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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
رییس مجلس شــورای اســامی، در دیدار با اعضای 
ســتاد نکوداشــت کنگره آیت  ا... مظاهری از مراجع 
عظام تقلید و رییس حــوزه علمیه اصفهــان افزود: 
یکی از این وجوه، وجهه فقهی و اصولی ایشــان است 

که فردی نامدار، صاحب نظر و تحصیلکرده هســتند 
و از این جهت نکوداشت ایشــان همانند سایر مراجع 
پراهمیت بوده و نشــان دهنده توجه مــردم به علما و 

فضای کشور است. علی الریجانی با بیان اینکه...

رییس مجلس شورای اسالمی:

وجهه اخالقی آیت ا... مظاهری
آرامش روانی به جامعه تزریق کرده است

15
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مدیر عامل ذوب آهن؛  رکورددار حمله به قرمزها

مشکل آذری با پرسپولیس 
چیست؟

2

به بهانه لغو یک سخنرانی؛

هیاهویی برای هیچ!

3

رییس بسیج مهندسین صنعتی اصفهان:

بسیج، مشکالت واحدهای تولیدی 
را شناسایی می کند

6

مدیر خانه کاریکاتور اصفهان مطرح کرد:

حضور کاریکاتوریست های برتر 
در اصفهان

7

فرماندار شهرستان شهرکرد:

زمین خواری، تجاوز به حقوق 
مردم است

خودروی محبوب ایرانی ها از خط تولید خارج می شود؛

پایان پراید؟!
25 آبان بــود که قانــون تحریم هــای ایران، 
در کنگره آمریکا برای مدت ده ســال دیگر، با 
کســب 419 رای موافق و تنها یک رای مخالف از حاضرین در 
جلســه، تمدید شــد. این قانون در دوره ریاست جمهوری بیل 
کلینتون در ســال 1996 تصویب شد که ســرمایه گذاری در 
صنعت انرژی ایران را منع می کرد. قانون تحریم های ایران برای 
تمدید نهایی نیازمند تصویب در مجلس ســنا و امضای رییس 
جمهور آمریکاســت. این در حالی اســت که اگر تا پایان سال 
جاری میادی این قانون مورد تمدید قرار نگیرد، باطل خواهد 
شــد. اما آمریکایی ها اعام کرده اند که با تمدید چنین قانونی، 
ابزار الزم را در اختیار رییس جمهور این کشــور قرار می دهند 
تا بتواند از نقض احتمالی توافق هســته ای از سوی ایران و نیز 
اقدامات تحریک آمیز این کشــور جلوگیری کند. در واقع هدف 
از این قانون، حفظ زیربنای تحریم های یک جانبه آمریکا علیه 
ایران است و این در حالی اســت که برخی از مقامات ایرانی، این 
اقدام مجلس نمایندگان آمریکا را نقض توافق هسته ای دانسته 
و حتی اعام کــرده اند که ایران آمادگی هــای الزم برای اقدام 
متقابل را دارد. از ســوی دیگر، رهبر اکثریت جمهوری خواه در 
مجلس سنای آمریکا، میچ مک کانل، بیان کرده است که قانون 
تحریم های ایران در این مجلس نیز به تصویب خواهد رســید. 
هرچند کاخ سفید مطرح کرده بود که نیازی به تمدید این قانون 
نیست و رییس جمهور می تواند در صورت نقض توافق از سوی 
ایران، تحریم ها را با اســتفاده از اختیارات خود بازگرداند، اما در 
کنگره اعتقاد بر این است که این اقدام به مثابه پیامی برای ایران 
خواهد بود. با اینکه برخی، از احتمال وتو از ســوی باراک اوباما 
صحبت به میان می آورند، اما دیدگاه محتمل تر این اســت که 
اگر به قانون تحریم های ایران، در مجلس سنا متمم هایی افزوده 
نشــود، اوباما نیز آن را امضا خواهد کرد. در شرایطی که دولت 
فعلی آمریکا حدود دو ماه دیگر بیشــتر برسر کار نیست، از قول 
سخنگوی وزارت امور خارجه خود اعام کرده که به طور قوی از 
توافق هسته ای پشــتیبانی می کند و به آن متعهد است و آن را 

توافقی چندجانبه و بین المللی می داند.
ادامه در صفحه 2

تمدید تحریم ها و عاقبت برجام؛ 

آمریکا تعیین کننده نهایی نیست

3

حمیدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به خروج دو خودروی پرایدو پژو  4۰5 
تا پایان سال 95 از خط تولید، می گوید: از آنجا که تا پایان سال جاری زمان کمی باقی مانده 
است، باید خودروهایی باکاس قیمتی پراید و پژو 4۰5 جایگزین آنها شود و خودروسازان در 

قراردادهای جدید، خودرویی با پایه قیمتی مناسب جایگزین این دو خودرو کنند.

فناوری تولید پراید و پژو 4۰5 متعلق به چند دهه پیش از این بوده که با فناوری روز همســو 
نیست و حذف آنها از خط تولید باید پیش از این صورت می گرفت.

در اواخر دهه 8۰ طی قرارداد منعقده بین ســایپا و رنو، مقرر شــد که خودروی تندر9۰ با 
قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد. متاسفانه با تغییر دولت، نوسانات شدید نرخ ارز و 
صعودی شدن قیمت ها، قیمت این خودرو نیز با شــرایط تورمی آن زمان افزایش یافت و این 

خودرو نتوانست جایگزینی برای پراید یا پژو 4۰5 شود.

نگاه

فروغ 
سلطانی
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پیشنهاد سردبیر:
ممکن است حشدالشعبی به سوریه عازم شود

ویژهیادداشت

نگاه

ارتشدیدگاهبسیجمنطقه

سرلشگر علی جعفری صبح روز پنجشنبه در جشنواره 
مالک اشتر بســیج در جمع خبرنگاران درباره اظهارات 
 حشدالشــعبی درباره حرکت به ســمت ســوریه پس 
از فتح موصل، اظهار کرد: به لطف خدا در عراق نیروهای 
مجاهد عراقی و حشدالشعبی آنقدر توانمند هستند که 
به نیروهای ایرانی نیازی ندارند. البته ممکن است تعداد 
معدودی نیروهای مستشــاری در آن جا از ایران حضور 
داشــته باشــند، اما به هیچ وجه در آن جا نیروی ایرانی 
نداریم و نیروهای حشدالشعبی و نیروهای ارتش عراق 
با یکدیگر کار می کنند. وی با بیان این که » جهان اسالم 
امروز احتیاج به کمک و پشــتیبانی از یکدیگر دارند «،  
افزود: ممکن است نیروهای حشدالشعبی به سوریه عازم 
شوند و به آن ها کمک کنند. فرمانده کل سپاه در پاسخ 
به این پرســش که در صورت نقض برجام واکنش سپاه 
 چه خواهد بود؟ با بیان این که » ســپاه بخشی از دولت 
و نظام جمهوری اســالمی ایران اســت «، اظهار کرد: 
هرچه که رهبــری معظم، مجلس، دولت و مســئوالن 
 نظام تصمیم بگیرند سپاه به طور مطلق از آن ها حمایت 

و در همان چارچوب حرکت می کند.

علیرضا محجوب نماینــده تهران در مجلس شــورای 
 اســالمی، درباره لغو ســخنرانی نایــب رییس مجلس 
در مشــهد اظهار کرد: اینکه عده ای به دنبال طرح ریزی 
برای لغــو ســخنرانی ها باشــند باید گفت کــه دیگر 

نمی توانند این گونه رفتار کنند و مراسم ها را لغو کنند.
این عضو فراکســیون امید ادامه داد: قطعا در مجموعه 

نظام هیچ موافقتی با این گونه اقدامات وجود ندارد.
محجــوب گفت: وزارت کشــور کــه مســئول تامین 
آزادی های مطروحــه در فصل حقوق ملــت در قانون 

اساسی است باید به وظایف خود عمل کند. 
اگر آن ها با دقت وظایف خود را دنبــال کنند، این گونه 

اتفاقات به حداقل خواهد رسید. 
 وی افــزود: البتــه همیشــه موافقــت و مخالفت هایی 
با ســخنرانی ها وجود داشته اســت، اما اصل قضیه این 
است که دولت و پلیس امنیت مراسم ها را تامین کنند.

محجوب گفت:  اینکه بخواهند به بهانه اعتراض عده ای، 
مراســم ها را تعطیل کنند، این بدترین راه است و یعنی 
تن دادن به خواسته ای که نباید برای هیچ طرفی اتفاق 

بیافتد، همه باید از آزادی بهره ببرند.

سرلشکر جعفری: 

ممکن است حشدالشعبی 
به سوریه عازم شود

یک عضو فراکسیون امید مطرح کرد:

در مجموعه نظام موافقتی 
با لغو سخنرانی وجود ندارد

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

قریب به 2۵ میلیون نفر 
بسیجی داریم

امیر سیاری خبر داد:

برگزاری رزمایش تخصصی 
زیردریایی ها در هفته جاری

سرلشــکر محمد باقــری رییس ســتاد کل نیروهای 
مسلح در جشنواره مالک اشتر بســیج که صبح دیروز 
برگزار شــد، اظهار داشت: بسیج در ســال های اخیر 
در مسیر رشــد و تعالی بیشتری نســبت به سال های 
 گذشــته بوده اســت، البته هنــوز راه هــای طوالنی 
نپیموده اســت و نواقص احتمالی که باید برطرف کرد 
وجو دارد، اما اقدامات شــایان بســیاری در سال های 
اخیر در بسیج انجام شــده که در حد و اندازه یک ملت 
بزرگ و بابصیرت به نام ایران اســت. وی گفت: رشــد 
 کمی بســیج در ســال های اخیر، شــکر نعمت الهی 
در جامعه ماست و اینکه قریب به ۲۵ میلیون نفر طبق 
آماری که اعالم شده بسیجی در این کشور است جای 
قدردانی و شــکرگزاری دارد. هر فردی که در جامعه 
 حضور دارد بالقوه یک بســیجی محســوب می شود 

مگر اینکه عنادی با اسالم و انقالب داشته باشد.
سرلشــگر باقری با بیــان اینکه امروز ایران اســالمی 
 تبدیل به بسیج شــده اســت، اظهار کرد: همه ما باید 

در این مسیر به حرکت خود شتاب بیشتری بدهیم.

امیر دریادار حبیب ا... ســیاری فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در حاشیه آیین تجدید میثاق با آرمان های معمار 
 کبیر انقالب که صبح پنجشــنبه در مرقد امام خمینی 
) ره ( برگزار شد، اظهار داشــت: اول سال عنوان کردیم 
که حدود ۲۵ رزمایــش تخصصی بــرای ارتقای توان 
عملیاتی را در ســال جاری برگزار مــی کنیم که تعداد 
زیادی از آنها انجام شده اســت. وی افزود: هفته جاری 
رزمایش تخصصی زیردریایی ها را در دســتور کار داریم 
که برای ما بســیار حایز اهمیت اســت. امیر ســیاری 
گفت: این رزمایــش در دریای عمان انجام می شــود، 
 یعنی از بندرعباس، شــرق تنگه هرمــز و دریای عمان 
تا شمال اقیانوس هند محورهای عملیاتی این رزمایش 
 اســت و وســعت آن تا مدار 1۵ درجه عنوان می شود 
و زیردریایی های ما تاکتیک ها و تمرینات خود را به اجرا 
می گذارند. وی همچنین خبــر داد : ناوگروه 44 نداجا 
با حرکت به ســمت خلیج عدن و برقراری امنیت برای 
کشتی های تجاری و نفتکش جمهوری اسالمی ایران، 

در نهایت در بندر دوربان آفریقای جنوبی پهلو گرفتند.

پیام تسلیت رهبر انقالب
در پی رحلت آیت ا... موسوی اردبیلی

ادامه از صفحه اول:
ولی در مجلس ســنا و نماینــدگان کــه در اختیار اکثریــت جمهوری 
 خواه اســت، مخالفت با برجام و توافق هســته ای ایران را به بهانه نگرانی 
از بابت لغو آن از سوی ایران، در قالب تمدید قانون تحریم های ایران نشان 
می دهند و این در حالی اســت که رییس جمهور جمهوری خواه منتخب، 
دونالد ترامپ، خود از لغو یک جانبه برجام و پاره کردن توافق سخن گفته 
بود، هر چند که به تدریج از مواضع تند خود عقب نشینی کرد و تجدید نظر 

و مذاکره مجدد را مطرح کرد. 
 با همه این اوصاف مهم ترین سوال در چنین شرایطی این است که ترامپ 

با برجام چه خواهد کرد؟
تا چندی پیش کارشناســان و تحلیل گران در پی ایــن بودند که چرایی 
 و چگونگی مطــرح شــدن و ســپس پیــروزی ترامپ را کشــف کنند 
 و حاال نوبت آن رســیده اســت که اقدامات و رویکردهــای او را به عنوان 
 رییــس جمهور آمریــکا پیش بینــی کنند. امــا باید جانــب احتیاط را 
در هر گونــه پیش بینــی رعایت کــرد. چرا کــه ترامپ دارای ســوابق 
 پراکنده ای اســت، تاکنون مواضع و ســخنان متناقضی داشــته اســت 
 و کابینــه نامشــخصی هــم دارد و بنابرایــن پیــش بینــی چگونگی 
تصمیــم گیــری و اقــدام او در مــورد موضــوع پیچیــده ای همچون 
برجــام، چندان ســاده به نظــر نمی رســد. برخــی کارشناســان باور 
 دارند دســتیابی به توافق هســته ای مهم ترین دســتاورد دولــت اوباما 
 بوده اســت، اما مشــکل بزرگ این اســت که این دولت به دالیل مختلف 
و متعدد نتوانســت بقای ایــن توافق را پــس از پایان کار خــود، تضمین 
کند. همچنین باید توجه داشــت که دســتیابی به چنین توافقی عمدتا 
منســوب به رویکرد مســالمت آمیز و دموکرات منشــانه اوباما و وزیران 
خارجه او، به ویژه جان کری دانســته می شــود و برخــی معتقدند با نظر 
به مرکزیت دســتگاه اجرایــی آمریکا در شــکل گیری و اجرایی شــدن 
برجام، محتمل اســت که برســر کار آمدن ترامپ در واقــع پایان برجام 
 باشــد. چنان که در رقابت هــای انتخاباتی این دســتاورد بــزرگ اوباما 
 مورد تحقیــر از ســوی ترامپ قــرار گرفــت و آن را مایه خنــده و یکی 
 از بدترین توافق هایی دانســت که در تاریخ امضا شده است. رویکرد ترامپ 
در سیاســت خارجــی و نحــوه مواجهــه او بــا موضوعــی همچــون 
برجام کــه به نظــر مــی رســد از اهمیــت ویــژه ای برخودار باشــد، 
بســتگی زیادی بــه گزینه هــای انتخابی او بــرای تصدی پســت های 
کلیــدی مثــل وزیــر امــور خارجــه و مشــاوران او دارد. از یک ســو 
 اعتقاد بر این اســت کــه در دولــت ترامــپ، وزارت خارجه بــه عنوان 
 اســتخوان بنــدی اصلی نظــام سیاســی آمریکا مطــرح نخواهــد بود 
و ســازمان اطالعات مرکزی و مشــاور امنیــت ملی جایــگاه و اهمیت 
 بیشــتری خواهند داشــت که نتیجــه آن مــی تواند نوعــی میانه روی 
در سیاســت خارجی ترامپ باشــد. اما از ســوی دیگر برخــی معتقدند 
 زمانی که رییــس جمهوری مواضع قابــل پیش بینی و نیز ســابقه بودن 
در پســت هــای اجرایی را نداشــته باشــد و مشــاوران جنــگ طلبی 
مثل مایــکل فلین را بــرای خــود برگزینــد، احتمال مواجهــه نظامی 
آمریکا و ایــران چنــدان بعید نخواهــد بود. مایــکل فلین، ژنرال ســه 
 ســتاره بازنشســته، به عنوان مشــاور امنیت ملی ترامپ انتخاب شــده 
و قرار است نزدیک ترین مقام به رییس جمهور در مقوله امنیت ملی باشد 
و گفته می شود که او ایران را دشمنی ســهمگین برای آمریکا می داند که 

حدود چهار دهه با آمریکا و متحدانش در جنگ است. 
البته از سوی دیگر باید توجه داشت که بنابر برخی اظهارات ترامپ، چنین 
دیدگاه جنگ طلبانه ای با رویکرد او همخوانی ندارد، به عنوان نمونه ترامپ 
 در یک ســخنرانی مهم خود گفته بود که » دنیا باید بداند که ما در خارج 

از مرزهای مان در جستجوی دشمن نخواهیم بود. «
با این همه باید در نظر داشــت که اگر ترامپ جمهــوری خواهان رادیکال 
 و جنــگ طلــب را برســر کار آورد، رویکــرد انعطاف ناپذیری نســبت 
به ایران و توافق هســته ای از ســوی آن هــا اتخاذ خواهد شــد، هر چند 
 کــه در این بین برخــی از جمهــوری خواهان بــا ابــراز نارضایتی اعالم 
کرده اند کــه ترامپ، توافق هســته ای را حفــظ خواهد کــرد، از جمله 
 ســناتور ارشــد جمهوری خواه، بــاب کورکر. امــا در کنگــره تاکنون 
 تالش هــا بر این مســئله متمرکز بوده اســت کــه حمایت هــای اوباما 
از برجام بــه نوعی ناکام بمانــد و حتی چیزی حدود 36 طــرح به منظور 
جریمه کردن ایــران در مورد مســائل مختلــف در کنگره وجــود دارد 
که برخــی معتقدنــد صــورت دادن و تداوم چنیــن اقداماتی از ســوی 
آمریکا، باعث می شــود ایران با این اســتدالل منطقی که چنین اقداماتی 
 خالف و نقض صریح برجام اســت، خود این توافق را لغــو کند یا به تدریج 
از آن عدول کند. اما ســمت دیگر ماجــرا را نیز نمی تــوان نادیده گرفت. 
این توافق طــرف های دیگــری نیز دارد؛ کشــورهای اروپایی، روســیه 
و چیــن مخالف لغو برجــام و حتی مذاکــره مجدد و تجدیــد نظر در آن 
 هســتند.  نکته ای که باید در نظر داشت این اســت که سرنوشت تعهدات 
 بین المللــی را تاریــخ و قوانیــن داخلی کشــوری مثل آمریــکا تعیین 
نمی کند، بلکــه در واقــع و در عمل چیــزی که روندهــا و تصمیم های 
سیاســت بین الملل را مشــخص می کند، محاســبه ســود و زیان است 
 و بدون شــک دولت ترامــپ نیز به ایــن نتیجه خواهد رســید که خروج 
 از برخی پیمــان هــا و تعهــدات بیــن المللی مــی تواند چــه تبعات 
 و پیامدهــای سیاســی و اقتصــادی را به همراه داشــته باشــد. وجهه 
 بین المللــی ایران به منظور جلــب حمایت های بین المللی در مقایســه 
با آمریکای پــس از روی کار آمدن ترامــپ، از جایگاه بــه مراتب بهتری 
برخــوردار اســت. ضمــن اینکه همــان طور کــه رهبرمعظــم انقالب 
 اســالمی در دیدار اخیر خود با بســیجیان هشــدار دادند، اجرای تمدید 
 تحریم های ده ســاله علیه ایران، نقض برجام است و واکنش قاطع ایران را 

به دنبال خواهد داشت. 

رهبر معظم انقالب اســالمی با صدور پیامی رحلــت فقیه و عالم 
بزرگوار آیت ا... آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی را تسلیت 
گفتند. متن پیام تسلیت حضرت آیت ا... خامنه ای به شرح زیر است:

بسمه تعالی
فقیه و عالم بزرگوار مرحوم مغفور آیت ا... آقای حاج سید عبدالکریم 
موســوی اردبیلی رحمت ا... علیه دار فانی را وداع گفته و به لقاءا... 
پیوســتند. این ضایعه را به خاندان گرامی و فرزندان محترم و همه 
شــاگردان و ارادتمندان و مقلدان ایشان تســلیت عرض می کنم. 
ایشــان عالوه بر تالش های علمــی و فقهی، در دوره ای دشــوار 
مسئولیت سنگین ریاســت قوه  قضاییه  جمهوری اســالمی را بر 
 دوش داشتند و در همه  حوادث و قضایای مهم دوران حیات مبارک 
امام راحل در شــمار فعاالن و خدمتگزاران برجسته  کشور به شمار 
می رفتند. فعالیت های فرهنگی و تاســیس دبیرستان و دانشگاه 
 نیز صفحات مهمی از زندگــی پربار این عالم بزرگوار را تشــکیل 

می دهد. 
متضرعانــه از خداوند متعال مســئلت می کنم که روح ایشــان را 
مشمول رحمت و فضل خود قرار دهد و عمل صالح ایشان را مقرون 

اجر جزیل سازد و با اجداد طاهرینش محشور فرماید.
سید علی خامنه ای  -  3 آذر 13۹۵  

بین الملل

 رؤســـای پارلمان هـــای کشـــورهای عربـــی حاشـــیه 
خلیج فارس در دهمین نشســت خود که  در بحرین برگزار 
شد از » دونالد ترامپ « خواســتند قانون » جاستا« )عدالت 
در برابــر حامیان تروریســم ( را وتو کند. بر اســاس گزارش 
وبــگاه » خلیــج ۲4 «، کشــورهای عربی در بیانیــه پایانی 
خود تصویب قانون جاســتا را محکــوم و ادعــا کردند این 
قانون بر خــالف قوانیــن بین المللی و اصــول آن و نیز اصل 
برابری در مصونیت سیاســی اســت. در ادامه بیانیه مذکور 
به تمامی طرف هــای بین المللی نســبت به تبعــات قانون 
جاستا هشــدار داده شــده و آمده اســت: این قانون تبعات 
 منفــی اش را بر پایه هــای همــکاری در روابــط بین الملل 
به جا خواهد گذاشــت. طرح شــکایت خانواده های قربانیان 
11 ســپتامبر از دولت عربســتان تحت عنوان » جاســتا « 
 7 مهــر  ) ۲8 ســپتامبر (، بعــد از رای مثبــت قانونگذاران 
هــر دو مجلس ســنا و مجلس نماینــدگان آمریــکا به لغو 
وتوی باراک اوبامــا، رییس جمهور آمریکا بــه قانون تبدیل 
 شــد. رؤســای پارلمان هــای کشــورهای عربی حاشــیه 
خلیج فارس بار دیگر ادعای عربســتان مبنــی بر هدف قرار 
گرفتن مکه مکرمه توسط یک موشــک ارتش یمن را تکرار و 
آن را محکوم کردند. این کشــورها در ادامــه اعالم کردند در 
کنار عربســتان برای آنچه مبارزه با تروریســم خوانده شده ، 

ایستاده اند.

» یوشیده سوگا « وزیر ارشــد کابینه ژاپن گفت: استقرار 
 سامانه موشکی روســیه در جزایر جنوبی کوریل، تاثیری 
بر فرآیند مذاکرات میان توکیو و مسکو یا سفر » والدیمیر 
 پوتین « رییس جمهور روســیه به ژاپن نخواهد داشــت. 
 به نوشــته خبرگزاری تاس، بعد از آنکه ســامانه موشک 
ضد کشتی روســیه در جزایر مورد مناقشه کوریل مستقر 
شد، ژاپن تصریح کرد این اقدام روسیه بر فرآیند مذاکرات 
میان دو کشور تاثیر ندارد. ســوگا افزود، دولت ژاپن کامال 
حضور نیروهای مسلح روسی را در بخش های جنوبی جزایر 
کوریل زیر نظر دارد و باید هرچه سریع تر مناقشات میان دو 
 کشور بر سر این جزایر حل شــود. » دیمیتری پشکوف «

سخنگوی دولت روسیه هم چهارشنبه گفته بود استقرار 
سامانه موشــکی روســیه در جنوب جزایر کوریل نباید 

تاثیری بدی بر گفت وگوهای توکیو و مسکو بگذارد. 
ژاپن مدعی مالکیت دو جزیره بزرگ جنوبی در میان جزایر 
کوریل است و آن ها را بخشــی از خاک خود می داند و این 

مسئله به مناقشه ای میان ژاپن و روسیه بدل شده است.

کشورهای عربی:

ترامپ باید»جاستا« را وتو کند

واکنش ژاپن به استقرار موشک های 
روسی در جزایر » کوریل «

کافه سیاست

رهبر کاتولیک هــای جهان در دیــدار با رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
 اســالمی ایران گفت که برداشــت بســیار خوبــی از فرهنگ کشــورمان دارد. 
» پاپ فرانســیس «  بر تداوم گفت و گو های بین اســالم و مسیحیت تاکید کرد. 
پاپ در دیدار با ابــوذر ابراهیمی رییس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی 
 و جمعی از اندیشــمندان دینی کشــورمان که بــرای شــرکت در دهمین دوره 
گفت و گوهــای دوجانبه اســالم و مســیحیت در واتیکان به رم ســفر کرده اند 
گفت: »  من برداشــت بسیار خوبی از فرهنگ کشور شــما دارم. بسیار خوشحالم 
که شــما را اینجا می بینــم که در ایــن گفت و گــوی مهم بین ادیان شــرکت 
کرده اید. حضور شــما قابــل تقدیر اســت. « در این دیــدار کاردینــال توران، 
رییس شــورای پاپی گفت و گــوی ادیان گزارشــی را از نشســت دهمین دور 
گفت و گوهــای دینی دو جانبــه ایران و واتیــکان که به همراه ابــوذر ابراهیمی 
 ریاســت مشــترک آن را بر عهده داشــت، ارایــه کــرد. اندیشــمندان ایرانی 

و واتیکانی در پایان نشست دو روزه خود خشونت ابزاری از دین را محکوم کردند.

نامه نخست وزیر انگلیس 
به روحانی در مورد زاغری

پاپ فرانسیس:

برداشت بسیار خوبی 
از فرهنگ ایران دارم

 لغو ســخنرانی علی مطهری نه نخســتین لغــو برنامه ای 
از این دست در تاریخ سی و هشــت ساله جمهوری اسالمی 
 بود و نه احتمــاال آخریــن آن خواهد بــود. در تاریخ پس 
از پیروزی انقالب اســالمی و در هر دوره تاریخی متناسب 
با شرایط زمانه مسائلی از این دســت همواره رخ داده است. 
 در طول ســال های آغازین پس از پیروزی انقالب اسالمی  
 و شــور انقالبــی حاصــل از آن همــواره برنامــه هــا 
مختلــف  هــای  گــروه  متعــدد  هــای  ســخنرانی   و 
 در جای جای ایران برگزار می شــد. با وقوع جنگ تحمیلی 

و وفاق اجتماعی که به واســطه تجاوز خارجی در کشــور 
حاکم شــده بود امنیــت محور اصلــی فعالیت ها شــد و 
 هرجا احتمال خرابــکاری های گروه هــای معاند می رفت 
 از برگزاری جلســات و ســخنرانی ها جلوگیــری به عمل 
می آمد و بالطبع برای عموم مردم حساســیت برانگیز نبود.

با پایان جنــگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت ســازندگی 
و بنا بــر مقتضیات آن ســال ها بارهــا و بارها ســخنرانی 
 چهره های شــاخصی کــه بعدها بــه عنــوان جناح چپ 
یا اصالح طلبان از آن ها یاد شــد لغو شد و همواره نیز دولت 

 هاشمی رفســنجانی مورد اتهام رســانه های اصالح طلب
قرار می گرفت.

بــا روی کار آمــدن دولــت اصالحــات و بــه تبع شــعار 
 توسعه سیاســی و آزادی بیانی که ســران آن ها می دادند 
 موجی از فضــای باز سیاســی در کشــور ایجاد شــد، اما 
در آن ســال ها نیز همواره در بسیاری از سخنرانی ها اخالل 
ایجاد شــد و با وقوع غائله تیر ماه هفتاد و هشت پدیده لغو 
سخنرانی ها دامنه دارتر از قبل شد. با روی کار آمدن دولت 
محمود احمدی نژاد دامنه فعالیت جناح اصالح طلب تنگ 
تر از گذشته شــد به ویژه بعداز فتنه 88 برگزاری جلسات و 
سخنرانی ها با نظارت و سختگیری های زیادی به ویژه برای 

مخالفان دولت همراه بود.
 با پیــروزی حســن روحانــی در انتخابات ســال۹۲ امید 
می رفــت که فضــای باز بیشــتری بــرای تمامــی گروه 
ها جهت اظهــار نظــر در چارچــوب موازیــن جمهوری 
 اســالمی ایران فراهم شــود، اما در این دوره نیز همچنان 
سخنرانی های بسیاری لغو شــدند. بیشترین لغو سخنرانی 

مربوط به چهره های مخالف رویکردهای دولت است. 
در همین زمینه، چهره هایی چون ســعید جلیلی و علیرضا 

زاکانی رکوردار هستند.
 اما اینکه لغــو ســخنرانی یک فــرد منجر بــه این حجم 
از توجهات شده اســت از چندین منظر قابل بررسی است. 
نخســت شــاید اینکه علی مطهری فرزند آیت ا... شــهید 
مرتضی مطهری یکی از چهره های برجسته انقالب اسالمی 

است.
 مورد بعــد اینکه او پس ورود به مجلس شــورای اســالمی 
و به ویژه در ســال های اخیر با اظهارنظــر های بی پروایش 
همــواره در کانــون توجهات قرار گرفته اســت. مســئله 
 بعــد اینکه علــی مطهری هیــچ گاه خــود را اصالح طلب 
یا اصول گرا نخواند، اما در انتخابات ســال گذشــته مجلس 
شورای اســالمی نامش در لیســت امید به چشم می خورد 
وتوانســت به عنوان نماینده مــردم تهران بــه مجلس راه 
پیدا کنــد و اتفاقا برای نخســتین بــار به صندلــی نایب 
 رییســی مجلس نیز تکیه زد و شــاید آخرین مــورد اینکه 
 در پی لغو تمامی کنسرت ها در مشهد و موضع گیری های 
 علــی مطهــری پیرامــون ایــن موضــوع بــه نوعــی 
 حساســیت ها باال بر روی مشــهد مقدس بــاال گرفته بود 
 و چه بســا اگر ســخنرانی وی در شــهری به جز مشهد لغو 

می شد منجر به این هیاهوی رسانه ای نمیشد.
به هر روی این مســئله نباید به مســئله اصلی این روزهای 
کشور تبدیل شــود و هرچند نباید با اقداماتی از این دست 
 اجازه ســو اســتفاده های احتمالــی و ایجاد دو دســتگی

 در کشــور را داد باالخــص در ســالی کــه مقــام معظم 
 رهبری بر ایجاد وحــدت و یک دلی و جلوگیــری از ایجاد 
دو قطبی های غیر ضروری در جامعه تاکید کرده اند جا دارد 
تمامی خدمتگذاران جمهوری اسالمی ایران از بروز تنش و 

ایجاد فضاهای این چنینی در جامعه جلوگیری کنند.

 این مسئله نباید 
به مسئله اصلی 

این روزهای 
کشور تبدیل 

شود و هرچند 
نباید با اقداماتی 

از این دست 
اجازه 

سو استفاده های 
احتمالی و ایجاد 

دو دستگی 
در کشور را داد

خبر لغو ســخنرانی روز اربعین علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسالمی با موضوع تحلیل 
واقعه کربال در مشــهد موجی از هیاهو را در کشور برانگیخت. ســخنرانی علی مطهری با دستور 
مستقیم دادستان مشهد و با عنوان پیگیری از وقوع جرم لغو شد و در ادامه آمد که مجمع مشورتی 
اصالح طلبان مشــهد که از وی دعوت به عمل آورده بود مجوزی برای فعالیت و دعوت از میهمان برای سخنرانی 
 نداشته است. به هرروی ریاست قوه قضاییه حجت االسالم محســنی اژه ای را مامور پیگیری این موضوع قرار داد 

و خاطرنشان کرد تا روشن شدن ابعاد این موضوع از قضاوت های عجوالنه خودداری شود.

به بهانه لغو یک سخنرانی؛

هیاهویی برای هیچ!

 » تــرزا می « نخســت وزیر انگلســتان روز چهارشــنبه از ارســال نامه 
به رییس جمهور ایــران در ارتباط با پرونده یک تبعه ایرانی - انگلیســی 
خبر داد. » نازنین زاغری « به اتهام مشارکت در » پرونده های براندازی « 
بازداشت شده است. خانواده از صدور حکم حبس پنج ساله برای وی خبر 
داده اند. لندن به این بهانه ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و نخست 

وزیر و وزیر خارجه این کشور بارها خواستار آزادی وی شده اند. 
 می که در جلسه پارلمان انگلســتان صحبت می کرد، ضمن ابراز نگرانی 
از وضعیت زاغری، گفت چندین بار، از جمله در دیداری در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل، این مسئله را با مقامات دولت ایران درمیان گذاشته 
است. وی گفت از آن زمان هم شخصا به » حسن روحانی « رییس جمهور 
ایران نامه نوشته و خواســتار توضیح تهران در مورد اتهامات زاغری شده 
است. دیروز نیز »بوریس جانسون« وزیر خارجه انگلستان گفته بود مسئله 

زاغری در اولویت های لندن است و انگلیس در حال رایزنی با ایران است.

ستاره 
کهتری
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
ريیس بسیج مهندسین صنعتی اصفهان:واردات موز سقوط کرد

بسیج، مشکالت واحدهای تولیدی را 
شناسايی می کند

قائم مقام وزير صنعت اعالم کرد:

بیشترين سرمايه گذاری خارجی 
در بخش صنعت است

 وزارت صنعت، واردات خودرو
از آمريکا را بالمانع دانست

ريیس اتاق بازرگانی ايران:

 قیمت باالی تولید، راه صادرات
را ناهموار کرده است

رییس بسیج مهندسین صنعتی استان اصفهان گفت: ۱۱ گروه 
جهادی بسیج مهندسین صنعتی اســتان اصفهان، با حضور در 
واحدهای تولیدی، مشــکالت این واحدها را شناسایی و تدوین 
می کنند. حسن شــادمان فر، درباره فعالیت این ۱۱ گروه اظهار 
داشــت: گروه های جهادی بسیج مهندســین صنعتی استان 
اصفهان، برای نخســتین بار فعالیت خود را از ابتدای تابســتان 
امســال با حضور در واحدها و شــهرک های صنعتی که دارای 
رکود یا بحران هستند، آغاز کرده و به صورت رایگان، مشکالت 
واحدهای صنعتــی را بررســی و تدوین می کننــد. وی افزود: 
تاکنون 60 شــرکت و کارخانه صنعتی، شناســنامه مربوطه را 
دریافت کرده و مشکالت و موانع تولید در این واحدهای صنعتی 
بررسی شده اســت که به درخواست شــرکت ها و کارخانجات، 
شناســنامه مربوطه، به کلینیک احیا و درمــان صنعت ارجاع 
داده  می شود. رییس بســیج مهندسین صنعتی استان اصفهان، 
مشــکل بازار فروش و دپوی محصوالت تولیــدی در انبارها را 
از جمله مهم ترین مشــکالت واحدهای صنعتی بررسی شــده 
دانســت و گفت: با توجــه به وجــود کاالی قاچــاق، برخی از 
واحدهای تولیدی، بازار فروش خود را از دست داده اند. وی ادامه 
داد: دپوی محصــوالت نهایی در انبارهــای واحدهای تولیدی، 
ازجمله مشکالتی اســت که به دلیل نبود بازار رخ داده است، از 
ســوی دیگر واحدهای تولیدی برای تولید مجدد نیاز به بودجه 
و نقدینگی داشته و در صورتی که بتوانند فروش داشته باشند، 
نیازی به تزریق نقدینگی نیست. شادمان فر گفت: مالیات افزوده 
بر درآمد با وجود رکود، تعدیل نیــرو و بیمه بیکاری و تاخیر در 
تامین مواد اولیه به دلیل تحریم، از دیگر مشــکالت واحدهای 
تولیدی به شــمار می رود؛ همچنین به دلیــل افزایش قیمت 
انرژی، واحدهای تولیدی نیاز دارند تــا مصرف انرژی خود را به 
حداقل رســانده و با بهینه ســازی مصرف انرژی، درآمد بهتری 

داشته باشند.

قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت اعالم کرد: بیشــترین 
ســرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت بوده و حدود ۳0 پروژه 

در این راستا در کشور به سرانجام رسیده است. 
رضا رحمانی اظهار کرد: دولت در ســه سال گذشــته اقداماتی 
انجام داده که یکی از این مــوارد، ثبات در محیط کالن اقتصادی 

بوده است. 
وی افــزود: دولت در جهت حمایــت از تولید، اشــتغال و بهبود 
فضای کســب و کار، سیاســت های اصولی اتخاذ کرده اســت و 

رییس جمهور هم بر اجرای آنها تاکید دارند. 
قائم مقــام وزیر صنعت، معــدن و تجارت ادامه داد: اما مســائل 
اقتصادی یک شبه حل نمی شود و همچون بحث اشتغال، نیاز به 
زمان و سرمایه گذاری دارد. وی عنوان کرد: امسال هدف گذاری 
کرده ایم کــه ۱0 میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتی کشــور را 

افزایش دهیم.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: طــی مذاکراتی که با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با وضعیت قانونی واردات 
خودروهای غیر آمریکایی تولیــدی در آمریکا صورت گرفت، این 

وزارتخانه واردات این خودروها را بالمانع دانست.
فرهاد احتشــام زاد اظهار کرد: در رابطه بــا وضعیت پیش آمده 
مبنی بر توقف شــماره گذاری خودروهای با برند غیر آمریکایی 
که در این کشــور تولید شــده اند، برای حل ابهام و روشن شدن 
موضوع، بــا مدیرکل دفتــر نیرومحرکــه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مذاکراتی صــورت گرفت. وی با بیــان اینکه طی این 
مذاکــرات، این مقام مســئول درخصــوص واردات خودروهای 
آمریکایــی و خودروهای تولیدی در این کشــور، ســه حالت را 
برشمرد، خاطرنشــان کرد: براین اســاس واردات خودروهای با 
برند آمریکایی تولیدی در آمریــکا و خودروهای با برند آمریکایی 
تولیدی در کشور ثالث ممنوع بوده؛ اما واردات خودروهای با برند 

غیر آمریکایی تولید شده در این کشور بالمانع و قانونی است.

غالمحسین شــافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در آیین تجلیل از 
صادرکنندگان برتر استان ســمنان، ضمن اذعان نسبت به اینکه 
تولید در ایــران از تکنولوژی و فناوری هــای روز دنیا عقب مانده 
است، اظهار کرد: مادامی که فناوری تولید در ایران افزایش نیابد، 
راه صادرات کاالهای ایرانی بــرای ورود به بازارهای جهانی هموار 
نخواهد شــد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
کشور، به نبود اقبال بازارهای خارجی در بخش عمده محصوالت 
ایرانی، اشــاره و اضافه کــرد: امروز کاالهای ایرانــی در بازارهای 
مصرف در حال منسوخ شدن اســت و باید این رویه اصالح شود.

وی با اشاره به اینکه عقب ماندگی فناوری های تولید ایران نسبت 
به دنیا، در زمان تحریم ها رخ داده است، افزود: دو عامل باال بودن 
قیمت تمام شده و عقب افتادگی فناوری های تولید کاال، صادرات 

محصوالت ایرانی را با مشکل مواجه کرده است.

کارشناس امور تعرفه های شرکت ملی گاز، درمورد قیمت گاز خانگی 
در دوره سرد ســال جاری اظهار کرد: هنوز نامه ای مبنی بر افزایش 

قیمت گاز در دوره سرد امسال دریافت نکرده ایم.
هوشــنگ صادقی، با بیان اینکه تعرفه های گاز خانگی در دوره سرد 
امسال نسبت به ســال گذشته تغییری نداشته اســت، گفت: امسال 
نیز تعرفه های سال گذشته اجرا می شــود و با توجه به اینکه تاکنون 
نامه ای مبنی بر افزایش قیمت در ایام زمستان دریافت نکرده ایم، بعید 
می دانم قیمت ها تغییری پیدا کند. وی درمورد مصرف گاز خانگی در 
سال جاری توضیح داد: شــرکت ملی گاز برخالف شرکت های آب و 
برق، هنوز متقاضیانی در نقاط مختلف کشور دارد که تاکنون مشترک 
نشــده اند؛ هنگامی که این افراد تقاضای اشــتراک کنند، به میزان 

مصرف گاز خانگی نیز افزوده می شود.

طی هفت ماهه نخســت امســال، واردات موز درمقایسه با سال قبل 
بیش از 6۳ درصد کاهش یافته اســت که این موضوع نشان می دهد 
سیاست »بازار در برابر بازار« برای سیب و موز، نه تنها باعث افزایش 
بیش از ۳00درصدی صادرات ســیب ایرانی شده بلکه واردات موز را 

نیز به شدت کاهش داده است.
وزارت جهاد کشاورزی، از سال گذشته سیاســتی جدید را در قبال 
افزایش صادرات و کنترل واردات محصوالت کشــاورزی به نام »بازار 
در برابر بــازار« در پیش گرفت که بر این اســاس بــه ازای صادرات 
۱/5کیلوگرم ســیب، واردکنندگان موز می توانستند یک کیلوگرم از 
این محصول را با تعرفه ای ۲۱ درصد کمتر از گذشــته وارد کنند که 
این عامل نه تنها باعث افزایش بیش از ۳00 درصدی صادرات سیب 

در این بازه زمانی شد، بلکه واردات موز را نیز به شدت کاهش داد.

قیمت گاز در زمستان ۹۵ 
تغییر می کند؟

 واردات موز 
سقوط کرد

آزاد راه واقع در شــرق اصفهان، حــدود 90 کیلومتر 
طــول دارد و طبق پیــش بینی های صــورت گرفته 
حدود ۱00هزار تن ســیمان در این اتوبان به مصرف 

خواهد رسید.
عضو انجمن صنفــی کارفرمایان ســیمان اصفهان، 
با اعالم این خبر اظهار کرد: باید نرخ مشــخصی برای 
سیمان تعیین می شد تا با برداشته شدن تخفیف ها با 
مشکل مواجه نشــویم. این تخفیف ها به تدریج اعمال 
شد و در ماه های مختلف ســال متفاوت بوده است؛ به 
نحوی که همه کارخانه ها رقم ثابتی تصویب نکردند و 

این مقدار در هر کارخانه متفاوت بود.
احمدرضا عمرانــی فرد افزود: طبــق هماهنگی های 
انجام شــده با جهانگیــری، نعمــت زاده و آخوندی، 
کارگروهی در دولت در رابطه با صنعت سیمان تشکیل 
شــده اســت، از این رو به کمک پیگیری های صورت 

گرفته، صنعت سیمان تا حدودی رو به بهبودی است.
وی اضافه کرد: طبق آمار سال جاری در مقایسه با سال 
گذشته در سطح کشور با کاهش ۳/5درصدی مصرف 
ســیمان روبه رو بوده ایم. با وجود افزایش هزینه های 
حمل و نقل، میــزان مصرف و صادرات ســیمان روند 

کاهشی داشته است.
مدیرعامل ســیمان اردســتان خاطرنشــان کرد: در 
هفت ماهه نخست سال جاری، حدود هشت میلیون تن 
سیمان کلینکر از کشور صادر شد؛ این در حالی است 
که بهترین دوره صادرات ساالنه سیمان به ۱9میلیون 

تن می رسید.
عمرانی فرد اظهــار کرد: با تشــکیل کارگروه صنعت 
سیمان توســط دولت، حمایت هایی از قبیل حمل و 
نقل، کشتیرانی و راه آهن صورت گرفت و به این ترتیب 

کمک مناسبی به بازارهای جدید شده است.
وی درخصوص بازارهای جدید صادرات سیمان گفت: 
انجمن صادرات سیمان در زمینه صادرات کمک هایی 
را انجام می دهد و برای تعیین کشورهای مقصد هنوز 
در حال رایزنی هستیم.عضو انجمن صنفی کارفرمایان 
ســیمان اصفهان، به پروژه روکش بتنی آزادراه شرق 
اصفهان اشــاره کرد و ادامه داد: ایــن آزاد راه واقع در 
شرق اصفهان حدود 90 کیلومتر اســت و امیدواریم 
عملیات اجرایی آن ســریع تر آغاز شــود. طبق پیش 
بینی های صورت گرفته، حدود صدهزار تن سیمان در 

این اتوبان به مصرف خواهد رسید.

ویرایش دوم سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت 
خودرو در افق ایران ۱۴0۴، در ســال ۱۳9۳ به تصویب 
شورای سیاست گذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت رسیده و برای اجرا ابالغ شد. در بخشی از سند 
اهداف و سیاســت های توســعه صنعت خودرو در افق 
۱۴0۴، متوســط قیمت خودروهای تولیدی در ســال 
۱۴0۴ نیز پیش بینی شــده اســت. طبق این سند، در 
سال ۱۴0۴ متوســط قیمت خودروهای وانت تولیدی 
داخل به طور میانگین ۱5هــزار دالر )به نرخ فعلی دالر 
حدود 50 میلیون تومان( خواهد بــود. در حال حاضر 
متوســط قیمت انواع وانت هــای تولید داخل، 
بــه طــور میانگیــن ۲0 تا 
تومان  ۳0میلیــون 

است.

عضو انجمن صنفی کارفرمايان سیمان اصفهان:

صنعت سیمان
رو به بهبودی است

پیش بینی قیمت وانت
 ۱۰ سال بعد!

