جوانان اســتان را برعهده 
گرفتم که حســاب این اداره کل بســته شــده بود 
و حــدود 20 میلیــارد تومان احــکام اجرایی صادر 
شــده بود و مبلغ زیادی نیــز در مراحل تجدیدنظر 
قرار داشــت، این در شــرایطی اســت که ســاالنه 
 تنها حــدود 10 میلیارد تومــان بودجــه از دولت

 دریافت می کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان بیان کرد: 
ورزش اصفهان در میان هشت استان شاخص کشور 
جایگاه هفتم را بــه خود اختصــاص داده بود؛ البته 
اکنون در بســیاری از موارد جایگاه نخست کشور را 
نصیب خود کرده اســت، برای نمونه هیئت پرورش 
اندام و بدنســازی اصفهــان برترین هیئت کشــور 
 است.وی با اشــاره به جایگاه مناســب هیئت های 
 ورزشــی اصفهان در ســطح کشــور عنــوان کرد: 
باید صمیمانــه از تمامی خیران ورزشــی تشــکر 
 کنم که کمــک زیادی به ســالمت جامعــه دارند، 
با این وجــود همچنان مشــکالت فراوانــی دامن 
 ورزش اســتان را گرفتــه اســت، بــرای نمونــه 
 در حال حاضــر بودجــه نداریم که حتــی بتوانیم 
یک تشک کشــتی در مناطق شــرق اصفهان ایجاد 
کنیم آن وقت در این شــرایط فدراســیون کشتی 
برای برگزاری مسابقه ای از ما دو میلیارد تومان پول 

می خواهد. 
اگر ما این پول ها را هم داشــتیم خرج ورزش مناطق 

دور افتاده اصفهان می کردیم.
ســلطان حســینی تصریح کرد: اعتقاد دارم هر چه 
پاداش به مــدال آوران المپیکی داده شــود باز هم 
کم اســت، اما اتفاقات خوبی در ارتباط با مرد طالیی 
المپیک اصفهــان رخ داد و پاداش های خوبی به این 
ورزشــکار اعطا شــد هرچند به نوع دریافت پاداش 
اعتراضاتی وجود داشت؛ اما تالش کردیم بهترین ها را 

برای قهرمان المپیکی اصفهان فراهم کنیم.
تصور دشــمن فرضی باعث ایجاد مشــکل 

می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
در این نشســت اظهار کرد: در جایــگاه نمایندگی 
قرار گرفته ایم تا در راستای برطرف کردن مشکالت 

مختلف تالش کنیم.
ناهید تاج الدیــن ادامــه داد: خدمت بــه وزرش و 
ورزشــکاران کمک بــه بهبود وضعیت جســمی و 

روحــی جامعه اســت. امــروز یکــی از اصلی ترین 
مشــکالت کشــور موضــوع اشــتغال اســت و با 
 توجــه بــه مقولــه ورزش می تــوان تا حــدودی 

بر چنین مشکالتی غلبه کرد.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه نباید به 
ورزش تنها به عنوان سرگرمی نگاه کرد اظهار داشت: 
با توجه به مقوله ورزش می توان بسیاری از معضالت 
اجتماعی را کاهش داد، این در شــرایطی است که 
شاهد کاهش فعالیت  های جسمانی و بی توجهی به 
امر ورزش در میان مردم هستیم و این برای سالمت 

جامعه مخاطره آمیز است. 

وی افزود: در تالش هســتیم مشکالتی که در زمینه 
قانون گــذاری در مباحث ورزشــی وجــود دارد را 
برطرف کنیم؛ البته در بسیاری موارد قوانین خوبی 

داریم اما تعدد قوانین باعث ایجاد مشکالتی می شوند 
که نیاز به برطرف شدن دارند.تاج الدین تصریح کرد: 
در صورتی کــه اصفهان را با توجه بــه ظرفیت های 
فراوان آن در بخش ورزش با ســایر استان ها مقایسه 
کنیم در می یابیم که با نقطه ایــده آل فاصله زیادی 

داریم. 
وی اضافه کــرد: باید توجه داشــت که بخشــی از 
مشکالت ناشی از مسائل مدیریتی است، نباید مدام 

از اصفهان ستیزی ســخن به میان آورد، گاهی برای 
خود دشــمنان فرضی تصور می کنیم که این خود 
باعث ایجاد مشــکل می شــود.این نماینده مجلس 

گفت: درست است که مردم از ما به عنوان نمایندگان 
مجلس انتظار معجزه ندارند اما این توقع را دارند که 
پیگیر مشکالت آنها باشیم.وی تاکید کرد: از تمامی 
ورزشکاران درخواســت داریم مشکالت را به همراه 
راه حل های پیشــنهادی ارائه کنند تــا بتوانیم در 
راستای برطرف کردن آنها تالش کنیم، خوشبختانه 
وزیر جدید ورزرش و جوانان اهل اصفهان اســت و 

امیدواریم توجه ویژه ای به اصفهان داشته باشند.

