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دســتیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا، گفت: ائتالف میان 
ایران، روسیه، سوریه و حزب ا... لبنان، باعث آزادسازی حلب شد 
و به زودی موصل را هم آزاد می کنیم. سردار سرلشکر سیدیحیی 

دو دهه گذشــت و خبری از باغ موزه دفاع مقدس اصفهان نشد. استانی که بیشترین صفوی در مراسم افتتاحیه ...
شــهید را تقدیم انقالب اســالمی کرده و نامش بــر بلندای قله رشــادت و ایثار این 
ســرزمین می درخشــد، هنوز یک باغ موزه دفاع مقدس از خود ندارد  و عمر ســال 
هایی که وعده افتتاح این باغ موزه را شــنیدیم، حاال دیگر عــدد 20 را هم رد کرده تا 
پروژه باغ موزه دفاع مقدس اصفهان نیز با افتخار به جمع رکورددارانی مثل »مترو« و 
»مصلی« و »نقش جهان« بپیوندد و حتی رکورد آنها را نیز بشکند.  برخی مسئوالن 
دست اندرکار در این پروژه می گویند که مسئوالن استانی و ارگان هایی که باید کمک 
کنند، حمایت نمی کنند. خداکند دلیل این عده بــرای حمایت نکردن، دلیل همان 

هایی نباشد که می گفتند )و می گویند( دوره شهید و شهادت و جبهه و جنگ ...

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر دیروز در 
دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین و هیئت همراه تاکید 
کردند: با وجود بحران آفرینی مستمر حامیان رژیم صهیونیستی 
برای به فراموشی سپرده شدن مسئله فلســطین، این سرزمین 
شریف به برکت مقاومت و مجاهدت ملت و گروه های فلسطینی، 
آزاد خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی با تجلیل از انگیزه های ایمانی 
و روحیه ایستادگی در میان فلسطینی ها افزودند: تنها راه نجات 
قدس شریف، مبارزه و مقاومت اســت و دیگر راه ها، بی سرانجام و 
عقیم است. ایشان با ابراز خرســندی از طرح ده ماده ای جنبش 
جهاد اســالمی برای وحدت و مقاومت در مقابل صهیونیست ها 
افزودند: تاکید بر مبارزه، نفی کامل قراردادهای ســازش، اصرار بر 
اتحاد گروه های فلسطینی و محکوم کردن تالش برخی کشورهای 
مرتجع برای سازش با دشمن، از مفاد مهم این طرح است.حضرت 
آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه این طرح باید اجرایی شود خاطر 
نشان کردند: بی تردید کسانی هســتند که ماموریت دارند مانع 
تحقق مفاد طرح ده ماده ای جنبش جهاد اسالمی شوند، بنابراین 
باید مراقب بود این طرح، روی کاغذ نماند و در پس تحسین های 
اولیه و تاکتیکی، به تدریــج فراموش نشــود.رهبر انقالب عامل 
اصلی مشکالت فراوان منطقه را »مستکبر اعظم و شیطان اکبر« 
یعنی آمریکا خواندند و با اشــاره به دخالت شیطان های کوچک 
منطقه در ایجاد بحران های موجود افزودنــد: هدف همه آنها این 
است که مسئله فلســطین در افکار عمومی منطقه کمرنگ شود 
و از یاد ملت ها برود. رهبــر انقالب اســالمی افزودند: جمهوری 
اســالمی با وجود درگیر بودن در برخی قضایای منطقه، همواره 
و به طور صریح اعالم کرده فلســطین مســئله اول دنیای اسالم 
اســت و به تکالیف خود در این زمینه عمل می کند.ایشان با اشاره 
به وظایف »گروه های فلسطینی، علما، روشنفکران و نویسندگان 
 عرب« در زنده ماندن مسئله فلســطین در افکار عمومی ملت ها 
خاطرنشــان کردند: باید برای »ایجاد فضای فکــری و گفتمان 
عمومی در جهان اســالم، درباره اولویت قضیه فلسطین« تالش 
 مضاعفی شود به گونه ای که مسئوالن سازشکارِ برخی کشورها از 

عکس العمل ملت ها در هراس باشند.

دو دهه گذشت و از باغ موزه دفاع مقدس اصفهان خبری نشد؛

امروز کنگره آیت ا... العظمی مظاهری
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگزار می شود

هفتاد سال
در حریم خدا

شهرشهیدان، موزه 
دفاع مقدس ندارد!

15تقابل نصف جهان با سرخ پوشان
14

سردار صفوی:

به زودی موصل را هم آزاد می کنیم

به بهانه حضور مجری مطرح در دیار زاینده رود؛

خاطره تلخ شکیبا از اصفهان

رهبر معظم انقالب در دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین:

رژیم صهیونیستی ۲۵سال آینده به شرط 
مبارزه و اتحاد وجود نخواهد داشت

2

6

استاندار در نشست با دانشجویان دانشگاه شهرکرد :

بدعهدی آمریکا در مذاکرات هسته ای 
نمایان است

7

شــرکت آبفای اســتان اصفهان برای سومین سال 
پیاپی موفق به کســب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد 
مدیران ارشــد وزارت نیــرو در ســال 94 در بین 
شرکت های آب و فاضالب شهری در کشور گردید. 
این درحالی  است که شرکت آبفای استان اصفهان 

به دلیــل فعالیت های گســترده و ارائــه خدمات 
مطلوب به مشــترکین در سطح اســتان موفق به 
کسب رتبه برتر در جشــنواره شهید رجایی در بین 
دستگاه های اجرایی استان در مجموع شاخص های 

عمومی و تخصصی در دوسال متوالی ...

استمرار موفقیت های شرکت آبفای استان اصفهان
به عنوان شرکت برتر در سه سال متوالی در سطح کشور

3

ادامه در صفحه 11

ادامه در صفحه 2

خبر آخر

هفته چهاردهم لیگ برتر ؛ جام خلیج فارس
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پیشنهاد سردبیر:
به زودی موصل را هم آزاد می  کنیم

پارلماندیدگاهانتخاباتواکنش

بهروز نعمتی نماینــده مردم تهــران در مجلس دیروز 
 در صحــن علنــی در تذکری شــفاهی گفــت: یکی 
از دوستان ) اشاره به اظهارات  اظهارنظر محمود صادقی 
عضو فراکسیون امید در دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
درباره حقوق نمایندگان مجلس ( طــی روزهای اخیر 
مواردی را درباره حقــوق نمایندگان مبنی بر اینکه بین 
17 تا 21 میلیون تومان حقوق می گیرند، مطرح کردند.

وی با دروغ خواندن این موضــوع و اینکه نمایندگان 5 
میلیون و400 هــزار تومان بیشــتر نمی گیرند، گفت: 
کســی که این موضوع را مطرح کرده خود از دانشــگاه 
حقوق می گیرد و حقوق هیئت علمی به مراتب از حقوق 
 نمایندگان بیشتر اســت. وی با اشاره به تمرکز رسانه ها 
بر روی این موضوع گفت: طرح  این مســائل باعث کسر 
شأن مجلس می شود و خیلی جالب است که خیلی افراد 
از وقتی که این مسئله مطرح شده به نمایندگان مراجعه 
می کنند و می گوینــد من مریض هســتم. به من پول 
بدهید یا به نماینده پلدختر مراجعه کرده اند و گفته اند 
 از آن حقوق 21 میلیونــی، 2 میلیون به من جهت کفن 

و دفن میتم بدهید.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود که 
در مسجد اعظم قم برگزار شــد با بیان اینکه دشمنان 
پیمان شکنی می کنند، گفت: آمریکا در حال شکستن 
 پیمان خود اســت و به تمدید تحریم هــا می پردازد. 
یکــی از آمریکاییان گفته بــود ایرانیان بایــد به این 
تحریم ها عادت کنند، زیرا ســال آینده بیشتر تحریم 
 داریم، بایــد در برابر قلدرها ایســتاد و آمــاده بود که 
هر اندازه تخلف کردند، به همان اندازه از تعهدات خود 
فاصله بگیریم. این مرجع تقلید تصریح کرد: می گوید 
برجام را پاره می کنــم، تحریم هــا را تمدید می کند، 
الزم اســت آمادگی ها را کســب و برنامه ها را تنظیم 
کرد و از کار عجوالنه بپرهیزیم، هر اندازه طرف مقابل 
پیمان شکن شــد باید امتیازات را بگیریم، امیدواریم 

دولت مردان به این معنا عمل کنند.
مکارم شــیرازی با اشــاره به اقدامات روباه پیر گفت: 
رییس آنها در جلسه شــیوخ عرب می رود تا اموال آنها 
 را غارت کنــد، در آنجا از ایران بد می گویــد و ایران را 
 به غول خطرناک تعبیــر می کند و به آنهــا می گوید 

باید مسلح باشید و اسلحه های ما را خریداری کنید.

نعمتی در تذکر شفاهی در مجلس: 

حقوق 21 میلیونی نمایندگان 
دروغ است

آیت ا... مکارم شیرازی:

روباه پیر برای غارت اموال شیوخ 
عرب به بدگویی ایران می پردازد

کواکبیان در مقابل شورای سیاست گذاری اصالح طلبان :

مشکلی نداریم، فقط می گوییم 
مرجع احزاب هستند، نه افراد

جعفرزاده در مورد استیضاح وزیر راه: 

آیا دادن چک سفید به وزرا
کار درستی است؟ 

شــورای عالــی سیاســتگذاری اصــاح طلبــان برای 
 پیگیــری مواضع و راهبردهــای انتخاباتــی این جریان 
به مثابه دو انتخابات پیشــین برای انتخابات سال 96 هم 
فعال است، امری که با انتقادات برخی احزاب اصاح طلب 
رو به رو شده اســت، حزب مردم ساالری از جمله احزاب، 

مخالف ادامه کار این شورا است. 
 در همیــن راســتا مصطفــی کواکبیان در گفــت و گو 
با خبرآناین بــر مواضع خود تاکیــد دارد و بر قدیمی تر 
بودن حزبش در برابر این شورا تاکید می کند. او می گوید: 
ما که از ســال 77 بوده و سرجای مان هســتیم. آنها تازه 

آمده اند. آنها باید به راهکاری برسند. 
کواکبیان می گویــد: ما مشــکلی با آنهــا نداریم، فقط 

می گوییم مرجع احزاب هستند، نه افراد.
او البته تاکید می کنــد که این اعتــراض منجر به عدم 
وحدت نمی شــود و می گوید: بنای ما این اســت که یک 
 لیســت بدهیم. الزم به ذکر اســت که کواکبیــان بارها 
گفته اســت که هاشــمی رفســنجانی و رییس دولت 

اصاحات نباید برای اصاح طلبان لیست بنویسند.

 غامعلی جعفــرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشــت 
در مجلس شورای اسامی دیروز و پس از قرائت گزارش 
مقدماتی کمیسیون عمران درباره سانحه ریلی مورخ 5 
آذر در استان ســمنان در صحن علنی، گفت: به گزارش 
کمیسیون عمران اعتراض دارم که بیشتر شبیه یک قصه 
است. وی با یادآوری اینکه50 نفر از هموطنان مان در این 
حادثه زنده زنده در آتش سوختند، خاطرنشان کرد: من 
 خودم با استیضاح وزیران در ســال پایانی دولت موافقم، 
اما آیا دادن چک ســفید به وزرا کار درستی است؟ قطعا 
درست نیست. جعفرزاده ایمن آبادی گزارش های وزارت 
راه و شهرسازی درباره حادثه ریلی قطار تبریز - مشهد را 
نمک پاشیدن بر روی زخم مردم توصیف کرد و در پایان 
خطاب به علی مطهری نایب رییس دوم مجلس شورای 
اسامی که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت: توضیح 
 دهید اســتیضاح در صحن علنی مطرح شــود چرا که 
هر وزیری باید بداند که تا دقیقه90 باید پاسخگوی مردم 
باشد؛ من شنیدم که رییس محترم مجلس گفته است، 

استیضاح وزیر راه اآلن به صاح نیست.