درشهر

رییس سازمان ملی اســتاندارد، چندی پیش اعالم کرده 
بود که توقف تولید خودروها نیاز به یــک برنامه عمیق و 
دقیق دارد که سازمان اســتاندارد نظر خود را در این باره 
اعالم کرده و وزارت صنعت، معــدن و تجارت نیز در حال 

رسیدگی به آن است.
به گفته نیره پیروزبخت، در راستای برنامه ای که براساس 
قانون توقف تولید خودروهایی با بیش از ۱0 سال تولید را 
در خود دیده اســت، خودروهایی مانند پراید یا پژو ۴05 

نیز از خط تولید خودروسازان داخلی خارج خواهد شد.
وی گفت: اطالع دارم کــه خودروســازان در حال انجام 
مقدمات کار برای حذف خودروهای قدیمی و اصالح خط 
تولید خود هســتند، ولی اینکه در این خصوص فرصتی 
داده شود، باید از طریق خودروســازان و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت باشد.
اما بهروز ریاحی مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
طی مصاحبه ای با اشــاره به مشکالت کیفی دو خودروی 

پراید و پژو ۴05، گفت: »تا پایان ســال 95، این خودروها 
از خط تولید خارج می شوند.« پس از آن بازار گمانه زنی ها 
برای خودروهای جایگزین آن داغ شد که آیا یک مدل از 
خودروهای کنونی با کاهش قیمت جایگزین آن می شود 
یا خودروی جدیدی در خط تولید قرار گرفته و جایگزین 

دو خودروی مذکور می شود.
فوالدگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره 
به خروج دو خودروی پرایدو پژو  ۴05 تا پایان ســال 95 
از خط تولید، گفت: از آنجاکه تا پایان ســال جاری زمان 
کمی باقی مانده اســت، باید خودروهایی باکالس قیمتی 
پراید و پژو ۴05 جایگزین آنها شــود و خودروســازان در 
قراردادهــای جدیــد، خودرویی با پایه قیمتی مناســب 

جایگزین این دو خودرو کنند.
حمیدرضا فوالدگر باتاکید بر لزوم گســترش R&D برای 
R&D تولید خودروهای ارزان قیمــت، تصریح کرد: باید

خودروها تغییر کنــد و از تکنولوژی مــدرن برای تولید 

خودروهای جدید اســتفاده شــود تا هزینه های سربار، 
کاهش و کیفیت خودروها افزایش یابد.

وی با بیان اینکــه با توقف تولید پیــکان، خودروی پراید 
با همان پایه قیمتی جایگزین پیکان شــد، افزود: فناوری 
تولید پرایــد و پژو ۴05 متعلق به چنــد دهه پیش از این 
بوده که با فناوری روز همسو نیســت و حذف آنها از خط 

تولید باید پیش از این صورت می گرفت.
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســالمی با یادآوری اینکه در اواخر دهه 80 طی قرارداد 
منعقده بین سایپا و رنو مقرر شــد که خودروی تندر90 
با قیمت ارزان به دســت مصرف کننده برسد، تاکید کرد: 
متاسفانه با تغییر دولت، نوسانات شدید نرخ ارز و صعودی 
شدن قیمت ها، قیمت این خودرو نیز با شرایط تورمی آن 
زمان افزایش یافت و این خودرو نتوانست جایگزینی برای 

پراید یا پژو ۴05 شود.
وی با بیــان اینکه قیمــت خودروهای تولیــدی کنونی 
کاهش نمی یابد، بلکه خودروهای جدیدی با پایه قیمتی 
پراید و پژو جایگزین آنها می شــود، یادآور شــد: قطعا با 
سرعت گرفتن تولید و استقبال مصرف کننده از مدل های 
جدید، مدل قدیمی پراید، زود تر از رده تولید خارج شده 
و درهمین راستا امکانات برای ارتقای تولید خودرو با رفع 

تحریم خودروی ایران بیش از گذشته فراهم می شود.
فوالدگر، نماینــده مردم اصفهان در مجلــس، با تاکید بر 
اینکه درکیفیت، قیمت رقابتــی و خدمات پس از فروش 
خودروها باید بهینه ســازی صورت گیــرد، تصریح کرد: 
قیمت خودروهای داخلی در حال حاضر براســاس عرضه 
و تقاضا یا قیمت گذاری منحصرا دولتی تعیین نمی شود 
و این روند تعیین قیمت با اجرای اصل ۴۴، باید به سمت 

تعیین قیمت با عرضه و تقاضا حرکت کند.
به طور قطــع برای رضایــت خاطر مشــتریان و افزایش 
کیفیت خودروهــای داخلی، صنایع خودروســازی باید 
به نحوی بخش های کنترل کیفیت خــود را با تجهیزات 
و فناوری های مدرن ارتقــا دهند تا مــردم فکر خریدن 

خودروی خارجی را از سر بیرون کنند.
به طور قطع حــذف خودروهای قدیمــی و توقف تولید 
خودروهای از رده گذشته، مصوبه مجلس است و مجلس 
از چنین اقدامی اســتقبال می کند، امــا باید خودرویی 
جایگزین خودروهای قدیمی شــود کــه از لحاظ کیفی، 
وضعیت استاندارد، میزان مصرف و فناوری روز، به مراتب 

بسیار بهتر از تولیدات گذشته باشد.
به اعتقاد کارشناســان، صنعت خودروســازی کشور باید 

پویا و در گردش باشد.
بســیاری از مردم به دنبــال خرید خودرو بــا پایه قیمت 
»پراید« و »پژو« هســتند، بنابراین باید خودروســازان 
خودروهایی با پایــه قیمتی این خودروهــا تولید کنند، 
درغیر این صورت خودروهای چینی بازار را اشــباع کرده 

و جایگزین خودروسازهای داخلی می شوند.

نگرانی برای خريد خودروهای چینی بیشتر شد؛

پایان پراید؟!

بسیاری از مردم به 
دنبال خريد خودرو 

با پايه قیمت »پرايد« 
و »پژو« هستند، 

بنابراين خودروسازان 
بايد خودروهايی 
با پايه قیمتی اين 

خودروها تولید 
کنند،درغیر اين 

صورت خودروهای 
چینی بازار را اشباع 

کرده و جايگزين 
خودروسازهای 
داخلی می شوند

خروج پرايد و پژو ۴۰۵ از خط تولید تا پايان سال ۹۵، در حالی مطرح اســت که اين دو خودرو با استانداردهای 
۵۵گانه فاصله قابل توجهی دارند و ظاهرا خودروســازان برای توقف تولید اين دو محصول، تاکنون ســرعتی 

به خرج نداده اند.

با مسئوالن

احتماال ب ام و می خواهد در سال ۲0۱8 از جدید ترین 
و بزرگ ترین SUV خود به نام X7 رونمایی کند.

هیوندای، جدیدترین مدل اســپورت جنسیس یعنی 
G80 3.3T را تولید کرده و در نمایشــگاه اتوشــوی 

لوس آنجلس ۲0۱6 به نمایش گذاشته است.

یکی پر اقبال اســت و دیگری تقریبا ناشناس برای بسیاری 
از مردم؛ تا آنجا که می توان آن را شکست خورده بازار ایران 
به حساب آورد. هر دو خودرو در یک رنج قیمتی قرار دارند 
اما اپتیمــا یکــی از پر فروش ترین ها بوده و آســترا در بازار 
حضوری کمرنگ دارد؛ به طوری که شــاید خیلی ها ندانند 

آستراهای  که 
جدید 

هم در بازار وجــود دارد. اپتیمــا با موتــوری پر حجم تر و 
پر قدرت تر به میدان آمده اســت؛ ظاهر زیبا و امکانات زیاد 
آن سبب شده تا در بازار ایران یکی از پر فروش ترین ها باشد. 
در مقابل آن، اوپل آسترا قرار دارد که در نسل کنونی چهره 
بسیار زیبایی پیدا کرده است. موتور آن اگر چه حجم کمتری 

دارد، اما قدرتمند بوده و شما را در سواری نا امید نمی کند.
در بحث هندلینگ یا همان ســواری ماشــین، آسترا یک 
ســر و گردن باالتر از اپتیما قرار می گیرد؛ اما خدمات پس 
از فروش آن، ضعیف بوده و البته بازار دســت دوم نامطلوب 
آن سبب شده است تا کســی در فکر لذت بردن از سواری 
این خودرو نبوده و همه بــه فکر خرید خودرویی با 
خدمات زیــاد و البته بازار خوب باشــند. 
به طور کلــی می تــوان اپتیما را 
خودرویی با امکانات زیاد 
و خدمــات پس از 
گسترده  فروش 
دانست که بازار 
خوبــی هــم 
دارد و آســترا 
را خودرویــی 
کیفیــت  بــا 
بــاالی ســواری و 
خدمات  کــه  زیبــا 
نداشــته و در بــازار 
نیز موفق نیســت؛ 
کســانی  برای  اما 
کــه بــه دنبال 
خودروهــای 
ص  خــا
به  هستند، 
حال  هــر 
یک گزینه 
تامل  قابل 

است.

جديدترين عضو خانواده 
 BMW شاسی بلند های

جديدترين مدل جنسیس 
اسپورت را  ببینید

مقايسه 2خودروی پر مخاطب؛

کیا اپتیما يا اوپل آسترا

نمایشگاه خودرو

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2014 | November 26, 2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2014  |   شنبه   6  آذر   1395 |  26  صفر 1438

اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چشم ها شروع بیماری آلزايمر را افشا می کنند

روماتیسم نوعی بیماری مربوط به واکنش ایمنی بدن بوده و عوامل ابتال به 
آن داخلی هستند.

دکتر خسرو شایان متخصص ارتوپد با اشاره به اینکه برخی از افراد، آرتروز 
یا سائیدگی مفصلی را با روماتیسم اشــتباه می گیرند، گفت: این بیماری ها 
بر اثر عوامل خارجی مانند ســن، شکستگی، وارد شــدن فشار بیش از حد 
و... ایجاد می شوند که کامال با بیماری روماتیسم متفاوت است. وی با اعالم 
اینکه برای این بیماری پیشــگیری خاصی نداریم، عنوان کرد: به این دلیل 
که بیماری روماتیســم مربوط به اعضای داخلی بدن و اختالالت آنهاست، 

نمی توانیم  روش پیشگیری خاصی برای آن داشته باشیم.
شــایان با اشــاره به عالئم ابتال به این بیماری، تصریح کرد: از عالئم ابتال به 
بیماری روماتیسم این اســت که افراد با تورم و خشــکی مفاصل از خواب 
برمی خیزند. معموال افرادی که روماتیسم مفصلی دارند دچار کم خونی شده 

و بسیار ضعیف هستند.
این متخصص ارتوپدی، جراحی اســتخوان و مفاصل، با بیــان اینکه افراد 
در سنین پایین  نیز به این بیماری مبتال می شــوند، گفت: در بیشتر موارد 
افراد در سنین نوجوانی و جوانی به روماتیســم مفصلی مبتال می شوند، اما 
در سنین باالتر مانند اوایل میانســالی نیز عالئم این بیماری خود را نشان 
می دهد. وی به درمان های این بیماری، اشــاره و خاطرنشــان کرد: تقویت 
عضالت مفصلی که به روماتیسم مبتال شده، جلوگیری از وارد کردن فشار، 

استفاده از داروهای خاص و... پیشرفت این بیماری را کندتر می کند.
شــایان ادامــه داد: بیماری روماتیســم بــا آزمایش های روماتیســمی و 

رادیوگرافی مشخص می شود.

مدیر کل آزمایشــگاه های مرجع کنترل ســازمان غــذا و دارو، با 
اشاره به اینکه مردم باید ســعی کنند از چای های ایرانی بنوشند، 
اظهار داشــت: کیفیت چای ایرانی، با چای خارجی که بیشــتر از 
کشورهای ســریالنکا و هندوستان اســت، آنچنان فرقی ندارد و 
حتی کیفیت ســالمت آن نیز بیشتر اســت. وی با اشاره به پرهیز 
مردم از نوشــیدن چای های خارجی که آغشــته به اسانس است، 
ادامه داد : البته تمــام این اســانس ها با مجوز بــه چای ها اضافه 
می شود ولی متعاقبا بهتر است مردم از اسانس های طبیعی مانند 
هل و دارچین اســتفاده کنند. مدیر کل آزمایشــگاه های مرجع 
کنترل ســازمان غذا و دارو، همچنین با اشــاره به اینکه رطوبت 
کشورهای هندوستان و سریالنکا بیش از مزارع چای ایرانی است، 
ادامه داد: بنابراین این رطوبت باال باعث می شــود ماندگاری کود و 
آفت های چای بیشتر شود؛ از این رو چای ایرانی کمتر دچار کود و 
آفت است. رستگار در این برنامه رادیویی با اشاره به اینکه در واقع 
چای نوعی دارو به حساب می آید، خاطرنشــان کرد: بنابراین باید 
این نوشــیدنی را بدون اســانس مصرف کرد و در صورت طعم دار 

کردن، می توان از اسانس های طبیعی داخل چای بهره برد.

 رییس ســومین کنگره بین المللی اضطراب، در حاشــیه برگزاری 
سومین کنگره بین المللی اضطراب در بیمارستان خاتم االنبیا)ص(، 
اظهارداشت: برای اینکه اضطراب در جامعه ایجاد نشود، مهم ترین 

کار، مدیریت تنش است.
پروفســور علی گرجی با بیان این مطلب که مزمن شــدن تنش، 
شانس اضطراب را افزایش می دهد، ادامه داد: آرامش، بزرگ ترین 
موهبت خداســت که با وجود آن، کیفیت زندگــی باالتر می رود و 

معضالت اجتماعی هم کاهش پیدا می کند.
گرجی افزود: اقتصاد مقاومتی بایــد در قالب طرح های کالن ملی 
انجام شود که یکی از این طرح ها اضطراب زدایی است. وی گفت: 
کارگری که اضطراب دارد، میزان تولیدش پایین می آید.پزشــکی 

که تنش و اضطراب دارد، بیمار را به درستی معاینه نمی کند.
رییــس دانشــگاه مونســتر آلمــان بــا اشــاره به شــروع طرح 
اضطراب زدایی از ٥ ســال قبــل در کشــور، افزود: بچــه ها بین 
٣٠تا٥٠درصد در دوره رشــد، دچار تنش بیش از حد توانایی خود 
می شوند. وی گفت: همکاری با آموزش و پرورش انجام نشده است، 
اما اطالعات و تحقیقات را برای آموزش و پرورش فرستادیم. گرجی 
با عنوان این مطلب که فکر نکنید جوامع غربی آرام هستند، افزود: 
آنها هم اضطــراب دارند و حتی در مواردی اضطــراب آنها از ما هم 

باالتر است.
وی گفت: طبق تحقیقاتی که به تازگی انجام شــد، مشاهده کردند 
٥٠ درصد کارمنــدان ادارات آلمان، دچار اضطرابــی بیش از حد 
استاندارد بودند. گرجی اظهارداشت: غربی ها ارتباطات اجتماعی 
ضعیف تری نســبت به ما دارند و تنهاتر هســتند. مــا گروه های 
اجتماعی زیادی داریم؛ به عنوان مثــال هیئت های مذهبی جایی 

برای تخلیه اضطراب و تنش هستند.
وی با عنوان این مطلب کــه عضو گروه هــای اجتماعی و خانواده 
بودن به کاهش اضطراب کمک می کند، افزود: برای شاد بودن، در 

درجه اول باید آرام باشیم.

 دانشمندان تشــخیص داده اند که عالئم اولیه بیماری آلزایمر، با بررسی 
پشت چشم ها قابل تشخیص است.

محققان آمریکایی طی تحقیق خود دریافته اند که بافت شــبکیه چشم، 
بروز التهاب و تاو سمی را نشان می دهد که عامل اصلی شروع بیماری های 

عصبی است.
اشلی نیلســون، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه تکزاس، در این باره 
می گوید: »اســتفاده از شــبکیه چشــم برای تشــخیص آلزایمر و سایر 
بیماری های عصبی، شــیوه ای غیرتهاجمی و کم هزینه است و می تواند 
به عنوان بخشــی از چکاپ عادی بیمار انجام شــود.« این مطالعه اثبات 
کرده اســت که تاو ســمی )که بین مناطق متصل مغز منتشر می شود(، 
ممکن است آغازگر التهاب در مناطقی از مغز باشــد. در بیماری آلزایمر، 
پروتئین تاو به شکل سمی موســوم به الیگومرهای تاو تغییر کرده و در دو 
الیه نوروفیبریالتوری شــروع به تجمع می کند که منجر به مرگ ناگهانی 
ســلول های مغز می شــود. راکز کاید، عضو تیم تحقیق، در این باره می 
گوید: »یافته های ما نشان می دهد که فســاد و تباهی سلول های عصبی 
ناشــی از التهاب مزمن به خاطر الیگومرهای تاو، ممکن اســت از طریق 
تلفیق شیوه های درمانی ضدالیگومر تاو و ضدالتهاب برای درمان آلزایمر و 
بیماری های مرتبط، قابل درمان باشد.« این وضعیت می تواند به مرور زمان 

چرخه تاو سمی، التهاب و مرگ سلولی را در مغز ایجاد کند.
در این مطالعه، تیم تحقیق، آنالیزهای سیستماتیک را روی نمونه های مغز 

و شبکیه افراد مبتال به آلزایمر و مدل موشی آلزایمر انجام دادند.

عالئم ابتال به روماتیسم

در چه صورتی چای داروست؟

ريیس کنگره بین المللی اضطراب:

۳۰ تا ۵۰ درصد بچه ها در سن رشد 
دچار تنش می شوند

تحقیقات نشان می دهد؛

چشم ها شروع بیماری آلزايمر 
را افشا می کنند

برای اولین بــار محققان نشــان دادند که پزشــکان می توانند 
با استفاده از MRI، ســرطان مغز اســتخوان را به شکل موثری 
تشــخیص دهند. د.کاتیا راوید، سرپرســت تیم  این تحقیق، در 
این باره می گویــد: »مطالعه ما اثبات مفهومــی را ارائه می کند 
که نشــان می دهد این شــیوه غیرتهاجمی مــی تواند مراحل 
قبل از فیبروتیــک این بیماری را تشــخیص دهد.« ســرطان 
مغز اســتخوان یک بیمــاری با روند پیشــرفت کند اســت که 
مشــخصه اصلی آن، افزایش ســلول های میلوئیــد و در موارد 
پیشــرفته، وجود تعداد زیاد ســلول های بزرگ مغز اســتخوان 
موســوم به مگاکاریوســیت هاســت. پاتولوژی آن نیز از طریق 
 ناهنجــاری ســاختاری در بخــش مغز اســتخوان مشــخص 
می شــود که در مراحل پایانی در رســوب بیش از انــدازه الیاف 
رتیکولین و کالژن صلیبی مغز استخوان، توقف رشد سلول های 

عادی خون و نارسایی مغز استخوان آشکار می شود.

 به گفته محققان دانشگاه ایلینوی شــیکاگو، خواب کوتاه و خواب 
منقطع از فاکتورهای پرخطر پیشــرفت بیماری کلیوی هستند.

دکتر آنا ریکاردو در این باره می گوید: »هنوز مشــخص نیست که 
چرا کمبود خواب موجب تشدید نارسایی کلیوی می شود. تحقیق 
ما اهمیت خواب را در عملکرد کلیه نشــان می دهد.« این تحقیق 
شامل ۴٣۲ فرد بزرگسال مبتال به بیماری مزمن کلیه بود. محققان 
عادات خواب این افراد را به مدت ٥ تــا ۷ روز از طریق مانیتورهای 
بسته شده به مچ دست تحت نظر داشتند؛ سپس وضعیت سالمت 
این افراد را به طور متوســط به مدت ٥ سال پیگیری کردند. طبق 
یافته این تحقیق، شرکت کنندگان به طورمیانگین 6/٥ساعت در 
شــب می خوابیدند، ۷٠ تن از آنها مبتال به نارسایی کلیه شدند و 
۴۸تن جانشــان را از دســت دادند. بعد از تطبیق آمــار، محققان 
دریافتند هر یک ساعت خواب اضافی شــبانه، با حدود ۱۹ درصد 

کاهش ریسک نارسایی کلیه همراه است.

بدخوابی موجب تشديد بیماری
کلیه می شود

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

 مصرف غالت
از افزايش ريسک 
عفونت جلوگیری 

می کند

 همه از خواص فیبر برای سالمت گوارش آگاه هستند، اما مطالعه 
جدید نشــان می دهد که فیبر به مقابله با عفونت روده هم کمک 
می کند و بدون مقــدار کافی فیبر، میکروب های روده شــروع به 
خوردن دیواره روده می کننــد و این بدین معناســت که ما را به 
شکل زنده از داخل می خورند. به گفته محققان، فقر فیبر موجب 
می شــود میکروب های روده در موش ها شروع به خوردن غشای 
داخلی مخاط روده کننــد. اگر این کمبود فیبــر برای یک مدت 
طوالنی ادامه یابد، موجب فســاد کامل روده شــده و ممکن است 

اجازه دهد باکتری ها هجوم آورده و دیــواره روده را عفونی کنند. 
به گفته محققان، این یافته می توانــد دارای مفاهیم ضمنی برای 
اســتفاده احتمالی فیبر علیه تاثیرات ناشــی از اختالالت دستگاه 
گوارشــی باشــد. در این مطالعه، تیم تحقیق ۱۴ نــوع باکتری را 
که معموال در روده انسان ها رشــد می کنند، در روده موش های 
آزمایشــگاهی وارد کردند. در نتیجه آنها توانســتند میزان کامل 

رژیم غذایی خاص در دیواره روده موش ها را مشاهده کنند.
نتایج نشــان داد رژیم غذایی با مقدار کم فیبر، بــی نهایت برای 

ســالمت روده موش ها مضر اســت و موجب خورده شدن غشای 
داخلــی روده و امــکان بروز عفونــت های خطرنــاک باکتریایی 
می شود. آنها همچنین شاهد نتیجه ای مشابه در مورد موش هایی 
بودند که یک رژیم غذایی سرشــار از فیبر پــری بیوتیک دریافت 
کرده بودند. فیبر پری بیوتیک، شــکل تصفیه شــده فیبر حالل 
است که در مواد خوراکی فرآوری شده و مکمل ها یافت می شود. 
به گفته محققان مصــرف غالت کامل از جمله نان، برنج و پاســتا 

می تواند راهکار مفیدی برای تامین فیبر بدن باشد.

تشخیص سرطان مغز استخوان 
MRI با

۳- به وســیله تمرينات تای چی، کنترل را در دست 
بگیريد

تای چی در چین به عنوان یک هنر رزمی آغاز شــده و امروزه 
به عنوان راهی برای کاهش استرس، افزایش تعادل و افزایش 
انعطاف پذیــری، طرفداران زیادی پیدا کرده اســت. در افراد 
دیابتی حتی می تواند ســطح گلوکز خــون را کاهش دهد.

براســاس یک تحقیق، بیمارانی که یک ساعت تای چی را دو 
بار در هفته انجام می دهند، ســطح گلوکز خونشــان کاهش 
می یابد. با این برنامه ورزشــی درمان کلی دیابت این افراد باال 

می رود و زندگیشان کیفیت بهتری خواهد داشت.
4- ورزش در آب

برای افرادی کــه دیابت دارنــد، ورزش  در آب مانند ایروبیک 
و پیاده روی در آب، تمرینات کم شــدت هوازی هســتند که 

موجب سوزاندن کالری می شوند.
حتی برای افرادی که نوروپاتی ناشی از دیابت دارند که اغلب 
باعث ضعف، بی حســی، سوزش و درد دســت و پا می شوند، 

تمرینات مناسبی به شمار می رود.
۵- تمرينات تناوبی

تمرینات تناوبی به کاهش سطح گلوکز خون کمک می کند؛ 
بنابراین چنانچه افراد مبتال به دیابت از تردمیل یا دستگاه های 
هوازی مشابه، استفاده یا در فضای آزاد ورزش می کنند، انجام 
فعالیت ورزشی شدید و ســپس وقفه ای کوتاه و انجام آهسته 

فعالیت و در کل، تکرار این ســیکل می تواند نقش موثری در 
وضعیت جسمانی افراد دیابتی داشته باشد. این تمرینات بهتر 
است با مدت زمان ۱٥ الی ٣٠ ثانیه ســرعت شروع شده و به 

تدریج به زمان تناوبی یک یا دو دقیقه افزایش یابد.
۶- تمرينات تعادلی

اختالل عصبی )نوروپاتی( دیابــت می تواند نحوه قدم زدن را 
با مشکل، مواجه و تعادل را نیز مشــکل کند. همچنین با باال 
رفتن ســن به طور طبیعی مقدار توانایی تعادل کم می شود؛ 
بنابراین تمرینات تعادل به جلوگیری از این مشــکل کمک 
می کند. افراد مبتال به دیابت بهتر است سعی کنند نزدیک یک 
صندلی روی یک پا بایستند و زمانی که قادر به ایستادن روی 

یک پا شدند، بهتر است آن را با چشمان بسته انجام دهند.

حقیقت این اســت که کودکان زود بــه زود دچار گرفتگی 
بینی می شوند. شاید شما بخواهید بینی فسقلی و بامزه اش 
را تمیز کنید امــا ندانید چطور باید ایــن کار را انجام دهید. 

بهترین روش تمیز کردن بینی کودک چیست؟
1- مکانیزم طبیعی عطسه 

حتما متوجه شــده اید که کودکان زیاد عطســه می کنند. 
عطســه تنها یکی از راه های طبیعی اســت که کودکتان به 

کمک آن مسیر بینی اش را تمیز می کند.
مســیر بینی کودکان کوچک اســت و ممکن است با گرد و 

غبار، پرز یا هر چیزی که در هوا شناور است، بگیرد. 
برای بیــرون رانــدن این مــوارد از بــدن، کــودکان زیاد 

سرفه می کنند. 
باید این را به خاطر داشته باشید که نوزادان بیشتر از طریق 
دهان تنفس می کنند و نمی توانند به سادگی بین تنفس از 
راه دهان و بینی تغییر ایجاد کنند. تنها در صورتی که دیگر 
نشانه های بیماری را در کودک دیدید، باید نگران گرفتگی 

بینی او شوید.
2- دلیل گرفتگی بینی

برخی از محرک های بینی هستند که باعث گرفتگی مسیر 
تنفسی نوزاد از این قسمت می شوند. محرک های گرفتگی 
بینی معموال شــامل فاکتورهای محیطی می شوند؛ مانند 
دود، دود ســیگار، دود حاصــل از عودهای خوشــبوکننده 

و غیره،گــرد و غبار، خــز حاصــل از حیوانــات خانگی یا 
اســباب بازی ها، عطرها، اسپری موی امولوســیون یا رنگ، 

بخار بنزین، اسپری های آئروسل و غیره.
۳- درمان گرفتگی بینی در نوزادان

شــاید به عنوان یک مادر دوســت دارید به کودکتان کمک 
کنید تا احساس بهتری داشــته باشد و ساده تر نفس بکشد؛ 
اما پزشــکان بر این عقیده هستند که شــما در واقع بینی 
کوچک نوزاد خود را با محلول آب نمک یا دیگر موارد، بیشتر 
تحریک می کنید و باعث آسیب رســیدن به آن می شوید. 
این کار را باید بــا احتیاط انجام دهید تــا همچنان بتوانید 
مســیر بینی اش را تمیز کرده و به راحت نفس کشــیدنش 

کمک کنید.

چگونه گرفتگی بینی نوزاد تازه متولد شده را برطرف کنیم؟)1( ورزش های مناسب برای بیماران ديابتی )2(

زيبايی

برای داشــتن موهایی نــرم و براق بایــد یک مقدار 
زحمت کشــید؛ البته بســیاری از افراد بدون نیاز به 

انجام هیچ کاری از چنین موهایی برخوردارند.
خوشــبختانه امــروزه درمان هــای مختلفی وجود 
دارد که بــه کمک آنها مــی توان نرمــی، لطافت و 
درخشــندگی موها را دوبــاره احیا کرد و بســیاری 
از این درمان هــا را می توان در منــزل بدون صرف 
هزینه های زیادی انجام داد. مطلب پیش رو برخی از 

کارآمدترین این درمان ها را معرفی می کند:
درمان خشکی مو با روغن نارگیل تصفیه 

نشده کامال طبیعی
ابتدا بسته به میزان خشــکی موهای خود، مقداری 
روغن نارگیل کامال طبیعی تصفیه نشده را برداشته 
و آن را از انتهای موها به ســمت باالی ســر مالیده و 
موها را ماساژ دهید. سپس موهای خود را با آب گرم 
شســته و روی آن به مدت حداقــل ٣٠ دقیقه کاله 

حمام یا حوله بگذارید.
در انتها، موها را با شامپو و آب سرد شسته و بگذارید 
بدون اســتفاده از حوله و بــه کمک هــوا آرام آرام 

خشک شوند.
تخم مرغ

ابتدا ۲ تا ۴ عدد تخم مرغ را شکســته، زرده آنها را از 
سفیده جدا کرده و سفیده ها را کنار بگذارید. سپس 
مقداری روغن زیتون به زرده ها افزوده و مخلوط را به 

خوبی هم بزنید تا یکدست شود. 
موها را با آب ولرم و شــامپو کامال شســته و مخلوط 
آماده شــده را به موهای خود بمالید. پس از گذشت 
٥ تا 6 دقیقه، دوباره موهای خود را با آب ولرم شسته 
تا مواد خارج شود و در نهایت، سر خود را با آب سرد 

آب کشی کنید.
ماست چکیده

ابتدا موهای خود را به خوبی شــانه بزنید. سپس به 
اندازه کافی مقداری ماست چکیده یونانی را برداشته 
و آن را روی سر خود پخش کنید و بعد موهای خود 
را به صورت دم اسبی با کش ببندید. پس از حدود۲٠ 

تا ٣٠ دقیقه، موها را با شامپو و آب کامال بشویید.
آلوئه ورا و عسل

ابتدا مقدار مناسبی از عســل و ژل برگ آلوئه ورا را با 
هم مخلوط کنید. ســپس موها را با مخلوط حاصل 
ماســاژ داده و به مدت ٥ تا ۱٠ دقیقــه آن را به حال 
خود رهــا کنید. در نهایــت موها را با آب و شــامپو 

به طور کامل بشویید.

 رمز داشتن موهای نرم 
و شفاف )1( بهتر اســت درفصل ســرما خودتان را تقویــت کنید تا در 

مقابــل بیماری ها بخصــوص ســرماخوردگی و آنفلوآنزا 
مقاوم شوید. 

البته بهتر اســت بــه جای اینکــه خودتان را بــا خوردن 
مولتی ویتامین های صنعتی و تقویت کننده های شیمیایی 
تقویت کنید، به ســراغ میوه ها بروید که انواع ویتامین ها و 

امالح معدنی مورد نیاز بدن تان 
را داراســت. خواص درمانی 

میوه ها را نباید دســت کم 
گرفــت. بهتر اســت به 

تغذیه ای  اطالعــات 
میوه ها  از  برخــی 
کــه در پاییــز و 
بیشتر  زمســتان 

دســترس  در 
نگاهــی  هســتند، 

بیندازید و خودتان را ضد 
ویروس کنید!

سیب
تــرش و شــیرین، ســبز و 

زرد و قرمــز، هر کدامش 
عطــر و بویــی دارد و 

البتــه کــه مصرف 
روزانه یــک عدد 
بیماری  ســیب، 

دور  شــما  از  را 
می کنــد. ایــن میوه 

سرشــار از پروتئیــن، 
کلســیم، فســفر، آهن و 

 B۳، B۲، انواع ویتامین های
B۱، A و ویتامین C است.برای 

خوردن سیب بهتر است بی خیال پوست کندنش شوید که 
بیشتر ویتامین های آن را با این کار دور خواهید ریخت! اگر 
شب ها یک عدد ســیب میل کنید، نه تنها غذایتان بهتر و 
راحت تر هضم می شود، بلکه خواب شــبانه بسیار آرامی را 

هم تجربه خواهید کرد.
کیوی

کیوی سرشــار از ویتامین C اســت. مقدار پتاســیم آن 
از نظر وزنی تــا حدی کمتر از موز اســت. همچنین دارای 

ویتامین های A، E، کلسیم، آهن و اسید فولیک است. 
کیوی دارای مقدار زیادی آنزیم حل کننده پتاســیم به نام 
پاپایین است که از نظر تجاری برای نرم کردن گوشت هم 
مفید اســت؛ بنابراین اگر غذایی پرگوشت و سنگین میل 
کردید، می توانید با خوردن یک عدد کیــوی، هضم آن را 

برای معده تان آسان کنید!
یادتان باشــد کیوی مقــدار زیادی اگــزاالت دارد که این 
ماده باعث تشکیل ســنگ در کلیه و کیسه صفرا می شود. 
بنابراین اگر مستعد سنگ کلیه و سنگ صفرا هستید، بهتر 

است چشم تان را روی خواص این میوه ببندید!
نارنگی

این میوه به دلیل ویتامین A فراوانــی که دارد، برای 
پیشــگیری از سرطان مفید اســت. البته نارنگی 

بــرای افراد چــاق و همچنین کســانی که 
ترس از چاق شــدن دارند،  دوســت 

خوبی اســت. همچنین در مواقع 
از  نبایــد  ســرماخوردگی 

این میوه غافل شــد که منبع غنی ویتامین C است و برای 
کاهش تب می تواند مفید باشد.

پرتقال
برای اســتفاده بیشــتر از مواد مغذی پرتقال، بهتر اســت 
پوســت زرد رنگش را گرفته و با پوست ســفید و پره های 
داخلش آن را بخورید؛ چون مواد معدنی زیادی در پوست 
سفید آن وجود دارد که اثر اسید موجود در پرتقال را خنثی 
می کند . پرتقال گرچه اسیدی اســت ولی به بدن خاصیت 

قلیایی می دهد و برای کســانی که گوشــت زیاد مصرف 
می کنند و بدنشان اســیدی شده، مفید اســت . از پرتقال 

برای کم کردن وزن نیز می توانید استفاده کنید .
طرز استفاده آن به این صورت اســت که یک عدد پرتقال 
و ٣ عدد لیموترش را پوســت کنده و بــه قطعات کوچک 
تقسیم کنید؛ بعد آن را درون دیگی ریخته، به آن نیم لیتر 
آب اضافه کنید و به مدت ۱٠ دقیقه بجوشــانید. ســپس 
٣قاشق عسل به آن اضافه کرده و مجددا به مدت ٥ دقیقه 
بجوشانید و آن را صاف کنید. از این شربت ٣ فنجان در روز 

بنوشید تا وزنتان به حد دلخواه برسد.
خرمالو

متاسفانه این روزها به دلیل 
تغییر سبک زندگی افراد 
و عادات ناسالم غذایی، 
بیماری هــا  انــواع 
یافتــه  افزایــش 
به  افراد  اســت. 
دلیل کم تحرکی، 
در مصرف  افــراط 
گوشــت های فرآوری 
شــده و نخوردن میوه ها 
دچــار  ســبزیجات،  و 
بیماری های کلیوی، کبدی و 

حتی نقرس می شوند.
اگر خدای ناکرده شــما 
هــم در میــان ایــن 
بیماران قرار دارید، 
خــوردن خرمالو 
فرامــوش  را 
البتــه  نکنیــد. 
خرمالو حاوی مقدار 
زیادی پکتین )یکی از 
فیبرهای محلول در آب( 
هم هست که باعث کاهش 
چربی خــون می شــود؛ پس 

خوردن این میوه پر خاصیت را فراموش نکنید.
موز

گیاهــان  قدیمی تریــن  از  یکــی  مــوز  می دانســتید 
کشــت شــده در دنیا اســت؟! در واقــع موز یــک گیاه 
 شــبه درخت اســت که می تواند به ارتفاع ۹ متر هم برسد.

 با مصرف یک موز متوســط، ۱۱درصد نیــاز روزانه افراد 
بزرگسال به پتاســیم تامین می شــود.  یک موز در روز به 
بهبود مشکالت عصبی و حتی فراموشی سالمندان کمک 
کرده و از یبوست پیشگیری می کند؛ البته یادتان نرود که 
به اندازه کافی آب بنوشــید. یکی از توصیه های پزشــکان 
مصرف منظم موز در هنگام ســرماخوردگی است؛ خوردن 
موز برای مقابله با ویــروس آنفلوآنزا تاثیــر زیادی دارد و 

می تواند یکی از راه های طبیعی درمانی برای آن باشد.

میوه های ضد ویروس را بشناسید
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پیشنهاد سردبیر: 
نصف جهان تا پایان 2016 آنالین خواهند شد

معرفی نرم افزارمعما

Beauty Selfie Camera اپلیکیشــنی اندرویــدی برای تهیه 
و ویرایش تصاویر ســلفی اســت که به کمک آن قــادر به روتوش 
خودکار عکس هــا خواهیــد بود. مدت ها اســت که شــبکه های 
اجتماعی و زندگی مجــازی نقش پررنگی در روز و شــب ما دارند. 
این شــبکه های اجتماعی و پیام رســان تفاوت های متعددی با هم 
دارند؛ اما چیزی که در تمام آن ها مشترک اســت، تصویر پروفایل 
 کاربر اســت تا کاربــران یکدیگر را با آن بشناســند. اگر بخشــی 
از کاربران را که عالقه ای به اســتفاده از تصویر خود به عنوان تصویر 
پروفایل ندارند فاکتــور بگیریم، عده ای کــه از عکس های حقیقی 
خود برای پروفایل های مجازی اســتفاده می کنند معموال وسواس 
خاصی در انتخــاب عکس ها دارند. از میان این عــده نیز اکثرا برای 
رفع این نیاز به دوربین موبایل و ســلفی های متعدد روی می آورند. 
اما اگر شــما هم قصد ثبت عکــس با دوربین موبایــل، به خصوص 
دوربین دوم آن را در گذشــته داشــته باشــید؛ حتمــا ایرادهای 
 فراوانی را کــه در چهره خــود پیدا می کنیــد، تجربــه کرده اید.

 Beauty Selfie Camera اپلیکیشــنی بــرای ثبــت بهترین 
تصاویر ســلفی و روتوش خودکار چهره است که می توانید به کمک 
 آن بهترین نتیجه  ممکن را از دوربین گوشی تحویل بگیرید. نگاهی 
به تصاویر رو به رو کافی اســت تا میزان تاثیر این برنامه در سلفی ها 
را مشــاهده کنید. Beauty Selfie Camera عالوه بر آنکه قادر 
است سلفی های شــما را به صورت خودکار و هوشمند روتوش کند، 
مجهز به قابلیت های دیگری نیز شده است تا به کمک آن ها بتوانید 
عکس های خود را فانتزی تر کنید. برای مثال می توان به فیلترهای 
موجود در برنامه اشــاره کرد که می توانید آن ها را با یک لمس روی 
تصاویر اعمال کنیــد. در بخش دیگری نیــز می توانید اموجی های 

محبوب و دوست داشتنی را به عکس های خود اضافه کنید. 
عالوه بــر عکس هایی که توســط همیــن برنامه ثبــت می کنید، 
می توانید به گالری گوشی خود نیز مراجعه و عکس های آماده  خود 
را بــرای ویرایــش وارد Beauty Selfie Camera کنید. تمامی 
 امکانات برنامه بــرای عکس های از پیش آماده نیز قابل دســترس 
خواهند بــود و می توانیــد از آن ها بــرای زیباســازی عکس های 
خود اســتفاده کنید. برای نصب این اپلیکیشــن که بیــش از ده 
 میلیون دانلود در پلی اســتور گوگل کسب کرده اســت می توانید 

به goo.gl/FnQb14 مراجعه کنید.

معمای  2014
با توجه به اعداد داده شده عدد ششم را حدس بزنید 

و راه حل خود را برای ما ارسال کنید.
2 , 8 , 18 , 32 , 50 , ?

جواب معمای 2013
جواب عدد 11 است .

 دو برابر ضــرب عدد چپ در عدد راســت به عالوه 1 
می شود عدد وسط.

کســانی که پاســخ صحیح معمای 2013  را 
داده اند:

- امیر خدابنده  از اصفهان.

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

mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
 بفرســتید تــا نام شــما در همیــن صفحــه آورده 

شود.

 :Beauty Selfie Camera معرفی اپلیکیشن

 برنامه ای برای تهیه 
و ویرایش تصاویر سلفی

ماهواره تدبیر دانشگاه 
علم وصنعت آماده پرتاب

محمدعلی برخورداری رییس دانشگاه علم و صنعت 
اعالم کرد: » عملیات طراحی و ساخت ماهواره  تدبیر 
 پایان پیدا کــرده و این ماهواره برای ارســال به فضا 

در نوبت پرتاب قرار دارد. «
رییس دانشــگاه علم و صنعت ایران افــزود: » اولین 
 ماهواره  دانشــگاه علم و صنعت، نوید نام داشــت که 
با موفقیت به فضا پرتاب شد و پس از انجام ماموریت 
 اصلــی خود بــه زمین بازگشــت. دومیــن ماهواره  
علم و صنعت با پیشرفت مشخصات عملیاتی نسبت 

به ماهواره  نوید طراحی و ساخته شده است. 
این ماهــواره با نام تدبیــر به ســازمان فضایی ایران 
تحویل داده شد. ماهواره  تدبیر بر اساس نوع موشک 
 و پرتابگری کــه بــرای آن در نظر گرفته می شــود 

در نوبت پرتاب قرار خواهد گرفت. «
برخورداری گفت: » در حــال حاضر قرارداد جدیدی 
برای ساخت ماهواره های با ظرفیت باالتر در دانشگاه 
علم و صنعت منعقد شده است. ساخت ماهواره هایی 
با ظرفیت ماهواره  تدبیر، دیگر امری عادی محسوب 
می شــود. بــه همیــن دلیــل روی کار بر توســعه 

فناوری های مربوط به ماهواره تمرکز کرده ایم. «
رییس دانشــگاه علم و صنعت در مورد فناوری های 
مربوط بــه ماهواره  کــه در ایران و در این دانشــگاه 
قرار دارد، بیان کرد: » هنــوز در برخی از زمینه های 
مربوط به ماهواره نیاز به توسعه  داریم ولی در برخی 

از زمینه ها نیز به خودکفایی رسیده ایم. «
او افزود: » به عنوان مثال هیئتی از کشور کره جنوبی 
که پیش از ایــن بازدیدی از دانشــگاه علم و صنعت 
داشت از پیشرفت های ما در تجهیزات جانبی ماهواره 

متعجب شد. «
برخورداری ادامه داد: » در بخــش ماهواره نیازمند 
توســعه  فنی امکانات و تجهیزات به صــورت مداوم 
هســتیم. در حوزه ســاخت ماهواره های دانشگاهی 
که باالترین ماهواره های موجود در کشــور محسوب 
 می شــود، شــرایط خوبــی داریــم و دانــش فنی 

این ماهواره ها در حال توسعه است. «
رییس دانشــگاه علم و صنعت اعالم کــرد: » حدود 
80 محقق در پژوهشــکده  ماهواره دانشــگاه علم و 
صنعت در حال فعالیــت روی پروژه های ماهواره  ای 
هســتند؛ اگرچه روند برخی پروژه هــای تحقیقاتی 
به دلیل کمبــود اعتبار کند شــده، امــا پروژه های 
 ماهواره ای به ســرعت در حال حرکت به سمت جلو 

هستند.«

در اقیانوس آرام جزیره ای وجود دارد که برق آن تماما از انرژی خورشــیدی 
 تامین می شــود. به نقــل از نیو اطلس، شــرکت SolarCity کــه به عنوان 
بزرگ ترین شرکت ارایه کننده خدمات انرژی خورشیدی در آمریکا محسوب 
می شــود، جزییات پروژه بزرگ و بی ســابقه شــبکه تولید برق از صفحات 
خورشــیدی در جزیره Ta’u متعلق به این کشــور را اعالم کردنــد. در این 
شــبکه تولید برق بالغ بر 5 هــزار و 328 صفحه خورشــیدی در محدوده ای 
به وسعت 1/4 هکتار نصب و راه اندازی شده اســت. توان تولید این مجموعه 
1/4 مگاوات است. برق تولید شــده از این طریق به ذخیره سازه های بزرگی 
منتقل می شــود که می توانند سراسر جزیره را برای ســه روز متوالی و حتی 
بدون نیاز به نور خورشید روشن نگاه دارند. پیش تر برق مورد نیاز این جزیره 
توســط ژنراتورهای دیزلی تامین می شــد که برای راه انــدازی آنها همواره 
 مقادیر زیادی ســوخت دیزل به جزیره فرستاده می شــد. حاال و با راه اندازی 
 این شــبکه برق خورشــیدی، ســاالنه در مصرف 4۹8 هزار لیتر ســوخت 
صرفه جویی می شود. از آن گذشته اکنون تامین انرژی مورد نیاز۶00 سکنه 

این جزیره مقرون به صرفه تر، ایمن تر و پاک تر از قبل صورت می گیرد.

 OLED محققان کره ای راه جدیدی را برای قراردادن پنل های مجهز به نمایشگرهای
 داخل لباس پیداکرده اند. محققان دانشــگاه KAIST به رهبری چی کیونگ - چول 
در کنار بزرگان خودروسازی و تیمی از Kolon Glotech نوعی دیود ارگانیک نوری/ 
نمایشــگر OLED روی پارچه واقعی در بستر نســاجی طراحی کرده اند که می تواند 
 فناوری های پوشــیدنی را متحول کند. پنل های OLED خود درخشــان هســتند 
و ضمن انعطاف پذیری تا می شوند و این چیزی است که می تواند صنعت فناوری های 
پوشــیدنی را تغییر دهد. تنها مشکل شان دوام ضعیف شان اســت که به راحتی پاره 
می شوند و محققان روی این موضوع کار می کنند تا دوام آن را باال ببرند. اگرچه الیاف 
چند میکرومتری ضخیم محسوب می شود، اما شــکل دادن به آنها به صورت تاروپود 
می تواند بادوام بودن شــان را تضمین کند. به هرحال پارچه سطح ضخیمی دارد که 
به دلیل افزایش حرارت شــکل گیری OLED را با محدودیت مواجه می کند و باعث 
فرآیند رسوب حرارتی در پارچه می شود که محققان کره ای با فرآیند مسطح سازی/ 
planarization در خلع، آن را حل کرده و پارچه تولیدشده از الیه های پالستیکی 
هم انعطاف پذیرتر شده اند. بدین طریق پارچه ساخته شده1000 ساعت عمر دارد که 

البته ایدئال آن3500 ساعت است تا برای ابزارهای پوشیدنی مناسب شود.