بخش ورزش باید به خود کفایی برسد
 دیگر نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در این نشست با اشاره به نقش با اهمیت 
ورزش در ســالمت جامعه اظهار کــرد: طبق آمارها 
بیش 50 درصد مردان و حــدود ۷0 درصد از بانوان 
ایرانی اضافــه وزن دارند.حیدرعلی عابدی ادامه داد: 
خوشبختانه دیدگاه مثبتی نســبت به مقوله ورزش 
در میان مســئوالن وجــود دارد و بایــد اعالم کنم 
بودجه قابل توجهی در کمیســیون تلفیق به ورزش 
اختصاص یافته است و مقرر شد بخشی از درآمدهای 
حاصل از ارزش افزوده در این راه هزینه شود.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی تاکید 
کرد: بخــش ورزش باید با اســتفاده از ظرفیت ها به 
خودکفایی برسد، باید به جایی برسیم که ورزش به 
کمک بخش های مختلــف بیاید نه اینکه بخش های 
دیگر بــرای کمک به ورزش وارد عمل شــوند، البته 
در این مسیر مشــکالتی وجود دارد که باید برطرف 
شود. وی با بیان اینکه خواســتار ارائه راه حل توسط 
کارشناسان و ورزشکاران برای کمک به برطرف شدن 
مشکالت هستیم اضافه کرد: از همه این خواهش را 
داریم که دیگر از لفظ اصفهان ستیزی سخن به میان 
نیاورند، البته باید کمی در ارائه آمار از اســتان دقت 
و تامل بیشــتری به خرج دهند و مدام اصفهان را به 
عنوان اســتانی بی نیاز و بدون مشکل مطرح نکنند؛ 
خوشبختانه شــاهد نگاه مثبت مسئوالن به اصفهان 

هستیم که جای خرسندی دارد.
نشست بی صاحب!

دیدار ورزشکاران و مدیران باشــگاه ها با تعدادی از 
نمایندگان مجلس و شــورای اسالمی شهر اصفهان 
در شرایطی با حاشیه های متعددی همراه بود که در 

نهایت هم متولی برپایی این مراسم مشخص نشد.
در این نشســت که تعدادی از رؤســای هیئت های 
ورزشی اســتان اصفهان حضور یافته بودند، رییس 
هیئت تنیس روی میز اســتان اصفهــان تمایل به 
سخنرانی در این مراسم داشــت که به خواسته وی 
اهمیتی داده نشــد و در پایان بــا رایزنی های انجام 
شده، به پشــت تریبون رفت و مدعی شد سیاسی ها 
تنها برای انتخابات بــه یاد ورزشــی ها می افتند.از 
حاشــیه های دیگر این مراســم حضور عضو شورای 
اسالمی شهر، رسول جزینی بود که مدعی بود بدون 
دعوت به این جلسه آمده و به گفته خودش به سبک 
و سیاق یکی از نمایندگان ســابق مردم اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی عمل کرده و بدون دعوت 
در جلســه حضور یافته اســت.  او پس از حضور در 
جلسه، در انتهای سالن نشست و به اصرار چندین نفر 
نیز حاضر به رفتن در بخش جلوی مراســم نشد و در 
نهایت نیز در اقدامی هماهنگی نشده به پشت تریبون 

رفت و صحبت های جنجالی را بیان کرد.

رییس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان:

سیاسی ها تنها برای انتخابات 

به یاد ورزشی ها می افتند

نشست مشترک ورزشکاران و نمایندگان مجلس و شورای شهر اصفهان برگزار شد

نشست بی صاحب!

نخســتین نشست مشترک ورزشــکاران و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و شورای شهر اصفهان در حالی 
پنجشنبه شب برگزار شــد که از چند روز قبل تبلیغاتی 
پیرامون برپایی این  جلســه در فضای مجازی صورت 

گرفته بود.

بخشی از مشکالت ناشی از مسائل مدیریتی 
 اســت، نباید مدام از اصفهان ستیزی سخن

 به میان آورد

 در حال حاضر بودجه نداریم که حتی بتوانیم 
یک تشک کشــتی در مناطق شرق اصفهان 

ایجاد کنیم  

از همه ایــن خواهــش را داریم کــه دیگر 
 از لفظ اصفهان ســتیزی ســخن بــه میان

 نیاورند
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پیشنهاد سردبیر: 
آمریکایی ها آبروی خودشان را بردند

شهرداری

با پیگیری شــهردار، اعضای شــورای اسالمی شــهر و سازمان 
قطارشهری شهرداری ، دو رام قطار جدید شهری به رام های قبلی 

این مجموعه اضافه و تخلیه شد.
محمدرضــا جاودان معاون تجهیزات قطار شــهری شــهرداری 
اصفهان با اشاره به رام های قبلی و جدید تخلیه شده قطار شهری 
اظهار کرد: بر اساس مطالعات ترافیکی که توسط مشاوران داخلی 
و خارجی در سال های گذشته صورت گرفته بود و با توجه به اعالم 
نیازمندی برای تامین قطار و واگن های مورد نیاز شــهر اصفهان، 
سازمان قطار شــهری به عنوان متولی این موضوع اقدام به عقد 
قرارداد با شــرکت های داخلی و خارجی کرد که در این راستا با 
پیگیری ها و حمایت های مجدانه شــهردار محتــرم اصفهان و 
اعضای شورای اسالمی شهر و همچنین تامین منابع الزم شاهد 

ورود 12 رام قطار در قالب 60 واگن از گذشته تاکنون بوده ایم.
وی با بیان اینکه دو رام از این قطارها روز پنج شــنبه 20 آبان ماه 
تخلیه شد، تصریح کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته تا پایان 
ســال 2016 برآورد تعداد رام قطار مورد نیاز حدود 16 عدد بوده 
که با دو رام تخلیه شده و یک رام که در انتظار ورود است 12رام از 