بین الملل

ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریکا اعــام کرد که 
توافق شهر حلب بدون مشــارکت آمریکا صورت گرفت. 
» جان کربــی « در کنفرانس مطبوعاتی بــه خبرنگاران 
 گفت: آمریکا از هر توافقی که باعــث آتش بس در حلب 
و خــروج اهالی ایــن شــهر از مناطق درگیری شــود، 
اســتقبال می کند. کربــی همچنین اظهار داشــت که 
 آمریکا به دلیل مشــارکت نکــردن در مذاکرات حلب، 
از سوریه دست نخواهد شســت. وی مدعی شد: آمریکا 
یکی از مشــارکت کنندگان اصلی در تیــم بین المللی 
حمایت از سوریه اســت. کربی با این حال اذعان کرد که 
توافق های دوجانبه آمریکا با روسیه درباره سوریه اجرایی 
نشدند. روسیا الیوم گزارش داد، وزارت امورخارجه ترکیه 
عصر ســه شــنبه از حصول توافق آتش بس در مناطق 
 شرقی حلب پس از مذاکره بین نمایندگان نظامی روس 
 و گروه های مســلح خبــر داد. پیش از آن نیــز منبعی 
در دولت ترکیه اعام کرده بود که روسیه و ترکیه اجرای 

توافق خروج جنگجویان از حلب را تضمین می کنند.

نیروهای بســیج مردمی عراق با آزادســازی منطقه 
 اشــواه پنجمین مرحله آزادســازی غــرب موصل را 
 به پایان بردند. اشــواه در غرب شهر موصل واقع است 
و عملیات آزادسازی آن که پنجمین مرحله آزادسازی 
غــرب موصل بود، ســه روز طول کشــید. فرماندهی 
 نیروهای بسیج مردمی ) بخش عملیات غرب موصل (

سه شنبه در بیانیه ای اعام کرد: ســه منطقه اشواه، 
 حســین جمعــه و خویتلــه در نزدیکی شــهر تلعفر 
در غرب موصل آزاد شــدند که مهم ترین این مناطق 

اشواه و مساحت آن سه کیلومترمربع است. 
آخرین مســیر پشــتیبانی داعش از جنــوب موصل 
به تلعفر نیز مســدود شــده و به کنترل بسیج مردمی 
 درآمــده و محور تلعفــر - تل عبطه و محور اشــواه - 
 تل عبطه نیز از ســیطره تروریســت ها بیــرون آمده 

و از مین ها پاکسازی شده است.
فرماندهی نیروهای بســیج مردمی اعام کرد: بسیج 
 مردمــی ده ها خانــواده را از طریق چند مســیر امن 
 از غــرب تــل عبطه بــه مناطــق امن منتقــل کرد 
 و هم اکنون بــه حفاظت از آنان و تامیــن مواد غذایی 

و ارایه خدمات درمانی به آنها می پردازد.

آمریکا:

توافق حلب بدون واشنگتن 
صورت گرفت

پایان پنجمین مرحله عملیات 
آزادسازی غرب موصل

سردار سرلشــکر ســیدیحیی صفوی در مراسم افتتاحیه 
نهمین کنفرانس ملی فرماندهــی و کنترل ایران که صبح 
دیروز در دانشــگاه خوارزمی تهران برگزار شد، درباره علم 
فرماندهی و کنترل ایران یا C4I اظهار کرد: اگر ما بتوانیم 
 این علم را که علم جدیدی هم اســت به دســت مدیران 
و نخبگان، دســتگاه های مختلف اجرایی، دانشــگاهیان 
و دانشجویان برســانیم قدم بزرگی به ســمت پیشرفت 
کشور برداشــته ایم. وی با بیان اینکه هنوز علم فرماندهی 
و کنترل در ایران شناخته شده نیســت، گفت: برگزاری 
کنفرانس هایی مثل کنفرانس امروز با حمایت رســانه ها 
به ویژه صداوسیما کمک می کند تا این علم برای همگان 
شناخته شــود. با توجه به تغییرات پرشــتاب فناوری به 
ویژه در حــوزه فناوری، اطاعــات و ارتباطــات در ابعاد 
 زندگی مردم و با توجه به قدرت فضای مجازی روز به روز 

به این علم بیشتر احتیاج پیدا می کنیم.
صفوی همچنین خاطرنشــان کرد: به تعبیر مقام معظم 
رهبری مــا در حال عبــور از یک پیچ تاریخی هســتیم 
 پس باید درک علمــی الزم برای گذر از ایــن تغییرات را 
 داشــته باشــیم تا بتوانیم منافــع ملــی را تامین کنیم 
و پیشرفت های کشور را با این تحوالت و تغییرات تطبیق 
دهیم. دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا ، تصریح 

کرد: واقعیت این اســت کــه منطقه ما پل ارتباطی ســه 
قاره بزرگ جهان با یکدیگر اســت، ما بایــد در این میان 
نقش مان را به خوبی ایفا کنیم. وی با تبریک آزادســازی 
 حلب، گفت: امروز آمریکایی ها به خوبی درک کرده اند که 
جمهوری اســامی ایران قدرت اول منطقه است و نسبت 
به سایر کشورهای این منطقه وزن بیشتری دارد. از سوی 
دیگر ائتاف میان ایران، روسیه، ســوریه و حزب ا... لبنان 
باعث آزادســازی حلب شــد و به زودی نیز موصل را هم 
آزاد می کنیم. صفوی ادامــه داد: ائتافی که یک طرفش 
 ایران بود، در میان قدرت های جهــان به پیروزی نزدیک 
شده اســت و همین موضوع وزن ایران را نمایان می کند. 
رییس جمهور جدید آمریکا هــم باید به قدرت جمهوری 
اســامی ایران توجه کند. وی در بخش دیگــری از این 
ســخنرانی با بیان اینکه فرهنگ، تمــدن و اقتصاد ارکان 
اصلی پیشرفت یک کشور هستند، اظهار کرد: ما فرهنگ 
و تمدن کافــی و الزم را داریــم، اما با کمبــود مدیریت 
بهره برداری از منابع اقتصادی رو به رو هســتیم. از طریق 
فرماندهی و کنترل و با بومی ســازی ایــن علم می توانیم 

کمبودهای مان را جبران کنیم. 
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا همچنین گفت: 
حادثه 11 ســپتامبر یک حادثه تاکتیکی بود که با عوامل 

عرب ایجاد شد، اما دیگران توانستند با استراتژی که ایجاد 
کردند برنامه اسام ستیزی خود را اجرا کنند. 

این اســتراتژی تا اکنون هــم ادامــه دارد. دقیقا همین 
 اســتراتژی باعث شــد تا آمریکایی ها وارد منطقه شوند 

و بعد از سال ها انگلیسی ها به خلیج فارس بازگردند. 
در بخش دیگری از این برنامه صفوی بــا یادآوری دوران 
هشت ســال دفاع مقدس، گفت که ایران در آن زمان علم 
فرماندهی کنترل را نداشته، اما در عمل به خوبی آن را اجرا 
 کرده  اســت. وی همچنین افزود: علم فرماندهی کنترل 
در جنگ بدان معناست که تا خط مقدم هم از تصمیمات 
فرماندهی باخبر باشــد و اطاعات درســت به دســتش 
 برسد. هماهنگی ها، اســتفاده از توپخانه ها، ادوات جنگی 
و شنودها همه به کمک فرماندهی کنترل می آیند و تنها 

هدف شان هم به دست آوردن پیروزی است. 
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا با اظهار تاسف از 
حادثه قطار تهران - مشهد،  تصریح کرد: چرا ما نمی توانیم 
بعد از 37 سال کشورداری جلوی حادثه ای همچون حادثه 
قطار تهران - مشهد را بگیریم. چرا با اینکه صبح این حادثه 
رخ داد، نیروهای امدادگر ما عصر به محل حادثه رسیدند. 
این اتفاقات برای کشور ما اصا خوب نیست. وی همچنین 
خاطرنشــان کرد که فرماندهی و کنترل یک واژه نظامی 

نیست و در همه حوزه های کشور قابلیت اجرا شدن دارد.  
 دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی کل قوا با اشــاره 
 به ضــرورت اجرایــی کردن علــم فرماندهــی و کنترل 
در کشور،  خاطرنشان کرد: فرماندهی کنترل یعنی اینکه 
 چگونه روستا، شــهر، اســتان و کشــورمان را از باران ها 
دور کنیم. امیدواریــم حداقل این علــم را در تهران برای 
ترافیک، آلودگی و بحران های طبیعی اش استفاده کنیم. 
وی گفت: ما حدود20 سازمان برای محیط زیست داریم؛ 
وظیفه دولت اســت که میان آنها وحدت مدیریت ایجاد 
کند تا اوضاع محیط زیست مان بهتر شــود. باید دعا کرد 
زلزله نیاید چون اگر 7/5 ریشــتر زلزله تهــران را بلرزاند، 
تمام سازه های شهری از بین می رود و لوله های گاز منفجر 
می شود. تعجبم در این است که چگونه پل های عظیمی را 

عمود بر روی گسل تهران درست کرده اند. 
صفوی در بخش دیگری از این ســخنرانی، یادآور شــد: 
رویکردهای توســعه فرماندهی را باید بومی سازی کنیم. 

ایجاد فرهنگ مشترک از مهم ترین بحث های ما است. 
اگر این علم را به صنعت ما مانند صنعت پتروشیمی یا نفت 
تسری دهیم، می توانیم بگوییم دیگر شاهد آتش سوزی ها 
و حوادث نخواهیم بود. دســتیار و مشاور عالی فرماندهی 
کل قوا در پایان با اشاره به ضرورت ایجاد راه های ارتباطی 
از طریق خطوط ریلی، تصریح کرد: آنقدری که پول برای 

اتوبان سازی دادیم به راه آهن توجه نکردیم. 
اگر مــا راه آهن مــان را به کشــورهای اطــراف همچون 
افغانستان و عراق متصل کنیم در واقع به یکی از قطب های 

اصلی راه و ارتباطات در منطقه تبدیل خواهیم شد.

ما فرهنگ 
و تمدن کافی 

و الزم را داریم، 
اما با کمبود 

مدیریت 
بهره برداری 

از منابع اقتصادی 
رو به رو هستیم

سردار صفوی:

بهزودیموصلراهمآزادمیکنیم

یادداشت

گفت و گوی تلفنی وزرای دفاع 
ایران و سوریه

1۶۳ نماینده مجلس، آزادسازی 
حلب سوریه را تبریک گفتند

سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی 
به سوریه برای بازدید از حلب

به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، ســردار حسین 
دهقان وزیر دفاع جمهوری اســامی ایران که برای یک ســفر 
رسمی دو روزه در آفریقای جنوبی به سر می برد در تماس تلفنی 
با سپهبد فهد جاســم الفریج وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه، 
پیروزی های اخیر ارتش ســوریه و نیروهــای مقاومت مردمی 
این کشــور را در آزادسازی شــهر حلب از دست تروریست های 
 تکفیری بــه ایشــان، دولــت و  ملت ســوریه تبریــک گفت 
 و آن را نقطه عطفی در مبارزات جبهه مقاومت علیه تروریســم 

و افراطی گری توصیف کرد.

در پایان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی بیانیه 163 
نماینده درباره تحوالت اخیر در جبهه سوریه و آزادسازی حلب، 

از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.
در این بیانیه آمده است: 

ما نمایندگان مردم شریف ایران اسامی در مجلس، این پیروزی 
بزرگ ملت ســوریه را که تمام نقشــه ها و راهبردهای پیچیده 
 قدرت های نظام ســلطه را ابطــال کرده و اصــل پیروزی حق 
بر باطل را یک بار دیگر اثبات کرد و تقارن آن با ایام والدت رسول 
رحمت و فرزند گرامی ایشان به امت اسامی، ولی امر مسلمین 
جهان و مقام معظم رهبری، دولت و ملت مقاومت سوریه و ملت 
شریف ایران اسامی به ویژه خانواده های معظم شهدای مدافع 
حرم که این پیروزی عظیم مرهون رشــادت های آنها اســت، 
 تبریک گفته و یک بار دیگر حمایت قاطــع و همه جانبه خود را 
 از محــور مقاومت در برابــر اســتکبار جهانی و صهیونیســم 
بین الملل و حکام وابســته و مــزدور آنها یعنــی جریان های 
تکفیری اعام می کنیم و پیــروزی قاطع همه مجاهدان جهان 

اسام را بر جبهه کفر از خداوند متعال خواستاریم.