 گرافن که از یک الیه اتم کربن ساخته شــده و محکم ترین ماده جهان است، 
به تازگی در حوزه ایمنی موتورسواران به کار گرفته شده است. 

 » کاله ایمنــی گرافــن « نتیجــه 18 مــاه همــکاری شــرکت ایتالیایــی
Momodesign و آزمایشگاه گرافن موسســه فناوری ایتالیا است که برای 
تامین امنیت موتورســواران طراحی شده اســت. از آنجایی که گرافن بسیار 
 نازک و تولید آن نســبتا گران اســت، کل این کاله ایمنی با گرافن ســاخته 
نشده است. در عوض پوششی چند الیه از دانه های گرافن روی پوسته بیرونی 
کاله اسپری شده اســت. این فرآیند در یک خط تولید امروزی در کارخانه ای 
در شمال ایتالیا در حال انجام اســت. تاثیر اصلی افزودن این پوشش، افزایش 
استحکام کاله است زیرا نیروی ضربه ها را در مساحت بیشتری توزیع می کند. 
 همچنین از آنجایی که گرافن یک رســانای قوی حرارت اســت، این پوشش 
به راحتی بیشتر موتورسوار از طریق پراکنده کردن گرما کمک می کند. عالوه 
بر آن، به خاطر این عامل پراکنده کردن گرما، مقاومت کاله در برابر ضربه نیز 
تحت تاثیر گرمای زیاد قرار نخواهد گرفــت. اکنون تعداد محدود3000 کاله 
ایمنی گرافن تولید شــده و تا اواخر امسال به فروش گذاشــته خواهند شد. 

قیمت این کاله ها حدود2۶0 دالر تخمین زده شده است.

کل برق این جزیره 
از خورشید تامین می شود

پیدا کردن راهی جدید برای قراردادن 
نمایشگرهای OLED داخل لباس

ساخت محکم ترین کاله ایمنی با گرافن

خیلی هــا بی صبرانه منتظر بازگشــت قدرتمند نوکیا به بازار هســتند. 
تازه ترین شایعات از پردازنده ی اسنپدراگون820 و نمایشگر 5/2 یا 5/5 

اینچی این محصول خبر می دهد.
بی شک یکی از مهم ترین خبرهای این روزهای دنیای فناوری، بازگشت 
 نوکیا به دنیای گوشــی های هوشــمند و فاش شــدن اطالعات مربوط 

به پرچمدار بعدی این کمپانی است. 
چند روز قبل خبر معرفی گوشی های جدید نوکیا در آینده  نزدیک رسما 
 MWC تایید شــد و به نظر می رســد کنگره  جهانی موبایل بارسلون یا

2017 می تواند زمان خوبی برای این موضوع باشد.
امروز شــایعه  جدیدی منتشر شــده که براســاس آن به نظر می رسد 
پرچمدار جدید نوکیا به یک نمایشــگر 5/2 یا 5/5 اینچــی و پردازنده  
 اســنپدراگون820 مجهز خواهد شــد. این شایعه در شــبکه  اجتماعی

Weibo منتشر شده که هنوز نمی توان صحت آن را تایید کرد. 
در این پست رزولوشن گوشی مورد نظر QHD اعالم شده است.

 البته ممکن اســت عرضه  این گوشــی بــرای ســال 2017 زمانبندی 
شــده باشــد و از این رو می توان انتظار بهره گیری از تراشه  اسنپدراگون 
835 را داشت. از طرف دیگر گفته می شود پرچمدار جدید نوکیا همچون 
گذشته از دوربین کارل زایس اســتفاده خواهد کرد، اما هنوز به جزییات 

این موضوع اشاره ای نشده است.
با توجه به تصاویری که پیش از این منتشــر شــده بــود، انتظار می رود 
 پرچمــدار جدید نوکیــا یک گوشــی تمام فلــزی با قابلیــت ضدآب 

و ضد گردوغبار باشد.

گوگل را می توان پرکاربردترین موتور جستجوی جهان نامید. این سایت 
در میان ایرانیان طرفداران زیادی دارد. علیرضا یاری، رییس پژوهشکده 
فناوری اطالعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تعداد جستجوها از ایران 
 در گوگل را براســاس آمار روزانه، یک صد میلیون جســتجو عنوان کرد 
و افزود: موتور جستجوی جهانی گوگل رتبه اول بازدید در ایران را دارد. 
 البته ســه موتور جســتجوی جهانی دیگر نیز دارای رتبه بازدید زیر20 
در ایران هســتند. مدیر پروژه جویشــگر بومی، عوامل موثر در وضعیت 
 فعلی این طــرح را شــامل 3 موضوع فقــدان تجمیع  کننــدگان قوی 
در سطح کشــور، عدم تمرکز جویشــگرهای ایرانی بر گرفتن اطالعات 
از تجمیع کنندگان داده در سطح کشــور و ضرورت ایجاد مدل تعاملی 
مناســب مابین تجمیع کنندگان داده با جویشــگرها برشمرد و گفت: 
حجم، کیفیت و مهم تر از همه به روز بودن اطالعات در تجمیع  کنندگان 
 داده ایرانی در مقیاس مناســبی قرار ندارد. وی با بیان اینکه تمرکز فعلی 
در طرح جویشگر بومی بر افزایش دقت و پوشــش جستجو است، ادامه 
داد: تجمیع کنندگان اطالعات نسبتا مناســب به دلیل عدم وجود مدل 
تعاملی مناســب، تمایلی به ارایه اطالعات خود به جویشــگرهای بومی 
ندارند. یاری دستیابی به زیســت بوم اطالعاتی مناسب جویشگر بومی 
را نیازمند حمایت و تقویت تجمیع  کننــدگان داده بومی در حوزه  های 
پرمخاطب، اســتفاده از اطالعات تجمیع کنندگان داده، شــکل  گیری 
 مدل های تعامل تجمیع کنندگان داده و جویشــگرهای بومی و تعامل 
با کنسرســیوم های محتوای بومی دانســت. رییس پژوهشکده فناوری 
اطالعات وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات با اشاره به اهداف راهبردی 
 طرح جویشگر بومی گفت: امنیت جویشــگر و صیانت حریم خصوصی 
به منظور حفظ منافع ملــی در فضای مجازی، توســعه محتوای بومی 
و اشاعه فرهنگ ارزش مدار در فضای مجازی، توســعه دانش و فناوری 
 جویشگر بومی، توســعه زیرســاخت های تولید و ارایه خدمات جویش 
و توسعه خدمات متنوع مطابق با نیاز مشتریان از جمله اهداف راهبردی 

این طرح است.

 در حال حاضر اینترنت اشــیا به یکــی از تکنولوژی هــای نوین و مهم 
در صنعت شبکه و کامپیوتر جهان تبدیل شــده و از آن به عنوان انقالب 
بعدی این شاخه یاد می شــود. به عالوه واضح است که تمام شرکت های 
فعال در حوزه الکترونیک از این مسئله آگاه هستند و سرمایه گذاری های 

بی شماری در آن رابطه کرده اند.
در همین راســتا کمپانی چینی هوآوی از برقراری همکاری گســترده 
با واحد Uplus شــرکت کره ای ال جــی خبر داد؛ هــر دو کمپانی نام 
برده پیش از این فعالیت های تحقیق و توســعه گســترده ای در زمینه 
 اینترنت اشیا داشــته اند، اما این همکاری به موجب رشد بیش از پیش 

این تکنولوژی صورت گرفته و قرار است سال ها ادامه داشته باشد.
هوآوی و ال جی در طی کنفرانســی خبری برگزار شــده در شهر سئول 
کشــور کره جنوبی، از افتتاح مجموعه آزمایشــگاه های NB-IoT خبر 
 NarrowBand-Internet of Things دادند کــه کــه نامــش از 
گرفته شده و به تکنولوژی شبکه گســترده رادیویی کم مصرف که برای 
 اتصال سخت افزارهای مختلف اینترنت اشــیا طراحی شده، اشاره دارد.

این مجموعه آزمایشــگاهی در خاک کره جنوبی راه اندازی خواهد شد 
و درب های خود را به روی همکاری با تمام فعاالن حوزه اینترنت اشــیا 
باز خواهد گذاشــت. » ژو چنگ « مدیر بخش اینترنت اشیای مخابراتی 
هوآوی بر این باور است مجموعه مورد بحث تا اواسط سال 2017 افتتاح 

خواهد شد.

پرچمدار نوکیا به نمایشگر ۵/2 یا ۵/۵ 
اینچی مجهز می شود

اعالم رکورد ایرانی ها 
در جستجوی روزانه در گوگل

هوآوی و ال جی در زمینه 
اینترنت اشیا همکاری می کنند

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

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

سالم. ممکنه توضیح دهید چگونه می توانم روی یک فایل 
Excel رمز بگذارم. با تشکر

mgilani****@gmail.com
با سالم خدمت شــما خواننده گرامی. برای گذاشتن رمزعبور روی فایل 
 Excel خود پــس از آن که فایــل را ذخیره کردیــد، در برنامه Excel 

به سربرگ Review بروید. 
 در آن جا دو دکمه وجود دارد که نام یکــی Protect Sheet و دیگری
 Protect Workbook نــــام دارد. بــــا اســــتفاده از گزینــــه

Protect Sheet می توانید برگه ای را که در حال حاضر نمایان اســت، 
در برابر تغییرات و حتی نمایــش قفل کنید. در اطالع هســتید که هر 
 WorkBook اســت. هر Workbook در اصطــالح یک Excel فایل
 چند برگه دارد که این برگه ها همان Sheet ها اســت. اما گزینه دوم که

 Protect Workbook نام دارد، از کل فایــل در برابر تغییرات و حتی 
نمایش فایل محافظت کنید. در هنگام حفاظت از فایل شــما می توانید 
 یک رمز عبور را تعییــن کنید تا در صــورت تمایل بــا وارد کردن رمز

 Workbook یا Sheet خــود را از قفل درآوریــد و در آن تغییر ایجاد 
کنید.

پرسش و پاسخ

 فناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

محقق ایرانی دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی با طراحی و ســاخت 
پرینترهــای ســه بعدی روش نوینــی را در ســاخت اتوماتیک 
 ســازه های ســاختمانی در مدت کم ارایه داده و در تالش است 
تا با همکاری ناســا اقدام به ســاخت ســازه در مریخ و ماه کند. 
بهرخ خوشــنویس، مجری طرح و استاد دانشـــگاه کالیفرنیای 
 جنوبی بــا بیان اینکــه امروزه بســیاری از وســایل و تجهیزات 
مورد نیاز انســان به صورت اتوماتیک تولید می شود،  اظهار کرد: 

 امروزه وســایلی چون کفش، کیف، وســایل خانگی و خودروها 
 به صورت اتوماتیک تولید می شــود و تنها مــوردی که همچنان 

به صورت دستی ساخته می شود، ساختمان و سازه است. 
وی ساختمان ســازی را از جمله صنایع خطرآفرین توصیف کرد 
و ادامه داد: هرســاله تعداد زیــادی از افراد فعــال در این صنعت 
جان خود را از دســت می دهند به گونه ای که سالیانه در دنیا۶0 
هزار نفر در بخش ساختمان ســازی از دنیا می روند. خوشنویس، 

ساختمان سازی را شغلی گران دانســت و یادآور شد: عالوه بر آن 
پیشــرفت آن با کندی صورت می گیرد و در مواقعی چون زلزله، 
جنگ و ســیل که مردم خانه هــای خود را از دســت می دهند، 
نیاز به زمان زیادی برای بازســازی و ترمیم آنها مورد نیاز اســت. 
 این محقــق با تاکید بر ضــرورت ایجاد سیســتم های اتوماتیک 
در ساختمان ســازی از اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه خبر 
داد و افزود: یک فناوری مناســب برای آینده در این زمینه روش 
ســاخت کانتوری ) Contour rafting ( اســت که در دو دهه 

گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. 
 بــا اســتفاده از ایــن فرآیند یــک ســاختمان یــا مجموعه ای 
از ســاختمان ها را می توان با تمام اجــزای آن از جمله فضاهای 
لوله کشی و برق کشــی به صورت خودکار ساخت. وی، اساس این 
طرح را پرینترهای سه بعدی دانست و اظهار کرد: برای این منظور 
پرینترهای سه بعدی طراحی و ساخته شد تا از این طریق به طور 
اتوماتیک ساختمان های مورد نظر ساخته شود. به گفته این استاد 
کالیفرنیای جنوبی با استفاده از این روش می توان ساختمان های 
200 متری را در مدت یک ساعت ســاخت.  خوشنویس با تاکید 
بر اینکه این فناوری از مزایای فوق العاده انرژی و زیست محیطی 
برخودار اســت،  خاطرنشــان کرد: فاز اول این پــروژه را بر روی 
ســاختمان های کوچک آغاز کردیم و امیدواریم با توسعه آن این 
فناوری را در ایران اجرایی کنیم. مجری طرح از فاز توسعه ای این 
طرح خبر داد و در این باره توضیح داد: با همکاری ناســا در حال 
توسعه این روش برای ساخت ساختمان در کرات دیگر مانند ماه 
و مریخ با استفاده از مواد موجود در این کرات هستیم. دکتر بهرخ 
خوشنویس، استاد دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو آکادمی 
علوم اتحادیه اروپا اســت. وی تاکنون بالغ بر1۶0 عنوان انتشــار 
فنی و تعدادی ثبــت اختراع بین المللــی را در کارنامه خود دارد. 
خوشنویس همچنین عضو مفاهیم پیشرفته نوآوری ناسا، موسسه 

مهندسی کامپیوتر و انجمن شبیه سازی کامپیوتری است. 
وی با ارایه نوآوری در زمینه ســاخت ســازه های ساختمانی به 
صورت خودکار که به ساخت کانتوری معروف است، قابلیت های 

ویژه ای را در زمینه ساخت سازه های فضایی به وجود آورده است.

امروزه 
وسایلی چون 
کفش، کیف، 

وسایل خانگی 
 و خودروها 

به صورت 
اتوماتیک 

تولید می شود 
و تنها موردی 

 که همچنان 
به صورت دستی 
ساخته می شود، 

ساختمان 
و سازه است

ساخت سازه 200 متری در یک ساعت برای سکونت در مریخ و ماه

گزارش یکی از ســازمان های تحت نظر سازمان ملل متحد حاکی 
از آن است که تا پایان ســال 201۶ با گسترش کاربرد شبکه های 
موبایل و کاهش هزینه ها، تقریبا نیمی از جمعیت جهان از اینترنت 
 اســتفاده خواهند کرد. این در حالیست بیشــتر میزان این افراد 
در کشــورهای توســعه پیدا کرده خواهند بود. بــه گفته اتحادیه 
بین المللی مخابرات سازمان ملل، در کشورهای توسعه پیدا کرده 
جهان حدود80 درصد جمعیت از اینترنت اســتفاده می کنند، اما 
این میزان در کشورهای در حال توسعه تنها حدود40 درصد و در 

جوامع کمتر توسعه پیدا کرده کمتر از 15 درصد است.

اتحادیه بین المللی مخابرات یک ســازمان تخصصــی در زمینه 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات اســت. در گزارش این ســازمان 
 آمده که در چندین کشــور فقیــر و دورافتاده آفریقــا، تنها یکی 
 از هر10 نفر بــه اینترنت دسترســی دارد. بیشــتر جمعیت دور 
از دنیای آنالین را زنان، سالمندان، افراد بی سواد، فقیر و ساکنین 
نواحی روستایی تشکیل می دهند. در ســطح جهانی، 47 درصد 
جمعیت آنالین هستند که هنوز به هدف۶0 درصدی سازمان ملل 
تا سال2020 نرسیده است. حدود 3/۹ میلیارد نفر که حدود نیمی 
از جمعیت جهان هستند، به اینترنت متصل نیستند، اما اتحادیه 

بین المللی مخابرات پیش بینی کرده این اتصال تا پایان امســال 
برای 3/5 میلیارد نفر ممکن خواهد شد. در این گزارش آمده است: 
در ســال 201۶، مردم دیگر به اینترنت وصل نخواهند شــد بلکه 
همیشه آنالین هستند. گسترش شــبکه های نسل سوم و چهارم 
شبکه تلفن همراه یا 3 جی و 4 جی ) 3G-4G ( در سراسر جهان 

باعث شده که افراد بیشتری به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
البته کشــورهای کمتر توســعه پیدا کرده حدود20 سال عقب تر 
 بوده و در جایگاهی قرار دارند که کشــورهای توســعه پیدا کرده 
در سال 1۹۹8 آن را تجربه کرده بودند. از دالیل این امر می توان به 
هزینه خدمات و کم بودن زیرساخت ها در مناطق روستایی و دور 

افتاده و همچنین قیمت باالی استفاده از تلفن همراه اشاره کرد.

نصف جهان تا پایان 2016 آنالین خواهند شد
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پیشنهاد سر دبیر: 
سینمای ایران، تخریب یا ترمیم هنرهفتم؟

یادداشت

دیدگاه

مدیر خانه کاریکاتــور اصفهان با اشــاره به اهمیت 
حضور اســتاد احمد عربانی در اصفهان گفت: حضور 
کاریکاتوریســت برتر ایران در اصفهان و تعامل او با 

هنرآموزان اصفهانی، سبب پیشرفت آنها می شود.
پیام پور فالح با اشــاره بــه حضور احمــد عربانی، 
کاریکاتوریســت بزرگ ایران در اصفهان اظهار کرد: 
نمایشگاه مجموعه آثار استاد احمد عربانی، از سوی 
موزه هنرهای معاصر ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهان برگزار شــده که اتفاق بزرگی 
به شــمار می رود. وی افزود: احمــد عربانی یکی از 
بهترین کاریکاتوریســت های فعلی ایران اســت که 
عنوان دبیــری تصویر مجلــه گل آقــا را در کارنامه 
خود دارد و بیشــترین جلد های مجله  گل آقا، اثر این 

کاریکاتوریست بزرگ ایرانی است.
مدیر خانــه کاریکاتور اصفهان با بیــان اینکه احمد 
عربانی در مجله هــای فکاهی، توفیــق و همچنین 
روزنامه ابرار نیز فعالیت  داشــته، ادامه داد: به جرئت 
می توان گفت یکی از بهتریــن هنرمندان کاریکاتور 
ایران در حــال حاضر، احمد عربانی اســت. پورفالح 
عنوان کرد: نمایشــگاهی که در اصفهــان در موزه  
هنرهای معاصر اصفهان اجرایی شــده، مجموعه ای 
از آثار ایــن هنرمند در دهه  70 را بــه نمایش عموم 
گذاشته است که شــهروندان عالقه مند به کاریکاتور 
اصفهان می تواننــد از آن بازدید کننــد. وی تصریح 
کرد: سعی شده در نمایشــگاه، آثار جدید عربانی نیز 
که در سال های نه چندان دور ترسیم شده به نمایش 
گذاشته شود؛ تصویرســازی های استاد عربانی برای 
کتاب کودکان نیز در این نمایشــگاه وجود دارد که 
اصل این تصاویر است. مدیر خانه کاریکاتور اصفهان 
با بیان اینکه ترســیم های اولیه برخی از طرح ها در 
نمایشــگاه وجــود دارد، گفت: اینکه ترســیم های 
اولیه نیز در این نمایشــگاه وجود دارد، به افرادی که 
می خواهند در این رشته فعالیت داشــته باشند، به 

میزان قابل توجهی کمک می کند.
پورفالح با اشــاره به تاثیرگذاری این نمایشــگاه بر 
هنر کاریکاتور اصفهان بیان کــرد: در نظر داریم که 
سلســله نمایشــگاه هایی در اصفهان برگزار شود و 
از کاریکاتوریســت های برتر کشــور برای برگزاری 
نمایشــگاهی از آثار آنها در اصفهــان دعوت کنیم و 
همچنین کارگاه های آموزشی را برای عالقه مندان به 

کاریکاتور ایجاد کنیم.

مدیر خانه کاریکاتور اصفهان مطرح کرد:

حضور کاریکاتوریست های 
برتر در اصفهان

ســینمایی که به گفته مســئولین پدر و مادرهــای زیادی 
دارد و همچنــان یتیم اســت. تخریب ســینما ایــران که 
نمونه خوبی اســت بــرای یــادآوری روزهــای جنگ، می 
تواند فرهنگ و هنر کشــور را در چاه عمیق سیاســت دفن 
کند. حوزه هنری، ســازمان ســینمایی، بنیاد شهید، اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و... بر ســر چه موضوعی جدال 
می کنند؟ چرا یــک پدیده هنری که مربــوط به اجتماعی 
چند میلیونی می شــود و مخاطبان جدی خود را به همراه 
دارد بایــد زیر تیغ سیاســت هــای محافظه کارانــه و دور 
از رهنمودهــای مقام معظم رهبــری قرار گیرد تــا کار به 
شمشیرکشــی برســد؟! برای اینکه به این پرسش ها پاسخ 
 دهیم حوزه سینمایی و جایگاه آن را در کشور مورد بررسی

قرار می دهیم.
در همــه جای دنیا، ســینما بــه مجموعــه ای از هنرهای 
نمایشــی و بصــری اطالق می شــود که عالوه بر داشــتن 
الگوهای فرهنگی، می تواند بار تفریحــی عمیقی به همراه 
داشته باشد. اما از آنجایی که کشور ما دارای جوامع مختلف 
فرهنگی اســت و همســان ســازی آن توســط یک ارگان 
مشــخص کار دشــواری به نظر می رسد، ســینما در ایران 
تبدیل به یک منبع اقتصادی قدرتمند برای تاجران سیاسی 
شده است. تجارت سیاسی به این معنی است که تهیه کننده 

یا ســرمایه گذار به راحتی می تواند از یک ســوژه فرهنگی 
میلیاردها به جیب بزند، بدون آنکه کوچک ترین اشــاره ای 
به چنین هجمه ضدفرهنگی در فیلم شــود. امــا از آنجایی 
که سالن های ســینمایی تنها تفریح ســالم جوانان کشور 
محسوب می شوند باید به این نکته مهم اشاره کرد که سینما 
جایی اســت که جوانان ایرانی می توانند دو بُعد فکری سالم 
را تجربه کنند. سینما »ایران« یتیم شــد و آه از نهاد ارگانی 
بلند نشد؛ مشخص اســت که در این اوضاع آشفته، عده ای 

هم بر ســر فرهنگ و هنر این مرز و بــوم می جنگند تا آن را 
با خاک یکسان کنند. وجود ســالن های سینمایی، ساختار 
سینما را به دوش می کشد و از آنجایی که برای تعریف یک 
قصه خوب، به یک ســاختار محکم و اساسی نیاز است سالن 

های سینمایی بار ارزشی زیادی را به همراه دارند.
یک واقعه خطرناک

چه اتفاقی برای ســینمای ایران افتاده اســت؟ دست های 
پشــت پرده تا کی باید برایمان خیمه شب بازی راه بیندازند 
و هیچ کسی نباشــد که این پرده را کنار بزند. چرا سیاست 
با فرهنگ یک جامعه در تضاد اســت؟ چرا مسئولین کشور 
بیش از آنکه به فکر منافع مردم باشند، به فکر حفظ جایگاه 
خود در برابر رؤسایشان هســتند؟ مگر در کشور پدیده ای 
مهم تر از فرهنگ وجود دارد که همه، آن را فدای یک سری 

دعواهای خاله زنکی و بی ســر و 
ته می کنیــم و عاقبتش آن می 
شــود که همه ســینماها را باید 
تخریب کــرد. و هــزاران چرای 
دیگر که باید از مردم پرسید نه از 
مسئولین، زیرا در این بحث مهم 
بیش از آنکه مســئولین ســهیم 
باشــند مردم مســئول هستند 
و اگر اتفاقاتــی اینچنینی در یک 
جامعــه آرمانی رخ دهــد، تنها 
مردم هستند که زیر تیغ قرار می 
گیرند. کمی از شــعار دادن های 
افراطــی پرهیز کنیــم، از گنده 
گویی ها و قول های قشنگی که 
برای آینده فرهنگــی هنری در 

جامعه داده می شود دور شــویم و به فکر ساختن پایه های 
سینمایی باشــیم که نام آن »ایران« اســت که اگر تخریب 

شود، دیگر جایی برای زندگی در آن باقی نمی ماند.

سینمای ایران چند سالی اســت که از نبود پژوهش در سینما رنج 
می برد. سال ها از تشکیل سازمان سینمایی می گذرد؛ سازمانی که 
از معاونت ارتقا داده شد تا به سازمانی برای همه سینمای ایران در 
تمام وجوه تبدیل شود؛ سازمانی که در دولت دهم راه اندازی شد تا 
بتواند زیر ساخت ها و روساخت های سینمای ایران را در حرکتی 
موازی جلو ببرد و بتواند هم حواشــی پایان ناپذیر در حوزه سینما 
را مدیریت کند و هم به مفاهیم زیر ســاختی سینما دست یابد. اما 
یکی از وجوهی که در روند کاری و سیاست گذاری این سال ها در 
سازمان سینمایی کمرنگ بوده، مفهمومی است به نام پژوهش در 
سینما؛ پژوهش هایی که بتواند به شکل کاربردی هدف گذاری هنر 
سینما را به عنوان یک هنر  مشــخص کند و چشم انداز سینمای 

ایران را پیش بینی کــرده و با مدیریت و برنامــه ریزی جلو ببرد؛  
پژوهش هایی که با اتکا بر آمار و اطالعات بتواند در مواقعی  گره از 
بی برنامگی خود اهالی سینما باز کند. در طول این سال ها سینمای 
ایران، همواره از نبود یک منبع موثق و آگاه و اطالعات طبقه بندی 
شده در مورد همه اتفاقات در ســینمای ایران به شکل آماری رنج 
برده است؛ اطالعاتی که به راحتی در دسترس باشد و سینماگران 
بتوانند به راحتی حرکت های کارنامه کاری شــان را برمبنای آن 

برنامه ریزی کنند. 
جای خالی این ضرورت در ســاختار ســینمای ایران در آمار غلط 
فروش فیلم ها به وضوح به چشــم می خورد؛ بــرای مثال در  مهر 
ماه سال جاری بود که آمارهای ضد و نقیض فروش فیلم ها از طرف 
تهیه کنندگان و منابع مختلف، حاشیه هایی را برای سینمای ایران 
به راه انداخت که باعــث تخریب و تضعیف بســیاری از فیلم ها و 

تهیه کنندگان آنها شد. 
این در حالی اســت که در ســینمای جهان، میــزان محبوبیت 

ســینماگران و بازیگران با معیار  فروش فیلم هایشــان مشخص 
می شود. این گیشه است که برای یک بازیگر و آینده اش تاثیرگذار 
است، با این معیار همه عناصر سینما در طلب و به دنبال پیشرفت 
در کارشــان هســتند اما نبود آمار و اطالعات مشــخص، مدون 
و کارشناسی شده  در سینمای ایران باعث شــده تا بازیگرانی که 
برای مثال فیلم هایشان با فروش بدی همراه بوده است، همچنان با 
دستمزدهای باال به کارشان ادامه دهند و درصدد  پیشرفت و تنوع 

در کارشان بر نیایند.
این تنها یک مثــال از ضرری اســت که خأل پژوهــش آماری در 
ســینمای ایران، بر پهنه و بدنه سینما می زند؛ خألیی که می تواند 
با ایجاد یک منبع و پژوهشــگاه دائمی و مداوم در سینمای ایران 
به روند و چشم انداز ســینما کمک کند؛ پژوهشکده ای که فلسفه 
وجودی آن شناســایی نقاط ضعف در همه صنوف سینمای ایران 
باشد و بتواند همه اتفاقات سینمایی را رصد کند و در آخر برمبنای 

این پژوهش ها، راه را برای پیشرفت سینمای ایران هموار کند.

جایگاه سینما در کشور من؛

سینمای ایران، تخریب یا ترمیم هنرهفتم؟

سینما جایی است 
که جوانان ایرانی 
می توانند دو بُعد 

فکری سالم را تجربه 
کنند. سینما »ایران« 
یتیم شد و آه از نهاد 

ارگانی بلند نشد

ســینما ایران که این روزها نامش بر ســر زبان ها 
افتاده است، نشانه هایی از اوضاع آشفته مدیریت 

در حوزه فرهنگی کشور را به دوش می کشد.

مجموعه تلویزیونی »هشــت و نیم دقیقه« با حضور چهره های 
شناخته شده بازیگری و انتخاب داســتانی جدید و نو، آغاز قابل 
تاملی داشــت. ماجرای ارث و فوت فرزند زودتر از پدر و تکلیف 
دارایی های او با وجود داشــتن فرزند، موضــوع جدیدی بود که 
تا به حال و پیــش از این در ســریال های تلویزیونی مورد توجه 
قرار نگرفته بود و حاال این بار شــهرام شــاه حسینی کارگردان 
جنجالی فیلم ســینمایی »خانه دختر« با توجه به حساســیت 

باالی موضوع، این سریال را کارگردانی کرد.
فیلمنامه ای کــه مدت ها به خاطر موضــوع آن در محاق مانده 
بود و اجازه ســاخت نیافته بود، ســرانجام توانســت به مرحله 
تولید برســد و از قضا ورود خوب و محکمی هم داشــته باشد. 
قســمت های ابتدایی ســریال با قوت جلو رفت و مــرگ امیر با 
بازی پژمان بازغی که خیلی ها او را شــخصیت اصلی داســتان 

می پنداشتند، بر جذابیت کار افزود.
بدقلقی ها و عاشق پیشگی های فرزین هم از جمله جذابیت های 
دیگر »هشــت و نیم دقیقه« بود. مخاطب در دوگانگی عشــق و 
نفرت فرزین گرفتار شــده بود و هنوز نمی دانست که قرار است 

چه اتفاقی بیفتد.
همراهی های نســرین، وکیل یکتا با بازی فرناز رهنما که خیلی 
خوب توانســت یک نقش جدی را ایفا کنــد، از دیگر نقاط قوت 
سریال بود. همه چیز داشــت به خوبی پیش می رفت که یکباره 
فرزین تصمیم به تهدید نســرین گرفت و او پــس از این تهدید 
یکباره از قصه ها دور افتاد و به حاشــیه رفت و البته نقطه سقوط 
ســریال را می توان صحنه مربوط به عقد فرزیــن و الهه با بازی 

آزاده ثابتی دانست.
مخاطب کــه تا به حال ماجــرای مرگ نامزد فرزیــن را یکی از 
گره های اصلی ســریال تلقی می کرد، به یکباره با بازی بد نامزد 
فرزین روبه رو شــد و البته در کنار این بازی بــد، واکنش های 
شــتاب زده ای به تصویر درآمد که با نتیجه ای اغراق آمیز یعنی 

مرگ الهه همراه شد.
البته تصویر این مرگ نیز از چشم مخاطبان دور نماند و آن را به 
نوعی بازسازی صحنه قتل ندا آقاســلطان از کشته شدگان فتنه 
88 دانستند که از زیر ذره بین نظارتی ناظران پخش دررفته بود.

در کنار این اغراق های نچســب که سریال را از مسیر اصلی خود 
خارج کرده بود، ناگهان کارگردان تصمیــم گرفت در گام های 
پایانی، برگ زرین دیگــری را برای مخاطــب رو کند و آن هم 

فرزندخواندگی احسان با بازی سام درخشانی بود. 
این بار مادری بــه دلیل ابتال بــه جذام از فرزنــدش دورمانده 
و مشــخص نیســت بــا چــه اصــرار و تفکــری وارد ماجــرا 
شــده بود؛ مادری کــه باوجود ســن بــاالی خــود، از فرزند 
جوانش ســریع تر مــی دود و می تواند از دســت او فــرار کند؛ 
کابوس هایی که به یکباره به ســراغ احســان می آیند و تکلیف 
 نامشــخصی را که بــرای پایــان و سرنوشــت شــخصیت ها

گرفته می شود.
تحول یکباره فرزین و فروغ و عاقبت بخیری یکتا و مرگ همسر 
اخوان و تالشی که برای هپی اند شــدن ماجرا شده بود را نیز در 
کنار اینها قرار دهید؛ مسیر اغراق آمیزی که یک سریال خوب را 

از میانه راه به یک سریال بد تبدیل کرد.

سقوط »هشت و نیم دقیقه«
با پایانی بد

 حلقه مفقوده ای به نام پژوهش
در سینمای ایران

اجراییه
9/61 شماره اجراییه:9510420350200294 شماره پرونده:9409980350200965 
شماره بایگانی شــعبه:941104 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 
دادنامه غیابی 9509970350200636 محكوم علیه هیبت اله بیژنی دشــت پاگردی 
به نشــانی مجهول المكان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 3/335/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت 60 درصــد حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در مرحله بدوی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
9044249451-93/7/30 تا زمان اجرای احكام در حق محكوم له بهروز سبزواری 
فرزند شاه محمد به نشــانی اســتان اصفهان خانه اصفهان انتهای نوبهار شمالی 
امالک اطلس کدپستی 8798515646 همراه 09133023825 با وکالت مریم پدیدار 
فرزند جمشید به نشانی اصفهان خیابان نیكبخت مقابل دادگستری ساختمان ماکان 
5 طبقه 3 واحد 32 همراه 09133060623 و پیام عزیزیان اصفهانی فرزند ابوالقاسم 
به نشانی اصفهان خیابان نیكبخت روبروی دادگستری ســاختمان ماکان 5 واحد 
32 همراه 09133023825 و پرداخت حق اال جــرا به مبلغ 5/000/000 ریال در حق 
صندوق دولت محكوم است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم 
علیه از زندان منــوط به موافقت محكوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
 م الــف: 26551 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان) 460 کلمه،

 5 کادر(  
اجراییه

پرونــده:  شــماره    9510420350300337 اجراییــه: شــماره   9 /59
9409980350300149 شماره بایگانی شعبه:940180 بموجب درخواست اجراي 
حكم غیابی مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9409970350301154 
محكوم علیه جواد تگریان فرزند حسین به نشــانی اصفهان میدان شهدا خ فروغی 
بعد از مسجد پناهی روبروی بیت الزینب فروشگاه لوستر نقش جهان) فعاًل مجهول 
المكان( محكوم اســت به پرداخت مبلغ 620/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/2/29 تا زمان پرداخت 
و 18/710/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 16/080/000 ریال بابت حق 
 الوکاله وکیل در حق محكوم لــه مرجان رجبی فرزند هیبت اله به نشــانی اصفهان

 خ شــیخ بهایی بعد از چهار راه آذر روبروی مسجد شــیخ بهایی نبش بن بست 41 
دفتر وکالت آقای مومنی با وکالت مهشید داوران پور فرد فرزند احمد و علی مومن 
فرزند عبداالمیر هر دو به نشانی اصفهان خ شیخ بهایی بعد از چهار راه آذر روبروی 
مسجد شیخ بهایی نبش بن بست 41 دفتر وکالت و پرداخت 31/000/000 ریال بابت 
حق االجرا. خواهان مكلف است زمان اجرای حكم ما به التفاوت هزینه دادرسی را با 
توجه به میزان خسارت تاخیر تادیه که توسط اجرای احكام محاسبه خواهد شد در 
 حق صندوق دولت پرداخت نماید. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانكها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حكــم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 

16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم 
 علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محكومیــت مالی 1394(. 
 م الف: 26563 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان) 502 کلمه، 

5 کادر(  
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139503902004000153 آگهــی:  شــماره   7 /77
9100400200400950 آگهــی مزایده پرونده اجرایی شــماره بایگانی: 9102314 
ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان ) طبقه سوم سمت شمالی( پالک 137 فرعی به 
مساحت 61/18 متر مربع آپارتمان و تراس به مساحت 11/10 مترمربع جمعًا 72/28 
متر مربع بانضام ششدانگ پارکینگ پالک 147 فرعی واقع در زیرزمین به مساحت 
12/50 متر مربع بانضمام قدرالحصه از عرصه مشــاعی و سایر مشاعات مربوطه 
کال مجزی شدگان و احداثی بر روی پالک 3651 )نه( واقع در بخش یک ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان خیابان  آمادگاه، کوچه شــهید آزرم، حاشــیه مادی فرشادی، 
ساختمان 110 طبقه فوقانی مبل آروین طبقه سوم واحد شمالی که سند مالكیت آن 
در صفحه 164 دفتر 222 امالک به نام آقای محمود حمصیان اتفاق فرزند اکبر ثبت 
و صادر شده است و طبق نامه 1394/41/86935 اداره ثبت منطقه مرکزی اصفهان 
حدود اربعه بدین شرح می باشد: شــمااًل: در پنج قسمت که قسمتهای دوم و چهارم 
غربی اســت به طول های 2/15 و 0/65 و 4 و 1/40 و 3/82 متر اول و سوم و پنجم 
پنجره و دیوار دوم و چهارم دیواری اســت به فضای کوچه در این حد پیشرفتگی 
به مســاحت 11/01 متر مربع، بر روی فضای کوچه ایجاد شده است. شرقًا: اول به 
طول 1/20 متر دیواریســت به فضای کوچه دوم 7/06 متر دیواریســت به فضای 
دیوار پالک جنوبًا: اول به طول 3/40 متر پنجره و دیواریست به نورگیر مشاعی دوم 
در سه قسمت که قسمت که قسمت دوم آن شرقی است به ترتیب به طول های 2/10 
و 0/86 و 3/05 متر دیوار اشــتراکی اســت با آپارتمان طبقه سوم پالک 138 فرعی 
غربًا: اول در ســه قسمت که قسمت دوم جنوبی اســت به طول های 4/15 و 2/15 و 
0/40 متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشــاعی پالک 126 فرعی دوم 
به طول 1/12 متر دیواریست به فضای کوچه دوم حدود پارکینگ شمااًل: به طول 5 
متر خط مفروض است به پارکینگ 146 فرعی شرقًا: به طول 2/5 متر خط مفروضی 
است به محوطه مشاعی مشاعی مرقوم جنوبًا: به طول 5 متر خط مفروض است به 
محوطه مشاعی مرقوم غربًا: به طول 2/5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعی 
مرقوم حقوق ارتفاقی و صاحبــان آن له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت. 
که طبق نظر کارشــناس رسمی پالک فوق در ساختمانی شــش طبقه است که طبقه 
همكف تجاری و طبقات فوقانی مسكونی است، مجتمع دارای یک دستگاه آسانسور 
و یک دستگاه پله با کف ســنگ و دیوار تا یک متر سنگ و بقیه گچ و نقاشی، ورودی 
واحدها با کف و سرامیک و دیوار گچ و نقاشــی می باشد. نمای ساختمان آجر سه 
سانتی و تا ارتفاع یک متر سنگ است. طبق استعالم شــهرداری منطقه 3 به شماره 
3/901/10851-90/4/4 کاربری واحد را مســكونی اعالم نموده و دارای پایان کار 
شماره 13034911-84/11/17 می باشــد و در طرحهای عمرانی قرار ندارد، مورد 
وثیقه در طبقه سوم سمت شمال، به مساحت 72/28 متر مربع با احتساب تراس، با 
پارکینگ واقع در زیرزمین، فاقد انباری، ساختمان با اسكلت بتنی، سقف تیرچه بلوک، 
واحد مورد نظر دارای یک سالن، دو خوابه، با کف سرامیک، دیوارها کاغذ دیواری، 
آشپزخانه اپن با کف سرامیک و دیوار کاشی، کابینت ام دی اف، سرویس بهداشتی 
) حمام و دستشوئی( با کف سرامیک و دیوار کاشــی، پنجره آلومینیوم تک جداره، 
درهای ورودی و داخلی چوبی اســت، سیستم گرمایشــی پكیج رادیاتور، سیستم 
سرمایشی کولر آبی، دارای انشعابات گاز و آب مشترک )تجاری و مسكونی( و برق 
مجزی و تا مورخ 96/01/26 بیمه می باشد. طبق سند رهنی شماره 90/4/28-3674 
تنظیمی دفترخانه 271 اصفهان بابت بدهی شــرکت بازرگانی اصفهان فوالد نقش 
جهان در رهن بانک پاسارگاد شعبه حكیم نظامی اصفهان واقع می باشد از ساعت 
9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 95/10/7 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه مبلغ 2/710/500/000 ریال ) دو میلیارد و هفتصد و ده میلیون و 
پانصد هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنكه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهــی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/06 درج و منتشــر مــی گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی به همراه تقاضای کتبی و 

ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را 
 تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و 
امالک سپرده نماید.  م الف:20062 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان)830 کلمه، 

9 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139503902004000194 آگهــی:  شــماره   7 /397
139304002004000334 آگهــی مزایده پرونده شــماره بایگانــی: 9301200 و 
9301201  ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان ) طبقه اول شــمالی( پالک شــماره 
15182/9503 ) نه هزار و پانصد و سه فرعی از پانزده هزار و یكصد و هشتاد و دو 
اصلی( به مساحت 88/81 متر مربع که مقدار 4/20 متر مربع آن مساحت تراس است 
و مقدار 8/96 متر مربع آن مساحت بالكن اســت با قدر الحصه از عرصه مشاعی و 
مشاعات که عبارتند از عرصه مشاعی و حیاط مشاعی و راه پله و آسانسور مشاعی 
و رمپ مشاعی و البی مشاعی و سایر مشاعات بانضمام ششدانگ پارکینگ 9541 
فرعی در طبقه همكف به مســاحت 11/75 متر مربع احداثی بــر روی عرصه پالک 
15182/126 با قدرالحصه از عرصه مشــاعی مرقوم و مشــاعات مرقوم واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، اتوبان شهید چمران، خیابان اشراق، میدان 
برازنده، کوچه بوستان دو، مجتمع مسكونی ساحل سند مالكیت آن در صفحه 316 
دفتر 303 امالک به نام آقای مســعود ملكوتی خواه فرزند محمدرضا ثبت و صادر 
شده است و حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: در پنج قسمت که دوم غربی و 
چهارم شرقی به طول های 3/05 و 0/35 و 7/62 و 0/35 و 3/33 متر دیوار و پنجره و 
دیوار کوتاه است به فضای خیابان شرقًا: 1- به طول 0/45 متر دیواریست به فضای 
خیابان 2 – به طول 5/77 متر دیوار پالک 127 فرعی جنوبــًا: 1- به طول 3/60 متر 
دیوار اشتراکی با آپارتمان 9504 فرعی 2- به طول 1/20 متر دیوار است به نورگیر 
مشاعی 3- به طول 4/05 متر درب و دیوار به راه پله و آسانسور مشاعی 4- به طول 
1/20 متر دیوار اســت به نورگیر مشــاعی 5- به طول 3/20 متر دیوار اشتراکی با 
آپارتمان 9505 فرعی غربًا: 1- در دو قسمت که دوم جنوبی است به طول های 1/25 
و 0/75 متر پنجره و دیوار به داکت 2- به طول 4/52 متر دیوار است به فضای پالک 
125 فرعی 3- به طول 0/45 متر دیوار است به فضای خیابان حدود پارکینگ 9541 
فرعی شمااًل: 1- به طول 1/85 متر خط مفروض به محوطه مشاعی 2- به طول 1/55 
متر دیوار است به راه پله و آسانسور مشاعی 3- به طول 1/60 متر دیوار اشتراکی 
با آپارتمان 9502 فرعی شرقًا: به طول 2/35 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان مرقوم 
جنوبًا: به طول 5 متر خط مفروض با پارکینــگ 9542 فرعی غربًا: به طول 2/35 متر 
خط مفروض به محوطه مشــاعی و حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک دســتگاه آپارتمان طبقه اول شمالی با 
کاربری مسكونی به مساحت 88/81 متر مربع که مقدار 4/20 متر مربع آن تراس و 
مقدار 8/96 متر مربع آن بالكن است، با قدمت نه سال، اسكلت ساختمان بتون، سقف 
تیرچه بلوک، کف سرامیک، نمای بیرون آجرنما، کابینت ام دی اف، سیستم سرمایش 
کولر آبی و گرمایش بخاری دارای انشعابات آب، برق، گاز و فاقد بیمه می باشد. طبق 
اسناد رهنی شــماره 39056-89/2/16 و 89/2/16- 39059 تنظیمی دفترخانه 81 
اصفهان، بابت بدهی آقای مسعود ملكوتی خواه در رهن بانک ملت اصفهان واقع می 
باشد از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 95/11/12 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه مبلغ 1/953/820/000 ریال ) یک میلیارد و نهصد 
و پنجاه و سه میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال( شــروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنكه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/06 درج 
و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک 
ملی به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده 
مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:21760 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)745 کلمه، 8 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139503902004000200 آگهــی:  شــماره   7 /598
139404002004000056 آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی: 9400147 ششدانگ 
یكبابخانه و مغازه پالک شــماره 88 ) هشتاد و هشــت( فرعی از پالک اصلی 124 
)یكصد و بیســت و چهار( اصلی واقع در اسفیناء بخش 20 ثبت اصفهان به مساحت 
558/96 متر مربع واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان روستای اسفناء 
که ســند مالكیت آن در صفحات 476 و 473 دفتر 50 امالک ملكی آقای محمد تقیان 
بالنی فرزند مســیب و خانم فاطمه زهرا قدیری قورتانی فرزند حسن ) بالسویه هر 
کدام مالک سه دانگ( ثبت و صادر شده است و طبق نامه 94/3/17-1394/43/48729 

اداره ثبت منطقه غرب اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شماالً: در سه قسمت 
که قسمت دوم غربی است به طول های 1/74 و 0/92 و 16/70 دیوار به دیوار پالک 
87 فرعی شرقًا: در سه قسمت به طول های 1/62 و 12/56 و 15/06 دیوار به دیوار 
پالک های 87 و 97 و 99 جنوبًا: به طول 18/06 متر دیواریســت به گذر غربًا: در دو 
قسمت به طول های 3/07 و 27/64 متر در و دیواریست به گذر حقوق ارتفاقی ندارد. 
که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به مســاحت 558/96 متر مربع که قسمتی 
از ناحیه غربی ملک به میزان 94/31 متر مربع در مسیر تعریض واقع شده و حدود 
200 متر مربع اعیانی با مشــخصات مصالح بنائی و سقف تیرآهن و طاق ضربی و 
دیوارهای باربر و بدون نما، کف ساختمان موزائیک، دیوارها رنگ آمیزی شده )در 
برخی نقاط فرو ریخته(، آشپزخانه با کابینت فلزی، سرویس های بهداشتی با کاشی 
و ســرامیک، حیاط با کف موزائیک و دیوار آجر، پنجره ها آهنی و آلومینیوم و در 
حال حاضر از ساختمان استفاده ای نمی گردد دارای انشعاب برق 25 آمپر تک فاز، 
آب، گاز و فاقد بیمه می باشد. طبق سند رهنی شــماره 113832-90/6/19 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شــهر اصفهان، در رهن بانک کشاورزی اصفهان 
واقع میباشد از ساعت 9 الی 12 روز یكشنبه مورخ 95/11/10 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی- چهار راه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 1/091/100/000 ریال ) یک میلیارد و 
نود و یک میلیون و یكصد هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنكه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/06 درج و منتشــر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید 
 را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد 
و امالک سپرده نماید.  م الف:22521 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)548 کلمه، 

6 کادر(
رای اصالحی

پیــرو رای 2618 مــورخ 95/9/3 خانم حســنی جــان مختاری پــالک صحیح 88 
اصلی می باشــد که اشــتباها 84 اصلی درج شــده است. بدین وســیله اصالح می 
 گردد پالک صحیح 88 اصلی می باشــد.  نبی ا... یزدانی رئیس ثبت اســناد و امالک 

خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

9/91 شــماره صــادره : 1395/43/300318 نظر به اینكه تحدید حدود ششــدانگ 
یكباب خانه پالک شــماره 18/8538 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام حســن رحیمی رنانی، ش.ش 55 فرزند فتح اله 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 
دوشنبه مورخ 95/9/29 ســاعت 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 مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: شــنبه 1395/09/06 م الف: 27016 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان ) 147 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/92 صادره: 1395/43/300637 نظر به اینكه محسن یوسفی جوزدانی احد از ورثه 
عباس یوسفی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 39796 مورخ 1395/08/12 
دفترخانه 64 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالكیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شماره: 12/2906 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 38074 صفحه 
226 دفتر جلد 348 امالک تحت شــماره چاپی 2/952691 صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند انتقال اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالكیت 
مرقوم در اثر عدم آگاهی از چگونگی مفقود شدن، مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالكیت المثنی نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالكیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالكیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 

صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 26976 اداره ثبــت اســناد و امالک غــرب اســتان اصفهــان ) 220 کلمه، 

2 کادر(  
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پیشنهاد سردبیر:
زمین خواری، تجاوز به حقوق مردم است 

مسئول سازمان بســیج مهندســین صنعت چهارمحال و بختیاری 
از طراحی ســامانه پایش و عارضه یابی100 واحد صنعتی به دست 

بسیجیان قشر مهندسین صنعتی خبر داد.
پژمان مختاری اظهــار کرد: کمک به ارتقا کارآمدی نظام اســامی 
 در عرصه های ســازندگی، اقتصــادی، علمی، فنــاوری و مدیریتی 
با تربیت مهندسین تراز انقاب اســامی و حفظ و گسترش فضای 
 ارزشی در جامعه مهندســین جهت تحقق جامعه پیشرفته اسامی 

از رسالت های مهم سازمان بسیج مهندسین صنعتی است.
مختاری افزود: توسعه و تعمیق فرهنگ و ارزش های انقاب اسامی 
و روحیه جهادی، کمک بــه ارتقا و کارآمدی نظــام در عرصه های 
اقتصادی، علمی و پژوهشــی و حضور موثر و کارآمد در عرصه های 

فنی و مهندسی کشور را از اهداف کان این سازمان است.
وی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای ســال جاری 
در حرم رضوی در خصوص تعیین ده محور اساســی نجات اقتصاد 
کشور  اظهار کرد: این ســازمان در چارچوب این محورها برنامه های 

مختلفی در دستور کار خود قرار داده است.
مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی ادامه داد: تقویت و توسعه 
کلینیک صنعت در جهــت ارایه خدمات مشــاوره ای به واحدهای 
 صنعتی، تولیــدی و خدمات مهندســی به منظور حل مشــکات 
و معضــات پیــش روی صنعــت، بــا اســتفاده از ایجاد شــبکه 
گســترده ای از مهندســین و متخصصین صنعتی بســیجی، ایجاد 
شــبکه و کارگروهای ترویج بهینه ســازی مصرف انــرژی با هدف 
کمک به فرهنگ ســازی اصاح الگــوی مصرف انــرژی در صنایع 
و مصارف خانگــی و ایجاد کارگاه های در ایــن خصوص با همکاری 
شرکت توزیع برق استان در کانون های بســیج مهندسین صنعتی 
در شهرســتان های شهرکرد، بروجن، فارســان و لردگان را از جمله 
مهم ترین برنامه های در حال اجرا در چارچوب بیانات رهبری است.