این تعداد تامین شد.
معاون تجهیزات قطار شــهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: با 
ورود این رام قطارها در آینده نزدیک شاهد کاهش زمان حرکت 
قطارها تا حدود 10 تــا 15 دقیقه خواهیم بود کــه این موضوع 
می تواند رضایت مسئوالن، مدیران شهری و همچنین شهروندان 

محترم را به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 96 
به منظور کاهش هرچه بیشتر زمان حرکت قطارها ورود 4 تا 6 رام 

دیگر در دستور کار سازمان قطار شهری قرار گرفته است.
جاودان با اشاره به قیمت تمام شده هر رام قطار افزود: این قیمت 
معادل 5 میلیون یورو بالغ بر حدود 18 میلیارد تومان است که بر 
همین اســاس در صورت تامین منابع مالی الزم و افزایش تعداد 

رام ها شاهد کاهش زمان حرکت قطارها خواهیم بود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع حمل و نقل عمومی تاثیر 
بسزایی در ترافیک شــهری دارد، قطار شهری نقش بسیار مهمی 

در کاهش ترافیک خواهد داشت.
معاون تجهیزات قطار شهری شــهرداری اصفهان بیان داشت: تا 
حدود دو ماه آینده فاصله زمانی بین حرکت قطارها تا 10 دقیقه 

کاهش می یابد.

مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان اظهار کرد: بوستان مدافع حرم 
یکی از بزرگ ترین بوســتان های شــمال غرب اصفهان است که 
در مجاورت خیابان شهید اشــرفی اصفهانی به مساحت 62 هزار 

مترمربع احداث می شود.
رسالت با اشاره به اینکه آزادســازی این پروژه تاکنون 70 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است، عنوان کرد: عملیات احداث فاز اول 
بوستان شــهدای مدافع حرم با اعتبار 64 میلیارد ریال ظرف یک 

ماه آینده اجرایی می شود.
رسالت با اشــاره به اینکه برج های کبوتر که از زمان های گذشته 
برجای مانده است در این بوستان حفظ می شــود، ادامه داد: در 
بوســتان مدافع حرم احداث پیســت دوچرخه ســواری، زمین 
ورزشــی روباز، زمین تنیس، محیط بازی کودکان، فضای سبز، 

پارکینگ و آبنمای هارمونیک در نظرگرفته شده است.

معاون تجهیزات قطار شهری شهرداری خبر داد:

واگن های چینی
به متروی اصفهان رسید

مدیر منطقه 11 شهرداری خبر داد:

احداث بوستان شهدای مدافع حرم 
در شمال غرب اصفهان

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته 
اصفهان اظهار داشت: روز 25 آبان، روز حماسه و ایثار 
مردم اصفهان است که در یک روز ۳70 شهید تشییع و 
در همان روز رزمندگانی به جبهه های نبرد اعزام شدند 

و کاروان کمک رسانی هم به جبهه فرستاده شد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد 25 آبان را روزی با 
عظمت توصیف کرد و افزود: با توجه به همین مناسبت 
و با پیگیری ها و درخواســت های انجام شده، جمعی از 
مردم اصفهان روز 26 آبان به دیدار رهبر معظم انقالب 

می روند.
 امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه انتخابــات 
ریاســت جمهوری آمریکا تصریح کرد: آمریکایی ها در 
این انتخابات آبروی خودشــان را بردند، در کل آمریکا 
این دو نفری بودنــد که به عبارتی برگزیده شــده و از 
نخبگان این کشــور بودند که می خواستند این کشور 
را رهبری کنند، اما دیدیم که فسادهای همدیگر را رو 
کردند.وی با بیان اینکه در آمریکا ســالی ۳۳ هزار نفر 
با اسلحه کشته می شــوند و 42 میلیون نفر از جمعیت 
آمریکا از فقر می نالند، خاطرنشــان کرد: وقتی کسی 
از خدا دور شد مجموعه ای از فساد شــده و همواره به 

دنبال فساد و شهوترانی است.
آیت ا... طباطبایی نژاد تاکید کرد: هرکدام از این افراد 
که به ریاســت جمهوری آمریکا می رسند همان کار و 
روند نفر قبلی را ادامــه می دهند و فرقی ندارد که کدام 
یک بر روی کار می آید، آنها دشمن  هستند و تا آخر هم 

دشمن می مانند و ما هم با آنها دشمن هستیم.
وی همچنین با اشــاره به 24 آبان به عنوان روز قانون 
اساسی جمهوری اســالمی، گفت: 24 آبان 1۳58 در 
حالی که کمتر از یک سال از انقالب گذشته بود، قانون 
اساســی ایران توســط خبرگان و نخبگان به تصویب 
رســید.امام جمعه اصفهان ابراز داشــت: هر مملکتی 
قانون اساســی دارد و شــامل کلیاتی است که هر یک 
از مســئوالن، قوا و افــراد باید طبق آن عمــل کنند و 
راهنمایی برای ارگان های مختلف اســت که جزئیات 

مربوطه در مجلس شورای اسالمی به تصویب می رسد.
آیت ا... طباطبایی نژاد، قانون اساسی را چارچوب یک 
حکومت دانست و بیان داشــت: یکی از افتخارات ایران 
این است که قانون بر مبنای دین کلیاتی را بیان کرده و 
همه احکام و قوانینی که بعــدا در مجلس و یا نهادهای 
دیگر تصویب می شــود باید طبق اســالم باشــد و اگر 

خالف اسالم بود، لغو است.