سید حسین نقوی حسینی ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسامی از سفر برخی اعضای کمیسیون امنیت 
 ملی مجلس به کشور ســوریه و بازدید از شــهر حلب خبر داد 
و گفت: در این ســفر آقایــان بروجردی ) رییس کمیســیون 
 امنیت ملی مجلس (، ابوالفضل حســن بیگــی و کمال دهقان 
 از کمیســیون امنیت مجلس حضــور دارند. وی بــا بیان اینکه 
این ســفر احتماال در اواخــر هفته آینده صــورت گیرد، گفت: 
این ســفر به منظور بررسی تحوالت ســوریه و به مدت سه روز 
صورت خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
 تصریح کــرد: از آنجایــی که در جنگ ســوریه تعــداد زیادی 
از اقلیت هــای مذهبی جان باخته اند، نماینــدگان اقلیت های 

مذهبی در مجلس هم در این سفر شرکت می کنند.

حضرت آیت ا... خامنــه ای، با یادآوری تــاش آمریکا و همراهان 
منطقــه ای آن برای ایجاد حــوادث گوناگــون و وارد کردن عامل 
مذهب در بحران هــا افزودند: برخاف این تبلیغات، مردم ُســنی 
حلب، موصل و شهرهای دیگر به دست تکفیری های جنایتکار قتل 
عام شده و می شــوند، بنابراین این بحران ها ربطی به شیعه و ُسنی 
ندارد. رهبر انقاب، ســران گروه های تکفیری را همچون ائمه کفر 
خواندند و افزودند: یکی از مهم ترین مسائل منطقه، مقابله همگانی 
با گروه های تکفیری نظیر داعش، جبهه النصره و دیگر گروه هاست، 
چرا که در غیر این صورت، به علت بحران آفرینی مستمر تکفیری ها، 
مسئله فلسطین در حاشیه خواهد ماند.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
ضروری خواندن مبارزه قاطع با نفوذ تکفیری ها در فلسطین اشغالی 
افزودند: ماموریت این گروه ها، ایجاد فتنه است و باید با هوشیاری 
و قاطعیــت کامل با آنها مقابله کرد. ایشــان در بخــش دیگری از 
سخنانشان، پیروزی را »وعده تردید ناپذیر الهی در صورت استمرار 
مبارزه و تحمل سختی ها« خواندند و خاطرنشان کردند: دشمنی 
با جبهه حق، طبیعت مســتکبران اســت بنابراین نبایــد از ادامه 
دشمنی ها دچار تعجب شــد. رهبر انقاب ادامه مبارزه را نیازمند 
باز بودن چشــم ها و تحلیل صحیح از حوادث دانستند و  افزودند: 
این روش عقاســت و باید با هوشــیاری کامل به مبارزه ادامه داد.

رهبر انقاب اسامی، با یادآوری توطئه های مستمر سلطه گران بر 
ضد جمهوری اســامی ایران افزودند: ما با اطمینان قلبی به وعده 
یاری پروردگار، به تکالیفمــان در همه زمینه ها عمل می کنیم و از 
مخالفت هیچ زورگویی نمی ترسیم.حضرت آیت ا... خامنه ای، جوان 
بودن جمعیت فلسطین را مهم برشمردند و با اشاره به اهمیت زنده 
بودن و حرکت کرانه باختری رود اردن افزودند: رژیم صهیونیستی 
همچنانکه قبــا گفته ایم به شــرط مبــارزه همگانــی و متحد 
فلسطینی ها و مسلمانان با صهیونیست ها، در 25 سال آینده وجود 
خارجی نخواهد داشت.ایشان مراقبت کامل از تاش دشمنان برای 
ایجاد انشقاق و مشکات داخلی در درون جنبش جهاد اسامی را 
ضروری خواندند و افزودند: اهمیت جنبش جهاد اسامی اکنون از 

گذشته نیز بیشتر است.

عکس روزیادداشت

استقبال رسمی دکتر روحانی 
از رییس جمهوری اندونزی

 حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی 
 رییس جمهــوری دیروز چهارشــنبه به طور رســمی از آقای 
» جوکو ویــدودو « رییس جمهــوری اندونــزی، در مجموعه 

تاریخی - فرهنگی سعد آباد استقبال کرد.

اخبار

دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا، گفت: ائتالف میان ایران، روسیه، سوریه و حزب ا... لبنان، باعث آزادسازی 
حلب شد و به زودی نیز موصل را هم آزاد می کنیم.

کافه سیاست

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس پیش از ظهر دیروز در جریان 
بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه قطار سمنان در صحن علنی 
 گفت: آقای آخوندی! اگر خانواده شــما هم در این حادثه جان باخته بودند 
این طور خونســرد و ســاده از کنار این مســئله عبور می کردیــد یا اینکه 
نمایندگان مجلــس را مقصر می دانســتید؟ نماینده مــردم ارومیه گفت: 
 فراکســیون های کارگری و مناطق ترک نشینان تا آخرین مرحله استیضاح 

و سوال از وزیر راه، پیگیر اقدامات مقامات عالی رتبه قضایی خواهند بود.
وی با اشاره به حادثه انفجار قطار نیشابور در سال 82، تصریح کرد: اگر وزیر 
راه وقت استعفا می داد یا رییس جمهور وقت او را عزل می کرد، امروز شاهد 
این گونه اتفاقات در کشــور نبودیم. آیا ما می توانیم از خــون این همه آدم 
بگذریم و آیا این خون ها بر ضمه شما نیست؟ شما بهتر بود روز اول استعفا 
می دادید و هنوز هم برای این کار دیر نشــده و بهتر است برای تسلی خاطر 

بازماندگان هر چه زودتر استعفا دهید.

واشنگتن:

اعالمیه ایران به خودی خود 
نقض برجام نیست

قاضی پور خطاب به آخوندی؛

برای تسلی خاطر بازماندگان 
حادثه ریلی، استعفا دهید

» جان کربی « ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه شــنبه گفت: دستور 
رییس جمهور ایران برای طراحی و ســاخت پیشران هسته ای برای حمل 
و نقل دریایی نقض برجام نیست. کربی گفت: » این اعامیه به خودی خود 
نقض برجام نیست و موارد زیادی وجود دارد که ما از آن ها بی اطاع هستیم 
و نمی دانیم معنای آن ها چیست، به همین دلیل فعا از قضاوت خودداری 
می کنیم. « وی افزود: » ثانیا به اختیــارات و توان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای بازرسی و ارزیابی پایبندی ایران به توافق هسته ای اعتماد داریم 
و این آژانس توانســته تاکنون این کار را انجام دهد و تطابق ایران را تایید 
کرده اســت. « کربی همچنین گفت: قضاوت در مورد این اعامیه دشوار 
است و تنها می توان گفت که تولید پیشــران هسته ای اقدام عظیمی برای 
هر کشــوری اســت. آقای روحانی در واکنش به تمدید قانون تحریم ها از 
سوی کنگره آمریکا، سازمان انرژی اتمی را مامور کرد که طراحی و ساخت 

پیشران هسته ای برای حمل و نقل دریایی را در دستور کار قرار دهد.

ابتدای مطلب از صفحه یک
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يادداشت پیشنهاد سردبیر:
گشايش نمايشگاه

تجهیزات نوين صنايع حفاظتی وآتش نشانی در اصفهان

نمايشگاه

شرکت آبفای استان اصفهان برای ســومین سال پیاپی موفق 
به کســب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد مدیران ارشــد وزارت 
نیرو در ســال 94 در بین شــرکت های آب و فاضالب شهری 
در کشــور گردید. این درحالی  است که شــرکت آبفای استان 
اصفهان به دلیل فعالیت های گســترده و ارائه خدمات مطلوب 
به مشترکین در سطح اســتان موفق به کســب رتبه برتر در 
جشنواره شــهید رجایی در بین دستگاه های اجرایی استان در 
مجموع شــاخص های عمومی و تخصصی در دوســال متوالی 

گردیده است.
در ســال 94 شــرکت آبفا به منظور توســعه و بهــره مندی 
حداکثری مــردم از خدمات کــه در نهایت منجــر به افزایش 
بهداشــت ، ســالمت و رفاه مردم می گــردد در صدد جذب 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی بوده اســت. در حقیقت  این 
شرکت در راســتای ظرفیت های تامین مالی کاهش وابستگی 
به اعتبارات دولتی در ســال های اخیر در دولــت تدبیر و امید 
گام های موثــری در جهت جلب مشــارکت بخش خصوصی 
و ســرمایه گذاری های اشــخاص حقیقی و حقوقی در انجام 
پروژه های آب و فاضالب برداشته اســت. این اقدامات اجرایی 
و جذب مشــارکت های بخش خصوصی و مردمی باعث شده 
است توان اجرای طرح های توســعه ای شرکت آبفای اصفهان 
به نحو محسوسی افزایش یابد و رشد کمی و کیفی برنامه های 
عمرانی را بدون اتکا به اعتبارات دولتی به دنبال داشــته باشد. 
این قراردادها در همه مدل های سرمایه گذاری اعم از فاینانس 
خارجی، داخلی، اوراق مشارکت، روش های BOO، BOT، بیع 
متقابل و تبصره3 بوده که ثمــره آن در یک بازه زمانی محدود 

چندساله بیش از پنج هزار و 745 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در بخش های آب و فاضالب استان می باشد.

احداث تاسیسات شوری زدایی آب شــهرهای فرخی و مهاباد 
بــا ظرفیــت تولیــد آب 1700 مترمکعــب در روز و با حجم 
ســرمایه گذاری 50 میلیارد ریال بــه بهره برداری رســید و 
پروژه های سرمایه گذاری به روش مالی بیع متقابل و تبصره3  
در بخش فاضــالب در دولت تدبیــر و امید نیز در شــهرهای 
تیران، زواره، دولت آباد، نجف آباد، خورزوق، دستگرد، گرگاب 
و شهرســتان های لنجان و مبارکــه با انجــام 896 کیلومتر 
لوله گذاری و سرمایه گذاری مالی سه هزار و 511 میلیارد ریال 
مراحل تکمیل، ارتقا و بازسازی تاسیســات را سپری می  کند. 