 وی به اجــرای بازدیدهای علمــی از صنایع و کارخانجات کشــور 
با هدف آگاهی از پیشرفت های صنعتی، معدنی و تحقیقاتی و پایش 
و عارضه یابی ازصنایع بحران زده، نیمه فعال و راکد اشــاره و تصریح 
کرد: در جهت آشنایی با معضات صنایع و حل بحران ها و همچنین 
رفع موانع تولید و برگشــت صنایع و واحدهــای تولیدی به چرخه 
تولید، ســه گروه جهادی تخصصی با حضور شصت نفر از بسیجیان، 
موفق به طراحی ســامانه ای جهت پایــش و عارضه یابی100 واحد 
صنعتی استان برای اولین بار در کشور شدند که جمع آوری اطاعات 
و وارد کردن آنها به این ســامانه یک ماه به طول انجامید و اطاعات 
ثبت شده پس از بررسی در کارگروه های تخصصی با مشاوره رایگان 

راهکارهای بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید ارایه شد.
مختاری با اشــاره به برگزاری اردوهای جهادی یک روزه و سه روزه 
با شرکت مهندسین متخصص بســیجی در جهت محرومیت زدایی 
در عرصه های فرهنگــی، علمی، آموزشــی و عمرانــی در مناطق 
محروم اســتان، تصریح کرد: برگزاری کارگاه های کارآفرینی جهت 
بســیجیان متخصص فاقد شغل جهت ایجاد اشــتغال پایدار از یک 
سو و کمک به اقتصاد کشور در قالب اقتصاد مقاومتی، ایجادتعامل با 
واحدهای صنعتی استان در جهت به کارگیری مهندسین متخصص 
برای ایجاد اشــتغال و ارتقا تولیدات واحدهای صنعتی و همچنین 
گرامیداشت دهم تیرماه، روز قشر بسیج مهندسین صنعتی و تجلیل 
از بسیجیان برتر به مناســبت روز صنعت و معدن با مشارکت صنایع 
 و معادن اســتان را از دیگر برنامه های اجرا شــده در این ســازمان 

هستند. 
وی به برنامه های سازمان بســیج مهندسین صنعتی در هفته بسیج 
اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست های روشنگری و گفتمان سازی 
در خصوص مســائل سیاســی روز، انقابی گری و استکبارستیزی، 
حضــور اعضای بســیج مهندســین صنعتــی در همایــش بزرگ 
بسیجیان در پنجم آذر، افتتاح کانون بســیج مهندسین صنعتی در 
 شــرکت توزیع برق اســتان، برگزاری کارگاه ها و بازدیدهای علمی 
در کانون های بســیج مهندســین صنعتی از مهم ترین این برنامه ها 
به شمار می روند. مسئول سازمان بســیج مهندسین صنعتی گفت: 
در حال حاضــر بیش از1500 نفر از  مهندســین رشــته های برق، 
الکترونیــک، صنایع، معدن، زمین شناســی، کامپیوتــر، مخابرات، 
مکانیک، فیزیک، شــیمی و ... عضو بسیج هســتند که از این میزان  

نزدیک به30 درصد را  خواهران تشکیل می دهند.

 مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیاری گفــت: تاکنون 
هیچ مــوردی از آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان در این اســتان 
 مشــاهده نشــده اســت. عبدالمحمد نجاتــی چهــارم آذرماه 
در نخســتین ســتاد آنفلوآنزای فوق حاد پرنــدگان چهارمحال 
و بختیاری اظهار کــرد: اداره کل دامپزشــکی اســتان با انجام 
آزمایشات الزم و طرح های پایشــی نمونه برداری از طیور سنتی، 
مســتقر در تاالب ها و واحدهــای صنعتی اقدامــات الزم را برای 

پیشگیری از بروز این بیماری در استان انجام داده است.
وی افزود: کنترل مبادی ورودی، ممنوعیت صید پرندگان وحشی 
به ویژه در حاشیه تاالب ها، قرنطینه کردن محموله های مشکوک، 
واکسیناسیون افراد در معرض خطر، تامین داروهای ضد آنفلوآنزا 
و نمونه گیری از پرندگان وحشی مستقر در تاالب ها از مهم ترین 
 اقدامات برای جلوگیری از شــیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 

در استان محسوب می شود.
 نجاتی تصریح کــرد: در صورت مشــاهده بیمــاری آنفلوآنزای 
فوق حــاد پرندگان در اســتان، مســئوالن و اعضای این ســتاد 
آمادگی کامــل بــرای مدیریــت و مقابله بــا پیامدهــای این 
بیماری را دارند. معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
 چهارمحــال و بختیاری نیز گفــت: فرمانداران شهرســتان های 
9 گانه استان باید نسبت به تشکیل و فعال کردن ستاد آنفلوآنزای 

فوق حاد پرندگان اقدام کنند.
خدابخش مــرادی نافچــی اضافه کــرد: به منظور پیشــگیری 
از ورود و شــیوع بیمــاری آنفلونــزای فــوق حاد پرنــدگان در 
 اســتان باید نســبت به ارایــه راهکارهــای آموزشــی و علمی 

به مردم اقدامات الزم را انجام داد. 
وی خاطرنشــان کرد: به همین منظور ممنوعیت شکار پرندگان، 
 برخــورد قانونی با متخلفــان، قرنطینه محموله های مشــکوک 

و اطاع رسانی به مردم باید مورد توجه باشد.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت استان خبر داد:

طراحی سامانه پایش و عارضه یابی 
100 واحد صنعتی به دست بسیجیان

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در استان مشاهده نشده است

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان 
 چهارمحال و بختیــاری از پایان کشــت گندم آبــی و دیم 

در استان خبرداد.
به نقل از روابط عمومی ســازمان جهادکشــاورزی اســتان، 
حمیدرضا دانش با اعام این خبر، اظهار کرد: کشــت پاییزه 
گندم از 15مهرماه شروع وتا 25 آبان ادامه داشت که درسال 

جاری سطح زیر کشــت گندم 23 هزار هکتارآبی و37200 
هکتار دیم است.

وی با اشاره به اینکه سعی شــده بارعایت اصول فنی از قبیل 
توزیع بذراصاح شده کشت انجام شــود که در همین راستا 
بیش از دو هزارتن بذر اصاح شده گندم دیم و1500 تن بذر 
گندم آبی بین کشاورزان توزیع شده است، اضافه کرد: تاریخ 
کشت مناسب، آماده ســازی مطلوب زمین و کشت مکانیزه، 
استفاده ازدستگاه برای کشت مستقیم، تغذیه بذر و استفاده 
بهینه ازکودهای شــیمیایی، آبیاری به موقع، رعایت اصول 
 فنی و آموزش کشاورزان در زمینه های فوق انجام شده است.

دانش تصریح کرد: امیدواریم با بارندگی های مناسب درطول 
فصل زمســتان که متاســفانه تاکنون نامطلوب بوده است، 
بتوانیم تولید بیشــتری درســال های آینده در زمینه طرح 

خوداتکایی داشته باشیم.
معاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی 
اســتان گفت: در راســتای خوداتکایی گندم، درسال جاری 
میزان خرید تضمینی گندم درکشــور به رکورد بی سابقه ای 
 رسید که نسبت به ســال گذشــته 17درصد افزایش تولید 

داشته است.

فرماندار شهرســتان شــهرکرد با بیان اینکه زمین خواری 
تجــاوز به حقوق مردم اســت، گفــت: با توجه بــه تغییر 
 کاربــری زمین های مجاور شــهرها و روســتاها در برخی 
 از مناطق، برخورد دســتگاه های اجرایی بــا زمین خواران

تشدید شود.
حمید ملک پور در ســتاد مبارزه با زمین خواری شهرستان 
شــهرکرد با اشــاره به اراضی تغییر کاربری شــده، اظهار 
کرد: قســمتی از زمین های مجاور شهرها و روستاها بدون 
کسب مجوز به زراعی و مســکونی تغییر کاربری شده که 

دستگاه های مرتبط باید با متخلفان برخورد کنند.
وی با اشــاره به ضرورت اجرای احکام صادر شــده در این 
زمینه، اضافه کرد: دســتگاه های مجری با متخلفان بدون 
هیچ گونه گذشت و با شدت طبق نظر مقام قضایی برخورد 
 کنند و در حقیقت دســتگاه های اجرایی بــا رعایت قانون 
و مقررات و پرهیز از هر گونه حاشــیه احکام را اجرا کنند.

فرماندار شهرســتان شــهرکرد بیان کرد: براساس قوانین 
مربوط به حفظ اراضی زراعی و باغی هر گونه تغییر کاربری 
در اراضی کشاورزی و ساخت وســاز در مزارع و باغ ها بدون 
مجوز جهاد کشــاورزی ممنــوع و با متخلفان به شــدت 

برخورد می شود.
وی با بیان اینکه زمین خواری تجاوز به حقوق مردم است، 
 گفت: پدیده زمین خواری ســبب کاهش ســطح اراضی 
و منابع ملی، کاهش ســرانه ملی، افزایــش آلودگی هوا، 
نابودی خــاک و در نتیجه کاهش ســطح اراضی مرغوب 

کشاورزی و باغی می شود.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گفت:

پایان کشت گندم آبی و دیم در استان
فرماندار شهرستان شهرکرد:

زمین خواری، تجاوز به حقوق مردم است 

شهرستان

فرهنگی،  میــراث  مدیرکل 
صنایع دســتی و گردشگری 
استان گفت: عملیات اجرایی 
تعمیر و مرمت مسجد جامع 
باباحیــــدر در شهرســتان 

فارسان آغاز شده است.
بهمن عسگری ســوادجانی 
بــا اعام ایــن خبــر، اظهار 
کــرد: ایــن عملیــات بــا 
هــــدف تکمیل  شبسـتان 
 بازسازی شــده، جمع آوری

دیوارحصارالحاقــی و اجرای 
مجدد به صورت سنتی همگون بر اساس طرح مرمت اضطراری، سفید کاری و بندکشی 
بنا از محل اعتبارات اباغی در ماه جاری آغاز شد. وی افزود: این عملیات با اعتباری بالغ 
بر یک میلیارد و350 میلیون ریال آغاز شده است. عسگری ســوادجانی با بیان اینکه 
 قدمت تاریخی بنای مذکور مربوط به دوره قاجاریه است، گفت: این بنا در سال 1388

 به شــماره 28166 در فهرست آثار ملی کشــور به ثبت رســید. وی خاطرنشان کرد: 
شهر باباحیدر در فاصله10 کیلومتری شهرستان فارسان واقع شده که دارای جاذبه های 
طبیعی و آثار تاریخی است که حتما باید برای حفظ این آثار اقداماتی انجام شود و شروع 
عملیات ترمیم این مسجد در راستای همین موضوع است چراکه این آثار قابلیت جذب 

توریست دارند که می تواند به اقتصاد شهر بابا حیدر نیز کمک کند.

ســرهنگ پیــام کاویانــي 
رییس پلیس امنیت عمومي 
فرماندهي انتظامي اســتان 
اظهار کــرد: در پي کســب 
خبري مبني بر دپوي مقادیر 
زیادي لوازم آرایشــي قاچاق 
در یــک انبــار کاال در قطب 
صنعتي بروجــن برای عرضه 
 در بــازار بررســي موضــوع 
در دستور کار ماموران دایره 
مبارزه با کاالي قاچاق پلیس 
بروجن  شهرســتان  آگاهي 

 قرار گرفت.  این مقام انتظامي خاطرنشــان کرد: در بازرسي از این مکان یک هزار و420 
قلم لوازم به ارزش یک میلیارد ریال کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد. 

ســرهنگ کاویاني ادامه داد: در عملیات دیگري توســط ماموران اداره نظارت بر اماکن 
عمومي پلیس امنیت عمومي استان با هماهنگي مقام قضایي در بازرسي از یک باب انبار 
مواد غذایي در شهرکرد هشت هزار و530 قلم مواد خوراکي خارجي قاچاق به ارزش670 

میلیون ریال حین حمل جهت عرضه در بازار کشف و یک نفر دستگیر شد. 
 وي در پایان با اشــاره به معرفــي متهمان به مراجــع قضایي از عموم مردم خواســت 
 تا فعالیت هاي مشــکوک در زمینه خریــد و فروش، نگهداري و حمــل کاالي قاچاق را 

به مرکز فوریت هاي پلیسي اطاع دهند.

نشست کتابخوانی تخصصی 
راهبــران تربیتــی مدارس 
اســتان در جهــت فزایش 
توانمنــدی هــای مربیان 
 پرورشــی مدارس اســتان 

در شهرکرد برگزار شد.
معاون پرورشــی و فرهنگی 
 آمــوزش و پرورش اســتان 
با اعــام ایــن خبــر بیان 
 داشت: در راســـتای اجرای 
تفاهم نامه همکاری با اداره 
کل کتابخانــه های عمومی 

استان و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین قشــر فرهنگی استان، نشست کتابخوانی 
 تخصصی پیرامون مطالعات » روانشناســی خانواده، ســامت و بهداشــت روانی « 

در شهرکرد برگزار شد. 
جهانبخش علیزاده معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان افزود: در این 
نشســت60 نفر از مربیان پرورشــی منتخب مدارس آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 

شهرستان شهرکرد، بن، سامان و الران شرکت داشتند. 
وی، توانمندســازی و ارتقای مهارت های حرفه ای مربیان پرورشی مدارس استان، 
 ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و تحقیق، آشــنایی با روش های نوین مطالعه موثر 

و ترویج فرهنگ مطالعه در مدارس استان را از اهداف این نشست بیان کرد.

مسجد جامع باباحیدر 
تعمیر و مرمت می شود

توقیف کاالي قاچاق در استان 
هنگام عرضه در بازار 

نشست کتابخوانی تخصصی 
راهبران تربیتی مدارس

بسیج

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان از ثبت نام بیش 
از 6 هزار نفر متقاضی شــغل در ســامانه رصد در این استان 
 خبــر داد. عباس جزایری اظهــار کرد: طی امســال، 6 هزار 
 و 278 نفــر به منظــور بهره منــدی از فرصت های شــغلی 
 در ســامانه رصــد تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان 

چهارمحال و بختیاری ثبت نام کرده اند.
جزایری ادامه داد: از مجموع این تعداد بیش از 4 هزار و390 
مرد و بیش از یک هزار و880 زن بودند که براســاس این آمار 

70 درصد را مردان و30 درصد را زنان تشکیل می دهند. 
وی بیان داشــت: از مجموع متقاضیان ثبت نام شــده در این 
سامانه 4 هزار و 768 نفر با خوداشتغالی مشغول به کار شده 

که 76 درصد مجموع متقاضیان را تشکیل می دهد.
جزایری اضافه کرد: یک هزار و510 نفر در حوزه اشتغالزایی 
بوده که 26 درصد کل متقاضیان اشتغال در استان را به خود 

اختصاص داده اند.
وی با اشــاره به اینکــه تقاضای ایــن افراد برای اشــتغال 
در بخش هــای مختلــف بــوده اســت، افــزود: از مجموع 
ثبت نام شــدگان در ســامانه رصد 694 نفر در بخش صنعت 
مشــغول شــده که بیش از 11 درصد این افراد را تشــکیل 

می دهند. 
 جزایری خاطرنشــان کــرد: تاکنــون بیش از 4 هــزار نفر 
در بخش خدمات مشغول به کار شده اند که بیش از 86 درصد 
 را تشــکیل داده اند. جزایری با تاکید بر لزوم ایجاد اشــتغال 
در بخش های مختلف به ویژه بخش کشــاورزی تصریح کرد: 
در بخش کشاورزی یک هزار و 581 زمینه شغلی فراهم شده 
که بیش از 25 درصد مجموع متقاضیان اشــتغال نام نویسی 
شده در سامانه رصد را در استان تشــکیل داده است. وی، بر 
لزوم افزایش میزان اشتغال در استان تاکید کرد و گفت: ایجاد 
 اشــتغال در حوزه های مختلف از طریق ارایه تســهیات و ... 

از سوی این اداره کل انجام می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛

ثبت نام بیش از 6 هزار نفر 
متقاضی شغل در سامانه رصد

معاون حوزه هــای چهارمحــال و بختیاری گفــت: ای کاش 
رییس جمهور با همین جدیت که لغو ســخنرانی یک نماینده 
مجلس را پیگیری کرد، شــعار اقدام و عمــل، تحقق ثمرات 
برجام، پیگیری فساد 8 هزار میلیاردی و فیش های نجومی و... 

را هم پیگیری می کرد.
 حجت االسام و المسلمین علی اکبر آقابابایی صبح پنجشنبه 
در گفت وگو با خبرگزاری فارس  با اشــاره بــه اینکه با نزدیک 
شدن به ماه های پایانی عمر دولت یازدهم مردم توقعات زیادی 
در زمینه های مختلــف از دولت دارند، اظهار کرد: به واســطه 
 وعده های انتخاباتی داده شــده که متاسفانه بســیاری از آنها 
بر روی زمین مانده اســت و در شــرایطی که حرف از برطرف 
شــدن معضات اقتصادی در100 روز و حل تمام مشــکات 

کشور با طلوع خورشــید تابان برجام زده می شد مردم اتفاق 
ملموس و خوش آیندی از ناحیه دولت در زندگی خود احساس 

نمی کنند.
معاون حوزه های علمیه اســتان با انتقاد از نحوه برخورد دولت 
 با لغو ســخنرانی اخیر که در مشــهد اتفاق افتــاد، بیان کرد: 
 در شــرایط فعلی، جامعه ما انتظارش از شخص رییس جمهور 
و کابینه محترم این است که دغدغه اول و آخرشان عمل به این 
وعده های محقق نشده باشــد نه اینکه انرژی خود را صرف لغو 

سخنرانی یک نماینده مجلس بکنند.
 آقابابایی با اشــاره به اینکه در بحبوحه مشــکات اقتصادی 
و بیکاری امروز کشــور لغو ســخنرانی یــک نماینده مجلس 
 اولویت کشور نیست، خطاب به رییس جمهور بیان کرد: کاش 

رییس جمهور با همین جدیت و ســرعت عمل فوق العاده ای 
 که در فرمــان دادن به دو وزیر کشــور و دادگســتری و نامه 
به رییــس قوه قضاییه در رابطه با پیگیری لغو ســخنرانی یک 
نماینده مجلس نزدیک به طیف سیاســی خود داشتید همین 
سرعت عمل و جدیت را در پیگیری شعار اقدام و عمل، تحقق 
وعده100 روزه، تحقق ثمــرات برجام که مدعیش بودید، حل 
مشکات رکود و بیکاری که در دولت شما بیش از پیش نمود 
 دارد، پیگیری فســاد 8 هزار میلیــاردی و فیش های نجومی 

و انواع و اقسام مشکات دیگر داشتید.
آقابابایی بــا تاکید بر اینکه مشــکل مردم این سیاســی بازی  
 نیست، خاطرنشان کرد: چرا یک موضوع دست چندم را تبدیل 
به موضوع اصلی می کنید، قطعا شــأن رییس جمهور پیگیری 

لغو یک سخنرانی فارق از حق یا ناحق بودن آن نیست.
وی افزود: نزدیک به هفــت ماه از انتشــار فیش های نجومی 
می گذرد ولی هیچ اراده ای برای پیگیری آن وجود ندارد و واقعا 
برای عموم مردم سوال اســت که آیا می شود در نظام اسامی  
کارگزاران این نظــام حقوق های کذایی بگیرنــد و آب از آب 
تکان نخورد. وی با انتقاد از نحوه برخورد با حقوق های نجومی 
 تصریح کــرد: مگر مقام معظــم رهبــری در خطبه های نماز 
عید فطر امســال در بحث حقوق های خارج از عرف و شــرع 
نفرمودند که این جور نباشد که ما سر و صدا بکنیم و بعد قضایا 
را تمام بکنیم و به کلی به دســت فراموشی بسپاریم و واقعا که 

چه خوب پیش بینی فرمودند.
اســتاد حوزه علمیه در پایان خطاب به مسئوالن دولت گفت: 
یادتان باشد که شــما با رای این مردم اداره مملکت را به دست 
گرفته اید و موظف هســتید که دغدغه های اصلی این  مردم را 
پیگیری کنید و اگر قرار باشــد که در پیشگاه با عظمت مردم 
ایران اسامی شرمسار باشید به جاست که در این موارد اظهار 

شرمساری بفرمایید.

آقابابایی با تاکید 
بر اینکه مشکل 

مردم این 
سیاسی بازی  

نیست، خاطرنشان 
کرد: چرا یک 
موضوع دست 

چندم را تبدیل 
به موضوع اصلی 

می کنید

با مسئوالن

حبیــب ا... وفایی در ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی 
اســتان، اظهار کرد: تاکنون در این استان به طور مستقیم 
و از محل پرداخت های بانکی مبلغ 119/5 میلیارد تومان 

تسهیات به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان با اشــاره 
به اینکــه از مجمــوع 119/5 میلیارد تومــان پرداختی 
 بانک هــای این اســتان 98/5 میلیــارد تومــان مربوط 
به بخش صنعت و معدن است، گفت: همچنین بانک های 

این استان مبلغ 21 میلیارد تومان به طرح های کشاورزی 
پرداخت کرده اند.

 این مســئول با بیان اینکه پرداخت های صــورت گرفته 
از سوی بانک های استان که به شــکل غیرمستقیم انجام 
شــده، مبلغ 76 میلیــارد و800 میلیون تومان اســت، 
 خاطرنشــان کرد: با توجه به پرداخت های غیرمســتقیم 
و مســتقیم درمجموع، 196 میلیارد و300 میلیون تومان 
جمع کل تســهیات پرداخت شــده در این استان است. 

وفایی افزود: تعداد طرح هایی که از سوی سازمان صنعت، 
 معدن و تجارت اســتان معرفی شــده اند 693 طرح است 
و از ایــن تعداد 327 طــرح همچنان باتکلیف هســتند 
که عمدتا در حوزه کشــاورزی هســتند، به عبارت دیگر 
12 طرح در حوزه صنعــت و معدن، یک طــرح در حوزه 

گردشگری و 314 طرح نیز در حوزه کشاورزی است. 
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تاکید کرد: 
در مجموع 359 طــرح در زمینه صنعت به بانک ها معرفی 
شدند که 57 طرح با مبلغ 88 میلیارد تومان پرداخت شده 
و 29 طرح به مبلغ 21 میلیارد تومــان نیز در مرحله عقد 

قرارداد هستند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

پرداخت 119 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی در استان

معاون حوزه های علمیه چهارمحال و بختیاری:

آقای رییس جمهور اولویت امروز کشور لغو یک سخنرانی نیست
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مفاد آرا)نوبت دوم(
8/465 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

1-رای شماره 8173 مورخ95/06/29 آقای حســین محمدی فرزند مختار بشماره 
کالسه 2890 و به شــماره شناســنامه 31 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1142179621 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 68/33 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 750/2 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشــامل ســند 16954 مورخ 51/03/09 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

2- رای شــماره 4825 مورخ 94/03/28  آقای اصغر محمدی 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 بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ســند رســمی 1073 مورخ 93/12/28 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

3- رای شماره 4240 مورخ 94/03/17 خانم عشرت محمدی جوآبادی فرزند عباس 
بشماره کالســه 3988 و به شماره شناســنامه 9 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142193251 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 481 فرعی از  99 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر ثبت در شامل سند رسمی )وکالتنامه(29455 مورخ 78/04/09  مالحظه 

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

4- رای شماره 8070 مورخ 95/06/28  آقای احمد رحمتی فرزند محمدرضا بشماره 
کالسه 0602 و به شماره شناسنامه 11829 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140371312 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مســکونی تجاری به مساحت 
148 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 3061 فرعــی از 158 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر ثبت در صفحه 476 دفتر 600 مالحظه و محرز 

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

 5- رای شــماره 8353 مــورخ 95/06/31  خانــم فاطمــه فخــاری فرزنــد اکبــر
 بشماره کالسه 0807 و به شــماره شناســنامه 20339 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140202944 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 213/84 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 145 فرعی از  113 اصلــی  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 ســعید مالیی ســهیال مالیــی مالحظه و محرز 

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

6-رای شــماره 7774 مورخ 94/11/25  آقای محمد کاظم رضایی آدریانی فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 3239 و به شماره شناسنامه 109 صادره از عراق به شماره 
ملی 4723522441 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 139/41 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 410 فرعی از  107 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند 103840 مورخ 78/12/36 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

7-رای شــماره 8217 مــورخ 95/06/29  آقــای حســن آقایی فروشــانی فرزند 
عبدالحسین بشماره کالسه 0475 و به شماره شناسنامه 11822 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140494392 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
19/25 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1148 فرعــی 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 شــماره 6533 مورخ 95/05/20 آقای اکبر رحمتی اندانــی  فرزند فتحعلی 
بشماره کالسه 0439 و به شماره شناسنامه 160 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141604515 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102/08 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 334 فرعی از  105 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند 105289 مورخ 79/07/23 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

9- رای شــماره 6800 مورخ 95/05/24 آقای نادعلی خوش اخالق ورنوسفادرانی 
فرزند محمدعلی  بشــماره کالســه 0717 و به شماره شناســنامه 150 صادره از 
 خمینی شــهر به شــماره ملی 1140987348 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به

 مســاحت 133/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2610 فرعی از  87 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 380 دفتر 341 
و دفتر 211 صفحــه 55 و ثبت در صفحه 383 دفتر 341 امالک ســند 32232 مورخ 
 79/04/12 ســند 42615 مورخ 66/09/22 دفترخانه 46 مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10-رای شماره 6608 مورخ 95/05/21  آقای اکبر نوروزی فروشانی فرزند نادعلی 
بشماره کالســه 1290 و به شماره شناســنامه 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 مــورخ 95/03/29  خانــم ســلطنت زمانــی فرزند محمد 
بشماره کالسه 1662 و به شماره شناســنامه 345 صادره از آبادان به شماره ملی 
1817052608 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 500/1 فرعی از  107 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 2852 مورخ 82/04/29 دفترخانه 139 

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

12- رای شــماره 4430 مورخ 95/03/29 آقای حســن پیمانی فروشــانی فرزند 
محمدعلی بشماره کالسه 1661 و به شماره شناسنامه 306 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141606976 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ 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:

13-رای شــماره 5241 مورخ 95/04/31 آقای احمد آقاکوچکی فروشــانی 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 شهرشــامل سند 87414 مورخ 70/07/14 

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

14-رای شــماره 2271 مورخ 94/12/27  آقای عبدالرحمن عابدی خوزانی فرزند 
فتح اله بشماره کالسه 0588 و به شماره شناسنامه 10867 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140361635 نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/58 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 169 فرعی از  172 اصلــی 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 شــماره 3570 مورخ 95/03/18  خانم ســهیال حاجی حیدری فرزند اکبر 
بشماره کالســه 5289 و به شــماره شناســنامه 17486 صادره به شــماره ملی 
1140174002 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/25 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 133 فرعی از  116 اصلــی  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 شماره 3571 مورخ 95/03/18  آقای قنبرعلی کشاورزی  فرزند غالمعلی 
بشماره کالســه 5290 و به شــماره شناســنامه 15465 صادره به شــماره ملی 
1815596181 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/25 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 133 فرعی از  116 اصلــی  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 سید تقی میرعالئی میرآبادی فرزند 
سید ابوالفضل بشماره کالسه 2479 و به شماره شناسنامه 1444 صادره از نجف 

آباد به شماره ملی 1090594151 نسبت 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 شــماره 6767 مورخ 95/05/24  خانم رباب اعمازاده فرزند علی بشماره 
کالسه 0998 و به شــماره شناســنامه 24 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141471248 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/47 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 696 فرعی از 112 اصلــی 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 شــماره 6768 مورخ 95/05/24  آقای علی کاظمی اندانی  فرزند علی اکبر 
بشماره کالسه 0999 و به شماره شناسنامه 3010 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140553712 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
181/47 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 696 فرعی از 112 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 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 نسبت به 3 دانگ مشــاع 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 رســتمی دســتگردی فرزند 
احمد بشماره کالســه 0736 و به شماره شناســنامه 2162 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141330601 نسبت به 3 دانگ مشــاع 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 شــماره ملی 1142375137 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 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 مــورخ 94/09/13 خانم زهرا اســدالهی خوزانی فرزند 
عباسعلی بشماره کالسه 2026 و به شماره شناســنامه 12352 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142338363 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 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 شماره 6615 مورخ 95/05/21  آقای حمید جعفری  فرزند محمود بشماره 
کالسه 1213 و به شماره شناســنامه 1667 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
 1140827952 نســبت به ششــدانگ یکباب خانــه به مســاحت 167/27 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 88 اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل ســند 230677 مورخ 92/11/06 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده 

است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 6546 مورخ95/05/20  خانم طلعت عموئــی خوزانی فرزند فتح 
اله بشماره کالسه 2956 و به شــماره شناســنامه 10729 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140360256 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 171/30 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 336/1 فرعــی 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 شــماره 8368 مورخ95/06/31  حمیدرضا کبیری فرزند حسین بشماره 
کالسه 0593 و به شماره شناســنامه 344 صادره به شــماره ملی 1283597845 
نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 415/82 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 8545 فرعی از  75 ا0صلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل مع الواسطه از مالک رسمی علیرضا آزیدهاک ثبت در صفحه 479 دفتر 

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

27-رای شماره 8354 مورخ 95/06/31 خانم عزت صرامی فروشانی فرزند میرزا 
محمد بشماره کالســه 5581 و به شماره شناســنامه 60 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1141507651 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ  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 شــماره 8355 مورخ 95/06/31 آقای سید حســن مصطفوی فروشانی 
فرزند سید علی بشماره کالسه 0400 و به شماره شناسنامه 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 سید 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 شــماره 6639 مورخ 95/05/23 آقای نبی اله کارخیــران خوزانی فرزند 
نصراله  بشماره کالسه 1380 و به شماره شناسنامه 2095 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141120518 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 147 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 99/1 فرعی از 85 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 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 شــماره 6637 مورخ 95/05/23 آقای نصراله کارخیران خوزانی فرزند 
عباسعلی  بشماره کالسه 1381 و به شماره شناسنامه 261 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141474573 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 147 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 99/1 فرعی از 85 اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 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 شــماره 6786 مورخ 95/05/24 خانم فاطمه صفــار خوزانی فرزند رضا 
بشماره کالسه 0031 و به شماره شناسنامه 6171 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142289745 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
200 مترمربع مفروز ومجزی شــده 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 مــورخ 95/05/24 آقای قدمعلی خدامــرادی فرزند محمد 
بشماره کالسه 0030 و به شماره شناسنامه 1001 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141152096 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششــدانگ 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 شــهر شامل ثبت در صفحه 

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

34-رای شماره 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 ششــدانگ 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 شماره 6744 مورخ 95/05/23 آقای آرش انتظاری خوزانی  فرزند سیف 
داوود  بشماره کالسه 0199 و به شماره شناســنامه 4267 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1142270718 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ 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 مــورخ 95/05/24 خانــم زهــرا جعفــری هرســتانی
 فرزند فتحعلی  بشماره کالسه 0444 و به شماره شناسنامه 2913 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141338149 نسبت به 1 دانگ مشاع 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 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 شماره 6782 مورخ 95/05/24 آقای روح اله کریمی فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0446 و به شماره شناســنامه 234 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141668661 نســبت به 5 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 155 
مترمربع مفروز ومجزی شده 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 سند 192445 

مورخ 88/07/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38-رای شــماره 6524 مورخ 95/05/19 آقای غالمحســین پرنده خوزانی فرزند 
غالم رضا  بشماره کالسه 3105 و به شماره شناسنامه 172 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141488183 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 127/10 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 129 فرعی از  115 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 348 دفتر 563 امالک مالحظه 

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

39-رای شماره 6525 مورخ 95/05/19 خانم ربابه پرنده خوزانی فرزند محمدرضا  
بشماره کالسه 3106 و به شماره شناسنامه 332 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141539731 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 128/85 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 129 فرعی از  115 اصلی  واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت درصفحه 414 دفتر 559 امالک مالحظه و محرز 

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

40-رای شماره 8080 مورخ 95/06/28 خانم محترم شاهین ورنوسفادرانی  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0292 و به شماره شناســنامه 198 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140952171 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1537 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 50/4 فرعــی از  119 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 3852 مورخ 40/08/14 دفترخانه 59  

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

41-رای شــماره 6609 مــورخ 95/05/21 آقای عادل زمانی  فرزند اکبر بشــماره 
کالسه 2756 و به شماره شناســنامه 874 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141318709 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 244/5 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده 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 آقــای حمیدرضا علــی اصغری فرزند 
غالمعلی بشــماره کالسه 1081 و به شماره شناســنامه 1130031561 صادره به 
شماره ملی 1130031561 نســبت به 0/5 دانگ مشاع از ششــدانگ 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 مــورخ 95/05/23 آقــای ماشــاهلل علی اصغــری 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 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:

44- رای شــماره 6630 مورخ 95/05/23 خانم پریســا حاج هاشــمی فرزند ولی 
اهلل بشماره کالســه 0137 و به شــماره شناســنامه 2741 صادره به شماره ملی 
1141298147 نسبت به 2دانگ 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:

45- رای شــماره 6629 مــورخ 95/05/23 خانــم پروین نکویی فرزنــد 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 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:

46- رای شــماره 8350 مورخ 95/06/31 آقای جعفر علی اصغری فرزند غالمعلی 
بشــماره کالســه 1075 و به شــماره شناســنامه 2409 صادره به شــماره ملی 
1141192748 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به صورت صلح 
شــرطی به مســاحت 172/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده 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 شماره 8352 مورخ 95/06/31 خانم مرضیه حاج حیدری ورنوسفادرانی  
فرزند رضا  بشماره کالسه 0133 و به شــماره شناسنامه 7129 صادره به شماره 
ملی 1142296301 نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ 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:

48- رای شــماره 8351 مــورخ 95/06/31 آقــای رجبعلی علی اصغــری فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه 1076 و به شماره شناســنامه 500 صادره به شماره ملی 
1141680475 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به صورت صلح 
شــرطی به مســاحت 172/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده 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 شــماره 8042 مورخ 95/06/28 آقای علیرضا ســعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند احمد بشماره کالسه 0586 و به شماره شناسنامه 562 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141049082 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 222/80 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 104 فرعی از  87 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 24919 مورخ 93/05/02 دفترخانه 301 

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

50- رای شــماره 4793 مورخ 94/03/28 خانم زینب کیانی خوزانی فرزند ابراهیم 
بشماره کالسه 4930 و به شماره شناسنامه 519 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141354454 نسبت به  73 سهم  مشــاع به مساحت 291/73 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 28 فرعی از 165 اصلی  واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 115354 مورخ 83/05/03 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

51- رای شماره 4794 مورخ 94/03/28 آقای عبدالرضا صرامی فروشانی فرزند 
فتح اله بشماره کالسه 4929 و به شماره شناسنامه 143 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141497778 نسبت به  144/5 سهم  مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی 2 طبقه به مساحت 291/73 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 28 فرعی 
از 165 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 118019 
مــورخ 76/01/27 دفترخانه 11 و ثبت در صفحه 130 دفتــر 418 امالک  مالحظه و 

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

52- رای شــماره 4795 مورخ 94/03/28 خانم محبوبه اســدی فرزند قاســمعلی 
بشماره کالسه 4931 و به شــماره شناســنامه 1740406524 صادره از اهواز به 
شماره ملی 1740406524 نسبت به  75 ســهم  مشاع 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 شــماره 8097 مورخ 94/11/30 حمید طاهری فرزند غالمحسین بشماره 
کالسه 3306 و به شماره شناســنامه 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 شــماره 6687 مورخ 95/05/23 آقای علی اکبر آتش جــو  فرزند محمود 
بشماره کالسه 1900 و به شماره شناسنامه 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 شهر شامل سند 49348 مورخ 77/11/13 دفترخانه 
98 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
55- رای شماره 6688 مورخ 95/05/23 خانم زهره گلبان  فرزند مصطفی بشماره 
کالســه 0610 و به شــماره شناســنامه 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 پــالک 7432 فرعی از 75 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 49348 مورخ 77/11/13 دفترخانه 98 

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

56- رای شماره 6655 مورخ 95/05/23 آقای نوروز علی عمادی فرزند رمضانعلی 
بشماره کالسه 3490 و به شماره شناسنامه 154 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141660075 نســبت به  4 دانگ مشاع از ششــدانگ 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:

57- رای شــماره 6654 مورخ 95/05/23 خانم اکرم مانــدگاری اندانی فرزند بابا 
بشماره کالسه 3489 و به شماره شناســنامه 89 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141714574 نســبت به  2 دانگ مشاع از ششــدانگ 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 شــماره 6626 مورخ 95/05/23 خانم لیال علی اصغری ورنوســفادرانی 
فرزند محمد بشماره کالسه 0134 و به شماره شناسنامه 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 شــده از پالک 1 فرعی از 115 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 6966 مورخ 94/06/16 
و سند 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:

59- رای شــماره 6625 مورخ 95/05/23 آقای جعفر علی اصغری فرزند غالمعلی 
بشماره کالسه 1078 و به شماره شناسنامه 2409 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141226960 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ 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 ســند 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:

60- رای شماره 6624 مورخ 95/05/23 آقای ماشاهلل علی 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 ششــدانگ 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 ســند 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 شــماره 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 
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 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 شــماره 0928 مــورخ 95/01/31 خانم اعظم کمالی اندانــی فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 2533 و به شــماره شناســنامه 20221 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1140201751 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 201/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 323/1 و 324 فرعی از 
111 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41721 مورخ 
91/11/26 دفترخانــه 129 ثبت در صفحــه 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 شناســنامه 26 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141724804 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
201/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 323/1 و 324 فرعی از 111 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41721 مورخ 91/11/26 
دفترخانه 129 ثبت در صفحــه 245 و 64 و 73 دفتــر 624 و 308 امالک مالحظه و 

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

64- رای شــماره 8367 مورخ 95/06/31 آقای حمیدرضا خدائی فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 0072 و به شماره شناسنامه 29 صادره به شماره ملی 549970409 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 89/80 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 849 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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 شــماره 8349 مورخ 95/06/31 آقای جواد رحیمی رنانی   فرزند حســن 
بشماره کالسه 1334 و به شــماره شناســنامه 114 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1290130590 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی  به مساحت 
1227/59 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 915 فرعی از 99 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی منیژه همایونی  

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

66- رای شــماره 8348 مورخ 95/06/31 آقای حســین علی محمد شریفی   فرزند 
غالمعلی بشماره کالســه 1179 و به شماره شناســنامه 46 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1289908771 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه موزاییک سازی  به 
مساحت 1247/02 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 915 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه از مالک رسمی منیژه 

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

67- رای شماره 8022 مورخ 95/06/28 آقای علی قصری فرزند رجبعلی بشماره 
کالسه 0204 و به شــماره شناســنامه 65 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141612631 نسبت به ششــدانگ 2 باب مغازه به مســاحت 56 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 115 و 116 فرعی از 85 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 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 آقــای رضا حیدری جوآبــادی  فرزند 
رمضانعلی بشماره کالسه 0328 و به شماره شناسنامه 17 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142191222 نسبت به 3 دانگ مشــاع 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 شماره 6632 مورخ 95/05/23 آقای حمیدرضا حیدری جوآبادی  فرزند 
رضا بشماره کالسه 0329 و به شماره شناســنامه 190 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142481611 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه و طبقه 
فوقانی به مســاحت 101/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 710 فرعی از 
99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 4990 مورخ 

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

70- رای شماره 8060 مورخ 95/06/28 آقای سجاد کریمی فرزند فریدون بشماره 
کالسه 0868 و به شــماره شناســنامه 23 صادره از خمینی شــهر 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 شهر شامل سند 40473 مورخ 91/08/27 دفترخانه 139 

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

71- رای شــماره 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 مساحت 239 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1921 فرعی 
از 72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40473 مورخ 

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

72- رای شــماره 8013 مورخ 95/06/28 آقای مرتضی حیدری هرســتانی فرزند 
محمدعلی بشماره کالسه 0964 و به شماره شناسنامه 7 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142057747 نسبت به ششدانگ 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. 
ادامه در صفحه 9
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
73- رای شــماره 7990 مورخ 95/06/27 آقای اصغر آقا محمدی ورنوسفادرانی 
فرزند حسین بشماره کالسه 0275 و به شــماره شناسنامه 373 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140953923 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
243/28 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3 فرعی از 120 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 4127 مورخ 90/08/07 دفترخانه 322 

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

74- رای شماره 7950 مورخ 95/06/27 خانم عظیمه خلیلی خوزانی فرزند فتحعلی 
بشماره کالسه 2313 و به شــماره شناســنامه 12819 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1142343022 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 127/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 767 فرعی از 82 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 86602 مورخ 91/03/28 