امام جمعه اصفهان:

آمریکایی ها
آبروی خودشان را بردند

خطبه

رســول زرگرپور با بیان اینکه اصفهان بعد از تهران دومین 
استان دانشگاهی کشور است، افزود: 6 دانشگاه این استان 
در رتبه بندی بین المللی جای دارند و ۳۳0 هزار دانشــجو 
از جمله 7 هزار دانشــجو در مقطع دکتری در این اســتان 

تحصیل می کنند.
اســتاندار اصفهان یادآور شــد: اصفهان در بخش صنعت، 
صنعتی ترین استان کشور اســت و 10 درصد صنایع بزرگ 
کشــور، 70 درصد فوالد، 50 درصد مصالح ســاختمانی و 
سنگ، 60 درصد مصنوعات طال و 25 درصد فرآورده های 

نفتی کشور در اصفهان تولید می شود.
زرگرپور با اشاره به اینکه گردشگری وجه تمایز این استان 
با دیگر استان هاســت، گفــت: 20 هزار جاذبــه  میراثی و 
طبیعی در اســتان وجود دارد که از این تعــداد 1760 اثر 
به ثبت ملی و 6 اثر بــه ثبت جهانی رســیده و 96 منطقه 

گردشگری نمونه در استان اصفهان مصوب شده است.

وی تاکید کرد: پــس از برجام و افزایــش تعامالت ایران با 
کشــورهای مختلف، میزان ورود گردشــگران خارجی به 
اصفهان 4 برابر رشد داشته است و گردشگران از 86 کشور 
دنیا به اصفهان ســفر می کنند به طوری که در یک ســال 
گذشته بیش از 80 هیئت بلندپایه خارجی به اصفهان سفر 

کرده است.
اســتاندار اصفهان بــا بیان اینکــه ایران و مجارســتان از 
گذشته روابط و تعامالت بسیار خوبی با یکدیگر داشته اند، 
 افزود: پس از برجام نیز شــرایط برای ارتقای روابط فراهم

 شده است، استان اصفهان با این ظرفیت ها می تواند با یکی 
از استان های کشور مجارستان روابط بازرگانی، فرهنگی و 
اقتصادی برقرار نماید و سفر شما می تواند در تسریع روابط 

تاثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: دو طرف می توانند در مبادالت توریســتی 
روابط خوبی با یکدیگر داشته باشــند چرا که هم ایرانی ها 

عالقه مند به ســفر به مجارســتان هســتند و هــم مردم 
مجارســتان می توانند به اصفهان سفر کنند و از جاذبه های 

زیبای این شهر دیدن نمایند.
زرگرپور ادامــه داد: تورلیدرهای این کشــور می توانند با 
همکاران خود در ایران ارتباط برقــرار نمایند که در جذب 

گردشگر بسیار اثرگذار خواهد بود.
اســتاندار اصفهان به برگزاری هفتــه  فرهنگی اصفهان در 
مجارستان اشاره کرد و اظهار داشت: فرهنگ باعث نزدیکی 
ملت ها و ارتباط بیشــتر آنها می شود.  وی خاطر نشان کرد: 
کشور مجارســتان همانند اصفهان مزیت های زیادی دارد 
که می توان با ارتباط و تعامل اتاق هــای بازرگانی دوطرف 

این تعامالت اقتصادی را افزایش داد.
زرگرپور با بیــان اینکه اصفهان با 14 شــهر بــزرگ دنیا 
خواهر خوانده اســت گفــت: اصفهان می تواند بــا یکی از 
شــهرهای تاریخی  و میراثی کشــور مجارســتان نیز عقد 

خواهرخواندگی برقرار نماید.
اصفهان جاذبه های زیادی برای مردم اروپا دارد

 الزلو کــوور رییس مجلس مجارســتان نیــز در این دیدار
 اظهار داشــت: اصفهان برای همه بخصوص کســانی که از 

اروپا می آیند جاذبه های زیادی دارد.
وی هدف از ســفرش به ایران را تحکیم روابط بین مجلس 
ایران و مجلس مجارســتان عنوان کرد و افزود: امیدواریم 
که از طریق نمایندگان بین مجلس دو کشور، روابط بین دو 

دولت را گسترش دهیم.
رییس مجلس مجارســتان با بیان اینکه برجام، شرایطی را 
برای ایران فراهم کرد که دوباره وارد جریانات سیاســی و 
اقتصادی جهانی شــود، عنوان کرد: مجارســتان از این امر 
بســیار حمایت خواهد کرد و امیدواریم که در گردشگری، 
سیاست و موضوعات اقتصادی بتوانیم همکاری های خوبی 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به تعامالت ایران و مجارســتان از گذشــته 
تاکنون گفت: پس از برجام، شرایط برای گسترش روابط و 

تعامالت و همکاری های دوجانبه محقق شده است.
الزلو کوور افزود: هدف اصلی سیاســت ایجــاد ارتباط بین 
مردم دو کشور است و بهترین وسیله برای ایجاد این هدف 
گسترش تعامالت توریســتی اســت که امیدواریم روابط 

اصفهان و مجارستان در این بخش تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه بیش از 4 هزار دانشجوی ایرانی در این 
کشور فارغ التحصیل شــده اند، بیان داشت: در حال حاضر 

نیز هزار دانشجوی ایرانی در مجارستان تحصیل می کنند.
رییس مجلس مجارســتان ادامه داد: زمینه های همکاری 
مشــترک خوبی بین دو طرف وجود دارد و اگر این ســفر 
بتواند همکاری های دو طرف را تســریع بخشد بسیار مفید 

و اثربخش خواهد بود.
الزلو کوور با اســتقبال از پیشــنهادات اســتاندار اصفهان 
گفت: سفیر مجارستان در ایران این پیشنهادات را پیگیری 
خواهــد کرد و مــا هم برای گســترش ایــن روابط کمک 

خواهیم کرد.