آبفای استان اصفهان از پتانسیل ســرمایه گذاری خارجی نیز 
غافل نمانده اســت و در این ارتباط با مشــارکت سرمایه گذار 
چینی بازرسی و بازســازی خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه 
جمع آوری فاضالب شهر اصفهان را با بیش از 368/7 میلیون 

یوان  در دستور کار قرار داده است.
استقبال خوب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی از مشارکت 
در طرح های آبفا و صرفه اقتصادی حاصل از ســرمایه گذاری 
در بخش های آب و فاضــالب و بازار جذاب این حوزه ســبب 
شده است طرح های سرمایه گذاری زیادی آماده انعقاد قرارداد 
و اجرا باشد که نویدبخش همکاری مشترک نهادهای عمومی 
و خصوصی در عبور از بحران آب و به کارگیری مجدد پســاب 
در چرخه آب به ویژه در واحدهای صنعتی است. همچنین این 
وضعیت در بخش آب نیز دنبال می شود و آنچه که از تالش های 
آبفا در بهره گیری از ظرفیت های مالی و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی به عینه شاهد هستیم تاثیرات و نتایج ملموس اجرای 

این طرح ها در حیات آبی استان است.
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تاکنون با نصب یک 
میلیــون و 100 هزار انشــعاب آب در 93 شــهر و نصب 600 
هزار انشعاب فاضالب در 35 شهر اســتان اصفهان، جمعیتی 
بالغ بر چهار میلیــون و 100 هزار نفــر را در بخش های آب و 
دو میلیون و 900 هزار نفر را در بخش فاضالب تحت پوشــش 
قرار داده اســت که از این حیث در کشــور رتبه اول را به خود 
اختصاص داده است، بدون شــک خدمات رسانی به این حجم 
وسیع از مشترکین در گستره جغرافیایی استان پهناور اصفهان 
کار سخت و پیچیده ای اســت با این وجود و به رغم تنگناهای 

مالی، در این سه ســالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد 
بیــش از 2024 کیلومتر لوله گــذاری آب و فاضالب در جهت 
توسعه آبادانی و ارتقای سطح رفاه و ســالمت مردم در دستور 
کار شرکت آبفای اســتان اصفهان قرار گرفته است.همچنین 
به منظور تکریم بهتر اربــاب رجوع، کاهش مراحــل اداری و 
ســرعت بخشــیدن به فعالیت ها در ســال های اخیر اقدام به 
افزایش درگاه های ارائه خدمات به صورت غیرحضوری نموده 
به طوری که باحضور وزیر محترم نیرو ســامانه 1522 افتتاح 
شد و با راه اندازی  این ســامانه،  بیش از 22  خدمت به صورت 
غیرحضوری به مردم ارائه می شــود و نیز توسعه سامانه نجما 
در سطح شهر و اســتان با پایش و مانیتورینگ شبکه توزیع و 
کنترل اطالعات خطوط آبرسانی منجر به خدمات رسانی بهتر 
به مشترکین شده اســت به گونه ای که هم اکنون در بیش از 
130 نقطه از شهرستان های استان ایستگاه پایش فشار شبکه 
توزیع راه اندازی شده و با استقرار این ایستگاه ها کنترل کمی و 
کیفی آب برای چهار پارامتر اساسی مانند کلر، کدورت، هدایت 
الکتریکی و پی اچ انجام می شود از طرفی کنترل و مانیتورینگ 
تاسیسات آبرسانی که همان اجرای سیستم هوشمند تله متری 
و تله کنترل اســت تاثیر بســزایی در مدیریت انتقال و توزیع 
عادالنه آب در شهرهای تحت پوشــش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ داشــته اســت که این مهم رضایتمندی بیش از پیش 
مشترکین را به دنبال داشــته به طوری که درفصول گرم سال 
به رغم کمبود شدید منابع آبی توزیع عادالنه آب با استفاده از 
سیستم تله متری و تله کنترل به خوبی انجام  و دسترسی پایدار 
به آب شرب برای همه مردم استان مهیا شده و می شود.فعاالن 
صنعت آب و فاضالب در اســتان اصفهان با تالش و همدلی و با 
هدف خدمات رسانی گسترده به مردم موفق به کسب رضایت 
مردم و مسئوالن شدند به طوری که همچنان در استان اصفهان 
در ارائه خدمات گسترده و بهتر پیشــتاز شناخته شدند  وگواه 
این مطالب کســب مقام برتر برای دو سال متوالی در جشنواره 
شهید رجایی در بین دســتگاه های اجرایی استان در مجموع 

شاخص های عمومی و تخصصی است. 
رتبه اول و برتر در ارزیابی ششــمین جشــنواره انتخاب روابط 
عمومی برتر شــرکت های آب و فاضالب شــهری درکشور و 
یازدهمین جشــنواره روابط عمومی های استان اصفهان برای 
دومین ســال پیاپی در بخش های پژوهش و افکارســنجی و 
اطالع رسانی کســب رتبه برتر در دومین سال متوالی حراست 
در بین حراست دستگاه های اجرایی استان در دو سال متوالی، 
کســب عنوان شایســته تقدیر اقامه نماز در بین دستگاه های 
اجرایی استان در دوســال متوالی، کسب لوح تقدیر در ارزیابی 
کمیته عفاف و حجاب دســتگاه های اجرایی اســتان ، اعطای 
گواهی نامه بنیاد جهانی انــرژی به آبفای اســتان اصفهان از 
دیگر افتخارات این شرکت در سال 94 بوده است که در نهایت 
این مؤلفه ها موجب شد در ســال جاری شرکت آبفای استان 
اصفهان در ارزیابی عملکرد مدیران ارشــد وزارت نیرو در بین 
شــرکت های آب و فاضالب شهری به عنوان شــرکت برتر در 

کشور معرفی شود.

استمرار موفقیت های شرکت آبفای استان اصفهان
به عنوان شرکت برتر در سه سال متوالی در سطح کشور

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، 
امنیتی، ایمنی و آتش نشانی عصر سه شنبه در اصفهان گشایش 

یافت.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
اصفهان در نشســت خبری پیش از افتتاح این نمایشگاه، گفت: 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه تجهیزات آتش نشانی، 
ایمنی، امنیتی و حفاظتی در ارتقای فرهنگ ایمنی مردم و جامعه 

بسیار موثر خواهد بود.
بهزاد بزرگزاد افزود: متاسفانه مردم آشنایی چندانی با تجهیزات 
آتش نشانی ندارند و رشــد فناوری های این بخش را آن گونه که 
باید احســاس نمی کنند اما بدون شــک بازدید از این نمایشگاه 

عامل رشد فرهنگ ایمنی در اقشار مختلف مردم خواهد بود.
وی بیان داشــت: این نمایشــگاه برای تمامی گروه های سنی و 
اجتماعی، مفید است و رسانه ها باید ســعی کنند بیشتر به این 
نمایشــگاه پرداخته و به آن هویت ببخشــند تا بازدیدکنندگان 

بیشتری به نمایشگاه بیایند و آگاهی مردم افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در هر ساختمان و ســازه ای باید دو موضوع 
ایمنی مد نظر قــرار گیرد، گفت: بخشــی مربوط بــه معماری 
ساختمان و رعایت استانداردها در ساخت بناست و بخشی مربوط 
به اکتیو ساختمان یعنی تجهیزات جانبی مانند سیستم های اعالم 
و اطفاست که در این نمایشگاه نمونه های جدیدی در این زمینه 
برای مردم به نمایش درآمده است.  مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه موفقیت 
شرکت های ایرانی در تولید تجهیزات آتش نشانی و ایمنی، گفت: 
برخی برندهای ایرانی توانسته اند گوی ســبقت را از نمونه های 
مشابه خارجی بربایند. وی تاکید کرد: هر چه سطح آگاهی مردم 
در زمینه مسائل ایمنی و حفاظتی و آتش نشــانی افزایش یابد، 

قطعا شاهد کاهش حریق و حادثه خواهیم بود.
بزرگزاد در پاســخ به ســوال خبرنگاران مبنی بر وضعیت اطفای 
حریق در بازار اصفهان، گفت: هم هسته و هم پوسته بازار اصفهان 
به شــیرهای آب مجهز شده اســت و میزان باالی حریق در بازار 

اصفهان به سطح خطرپذیری کمتری رسیده است.
وی با اشــاره به حریق اخیر در یکی از مغازه های صنایع دســتی 
در بازار اصفهان گفت: ماموران آتش نشــانی در کمتر از 2 دقیقه 
به محل رســیده و در عرض 3 دقیقه حریق را خاموش کردند که 
در این حادثه از بیش از 5 ایستگاه آتش نشانی به صورت همزمان 

نیرو اعزام شد که مورد نادری در کشور محسوب می شود.

خطرپذيري بازار اصفهان در مقابل حريق كاهش يافت؛

گشايش نمايشگاه تجهیزات نوين 
صنايع حفاظتی وآتش نشانی در اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2027 | December  15, 2016 | 16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2027| پنجشنبه 25 آذر  1395| 15 ربیع االول  1438

ابالغ رای
9 شــماره درخواســت: 9510463747300015 شــماره پرونــده:  /267
9509983747300317 شــماره بایگانی شــعبه: 950478 تصمیم نهایی شماره: 
9509973747300833 خواهان: آقای رضا غالمرضائی فرزند غالمرضا به نشانی 
خور- خ امامزاده- مقابل پارک معین، خواندگان: 1- خانم زهره غالمرضائی فرزند 
رضا 2- گلی نامداری فرزند علی 3- حسین درویش گلی فرزند علی همگی به نشانی 
مجهول المکان 4- خانم شقایق درویش گلی فرزند علیرضا به نشانی خور- شهرک 
امام علی- امام علی 7- پ 19، 5- شهرداری خور به نشانی خور، خواسته: الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک، دادگاه با بررســی اوراق و محتورات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست رضا غالمرضایی به طرفیت زهره غالمرضایی، گلی نامداری، حسین 
درویش گلی، شقایق درویش گلی و شهرداری خور با نمایندگی علی اصغر خادمی به 
خواسته تقاضای الزام خواندگان به الزام به انتقال مالکیت رسمی و تمامیت ششدانگ 
سند رسمی یک قطعه زمین مسکونی واقع در خور، شهرک امام علی مقوم به پانزده 
میلیون ریال به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست که شامل تصویر 
مصدق شده قرارداد فروش زمین به تاریخ 82/10/28 توسط علیرضا درویش گلی 
به خواهان و مصوبه زمین مسکونی توسط شورای  اســالمی شهر خور به تاریخ 
81/7/19 و گواهی حصر وراثت می باشد که با توجه به جوابیه سازمان ثبت اسناد 
و امالک که بیان نموده پالک مورد نظر تحت شــماره پالک 658 فرعی از 3651، 52 
اصلی می باشــد که در دفتر 94 امالک صفحه 291 ذیل ثبت 3940 به نام شهرداری 
خور سابقه ثبت دارد و سند مالکیت آن در تاریخ 92/12/15 به نام شهرداری صادر 
و تحویل گردیده است و اظهارات نماینده شهرداری در جلسه مبنی بر اینکه تمامی 
وجه زمین توسط علیرضا درویش گلی پرداخت شــده ولیکن برای تنظیم قرارداد 
واگذاری اقدامی ننموده و طی مدت 3 سال هیچ ساخت و سازی ننموده و تا زمانی که 
زمین آباد و ساخته نشود قابل انتقال نیست و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر 
انتقال نسبت به انتقال آن اقدام خواهیم کرد که با توجه به اینکه ضمانت اجرایی بر غیر 
قابل انتقال بودن موضوع قرارداد پیش بینی نشده و موافقت با انتقال پس از صدور 
حکم دادگاه به معنای اذن در انتقال و تنفیذ معامله می باشد، لذا خواسته خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 10، 219، 358، 362 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف پنجم به انتقال سند 
به نام خواهان را صادر  میکند و با توجه به جوابیه اداره ثبت و اسناد خور مبنی بر 
مالکیت شهرداری نظر به اینکه ادعا متوجه خواندگان ردیف اول تا چهارم نمی گردد، 
صرف نظر از پذیرش خواسته توسط خواندگان ردیف اول و چهارم مستنداً به بند 4 
ماده 84، 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان در این قسمت صادر 
و اعالم می گردد. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. م الف:283 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی خور و بیابانک ) 495 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