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

75- رای شماره 7951 مورخ 95/06/27 آقای محمد عموئی خوزانی فرزند ابراهیم 
بشماره کالسه 2314 و به شــماره شناســنامه 13763 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1142352463 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 127/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 767 فرعی از 82 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 86602 مورخ 91/03/28 

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

76- رای شــماره 8015 مورخ 95/06/28 آقای چراغعلی افشــاری فراموشجانی 
فرزند تیمور بشماره کالسه 0521 و به شماره شناسنامه 6249 صادره به شماره 
ملی 1159011850 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 95/12 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1250 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 18003 مورخ 95/05/27 دفترخانه 300 مالحظه و 

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

77- رای شماره 6270 مورخ 94/10/29 خانم خدیجه سنائی ورنوسفادرانی  فرزند 
حسن بشماره کالسه 3405 و به شماره شناسنامه 14543 صادره از خمینی شهر 
به شماره 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:

ملکوتــی ناصــر  آقــای   95 /06 /29 مــورخ   8194 شــماره  رای   -78 
 ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی  بشــماره کالسه 5690 و به شماره شناسنامه 63 
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141514206 نســبت به ششدانگ یکباب 
مغازه که 2/15 از ترکه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی ســهم 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 آقــای رحیــم صالحــی فرزند یاری 
جان  بشماره کالســه 0477 و به شــماره شناســنامه 372 صادره به شماره ملی 
5759585363 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 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 ســند 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 آقــای رحیــم صالحــی فرزند یاری 
جان  بشماره کالســه 0416 و به شــماره شناســنامه 372 صادره به شماره ملی 
5759585363 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 216 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 ســند 26872 مورخ 57/08/01 

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

81- رای شماره 8336 مورخ 95/06/31 خانم مینو ملکوتی ورنوسفادرانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 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 
مساحت 322/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2337 فرعی از 87 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 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:
82- رای شماره 8343 مورخ 95/06/31 خانم مریم ملکوتی ورنوسفادرانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0710 و به شــماره 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 شهر 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 مــورخ 95/06/31 آقای حســین ملکوتی فــرزام  فرزند 
محمدعلی  بشــماره کالسه 0712 و به شماره شناســنامه 9 صادره به شماره ملی 
0491033265 نســبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
322/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2337 فرعی از 87 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 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:

84- رای شــماره 8338 مورخ 95/06/31 خانم مهرنوش ملکوتی فرزند محمدعلی  
بشماره کالســه 0708 و به شــماره شناســنامه 17187 صادره به شــماره ملی 
0490168752 نســبت به 0/750 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 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:

85- رای شماره 8341 مورخ 95/06/31 خانم افسر ملکوتی ورنوسفادرانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0709 و به شماره شناسنامه 903 صادره به شماره ملی 
0491058225 نســبت به 0/750 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 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 شماره 8340 مورخ 95/06/31 خانم اختر ملکوتی ورنوسفادرانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0714 و به شماره شناسنامه 200 صادره به شماره ملی 
0490992714 نســبت به 0/750 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 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:

ملکوتــی زهــرا   خانــم   95 /06 /31 مــورخ   8337 شــماره  رای   -87 
 ورنوســفادرانی  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 شده از پالک 2337 فرعی 
از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31179 مورخ 
52/09/07  دادنامه 1387 دادگاه عمومی و فرم 19 دارایی مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 8375 مورخ 95/06/31 خانم عفت امیرخانی فرزند رضا بشماره 
کالسه 0495 و به شماره شناسنامه 86 صادره به شماره ملی 1141024985 نسبت 
به ششــدانگ یکباب باغ دارای اعیانی به مساحت 378/35 مترمربع مفروز ومجزی 
شده 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 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
201 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 249 فرعی از 82 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 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 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
201 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 249 فرعی از 82 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 281 دفتر 433 امالک مالحظه 

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

91- رای شماره 1527 مورخ 95/08/11 خانم رویا سادات الله زار  فرزند نورالدین 
بشماره کالسه 0865 و به شماره شناســنامه 1457 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1289521212 نسبت به ششدانگ 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 شــهر شــامل ثبت در صفحه 86 دفتر 435 امالک مالحظه و محرز 

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

92- رای شــماره 8420 مــورخ 95/06/31 آقای شــکراهلل محمــدی فرزند احمد 
بشماره کالســه 0398 و به شماره شناســنامه 7 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142194485 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 213/30 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 15 فرعی از 99 اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 148804 مورخ 82/11/13 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

93- رای شماره 8421 مورخ 95/06/31 آقای شکراهلل محمدی فرزند احمد بشماره 
کالســه 0399 و به شــماره شناســنامه 7 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1142194485 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 82/85 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 335 فرعی از 99 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 73063 مورخ 66/02/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

94- رای شماره 8091 مورخ 95/06/28 خانم عزت کاکائی فروشانی 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 شده 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 شماره 8071 مورخ 95/06/28 آقای محمد زمانی فروشانی فرزند فتح اهلل 
بشماره کالسه 0056 و به شماره شناسنامه 178 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141521997 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 172/50مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 285 فرعی از 122 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 97423 مورخ 93/07/20 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

95 خانــم مهیــن حــاج مــرادی /06  96- رای شــماره 7969 مــورخ 27/
 ورنوسفادرانی فرزند محمد بشــماره کالسه 0245 و به شــماره شناسنامه 152 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140972243 نسبت به 2 و 47/32 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/28 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2547 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
35903 مــورخ 58/01/12 و 35897 مــورخ 58/01/11 و 40854 مورخ 61/06/20 
 دفترخانه 61 و 27997 مــورخ 91/09/27 دفترخانه 46 مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

98- رای شماره 6622 مورخ 95/05/23 خانم الهام فاضل خوزانی فرزند احمدرضا 
بشماره کالسه 1502 و به شماره شناسنامه 5886 صادره از خمینی شهر به شماره 

ملی 1142286894 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ 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 شهر شامل ســند 205929 مورخ 90/05/10 و 

115402 مورخ 82/05/07 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95 آقــای احمدرضــا فاضــل  /05 /23 6621 مــورخ   99- رای شــماره 
خوزانی فرزند حسن بشماره کالســه 0421 و به شماره شناسنامه 139 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141555875 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه به مســاحت 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 مورخ 82/05/07 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(رای اصالحی

100- پیرو رای شــماره 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
 ورنوســفادرانی فرزند حسینعلی بشــماره کالسه 0232 و به شــماره شناسنامه 
16578 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 1140164635 نســبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 104/62 مترمربع مفروز ومجزی شده 
 از پالک 940 فرعــی از 87 اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ســند 117246 مورخ 84/01/23 دفترخانــه 63 مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شــماره 6271 مورخ 94/10/29 خانم مبینا ثنایی ورنوسفادرانی  فرزند 
مهدی بشماره کالسه 1024 و به شماره شناسنامه 1130420396 صادره از خمینی 
شهر به شماره 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 شــهر شامل ثبت در صفحه 691 دفتر 578 

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

ســتاره محســن  آقــای   95 /07 /26 مــورخ   0624 شــماره  رای   -103 
 ورنوسفادرانی  فرزند حســن بشماره کالسه 4101 و به شــماره شناسنامه 236 
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141071061 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ســاختمان 2 طبقه  به مســاحت 335/35 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 144 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 88822 مورخ 74/11/26 و ســند 1331709 مورخ 80/11/03 
 دفترخانه 63 و 73 و مع الواسطه از مالک رسمی اکبر ستاره  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95 خانــم رضــوان باقرپــور /07  104- رای شــماره 0623 مــورخ 26/
 ورنوســفادرانی  فرزند مرتضی بشماره کالســه 4100 و به شــماره شناسنامه 
22726 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 1140226835 نســبت به 3 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان 2 طبقه  به مســاحت 335/35 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 144 فرعی از 116 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 88822 مورخ 74/11/26 و سند 1331709 مورخ 80/11/03 
 دفترخانه 63 و 73 و مع الواسطه از مالک رسمی 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 اشــتباها 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

تحدید حدود اختصاصی
9/75 شماره صادره : 1395/43/301040 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 
شماره 14/1968 مجزی شده از پالک 14/27 در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مهین عباسی 
بهارانچی فرزند کریم در جریان ثبت است 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 چهارشنبه مورخ 95/10/01 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: شنبه 1395/09/06 م الف: 26849 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ) 153 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

9/1 شماره صادره : 1395/43/300360 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 
شــماره 4276 فرعی از 16/237 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام محبوبه صادقی برزانی 
فرزند عباس مفروز و در جریان ثبت است 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 دوشنبه مورخ 95/09/29 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1395/09/06 م الف: 26625 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ) 153 کلمه، 2 کادر(  
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510420350600354 اجراییــه: شــماره   9 /71
9409980350600692 شماره بایگانی شعبه:940778 بموجب درخواست اجراي 
حکم و شماره دادنامه 9509970350600732 مورخ 95/04/29 شعبه شش حقوقی 
اصفهان محکوم علیه مژگان کیانی فرزند جمشید به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 
سه میلیون و ششصد و ده هزار ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک 94/05/30 
تا زمان وصول محکوم به در حق محکوم له سید مصطفی فاتحی فرزند سید محمود 
به نشانی اصفهان خ احمدآباد پاساژ گلستان ط 3 و کدپستی 8154954311  با وکالت 
امیر حسین معمارزاده فرزند رضا به نشانی سی و سه پل ابتدای چهار باغ باال مجتمع 
باران طبقــه اول واحد 4 و پرداخت حق االجرا در حق صنــدوق دولت. رای صادره 
غیابی میباشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 26591 شعبه 

6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 451 کلمه، 5 کادر(  
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510426825300349 اجراییــه: شــماره   9 /70
9409986825300651 شماره بایگانی شعبه:940737 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509976825300430 محکوم 
علیه ایمان نصیری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و ششصد هزار ریال بابت 
هزینه های دادرسی بانضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ 94/7/5 لغایت وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم 
له سید محمد زمانی فرزند سید فاضل به نشانی اصفهان بلوار کشاورز صد متر بعد 
از سه راه سیمین ساختمان اداری دی طبقه 7 غربی واحد 57 همراه 09132148908 

پرداخت مبلغ 7/000/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 26589 شعبه 

31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 430 کلمه، 5 کادر(  
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510426825300346 اجراییــه: شــماره   9 /69
9509986825300193 شــماره بایگانــی شــعبه:950271 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509976825300792 
محکوم علیه 1- فلور بهادری فرزند شــاهپور 2- حســین صادقی راوندی فرزند 
علی هر دو به نشــانی مجهول المکان محکومند به حکم به الزام خواندگان به انتقال 
ملک پالک یاد شــده و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و هفتاد و شــش هزار و 
یکصد ریال بابت هزینه های دادرســی در حق محکوم له 1- مصطفی ملکیان فرزند 
عبدالرسول 2- بدری سادات فرزند حســین هر دو به نشانی اصفهان خ وحید خ باغ 
 دریاچه پ 47 و 3/363/500 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد.

 محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
 و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال

 به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منــوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.

 م الف: 26588 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 419 کلمه، 4 
کادر(  

اجرایيه
پرونــده:  شــماره    9510426825300333 اجراییــه: شــماره   9 /68
9409986825301031 شماره بایگانی شعبه:941143 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509976825300410 محکوم 
علیه مجید یوسفی به نشانی اصفهان باغ دریاچه پالک 207 محکوم است به پرداخت 
مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتاد میلیون ریال 
بابت هزینه های دادرسی در حق محکوم له هادی نوروی آبادچی فرزند حشمت اله 
به نشانی اصفهان خ امام خمینی کوچه 74 پالک 105 و پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشــد. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 

همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 26586 شعبه 31 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 399 کلمه، 4 کادر(  
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510426825300344 اجراییــه: شــماره   9 /67
9409986825301336 شماره بایگانی شعبه:941494 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976825300418  حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان ردیف دوم و ســوم به پرداخت مبلــغ پنج میلیارد و 
دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و شصت و یک میلیون 
و ششصد و نود و دو هزار ریال بابت هزینه های دادرسی بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 94/12/19 لغایت وصول و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له شــرکت کهربا گستر به مدیر عاملی 
محمد علی حاجی آبادی به نشانی اصفهان ارغوانیه جنب پمپ بنزین شرکت کهربا 
گستر ساختمان ماهان ک .پ 8181234567 ت.ت 09134000074 با وکالت محمد 
باقر مریخی پور فرزند حسن به نشــانی اصفهان خیابان رحیم ارباب مابین فرعی 
11 و 13 مجتمع آریان طبقه دوم واحــد 202 ت.ت 09133150979 و پرداخت مبلغ 
262/500/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیهم 1- شــرکت توسعه 
بازرگانی و گمرکی سخاوت به نشانی تهران منطقه 7 خ خرمشهر )آپادانا( ساختمان 
اطلس پالک 27 طبقه اول واحد 2 ک.پ 1557616944 و 2- امیر ولی زاده به نشانی 
اصفهان خ آپادانا اول جنب بانک ملی پالک 15 ط ســوم واحد 6 و 3- شرکت شکیبا 
آذر به نشانی تهران منطقه 7 خ خرمشهر )آپادانا( ســاختمان اطلس پالک 27 طبقه 
اول واحد 2 ک.پ 1557616944 و 4- حامد دو جهانی به نشــانی مجهول المکان و 
5- سعید سیفایی به نشانی مجهول المکان می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 26587 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 552 کلمه، 6 

کادر(  
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510426825300326 اجراییــه: شــماره   9 /66
9409986825300811 شماره بایگانی شعبه:940907 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509976825300318  حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان 1- ســید جعفر واعظی فرزند سید رضا به نشانی 
اصفهان اتوبان چمران محمد طاهر مجتمع گلها بهار 4 پ 142 و 2- مجید اقا امینیها 
فرزند حسن به نشانی اصفهان خ اردیبهشت بن بست اردیبهشت پ 23 و 3- سید اکبر 
نریمانی فرزند سید میرزا به نشانی اصفهان اتوبان چمران کوچه شهید علیدوستی 

بن بست شهید بهشتی پ 26  به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک 
تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و شصت هزار ریال بابت هزینه های دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له صندوق کارآفرینی امید )صندوق 
مهر امام رضا( به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت 
غربی بین چهار راه ملک و گلزار نبش کوچه 26 صندوق کارآفرینی امید به کدپستی 
8154765317 با وکالت عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشانی اصفهان خیابان 
هشت بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی نرســیده به چهار راه سعدی جنب 
داروخانه عباســی و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت حــق االجرا نیز بر عهده 
محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منــوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 26584 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 531 کلمه، 6 
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پرونــده:  شــماره    9510426825300329 اجراییــه: شــماره   9 /65
9409986825301226 شماره بایگانی شعبه:941359 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509976825300665 محکوم 
علیه سجاد تاجمیر ریاحی فرزند عباس به نشانی اصفهان اتوبان آقابابایی پل غدیر 
خ کوثر پ 33 شرکت ماهان محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اســاس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی و مبلغ نه میلیون و ششصد و ســی و هشــت هزار ریال بابت خسارات 
دادرســی در حق محکوم له مهران ذاکری فرزند مظفر به نشانی اصفهان خ پروین 
ابتدای خ 7 تیر مجتمع اداری تجاری سایروس ط 2 واحد 5 کدپستی 8199943928 
همراه 09131071291 و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریــال بابت حق االجرا نیز بر 
عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
 ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیــه از اعالم کامل 
صورت امــوال به منظور فــرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجــه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین بــه نحوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جــزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 
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10
اتوبوس خصوصی

امروز صبح که از خواب برخاستم عزمم را جزم  سعید نریمانی
کردم تا پس از مدت ها ســنت شــکنی کرده و 
 گــوش بــه فرمــان مســئوالن ،از وســیله عمومــی بــرای رفتــن 
به محل کار اســتفاده کنم. بلکه من هم در پاک سازی هوای ناپاک شهرم 

سهمی داشته باشم. 
گرچه از منزل تا ایســتگاه اتوبوس راهــی نبود، اما احتیاط شــرط اول 
عقل اســت و برای جبران مشــکالت احتمالی چند دقیقــه زودتر قدم 
از خانه بیرون نهــادم، هنوز به ایســتگاه نرســیده بودم که بــا انبوهی 
 از مســافران روبه رو شــدم. چشــمانی نگران کــه به انتهــای خیابان 
 نه چندان شــلوغ دوخته شــده بود تــا کی اتوبــوس موردنظــر از راه 
می رســد. عقربه های ساعت به ســرعت حرکت می کردند ولی اتوبوس 
خیال آمدن نداشــت. کم کم داشــتم از فکر ســفر با اتوبــوس منصرف 
 می شــدم که فریاد آمــد! آمد! بلند شــد. اتوبوســی قدیمــی که گویا 
در مسابقات اتوبوسرانی شــرکت می کند از راه رسید ولی عجب آنکه در 
چند متری ایســتگاه توقف کرد و شــروع به پیاده کردن مسافران کرد. 
جمعیت حاضر هم که  از فرط اشــتیاق و تاخیر دل در دل شــان نبود به 
سرعت به ســمت اتوبوس حرکت کردند. من که محو تماشای این  شور 
و شــوق  بودم برای اینکه از قافلــه عقب نمانم به ســمت اتوبوس رفتم. 
نشــان» بخش خصوصی « بر بدنــه اتوبوس می درخشــید در این  فکر 
 بودم که کــم کم همــه مملکت متعلق بــه بخش خصوصی می شــود 
و داشــتم زور و فشــارها را تحمــل مــی کردم کــه ناگهان بــا صدای 
 خشــن راننده مواجه شــدم، گــوی ماموری کــه زندانیان را بازرســی 
 می کند که مبادا کســی بدون کرایه ســوار شــود. البته جنــاب راننده 
به این بازرســی فرد به فرد بســنده نکرده بود و در چند قسمت اتوبوس 
 انــواع نالــه و نفرین را بــه شــخص فــراری از پرداخت کرایه نســبت 
داده بود. دقت در کار امری پسندیده اســت و همه مردم برای اموال خود 
دلسوز هستند،  اما در قبال اموال عمومی هم این چنین برخورد می شود؟ 

خالصه مطلب کــه اگر برخــی از ایــن رانندگان زحمت کش ســمت 
 های باالتری داشــتند یقینا هیچ مورد دزدی و اختالص در کشــور رخ 
نمی داد. اتوبــوس خصوصی مملو از مســافر بود و راننده بــا این توصیه 
که کمی صبر کنید ایســتگاه بعد خلوت می شود، مســافران را دعوت به 
ســکوت می کرد. شیشــه های کثیف و صندلی های بعضا پاره نشــان 
از عدم رســیدگی به این وســیله نقلیه عمومی داشت. مشــغول برانداز 
درون اتوبــوس بــودم و راننده محترم پــس از تاخیــر طوالنی تصمیم 
به عزیمــت گرفته بود کــه ناگهان ســرو کلــه اتوبوس دیگــری پیدا 
 شــد. وســیله ما همچون خالفکاری که ماشــین پلیس را دیده اســت 
به ســرعت حرکت کرد. آقــای راننده آنچنــان در خیابــان به اصطالح 
الیی می کشــید و ویراژ مــی داد که گویی در مســابقات رالــی داکار 
شرکت کرده اســت. هیچ باورم نمی شــد که یک اتوبوس شرکت واحد 
بتواند با این ســرعت حرکت کنــد ناخودآگاه یاد ســانحه ســال قبل 
اتوبوس شــرکت واحد افتادم و در دلــم آرزو کردم کاش بــا وجود این 
 جمعیت حادثــه ای رخ ندهــد. جناب راننده شــش دانگ حواســش 
 به تعیــب و گریز بــود و زحمــت توقــف در برخــی از ایســتگاه ها را 
به خود نمی داد و با جمله » کسی پیاده نمی شــود ؟! « از بر ایستگاه می 
 گذشــت. در این میان برخی از بانوان و پیرزنان هم بودند که نتوانســتند 
در ایستگاه موردنظر پیاده شوند و به ناچار چند متری را از مسیر رفته  باز 
گشتند. از همه این ها گذشته آنچه دل من را به درد آورد ناله ها و التماس 
های یک پیرزن افغان بود که بر سر مبلغ ناچیز کرایه با جناب راننده وارد 
بحث شده بود و هرچه به همه مقدسات قســم یاد می کرد که من هزینه 
را با کارت پرداخت کرده ام، به خرج راننده نمی رفت که نمی رفت.  قسم 
حضرت عباس برای یک کارت ناقابل؟ شگفتا! کم کم اتوبوس خلوت شد 
تا به ایستگاه پایانی و مورد نظر من رسید هنگام خروج از اتوبوس در نظر 
داشــتم تا به راننده زحمت کش بگویم: قطعا اکثر  مردم ما آنقدر فرهنگ 
دارند که کرایه نــا چیز خود را بپردازند. اما در این میــان افراد ناتوانی هم 
هســتند که حقیقتا توانای پرداخت کرایه را ندارند. رسم انسان  دوستی 
نیســت که عدم پرداخت کرایه بارها به رخشان کشید. گاهی باید از شرم 
نگاهی دست از مال ناچیز دنیا شســت. قطعا هر کار نیکی بی جواب نمی 
نماند و همه چیز در مال و منال  این دنیا خالصه نمی شود. گردش روزگار 
گاهی پیاده ای را سوار می کند و گاهی سواره را پیاده و فقط انسانیت است 

که برای همه باقی می ماند. 
اما تنها نگاهی کردم و گذشــتم و به این فکر فرو رفتم که آیا باز هم سوار 

اتوبوس بخش خصوصی بشوم یا نه؟ 

رشیدپور به حاشیه های ایجادشــده درباره این کلیپ هم اشاره 
 ای گذرا می کند و تاکید دارد که دانش آموز حاضر در این کلیپ 
آن قدر بامزه است که مردم به جای توجه به موضوع اصلی و تاسف 
آور که همان » تمسخر دانش آموز توسط معلم است « بیشتر به 

قیافه بانمک و لهجه نمکی تر پسربچه توجه می کنند. 
 پســربچه ای که در این کلیپ به ســواالت معلم پاسخ می دهد 
و زبانش می گیرد. معلم درحال دست انداختن و به سخره گرفتن 
این کودک است واز هیچ اقدامی برای بامزه ترشدن کلیپ خود و 

گرفتن الیک های بیشتر در فضای مجازی دریغ نمی کند. 
از زمانی که اپلیکیشــین های پیام رســان موبایلی مثل تلگرام 
و واتس آپ فراگیر شــد گاهی خندیدن عده ای از افراد به بهای 

خشک شدن خنده روی لبان دیگران تمام می شود.

» شــیب...بام « شاید اولین استارت بود. اســتارت ضبط پنهانی 
کلیپ های پنهانی در مدارس که به سرعت در شبکه های مجازی 
 پخش و فراگیر می شود.  پخش کلیپ پســر دانش آموز شمالی 
) بیژن استرس ( با آن لهجه بامزه و طرز تلفظ خاص »شیب ...بام« 
تا مدت ها ســوژه مردم شــده بود و همه به آن می خندیدند، اما 
کسی از این ســوی داستان خبر نداشــت. از اینکه همان کلیپ، 
کار را به جایی رســاند که این دانش آموز بعدها از ترک تحصیل 
و آســیب های پخش این ویدئو در زندگی اش گفــت و حاال این 
روزها، همه آن هایی که کلیپ دانش آموز اصفهانی را می بینند، 

 لبخند می زنند. شــاید حتی عده ای باشند که قهقهه هم بزنند، 
 اما کســی به این فکر نمی کند که نکند دانش آموز اصفهانی هم 
به سرنوشــت دانش آموز شمالی دچار شــود. نکند داستان این 
کلیپ، تاثیری مخرب بر روح و روان این دانش آموز داشته باشد؟ 

گفته می شود این دانش آموز ۸ ســاله در مدرسه سیف اصفهان 
درس می خواند و این فیلم چندی قبل توسط مدیران و معلمان 
از وی ضبط شده اســت. یک مزاح بیجا و سخیف که حاال تبدیل 
به یک سوژه ملی شده اســت. نمایشــی مزاح گونه از » کودک 
 آزاری « . همین مسئله باعث شد تا مدیر روابط عمومی آموزش 
و پرورش استان اصفهان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد 
آن هم درشــرایطی که هنوز کلیپ مربوط به این اتفاق رخ داده 
 در مدرسه ســیف اصفهان تا این اندازه فراگیر نشده بود. مجری 
» حاال خورشــید « گفت که اقدام اداره کل آمــوزش و پرورش 
 اســتان اصفهان که جــدای از ماهیت خنده دار بــودن کلیپ، 
به مباحث مربوط به تمســخرصورت گرفت و حاشــیه های آن 
توجه کرده و از بازخواســت معلم خاطی ســخن گفته اند، اقدام 
قابل تحسینی اســت که می تواند منجر به فرهنگ سازی شود. 
علیرضا مهدی، مدیرروابط عمومی آمــوزش و پرورش اصفهان 
خبر داده که معلم و مدیر مدرسه احضار شــده اند و در صورتی 
که خانواده دانش آموز شکایت کنند، این اداره موضوع را پیگیری 
خواهدکرد.  بااین حال؛ محمدحسن قائدی ها، مدیرکل آموزش 

و پرورش اســتان اصفهان در خصوص فیلم منتشر شده از دانش 
آموز اصفهانی گفت که » این اتفاق یک شوخی بوده است. « 

قائدی ها گفته است: هیچ بازرسی از آموزش و پرورش در مدرسه 
حضور نداشــته  و ناظم تنها به دلیل اینکه این دانش آموز خوش 
 صحبت بوده قصد داشــته با او بازی کند که متاســفانه یک نفر 

از این ماجرا فیلمبرداری و آن را منتشر کرده است.

» خنده به چه قیمتی؟ « این را شــاید بهتر اســت همان آقای 
معلمی پاســخ بدهد که به حواشــی و عواقــب احتمالی خنده 
 گرفتن بــه هرقیمتی، فکــر نکــرد. در فیلم به حضــور بازرس 
 آموزش و پرورش اشــاره شده اســت که این موضوع کذب بوده 
و در آن زمان بازرســی به مدرسه اعزام نشــده بود. اما در حالی 
که از منظر مدیرکل آموزش و پرورش اســتان، این موضوع تنها 
یک شوخی بوده، » علی راکی «، روانشــناس کودک که فیلم را 
 هم به صورت کوتاه شــده و هم بــه صورت کامل دیده اســت، 
در گفت و گو با » ایســنا « ایــن رفتار را مصداق کــودک آزاری 
دانسته و گفته: » فیلم نشــان می دهد که ناظم مدرسه، از ابتدا 
 در کمین بوده تا دانش آموز بــدود و او را بگیــرد و با این عنوان 
او برای شــان حرف بزند، زیرا شــکل حرف زدن کــودک برای 
ســایرین مایه تمســخر بوده اســت. رفتاری که انجام شده اگر 
هیچ عواقبی برای ســایرین نداشــته باشد، آســیب بدی برای 
کودک دارد و نخســتین اتفاقی که می افتد این است که نام این 
 کودک سر زبان ها می افتد و مطمئن باشید دردسرهایی برای او 
خواهد داشت که خالی از آسیب نیست. دانش آموز با این کلیپ 
شناخته می شود و برچســب می خورد. « از نظر این روانشناس، 
اتفاقی که برای این دانش آموز رخ داده اســت، مدت ها احساس 
غم، اضطراب و خشم برای کودک ایجاد خواهد کرد. ممکن است 
کودک مرتب از سوی دانش آموزان دیگر مسخره شود و به دنبال 
آن احساس غم به وجود می آید، کودک این اضطراب را دارد که 
چرا نحوه صحبت کردن من این گونه است. خشم، غم و اضطراب 

کودک را فرا می گیرد و تا بزرگسالی با او همراه خواهد بود.

مدیرروابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، چهارشنبه 
 گذشــته اعالم کرد که نتیجــه پیگیری پرونده مربــوط به این 

دانش آموز، تا روز پنجشنبه اعالم خواهد شد. 
تا لحظه نگارش این مطلب خبری در این باره منتشــر نشده بود. 
شاید تنها به جریمه یا تعلیق چندهفته ای معلم ) یا ناظم ( خاطی 
اکتفا شود. شاید معلم یا ناظم اخراج شوند، شاید هم هیچ اتفاقی 
 نیفتد. معلم و دانش آموز از امروز دوباره به مدرســه برمی گردند 

و درس عبرتی برای سایرین می شوند! 
اما آیا واقعا این ماجرا درس عبرت خواهد شــد؟ اگر پاسخ مثبت 
است، چرا هنوز پس از مشــاهده نمونه های مختلف از این دست 
کلیپ های به اصطالح خنده دار، هنــوز هم هرچندوقت یک بار 
باید منتظر ظهور یک فیلم کوتاه یواشــکی ضبط شــده در یک 

مدرسه باشیم که خبر از کودک آزاری می دهد. 
یک روز معلم، دانش آموز را با ترکه تنبیه می کند، روز دیگر آقای 
ناظم یا معلم تصمیم می گیرد دانش آموز بامزه خود را دستاویز 

الیک شدن کلیپ خود در تلگرام و اینستاگرام و غیره کند ...!

به بهانه کلیپ دانش آموز اصفهانی مدرسه سیف:

» کودک آزاری « به سبک جدید!

یادداشت 

با مسئوالن

اخبار حوادث

 اخاذي 10 میلیاردي هكر 
از دارندگان گوشی همراه

95 واحد صنفي متخلف 
در اصفهان پلمب شد

10دستگاه وسیله نقلیه کشف 
و به مالباختگان تحویل داده شد

آتش سوزی در خیابان امام خمینی)ره( 
منجر به مرگ دو نوجوان شد

پیشنهاد  سردبیر:
»کودک آزاری« به سبک جدید!

رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین، بســیج را دریای 
خروشــان اخالص، فداکاری و ایثــار توصیف کــرد و گفت: 
 پایگاه هــای آن، میدان های بزرگی از فعالیت های جوشــان 
و خالقیت است. ســردار سرتیپ بســیجی محمدرضا نقدی 
 در ســومین جشــنواره مالک اشــتر، بــه دیدار بســیجیان 
 بــا رهبــر معظــم انقــالب اســالمی اشــاره کــرد و گفت: 
معظم لــه در این دیدار تکلیف را روشــن کردند که ســاختار 
بسیج باید چگونه باشــد و هر رده باید برای خود مغز متفکری 
 داشــته باشــد و با هماهنگی با مغز مرکزی خــود به فعالیت

 بپردازد.
خالقیت در پایگاه های بسیج

رییس سازمان بســیج مســتضعفین اضافه کرد، این واقعیت 
اکنون در بسیج وجود دارد و هر پایگاه مقاومت، خالقیت خود 

را دارد.
 سردار نقدی خاطرنشــان کرد: امروز بیشــتر طرح هایی که 
در بسیج وجود دارد طرح هایی است که در یکی از پایگاه های 

بسیج جوانه زده و بعد سراسری شده است.
 جشنواره مالک اشتر 

وی در ادامه به اهداف برگزاری ســومین جشنواره مالک اشتر 
بسیج اشاره کرد و افزود: در این جشنواره 22 کارگروه تشکیل 
شــد که در ٤٦ حوزه موارد برتر انتخاب شــدند کــه در این 

جشنواره معرفی می شوند.
920 برگزیده معرفی می شوند

ســردار نقدی با اشــاره به اینکه در این جشــنواره٩2٠ نفر 
برگزیده شــده اند، ابراز امیدواری کرد: در سال جاری و سال 
آینده به واسطه ابتکارات بسیجیان تاثیرات مثبتی را در تمامی 
حوزه ها در جامعه ببینیم. آییــن تقدیر و تجلیل از فرماندهان 
موفق بسیج در سومین جشنواره سراسری مالک اشتر با حضور 
سردار سرلشکر پاســدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
 پاسداران انقالب اســالمی و٩٠٠ نفر از بســیجیان برگزیده 
در ســالن شــهید فهمیده مجتمع فرهنگی و ورزشــی 5 آذر 

سازمان بسیج مستضعفین در حال برگزاری است.

 ربیس مرکــز برنامه ریــزی و منابــع انســانی وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه امسال تعداد ٤٦ هزار فرهنگی، بازنشسته 
می شوند، گفت: تعداد۷٠٠٠ بازنشســته به دلیل کمبود نیرو، 

ادامه خدمت خواهند داد.
اســفندیار چهاربند درباره تعداد فرهنگیان بازنشسته در سال 
جاری گفت: امسال تعداد ٤٦ هزار فرهنگی بازنشسته می شوند. 
 وی ادامــه داد: احکام ۳٩ هــزار نفر از بازنشســتگان به تدریج 
تا بهمن ماه صادر خواهد شــد و به دلیل کمبود نیروی انسانی، 

تعداد۷٠٠٠ نفر ادامه خدمت خواهند داد.
 رییس مرکــز برنامه ریــزی و منابــع انســانی وزارت آموزش 
و پرورش درباره ساماندهی نیروی انسانی گفت: به دلیل حذف 
 یک پایه، تعــداد ۳2 هزار نفــر از فرهنگیان از دوره متوســطه 

به دوره متوسطه اول و دوم ابتدایی منتقل شدند. 
همچنین ٤5 درصد در دوره اول متوسطه طی دو سال گذشته 

ساماندهی شده اند.
 وی افزود: اســتفاده از همــکاران دبیر در دوره متوســطه اول 

 و دوم ابتدایی به صورت خوشــه ای اســت؛ یعنی دبیر ریاضی
2٠ ســاعت درس ریاضی باید بدهد و در هر دوره ای که به کار 
گرفته می شود باید دارای بازآموزی و آمادگی را در تابستان طی 
کرده باشد. چهاربند یادآور شد: به دلیل بازنشستگی فرهنگیان 
و نقل و انتقاالت، تعــدادی از دبیرانی که به دوره ابتدایی منتقل 

شده بودند، مجددا در دوره متوسطه به کار گرفته شدند.
رییس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش 
تصریح کرد: ایــن موضوع کمک کرد تا بخشــی از عدم تعادلی 
 که به دلیــل حذف یک پایه بــه وجود آمده بود، معتدل شــود 
و این برنامه باید تا دو ســال آینده ادامه پیدا کند. وی همچنین 
درباره جذب۱٠ هزار نیرو طی آزمون استخدامی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش۱٠ هزار نیروی انسانی 
جذب خواهد کرد که این افراد باید پــس از موفقیت در آزمون 
استخدامی، گزینش و مصاحبه دوره یکساله مهارت های معلمی 
را در دانشــگاه فرهنگیان بگذرانند و پس از موفقیت در آزمون 

اصلح این دوره ها، جذب وزارت آموزش و پرورش خواهند شد.

فرد ناشناسي با هک، آي دي گوشي آنها و برداشــت غیر مجاز اطالعات داخل آن 
اقدام به اخاذي از شهروندان می کرد که به دام پلیس افتاد.

ســردار عبدالرضا آقاخاني فرمانده انتظامي اســتان اصفهــان از عملیات پیچیده 
دســتگیري یک هکر جوان که با هک کردن بیش از هزار آي دي گوشي هاي اپل 
اقدام به اخــاذي۱٠ میلیاردي از دارندگان این نوع گوشــي ها کرده بود، توســط 

کارآگاهان پلیس فتاي این فرماندهي خبر داد.
وی اظهار داشت: در پي شکایت تعدادي از شهروندان مبني بر اینکه فرد ناشناسي 
با هک، آي دي گوشي آنها و برداشت غیر مجاز اطالعات داخل آن اقدام به اخاذي 
مي کند، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس فتاي فرماندهي 
 انتظامي اســتان قرار گرفت. وي افزود: به دنبال این شــکایات، تحقیقات وســیع 
 و جســتجو در فضاي ســایبري براي شناســایي و دســتگیري متهم آغــاز و در 
بررسي هاي انجام شده مشخص شــد متهم که از هکرهاي حرفه اي است توانسته 
با استفاده از نرم افزارهاي خاص، آي دي بیش از هزار گوشي اپل را در استان هاي 
مختلف کشــور از جمله تهران و اصفهان هک کند. این مقام مسئول عنوان داشت: 
این فرد عالوه بر دسترسي به اکانت این گوشي ها و فروش آنها اطالعات داخل آن 
را نیز سرقت کرده و طي تماس با دارندگان این نوع گوشي ها به اخاذي و باج گیري 
 از آنان پرداخته بود. فرمانده انتظامي اســتان اظهار داشــت: پیگیري هاي وسیع 
و عملیات پیچیده کارآگاهان پلیس فتا ســرانجام به شناسایي هویت متهم که یک 

جوان 2۸ ساله و ساکن یکي از استان هاي شمالي کشور بود، منجر شد.
وي بیان داشــت: با شناســایي مخفیگاه متهم، ماموران با هماهنگي مقام قضایي 
 در یک عملیات غافلگیرانه وي را دســتگیر کردند که او پــس از مواجهه با مدارک 

و مستندات قوي پلیس مجبور به اعتراف شد.

در راســتاي ارتقا امنیت اجتماعي و ســاماندهي صنوف فاقد پروانه کسب، 
طرح نظارت و کنترل بر اصناف در شــهر اصفهان ٩5 واحد صنفي متخلف 

پلمب شد.
 ســرهنگ اکبر عاصمي رییس پلیس امنیت عمومي استان اصفهان گفت: 
در پي اجراي طرح نظارت بر واحد هاي صنفي توسط ماموران پلیس امنیت 
عمومي اســتان، ٩5 واحد صنفي متخلف شناســایي و با حکم مقام قضایي 

پلمب شدند. 
وی اظهار کرد: در راســتاي ارتقا امنیت اجتماعي و ساماندهي صنوف فاقد 
 پروانه کســب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف در شــهر اصفهان به مدت

۱٠ روز توســط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومي این پلیس اجرا شد. 
وي اظهار داشــت: در این زمینه ماموران نظارت بر اماکن عمومي با اجراي 
طرح مذکور از هزار و۳2٠ واحد صنفي بازدید به عمل آوردند که در نتیجه 
این طرح تعداد ٩5 واحد صنفي متخلف شناســایي و بــا حکم مقام قضایي 

پلمب شدند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نداشتن پروانه کســب و عدم رعایت قوانین 
و مقررات مربوط علت برخورد با این واحدها بوده، اظهار داشــت: در همین 
راستا براي۱۱٠ واحد دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر شد که در صورت عدم 
رعایت موارد تذکر داده شــده با برخورد قانوني پلیس مواجه خواهند شد. 
رییس پلیس امنیت عمومي اســتان اظهار داشــت: طرح ها و برنامه هاي 
 نظارتي پلیس بر واحدهــاي صنفي ادامــه دارد و شــهروندان مي توانند 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت هاي پلیسي 

۱۱٠ اطالع دهند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان گفت: دو پسر نوجوان 
۱2 و ۱۳ ســاله در مغازه لحاف دوزی واقع در خیابان امام خمینی)ره(  اصفهان به 

علت سوختگی و خفگی جان خود را از دست دادند.
محمد شــریعتی با اشــاره به حادثه حریق در خیابان امام خمینی ) ره ( اصفهان 
و مرگ دو نوجــوان اظهار کرد: دو پســر نوجــوان ۱2 و ۱۳ ســاله در یک مغازه 
لحاف دوزی واقع در خیابــان امام خمینــی ) ره ( اصفهان دچــار حریق و حادثه 
 شدند.وی افزود: بر اساس گفته شــاهدان عینی این حادثه بر اثر سوختن تکه هایی 
از لحاف، گاز سیانور تولید می شــود که این گاز یکی از انواع گازهای کشنده است 
که نوجوانان بر اثر انتشــار این گاز دچار خفگی می شــوند. مدیــر روابط عمومی 
 سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی از نوجوانان در این حادثه 
با ســنی کمتر باالی ایوان مغازه در حال استراحت بوده و دیگری جهت درخواست 
کمک از مغازه بیــرون می آید، اما پس از تمــاس با پدر دوباره بــه داخل مغازه باز 
می گردد. وی ادامه داد: با وجود تاخیر در اعالم این حادثه به سامانه ۱25، نیروهای 
 عملیاتی از نزدیک ترین ایســتگاه به محل حادثه اعــزام و همزمان با اطفای آتش، 
 با اســتفاده از پوشــش لباس های ضد حریق به داخل مغازه رفته و اقدام به نجات 
 دو نوجوان گرفتار شده کردند. شریعتی اضافه کرد: آتش سوزی غالبا در میان پنبه 
و مواد سلولزی با سرعت بیشتری شــکل می گیرد و به همین دلیل در این حادثه 
نیز آتش تمامی مغازه را در برگرفته و از ســوی دیگر وجود دودهایی با غلظت باال 
 همچون گوگرد، نیتروژن، اســید هیدروســیانیک در هوای مغازه پخش شده که 

دو نوجوان به دلیل استنشاق دود راهی برای فرار نداشتند. 
 وی در پایــان تاکید کــرد: دو نوجوان پــس از خفگی به علت ناتوانــی از حرکت، 

دچار سوختگی می شوند که متاسفانه این سوختگی منجر به مرگ آن ها شد.

فرمانــده انتظامي کالن شــهر 
اصفهان از تحویل اموال مسروقه 

به مالباختگان خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستي گفت: 
در پي اجــراي طرح اســترداد 
اموال مســروقه به مالباختگان، 
نقلیه  وســیله  تعداد۱٠دستگاه 
مسروقه طي 2٤ ساعت گذشته 
 در شـــهر اصفهـــان کشــف و 

به مالباختگان تحویل داده شد.
 وی اظهار کرد: در راســتاي اجراي طرح ویژه اســترداد اموال مســروقه 
به مالباختگان، ماموران این فرماندهي موفق شدند طي 2٤ ساعت گذشته 

تعداد۱٠دستگاه وسیله نقلیه به سرقت رفته را شناسایي و کشف کنند.
وي تصریح کرد: از تعداد۱٠ وسیله نقلیه کشف شده، هفت مورد اتومبیل 
و سه مورد نیز موتور ســیکلت بودند که بالفاصله پس از کشف این وسایل 

مالباختگان آنها نیز شناسایي و وسایل نقلیه به آنان تحویل داده شد.
 وي افزود: در این طرح تعدادي ســارق نیز دســتگیر و با تشــکیل پرونده 

به مراجع قضایي تحویل شدند.
این مقــام انتظامي با بیان اینکــه یکي از اهداف ایــن فرماندهي خدمات 
 رســاني بهتر به شــهروندان اســت، گفت: ما خدمتگزار مردم با فرهنگ 
و والیتمدار اصفهان هســتیم و افتخار مي کنیم که در این لباس فرصتي 
پیدا کرده ایم تا بتوانیم خدمات ارزنده اي را به شهروندان عزیز ارایه دهیم.

رییس سازمان بسیج مستضعفین:

پایگاه های بسیج میدان بزرگ فعالیت های جوشان و خالقیت است
رییس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش:

۷000 فرهنگی بازنشسته سال آینده ادامه خدمت می دهند

خبر

سفرای کشورهای اســترالیا، افغانستان، انگلســتان، ترکیه، 
سوئد، ژاپن، هلند و نمایندگانی از کشــور های فرانسه، آلمان، 
نروژ، اسپانیا، سوئیس و دفتر سازمان ملل و کمیساریای عالی 
ســازمان ملل در امور پناهندگان از اجــرای طرح CBR ویژه 

پناهندگان معلول در استان اصفهان بازدید کردند.
  مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان در این مراســم با اشاره 
به مشــارکت و همکاری بهزیســتی بــا کمیســاریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل گفت: در تابســتان 2٠۱٦ میالدی 
برنامــه ای برای مشــارکت در حــوزه پناهندگان در اســتان 
اصفهان آغاز شــد که در حــال حاضر حــدود۸٠ نفر معلول 
پناهنده شــناخته شــده که از این تعداد 2٤ نفر زن و مابقی 
 مرد هســتند. این مقام مســئول در ادامه اظهار داشت: ٤ نفر 
به عنوان تســهیل گر از بین خود مددجویان پناهنده انتخاب 
 شــده که در امر خدمت رســانی به مددجویــان، یاری گر ما 
در بهزیستی هستند که البته این افراد حدود ۱2 روز دوره های 

آموزشی تخصصی تسهیل گری را طی کرده اند.
وی در ادامه افزود: مرکز توانبخشــی توکل یکی از۱۷٠٠ مرکز 
 تحت نظارت بهزیستی استان اســت که به عموم افراد چه مرد 
یا زن، پناهنــده یا هموطــن، خدماتی ارایــه می دهد که این 
خدمات طبق متد و روش های روز و همگام و همسو با خدمات 

اجتماعی و مددکاری سراسر جهان است.
دکتر صادقی با تاکید بر دوره های آموزش مهارت های زندگی 
 در کاهــش آســیب های اجتماعــی گفــت: پناهندگانی که 
 از این مرکز خدمات می گیرند در حوزه های مختلف معلولیت 
از جمله نابینا و کم بینا، ناشــنوا و کم شــنوا، معلولین ضایعه 
نخاعی، بیماران اعصاب و روان شناســایی شده اند که تاکنون 
خدمات توانبخشــی به ایشــان ارایه شــده و وســایل کمک 
توانبخشی که با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل تهیه 
شده در اختیار این عزیزان قرار گرفته است. همچنین به منظور 
پیشگیری و کاهش آســیب های اجتماعی در بین مددجویان 
دوره های آموزش مهارت های زندگي خانوادگي، فرزند پروری، 

از جمله کنترل خشم برگزار شده است.
وی خاطــر نشــان کــرد: بیــش از۱٠٠ نفــر از خانواده های 
پناهنــدگان، دوره هــای آموزشــی مهارت هــای زندگــی، 
آموزش حقوق شهروندی، آموزش های پیشــگیری از اعتیاد، 
فرزند پروری جهــت کاهش آســیب های اجتماعی برای یک 

زندگی سالم و سازگار را طی کرده اند.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در پایان گفت: امیدواریم 
در برنامه های آتی در حوزه ســالمندان و مهدکودک همچنین 
برنامه های پیشــگیرانه ویــژه پناهندگان بتوانیــم گام های 

موثر تری برداریم. 