پس از برجام و 
افزایش تعامالت 

ایران با کشورهای 
مختلف، میزان ورود 
گردشگران خارجی 

به اصفهان ۴ برابر 
رشد داشته است 

و گردشگران از ۸۶ 
کشور دنیا به اصفهان 

سفر می کنند

استاندار اصفهان در دیدار رییس مجلس مجارســتان به بیان ظرفیت ها و پتانسیل های اصفهان پرداخت و 
اظهار داشت: اصفهان در ۴ دوره پایتخت ایران بوده است و در حال حاضر این استان پایتخت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی و شهر جهانی صنایع دستی است.

استاندار  مطرح کرد:

حضور 80 هیئت بلندپایه خارجی در اصفهان

کوتاه از شهر

معــاون فرهنگی مدیریت حــوزه علمیه خواهران اســتان اصفهان 
پیرامون رسالت و وظیفه طالب گفت: بر اســاس تعالیم دین مبین 
اســالم تزکیه و تهذیب مقدم بر تعلیم بیان شــده است، زیرا هدف 

نهایی، تربیت انسان و تزکیه نفوس و تکامل روح و جان می باشد.
صدیقه بهشــتی مهم ترین وظیفه مســئوالن حوزوی را اهتمام به 
امور تربیتی و تهذیب طالب دانســت و افزود: اساتید در این راستا و 

همچنین در تربیت روحی طالب نقش کلیدی دارند. 
وی راه های کســب موفقیت طالب را حضور مســتمر در جلسات 
 اخالقــی، برنامه ریــزی برای ســیر مطالعاتــی، انس بــا قرآن و 
نهج البالغه، توســل به ائمــه اطهــار)ع( و توجه به امــر والیت و 

والیتمدار بودن عنوان نمود.
بهشــتی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اســتفاده 
جوانان از فضای مجازی، حضور طالب در این نوع فضاها را ضروری 
 دانســت و  گفت: همه طالب خواهــر باید در جهت تحقق شــعار 

»هر طلبه یک وبالگ نویس« تالش کنند.

معاون وزیر و رییس ســازمان فناوری و اطالعات کشــور در آیین 
افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون 
اداری و مخابــرات در اصفهان افزود: خوشــبختانه صنعت فناوری 
اطالعات، نقش پیشران را در پیشــرفت ها و تحوالت اتفاق افتاده، 
در کشور داشته است. نصرا... جهانگرد اضافه کرد: در همه سال های 
پس از انقــالب اســالمی، میانگین رشــد این صنعــت حدود 19 
 درصد بوده و در بقیه صنایع کشــور، پیشــرفتی حدود هفت درصد

 رخ داده است.  وی گفت: گستردگی شــبکه ارتباطات و دسترسی 
آســان از جمله اهدافی اســت کــه دنبال می شــود و تــا کنون 
پیشرفت های زیادی داشــته ایم به طوری که 64درصد هاست های 
)Host( مورد نیاز مردم در داخل کشــور قابل دسترســی و فراهم 
اســت. جهانگرد افــزود: در هرنقطه از کشــور شــبکه ارتباطات و 
 اطالعات به آســانی و بــا قیمتی مناســب در اختیــار عموم مردم 
قرار دارد و با بهبود شبکه دسترسی و توزیع ساختار آن در استان ها 

دسترسی ترافیک نیز آسان شده است.

رییس حوزه علمیه استان اصفهان در درس اخالق این هفته با اشاره 
به ضبط اعمال توسط مالئکه و وجود 

مالئکه ای برای حفظ انســان در دنیا اظهارداشــت: انسان باید ادب 
حضور را در محضر حضرت حق، ائمــه معصومین)ع( و مالئکه حفظ 

کند تا اینکه زمینه ناراحتی آنها را فراهم نکند.
 آیــت ا... العظمــی حســین مظاهری با اشــاره بــه اینکــه نباید 
 اعمــال ما ناراحتــی ائمــه معصومیــن)ع( و مالئکــه را ایجاد کند 
تصریح کرد: مفاســد اداری و بــی بندوباری های جامعــه، ناراحتی 
 مالئکــه و ائمــه معصومیــن)ع( را بــه همــراه دارد زیــرا عالم در

محضر آن ها است.
 وی ادامه داد: پارتی بازی، دریافت رشــوه، ظلم و ســتم و مفاســد 
اخالقی همه ناراحتــی معصومیــن)ع( و مالئکه را به همــراه دارد 
و در آخــرت نتایج ایــن اعمال برای انســان اســت و اعمالش را که 
 در دنیا ضبط کرده انــد به او نشــان می دهند و باید نســبت به آن

پاسخگو باشد.

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان گفت: برای خدمت رسانی بهتر 
شهرداری به شهروندان سعی بر این شده تا پاسخ استعالمات و سایر 

موارد حقوقی به سرعت رسیدگی شود.
 مســعود حیــدری در حاشــیه افتتــاح ســاختمان جدیــد اداره 
 حقوقی شــهرداری که با حضور شــهردار اصفهان صــورت گرفت،

 اظهار کرد: حل مشکالت حقوقی برای تسریع در خدمت رسانی بهتر 
به شهروندان همواره مورد تاکید شهرداری بوده است.