9/269  آقای حسن ظهرابی به  شناسنامه شماره 41  به شرح دادخواست به کالسه 
168/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی ظهرابی مزرعه شاهی به شناسنامه شماره 2 در تاریخ 1392/8/1 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- متقاضی: حسن ظهرابی) پسر( 2- حسین ظهرابی مزرعه شاهی) پسر( 3- محمد 
ظهرابی مزرعه شاهی) پســر( 4- غالمرضا ظهرابی مزرعه شاهی)پسر( 5- فاطمه 
ظهرابی مزرعه شاهی) دختر( 6- صغری ظهرابی مزرعه شاهی)دختر(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 293 شعبه 3 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نایین) 142 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9  شــماره درخواســت: 9510463747300016 شــماره پرونــده:  /268
9509983747300464 شماره بایگانی شعبه: 950708  نظر به دادخواست آقایان 
1- احمد ملک فرزند محمد 2- محمود ملک فرزند محمد 3- خســرو ملک فرزند ملک 
و خانم اقدس ملک فرزند محمد به طرفیت 1- شــورای اسالمی روستای عروسان 
گلســتان 2- فاطمه آزاد فرزند محمد 3- حاجیه خانم آزاد فرزنــد محمد 4- فاطمه  
آزاد فرزند فتح اله 5- فروغ آزاد فرزند حاج رضا 6- حسین آزاد فرزند غالمحسین 
7- فرهاد آزاد فرزند جعفر 8- ثریــا آزاد فرزند محمد 9- صبــا آزاد فرزند محمد 
10- اعظم آزاد فرزند محمد 11- ســرور آزاد فرزند محمد 12- شهناز آزاد فتح اله 
13- مریم آزاد فرزند فتح اله 14- اکبر آزاد فرزند حاج رضا 15- مینا آزاد فرزند حاج 
رضا 16- پروانه آزاد فرزند علی محمد 17- مهرداد آزاد فرزند اصغر 18- سمیه آزاد 
فرزند اصغر 19- مهران آزاد فرزند اصغر 20- مسلم آزاد فرزند اصغر 21- محسن 
آزاد فرزند اصغر 22- امیــد آزاد فرزند اصغر 23- کبری ملــک فرزند محمد علی 

24- مرتضی ملک فرزند علی اکبر 25- رضا ملــک فرزند علی اکبر 26- فاطمه ملک 
فرزند علی اکبر 27- معصومه ملک فرزند علی اکبر 28- افسانه ملک فرزند علی اکبر 
29- پروانه ملک فرزند علی اکبر 30- محبوبه ملک فرزند علی اکبر 31- راضیه ملک 
فرزند علی اکبر دائر بر 1- اثبات مالکیت مشــاعی یک قطعه زمین ) موضوع تقسیم 
نامه ســال 1339( مقوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال 2- ابطال صورتجلسه شورای 
اسالمی وقت روستای عروسان گلســتان مبنی بر فروش غیرقانونی زمین دارای 
مالک 3 – رفع تصرف غیرقانونی از متصرف غیر ماذون فعلی ) آقای حســین آزاد( 
4- ابطال صلح نامه فی مابین وراث مرحوم علی اکبر ملک و آقای حسین آزاد مقوم 
به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خســارات و هزینه های دادرسی که طی 
کالسه 950708 این دادگاه ثبت گردیده و پس از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی 
پرونده برای تاریخ 1395/11/11 ساعت 11 صبح تعیین گردیده و با توجه به اینکه  
آدرس خواندگان ردیف 8 الی 31 مجهول المکان می باشد، لذا مراتب به درخواست 
خواهان ها و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت آگهی می گردد تا 
خواندگان مجهول المکان جهت تحویل نسخه دوم دادخواست و ضمائم به این دادگاه 
مراجعه و در تاریخ فوق الذکر جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شود. م الف: 284 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خور و بیابانک ) 387 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت دادرسی

9  شــماره درخواســت: 9510463637100019 شــماره پرونــده:  /266
9509983637100763 شماره بایگانی شــعبه: 951133 خواهان آقای سید عباس 
سید صالحی فرزند سید حســن دادخواستی به طرفیت گیتی ســید صالحی فرزند 
نصرت اله به خواست تنفیذ تقسیم نامه مورخ 1370/06/28 به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی تسلیم این دادگاه نموده که به کالسه 951133 ع ثبت و وقت رسیدگی روز 
دوشنبه مورخ 1395/11/18 ساعت 11 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد 
تا خوانده مذکور از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود واال تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد شد.  م الف: 373 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار

 ) 140 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ دادخواست

9/265  شماره: 1395/580 با توجه به تقدیم دادخواست نصرت اله غالمی به طرفیت 
نصرت السادات صفایی و فاطمه دهقانی آشجردی به خواسته تحریر ترکه مرحوم 
فضل اله گودرزی، ضمن صدور قرار تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و 
مدیونین متوفی ) فضل اله گودرزی( و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند 
در تاریخ پنجشــنبه 1395/11/14 ســاعت 9 صبح دعوت به عمل می آید در شورا 
برای تحریر ترکه حاضر شــوند. م الف: 374 شعبه اول شورای حل اختالف استان 

خوانسار) 84 کلمه، 1 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/264 شــماره صادره:1395/14/285787 نظر به اینکه ســند مالکیت ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 628 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش سه ثبت 
خوانسار ذیل ثبت 359 در صفحه 431 دفتر امالک جلد 3 به نام محمد جعفر احمدیان 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده است،ســپس توسط دفترخانه شــماره 5 خوانسار 
تمامت دوازده سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ در اجاره آقای عبدالکریم اورعی 
فرزند حاجی آقا قرار گرفته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
951409701060319 مورخ 1395/07/05 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 45169 مورخ 1395/07/04 به گواهی دفترخانه 12 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
 نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 375 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)249 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352901515 دادنامــه:  شــماره   9 /316
9509980365701014 شــماره بایگانی شعبه: 950860 شــاکی: آقای احمدرضا 
مختاری کرچگانی فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان – خیابان برازنده کوچه الهیه 
کوچه فردوس مجتمع یاس طبقه 2، متهم: آقای جواد برشان فرزند اصغر به نشانی 

اصفهان- خ سروش- چهار راه عسگریه- خیابان فرسان شمالی، اتهام: صدور چک 
بالمحل، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای جواد برشــان فرزند اصغر دایر بر صدور یک 
فقره چک بالمحل به شماره 801894 حسب شکایت آقای احمدرضا مختاری فرزند 
غالمرضا با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست دادسرا 
و اظهارات شاکی پرونده و عدم حضور متهم پرونده در دادسرا و در جلسه رسیدگی 
دادگاه به استناد مواد 3 و 7 اصالحی قانونی صدور چک متهم موصوف را به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم 
می نماید و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد. 
اصفهــان شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   103 شــعبه    28681 الــف:   م 

) 103 جزایی سابق( )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352901501 دادنامــه:  شــماره   9 /317
9409980365701125 شماره بایگانی شعبه: 941038 شکات: 1- خانم زهرا کاظمی 
آب فرزند رضا به نشانی شهرستان اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور خ گلستان ک 
استقالل پ 63، 2- آقای رسول خزدوز فرزند فضل اله به نشانی شهرستان اصفهان 
ملک شهر 17 شهریور گلستان ک استقالل پ 63، متهمین: 1- آقای داوود ابراهیمی 
 2- خانم الهه خزدوز فرزند رســول همگی به نشانی شهرســتان اصفهان خ مفتح 
خ بهاران بعد از سه راه فردوســی، اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام هــای خانم الهه خزدوز فرزند رســول و داوود ابراهیمی فرزند 
محمد علی دائر بر توهین و تهدید حسب شکایت آقای رسول خزدوز فرزند فضل اله 
و خانم زهرا کاظمی فرزند رضا با توجه بــه محتویات پرونده و تحقیقات معموله و 
عدم حضور متهمان پرونده به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزیرات هر یک از متهمان موصوف را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی 
بابت توهین و هر یک را به تحمل 74 ضربه شــالق تعزیری بابت تهدید محکوم می 
نماید و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
 استان اصفهان می باشد. م الف: 28682  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 103 جزایی سابق( )254 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351501235 دادنامــه:  شــماره   9 /318
9509980351500294 شماره بایگانی شعبه: 950378 خواهان: آقای محمد عابدی 
فرزند عبدالعلی به نشانی استان اصفهان- شهرستان برخوار- خورزوق- بلوار قائم 
مقام فراهانی- تقاطع اول- سرنبش – کوچه مشاور امال ک سعید- 100 متر جلوتر- 
سمت چپ- نبش کوچه آرایشگاه زنانه- پالک 14 منزل 2 طبقه تلفن 09137538028، 
 خوانده: آقای غالم رسول رحیمی فرزند صفدرعلی به نشانی اصفهان- خ زینبیه- 
خ آزادی بن بست ســعدی فرعی 20 پالک 226، خواسته: اعسار از پرداخت محکوم 
به، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای محمد عابدی 
فرزند عبدالعلی به طرفیت آقای غالم رسول رحیمی فرزند صفدرعلی دادخواستی 
به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 9509970351500120-

1395/1/29 پرونده کالسه 941226 این دادگاه تقدیم نموده است. با عنایت به مفاد 
دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان، شهادت نامه ضمیمه، اظهارات شهود و عدم 
حضور خوانده در دفاع از ادعای مطروحه علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه مســتنداً 
به مواد 11 و 7 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن پذیرش اعسار از 
پرداخت یکجای محکوم به، نامبرده مکلف است ماهیانه پنج میلیون ریال با افزایش 
بیست درصد سالیانه تا زمان استهالک محکوم به پرداخت نماید. رای صادره غیابی 
ظرف بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد.  م الف: 28684  شعبه 15 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان )250 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350300552 دادنامــه:  شــماره   9 /319
خواهــان:   941035 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9409980350300913
بانــک قوامین بــه شــماره ثبــت 397957 بــه مدیریت ســید محمد حســینی با 
 نمایندگــی آقای ســید محمــد حســینی فرزند ســید ولی بــه نشــانی اصفهان-

خ ســجاد- حــد فاصــل چهــار راه آپادانــا و چهــار راه سپهســاالر- بانــک 

قوامیــن- کدپســتی 8166794361، خوانــدگان: 1- آقــای محمد تقی افشــار به 
نشــانی اســتان اصفهان- شهرســتان فالورجــان- خ امــام- فروشــگاه لوازم 
 خانگــی الــه دادیــان پ 1، 2- آقــای مصطفی نیــک نهاد بــه نشــانی اصفهان- 
خ حافظ- کوی خلیفه سلطانی- پ 78، 3- آقای محمدرضا افشار به نشانی اصفهان- 
خ کاوه- سه راه ملک شهر کوی بهارستان پ 2، خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت 
... 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در 
 خصوص دادخواســت بانک قوامین با نمایندگی ســید محمد حســینی به طرفیت

 1- محمد تقی افشار 2- محمد رضا افشار 3- مصطفی نیک نهاد به خواسته مطالبه 
مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه مطابق قرارداد بانکی 
شماره 10350030 مورخ 86/4/27 بانضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست 
با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق قرارداد مزبور و اینکه از سوی خواندگان 
دفاعی به عمل نیامده اســت و خوانده ردیف ســوم نیز امضای خــود ذیل قرارداد 
استنادی به عنوان ضامن خوانده ردیف دومی در پرداخت دین پذیرفته است دادگاه 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و مســتنداً به ماده 10 قانون نحوه وصول مطالبات 
بانکها مصوب 1368 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 15 قانون اصالح قانون 
عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و مــواد 10 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 
519 و 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ مورد مطالبه بابت اصل خواســته و خســارات ناشی از تاخیر مطابق 
قرارداد تا تاریخ 94/9/3 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل طلب از تاریخ 94/9/3 
تا زمان پرداخت مطابق قرارداد استنادی که توســط اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 12/830/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و تمبر در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره نســبت به خوانده ردیف سوم 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد و نسبت به خواندگان ردیف 1 و 2 غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشــد. م الف: 28685  شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )402 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9409970350200887 دادنامــه:  شــماره   9 /320
 9409980350200104 شــماره بایگانــی شــعبه: 940122 خواهــان: تعاونــی