مدیرکل بهزیستی؛

شناسایي 80 نفر معلول پناهنده 
در سطح استان اصفهان

از زمانی که 
اپلیكیشین های 

پیام رسان موبایلی 
مثل تلگرام و 

واتس آپ فراگیر 
شد گاهی خندیدن 

عده ای از افراد 
به بهای خشک 

شدن خنده روی 
لبان دیگران تمام 

می شود

کار به رســانه ملی و برنامه صبحگاهی شبكه سوم سیما هم کشــید. » رضا رشیدپور « تبلت  سما مطیعی
 سامســونگ خود را رو به دوربین گرفته و بــا لبخند از مردم می خواهد گوشــه ای از کلیپ 
خنده دار مربوط به دانش آموز اصفهانی را تماشــا کنند. بعد هم چندباری تاکید می کند که فیلم کامل مربوط به این 
کلیپ در کانال تلگرام » حاال خورشید « قرارداده می شود تا مردم ببینند و احیانا گل لبخند برلبان شان شكوفا شود.

No. 2014  | November  26  ,2016  |  16Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2014 | شنبه 6 آذر  1395 |  26  صفر  1438

تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
شاهزاده ای که پدربزرگ ترامپ را اخراج کرد!

شگفتی ها

فردریش درامپف، فرار از خدمت سربازی و تغییر تاریخ؛

شاهزاده ای که پدربزرگ ترامپ را 
اخراج کرد!

دونالد ترامپ در کمال شــگفتی رییس جمهور آمریکا شــد. پدربزرگ 
دونالد سال ها پیش به مقامات ایالت باواریا التماس کرد تا در آلمان بماند، 
اما شــاهزاده به خاطر فرار پدربزرگ ترامپ از خدمت سربازی مخالفت 

کرد و او به ایاالت متحده دیپورت شد.
اخیرا نامه ای پیدا شده که نشــان می دهد پدربزرگ ترامپ سال ها پیش 
از خدمت سربازی اجباری فرار کرد و ســپس از مقامات باواریا خواست 
تا همچنان اجازه اقامت در آلمان را داشــته باشــد، اما با درخواست وی 
موافقت نشد و او به ایاالت متحده دیپورت شد. به نظر می رسد آن اتفاق 
سال ها بعد ســیر تاریخ را تغییر داد. این نامه رسمی که به صورت دستی 
نوشته شده، توســط یک تاریخدان از یک آرشــیو در آلمان استخراج و 
روز دوشنبه در روزنامه »بیلد« این کشــور به چاپ رسید. تاریخ نامه به 
ســال 1905 میالدی مربوط اســت. فردریش ترامپ، پدربزرگ دونالد، 
به »لوئیت پولد«، شــاهزاده باواریا،  التماس کرد تــا او را دیپورت نکند. 
فردریش با عناوین »محبوب، نجیب، باهــوش و منصف« وی را خطاب 
کرده بود. لوئیت پولد )Luitpold( اما درخواســت کامال چاپلوســانه 
ترامپ بزرگ را رد کرد تا او به ایاالت متحده بازگردانده شود. همین اقدام 
باعث شــد تا دو نســل بعدتر از فردریش، فرزندی به نام دونالد، متولد و 
شهروند آمریکا محسوب شود. در حقیقت، کمی بیش از یک قرن بعد، نوه 

فردریش، رییس جمهور آمریکا شد.
مدتی بعد، فردریش تالش کرد تا با پولی که جمع کرده است، دوباره در 
آلمان مستقر شود اما مجددا دیپورت شــد و به ایاالت متحده بازگشت. 
دونالد ترامپ هفته گذشــته در گفت وگو با نیویورک تایمز گفت: »خب 
او دوست داشت به این کشور بازگردد و در نهایت عاشق این کشور شد.« 
گفتنی است این نامه تنها حاوی اطالعاتی مربوط به تولد فردریش است.

دونالد نیز مانند پدربزرگش در خدمت ســربازی حاضر نشد و در دوران 
جنگ ویتنام، پنج مرتبــه خدمت خود را به تاخیــر انداخت. یکی از آن 
موارد زمانی بود که او به خاطر تشــخیص برآمدگی  استخوانی  در پاشنه 
پا، از دالیل پزشکی برای به تعویق انداختن خدمتش استفاده کرد. چهار 
مورد دیگر نیز تحصیلی بود. نام اصلی پدربزرگ دونالد ترامپ، فردریش 
درامپف )Friedrich Drumpf( بود که پس از مهاجرت به نیویورک 
در سن 16 سالگی در سال 1885 میالدی توانست سرمایه نسبتا خوبی 
برای خانواده اش جمع کند. فردریش به خواهرش در این شهر پیوست و 
6 سال در یک آرایشــگاه کار کرد تا اینکه یک آلمانی زبان، او را به عنوان 
کارآموز خود اســتخدام کرد. فردریش پیش از انتقال به ســیاتل در سن 
22سالگی، به شــمال غرب و کانادا رفت و با سرمایه مادرش در آنجا یک 
رستوران باز کرد و یک ملک در نزدیکی مونته کریستو خرید. وی در سن 
27 سالگی موفق به گشایش چندین رســتوران دیگر از جمله رستوران 
و هتل »نیو آرکتیک« و »اسب سفید« شــد. همچنین گفته شده که در 
هتل پدربزرگ ترامپ چندین روسپی نیز حضور داشتند و مشروبات الکی 
هم در آن سرو می شد. دونالد البته با توجه به ندیدن پدربزرگ خود، این 
ادعاها را رد می کند. فردریش در سال 1902 میالدی به آلمان بازگشت 
و با همسایه قدیمی شان، الیزابت کریســت )چپ( ازدواج کرد. الیزابت، 
مادربزرگ پدری دونالد محســوب می شود. گفته شــده است زمانی که 
الیزابت، پدر دونالد »فردریک کرایست ترامپ« را در سال 1905 میالدی 
باردار بوده، دوباره به ایاالت متحده بازگشــتند. فردریش در سال 1918 
میالدی از دنیا رفت و یــک بار دیگر پیش از مرگ اقدام به بازگشــت به 
آلمان کرد. خانواده ترامپ پس از جنگ جهانی دوم ریشه خانوادگی خود 
را از دیگران، پنهان و در صورت پرسش، خودشان را اصالتا سوئدی معرفی 
می کردند. گفتنی است مادر دونالد ترامپ »ماری آن ترامپ« نیز در سن 
18 سالگی از جزیره لوئیس اسکاتلند به این ایاالت متحده مهاجرت کرد. 

در ســال 1896 میالدی، یک پلنگ به کارل اکلی حمله ور شد و او موفق 
شد با دســتان خالی از پس پلنگ برآید. کارل تاکسیدرمیست بود و پس 
از کشتن پلنگ با آن عکس گرفت.کارل در سال 1896 اولین سفرش به 
آفریقا را انجام داد اما از بخت بدش به ناگهــان یک پلنگ 36 کیلوگرمی 
جلوی راهش سبز شد. کارل هنوز ناپخته بود و اول خیال کرد که موجود 
بین سبزه ها یک گراز زگیل دار اســت. بنابراین تصمیم گرفت تا گراز را با 
کیســه شــکار کند و آن را با خود به آمریکا بازگرداند.اکلی اسلحه اش را 
برداشت و ماشــه را کشــید اما وقتی صدای جیغ جانور را شنید، متوجه 
اشــتباهش شــد: گراز نبود بلکه پلنگ بود؛ هنوز هم زنده بود!کارل که 
قصد نداشت خودش طعمه جانور شود، دو مرتبه دیگر به آن شلیک کرد 
اما تیرش خطا رفت. پلنگ نیز به سمت کارل حمله ور شد.او کامال دست 
پاچه شــده بود و یک بار دیگر شــلیک کرد و فهمید که گلوله اش خالی 
شده است. کارل سپس تالش کرد تا از دست پلنگ فرار کند. او به سرعت 
دوید و در همین حین، تفنگش را دوباره پر کرد اما وقتی برگشت تا به آن 
شلیک کند، متوجه شد که پلنگ به سمتش پریده است. خوشبختانه تیر 
اول به پای پشتِی پلنگ خورده بود و نتوانســت درست فرود بیاید. کارل 
نیز با دستانش گالویز پلنگ شد. پلنگ دندان هایش را در بازوی کارل فرو 
کرده بود. کارل با دست چپ گلوی پلنگ را فشار می داد و دست راستش 
را تا جای ممکــن داخل گلوی حیوان درنده کرده بــود. چند لحظه بعد، 

اکلی متوجه شد که پلنگ دیگر جان ندارد.

مردِم گرسنه موصل

کمبود مواد غذایی در بخش های شرقی آزاد شده شهر موصل، صدها 
نفر از ســاکنان این منطقه را به خیابان ها کشانده است و مواد غذایی 
توزیع شده از سوی دولت عراق و ســازمان های انسان دوستانه نیز 
کافی به نظر نمی رســد. طی روزهای گذشــته محموله 1۴ کامیون 
کمک های انسان دوستانه ارسالی از سوی یونیسف، در میان ساکنان 
شرق موصل توزیع شــده اســت؛ اما به گفته مقامات محلی و ارتش 
عراق، این کمک ها جوابگــوی نیازهای مردم این مناطق نیســت.
توزیع این کمک ها تــا چند روزپیش نیز ادامه یافتــه و دولت عراق 
چندین کامیون مواد غذایی به این منطقه به ویژه محله های تحریر و 
قادسیه ارســال کرده؛ اما به گفته ارتش عراق، این مواد غذایی زود به 
پایان رسیده و سربازان عراقی مجبور شــده اند غذای خود را با مردم 
نیازمند تقسیم کنند. عملیات آزادسازی موصل از اواسط اکتبر آغاز 
شده و همزمان با پیشروی های نیروهای عراقی و پیشمرگه به سمت 
مرکز این شهر، بر شــمار مردمی که از این منطقه می گریزند افزوده 
می شــود. با نزدیک شــدن دامنه این نبردها به مرکز و غرب موصل، 
نگرانی ها نیز از باال رفتن شــمار قربانیــان غیرنظامی افزایش یافته 
اســت. به گفته فرماندگان ارتش عراق که از بخش شرقی وارد موصل 
شــده اند، داعش طی روزهای گذشــته نزدیک به ۶۰ نفر را به اتهام 
همکاری با نیروهای عراقی و ارســال اطالعات به ارتش عراق، به دار 
آویخته است. کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیش بینی 
می کند که تا پایان عملیات آزادســازی این شــهر که به دلیل وجود 
تک تیراندازهای داعش و مین گذاری در همه نقاط شهر، به کندی پیش 
می رود، نزدیک به یک میلیون نفر از ساکنان موصل آواره شوند. این 
نهاد بین المللی می گوید: تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار نفر از ساکنان این 
شهر توانســته اند خود را به اردوگاه های موقتی که در مناطق نزدیک 
به موصل مستقر شده است، برسانند. به گزارش یونیسف، هزاران نفر 
از این غیرنظامیان کودکان هستند که به کمک های فوری نیازمندند 
 و از مشــکالت زیادی به ویــژه ناراحتی های روانی ناشــی از جنگ 

رنج می برند.

در دل تاریخ

قاب روز

چاپ عکس »ایران شــریفی« در روزنامه ها، تالشــی بود برای 
کشــف رد زنی که پلیس نتوانسته بود ســرنخی از او به دست 
آورد. عالوه بر تاثر مرگ فاطمه 5 ســاله، هــر روز بر نگرانی ها 
بابت سرنوشت دختر دیگر، یعنی زهره 10 ساله افزوده می شد. 
50روز پس از کشف جسد فاطمه، مخفیگاه »ایران شریفی« که 
خانه یکی از بســتگانش بود، لو رفت. عاقبت »ایران شریفی« در 
یک محاصره بی سابقه پلیس در خیابان خراسان تهران در حالی 

که قصد فرار داشت دستگیر شد.
این زن حرف نمی زند

» انتقــام« و »حســادت«، ترجیع بنــد حرف هــای »ایران« 
درخصوص توضیح انگیــزه اش برای این کار بــود. »ایران« در 
بازجویی ها گفت: »من 2 بار شــوهر کردم. شــوهر اولم ماشاا... 
خان بود. زندگی خوبی داشــتیم تا اینکه سر و کله رمضان پیدا 
شد. رمضان دوست شــوهرم بود. بعد از مدتی رفت و آمد گفت 
که به من عالقه مند شده است. فشــار رمضان بر ماشاا... خان و 
ناسازگاری من در زندگی با او باعث شد که شوهرم من را طالق 
دهد. پس از گذشت مدتی، با رمضان ازدواج کردم و  ای کاش که 
نمی کردم. تا قبل از ازدواج، رمضان بــه من وعده و وعید داد که 
خوشــبختم می کند و زن اولش را طالق می دهــد. اما من گول 
خورده بودم و او به هیچ کــدام از قول هایش عمل نکرد. من هم 
برای انتقام گرفتن از او و زن اولــش، دختر هایش را دزدیدم...« 

همه این حرف ها شــاید توجیهی بود برای اعمــال »ایران«؛ اما 
هیچ یک از جمالت او نشــانی از این نداشــت کــه بگوید زهره 
کجاســت و چه می کند. »ایران« پس از انتقال به شهربانی برای 
بازجویی، عاقبت ُمهر ســکوتش را شکست و درباره قتل فاطمه 
گفت: »فاطمه را من نکشــتم. او خودش مرد. چنــد روز بعد از 
بردن آنها، فاطمه مریض شــد و تب کرد. تبش آن قدر باال بود 
که جانش را گرفت. من هم چون ترســیده بودم و نمی خواستم 
لو بروم جسدش را داخل آب انداختم. بعد، از ترس آنکه رمضان 

من را پیدا نکند با زهره به بندر انزلی رفتیم.«
از اینجا به بعد مسیر تحقیقات برای پیدا کردن ردی از زهره، به 
بندر انزلی کشیده شــد. تحقیقات محلی ثابت کرد که »ایران« 
و زهره بعد از رســیدن به بنــدر انزلی، چنــد روز در یک خانه 
اجاره ای زندگی کرده اند و طی بازجویــی از صاحبخانه بود که 
ردی از زهره پیدا شــد. مرد صاحبخانه گفت: »آن روز دیدم که 
»ایران« به همراه یک دختر به دنبال جایی برای ماندن است. او 
به من گفت از دست شــوهر خود به همراه دخترش فرار کرده  و 
به خاطر همین از من خواست تا جایی برای ماندن به آنها بدهم؛ 
من هم قبول کردم. چند روز بعد دوســتم کــه عکس »ایران« 
را در روزنامه دیده بود او را شــناخت. وقتــی برای جواب کردن 
»ایران« به خانه رفتم دیدم که دخترش در خانه نیســت. به او 
گفتم می دانم چه کسی هســتی و زهره دختر واقعی تو نیست. 

»ایران« اول گریه کرد اما بعد عصبانی شــد و به من گفت زهره 
را کشــته و در یک چاهی   همان حوالی انداخته است. من را هم 
تهدید کرد که چیزی نگویم چون به خاطر پناه دادن به آنها پای 

من هم گیر است.«
ا ز اینجا به بعــد گفته های ضد و نقیض »ایــران« دیگر کمکی 
به او نمی کرد. تنها کاری که او می توانســت انجام دهد، نشــان 
دادن چاهی بود که زهــره را در آن انداخته. کمی آن طرف تر از 
خانه ای که »ایران« در آن زندگــی می کرد، چاهی بود که زهره 
در آن غرق شده بود. 500 متر جلو تر از چاه، جسد زهره در عمق 

نیم متری زمین کشف شد.
شکستگی مچ دست زهره نشان از آن داشت که او هنگام سقوط 
در چاه دستش شکســته و به خاطر خفگی جان خود را از دست 
داده است. پیدا شدن جسد زهره لب های »ایران« را باز می کند. 
او به ســختی از میان هق هق گریه هایش درباره چگونه کشتن 
زهره گفت: »بعد از مرگ فاطمه عــذاب وجدان یک لحظه هم 
من را   رها نمی کرد. بعد از اینکه فهمیدم عکسم در روزنامه چاپ 
شــده و پلیس به دنبال من اســت تصمیم گرفتم خودم و زهره 
را هم بکشم. زهره، من را دوست داشــت و به من اعتماد کرده 
بود به خاطر همین هر کاری از او می خواســتم انجام می داد. آن 
روز هم او را به کنار چاه بردم و داخل چاه انداختم اما نتوانســتم 
خودم را به داخل چاه پرت کنم. وقتی مرد صاحبخانه فهمید که 
زهره را کشته ام به من کمک کرد جنازه را از چاه بیرون بیاوریم 

و دفن کنیم.«
همه در برابر قانون یکسانند

 دستگیری »ایران« و اعترافات او موجی به راه انداخت که تا قبل 
از آن بی ســابقه بود. تجمع مردمی که خواستار برخورد قانونی 
با »ایران« بودند موجب شــد او به عنوان اولیــن زن در محاکم 
قضایی، حاضر و محاکمه شــود. شــهریور ســال 1350 اولین 
جلسه دادگاه محاکمه جنجالی »ایران شریفی نیا« بود. »ایران« 
در جلســات محاکمه حرف تــازه ای برای گفتن نداشــت جز 
آنکه ابراز پشــیمانی کند. او در روز دادگاه گفت: »مقصر اصلی 
رمضان، پدر زهره و فاطمه اســت که من را وادار به این کار کرد. 
من زنی سفاک و سنگدل نبودم و فقط قصدم این بود که رمضان 
طعم جدایی از بچه هایش را بچشــد.« تا قبل از آن هیچ زنی در 
ایران حکم اعدام دریافت نکرده بود و همین باعث شــد تا دکتر 
ضیاءالدین صفی نیا، رییس شــعبه چهارم دادگاه عالی جنایی 
تهران، طی اظهارنظری عنــوان کند: »در حالی که زن و مرد هر 
دو در همه شــئون اجتماعی از حقوق مساوی برخوردار هستند 
پس در اجرای حکم اعدام نیز نباید میان آنان تفاوتی باشد. تنها 
موردی که به عنوان اســتثنا در ماده ۴6 قانون مجازات عمومی 
مطرح شده، این اســت که زن نباید اعدام شود مگر اینکه حکم 
دادگاه برای ارتکاب قتل عمد باشــد که »ایران شریفی نیا« دو 
فقره قتل عمد مرتکب شده است.« با توجه به محتویات پرونده، 
5 قاضی حکم اعدام »ایران شــریفی نیا« را صادر کردند. پس از 
صدور حکم اعدام تالش های زیادی شــد تا »ایران« بخشــیده 
شــود اما با نتیجه نگرفتن هیچ یک از آنهــا عاقبت »ایران« در 
اواخر تیرماه ســال 51 اعدام و طبق وصیت او، جسدش در قم 

دفن شد.

داستان اولین زن اعدامی در ایران؛

این زن حرف نمی زند
ایــن روزها »چارلــی چاپلیــن کوچک« با وجــود تحمل 
ســختی ها در شــروع زندگــی، شــوق و ســرگرمی را به 
خیابان های دهلی نو آورده اســت. پیرمرد 52 ساله هندی 
که خودش را مانو )Monu( معرفی کرده اســت، از ســال 
201۴ با گریم خاصی، خودش را شــبیه اسطوره هالیوودی 
می کنــد. مانو تنها 76 ســانتی متر قــد دارد و زمانی که از 
لباس و سبیل چارلی چاپلین اســتفاده نمی کند، به عنوان 
»آب فروش« در خیابان های دهلی نو مشــغول به کار است. 
درآمد مانو از تقلیــد چارلی چاپلین، روزانــه حدود 2 یورو 
اســت. وی می گوید: »عصرها لباس چارلی چاپلین را به تن 
می کنم و در اطراف دروازه هند شــهر می چرخم و درآمدی 
کســب می کنم.« پیرمرد هندی در شــهر ناگپور زندگی 
می کرده و هنگام ترک آنجا تقریبا آهی در بســاط نداشته 
است. پس از ورود به دهلی نو نیز به خاطر قد کوتاهش هیچ 
جایی نمی توانست کار پیدا کند و به همین دلیل به گدایی 
رو آورده بود. مانو می گوید: »حدود 25 سال پیش خانه ام را 
ترک کردم و به دهلی نو آمدم. اوایل کنار دروازه هند گدایی 
می کردم.« البته از بخت خوبش، روزی یک زن مهربان او را 
دعوت کرد تا با خانواده اش زندگی کند. آن زن همچنین به او 
کمک کرد تا کنار خیابان آب معدنی بفروشد. از سال 2002 
نیز دکه آب فروشی به دست دخترخوانده 30 ساله آن زن به 
نام »لیپی« افتاده اســت. لیپی هر روز مانو را گریم می کند. 
درآمد روزانه 2 یورویی مانو بیش از درآمد ســابقش است.

البته برخی از مردم شــهر چندان روی خوشی به »چارلی 
چاپلین کوچک« نشــان نمی دهند. لیپی می گوید: »روزی 
چند نفر آمدند و او را چنان محکم زدند که کمرش آســیب 
دید. نمی دانــم چرا بعضی ها این کارهــا را می کنند.« البته 
مانو با وجود سختی های اینچنینی می گوید: »دوست دارم 
منبع درآمدی داشته باشــم تا خرج خانواده ام را بدهم. من 
هرگز شــغلم را ترک نخواهم کرد و همیشه از اینکه مردم را 

بخندانم، خوشحال می شوم.«

چارلی چاپلین

نگاه روز

تجمع مردمی که 
خواستار برخورد 
قانونی با »ایران« 
بودند موجب شد 
او به عنوان اولین 

زن در محاکم 
قضایی، حاضر و 

محاکمه شود

داستان »ایران شریفی نیا« نخستین زن محکوم شده در دادگاه کیفری »ایران«، با ربودن دو دختر ۵ و 1۰ ساله هوویش 
آغاز شد. اوایل مهرماه سال 1۳۴۹ بود که خبر دزدیده شدن فاطمه ۵ ساله و زهره 1۰ ساله از سوی هووی مادرشان، 
تیتر اول روزنامه های زمان خودش شد. تا قبل از پیدا شدن جسد فاطمه در یکی از نهر های کرج، موضوع تنها یک 
انتقام گیری خانوادگی از جنس زنانه بود؛ اما پس از پیدا شدن جسد پتوپیچ فاطمه و وقوع یک قتل سنگدالنه، تالش ها 

برای پیدا کردن »ایران« جدی شد.

شکار پلنگ با دست خالی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2014 | November 26, 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  2014  | شنبه  6  آذر  1395 |  26  صفر 1438

پیشنهاد  سردبیر:
آب در ایران؛ دیروز مقدس و امروز درس عبرت جهانیان سرعت گونه ها برای سازگاری

 با تغییرات جوی کافی نیست

آمار نگران کننده تجارت پرندگان 
در خوزستان

همزمان با روز ملی پرنده نگری؛ 

نشست تخصصی پرنده نگری
 در محیط زیست اصفهان 

کارشناسان حیات وحش معتقدند که بســیاری از گونه ها این 
توانایــی را ندارند که برای حفظ بقا با ســرعت کافی با تغییرات 
اقلیمی سازگار شوند. مطالعه انجام شده روی بیش از۲۵۰ گونه 
 جانوری و گیاهی نشــان می دهد توانایی آنها در ســازگار شدن 
با تغییرات در دمای هوا و بارش باران در آینده ناچیز خواهد بود.

به گفته محققان آمریکایی، دوزیســتان، خزنــدگان و گیاهان 
 به طور خــاص در برابر تغییرات اقلیمی آســیب پذیر هســتند 
 و گونه های استوایی نســبت به گونه های مناطق معتدل بیشتر 
در معرض خطر قرار دارند. برخی از حیوانات قادر هســتند که 
برای مقابله با افزایش دما موقعیت خــود را به لحاظ جغرافیایی 
تغییر دهند، امــا برخی از آنهــا در مناطق دورافتــاده زندگی 
می کنند که قادر به جابه جا شدن نیستند. در بررسی انجام شده 
روی ۲۶۶ گونه جانوری و گیاهی از جمله حشرات، دوزیستان، 
پرندگان، پستانداران و خزندگان مشخص شد که میزان سرعت 

تغییرات برای بقای گونه ها کندتر از تغییرات اقلیمی است.
 به گزارش شــبکه خبری بی بی ســی،  همچنین پســتانداران 
و پرندگان بهتر از خزندگان و دوزیســتان می توانند بقای خود 
را حفظ کنند زیــرا از این توانایی برخوردارنــد که دمای بدن را 

تنظیم کنند.

معاون محیط  زیســت طبیعی اداره  کل حفاظت محیط  زیست 
خوزستان گفت: آمار تجارت پرندگان در این استان سرسام آور 

است چرا که آگاهی شهروندان در زمینه پرندگان پایین است.
عادل موال  در همایش روز ملی پرنده نگری در دانشــگاه شهید 
چمران اهــواز، گفت:خوزســتان پرتنوع ترین اســتان از لحاظ 
 گونه های پرنده اســت و از۵3۰ گونه شناسایی شــده در ایران

۲8۵ گونه در خوزستان است. 
وی با بیان اینکه در دهه 17 میالدی آغاز انقراض پرندگان آغاز 
شــد به طوری که1۲۰ تا13۰ گونه از پرندگان منقرض شدند، 
افزود: طی شش ماه نخست ســال جاری3۰۰ پرنده شکار شده 
 و ۲88 متخلف دســتگیر شــده که بیــش از1۵۰ کوخه یا دام 

زنده گیری نیز جمع آوری شد. 
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در ادامه 
این همایش گفــت: در قرآن کریم در آیه 79 ســوره نحل و آیه 
 19 ســوره ملک به پرندگان اشاره شــده و مصادیق بسیاری را 

از پرندگان بیان کرده است.
آیت ا... احمدی شاهرودی افزود: در کالم خدا دستور داده شده 
که مردم به نگــرش و تفکر در احــواالت و ویژگی های پرندگان 

بپردازند که این نشان از عظمت خلقت این موجود دارد.
وی بیان کرد: در بخشــی از قرآن از پرندگان به  عنوان لشکریان 
خداوند یاد شــده و تفکــر در صفــات و خلقت ایــن موجود، 
 موجب کشــف آیات و نشــانه های الهی خواهد شــد. در پایان 
این همایش فیلم مســتند زندگــی در خورموســی با موضوع 
زادآوری پرندگان آبزی خوزســتان به تهیه کنندگی عبدالخالق 

طاهری و کارگردانی حجت طاهری به نمایش درآمد.

نشســت تخصصی پرنده نگــری با حضورکارشناســان حفاظت 
 محیط زیســت اســتان، ســازمان مردم نهاد زیســت محیطی 
 و فعاالن پرنده نگری ســوم آذر همزمان بــا روز ملی پرنده نگری 

در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش پارما، در این نشســت تخصصی به سابقه پرنده نگری 
 حرفــه ای در جهــان از ســال 19۶8 و فراگیری ایــن موضوع 
در آمریــکا فراگیــری آن در کشــورهای فرانســه، اتریــش، 
 آلمان، نروژ، اســپانیاو لهســتان در کنار اکوتوریســم اشاره شد 
و تفــاوت های پرنده نگری و پرنده شناســی همچنین بررســی 
میزان درآمدزایی این تفرج برای کشــورهای فعال در این عرصه 

مورد بررسی قرار گرفت.
ارزش های توســعه پرنده نگری، راه اندازی شــورای تخصصی 
پرنده نگــری، ایجاد و افزایــش گروه های پرنــده نگری، احیای 
 ســایت ها و مراکز پرنده نگری در استان، گســترش اکوتوریسم 
و جذب ســرمایه های خارجی، معرفی پرنده نگری به عنوان یک 
 تفریح ســالم، فرهنگ سازی و آشــنا کردن مردم با پرنده نگری 
از جملــه مهم تریــن موضوعات مطرح شــده در این نشســت 

تخصصی بود.
 مواردی همچون فرهنگ ســازی و ســرمایه گذاری، ایجاد طرح 
 و برنامه مشــخص بــرای رشــد این حوضــه از ســوی دولت، 
آشنا ســازی دانش آموزان با جاذبه های پرنده نگری در اردوهای 
طبیعت گــردی و ایجاد تقویــم های پرنده نگــری برای مناطق 
 مختلف از جمله پیش نیازهای توســعه پرنده نگری مطرح شده 
در این نشســت بود. در ادامه این نشســت فعــاالن پرنده نگری 
اصفهان از شناســایی و ثبت13۰ گونه پرنده در شــهر اصفهان 
و اجرای شــش برنامه پرنده نگری عمومی به عنــوان مهم ترین 
دستاوردهای علمی و عملی خود در یک سال گذشته یاد کردند. 
 در پایان این نشست مقرر شد پیشــنهادهای جمعی از حاضران 
در راستای توســعه فرهنگ پرنده نگری درجلســات محدودتر 

تدوین و برای اجرایی ساختن آنها برنامه ریزی الزم انجام پذیرد.

اخبار

ویژه

طی روزهای اخیر عکسی در شــبکه های اجتماعی میان 
 ایرانیان دســت به دســت می شــود و همه با دیدن آن آه 
و فغان ســر می دهند که ما را چه شــده است؟ چه شد که 
ایرانیانی که آب را آنچنان مقدس می دانســتند که میهن 
خویش را » آب و خــاک « می نامیدند ایــن روزها درس 

عبرتی برای نسل آینده مردمی آن سوی دنیا شده اند؟
چرا آب منحرف می شود؟

به دلیل توزیع نامتناســب آب و جمعیت، نیــاز به انتقال 
آب ایجاد می شــود و انتقــال آب در ابعاد بــزرگ اغلب 
نیاز به لوله کشــی یا پمپــاژ آب از حوضــه ای به حوضه 
 دیگر دارد. به طــور مثال می توان انتقــال آب از رودخانه

 Snowy River بــه Murray و Murrumbidgee را 
ذکر کرد. انتقــال می تواند کمبــود آب را در مناطق دیگر 
جبران کند و فرصتی برای توســعه کشــاورزی یا تامین 
انرژی برقابی فراهم کند. اما انتقــال آب اغلب پایدارترین 

روش بهره وری از آب نیست.
مرگ دریاچه ارومیه در ایران

بزرگ ترین دریاچــه خاورمیانــه و یکــی از بزرگ ترین 
دریاچه های نمک در جهان خشــک می شــود. از ســال 

۲۰۰۵ تاکنــون بیــش از ۶۵ درصــد مســاحت دریاچه 
 ارومیه از دســت رفته و اراضــی نمکی وســیعی را به جا 
گذاشته اســت. این دریاچه در سال 1971 در کنوانسیون 
رامسر به عنوان یک تاالب مهم در سطح بین المللی اعالم 
شده است و در ســال 197۶ اعالم شــد که یونسکو آن را 

تحت حمایت ذخیره بیوسفر قرار داده است.
دریاچــه و تاالب های اطراف آن، زیســتگاه فصلی و منبع 
مهم غذایی پرنده های مهاجری است که از آرتمیاها تغذیه 
می کنند. به غیر از پالنکتون هــا، آرتمیاها تنها جاندارانی 
هســتند که در این آب می توانند زندگــی کنند. دریاچه 
ارومیه، یک پایانه آب اســت: رودخانه های دائمی و فصلی 
که به دریاچــه می ریزند با خود، نمــک طبیعی می آورند. 
به دلیل اقلیم گرم و خشــک، تبخیر باال منجر به تشکیل 

بلورهای نمکی در ساحل می شوند. 
چرا دریاچه خشک می شود؟

دلیل پایین رفتن ســطح دریاچه، ترکیبی از خشکسالی 
 درازمــدت و انحــراف روزافــزون آب برای کشــاورزی 
بوده اســت. مردم اغلب به طــور غیرقانونــی از آب بهره 
می برند بدون آن که هزینه آن را پرداخت کنند یا بیش از 

آن چه اجازه دارند برداشت می کنند.
آب در گذشته

 آب در ایــران باســتان جایــگاه ویژه ای داشــته اســت 
تــا جایی کــه آب نیــز دارای یــک ایزدبانو بوده  اســت: 
ایزدبانویی به نام آناهیتا. به باور ایرانیان باســتان الهه آب، 
فرشــته نگهبان چشــمه ها و باران و نماد باروری، عشق 
و دوســتی بوده اســت. در تقویم ایرانی روز دهم ماه آبان 
باســتانی برابر با چهارم آبان فعلی به عنوان جشن آبانگان 
مشخص شــده اســت. آبانگان جشــن آناهیتا ) آناهید (، 
الهه آب اســت. در جشــن آبانگان، ایرانیان به ویژه زنان 
در کنار دریا یا رودخانه ها، الهــه آب را نیایش می کردند. 
آناهیتا الهه بارندگی و رویش و زایندگــی بود که به اراده 
و تدبیرش باران فرو می آمد، رودهــا به جریان می آمدند، 
 گیاهان می روییدنــد و حیوانــات و انســان ها زاد و ولد 
می کردنــد. برکت آناهیتا شــامل تمام موجــودات زنده 
می شــد و از این جهت یک امر مقدس برای تمام ایرانیان 

به شمار می رفت.
عالوه بر آن در نوشــته هــای مذهبی و براســاس روایات 
دینــی، آب مورد تاکیــد بوده اســت مثــال از مهم ترین 
 توصیه ها بــرای زندگــی بهتــر، دوری از گنــاه و پرهیز 
 از دروغ و خــودداری از آلــوده کردن عناصــر چهارگانه 

موثر بر زندگی بشر یعنی آب، باد، خاک و آتش بوده است.
آب در حال حاضر

شــاید اگر روزی که خبر احتمال خشک شــدن دریاچه 
ارومیه به گوش رســید، هر ایرانی نســبت به این موضوع 
حساس می شــد امروز شــاهد از نفس افتادن گاوخونی، 
ســیاه بخت شــدن بختگان، خشــکی هامــون، نابودی 
 هورالعظیم، به شــماره افتــادن نفس های تــاالب انزلی 

و هزاران دریاچه و تاالب دیگر نبودیم.
اینکه آب ســاالران در کشــور چه اندازه قدرت دارند که 
تاکنون ســازمان محیط زیســت به عنوان نماینده دولت 
 و بســیاری از نماینــدگان مــردم در مجلس نتواســتند 
با آن مقابلــه کنند این ســوال را ایجاد می کنــد که این 
 افراد کیســتند که ســرمایه  کشــور را به تــاراج می برند 

و به هیچ کس نیز پاسخگو نیستند.
مجادله بر سر آب در ایران

نبــود مدیریــت اصولــی در منابــع آبی کشــور، اکنون 
یکپارچگی هویت ملی ایرانیان را نشانه رفته است. به گفته 
 کارشناســان این حوزه، در صورت عدم رویارویی درست 
و به موقع با مسئله شــاهد اختالفات آب در ایران هستیم. 
درحال حاضر به دلیل پروژه هــای انتقال آب بین حوزه ای، 
بسیاری از هموطنان بر سر مسئله آب با هم اختالف دارند. 

با مسئوالن

مدیــرکل دفتر زیســت بوم هــای دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: چهاردهمیــن هدف از اهداف توســعه 
پایدار در زمینــه حفاظت و اســتفاده پایــدار از اقیانوس ها، 
دریاها و منابع آبی اســت که برای بومی کردن شــاخص های 
 آن، کارگروهــی ملی در ســازمان محیط زیســت تشــکیل 

شده است.  
 داوود میرشــکار افــزود: حفاظــت از دریاهــا و اقیانــوس ها 
 به عنــوان منبــع غنــی از آبزیــان و غــذای تعــداد زیادی 
از جمعیــت کره زمیــن، از اهمیــت زیادی برخوردار اســت. 
وی اظهــار کــرد: توســعه پایــدار 17 هــدف کالن دارد که 
 چهاردهمیــن آن مربــوط بــه دریاهــا و اقیانوس ها اســت 

و ذیل این هدف نیز1۰ هدف خرد تعریف شده و هرکدام از این 
اهداف خرد دارای شــاخص هایی برای اجرا هستند. میرشکار 
ادامه داد: این شــاخص ها باید همگام و ســازگار با زیست بوم 
کشــور و در راســتای فعالیت نهادهای مرتبط با دریا باشد، از 
این رو کارگروه ملی تدوین شــاخص های مناسب برای ارزیابی 
میزان دســتیابی به چهاردهمین هدف کالن اهداف توســعه 
پایــدار در معاونت دریایی ســازمان حفاظت محیط زیســت 

تشکیل شد.
 وی با بیــان اینکه اجــرای هــدف چهاردهم توســعه پایدار 
از وظایف معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط 
زیست است، گفت: مقرر شــد برای بومی کردن این شاخص ها 

هر ماه جلســه ای با حضور نمایندگان تمام نهادها و ارگان های 
دریایی ذیربط جلسه ای تشکیل شود تا در آن شاخص ها مورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.  
به گفتــه مدیرکل دفتر زیســت بــوم های دریایی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، نخســتین جلســه کارگــروه ملی 
تدوین شــاخص های مناســب برای ارزیابی میزان دستیابی 
 بــه چهاردهمیــن هــدف کالن اهداف توســعه پایــدار آخر 

آبان ماه برگزار شد.
 وی افــزود: اگر شــاخص هــا مطابق با شــرایط زیســت بوم 
و کارکرد و ظرفیت دســتگاه ها در کشــور باشــد کــه به آن 
 عمل می شــود، امــا اگر نباشــد، در ایــن کارگروه بررســی 
 و بومی ســازی می شــوند تــا قابلیــت اجرایی پیــدا کنند. 
در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰1۲ موسوم 
به » ریو +۲۰ « کشــورهای جهان تصمیم گرفتند سال ۲۰1۵ 
پایان روند اهداف توســعه هــزاره ) MDGs ( باشــد و اهداف 

 توســعه پایدار ) SDGs ( به عنوان یک الگوی جدید توســعه 
با مشارکت همه ذینفعان تدوین شود. 

در نهایت با برگزاری جلسات متعدد توســط گروه های کاری 
سازمان ملل، گزارش های مشــورتی کشورها منجر به تصویب 
17 هدف کالن و 1۶9 هدف خرد شد. چهاردهمین هدف کالن 
این اهداف، حفاظت و اســتفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و 

منابع آبی را مد نظر قرار داده است. 
حفاظت و بهره برداری پایــدار از اقیانوس ها، دریاها و ســایر 
منابع آبی کلید دســتیابی به توســعه پایــدار از جمله کاهش 
 فقر، رشــد پایــدار اقتصــادی، دســتیابی به امنیــت غذایی 
و ایجاد معاشــی پایدار است، در این راســتا با تشکیل کارگروه 
 ملــی هــدف کالن 14 در معاونــت محیط زیســت دریایی 
 و برگــزاری نشســت هــای مشــورتی، ســعی می شــود با 
پیش بینی شاخص های مناسب جهت ارزیابی میزان دستیابی 

به هدف مذکور، برنامه های عملیاتی تدوین و اجرایی شود.

مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست؛ 

تشکیل کار گروه ملی حفاظت از منابع آبی در سازمان محیط زیست

ایرانیان که زمانی برای آب قداست خاصی قائل بودند، قنات شــان الگوی فناوری آب بود، اکنون دریاچه ای 
دارند که شرایط حاد آن درس عبرت دانش آموزان جهان شده اســت. قصه پرغصه آب، مقدس ترین عنصر 

طبیعی در سرزمین چشمه ها و قنات ها، این روزها دل هر ایرانی را به  درد می آورد.

آب در ایران 
باستان 
جایگاه 
 ویژه ای 

 داشته است 
تا جایی که 

آب نیز دارای 
یک ایزدبانو 

بوده  است: 
ایزدبانویی

 به نام آناهیتا 

ایرانیان در مدیریت آب به جهان چه می گویند:

آب در ایران؛ دیروز مقدس و امروز درس عبرت جهانیان

دانستنی ها

یک بیماری ویروســی است به شــدت واگیردار که حتی 
می تواند موجب بیماری کشنده ای شود. پاروویروس سگی 
به سرعت به سلول های درحال تقسیم بدن میزبان از جمله 

سلول های پیش ساز مغز استخوان و بافت اپیتلیوم

کریپت های روده ای حمله می کند، همچنین گلبول های 
ســفید خون مورد تهاجم قرار می گیرند. چنانچه حیوانات 
جوان آلوده شــده باشــند، پاروویروس ســگی می تواند 
به عضله قلب آســیب وارد کرده و موجب مشــکل قلبی 
 مادام العمر شــود. پاروویروس ســگی کامال مسری بوده 
و از طریق انسان، حیوان یا وسایلی که با مدفوع سگ آلوده 

در تماس بوده باشد، قابل انتقال است. 
 ویروس بــه علــت مقاومت باالیــی کــه دارد در محیط 
تا چندین ماه زنده می ماند، حتی در اجسامی مانند ظرف 
غذا، لباس، کفش، بر روی فرش و ســطح زمین قادر به بقا 
است و این یک امر عادی خواهد بود که اگر سگی واکسینه 
نشده باشد، در محیط خارج که سگ های بسیاری در آنجا 

در رفت و آمد هستند، آلوده به ویروس شود. 
بنابرایــن توصیــه می شــود تــا قبــل از انجــام برنامه 
 واکسیناســیون، از ارتباط ســگ خود با ســایر ســگ ها 

و محیط خارج پرهیز کنید.

کوکر اسپانیل نژادی که همیشه مورد عالقه کمپانی های پرورش 
سگ بوده است.  

نژاد کوکــر امروزی به دو گــروه از نژادهای اســپانیل تعلق دارد: 
آمریکن کوکر اسپانیل و انگلیش کوکر اسپانیل که هردو را بدون 

توجه به منشا تنها کوکر اسپانیل می خوانند. 
 این نژاد در گروه ســگ های شــکاری قرار دارد به این دلیل که 
با قــدرت بویایی خــود پرنــدگان را در فاصله نزدیکــی به پرواز 
 واداشــته تــا در تیرس شــکارچیان قــرار گیرند و ســپس بعد 
 از سقوط با قدرت بویایی و بینایی خود شکار را پیدا کرده و بدون 
 آســیب رســاندن به آن می آورنــد. انگلیــش کوکر اســپانیل 

کوچک ترین سگ درگروه سگ های شکاری است. 
کوکر اسپانیل دارای پوزه مربعی شــکل، بینی وسیع، چشم های 
 قهوه ای تیــره تا قهوه ای ) چشــم های یک کوکر هرگز روشــن 

نیست ( که تمام حدقه چشم را می پوشاند ولی برجسته نیست.  
از ویژگی های ظاهری مشخص این نژاد گوش های بلند آویزان که 
به طور کامل با موهای بلند و ابریشــمی پوشیده شده است. بدن 
بسیار محکم و منسجم، دارای سینه گســترش پیدا کرده و کمر 
کوتاه است، کوکر اســپانیل دارای پاهای گربه ای شکل با پدهای 
ضخیم و دم کوچکی در انتهای بدن اســت. یک کوکر اســپانیل 
اصیل دارای خلق و خوی شیرین، با وقار، مهربان و تودل برو است. 

پاروویروس سگیسگ کوکر اسپانیل

دنیای حیوانات 

خبر

 مدیــرکل دفتــر پایــش فراگیرســازمان حفاظــت 
محیط زیست گفت: اکنون19۰ ایستگاه پایش کیفی هوا 
در31 استان کشــور وجود دارد که 9۶ درصد آنها دارای 
آناالیزر ذرات کمتــر از1۰ میکــرون و 84 درصد دارای 

آناالیزر ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون هستند.
شینا انصاری افزود: گزارش های ایستگاه های پایش هوا 
بیانگر این موضوع اســت که طی سال های اخیر گازهای 
 آالینده هوا مانند منواکســیدکربن، دی اکسید نیتروژن 
و دی اکسید گوگرد در بیشتر موارد در حد استاندارد بوده 
و مشکل اصلی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی 
کشــور ذرات معلق کوچک تر از1۰ و ۲/۵ میکرون است. 
وی با بیان اینکه اندازه گیری پارامتر ذرات معلق بســیار 
ضرورت دارد، اظهار داشــت: تا قبل از سال139۰ تعداد 
آناالیزرهــای ذرات کمتــر از ۲/۵ میکرون در ایســتگاه 
 ها بســیار محدود بود ولی با توجه به اهمیت ســنجش 
 ذرات معلــق، در حــال حاضــر رشــد قابــل توجهی 
در تعداد ایســتگاه ها و آناالیزرهای مربوط به این ذرات 
در کالنشــهرها و همچنین مناطق در معرض گرد و غبار 
داشــته ایم. مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت 
 محیط زیست گفت: درچند سال اخیر رشد قابل توجهی 
 در ایســتگاه های پایش کیفی هوا داشــته ایم و اکنون 
در دورافتاده ترین مناطق کشــور ایســتگاه های پایش 
وجود دارد؛ به عنوان مثال در دره شــهر، سرابله و مهران 
در ایالم، کوهدشت و الیگودرز در لرســتان، هیرمند در 
سیســتان و بلوچســتان، ســقز و مریوان در کردستان، 
گچســاران در کهگیلویه و بویر احمد، گناوه در بوشــهر، 
میبد در یزد، قصر شــیرین، پاوه و کنگاور  در کرمانشــاه 

دارای ایستگاه پایش کیفی هوا هستیم. 
وی گفت: ازبرنامه های اجرایی حوزه پایش افزایش تعداد 
ایستگاه ها در شهرهای باالتر از3۰۰ هزار نفر و همچنین 
توسعه و تکمیل ایســتگاه ها است، البته موضوع راهبری 
و نگهداری این ایستگاه ها تضمین کننده اطالعات موثق 
 و صحیح اســت و با توجه به محدودیت شــدید اعتباری 
در این حوزه عمــال دچار مشــکالت زیادی هســتیم.  
مدیرکل دفتر پایــش فراگیر ســازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: دسترســی به اطالعات ایستگاه های پایش 
 هوا  و اطــالع از وضعیت کیفی هوایی کــه در آن تنفس 
 مــی کننــد از حقــوق اصلــی مــردم اســت و یکــی 
از برنامه های در دســت اقدام ســازمان محیط زیســت 
 این اســت که از طریق ســامانه جامع نرم افزاری امکان 
اطالع رسانی مستمر به مردم  در تمام نقاط کشور فراهم 

شود.