وی ادامه داد: حدود 4 هزار پرونده حقوقی در شــهرداری وجود دارد 
که اداره حقوقی شهرداری در راســتای کمک به حقوق مردم و شهر 

آنها را پیگیری می کند.
حیدری تاکید کرد: برای افزایش ســرعت در رســیدگی به شکایات 
مردم، سیستمی در دادگستری طراحی شــده تا از این پس ابالغ ها 
به صــورت الکترونیکی صورت گیرد و در همین راســتا شــهرداری 
آمادگی خود را اعالم کرده تا بــا تاخیر کمتر و پیگیــری های بهتر 

کمک موثرتری به شهروندان انجام شود.

در حوزه، تهذیب مقدم
بر آموزش است 

رشد 19 درصدی صنعت 
فناوری کشور

اعزام کارکنان شهرداری اصفهان به کربالی معلی 
برای خدمت به زائران حسینی

برگزاری پانزدهمین آزمون
سراسری قرآن و عترت

مالقات شهردار اصفهان  با مردي که بر بام کعبه 
اذان گفت

نشست مشترک ورزشکاران و نمایندگان 
مجلس و شورای شهر اصفهان

مفاسد اخالقی ناراحتی ائمه 
اطهار)ع( را به همراه دارد

 رسیدگی سریع به شکایات 
مردمی در دستور کار است

اصفهان در قاب تصویر

شهردار :

500 اتوبوس  یورو ۴ وارد ناوگان 
اتوبوسرانی می شود

شــهردار اصفهان از ورود 500 اتوبوس  یورو 4 با اعتباری بالغ بر 
250 میلیارد تومان از سه ماه آینده به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
خبر داد و افزود: بر این اساس شــاهد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 

شهر خواهیم بود.
  دکترمهدی جمالی نژاد بــا اعالم این خبر افــزود: به طور حتم

 بهره گیری از این اتوبوس ها در سیستم ناوگان حمل و نقل شهری 
باعث اســتقبال و رضایتمندی شــهروندان خواهد شد از طرفی  
جذابیت اســتفاده از این اتوبوس ها منجر به کاهش اســتفاده از 

خودروهای شخصی می شود.
وی با بیان اینکه قیمت اتوبوس ها نســبت به 8 ســال گذشته 4 
برابر شده که براساس آن 25 برابر اعتبار باید توسط شهرداری ها 
هزینه شود خاطرنشان ساخت: متاســفانه از حدود 8 سال پیش 
تاکنون کمــک82/5 درصد اعتبــارات خرید اتوبــوس  که قبال 
توسط وزارت کشور تامین می شد قطع شــده است که بر همین 
اساس عمر ناوگان اتوبوسرانی به 8/5 سال رسیده که عدد بسیار 

نگران کننده ای است.
جمالی نژاد در خصوص کیفیت اتوبوس ها تصریح کرد: تیم های 
تحقیقاتی از انواع اتوبوس ها در کارخانه های مختلف خودروسازی 
بازدید کردند و ســعی بر انتخاب بهترین نوع اتوبوس براســاس 
استانداردهای جهانی داشتند تا نیاز حمل ونقل حداقل یک دهه 

شهر اصفهان را تامین کند.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:کره یک چهارم فنجان، شــکر قهوه ای 
ســه چهارم فنجان، کمپوت آناناس 1 قوطی،کره یک 
دوم فنجــان،آرد 1 و یک دوم فنجــان، پودر هل یک 
هشــتم قاشــق چایخوری، نمــک یک دوم قاشــق 
چایخوری، بیکینگ پودر 2 قاشــق چایخوری، شکر 
سفید یک دوم فنجان، تخم مرغ 1 عدد، شیر سرد یک 

دوم فنجان.
طرز تهیه: فر را تا دمای 200 درجه سانتی گراد، 
گرم و یک چهــارم فنجان کره را در یــک ظرف فلزی 

نچسب روی حرارت مالیم آب کنید. شکر قهوه ای را در آن ریخته و 1 قاشق از آب کمپوت آناناس 
را نیز اضافه کنید. تا زمانی که شکر قهوه ای کامال ذوب شود، مخلوط را روی حرارت نگه دارید و هم 
بزنید. تقریبا 5 دقیقه طول می کشد تا مخلوط حبابی شود. یک الیه آناناس ورق ورق شده را در این 
مخلوط بچینید تا کامال روی مایه کره را بپوشاند؛ سپس ظرف را کنار بگذارید. یک دوم فنجان کره 
را در یک ظرف فلزی دیگر آب کنید و این بار اجازه دهید تا کره کمی قهوه ای شــود؛ به طوری که 
عطر خاصی از آن بلند شــود. تقریبا 5دقیقه اگر روی حرارت بماند کافی اســت؛ تاحدی که کره 
نسوزد. سپس اجازه دهید خنک شــود. آرد، پودر هل، نمک، بیکینگ پودر و شکر سفید را در یک 
کاسه باهم مخلوط کنید، تخم مرغ و شیر ســرد را به مخلوط اضافه کرده و خوب با مواد هم بزنید. 
کره آب شــده را اضافه و خوب مخلوط کنید؛ ســپس مایه کیک را روی مخلوط آناناسی ریخته و 
خوب پخش کنید.  مایه را 30 تا 35 دقیقه در فر قرار دهید تا کناره های آن حبابی شــود و وقتی 

چنگال را در کیک فرو کردید، به آن نچسبد. سپس اجازه دهید به مدت 10 دقیقه خنک شود.