  ثامن االئمــه)ع( به مدیریــت و نمایندگــی آقایان محمد حســین نظــری توکلی و 
مسعود مهردادی با وکالت خانم زهرا نایب صادقی فرزند هادی به نشانی اصفهان- 
فلکه فیض- جنب بانک صادرات- مجتمع نگین طبقه ســوم واحــد 11، خواندگان: 
 1- آقای احسان طهماســبی فرزند مرید 2- آقای احســان لوافی پور فرزند علی به 
 نشــانی مجهول المکان، خواســته هــا: 1- مطالبه خســارت دادرســی 2- مطالبه 
 خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چــک، دادگاه با توجه بــه محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
 خصوص دعوی خواهان تعاونی ثامن االئمه اصفهان با وکالت زهرا نایب صادقی به 
 طرفیــت خوانــدگان 1- احســان طهماســبی  و 2- احســان لوافــی پــور بــه

 خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه چک به شماره 86/6/15-370490 
 عهده بانــک ملت دولت آباد با احتســاب هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه
  نظر بــه دادخواســت تقدیمــی و فتوکپی مصــدق متــن و ظهــر گواهینامه عدم

 پرداخــت وجــه چــک صــادره از ناحیه بانــک محــال علیه کــه اساســًا داللت 
بر اشــتغال ذمــه خوانــدگان در قبــال خواهــان به میــزان مبلــغ فــوق را دارد 
و اینکــه خوانــدگان بــا اطــالع از دعــوی مطروحــه و جریــان رســیدگی 
در جلســه دادرســی حاضر نشــده اند و نســبت به دعوی دفاع موثــری به عمل 
 نیــاورده انــد و دلیلــی بــر پرداخــت وجــه ســند مدرکیــه اقامــه نکــرده اند 
 لذا دادگاه با اســتصحاب اشــتغال ذمــه خوانــدگان، دعوی را وارد تشــخیص و 
مســتندا به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امــور مدنی و قانــون الحاق یک 
تبصره به ماده 2 قانون چک و استفســاریه آن مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام خوانــدگان را متضامنــًا به پرداخــت مبلغ یکصــد و ده میلیون ریــال بابت 
 اصل خواســته و نیز مبلغ ســه میلیون و نهصد و هشــتاد و پنج هــزار ریال بابت

 هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در 
مرحله بدوی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
 حکم بر اســاس شــاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای

 احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و 
به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی بــوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای بوده و ظرف مدت 20 روز 
 دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.  
 م الــف: 28673  شــعبه 2 دادگاه عمومــی و حقوقــی اصفهــان )424 کلمــه، 

5 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970352401198 دادنامــه:  شــماره   9 /321
9409980352400950 شــماره بایگانی شــعبه: 941047 خواهان هــا: 1- آ قای 
مســیح مظاهری فرزند اکبر بــا وکالت آقای حمید حســن پور فرزنــد مرتضی به 
 نشانی اصفهان تقاطع خیابان باغ گلدسته و آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 2 طبقه

 2 واحد 227 و آقای تورج آی فرزند ایرج به نشــانی اصفهان خیابان باغ گلدســته 
مجتمع گلدیس ورودی 2 طبقه 2 واحد 227 کدپســتی 8145613358، 2- آقای علی 
مظاهری صالحی فرزند مرتضی با وکالت آقای حمید حسن پور فرزند مرتضی به 
نشانی اصفهان تقاطع خیابان باغ گلدسته و آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 2 طبقه 
2 واحد 227، خواندگان: 1- آقای هادی شجاع رضوی فرزند عباس 2- آقای رضا 
شجاع رضوی فرزند عباس 3- خانم صدیقه روستا زاده 4- آقای علی شجاع رضوی 
فرزند عباس همگی به نشانی مجهول المکان، 5- آقای محمد فخاری 6- شرکت اذین 
 برج اریان 7- آقای احمدرضا چراغی 8- آقای مجید گلیار همگی به نشانی اصفهان- 
خ بزرگمهر- خیابان هشت بهشــت شــرقی قبل از چهار راه گلزار ساختمان آفاق 
طبقه 5، خواســته: اعتراض ثالث اصلی، گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای حمید حسن پور 
و تورج آی به وکالت از آقایان 1- علی مظاهری فرزند مرتضی 2- مسیح مظاهری 
تهرانی فرزند اکبر نسبت به دادنامه شــماره 8909970352401699 صادره از این 
دادگاه به عنوان ثالث اعتراض کرده اند و توضیح داده اند که مرحوم عباس شــجاع 
رضوی و خانم صدیقه روستا زاده به موجب قرارداد شماره 13860710501 تاریخ 
86/5/8 به عنوان مالک ملک خود را در اختیار شــرکت آذین برج آریان به نمایندگی 
آقایان محمد فخــاری و احمدرضا چراغی و مجید گلیار قرار می دهند تا نســبت به 
احداث آپارتمان اقدام و برای هر کدام از طرفین رســمی از آپارتمان های ســاخته 
شده قرار می دهند و اجازه فروش ســهم نیز به طرفین داده شده است. معترضین 
ثالث نســبت به پیش خرید 2 واحد آپارتمان از پیمانکار اقــدام نموده اند. بنا به مفاد 
رای معترض عنه حکم به فســخ قرارداد مشارکت صادر شــده است که با توجه به 
هزینه سهمی از آپارتمان های موضوع مشــارکت توسط معترضین ثالث این حکم 
مخل به حقوق آنهاست. در تحلیل قرارداد مشارکت شماره 13860710501 تاریخ 
 86/5/8 باید گفت طی این قرارداد اواًل شــرکتی مدنی مشــتمل بر مالکیت عرصه از

 سوی یک طرف و اجرای عملیات ســاختمانی از طرف دیگر ایجاد شده است و ثانیًا 
تعهداتی بر اساس مفاد قرارداد بر عهده طرفین قرار گرفته است بنابراین، این قرارداد 
مشتمل بر 2 اثر فوق الذکر است اگر چه در اثر اول ) ایجاد شرکت مدنی( شرکا مجاز به 
فروش سهم ناشی از شراکت ) آپارتمان هایی که قرار است ساخته شوند( شده اند اما 
سهم مجری قرارداد ) شرکت آذین برج آریان( زمانی کاماًل محقق می شود که آورده 
شراکت خود که همان اقدام به ساخت و ساز اســت را تکمیل کرده باشد به عبارتی 
فروش سهم او فی الواقع معلق بر تکمیل آورده اش )اجرای عملیات ساختمانی( می 
باشد و تا قبل از تحقق آورده وی حقی بر فروش ندارد یا الاقل خود باید پاسخگوی 
خریدار باشد بنا به این تحلیل و صرفنظر از اینکه معترضین ثالث دلیلی مبنی بر عدم 
استحقاق محکوم لهم برای فســخ قرارداد نیاورده اند، نظر به اینکه حقی برای  آنها 
در ساختمان احداث شده قابل شناســایی نمی باشــد لذا اعتراض آنها وارد نبوده 
دادگاه مســتنداً به مواد 417 و 425 قانون آئین دادرســی مدنــی دادنامه معترض 
 عنه را تائید و اســتوار می نماید. رای صادره ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل

 تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.  م الف: 28675  شعبه 24 
دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان )591 کلمه، 6 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509976836400917 دادنامــه:  شــماره   9 /322
9409986836400447 شــماره بایگانــی شــعبه: 941248 خواهــان: خانــم 
 غزاله نصر اصفهانی فرزند ســعید به نشــانی اصفهان- خ آتشــگاه- نصرآباد-
  ک ابــوذر- پ 22، خوانــده: آقــای حمیــد احمــدی فرزند نــور نبی به نشــانی

 اصفهان خ آتشــگاه نصرآباد ک ابوذر، خواســته: ثبت واقعه ازدواج، گردشــکار: 
 دادگاه ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای

 می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم غزاله نصر اصفهانی فرزند 
 سعید به طرفیت آقای حمید احمدی فرزند نور نبی به خواسته ثبت واقعه ازدواج به

  اســتناد ســند عــادی نکاحیــه مورخــه 1387/7/13 باتوجــه بــه محتویــات 
پرونده، ادعای خواهان، مالحظه سند عادی مذکور، عدم ارائه دفاع یا ایراد از ناحیه 
خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی، دادگاه رابطه زوجیت فیمابین را 
محرز دانسته و با توجه به نظر موافق قاضی محترم مشــاور و مستنداً به ماده 20 
 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1 و 31 قانون ثبت احوال، حکم به الزام 
خوانده به ثبت واقعه نکاح دائم با توجه به مفاد و مندرجات سند عادی مورد استناد 
صادر و اعالم می نماید. دفاتر رســمی ثبــت ازدواج، مکلف به ثبــت واقعه ازدواج 
مزبور مطابق با نکاح نامه های رسمی و رایج می باشند. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیشــت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 
 بیســت روز، قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد.  

م الف: 28666  شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان )240 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350600589 دادنامــه:  شــماره   9 /323
9409980350600945 شــماره بایگانــی شــعبه: 941060 خواهــان: آقای احمد 
میرزائی علویجه فرزند عباس با وکالت  آقای احمد ادهم زاده فرزند سید عباس و خانم 

سودابه گودرزی فرزند فیروز همگی به نشانی اصفهان نیکبخت جنب دادگستری ک 
شهید صادقی بن بست اول سمت راست طبقه 2 واحد 4 دفتر وکالت احمد ادهم زاده، 
خواندگان: 1- آ قای مجتبی بابایی فرزند امیرآقا 2- آقای منصور عظیمی مهر فرزند 
رمضان همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اع الم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای احمد میرزائی علویجه فرزند عباس با وکالت خانم 
سودابه گودرزی و آقای احمد ادهم زاده به طرفیت آقایان 1- منصور عظیمی مهر 
فرزند رمضان 2- مجتبی بابایی فرزند امیر آقا به خواسته مطالبه مبلغ 95/000/000 
ریال وجه سه فقره چک شماره 271384-1394/6/10 و 271385-1394/7/10 هر 
کدام مبلغ 32/000/000 ریال و 271386-1394/8/10 مبلغ 31/000/000 ریال عهده 
بانک ســپه بانضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و 
وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی 
و پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادر کننده و خوانده ردیف دوم ظهر نویس 
و دارای مسئولیت تضامنی میباشــند و با وصف ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی 
در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و 
دفاعی ننموده اند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 249-

310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب 
مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی 
خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ نود و پنج 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 
ازتاریخ چک تا زمان وصول آن که توســط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم 
محاسبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.  م الف: 28668  

شعبه 6 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان )415 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9409970351302161 دادنامــه:  شــماره   9 /324
9409980351301065 شماره بایگانی شعبه: 941100  خواهان: تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت 
حسین کبیری با وکالت خانم زهرا نایب صادقی فرزند هادی به نشانی اصفهان- فلکه 
فیض خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه سوم واحد 11، خواندگان: 
1- آقای رضا موسوی فرزند صفر به نشانی اصفهان- اتوبان چمران- خ محمد طاهر 
کوچه برازنده پالک 80، 2- آقای موسی شفیعی فرزند حسین به نشانی اصفهان- خ 
عباس آباد- کوچه طالقانی پالک 54، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح زیر 
مبادرت به اصدار رای مــی نماید. رای دادگاه: در خصوص دعــوی تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه با وکالت زهرا نایب صادقی به طرفیت موسی شفیعی و رضا موسوی به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 346470 مورخ 92/4/15 به مبلغ یکصد 
و پنجاه و پنج میلیون ریال بانک سپه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خســارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مســتندات ابرازی خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی 
اشــتغال ذمه خواندگان را ایجاب می نماید و خوانده رضا موســوی علیرغم ابالغ 
قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده است و دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود 
به عمل نیاورده است و خوانده موسی شفیعی به آدرس اعالمی بانکی خود شناسایی 
نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 310 و 315 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و ســیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 
92/4/15 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  