تجهیز  ایستگاه های سنجش 
آلودگی هوا به آناالیزر ذرات معلق
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پیشنهاد  سرد بیر: 
چگونه با مثبت اندیشی در زندگی موفق باشیم؟

وضعیت اقتصادی خانواده ام بســیار خوب و پــدرم از هیچ 
محبتی برای مــن و دیگر فرزندانش دریغ نکرده اســت ولی 
 من نتوانســتم جواب محبت هایش را بدهم. یک ســال قبل 
در حالی که خودم را بــرای کنکور آمــاده می کردم، فریب 
پسری جوان را خوردم. من هر روز پسر مورد عالقه ام را در راه 
کالس کنکور می دیدم و ما چند دقیقه ای همکالم می شدیم. 
» حسام « وقتی فهمید پدر ثروتمندی دارم بیشتر شیفته ام 
شــد و در مدت کوتاهی همراه خانواده اش به خواستگاری ام 
آمد، اما پدر ومادرم، مخالفت جدی خود را با این ازدواج اعالم 
کردند. والدینم می گفتند پســری که دیپلمش را هم نگرفته 
و کار و کسبی ندارد نمی تواند یک زندگی را راه ببرد... دراین 
جامعه که برای یک دقیقه بعد هم نمی توان برنامه ریزی کرد 
باید مرد زندگی داشته باشی تا بتواند از پس مشکالت برآید. 

آنها با دلســوزی تمام، نظرشــان را می گفتند، اما من زیر بار 
نرفتم و با این که احترام زیادی برای آنها قائل بودم، اما چون 
فکر می کردم، این بار آنها احساســاتم را جریحه دار کرده اند 
با نار احتی موضوع خواســتگاری را با یکی از دوستانم مطرح 
کردم و او گفت: اگربا پسری از طبقه مستضعف ازدواج کنی 
یک عمر غالم حلقه بــه گوش و نوکر بــی ادعایی در اختیار 
خواهی داشت که تو را عاشقانه پرستش خواهد کرد، چرا که 
 در حال حاضر پسرها زن پولدار دوســت دارند و تا آخر عمر 

به حرفش گوش خواهند کرد. 
تحت تاثیر این حرف هــا قرار گرفتم و با توجــه به عالقه ای 
که به حســام داشــتم، مصمم شــدم تا به هر قیمتی شده، 
این ازدواج ســر بگیرد. امــا در برابر اصرار و ســماجت من، 
خانواده ام همچنــان مخالفت می کردند تا ایــن که والدینم 

 را تهدید کردم اگــر به خواســته ام تن ندهند خودکشــی 
خواهم کرد. پدر و مادرم که خیلی نگران بودند با این تهدید 
به ناچار موافقت خود را اعالم کردنــد و به این ترتیب بود که 
 جشن عروسی باشــکوهی برگزار شــد. من اگر چه به پسر 
مورد عالقه ام رسیدم، اما افســوس که پس از گذشت دو ماه 
متوجه شدم چه اشــتباه بزرگی کرده ام، چون با این ازدواج 
اشتباه، روزگارم تیره و تار شده اســت. ماجرا از این قرار بود 
 که با کمک خانواده ام، حســام کار درســت و حسابی، دست 
و پا کرد و ما در خانه ای که هدیه پدرم بود، زندگی مشــترک 
خود را آغاز کردیم و خــودروی خوبی هم خریدیم، تا جلوی 
چشم مردم آبروداری کنیم... ولی شوهرم، آن مردی نیست 
که در رویاهایم تصــور می کردم. او آدمی رفیق باز اســت و 
 تمام وقت خود را با دوستانش ســر می کند که معلوم نیست 
 چه کاره هســتند و از کجا آمده اند؟! من چند بار با خواهش 
و تمنا از او خواستم به خاطر حفظ آبروی پدرم هم که شده، 
رفیق بازی را کنار بگذارد، اما فایده ای نداشت. یک روز برای 
گالیه به خانه پدر شوهرم رفتم و از خانواده شوهرم خواستم 
بیایند و پسرشان را نصیحت کنند، اما آنها گفتند ما از پسری 
که یادش رفته خانــواده ای هم دارد بیزار هســتیم. خودت 
 برو و مشــکلت را حل کن. با شــنیدن این حرف دلم گرفت 
و با چشمانی گریان به خانه برگشــتم. بوی عجیبی به مشام 
می رسید. آرام و بی ســرو صدا به داخل اتاق سرکت کشیدم 
و با چشــمان خودم دیدم حســام و دو جوان غریبه در حال 

استعمال مواد مخدر هستند. 
آنها تا مرا دیدند دست و پای خود را گم کردند، در این لحظه 
من به همسرم گفتم این چه وضعی است که راه انداخته ای؟ 
اما او در حالی که یک طرف صورتش ســرخ شــده بود فریاد 
کشید و من از ترس به تنهایی ام پناه بردم. از کسی که روزی 
عاشقانه می پرستیدم بیزارم، از خودم هم بیزارم. واقعا چه کار 
باید واسه او انجام می دادم، پدرم خانه به ما هدیه داد، خودرو 

گرفت، او را سرکار فرستاد... امان از بی ظرفیتی!

 اعتمــاد و اطمینــان دو واژه اي اســت کــه به ظاهر ســاده 
مي آید، اما در اصل جاي تعمق بسیار دارد. وقتي فردي اعتماد 
مي کنید و حرف دل تــان را مي زنید و ســپس آن را از دهان 

دیگري مي شنوید چه احساسي به شما دست مي دهد.
رابطه اعتماد و احساس امنیت

 احســاس امنیت عبارت اســت از احســاس آزادي نســبي 
 از خطر. این احســاس وضع خوشــایندي را ایجــاد مي کند 
 و فــرد در آن داراي آرامش جســمي و روحي اســت. ایمني 
از عواطــف و احساســات زیربنایــي و حیاتي بــراي تامین 
بهداشــت رواني اســت. افراد ناامــن، نامتعادلند. شــخصي 
 کــه دائما احســاس عــدم امنیت، تــرس و خطــر از بیرون 
 و درون خود مــي کند، نمي تواند انســان ســالمي باشــد. 
او با پرخاشــگري یا اضطراب واکنش نشــان داده و در دنیای 
ذهني خود مدام در حال دفع کردن خطرات احتمالي اســت. 
روابط توام با اعتماد، احساس امنیت را باال مي برد،  تاثیري که 
احساس ناامني بر انسان دارد ایجاد حالت تنش و برانگیختگي 

و عدم تعادل است. 
همانند سازي و احساس ایمني

خانواده شرایط همانند ســازي ســالم را براي کودک فراهم 
 مي ســازد. اولین تجربه مهــم کودک در ایــن زمینه معموال 
با مادر اســت. ولي با گذشــت زمان کــودک با افــراد دیگر 
خانواده نیــز مرتبط مي شــود و روابط عاطفــي و اجتماعي 
 او گســترش پیدا مــي کند. براي مــدت ها ایــن محیط جو 
و فضاي زندگي او را شــامل مي شود. تجاربي که در این فضاي 
کوچک کسب مي کند ســاختمان اولیه شــخصیت کودک 
را ســاخته و خودپنداري و جهان بیني و نگرش او را نسبت به 

زندگي خود و دیگران به مقدار زیاد تعیین مي کند. 
در خانواده هاي سنتي محدوده ارتباطي طفل وسیع تر و تنوع 

همانندسازي او بیشتر است. 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید فالمینگو می تواند زانوی خود را به عقب خم کند؟
آیا می دانید عقرب زیر نور اشعه ماواری بنفش می درخشد؟

آیا می دانید دو کشور چین و آمریکا بیشترین تولید کننده سیـــر در دنیا 
را دارند؟

آیا می دانید ماه اوت، دارای باالترین درصد از والدت هاست؟
آیا می دانید طول عمر سنجاب ۹ سال است؟

آیا می دانید به ازای هر انسان۲۰۰ میلیون حشره وجود دارد؟
آیا می دانید توپ گلف به طور متوسط تا ۳۳۶ فرورفتگی دارد؟

 آیا می دانید جنگل انبــوه آمازون به تولید نیمی از اکســیژن جهان کمک 
می کند؟

آیا می دانید قایق برای اولین بار در مصر ساخته شد؟
 آیا می دانید ۹۶ ٪ از شــمع های فروخته شــده توســط زنــان خریداری 

شده است؟
آیا می دانید یک خرس ۴۲ دندان دارد؟

آیا می دانید که۹۰ ٪ از کوه یخ در زیر آب قرار می گیرد؟
آیا می دانید۷۰٪ از اسباب بازی های جهان در چین تولید می شود؟

آیا می دانید فرغون در چین اختراع شد؟
 آیا می دانید نامگذاری توفان ها و توفان های گرمســیری به طور رســمی 

در سال ۱۹۵۳ آغاز شد؟
آیا می دانید زرافه می تواند گوش خود را با زبان ۲۱ اینچی خود تمیز کند؟

آیا می دانید پای شما دارای ۲۶ استخوان است؟

موفقیت

حرف دل

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری.
 گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی. 

ولی با آگاهی و شناخت، آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت.
اگر می دانســتم ایــن آخرین دقایقی اســت که تو را می بینــم، به تو 
می گفتم » دوســتت دارم « و نمی پنداشــتم تو خود این را می دانی. 
 همیشــه فردایی نیســت تــا زندگی فرصــت دیگری بــرای جبران 

این غفلت ها به ما دهد.
کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به 

آن ها عالقه و نیاز داری. مراقب شان باش. به خودت این فرصت را بده 
 تــا بگویی: » مــرا ببخــش « ، » متاســفم«، » خواهــش می کنم«، 

» ممنونم « و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن.
 هیچ کس تو را به خاطــر نخواهــد آورد، اگر افــکارت را چون رازی 

در سینه محفوظ داری.
 خودت را مجبور بــه بیان آن ها کن. به دوســتان و همــه  آنهایی که 
دوســت شــان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت 

مثل امروز خواهد بود و روزی با اهمیت نخواهد شد.
 به گمانم هر کس در زندگی اش باید یک نفر را داشته باشد؛

جنسیتش مهم نیست ...
یک دوست ...
یک رفیق ...
یک همدم ...

یک نفر که تو را بهتر از خودت بشناسد و حالت را بفهمد؛
یک نفر که بتوانی تلفن را برداری، بگویی حالم بد است

و او بدون هیچ سوالی، کار و زندگی اش را تعطیل کند تا به تو برسد ...
آخر خوشبختی است که یک نفر در زندگی ات باشد ...

- اون عاشق غیرتی که برات تصمیم می گیره چی کار کنی 
چی کار نکنی اسمش بیمار پارانوئیده. 

نباید بری اینور اونور ازش تعریف کنی. باید ببریش دکتر. 
- همیشــه از هدیه دادن و ســوپرایز کردن خیلی بیشتر 
خوشحال می شــم تا هدیه گرفتن، دیدن لبخند روی لب 

عزیزات خوشحال کننده ترین اتفاق ممکنه. 
- وقتی داری خوش مــی گذرونی فقط داری یه ســری 

خاطرات عذاب آور واسه آینده ات  آماده می کنی. 
 - مشکل از جایی شروع شــد که نگران نظر دیگران راجع 

به خودمون شدیم. 
- وقتی می رین خاطراتتونم با خودتون ببرین و گرنه وقتی 
نیستین هم مثل اینه که هنوز هستین. آدم دیوونه می شه. 

خوشبختی ) 2 (

چه كنیم تا به ما اعتماد كنند؟)2(
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تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک 
جزیره دورافتاده برده شــد، او با بیقراری به درگاه خداوند 
دعا می کرد تا او را نجات بخشد، او ســاعت ها به اقیانوس 
 چشــم می دوخت، تا شــاید نشــانی از کمــک بیابد، اما 

هیچ چیز به چشم نمی آمد.
ســرآخر ناامید شــد و تصمیم گرفت که کلبه ای کوچک 
خارج از کلک بســازد تا از خــود و وســایل اندکش بهتر 
محافظت کنــد، روزی پــس از آنکه از جســتجوی غذا 
 بازگشــت، خانــه کوچکــش را در آتش پیدا کــرد، دود 
 به آســمان رفته بــود، بدترین چیز ممکــن رخ داده بود، 

او عصباني و اندوهگین فریاد زد: » خدایا چگونه توانستی 
با مــن چنین کنــی؟ « صبــح روز بعد او با صــدای یک 
 کشــتی که به جزیره نزدیک می شــد از خواب برخاست، 

آن می آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرســید: » چطور متوجه شدید 

که من اینجا هستم؟ «
 آنها در جواب گفتند: » ما عالمت دودی را که فرســتادی، 
دیدیم! « آسان می توان دلسرد شــد، هنگامی که به نظر 
می رسد کارها به خوبی پیش نمی روند، اما نباید امیدمان 
را از دســت دهیم زیرا خدا در کار زندگی ماســت، حتی 
در میــان درد و رنج. دفعــه آینده که کلبه شــما در حال 
سوختن است به یاد آورید که آن شاید عالمتی باشد برای 

فراخواندن رحمت خداوند.

یک پسر کوچک از مادرش پرسید: چرا گریه مي کني؟
مادرش به او گفت: زیرا من یک زن هستم.

پسر بچه گفت: من نمي فهمم.
مادرش او را در آغوش گرفت و گفت: تو هیچ گاه نخواهي فهمید.

بعدها پسر از پدرش پرسید: چرا مادر بي دلیل گریه مي کند؟
 پدرش تنها توانســت بگوید: تمــام زن ها براي هیــچ چیز گریه 

مي کنند.
پسر بزرگ شــد و به یک مرد تبدیل گشت ولي هنوز نمي دانست 

که چرا زن ها بي دلیل گریه مي کنند.
باالخره سوالش را براي خدا مطرح کرد.

او از خدا پرسید: خدا یا چرا زن ها به آساني گریه مي کنند؟
خدا گفت: زماني که زن را خلق کردم مي خواســتم که او موجود 
به خصوصي باشد بنابراین شانه هاي او را آنقدر قوي آفریدم تا بار 
همه دنیا را به دوش بکشد و همچنین شانه هایش آنقدر نرم باشد 
که آرامش بدهد. من به او یک نیــروي دروني قوي دادم تا توانایي 
تحمل زایمان بچه هایش را داشته باشد و وقتي آنها بزرگ شدند 

توانایي تحمل بي اعتنایي آنها را نیز داشته باشد.
 بــه او توانایي دادم کــه در جایي کــه همه از جلو رفتــن نا امید 

شده اند او تسلیم نشود و همچنان پیش رود.
بــه او توانایي نگهــداري از خانــواده اش را دادم، حتي زماني که 

مریض یا پیر شده است بدون اینکه شکایتي بکند. 
به او عشــقي داده ام که در هر شــرایطي بچه هایش را عاشقانه 

دوست داشته باشد حتي اگر آنها به او آسیبي برسانند.

به او توانایي دادم که شــوهرش را دوســت داشــته باشــد و از 
 تقصیرات او بگذرد و همیشه تالش کند تا جایي در قلب شوهرش 
داشته باشد، به او این شعور را دادم که درک کند یک شوهر خوب 
هرگز به همسرش آســیب نمي رســاند، به او این توانایي را دادم 
که تمامي این مشــکالت را حل کرده و با وفاداري کامل در کنار 

شوهرش بماند.
و در آخر به او اشــک هایي دادم که بریزد. این اشک ها فقط مال 
 اوســت وتنها براي اســتفاده اوســت در هر زماني که به آنها نیاز 
داشته باشــد او به هیچ دلیلي نیاز ندارد تا توضیح دهد چرا اشک 
مي ریزد. خدا گفت:مي بیني پســرم زیبایي یــک زن در ظاهر او 
نیست بلکه زیبایي یک زن در چشمان او نهفته است زیرا چشمان 
 او دریچه روح اســت و در قلــب او جایي که عشــق او به دیگران 

در آن قرار دارد.

مادر

سودوکو

تلنگری بر روح

ابتدا قرار بــود توصیه هــای نظریه پردازان مختلــف درباره 
تعیین هدف، در این مقاله ارایه شــود؛ اما بعد تصمیم بر این 
 شــد یک میزگرد فرضــی و کاربردی در نظــر گرفته و نظر 
هر صاحبنظری از زبان خودش گفته شود و تا کمی جذاب تر 

و متفاوت تر باشد.
جو کاربو: من اعالن روزانه را پیشنهاد می کنم؛ یعنی این که 
هر روز صبح بالفاصله پس از بیدار شــدن، فهرســت اهداف 
 خود را مرور کنید ) چه بهتر که این مرور با صدای بلند انجام 

شود (.
پس از خواندن هر کدام از هدف ها،  کمی صبر کنید و آنچه را 
که خوانده اید، کامال مجسم کنید. هر شب نیز درست پیش از 

 خواب هر قدر هم که خسته باشــید، کار صبح را تکرار کنید.
آنتونی رابینز: موانع رســیدن به هر هدف را هم مشــخص 
کنید و راه هایی برای برداشــتن تک تک آنها از سر راه کشف 

یا اختراع کنید.
دنیس ویتلــی: تمرکز یادتان نرود. بایــد روی اهداف تمرکز 
کنید و طــوری به آنها بیندیشــید که انگار به دست شــان 

آورده اید.
  رابرت اوریلی: هدف خــود را در هر زمینه به طور مشــروح 
بر روی کاغذ بنویسید و با افراد صاحبنظر درباره آنها صحبت 
کنید تا کامال مطمئن شوید درست همان چیزهایی هستند 
که طالب آن هستید و از طرف دیگران ) و به طور ناخودآگاه ( 

به شما تحمیل نشده اند.
آنتونی رابینز: تقســیم بندی پیشــنهادی من هم این است: 
هدف های مربوط به توســعه و پرورش شخصی، هدف های 
شغلیـ  اقتصادی، اهداف تفریحی و ماجراجویانه و هدف های 

خیرخواهانه. 
 چون توضیحات همه دوستان نظریه پرداز روشن و گویا 
بود، جمع بندی نهایی را به عهده خود شما می گذارم و سخن 
 را با یکی از جمالت آهنگساز مشهور، بتهوون به پایان می برم:

» هیچ روزی بی هدف نباش، من اگــر یک روز اجازه دهم که 
الهه الهام بخش هنرم به خواب رود، فقط برای این اســت که 

روز دیگر، نیرومندتر از خواب بیدار شود. «

هدفت را گم نکن! ) 2 (

رحمت خداوند

با انجام چند تکنیک اساسی، مثبت اندیشــی را در خود تقویت کنید 
زیرا این افکار ما هستند که می توانند زندگی ما را دگرگون سازند.

 اگرچه وقتی اتفاق ناگواری برای ما می افتــد، مثبت نگاه کردن به آن 
تا حدی غیر ممکن به نظر می رســد، اما حداقل می تــوان اجازه نداد 

اتفاقات منفی تمام نگاه شما را به زندگی در برگیرد.
 یک مشاور و روان شــناس با اشاره به داشــتن افکار مثبت اظهار کرد: 
 در صورتی که به طور ذاتی فرد منفی بافی هســتید، به مدت بیشتری 

برای تغییر این دیدگاه نیاز دارید. 
نخســتین قدم برای این دیدگاه این اســت که افکار منفــی خود را 

بشناسید.  
مریم ملک صالحی تصریح کرد: بعد از شناســایی اندیشــه های منفی 
 خود، سپس یک قدم به عقب برداشته و از خود این سواالت را بپرسید: 

آیا شرایط به   همان اندازه بد است که من فکر می کنم؟
آیا می توان به شیوه دیگری به قضایا نگاه کرد؟

از اتفاق های پیش آمده چه تجربه ای کســب کرده ام که در آینده آن را 
به کار ببرم؟ 

وی اذعــان داشــت: بعــد از مطــرح کــردن ایــن ســوال ها از 
خــود، شــروع بــه تکــرار جمله هــای تاکیــدی مثبــت کــرده و 
ایــن عبارت هــا را آگاهانــه بــرای خــود خلق کنیــد و از بــه کار 
بــردن جمله هــای منفــی بــه طــوری جــدی پرهیــز کنید.این 
 روان شــناس تاکیــد کــرد: این نگــرش که مثبــت اندیشــیدن را 
باید به روزی موکول کرد که مشــغله و استرس کمتری داشته باشیم، 

به طور کامل اشتباه است زیرا ممکن است آن روز فرا نرسد. 
 پس به طــور مســتمر مثبت اندیشــی داشــته باشــید که شــاید 
در پس هر اتفاق بدی یک خوبی نهفته باشــد. به جــای این که برای 
 گذشــته حســرت بخورید و مدام نگران آینده باشــید بهتر اســت 
به لحظه های مثبت حال تمرکز کرده و به دنبال موقعیت هایی باشید 

که شادی های کوچک در طور روز برای شما فراهم کند. 
اگر به طور جدی میل دارید که تغییر کرده و دگرگون شوید از همین 

اآلن تصمیم بگیرید افکار منفی خود را دور ریخته و مثبت بیندیشید.

مثبت اندیشی
زندگی یک تپش قلب پیوسته است.

آواز نیــاز در انعکاس بیکرانگی  و شــهوت رســیدن در لحظه 
 لحظه اوج گیــری روح هنگامی که جرعه جرعه عمر را ســر

می کشی و زمان در رگ هایت جاری می شود.
در خماری بودن رویاهایت را حلقه حلقه دود می کنی و در هم 

آغوشی عشق نطفه یگانگی را بارور می سازی.
 من هیچ نمی خواهم... تنها صدایت را می خواهم تا موســیقی 
 ســکوت لحظه هایم باشــد. نگاهت را می خواهم تا روشــنی 

چشم های خســته ام باشــد. وجودت را می خواهم تا گرمای 
قندیل آغوشم باشد. خیالت را می خواهم تا خاطره لحظه های 
فراموشم باشد. دست هایت را می خواهم تا نوازشگر بی کسی 
اشک هایم باشد و تنها خنده هایت را می خواهم تا مرهم کهنه 

زخم های زندگیم باشد.
آری تنها تو را می خواهم ...  زندگی زیباســت اگرچه ســخت 

است. می دانم نمی شود معنا کرد ...
جاده ای است هموار ...

اگرچه پرپیچ و خم است، دفتری است کوچک
اگرچه پر معناست، آسمانی است آبی

اگرچه گاهی بارانی، خاطراتش زیباست
اگرچه پر معماست و در آخر ...

دریایی است طوفانی که ساحلش آرام و قرار ندارد.
راســتی خدا، دلم هوای دیروز را کرده،  هوای روزهای کودکی 

را،  دلم می خواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم؛
آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد.

دلنوشته

کاریکاتور

چگونه با مثبت اندیشی در زندگی 
موفق باشیم؟

امان از بی ظرفیتی
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پیشنهاد سردبیر: 
مشکل آذری با پرسپولیس چیست؟

فضای مجازی

ســردار آزمون در اولین واکنش خود بعد از گلزنی بــه بایرن مونیخ، اقدام 
عجیبی انجام داد. مهاجم ایرانی روستوف بعد از این بازی با انتشار تصویر 
خوشحالی اش بعد از گلزنی به بایرن، متنی عجیب نوشته که در آن علیرضا 

جهانبخش را برای پیشرفت بیشتر، به حضور در لیگ روسیه دعوت کرد!
 وی نوشت: »جهانبخش، من تو را دعوت می کنم که به لیگ روسیه بیایی 
چون اعتقاد دارم می توانی اینجا پیشــرفت کنی.«  این در حالی است که 
جهانبخش در هلند روزهای خوبی را با آلکمار سپری می کند و خیلی ها 

معتقدند وی پیشرفت خوبی در فوتبال اروپا داشته است.

پیشنهاد آزمون به جهانبخش

ستاره برزیلی بارســا به دلیل کالهبرداری از شریک تجاری اش، 
ازسوی دادستان اسپانیا به دو سال حبس تهدید شد.

 دادســتان  پرونده شــکایت گروه تجاری DIS برزیل، از نیمار به 
خاطر نپرداختن حق کمیســیون این شــرکت از مبلــغ قرارداد 
بازیکن پیشین تیم ســانتوس با بارســلونا، برای مهاجم قهرمان 

اسپانیا درخواست حبس 5 ساله داده  است.
رقمی که نیمار باید به شــرکت DIS به عنوان یکی از شــرکای 
تجــاری اش می پرداخــت، ده ها میلیــون بیشــتر از آن چیزی 
بوده که او پرداخت کرده و با فاش شــدن رقم واقعــی قرارداد او 
با بارســلونا، این شــرکت برزیلی از مهاجم بارسا شــکایت کرد.

نیمار طبق قراردادش با DIS باید 40 درصــد از رقم انتقالش از 
سانتوس به بارسا را به این شرکت می پرداخت اما از انجام این کار 
خودداری کرد. به همین دلیل DIS برای نیمار و پدرش )کســی 
که مدیربرنامه های او هم هســت( 5 ســال و برای خوسپ ماریا 
بارتومئو، رییس باشگاه بارسلونا و ســاندر روسل، رییس پیشین 
این باشگاه، هشت سال حبس، تقاضا و غرامتی نقدی بین 159 تا 

195 میلیون یورو طلب کرده است.
دادستان عمومی اسپانیا مدت حبس درخواستی برای نیمار را به 
دو سال کاهش داده  اســت اما قاضی باید نظر نهایی را اعالم کند. 
با توجه به قوانین اســپانیا، اگر شــخصی برای اولین بار به دلیل 
ارتکاب جرم غیرجنایی به دو ســال حبس محکوم شود، می تواند 

با پرداخت جریمه نقدی، از رفتن پشت میله ها نجات پیدا کند.

ســتاره ســوئدی شــیاطین ســرخ به ماندن یا جدایــی خود از 
این تیم واکنش نشــان داد. او تاکید کرد که پوگبــا به زودی در 
یونایتد خواهد درخشــید. زالتان ابراهیموویچ، یکی از خریدهای 
منچســتریونایتد در فصل جابه جایی تابســتانی بود. این بازیکن 
ســوئدی تاکنون عملکرد پر نوســانی در یونایتد داشته است؛ با 
این حال ژوزه مورینیــو تاکید کرد که دوســت دارد این مهاجم 

سرشناس قراردادش را یک سال دیگر هم تمدید کند.
زالتان به شایعه جدایی خود واکنش نشان داد و گفت: هنوز هیچ 
مذاکره ای با ســران یونایتد در این زمینه نداشته ام. هنوز احساس 
می کنم که می توانم در ســطح نخســت فوتبال اروپا بدرخشم و 
تاثیرگذار ظاهر شوم. اگر بدانم که من را می خواهند، مشکلی برای 
تمدید قــرارداد خود ندارم و یک فصل دیگــر در یونایتد می مانم.

ابراهیموویچ درباره دیدار برابــر فاینورد گفت: وقتی در هلند بازی 
می کردم تنها نام آژاکس به گوش می رســد و فاینورد، تیم مدعی 
نبود. من در فوتبال هلند خود را مدیون آژاکس می دانم و تنها این 

تیم را می شناسم. 
او در پایان ســخنان خود، درباره پوگبا گفت: پوگبا فشــار زیادی 
را تحمــل می کند. انتظــارات از این بازیکن بســیار باالســت و 
این باعث شــده تا کار او سخت تر شــود. درباره پوگبا باید بگویم 
که او به ســختی در حال کار کردن اســت و زمان درخشــش او 

فراخواهد رسید.

خانه ستاره اســبق تیم ملی فوتبال پرتغال در شهر مادرید مورد 
دستبرد سارقان قرار گرفت.

چند ســارق با ورود به منزل لوئیس فیگو، مقادیری جواهر آالت 
و چند ساعت لوکس ستاره ســابق رئال مادرید را که ارزش آنها 
500هزار یورو برآورد می شود، به سرقت برده اند. پلیس مادرید 

این گزارش را تایید کرده است.
ظاهرا سارقان از زمان خروج فیگو و همسرش از منزل مطلع بوده 

و منتظر مانده اند تا پس از خروج آنها وارد خانه شوند.
پلیس در گزارش اولیه خود آورده است: سارقان از شرایط داخل 
خانه کامال آگاه بوده اند و بدون از دست دادن زمان، به سرعت به 
سمت محل جواهرات و ســاعت های لوکس رفته اند. آنها به هیچ 
چیز دیگری حتــی به کیف پر از پول فیگو کــه روی میز کوچک 
کنار تختخواب بوده، توجه نکرده اند. این دومین باری اســت که 
خانه فیگو مورد دستبرد قرار می گیرد، بار اول سال 2013 بود که 
سه سارق مسلح به منزل این ســتاره فوتبال یورش برده و مقادیر 

فراوانی از دارایی های با ارزش او را غارت کردند.

دو سال حبس در انتظار نیمار

 واکنش زالتان به تمدید قرارداد
با  منچستریونایتد

دستبرد سارقان به خانه لوئیس فیگو

فوتبال جهان

خبر خوب برای کی روشخوش شانسی عجیب استقالل
  استقالل در قرعه کشــی جام حذفی با اقبال ویژه ای روبه رو شده 
که شــانس این تیم را برای قهرمانی در این رقابت ها باال برده است.

استقالل در حالی با شکســت صبا به مرحله یک چهارم نهایی جام 
حذفی صعود کرده است که این تیم پیش از این بازی، به جز بازی 
با ملوان نوین که در انزلی به میدان رفــت، 2 بازی بعدی خود را در 
آزادی برگزار کرد و حاال هم باید در بازی با نفت تهران در استادیوم 
تختی تهران به میدان برود. قرعه کشــی مرحله یک چهارم نهایی 
جام حذفی، در ســازمان لیگ برگزار شــد و در آن سپاهان در این 
مرحله میزبان سایپا شــد و این به آن معنی است که در صورتی که 
استقالل بتواند نفت تهران را شکست بدهد، بدون شک در مرحله 
نیمه نهایی هم در تهران بازی خواهد کرد. با این شرایط استقالل تا 

فینال جام حذفی از تهران بیرون نمی رود.

بوندس لیگا؛ مقصد مهدی طارمی در نیم فصل؟!

بعد از گل زیباي ســردار آزمون به بایرن مونیخ، دوباره بحث حضور پســر 
 21 ســاله تیم ملي در تیم هاي مطرح اروپا داغ شــده و رسانه هاي معتبر

 قاره سبز هم خبر از جدیت پیشــنهاد لیورپول مي دهند. وحید هاشمیان 
که یکي از بهترین و موفــق ترین لژیونرهاي تاریخ فوتبال ایران اســت به 
سردار نصیحت کرده که »کاســِب روز« باشد و در صورت داشتن پیشنهاد 
از قرمزپوشان مرســي ســایدي، لحظه اي درنگ نکند. عده اي دیگر اما با 
هاشمیان موافق نیستند و حضور سردار در باشگاه هاي بزرگ اروپایي را به 
صالح او نمي دانند چرا که اعتقاد دارند سردار هنوز باید تجربه کسب کند و 
براي رفتن به باشگاه هاي بزرگ وقت زیاد است و در صورت حضور در غول 
هاي اروپا ممکن است به سردار بازي نرسد و مسیر رو به پیشرفت و صعوِد او 
به جاده پسرفت و سقوط تغییر جهت دهد. سال ها پیش سونگ ایل گوك، 
بازیگر مطرح کره اي، طي یک مصاحبه در پاســخ به این سوال که چگونه 
بازي در نقش اول سریال افســانه جومونگ را پذیرفت، توضیح داد: »این 

پیشنهاد آنقدر اغواکننده بود که نمي شد ردش کرد!« پیشنهاد لیورپول به 
سردار آزمون)اگر قطعي شود( نیز از این دسته پیشنهادات است.

یکي از جذابیت هاي سرداِر 21 ساله براي رســانه ها و باشگاه هاي دیگر، 
سن کم اوســت و در صورتي که ســن ســردار باالتر برود حتي در صورت 
اضافه شدن کیفیت هاي بیشتر به بازي او، جذابیتش کاهش پیدا مي کند. 
از ســوی دیگر لیورپول یا دیگر باشــگاه هاي بزرگ، بازیکن سکو نشین یا 
نیمکت نشــین صرف را به مدت طوالني در لیست خود نگه نمي دارند و در 
صورت نداشتن کیفیت الزم یا برآورده نکردن نیازهاي تیم، او را در لیست 
فروش قرار مي دهند. بدبینانه ترین حالت این اســت که به ســردار اصال 
فرصت بازي نرسد که در این صورت هم بعید است حضور ثابت در ترکیب 
روستوف یا تیم هایي شبیه روستوف، بیش از حضور )حتی کوتاه مدت( در 
تمرینات باشگاه هاي بزرگ و زیر نظر سرمربیان مطرح اروپا، در پیشرفت 
او تاثیر داشته باشد. پس سردار حتي در صورت ناکامي در لیورپول فرصت 
حضور در باشگاه هاي دیگر را از دست نخواهد داد. همه چیز بستگي به خود 
او دارد و تالش او فقط تعیین کننده اســت. با این اوصاف به نظر مي رســد 
سردار نباید این فرصت تاریخي را از دســت داده و این چک سفید امضا را 

دور بیندازد. موفقیت سردار، موفقیت ایران و تیم ملي ما هم هست.

هادی عقیلی که با خشم کارلوس کی روش 
از تیم ملی ایران کنار گذاشته شد، در رده 
باشگاهی هم از نیم فصل دوم سال گذشته 
از سپاهان خط خورد. او تا پایان امسال با 
باشگاه اصفهانی قرارداد دارد؛ اما نامش 
در لیست این تیم دیده نمی شود. با وجود 
تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان، باز هم 
شرایط این مدافع ملی پوش سابق مشخص 
نیست. عقیلی مدتی است از سپاهان به 
کمیته انضباطی شکایت کرده و قرار است 
این دادگاه درباره وضعیتش تصمیم بگیرد. 
این روزها او دور از مستطیل سبز، آمالش را 

در میدان تنیس پیگیری می کند.

قاب  روز درحاشیه

مدافع مغضوب کی روش 
در ورزش جدید

مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس، مورد توجه 
یکی از تیم های بوندس لیگایــی قرار گرفته 
اســت. مهدی طارمی، آقــای گل فصل قبل 
لیگ برتر ایران که انتقالی ناموفق به ریزه اسپور 
ترکیه داشت و خیلی سریع از این تیم جدا شد 
و به پرسپولیس بازگشــت، حاال پیشنهادی از 
بوندس لیگا دریافت کرده است. تیم پانزدهم 
جدولی دارمشــتات که در امــر گلزنی خوب 
کار نکرده و تنها دو پیــروزی در کارنامه یازده 
هفته ای ایــن تیم دیده می شــود، خواهان به 
خدمت گرفتن مهاجم ملی پوش پرسپولیس 
شده اســت. آنها به مدیربرنامه طارمی پیغام 

دادند؛ ولی او بعــد از در میان گذاشــتن این 
موضوع با این مهاجم، بــه آلمانی ها اعالم کرد 
که باید با باشــگاه درخصوص این ترانســفر 
زمستانی صحبت کنند. اگر باشگاه پرسپولیس 
با آلمان ها به توافق برسد، این بار طارمی بدون 

مشکل و اتفاق عجیب می تواند لژیونر شود!

تعبیر رویای سردار؛

فرصت تاریخی برای ملی پوش ایرانی

اولین بازی لیگ برتری سپاهان در ورزشگاه نقش جهان پس از 
بازگشایی مجدد آن در شرایطی برگزار می شد که سرمای شدید 
هوا در اصفهان ویژه ترین اتفاق این بازی بود و باعث شــده بود 
اســتقبال چندان زیادی از بازی به عمل نیاید. از همان ابتدای 
بازی توپ و میدان نسبتاً در دســت میزبان بود اما قرمزپوشان 
فوالد در دقیقه 19 روی زرنگی ساسان انصاری صاحب موقعیت 
پنالتی شدند و این بازیکن موفق شــد از روی نقطه پنالتی تیم 
مهمان را پیــش بیندازد.پس از این گل، فوالد بیشــتر در الك 
دفاعی فرو رفت . سپاهان که موفق نمی شد روی حرکات زمینی 
دفاع فوالد را باز و موقعیت ایجاد کند، ســرانجام روی یک ضربه 
کرنر و ضربه ســر کولیبالی که خود پنالتی فوالد را مرتکب شده 

بود به گل رســید تا نیمه نخست با تســاوی یک بر یک به پایان 
برســد. بازی در نیمه دوم هــم مانند نیمه نخســت در اختیار 
ســپاهان بود و  در ادامه این تیم  هم موقعیت هایی برای به ثمر 
رساندن گل داشــت اما در پایان بازی با همان نتیجه تساوی به 

پایان رسید.

تساوی مس کرمان در برابر خونه به خونه در هفته چهاردهم 
رقابت های فوتبال قهرمانی دســته اول باشگاه های کشور 

نهمین تساوی این تیم در فصل جاری بازی ها بود!
هم اکنون مس کرمان رکوردار تساوی در این فصل از بازی 
ها اســت و می توان به منصور ابراهیم زاده مرد تســاوی ها 

لقب داد!
مس کرمان تا به ایــن جای کار فقط دو باخــت در کارنامه 
داشته، مثل خیلی از تیم های باالنشین. حتی تعداد باخت  
هایش از برخی از تیم های مدعی کمتر اســت اما تســاوی 
های پی در پی سبب شــده این تیم در رده یازدهم جدول 
جای بگیرد.   اختالف 10 امتیازی با صدرنشــین که ممکن 

اســت به 13 امتیاز هم افزایش یابد کار را برای مس کرمان 
سخت کرده و حتی اگر مس کرمان در ادامه بازی ها موفق 
عمل کند نمی شود این تصور را داشت که صدرنشین حتما 
در ادامه بازی ها دچار لغزش های پی در پی خواهد شــد و 

همه امتیازاتی که پیش افتاده را از دست خواهد داد. 

رکورد عجیب مربی اصفهانی در 
لیگ 1

تقسیم امتیازات 
در نقش جهان

09
 خورخه فوساتی، سرمربی اروگوئه ای قطر، فدراسیون فوتبال این کشور 
را چنین تهدید کرده که اگر اجازه اســتفاده از بازیکنان دوملیتی به او 
داده نشود، از سمتش استعفا می کند. او در واکنش به شایعه ای که این 
روزها در محافل فوتبال قطر شنیده می شود، به نشریه »دوحه استادیوم 
پالس« گفت: »مــن هم درباره این طرح که شــامل حــذف بازیکنان 
دوملیتی با هدف اســتفاده بیشــتر از بازیکنان قطری است، شنیده ام. 
اگر فدراسیون بخواهد در این مســیر حرکت کند، 100 درصد احترام 
می گذارم، ولی بهتر اســت قطر به دنبال یک ســرمربی جدید باشد.« 
فدراسیون فوتبال قطر هنوز نسبت به این مصاحبه واکنشی نشان نداده 
است. اگر این تصمیم اجرایی شــود، خبر خوبی برای تیم ملی خواهد 
بود. تیم ملی ایران در شروع دور برگشــت مقدماتی جام جهانی، سوم 

فروردین ماه در دوحه میهمان قطر خواهد بود.

مسعود ســلطانی فر با مستقر شــدن در دفتر خود واقع 
در طبقه چهارم ســاختمان وزارت ورزش، انتخاب ها و 
انتصاب های خود را آغاز کرده اســت. وی در بدو حضور 
خود در وزارت ورزش، بهروز منتقمی سرپرســت سابق 
پرسپولیس را به عنوان معاون منابع انسانی انتخاب کرده 
است و این در حالی اســت که انتظار می رود با توجه به 
برکناری وزیر قبلی و حضور وی، دامنــه تغییرات بیش 

از این باشد.  
در حال حاضر افراد مختلفی در وزارتخانه چشــم انتظار 
تصمیم گیری وزیر برای چند پســت کلیدی هســتند: 
معاونــت ورزش قهرمانی، رییس دفتر حوزه ریاســتی، 
معاونت امور زنان، مدیریت عامل دو باشــگاه استقالل و 
پرسپولیس و در نهایت پست کلیدی دبیرکل فدراسیون 
فوتبال کــه بنابر یک توافق نانوشــته، بایــد فرد مدنظر 
وزیر ورزش باشد. ســلطانی فر بنابر گفته اطرافیان قصد 
تغییرات ســریع و پرتعداد را ندارد؛ بنابرایــن باتوجه به 
وضعیت مناســب دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس 
جابه جایی خاصی در سرخابی ها نخواهد داشت. اگرچه با 
حضور فریده شجاعی همسر شادروان منصور پورحیدری 
اولین تغییر در هیئت مدیره اســتقالل انجام می شــود، 
این اتفاق احتماال در هیئت مدیره پرســپولیس هم رخ 
خواهد داد تا سلطانی فر در پایان سال تصمیم بگیرد که 
قصد دارد با علی اکبــر طاهری کار را ادامــه بدهد یا نه. 
البته طاهری برای مدیریت در پرســپولیس، با مانعی به 
نام بازنشستگی مواجه اســت و اگر عزم وزارتخانه و عدم 
اســتفاده از بازنشســته ها باشــد او برای ادامه مدیریت 

در پرســپولیس منع قانونی خواهد داشــت. با این حال 
عملکرد مثبت وی و شرایط مناســب تیم باعث شده که 
فعال ترکیب مدیریتی پرســپولیس دست نخورد؛ اگرچه 
شایعات آنقدر داغ اند که خود طاهری مجبور به واکنش 
شــد. جالب اینکه رضا افتخاری مدیرعامل استقالل که 
ناباورانه مدیریت این تیم را برعهده گرفت فعال از تیررس 

تغییرات کامال به دور است.
در دیگر پســت فوتبالــی دبیرکل فدراســیون، همه در 
انتظار تصمیم وزیــر برای ادامه کار با علیرضا اســدی یا 
پایان کار با او هســتند. اســدی که به عنوان مهره وزیر 
قبلی به فدراســیون آمد پس از مدتی با اهالی آنجا رابطه 
مناسبی برقرار کرد و از زیر بلیت محمود گودرزی خارج 
شد. با این حال فعال شرایط و گمانه زنی ها خبر از تغییر 
او می دهند. اگرچه ممکن اســت از اســدی در پســت 

دیگری استفاده شود. 
وزیر ورزش کــه اولین دوره وزارت خــود را تا خردادماه 
پیش خواهد بــرد در صــورت ادامه کار دولت حســن 
روحانی، دوره جدید خود را در تابســتان سال آینده آغاز 
می کند و طبعا اگر قرار به تغییراتی در پست های کلیدی 
مدنظر او باشــد، این اتفاق ها باید زودتر رخ بدهد تا آثار 
آن، بیش از اتمام اولین دوره حضــورش به منصه ظهور 

برسد.
 روزهای سرنوشــت ســازی در وزارتخانه پیش روست 
و جامعــه ورزش و فوتبال ایران انتظــار عقالنیت از وزیر 
جدید را دارند؛ وزیری که فعال بی ســروصدا و ســاکت 

تحوالت را زیرنظر گرفته است.

سعید آذری شــخصیت عجیبی دارد. او در فوتبال ایران فقط با 
نام مدیرعامل باشگاه ذوب آهن شناخته شده است؛ با این وجود 
بیش از اینکه مصاحبه هــای او در مورد همیــن تیم اصفهانی و 
شرایطش منتشر شود، سخنان آذری پیرامون باشگاه پرسپولیس 
به سایت ها و خبرگزاری ها راه پیدا می کند! یعنی اگر رسانه های 
ورزشی را تحلیل محتوا کنیم، احتماال متوجه می شویم آنقدر که 
سعید آذری در مورد پرسپولیس حرف زده، علی اکبر طاهری به 

عنوان سرپرست این باشگاه اظهار نظر نکرده است!
بنگستون؛ سوژه جدید

ظاهرا ســر آذری درد می کند بــرای اینکه یک عامل مناقشــه 
 با پرســپولیس پیــدا کنــد و در مــورد آن حرف بزنــد. حاال 
جری بنگستون به چنین عاملی تبدیل شده؛ بازیکنی که ابتدای 
فصل از پرســپولیس به ذوب آهن رفت و حاال ظاهرا مسئله عدم 
پرداخت مالیاتش توسط سرخپوشــان برای او مشکل ساز شده 
است. باشگاه ذوب آهن نه تنها در این مورد از پرسپولیس شکایت 
کرده، بلکه خود آذری هم طی یــک مصاحبه عجیب، با الفاظی 

باورنکردنی به مدیران این باشگاه تهرانی یورش برده است.
 مسلمان؛ سوژه همیشگی

این وسط یک فقره محسن مســلمان هم در کار است که گاه و 
بیگاه خبر احتمال محرومیتش به خاطر شکایت ذوب آهن مطرح 
می شود. موضوع مهم در مورد این بازیکن، به عدم پرداخت حق 
رشد او توســط پرسپولیس مربوط می شود. رســانه ها تا به حال 
صدبار اخباری در مورد این پرونده را پوشش داده اند، اما آخرش 

هم کسی نفهمید این حق رشد پرداخت شد یا نه؟
 چرا مجانی کردید؟

پارســال پرســپولیس اولیــن تیمــی بود کــه برای آشــتی 

دادن هواداران با اســتادیوم، حضور در بخشــی از ســکوهای 
ورزشــگاه آزادی را مجانــی اعالم کــرد. در شــرایطی که این 
طرح جواب داده بــود، آذری به موضوع حمله کــرد و با ادبیاتی 
 تنــد، چنیــن ایده هایــی را غیرکارشناســی و ضداقتصادی

بیان کرد.
  بیشتر می زدیم

پارســال، هم در بازی رفــت لیگی و هــم در بــازی حذفی با 
پرسپولیس، ذوب آهن از ناحیه داوری سود برد. در بازی حذفی، 
اخراج اشــتباه گلر این تیم در دقیقه 20 باعث شد پرسپولیس 
100 دقیقه 10 نفره بــازی کند، اما در پایان مســابقه، آذری با 
ادبیاتی عجیب و زننده مدعی شــد که اگر تیم حریف اخراجی 

نمی داد، گل های بیشتری می خورد!
به پرسپولیس بازیکن نمی دهیم

در طول فصل نقل وانتقاالت، خبرهایی در مورد عالقه پرسپولیس 
به جذب کاوه رضایی، رشــید مظاهری و حسن زاده منتشر شده 
بود. آذری اما ســریع خودش را به تریبون ها رساند و گفت: »به 

پرسپولیس بازیکن نمی دهیم!«
  فقط در فوالدشهر

با آماده شدن ورزشــگاه نقش جهان اصفهان، این مسئله مطرح 
شد که باشگاه ذوب آهن هم برخی از مسابقات بزرگش مثل بازی 
با سرخابی ها را در این استادیوم برگزار کند تا مردم نیز نفسی به 
راحتی بکشند و آن اتفاقات تلخ همیشگی در ورزشگاه فوالدشهر 
و مسیر ســخت دسترســی به آن رخ ندهد. با این حال شما اگر 
فکر کرده اید آذری چنین ســوژه ای را از دست می دهد، سخت 
در اشتباهید. او گفته ذوب آهن با پرسپولیس و استقالل فقط در 

فوالدشهر مسابقه خواهد داد!