»قدرت و دانش در ایران دوره اســالمی« اثری از»شــجاع احمدوند« 
با موضوع اسالم و سیاســت را انتشــارات »نی« چاپ و روانه بازار نشر 
کرده اســت. ماهیت دانش سیاســی در ایران دوره اســالمی چیست؟ 
گفتمان های دانش سیاســی چگونه ظاهر شــدند؟ آیــا می توان ظهور 
آنها را بر مبنای بستر اجتماعی و ســاختار قدرت تبیین و تحلیل کرد؟ 
چه نســبتی میان دانش سیاســی و قدرت در هر دوره وجــود دارد و 

نظریه پردازان این دانش کدامند؟
اندیشــه و سیاســت اکنون، محصول ســه میراث فکری اســت: یکی 
اندیشه شــاهی ایران باستان؛ دوم عقالنیت سیاســی سنتی ایران دوره  
اســالمی؛ ســوم وجوه عمده ای از تمدن و تجدد غربی که در آســتانه 

انقالب مشروطه و پس از آن در ایران رســوخ کرد. فهم شرایط اندیشه 
و سیاست، مســتلزم شناخت این سه سرچشــمه فرهنگی است. کتاب 
حاضر که دوره اسالمی را بررسی می کند، ناظر به گفت وگوی انتقادی از 
زاویه خاستگاه دوم است؛ لذا نمی تواند به نظریه ایرانشاهی بپردازد؛ اما 

از پرداختن به ابعادی از اندیشه و تجدد غربی ناگزیر است.
این کتاب، ماهیت دانش سیاســی ایران را از خالل رابطه قدرت ـ دانش 
بررسی می کند و بر این باور است که گفتار سیاسی دوره میانه و جدید، 
ضمن آنکه متاثر از ساخت و روابط قدرت است، خود بر نهادهای سیاسی 
تاثیر می گذارد. از آنجا که ساخت قدرت در ایران دوره اسالمی سلطنت 
مطلقه بود، اندیشه سیاســی اســالمی نیز به توجیه نظری این ساخت 

پرداخت.
 اندیشه مذکور، به سبب ارائه تصویری اقتدارگرا از متون مذهبی در هر 

دو ساحت عقلی و نقلی، خصلتی اقتدارگرا یافت.

فیلم ظهر جمعه: آن دوره قحط فیلم بود و  ندا شاه نوری
ما هم متخصص فیلم بینی و اولین چیزی که 
به تجربه یاد گرفته بودیم، این بود که فیلم باید 90 دقیقه باشــد. به 
همین خاطر اگر آقای مجری شــبکه یک بعــد از خواندن یک غزل 
20بیتی پر آب چشم اعالم می کرد فیلم ســینمایی یک نازی روی 
سقف به دنبال یک خلبان پرشکســته در طویله به مدت 52 دقیقه 
تقدیم می شــود، آن فیلم دیدن نداشــت؛ چون رفته بود زیر دست 
آقای ســلمانی و او هم عوض قیچی کردن، فیلم را تیــغ زده بود و 
داستان سر و ته نداشــت. هفته بعد اگر اعالم می شد فیلم سینمایی 
15 ســامورایی به دنبال کیمونوی طالیی به مــدت 223 دقیقه به 
محضر بینندگان تقدیم می شــود، این هم یعنی »کاشکی حداقل 
دایی پاشه بیاد خونمون مهمونی!« بعضی هفته ها هم فیلم ها شامل 
یک ماشین بیوک سیاه، یک ساواکی کراواتی و یک مسلسل سبک یا 
یک کامیون، یــک قاچاقچی و یک پلیس زخم خورده می شــد که 
دیدن و ندیدنش بســتگی به این داشــت که فرامرز قریبیان داشته 
باشد یا نه. یک آقای سید جواد هاشــمی هم بود که این هفته شهید 
می شد، هفته بعد که هیچ، هفته بعد باز شــهید می شد و اصال باب 
جدیدی در بحث تناســخ باز کرده بود. حاال که بحث به اینجا رسید، 
بگویم که بعضی هفته ها هم ما دچار دژاوو می شــدیم. دژاوو یعنی 
اینکه احساس کنید این اتفاقی که االن دارد می افتد، قبال دیده اید. 
البته خدا خیر بدهد آقای مجری را که ســریع ما را توجیه می کرد و 
می گفت علت این حالت، درخواســت بینندگان برای پخش مجدد 
فیلم بوده است و دســت بینندگان هم درد نکند که بعضی وقت ها 
فیلم مذکور را با فیلم مجلس عروســی اخوی اشــتباه می گرفتند و 

سالی چند بار درخواست پخشش را می دادند.