م الف: 28670  شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )381 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970370200094 دادنامــه:  شــماره   9 /325
9009980359800560 شماره بایگانی شــعبه: 901454 شاکی: خانم سیده عاطفه 
علوی فرزند سید محمود به نشانی بوشهر برازجان خ فردوسی کوچه تعاون پ 17، 
متهمین: 1- آقای حامد طاهری با وکالت آقای داود ساری فرزند جانعلی به نشانی 
اصفهان خیابان هشت بهشت غربی حد فاصل چهار راه گلزار و ملک بعد از صندوق 
مهر امام رضا ساختمان 133 طبقه سوم واحد یک، 2- آ قای فرزاد رحمانیان فرزند 
محمد با وکالت آقای مجید عابدینی فرزند عبدالحســین به نشانی نجف آباد خ امام 
 غربی مقابل مدرســه علمیه ریاضی مجتمع اداری تجاری نــور طبقه دوم، اتهام ها:
  1- ضرب و جــرح عمــدی 2- آدم ربایی 3- مشــارکت در مخفی کردن شــاکیه

 4- تجاوز به عنف و تهدید 5- تجاوز به عنف، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی 

اوراق و محتویــات پرونده به شــرح زیر مبــادرت به صدور رای مــی نماید. رای 
دادگاه: در خصوص شــکایت خانم ســیده عاطفه علوی فرزند ســید محمود علیه 
آقایان 1- فرزاد رحمانیان آزادانی فرزند محمد و بــا وکالت آقای مجید عابدینی و 
دایر بر مشارکت در مخفی کردن و تهدید با چاقو و تجاوز و زنای به عنف 2- حامد 
طاهری ) که مشخصات بیشتری از وی ارائه نگردیده و احتمااًل فرزند محمود باشد( 
با وکالت آ قایان داود ساری و سیامک ســاالر برومند و دایر بر آدم ربائی و ایراد 
ضرب و جرح عمدی و مشــارکت در مخفی کردن شــاکیه و تجاوز و زنای به عنف 
دادگاه نســبت به متهم ردیف اول آقای فرزاد رحمانیــان آزادانی نظر به محتویات 
پرونده و محتویات صفحه 235 که حکایت از گواهی فوت وی از سوی سازمان ثبت 
احوال داشته مستنداً به بند الف ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 
قرار موقوفی تعقیــب را صادر و اعالم می گردد و در خصــوص اتهام متهم ردیف 
دو دادگاه با توجه و بررســی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شــده گزارش 
ضابطین و مرجع انتظامی شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی نحوه اظهارات متهم 
ردیف اول صفحات 33-42-43 و مالحظه پرینت مخابرات و شــرح قرار مجرمیت 
و کیفرخواست صادره پیوســتی و عدم حضور متهم و در نهایت عدم دفاع موثر از 
خویش اتهام متهم ردیف دوم ) حامد طاهری( را نسبت به آدم ربائی و ایراد ضرب 
و جرح عمدی را ثابت و محرز دانســته مســتنداً به مواد 2-621 از قانون مجازات 
اســالمی تعزیرات  و مــواد 2-462-488-709-710 از قانون مجازات اســالمی 
مصوب 1392 متهــم ردیف دوم را جهت بــزه آدم ربائی به تحمل 15 ســال حبس 
تعزیری و جهت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی و یــک حارصه باالی لب فوقانی در 
 ســمت چپ به پرداخت یک صدم دیه کامله و از نوع انتخابی در حق شاکی محکوم

 می نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بر مشــارکت در مخفی کردن 
شاکیه نظر به فقد ادله اثباتی الزم و کافی شــرعی و قانونی و عدم احراز ارکان بزه 
انتسابی مســتنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و حاکمیت و 
اقتضاء اصل برائت حکم بر برائت وی را صادر و اعالم می گردد و در خصوص اتهام 
متهم ردیف دوم ) حامد طاهری( دایر بر تجاوز و زنای به عنف نظر به عدم حضور 
وی در جلسه دادگاه و اینکه امکان صدور رای غیابی وجود ندارد به لحاظ حق الهی 
بودن آن پرونده مفتوح می باشد رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع 
حادثه به مدت یکســال می باشد. م الف: 28655  شــعبه 3 دادگاه کیفری یک استان 

اصفهان )571 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

9/326 کالسه پرونده:1067/95 شماره دادنامه:1453-95/8/29 مرجع رسیدگی: 
 شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید قناعت به نشانی اصفهان

 خ شریف واقفی خ گلزار روبروی مسجد سیف اله خان مواد غذایی مجید با وکالت لیال 
هیبت الهی به نشانی اصفهان هتل پل چهار باغ باال مجتمع کوثر فاز یک ط 4 واحد 602، 
خوانده: رضا ایمانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای مجید 
قناعت به طرفیت آقای رضا ایمانی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 285150 -93/8/12 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/970/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک  موصوف )93/8/12(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:28625 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )306 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/327 کالسه پرونده 625/95 شماره دادنامه: 761/95-95/9/20 تاریخ رسیدگی: 
95/9/14 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
تیمور زنگنه فرزند محمد حسین به نشانی اصفهان خ فروغی کوچه امیر کبیر ابوذر 
غربی پالک 35، خوانــدگان: 1- محمد حافظ فرقان فرزند علی 2- حســین حاجیان 
حسین آبادی فرزند رضا هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خواندگان 
به انتقال رسمی اتومبیل زانتیا به شماره شهربانی 144د 36 ایران 13 مقوم به یکصد 
و بیست میلیون ریال،  گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:  
در خصوص دعوی آقای تیمور زنگنه بــه طرفیت 1- محمد حافظ فرقان فرزند علی 
2- حسین حاجیان حســین آبادی فرزند رضا به خواسته الزام به انتقال رسمی یک 
دستگاه خودروی زانتیا مدل 1386 به شماره انتظامی 144د 36 ایران 13 به انضمام 

مطلق خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه مدارک پیوست از 
جمله برگه سبز و تادیه نقل و انتقال و سند مالکیت خوانده ردیف دوم به عنوان مالک 
خودرو موضوع پرونده محرز و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی، شورا 
با توجه به مدارک ابرازی خواهان و با توجه به مسلســل ایــادی انتقاالت صورت 
گرفته، من حیث المجموع دعوی خواهان را ثابت تشــخیص داده و مستنداً به مواد 
10-219-220-221-223-225 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی خودرو با مشــخصات فوق و همچنین مبلغ 3/240/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و نشــر آ گهی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف اول 
 به لحاظ عدم مالکیت رســمی، مســتنداً به مواد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی

 مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و پس 
از ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:28650 شــعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 

)359 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350501303 دادنامــه:  شــماره   9 /328
9509980350500229 شماره بایگانی شعبه: 950235 خواهان: آقای علی شیری 
فرزند خیراله با وکالت آقای سید هادی حسینی فرزند سید حسین به نشانی شهرضا 
چهار راه شــهرداری مجتمع زنبق طبقه دوم، خوانده: آقای نریمان تنباکویی فرزند 
مهدی به نشــانی اصفهان- خ شیخ صدوق شــمالی خ شیخ مفید ســاختمان عقیق 
طبقه 1 واحد 1 پ 1 همراه 09132209202، خواســته: اعســار ازپرداخت محکوم 
به، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای 
علی شیری فرزند خیراله به طرفیت آقای نریمان تنباکویی فرزند مهدی به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 501199 مورخ 1393/8/4 که متضمن 
محکومیت خواهان به پرداخت 631/104/090 ریال و متفرعات آن اســت دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و حسب اظهارات وکیل خواهان، نامبرده در حال حاضر 
دانشجو است و مخارج ایشــان را پدرش پرداخت می کند و کار و معاش مشخص 
ندارد، شهود ضمن حضور در جلسه دادگاه و تایید مطالب فوق الذکر به عدم بضاعت 
مالی خواهان گواهی نموده خوانده حاضر نشــده و دلیل معــارض به دادگاه ارائه 
ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 10 
و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن پذیرش اعسار از پرداخت محکوم 
به با توجه به جوانی و امکان کار و تالش برای پرداخت بدهی نامبرده را به پرداخت 
100/000/000 ریال از وجه محکوم به به صورت نقد و مابقی ماهیانه 10/000/000 
ریال تا استهالک کامل بدهی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در این شعبه است.   م الف: 28661  شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/354 شماره صادره: 1395/43/299783 نظر به اینکه سند مالکیت 362/14 سهم 
مشاع از 5856 سهم ششدانگ پالک ثبتی شــماره 4207 فرعی از 18 اصلی واقع در 
بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 232238 در صفحه 191 دفتــر امالک جلد 1040 به نام 
رضا حیدری تحت شــماره چاپی مسلســل 720477 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 15894 مورخ 1395/7/27 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 47551 مورخ 
1395/7/25 به گواهی دفترخانه 112 اصفهان رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به اســتناد تبصــره 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 مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 26444 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )231 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

9/355 شــماره صادره : 1395/43/307810 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب ساختمان مســکونی تجاری پالک شــماره 31/9576  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهــره دادخواه تهرانی،ش.ش 
2038 فرزند حسن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/10/18 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/9/25 م الف: 29216 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
حرکت دستان بیماران قطع نخاعی با روبات ایرانی

ساخت ماهواره سنجش از دور 
با همکاری روسیه آغاز شد

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات از نهایی شــدن 
 قرارداد ســاخت یــک ماهــواره ســنجش از راه دور 
با همکاری کشــور روســیه خبر داد. محمود واعظی 
در مراسم اختتامیه ســیزدهمین اجالس کمیسیون 
مشــترک همکاری های میان جمهوری اسالمی ایران 
 و فدراســیون روسیه گفت: نقشــه راه روابط اقتصادی 
دو کشور ایران و روسیه بعد از چند روز از برگزاری این 

اجالس، آماده شده که امروز به امضا می رسد. 
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات اظهــار کرد: توافق 
ما برای ساخت یک ماهواره ســنجش از راه دور نهایی 
شده که سند آن امروز امضا می شــود و کار ساخت آن 
از فردا شروع می شــود. وی با اشــاره به مالقات های 
متعددی که روسای جمهوری دو کشور با هم داشتند، 
افزود: آخرین ایــن مالقات ها در جریان اجالس ســه 
جانبه ایران، روســیه و آذربایجان در باکو بود که در آن 
 اجالس تصمیم گرفته شد که با سرعت روابط اقتصادی 
دو کشور گسترش پیدا کند و تاکید دو رییس جمهوری 
بر این بود که اجالس کمیســیون مشــترک دو کشور 
بتوانــد موانع میان دو کشــور را برطرف کند و نقشــه 
راهی را برای آینده دو کشــور تهیه کند. رییس طرف 
 ایرانی اجالس کمیسیون مشترک همکاری های ایران 
و روسیه با بیان اینکه عالوه بر سند کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، هشت سند دیگر 
نیز امضا می شود، گفت: امضای دو سند بانکی، امضای 
 سند میان ســازمان اســتاندارد و آژانس مقررات فنی 
و اندازه شناســی روسیه و ســند حوزه همکاری های 
انرژی از جمله این اسناد اســت. واعظی همکاری های 
بخش خصوصی ایران و روســیه را در حال پیشــرفت 
اعالم و تصریح کرد: دو پروژه بســیار مهمی که از سال 
گذشته مذاکرات آن شروع شده با حدود نزدیک به 2/5 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری مربوط به احداث نیروگاه 
 حرارتی بندرعباس و برقی کردن خط راه آهن گرمسار 
به اینچه برون است که بعد از تصویب در هفته گذشته 

در هیئت دولت، امروز به امضا می رسد.