روزهای سرنوشت ساز در انتظار جامعه ورزش؛

اولین تغییر سلطانی فر کدام خواهد بود؟
مدیر عامل ذوب آهن؛  رکورددار حمله به قرمزها

مشکل آذری با پرسپولیس چیست؟

 اگر رسانه های 
ورزشی را تحلیل 
محتوا کنیم ،  متوجه 
می شویم آنقدر 
که سعید آذری در 
مورد پرسپولیس 
حرف زده، علی اکبر 
طاهری به عنوان 
سرپرست این 
باشگاه اظهار نظر 
نکرده است

 سلطانی فر بنابر 
گفته اطرافیان قصد 
تغییرات سریع و 
پرتعداد را ندارد ؛ 
بنابراین باتوجه به 
وضعیت مناسب 
دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس 
 جابه جایی خاصی در
 سرخابی ها نخواهد 
داشت
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پیشنهاد سردبیر: 
وجهه اخالقی آیت ا... مظاهری آرامش روانی به جامعه تزریق کرده است

با مسئوالن

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان 
امسال برای رونق ساخت و ســاز و احیای بافت فرسوده، طرحی 
متفاوت از نظر درصد و مهلت زمان استفاده با عنوان طرح بسته 
تشویقی ساخت و ساز را به شــهروندان ارائه کرد. محمد هویدا 
با بیان اینکه در این بسته تشــویقی 3 دوره زمانی مهر و آبان با 
35درصدتخفیف، آذر ودی با 30 درصد تخفیف و بهمن تا نیمه 
اســفند با 25 درصد تخفیف در نظر گرفته شــده است، افزود: 
طی مهرماه استقبال شــهروندان منطقه 4 شهرداری اصفهان از 
این طرح زیاد نبود اما در آبان ماه با اســتقبال خوب و چشمگیر 

شهروندان از بسته تشویقی ساخت و ساز مواجه شدیم.
 مدیر منطقــه 4 شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در ســال های 
گذشته با توجه به اینکه شهرداری بســته های تشویقی خود را 
در انتهای ســال ارائه می کرد، شــهروندان مجال کمتری برای 
پیگیری دریافت پروانه داشــتند، از این رو در ســال جاری این 
بسته تشویقی از نیمه سال ارائه شــده که فرصت مناسبی برای 

رونق و توسعه ساخت و ساز به شمار می رود.
وی ابراز امیدواری کرد که شــهروندان از شــرایط ایجادشده تا 
پایان سال اســتفاده نموده و در رشد و توســعه شهر خودشان 

نقش مهمی را ایفا کنند.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ســاماندهی 
گذرگاه هــای  علی قلی آقــا و جامی، بــا اعتبــار 5 میلیارد و 
550 میلیــون ریــال به پایــان رســید. حمید عصــارزادگان 
 افزود: ســاماندهی گــذرگاه علی قلــی آقا حدفاصــل بازارچه 
علی قلی آقا - چهارراه شــهید تگریان، با اعتبار 2 میلیارد ریال 
انجام شده است. مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان بیان کرد: 
ســاماندهی گذر جامی در خیابان چهارباغ پاییــن نیز به طول 
310 و عرض 7 متر، با هزینه 3 میلیارد و 550 میلیون ریال اجرا 
شد. عصارزادگان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه اظهارکرد: 
بازسازی ســقاخانه های منطقه یک، با اعتبار یک میلیارد ریال 

در دست انجام است.

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 استقبال شهروندان منطقه 4
از بسته تشویقی ساخت و ساز

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد:

ساماندهی گذرگاه های
علی قلی آقا و جامی

شهرداری

اســتاندار اصفهان در صبحگاه مشترک بســیج ادارات استان 
اصفهان، ضمن تبریک هفته بســیج با بیــان اینکه امروز عمده 
وظیفه بســیجیان در حوزه توسعه و پیشــرفت کشور در همه 
عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و... است، اظهار 
داشت: در این راستا بسیج ادارات با سرلوحه قرار دادن کلیدواژه 

اقتصاد مقاومتی، باید برنامه های خود را تدوین و اجرایی کنند.
وی بسیج را خاص انقالب اسالمی دانست و ابراز داشت: حضرت 
امام خمینی)ره( پایه گذار این حرکــت و جنبش عظیم بود و با 
کمک الهی، این شجره طیبه را تحقق بخشــید و ثمره آن را در 

تحقق انقالب اسالمی دید.
زرگرپور همچنین گفت: ما وارد ســی و هفتمین سال روییدن 
این شجره طیبه در بستر قلب های با ایمان امت اسالمی شدیم و 
گزارش 30 سال حضور بسیج، در قلب های همه ملت و در خاطر 

تک تک مردم است.
وی با بیان اینکه گزارش 30 ســال خدمت بسیج در یک کالم و 
یک عبارت نمی گنجد، ابراز داشــت: این گزارش بر در و دیوار 
شــهرها، نام کوچه ها و خیابان هاســت و از هرکجــا که عبور 
می کنیم، نام شــهیدان بر در و دیوار کوچه هــا و خیابان های 

شهرمان خودنمایی می کند.
اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه کارنامه مقدس و مشعشــع 
بســیج، ده ها هزار شــهید نوجوان فهمیده دارد که یکی از آنها 
حسین فهمیده اســت، اضافه کرد: امروز نیز بسیج برای مبارزه 
در عرصه تهاجم فرهنگی به میدان آمده و با حرکت های بزرگ، 
هیئت های رزمندگان، کاروان های راهیان نور، خاطره گویی های 
شهدا، یادواره های شــهیدان، انتشــار کتاب های آنها به دست 
هنرمندان و مداحان و نویســندگان بسیجی و روحانیون معظم 

بسیجی، موج بیداری را در میان ملت به دنبال داشت.
وی با بیان اینکه بیداری های اســالمی امروز در سطح دنیا را نیز 
مدیون جهاد فرهنگی هستیم، ابراز داشت: امروز نیز که در دهه 
سوم شکل گیری بسیج هستیم، دشــمن تصور کرد که تهاجم 
فرهنگی آنها به نتیجه نشســته اســت؛ درنتیجه قصد محاصره 
نظامی و به تسلیم کشــاندن ما را داشــت و در این بین، برخی 
از کشــورهای همجوار را با حمله نظامی و برخی را با هماهنگی 
سران آنها اشغال کرد و اینجا نیز کارنامه درخشان بسیج، حضور 
یکپارچه در صحنه، حضور میلیونی واحدهای مســلح بســیج، 
آموزش دیده، رزم دیــده و آماده پیکار، به دشــمن فهماند که 

ایران اسالمی سرزمین علی ابن ابیطالب)ع( است.
زرگرپور با اشــاره به اینکه در بحث های فرهنگی و ســازندگی، 
کارهای عظیم به وسیله نیروهای بسیجی انجام گرفت، تصریح 
کرد: حتی در میدان هــای علمی، شــاهکارهای فنون فضایی 
و علوم هسته ای، گوشــه ای از تالش های بســیج است و جای 
مباهــات دارد که مهر تاییــد حضرت ولی عصر)ع( بــر کارنامه 

30ساله بسیج درخشان است.
وی با بیــان اینکه در میــدان جدید امروز بایــد آن اخالص ها، 
ایثارها و فداکارها خودشان را عرضه کنند، گفت: در این میدان 
باید عشــق و ایثار، در حوزه ســازندگی، علم، اقتصاد در حوزه 
جهاد علمی و فرهنگی و در حوزه تهذیب بیاید و کارســاز شود و 

نشان دهد که بهترین نظام برای اداره جامعه بشری است.
زرگرپور با اشــاره به اینکه در مبارزات قهرمانانه بســیج، به دنیا 
ثابت کردیم که اسالم بهترین آیین و مکتب برای مبارزه با ظلم 
و زور است و هیچ رقیبی در مقابله با آن برای اسالم وجود ندارد 
و این را همه دنیا فهمیده اند، اضافه کرد: امروز باید در عرصه علم 
و ســازندگی و اقتصاد ثابت کنیم که برای اداره جامعه بشــری، 
اسالم منحصر به فرد بوده و اسالم تنها دین مبارزه با ظلم نیست 

بلکه دین تعالی بخش جامعه است.

استاندار:

اسالم، دین تعالی بخش جامعه است

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهارکرد: پارک جنگلی 
ناژوان با وســعت 1200 هکتار در حاشیه زاینده رود، 
یکی از مراکز تفریحی و سرسبز شهر اصفهان است که 
با چشم اندازی زیبا، مسافران و گردشگران زیادی را به 
خود جذب می کند.حسن شــفیعی خاطرنشان کرد: 
از پــارک طبیعی ناژوان به عنوان فیلتر طبیعی شــهر 
اصفهان هم نام برده شده است و بر همین اساس اراضی 

ناژوان به عنوان ریه شهر اصفهان شناخته می شود.
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه هر ســاله 
شــاهد معضل روشــن کردن آتش در محوطه پارک، 
فضای سبز و باغات منتهی به منطقه ناژوان هستیم که 
متاسفانه اصرار بر انجام این معضل توسط عده معدودی 
انجام می شود، گفت: خوشــبختانه امسال با تمهیدات 
انجام شــده و همکاری بســیار خوب نیروی انتظامی، 

روشن کردن آتش در ناژوان به حداقل رسیده است.
وی در ادامه با اشــاره بــه 3 اصل مــواد 45 ، 46 و 74  
قانون حفظ و احیــای منابع طبیعی، تاکیــد کرد: در 
این ماده های قانونی گفته شده با افرادی که به صورت 
عمدی بر روشن کردن آتش اصرار کنند و با آن آتش به 
منابع طبیعی و درختان آسیب برساند، برخورد قانونی 

می شود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بسیاری 
از جرایم در پرونده های وارد شده به دادگستری که 
جنبه کیفری و جزایی دارند، ناشی از پدیده خشم و 

خشونت است.
احمد خسروی وفا افزود: دستگاه قضایی در برخورد 
قاطع بــا جرایم خشــن و تعقیب کیفــری مجرمان 
اینگونه جرایم در راســتای قانــون و همچنین انجام 
فعالیت های پیشــگیرانه در حوزه پیشگیری از وقوع 
جرایم اقدام مــی کند؛ اما این بــه تنهایی در کاهش 
و کنترل خشــم در جامعه کافی نیســت. وی افزود: 
نتایج تحقیقــات کارشناســی، حاکی از آن اســت 
که پدیده خشــم متاثــر از علل گوناگــون فرهنگی 
اجتماعی و دیگر موارد بوده که مقابله با آن، همکاری 
و برنامه ریــزی دقیــق تمامی ارگان ها، ســازمان ها 
و نهادها را می طلبد. خســروی وفا با اشاره به اینکه 
شورای پیشگیری استان چندیست مبارزه با خشونت 
را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: با عنایت 
به اینکه آمار جرایم ناشــی از خشــونت، روند روبه 
رشدی را در اســتان به خود اختصاص داده بود، این 
مهم در دســتور کار این شــورا قرار گرفت و تاکنون 

نتایج خوبی رابه دنبال داشته است.

روشن کردن آتش در ناژوان
به حداقل رسیده است

 برخورد قانونی برای کنترل
و کاهش خشونت کافی نیست

دادگستریدامپزشکیخبر

رتبه سوم کنکور سراسری
به اصفهانی ها رسید

اجرای طرح ملی واکسیناسیون 
طیور در روستاهای اصفهان 

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: 
برای هفته شوراهای آموزش و پرورش، برنامه هایی با 
اهداف تبیین رویکرد مشارکت فراگیر، حفظ و تقویت 
همکاری سازنده سایر دســتگاه ها با آموزش و پرورش 
و... پیش بینی شده است. محمد حسن قائدیها افزود: 
از برنامه های پیشــنهادی در طول هفته شوراها از 24 
لغایت 30 دی ماه می توان به برگزاری گردهمایی های 
توجیهی با کارشناســان ذی ربط در مناطق و نواحی، 
تهیه بروشور، پوستر و روزشــمار، برگزاری همایش ها 
و جلســات ویژه، برگزاری دوره های آموزشی، تقدیر 
از شوراهای برتر مناطق و شهرســتان ها در سال 94، 
برگزاری همایش اعضای شــورای آمــوزش و پرورش 
و... اشــاره کرد. قائدیهــا بیان کــرد: میانگین نمرات 
دروس نهایی دانش آموزان دوره متوسطه در طول دو 
ســال، یک نمره افزایش پیدا کرده که نشــانگر تالش 

دانش آموزان و معلومات شغلی آنهاست.
وی اعالم کرد: کسب رتبه سوم کنکور سراسری بعد از 
یزد و سمنان، مربوط به استان اصفهان است همچنین 
کسب جایگاه ســوم توزیع متوازن رشته ها در کشور و 
کســب جایگاه دوم پوشــش دانش آموزان در رشته 

ریاضی فیزیک نیز به استان اصفهان تعلق گرفته است.

مدیر کل دامپزشکی اســتان اصفهان، از اجرای طرح 
ملی واکسیناســیون طیور علیه بیماری نیوکاسل در 

بیش از 370 روستای استان خبر داد.
دکتر شــهرام موحدی اضافه کرد: این طرح ازســوی 
سازمان دامپزشــکی و با مشارکت بســیج سازندگی 
برگزار می شــود. وی افزود: در این طــرح، طیور بیش 
از 370 روســتای اســتان اصفهان با جمعیتی بالغ بر 
400هزار قطعه علیه این بیماری واکسینه خواهند شد.

دکتر موحدی گفت: این طرح بــزرگ ملی، نمونه بارز 
حرکت در راســتای اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش 
سطح بهداشت و کاهش بیماری جمعیت طیور کشور 
اســت. وی افزود: اجرا و تحقق این طرح عالوه بر اینکه 
از نظر بهداشــتی و اقتصادی برای کشــور اثربخشی 
فراوانــی دارد، در بحث اقتصادی مقاومتی نیز بســیار 

تاثیر گذار است.
مدیر کل دامپزشــکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
بیماری نیوکاســل یکــی از بیماری های ویروســی 
اســت، گفت: این بیماری نه تنها باعث تلفات در طیور 
بومی و روســتائی می شــود بلکه در صــورت ابتالی 
 طیــور صنعتی نیز تلفات بســیار ســنگینی به همراه

خواهد داشت.

آموزش و پرورش 

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان، در همایش یاوران وقف 
و گردهمایی اعضای قرارگاه فرهنگی جهاد کبیر استان اصفهان، اظهار کرد: این 

قرارگاه با هدف بصیرت افزایی علمای استان اصفهان تشکیل شده است.
حجت االســالم محمدرضا صالحیان افزود: این قرارگاه با چهار دستگاه و حضور 
رییس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه کشــور، نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران، رییس سازمان تبلیغات اسالمی و نماینده ولی فقیه و رییس سازمان 
اوقاف و امور خیریه تشکیل شده است. رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان اصفهان تصریح کرد: برای تشکیل این قرارگاه یک هزار روحانی از استان 
اصفهان در ســپاه صاحب الزمان )عج( گرد هم آمدند. صالحیان ادامه داد: بنابر 
فرمایشــات مقام معظم رهبری، نام مقــدس »جهاد کبیر« بــرای این قرارگاه 

فرهنگی، نامگذاری و آیین نامه هایی برای این قرارگاه فرهنگی تنظیم شد.

معاون میراث فرهنگی اســتان اصفهان، با رد خبرهایی مبنی بر تخریب خانه ای 
متعلق به عهد صفوی در بازارچه سینه پایینی واقع در خیابان عبدالرزاق، اظهار 
داشــت: تنها یک خانه به نام یزدی ها در این بازارچه وجود دارد که در فهرســت 
آثار تاریخی به ثبت رسیده و در حال بازســازی است. ناصر طاهری با بیان اینکه 
همچنین در حال بازسازی ســقف بازارچه سینه پایینی نیز هســتیم، افزود: با 
همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری، کف سازی و بدنه سازی این بازار 
نیز در حال انجام اســت. وی با رد خبرهایی مبنی بر تخریــب خانه  تاریخی در 
روزهای اخیر توســط برخی از رسانه ها بیان داشــت: در این بازار، خانه ای واجد 
ارزش وجود داشته است که در دهه های گذشته تخریب شده و در وضعیت فعلی 
قابلیت نگهداری نداشت و بر این اساس به عنوان کاربری خدمات عمومی در طرح 

تفضیلی به عنوان پارکینگ مورد تایید قرار گرفته است.

هیچ خانه تاریخی در خیابان عبدالرزاق تخریب نشده استگردهمایی هزار روحانی در قرارگاه جهاد کبیر

شهردار اصفهان در حاشــیه گردهمایی انبوه سازان 
ســاختمان اســتان اصفهان، از اعتقــاد کامل تیم 
مدیریت شهری به اســتفاده از محصوالت ایرانی در 

فعالیت های عمرانی خبر داد.
دکتر مهدی جمالی نژاد درخصــوص بهره گیری از 
محصوالت ایرانی در ساخت و سازهای شهری تاکید 
کرد: بدنه شــهرداری اصفهان با اعتقاد بر استفاده از 
تولیدات داخلــی، قرارگاه اقتصــاد مقاومتی را فعال 
کرده و مســئولیت آن را نیز به بازرســی شهرداری 
سپرده است تا از این طریق بر نحوه عملکرد ساخت و 

سازها نیز نظارت ویژه داشته باشد.
جمالی نژاد افزود: برگزاری جشــنواره کاالی ایرانی، 
نمونه ای از توجه و نگاه ویژه شــهرداری اصفهان به 
استفاده از محصوالت تولید داخلی است و شهرداری 
اصفهان به عنوان اولین شــهرداری در کشــور، این 
مهم را در قالب بخشــنامه به کلیــه مناطق 15گانه 
شــهر تکلیف کرده کــه در فعالیت هــای عمرانی و 
 ساخت و سازهای شــهری خود از محصوالت داخلی

بهره گیری کنند.
جمالی نــژاد همچنیــن در ادامه ســخنان خود، از 
توجه ویژه به شــرکت هــای گمنــام و محصوالت 
ایرانی در حــال تولیــد در اقصی نقاط کشــور نیز 
خبر داد و خاطرنشــان ساخت: شــهرداری اصفهان 
همچنین در سیاست های خود اســتفاده از اینگونه 
تولیدات را نیز با هــدف احصا و بهــره وری آنها در 
دســتور کار خود قرار داده و به دنبال آن اســت که 
در هــر فعالیــت عمرانی، بــه طور کامــل حمایت 
 از تولیــد داخلــی را در صــدر برنامــه هــای خود

قرار دهد.

شهردار  مطرح کرد:

 اعتقاد کامل بدنه شهرداری
به استفاده از محصوالت ایرانی

نگاه

علی الریجانی با بیــان اینکه آیت ا... مظاهــری، اصفهان را از 
بعد علمی نجات دادند، افزود: اصفهان در گذشــته چهره های 
برجسته علمی بزرگی داشــت، از زمان صفویه شهر اصفهان، 
شهر برجسته علمی در کشــور بود و مرحوم آیت ا... مطهری 
همیشــه عکس آیت ا... ارباب را در اتاق خود نگه می داشت و 

عالقه ویژه ای به ایشان می ورزید.
برکات حضور و اقدامات آیت ا... مظاهری برای شهر 

اصفهان در آینده نمایان می شود
رییس قوه مقننه با بیان اینکه اصفهان در گذشته کانون فکری 
بوده و چهره های علمی برجسته ای داشته است، ادامه داد: طی 
30-40 سال گذشــته نیز اصفهان چنین جایگاهی داشت اما 
آن وجه بزرگ را نداشتند؛ که آمدن آیت ا... مظاهری که نوعی 
از خودگذشتگی علمی محسوب می شد، برای حوزه اصفهان 
جنبه نجات بخشی داشــت. الریجانی با تاکید بر اینکه ثمرات 
و برکات حضور و اقدامات آیت ا... مظاهری برای شهر اصفهان 
در آینده مشخص می شود، اظهار کرد: حوزه اصفهان در طول 
10 الی 20 سال آینده رونق می گیرد؛ همانند آنچه که در قم با 

حضور آیت ا... حائری اتفاق افتاد و سبب اعتالی جریان فکری 
و علمی در قم شد. وی با بیان اینکه وجه دیگر شخصیت آیت ا... 
مظاهری، روشن بینی ایشان اســت، افزود: آیت ا... مظاهری از 
مسائل عمومی مسلمین ایران و جهان آگاه هستند و بجز بحث 
علمی، ایشان کاوش های فراوانی در مســائل سیاسی ایران و 

جهان دارند که این کاوش سطحی نبوده و عمقی است.
رییس قوه مقننه با اشاره به اینکه وجه اخالقی آیت ا... مظاهری 
از ابتدای انقالب، آرامش روانی به جامعه تزریق کرده اســت، 
ادامه داد: اگر ما بپذیریم که در جامعه اســالمی مسئله اخالق 
و معنویت یک رکن است، این ارکان با تذکر آموزش و فهماندن 
مسائل امکان پذیر می شود و تربیت، امری قطعا اکتسابی است. 
رییس مجلس با اشاره به اینکه پخش برنامه سخنرانی آیت ا... 
مظاهری در شــب های جمعه از رادیو بســیار آرامبخش بود، 
عنوان کرد: با توجه به مشــغله ذهنی که در دوره مدرن ایجاد 
شده است، می توان با اخالق این مشــغله ذهنی را آرام کرد و 
با توجه به لسان عمومی ایشان، تمامی اقشار از سخنان آیت ا... 
مظاهری بهره می برند که صدای ایشــان در این تاثیرگذاری 

بسیار ســودمند بوده اســت. الریجانی افزود: هنگامی که نام 
آیت ا... مظاهری برده می شود، نخســتین چیزی که در ذهن 

نمود پیدا می کند، وجه اخالقی ایشان است.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه حوزه علمیه به مســائل اخالقی 
بیش از سایر مســائل نیاز دارد، ادامه داد: جامعه نیازمند تذکر 
است که آیت ا... مظاهری شاید در این زمینه یکه تاز بوده است 

و با پخش سخنان وی از رادیو، جامعه آرام نگه داشته می شد.
الریجانی با تاکید بر اینکه مشــی عقالیی و معتــدل آیت ا... 
مظاهری در زمینه های مختلف، ســبب می شــود که ســعه 
وجودی ایشان برای جامعه آرامش ایجاد کند، تاکید کرد: همه 
افراد از گرایش های مختلف احساس می کنند که پناه دارند و 
آیت ا... مظاهری در کل کشور به عنوان فردی منصف که نگاهی 

عقالنی و دوراندیشانه دارد، شناخته شده است.
رییس مجلس با بیان اینکه آیــت ا... مظاهری با دقت نظر، دید 
منصفانه و آینده نگری، مسائل کشور را بررسی می کنند، افزود: 
امیدوارم کار ستاد نکوداشت کنگره آیت ا... العظمی مظاهری 
ماندگار شود و توصیه بنده این است که از ظرفیت حوزه علمیه 
قم و اصفهان در این نکوداشــت به وجه احسن استفاده شود و 

برگزاری این کنگره اقدامی دولتی نباشد.
رییس قوه مقننه با اشاره به اینکه آیت ا... مظاهری شخصیتی 
مردمی و حوزوی است، تصریح کرد: بخش های دولتی باید در 
پشت صحنه فعالیت کنند و وجهه قالب، فعالیت های حوزوی 
و مردمی باشد و استفاده از وجهه حوزوی و مردمی در اولویت 

قرار گیرد.
رییس مجلس شورای اســالمی با تشکر از ســتاد نکوداشت 
کنگره آیت ا... العظمی مظاهری برای برگزاری کنگره یادشده 
گفت: در کشور کمتر به بزرگداشت بزرگان علم، ادب و فرهنگ 
در زمان حیات ایشان پرداخته می شود. وی افزود: بنده زمانی 
که در صدا و سیما مشــغول به فعالیت بودم برنامه چهره های 
ماندگار را بــرای رفع این خأل تهیه کردم تــا در حیات افراد به 
آنها پرداخته شــود. الریجانی با بیان اینکه مراجع عظام تقلید 
نیازی به معرفی ندارند و معرفی شده هستند، افزود: برای اینکه 
نسل جوان و مردم از وجود این ذخایر علمی اطالع پیدا کنند، 

برگزاری نکوداشت الزم و ضروری است.
رییس قوه مقننه با بیــان اینکه وجود این افراد و نکوداشــت 
آنها اعتماد روحی برای جامعه ایجاد می کند، ادامه داد: رجال 
برجسته علمی و فقهی، این روزها در کشور وجود دارند و انصافا 
ایران همیشه از دیگر کشورهای منطقه در مسائل فقه، اصول 
و مسائل دینی جلوتر بوده و همچنین در مسائل معقول، افراد 

برجسته  فراوانی داشته است.

جامعه نیازمند 
تذکر است که 

آیت ا... مظاهری 
شاید در این 

زمینه یکه تاز 
بوده است و با 

پخش سخنان وی 
از رادیو، جامعه 
آرام نگه داشته 

می شد

رییس مجلس شورای اســالمی، در دیدار با اعضای ستاد نکوداشــت کنگره آیت  ا... مظاهری از مراجع عظام 
تقلید و رییس حوزه علمیه اصفهان افزود: یکی از این وجوه، وجهه فقهی و اصولی ایشــان اســت که فردی 
نامدار، صاحب نظر و تحصیلکرده هستند و از این جهت نکوداشت ایشان همانند سایر مراجع پراهمیت بوده و 

نشان دهنده توجه مردم به علما و فضالی کشور است.

رییس مجلس شورای اسالمی:

وجهه اخالقی آیت ا... مظاهری آرامش روانی به جامعه تزریق کرده است
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:برنــج دو پیمانه، هویج، 
به متوســط و پیاز هرکــدام یک عدد، 
عدس پختــه، مــرغ 2 تکــه، زعفران، 
دارچین، زردچوبــه، زیره، نمک، فلفل و 

روغن.
طرز تهیه: برنــج را از قبل خیس 
کرده، بــه و هویج  را به صورت درشــت 
رنده کنید. مرغ را خرد کرده، ســپس با 
پیاز خرد شــده و زردچوبــه کمی تفت 

دهید. به و هویــج را به مرغ اضافه کرده و تفت دهید، دارچیــن، زیره و فلفل را به مواد 
قبلی اضافه کرده و فرصت دهید به مدت 10 دقیقه بپزد. سپس عدس  را به آن اضافه 
کنید. دوبرابر برنج یعنی 4 پیمانه آب به مواد اضافه کنید و پس از اینکه آب جوشــید، 

برنج را اضافه و نمک غذا را تست کنید. 
فرصت دهید تا آب آن جذب برنج شود )اگر برنج زنده بود، نصف پیمانه دیگر آب اضافه 
کرده و فرصت دهید تا جذب شــود( ســپس دمکش را بگذارید، حرارت را کم کرده و 
فرصت دهید به مدت 30الی45 دقیقه دم بکشد. در پایان روی برنج زعفران دم کرده 

بریزید و سپس آن را سرو کنید.
نکته:  می توانید با گوشــت قرمه نیز پلو را درست کرده و همچنین به جای رنده 
کردن به و هویج، آن را به صورت نگینی خرد نمایید. یا اینکه کال هویج را حذف  و فقط 

از به خرد شده استفاده کنید.

»آخرین روز عجیــب در لس آنجلس« کتابــی از برگزیدگان جایزه 
اُ.هنری 2002 با ترجمه» لیال طرزی« است که نشر» نیستان« آن را 

چاپ و روانه بازار نشر کرده است.
مجموعه داســتان »آخرین روز عجیب در لس آنجلس« مجموعه ای 
است از داستان های کوتاه برگزیده در جایزه ادبی اُ. هنری که به زبان 
انگلیسی در آمریکا نوشته و منتشر شده است. این داستان های کوتاه 
از آثاری انتخاب شده اســت که در یکی از نشــریات آمریکا منتشر 
شده و پس از آن توسط هیئت داوران جایزه، برگزیده و در نهایت در 
جمع آثار منتخب قرار گرفته است. این داستان ها با وجود انتشار در 
قالب کتاب طی سال 2002، همگی در سالی نوشته شده که حادثه 
بزرگ تروریستی یازدهم سپتامبر در ایاالت متحده آمریکا رخ داده 

است. گرچه در این داســتان ها نمی توان رد و نشــانی از این حادثه 
یافت، اما به گفته نویســنده مقدمه این کتاب که سرداور جایزه در 
سال 2002 به شمار می رفته است، جان مایه های شخصی، عاطفی، 
روان شــناختی، جریان ذهن، حرکــت و کوچک ترین گزینش های 
نویسندگان همچنان در داستان ها باقی است و این ترکیب، قدرت از 
آنجا دارد که انسان ها، صرف نظر از جمله آنچه اتفاق می افتد، جهان 
را در آن سطح صمیمی تجربه می کنند که داستان ها مضمون خود 
را عرضه کرده اند و این رویکردی است که نویسندگان داستان کوتاه 

نسبت به واقعه 11 سپتامبر اتخاذ خواهند کرد.
این مجموعه با وجود روال ســنتی انتشــار این مجموعه داستان در 
آمریکا مبنی بر حفظ چهارچوب های سنتی داســتان کوتاه، از این 
قالب سنتی روایی عبور کرده است و سعی کرده در شکل های روایی 

فراسنتی و غیر واقع گرایانه با مخاطب خود روبه رو شود.

راهنمای غذایی در مبتالیان به روماتیسم مفصلی )2(به پلو

لبخندک

گوناگون

بوی خوش زندگی

 در این مطلب ســعی داریم شــما را با 13 ماده غذایی که برای بیماران مبتال به روماتیسم 
مفصلی مناسب و مفید است، آشنا کنیم.

4. گیالس
مطالعات نشان می دهد مصرف گیالس باعث کاهش حمالت نقرس می شود و عالئم ناشی 
از آرتریت روماتوئید مانند التهاب، درد، ورم و ... را کاهش می دهد؛ زیرا آنتوسیانین موجود 
در گیالس اثرات ضد التهابی دارد. آنتوسیانین در سایر سبزیجات و میوه های قرمز و بنفش 

مانند تمشک، آلبالو، بلوبری، زغال اخته و ... نیز وجود دارد.
5. لبنیات

لبنیات کم چرب مانند شیر، پنیر، ماست، کشک و ... سرشــار از ویتامین D و کلسیم و هر 
دو برای استحکام استخوان ها ضروری هستند. ویتامین D برای جذب کلسیم الزم است و 

سیستم ایمنی را بهبود می بخشد.
6. بروکلی

بروکلی سرشــار از ویتامین های K و C و ترکیبی به نام ســولفورافان است که روند ایجاد 
اســتئوآرتریت و آرتریت روماتوئید را کند و از بروز عالئم آن پیشگیری می کند. همچنین 

بروکلی دارای کلسیم است که برای ساخت و استحکام استخوان ضروری است.
7. چای سبز

چای سبز سرشار از پلی فنل ها و آنتی اکسیدان است، التهاب را کاهش می دهد و تخریب 
غضروف را کند می کند. ترکیبی به نام اپی گالوکاتچین 3 گاالت )EGCG( در چای ســبز 
وجود دارد و از تولید مولکول هایی که باعث تخریــب مفاصل )در بیماران مبتال به آرتریت 

روماتوئید( می شود، جلوگیری می کند.

آخرین روز عجیب در لس آنجلس

ترامپ رییس جمهور آمریکا شــد؛ همین خبر کوتاه، 
واکنش هــا و بازخوردهــای زیادی به دنبال داشــته 
اســت. عده ای در آمریکا از این اتفاق خوشــحال اند 
و عده ای هنوز نتوانســته اند باور کرده و او را به عنوان 
رییس جمهور منتخب خود بپذیرند؛ تا جایی که بهت 
و اعتراض خود را با تظاهرات خیابانی نشان می دهند. 
حاال در بین همه این واکنش هــای اعتراضی، یک نفر 
پیدا شــده که با راه انداختن یک کمپین فیس بوکی، 
قصد دارد با زبانی نــرم و کودکانه با ترامپ حرف بزند، 

انتقاد کند و حتی به او راهکار نشان دهد.
دستورالعمل دختر هفت ساله برای ترامپ!

شــاید نامه این دختر شش ســاله جســورانه به نظر 
بیاید؛ اما »کال« از آن هم فراتر رفتــه و در نامه اش به 
رییس جمهور اصول 12گانه مهربــان بودن را ردیف 
کرده و نوشته است که چگونه می توان رییس جمهور 

خوبی بود:
»چگونه عالی به نظر برسیم؟ 

1.از کلمات خوب مثل آفرین استفاده کن. 2.دیگران 
را به خاطر کار زشت سرزنش نکن. 3. دروغ نگو. 4. بر 
ســر مردم فریاد نزن. 5. خوش رفتار باش. ۶. به مردم 
زور نگو. ۷. خوش اخالق باش و مثال بگو ممنونم. ۸.به 
حرف همه مردم گــوش کن. ۹.گســتاخانه صحبت 
نکن. 10.به مردم آسیب نزن. 11. به مردم کمک کن. 

12.متفاوت باش؛ متفاوت بودن هیجان انگیز است! 
 از طرف کال، هفت ساله«

دوستانمان را از آمریکا بیرون نکن
بســیاری از نامه ها دربــاره نگرانــی از اجرایی کردن 
وعده های تبلیغاتی ترامــپ در زمینه اخراج مهاجران 
اســت؛ دغدغه ای که حاال به بچه ها رســیده و تبدیل 
به نامه شــده اســت و از ترامپ می خواهنــد تا هوای 
دوستان مکزیکی شان را داشته باشد و اجازه بدهد آنها 

در آمریکا بمانند.
 »ابی« یکی از این بچه هاســت کــه نگرانی هایش را 
این گونه به ترامپ می گوید: »آقای ترامپ، همه بچه ها 
در کالس ما ترســیده اند. لطفا آنها را بیرون نیندازید. 
دوســتان مکزیکــی من هیــچ کار اشــتباهی انجام 

نمی دهند.« 
نامه یکی از شاگرداول های مدرســه هم که از ترامپ 
ناراحت اســت، جالب اســت. »آقای ترامــپ من در 
مدرســه در ادب و احترام و انضباط نفر اول شدم! من 
فکر می کنم شــما باید مهربان باشید و بین مکزیک و 
آمریکا دیوار نکشید؛ چون ما آنجا دوستانی داریم که 

دلمان برایشان تنگ می شود. لطفا مهربان باش!«
اعضای این کمپین حاال می خواهنــد این نامه ها را به 
دست ترامپ و همسرش برســانند و معتقدند که این 
نامه ها می تواند او را تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه ترامپ 

خودش پدر یک پسر ده ساله است و حتی نوه دارد.

نامه کودکان آمریکایی
 به دونالد ترامپ )2(

یکی ازچیزهایی که سخت از خاطر می رود  نداشاه نوری
بوی خوش اســت. عطری که هربار به مشام 
می رســد، آدم را روی شــانه هایش می نشــاند و با خودش به 

سال های دور می برد.
 بعضی از بوهای خوش متعلق به دوران مدرسه است؛ مثل بوی 

دفتر مشق نو یا پاک کن و خودکار عطری. 
بعضی از بوهای خوش هم آدم را یاد یــک عزیز می اندازد؛ حاال 
می خواهد عطر جانماز مادر باشــد یا لباس پــدر؛ فرق چندانی 

نمی کند.
مهم این است که وقتی در هوا پخش می شود تمام خاطرات یک 
عمر را برایت زنده می کند؛ طوری که دلت می خواد برای چند 
ثانیه چشــم هایت را ببندی و به دورانی بروی کــه تنها خاطره 

باقی مانده از آن، همین بوی خوش است.
راستش را بخواهید بعضی از بوها هم اصال خوش نیستند اما باز 
آدم را یاد خاطرات خوش می اندازند؛ مثــل بوی بنزینی که در 
ماشــین پیچیده یا بوی رنگ تازه دیوارهــای خانه یا حتی بوی 
غذای ســوخته که خاطره اولین دســته گل آدم در آشپزی را 

برایش زنده می کند.
بخت و اقبال

یکی از بــازی های کوچک و جمــع و جور بچگی که می شــد 
همه جا با خود بــرد و بچه هــا را دورش جمع کرد، مــار و پله 
بود؛ یک صفحه مقوایی جدول بندی شــده که وســط بعضی از 
خانه هایش نردبانی بود که اجازه می داد با یک حرکت پیشرفت 
کنی یا اینکه ماری در گوشــه ای از آن چنبــره زده بود تا همه 

نقشه های آدم برای برد را با یک نیش نقش بر آب کند.
مار و پله بازی محبوبی بود و بــرد و باخت در آن به بخت و اقبال 
بستگی داشت. تنها اشکالش این بود که ربط چندانی به زندگی 

واقعی نداشت.
 در زندگــی واقعی آدم ها مهــره های کوچکی شــبیه کله قند 
نیستند که پیشرفت و پســرفت زندگی شــان فقط به بخت و 
اقبال بسته باشد. زندگی واقعی شبیه کشاورزی است؛ باید دانه 

کاشت و برای برداشت آن صبر کرد. 
مار دارد، پله هــم دارد؛ اما همه چیز در آن به امید و کوشــش و 

توکل تو بسته است.

جدول  2014

گران ترین خانه عروسکی
 جهان

قلعه عروســکی اســتوالت که ۸/5میلیون دالر قیمت دارد، از 
یک خانه کامال مبله در نیویورک ســیتی هم گران تر است. این 
قلعه 2/۷4متر ارتفــاع، 2۹ اتاق و 3۶3 کیلوگــرم وزن دارد و با 
10هزار قطعه مینیاتوری پر شده است؛ از جمله مبلمان عجیب، 
شــومینه هایی که کار می کننــد، پانل های شیشــه ای رنگی، 
نقاشی های رنگ روغن، آیینه، جواهرات مینیاتوری طال، فرش 
و پارچه های فوق العاده و حتی کتــاب های کوچک کمیاب که 

بیش از 100 سال قدمت دارند.
 همه اینها با دقت توســط هنرمندان و صنعتگران سراسر جهان 

ساخته شده اند.
 این خانه عروســکی دراصل توسط مینیاتوریســت کلرادویی 
»ایلین دیل« باالهام از شعر آلفرد تنیسون درباره بانوی دریاچه 
ساخته شــد. طی یک دوره 30 ساله، بین ســال های 1۹۷4 و 
1۹۸۷، ایلین، قلعه را با کمک کارشناسان و هنرمندان مینیاتور 

سراسر جهان ساخت. 
قلعه عروســکی از هفت طبقه، راه پله و راهرو تشکیل شده و از 

همه زوایای 3۶0 درجه قابل مشاهده است.

تصاویر روز

عکاسی از مجتمع مسکونی در ماکائوی چین رژه نظامیان به مناسبت جشن روز استقالل لبنان

کشکول

این شهر رنگی، مقصد محبوب 
توریست  هاست

شــهر »گوآتاپه« در انتیوکیا )کلمبیا( قرار دارد. این شهر زیبای 
کمتر معرفی شــده تازگی بــه یک مقصد توریســتی محبوب 

تبدیل شده است.
این شــهر کوچک و توریستی مملو از رســتوران های محلی و 
خانه های اجــاره ای کنار دریاچه اســت و در کوچه و خیابانش 

همه خانه ها و در و دیوارها رنگی و دلربا هستند.
جسیکا دوانانی، جهانگرد عکاسی است که در سفر به رنگی ترین 
شــهر کلمبیا، از فضای آرام و در عین حال شــاد آن می گوید.

وی همچنین مــی افزاید: هر خانه طــرح و رنگ خاص خودش 
را دارد و صخره مشــهور »گوآتاپه« با ارتفــاع 200 متر، دیگر 
جاذبه توریستی اســت که با طی ۶5۹ پله می توان به تماشای 
چشم اندازی بی نظیر از فراز آن رسید و البته با خرید سوغاتی از 

مغازه های کوچک آن، بار سفر خود را تکمیل کرد.
کلمبیا کشــوری اســت که در خود گنج های پنهان دارد و این 

شهر رنگی، یکی از آنهاست.

امکان شارژ موبایل 
با پارچه هوشمند!

محققان دانشــگاه فلوریدای آمریکا نوعی پارچه هوشمند ساختند که 
قادر است انرژی خورشید را در خود ذخیره کند.

در اختراع جدیــد محققان دانشــگاه فلوریــدا، رشــته های نازک و 
انعطاف پذیری از جنس مس در میان تار و پــود پارچه قرار دارد و قادر 

است نقش سلول خورشیدی و باتری را برعهده بگیرد.
در یک طرف این پارچه هوشــمند ســلول های خورشیدی و در طرف 
دیگر آن باتری ها بافته می شــوند. هنگامــی که پارچــه در برابر نور 
خورشــید قرار می گیرد، الکترون ها مستقیما به ســمت دیگر پارچه 

جریان یافته و در آنجا درون باتری ها ذخیره می شوند.
در آزمایش های اولیه، محققان دریافتند چگالی انرژی ذخیره شده در 
هر سانتی متر مکعب از پارچه، معادل 1/15میلی وات ساعت و چگالی 

انرژی ذخیره شده در آن، 243 میلی وات در سانتی متر مکعب است.
یکی از مهم تریــن کاربردهای این فنــاوری، اســتفاده از لباس های 
هوشــمند برای تامین توان موردنیاز تجهیزات الکترونیکی قابل حمل 
از جمله گوشــی تلفن همراه و ردیاب های ســالمتی است. همچنین 
محققان معتقدند با اســتفاده از این فناوری، می توان انرژی مورد نیاز 

خودروهای الکتریکی را هم تامین کرد.

افقی
1- لوازم التحریر- خباز و شاطر

2- پایتخت اسپانیا- الزم وضروری- نوعی شیمی
3- پول خرد هندی- هندل و یولن- شراع

4- فیلم گوســتاو گاوراس- تشــنه فریب- بدون 
رخنه

5- مهراس یا هاون- ماه پاییزی- بلند پایه
۶- پادشاهان- مدرس کالس- باهوش و دانا

۷- غیر و دیگر- تیمار و پرستاری- برهنه و لخت
۸- بازیکن چلســی- پایتخت گینه- همسر آدم و 

مادر لبودا
۹- چهره- ترعه- کتاب فدریکو گارسیالورکا

10- نوعی پارچه- خالق رمان های غرش طوفان و 
مردی با نقاب آهنین- استدعا و خواهش

11- لــوت آن در وطــن ماســت- زدنی دســته 
جمعی- خواب شیرین و کتاب امیل زوال

12- بیمار خطرناک- فرمان کشتی- باران اندک
13- کشــور برج ایفل و تیم مارسی- ابوی- 

استاد تیمور لنگ
14- گلر سابق آلمانی- مال التجاره- خرابی

15- سهولت- سیاست
عمودی

1- ستون دین ما- فیلم علی حاتمی و کتاب 
ماکســیم و گورکی- نویســنده کتاب های 

مسخ و دیوار چین و گروه مکومین
2- کارگردان شــب جنایت و جاده مرگ- 

غذای خوشمزه ای بدون آب- تارک
3- رشــته مروارید به نخ کشــیده شده- از 

هفت خواهران نفتی جهان- پایتخت آلبانی
4- نوعی شیرینی- معلم نرون که به دستور 

او تکه تکه شد- پر آب ترین رود ایران
5- تقویم- آحاد- ورزش زمستانی و برفی

۶- شاهکار راسین فرانسوی- داخل- اشاره جمعی 
به دور

۷- دوران جمعــی- کارگردان تنگنا، تنگســیر، 
ساز دهنی و دونده- ته سینما

۸- تعجب کشدار- کوهی در خراسان- حرف درد
۹- نیمه راضی- سبک میکل آنژ بود- تیغ تراشی

10- پیشانی- نژاد ما- انجمن
11- گیاه- فرزین- اختراع مارکنی ایتالیایی

12- کارگردان فیلم های دوئل، کیمیا و سرزمین 
خورشید- متن ها-  فرمان

13- فاجر- هوادار- بی رنگ و جال
14- پادشاهی- کرمینه- فیلم ابراهیمی فر

15- اشاره جمعی به نزدیک- راه رفتن کودکانه- 
سهیم*
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امام علی  )علیه السالم(: 
دور انديش كسى است كه فريبندگى دنيا او را از تالش براى 

آخرتش باز ندارد. 
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