رژیم غذایی برای از بین بردن چربی های شکم )2(کیک آناناس وارونه

لبخندک

نوستالژیکاتور 

    سینما تلویزیون

بدون شک داشــتن شــکمی تخت و پهلوهایی خوش فرم، آرزوی تمامی افراد است. 
درست است که سوزاندن چربی های اضافه کار ساده ای نیســت اما باید بدانید که به 

قول معروف »کار نشد ندارد«. 
در این مطلب چند توصیه داریم که به شــما کمک می کند تا از شر چربی پهلوهایتان 

خالص شوید و کمرتان باریک شود.
بهترین حرکات برای تناسب اندام:   

خیلی مهم اســت که انجام برخی حرکات مربوط به الغری موضعی را تبدیل به عادت 
روزانه تان کنید. توصیه می کنیــم هر روز صبح، زمانی که از خواب بیدار می شــوید 
همان طور که به پشت دراز کشیده اید، عضالت شکمتان را منقبض و پس از پنج ثانیه، 
با نفس عمیق آنها را شل کنید. هر قدر که وقت دارید و می توانید، این حرکت را تکرار 

کنید.
 حرکت دیگری که برای آب کردن چربی پهلوها موثر اســت، این است که به پهلو دراز 
بکشید، زانوهایتان را روی هم بگذارید و کمی جمع کنید؛ سپس باالتنه را به آرامی از 

زمین جدا کنید و سپس به حالت اول بازگردید.
 این حرکات را برای هــر پهلو 25 تا 30 بار تکرار کنید؛ ســپس در همان حالتی که به 
پهلو خوابیده اید، پاهایتــان را دراز کنید و هر دو را با هم از زمیــن بلند کرده و پس از 

چند ثانیه به حالت اول بازگردید.
خواب کافی را از یاد نبرید

بهداشت زندگی سالم با خواب خوب شروع می شــود. توجه داشته باشید که کاهش 
ساعات خواب شبانه، باعث افزایش اشتهایتان خواهد شد.

قدرت ودانش در ایران دوره اسالمی

گوناگون

 اگر با دنیای رســانه و مطبوعات بیگانه نباشــید، همواره 
شــاهد گله اصحــاب رســانه از تعویق هــا و کمبودها و 
دردسرهای کار مطبوعاتی هســتید. اما در این بحبوحه 
کمبودها و بی پولی ها، عده ای هم توانســتند با ایده های 
جدید و ناب خود حســابی پول دربیاورند تا ثابت کنند از 
کار مطبوعات هم می شود پولدار شــد. پولدار شدن این 
رسانه ها یک نکته مهم همراه خود دارد؛ اینکه الزم نیست 
برای کار خبری، »خبــر« و خبرنگاری بدانید؛ فقط کافی 
اســت تنها یک ایده ناب در ذهنتان داشــته باشید. این 

رسانه ها را باهم مرور کنیم.
یک مجله خانوادگی متفاوت

نشــریه »خانواده ســبز« یکی از قدیمی ترین نشــریات 
خانواده  اســت که اولین شــماره اش در مرداد 13۷۸ به 
چاپ رســید. فضای جدید این مجله و طــرح جلدهای 
آن در زمان خود مخاطبان زیادی را برای خود دســت وپا 
کرد. خانواده سبز به خاطر صاحب امتیاز و مدیرمسئولش 
»هرمز شــجاعی مهر«، مجری قدیمی برنامــه خانواده، 
به شهرت بیشتری نســبت به ســایر رقبا دست یافت تا 
خانواده ها همان طور که آقای شــجاعی مهــر را هرروز از 
قاب تلویزیون می دیدند، هــر 15 روز یک بار مجله اش را 
نیز دنبال کنند. مصاحبه های خانوادگــی با هنرمندان، 
بحث های روانشناســی در حوزه خانواده و داســتان های 
واقعی این نشریه از زندگی افراد همراه کیفیت خوب چاپ 
آن، باعث شد زمانی به محبوب ترین نشریه کیوسک های 
روزنامه فروشی تبدیل شود و حاال بعد از گذشت 1۷ سال، 
جایگاه مالی بسیار خوبی در میان اهالی مطبوعات داشته 
باشد. محبوبیت این نشــریه خانوادگی، سیل تبلیغات را 
به ســمت آن روانه کرد و به مرور بخش اعظمی را به خود 
اختصاص داد؛ اما همچنان محبوب مخاطبانش باقی ماند.

بدون تولید خبر پولدار شوید
وقتی تعداد خبرگزاری ها و پایگاه های خبری زیاد شــد، 
خبرخوان هــا مجبور بودنــد هــرروز آدرس الکترونیک 
هرکدام از ســایت های خبری را وارد و اخبار آنها را دنبال 
کنند. در میــان این بحبوحه و تنوع رســانه های خبری، 
ســایت خبرفارســی به وجود آمد؛ ســایتی کــه روزانه 
تمام اخبار ســایت های مختلف را می خوانــد و آنها را در 
مدل های مختلف برای مخاطبــان طبقه بندی می کند تا 
تنها با نگاه کردن به یک ســایت، از تمام اخبار سایت های 
مختلف خبردار شوید. سایت خبر فارسی با پوشش اخبار 
خبرگزاری های اصلی، کار خــود را آغاز کرد و بعدازآن، از 
پایگاه های خبری مختلف نیز برای پوشــش اخبارشان، 
به سراغ خبرفارســی رفتند. ازآنجایی که تعداد بازدید و 
باال رفتن رتبه در سایت الکسا همواره دغدغه سایت های 
خبری بوده است، خبر فارسی توانست نقش خوبی در این 
زمینه ایفا کرده و با پوشش اخبار سایت های مختلف، آنها 
را به هدفشان نزدیک تر کند. از این روز سایت های خبری 

نیز برای این کار حسابی پول خرج کردند.

ایده هایی که در رسانه 
تبدیل به پول شدند )1(
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امام علی )علیه السالم(: 
 با آنچه نمى دانيد دشمنى نكنيد؛ زيرا بيشتر دانش در 

چيزهايى است كه شما نمى دانيد.
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