بازی های نوســتالژی دهه90 میالدی و اوایل قرن جدید، یکی 
از دغدغــه های اصلی گیمرهــای قدیمی تر اســت که معموال 
 مجبورند برای تجربه مجدد آنها دســت به دامان شــبیه سازها 

و اموالتورهای غیر قابل اتکای کامپیوتری شوند.
 اگرچه برخی از کنســول هــای قدیمی مانند میکرو و ســگا را 
می توان هنوز در بازار پیدا کرد، امــا پیدا کردن تمام بازی های 

لذت بخش دوران قدیم کاری بس دشوار و محدود است.
 حــاال خبــر خــوب اینکــه اســتارتاپ کوچکــی بــه نــام

 » RetroEngine Sigma « کنســولی بــه نــام Doyodo
طراحی کرده کــه تمام بازی های 28 کنســول قدیمی را برای 

مخاطب به ارمغان می آورد.
این کنســول بســیار کوچک به ســادگی هــر چه تمــام تر 
 همه بــازی هــای نوســتالژیک دوران گذشــته را به وســیله 
 شــبیه ســاز جایگذاری شــده اختصاصی ســیگما پردازش 
 می کند و در بهترین و سریع ترین زمان ممکن در اختیار کاربر 

قرار می دهد.
کنسول نقره ای رنگ و خاطره انگیز سیگما از 4 هسته پردازشی 
با فرکانــس 1/2 گیگاهرتز برخوردار بــوده و 512 مگابایت رم 
دارد. از طرفی در دو نســخه 16 یــا 32 گیگابایتی برای ذخیره 

بازی ها عرضه می شود.
ســیگما به کمک پورت HDMI به تمام تلویزیون های امروزی 
 USB 4 ( متصل شــده و به لطف دو پورتK حتی با رزولوشن (
تعبیه شده در جلوی بدنه، می توان چند مدل کنترلر مختلف را 

به آن متصل کرد.
البته الزم به ذکر است که نسخه پیش فرض این کنسول همراه 

با یک کنترلر مشابه با پلی استیشن دو عرضه می شود.
نکته جالــب توجه جایی اســت که شــرکت ســازنده با درج 
 ایــن کنســول در وب ســایت Indiegogo جهــت گرفتن 
ســرمایه گذاری عمومی، رقم20 هزار دالر را برای آغاز توسعه 
انبوه آن در نظر گرفته بود؛ اما سیگما با استقبال شگفت انگیزی 
مواجه شــده و در حال حاضر330 هزار دالر پشــتیبانی مالی 

گرفته است.
گفته می شــود کنســول بازی های نوســتالژیک ســیگما که 
 تنها50 دالر قیمت دارد، اواسط سال 2017 میالدی روانه بازار 

خواهد شد.

سیگما 
خاطره سازترین خواهد شد

 فناورانه

 طرح » ســاخت و کنترل روبــات پوشــیدنی « حاصل تالش 
 » اسماعیل محمدی فالورجانی « و » محمدعلی اسماعیلی «

دو دانشــجوی کارشناسی ارشد دانشــکده مهندسی مکانیک 
دانشــگاه صنعتی شریف اســت که موفق به کســب رتبه دوم 
پژوهش های کاربردی هجدهمین جشــنواره جوان خوارزمی 
شــد. محمدی فالورجانی در گفــت و گو با خبرنــگار علمی 
 ایرنا اظهار داشــت: با توجه بــه تعداد باالی افراد ســالخورده، 
 از کار افتــاده و دارای ناتوانــی فیزیکــی ماننــد کاهــش 
یا عدم عملکرد در شــانه، آرنــج و مچ که بــه دالیل مختلفی 
همچون آســیب، جراحــی های ورزشــی، جراحی ســتون 
 فقرات یا ســکته ایجاد می شــوند، نیــاز به طراحــی روبات 
در ایــن زمینه احســاس مــی شــد. وی خاطرنشــان کرد: 
 بیماران ضایعــه نخاعی با ســطح ناکامل گردنــی، جانبازان 

یا افرادی که دســت آنها به دالیل مختلــف در حرکت مفاصل 
 شــانه، آرنج و مچ ناتوان شــده یا بازه حرکتــی محدودی پیدا 
کرده اســت، می توانند به کمک روبات پوشــیدنی ســاخت 
ما، حرکت دســتان خود را باز پیدا کنند. ایــن محقق جوان در 
تشریح کاربردها و ویژگی های این روبات پوشیدنی گفت: این 
روبات بر روی دست بیمار بسته می شود و به محض اراده بیمار 
برای حرکت دســت، روبات مســیر حرکت را تشخیص و ادامه 
حرکت را انجام خواهد داد که ایــن عمل باعث تحریک اعصاب 
و جلوگیری از تنبل شدن عضالت درگیر و به مرور زمان افزایش 
بازه حرکتی شانه، آرنج و مچ می شــود تا اینکه دست، حرکت 
 نرمال خود را بــدون نیاز به کمک روبات پیــدا کند. وی درباره 
تفاوت های این روبات با نمونه روبات های پوشــیدنی خارجی 
گفت: عــالوه بر بومی ســازی و قیمــت مناســب، مهم ترین 

ویژگی های روبات ما این اســت که ورودی حرکت را از طریق 
سیگنال های عضالنی دســت بیمار می گیرد و سپس روبات، 
دســت ها را در جهت دلخواه بیمار حرکت می دهد و تحریک 
اعصــاب ماهیچه ها به مــرور زمان موجب می شــود بازوهای 
حرکتــی با گذشــت زمان بــه حالت نرمــال خــود برگردد. 
 محمــدی فالورجانی یادآور شــد: دســتگاه هــای خارجی 
به صورت خــودکار، حرکت را بــرای بیمار انجــام می دهند 
که ممکن اســت بیمار خسته شــود یا زیر دســتگاه، خوابش 
 ببرد درصورتــی که روبــات مــا، ورودی حرکــت را از بیمار 
می گیرد و به بیمار می گوید اراده کن تا دستت را حرکت بدهی 
و از آنجا به بعد، روبات به فــرد کمک می کند و یک هیجان هم 
در بیمار ایجاد می کند. وی قابلیت حمل توســط بیمار را یکی 
دیگر از مزیت های این روبات پوشیدنی ذکر کرد و گفت: بیمار 
برای استفاده از این دســتگاه نیاز به مراجعات متعدد به مرکز 
توانبخشی ندارد و کافی است یک بار مراجعه کرده و دستگاه را 
خریداری یا کرایه کند. این دانشجوی جوان تصریح کرد: برای 
فعال سازی روبات، کافی است که سیگنال از مغز به عضله ارسال 
شود و حتی اگر فرد دستش هم قطع شــده باشد، می توانیم از 
الکترود به عنوان پروتز استفاده کرده و به اندام های باالیی، آنجا 
که اعصاب رد شده است متصل کنیم و فرد همین که فکر کند 
که می خواهد دســتش را حرکت دهد روبات برایش این کار را 
 انجام دهد. به گفته این مبتکر جوان، روبات پوشــیدنی اکنون 
به مرحله تولیــد نمونه نیمه صنعتی رســیده اســت و پیش 
 از ایــن حــدود 25 بیمــار در مراکــز مختلــف توانبخشــی 
 با اســتفاده از آن تســت شــده و به بهبودی باالی90 درصد 

رسیده اند. 
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن روبــات بــرای فلــج باالتنــه 
و به حرکت درآوردن دســت کاربــرد دارد، دربــاره قیمت آن 
گفت: قیمتی کــه برای یک روبــات کامل پوشــیدنی درنظر 
گرفتیم 30 میلیون تومان اســت که اگر بیمــار بخواهد فقط 
 برای مچ دست اســتفاده کند بین ســه تا پنج میلیون تومان 
 و بــرای آرنــج بین پنــج تا هفــت میلیــون درنظــر گرفته 

شده است. 
 هجدهمین جشــنواره جوان خوارزمی با معرفی 16 طرح برتر 
 در بخش دانش پژوهــان و فناوران ) ویژه افراد زیر 35 ســال ( 

و 33 طرح دانش آموزی برگزارشد.

این روبات 
بر روی دست 

بیمار بسته 
می شود

 و به محض 
اراده بیمار 

برای حرکت 
دست، روبات 

مسیر حرکت را 
تشخیص و ادامه 

حرکت را انجام 
خواهد داد

حرکت دستان بیماران قطع نخاعی با روبات ایرانی

دو دانشجوی صنعتی شریف با ساخت روبات پوشیدنی، امکانی فراهم کردند که افرادی که مفاصل دست آنها دچار 
ناتوانی یا محدودیت حرکتی شده است، با اراده و فرمان مغز، دست شان را به حرکت درآورند.

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری و معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور از10 ایــده برتر تقدیر به عمل آمد. 
جشنواره شناســایی و توانمندســازی ایده های برگزیده 
با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم و دکتر ســتاری معاون 

علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شد. 

در این مراسم از10 ایده برتر تجلیل به عمل آمد. 
اسامی این 10 ایده به این شرح است:

1- جداســاز لرزه ای کینماتیــک الهام گرفته از ســتون 
 فقرات انسان. 2- طراحی و ساخت یک روبات برای کمک 
به کودکان مبتال به اوتیســم. 3- تولید کربوکسی میتیل 

ســلولز از خمیر رنگبری شــده باگاس ایران. 4- طراحی 
قلم هوشمند تشــخیص ناهنجاری های آناتومیکی بدنی. 
5- تولید نانو نما. 6- شــاه کلید )دســته کلید هوشمند(      
 7- سیســتم چرخش چراغ هــای جلو خودرو متناســب 
با فرماندهی سرپیچ ها. 8- علوفه خردکن تمام اتوماتیک با 
سیستم برشی شانه ای. 9- آی برند.10- سامانه هوشمند 

تراکنش مالی ) پی پول (.

معرفی 10 ایده برتر با حضور معاون علمی رییس جمهور
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پیشنهاد سر دبیر: 
خاطره تلخ شکیبا از اصفهان

اخبار

نمایش کمدی »آقای همسر، خانم شوهر 1 و 2« به نویسندگی 
و کارگردانی علی قیومی روز گذشــته در سینما فلسطین روی 

صحنه رفت. 
کارگردان این نمایش در گفت  وگو با ایمنا از اجرای ســری اول 
و دوم نمایش »آقای همســر، خانم شــوهر« خبــر داد و گفت: 
این نمایش که ســری اول و دوم آن پیش از ایــن به ترتیب در 
فرهنگسرای خانواده و باغ نور اجرا شــده بود این بار به صورت 

متوالی در سینما فلسطین اجرا می شود.
علی قیومی تصریح کرد: با توجه به اینکه اکنون در حال تمرین 
برای آماده کردن قسمت سوم این نمایش در بهمن ماه هستیم، 

تصمیم به اجرای مجدد این دو سری گرفتیم.
وی افزود: داستان ســری اول این نمایش طنز، روایتگر زندگی 
پســری به نام فراز اســت که در فضای مجازی با دختری به نام 
شهره آشنا شــده و با وجود مخالفت خانواده اش با او ازدواج می 
کند و در سری دوم، این زوج که می خواهند برای تفریح بیرون 
بروند، با مشــورت خانواده تصمیم می گیرند بــه پارک بروند و 
همین تفریح به ازدواج مادر پدرام و پدر شهره ختم می شود. در 
سری سوم نیز داستان با پیشــنهاد رفتن به سفر زیارتی از سوی 

بزرگ خانواده آغاز می شود...
قیومی همچنین بیان داشت: در این نمایش من به همراه سعید 
یاردوستی، اسماعیل ســلمانی، ایمان نظیفی، ابراهیم رحمانی، 
عباس جلیل زاده و رضا کریمــی ایفای نقش می کنیم و افرادی 
چون علی شــهباز تهیه کنندگــی، علی مکارمی اجــرا، حامد 
عزیزی موســیقی متن و مهدی غالمی نیــز طراحی گرافیک و 

دکور را بر عهده دارند.
عالقه مندان برای دیدن این نمایش کمــدی می توانند با تهیه 
بلیت از ســایت rasaconcert.com تا 3 دی ماه و ســپس از 
13  تا 20 دی ماه، رأس ســاعت 20:30، به ســینما فلسطین 

مراجعه کنند.

سرپرست کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 3 میلیون و 200 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان 

برای مطالعه 200 هزار عضو آن وجود دارد.
امیر هالکویــی در آییــن افتتاح کتابخانه شــهدای گلشــهر 
اظهارداشــت: شهرســتان گلپایگان دارای 6 کتابخانه اداری و 

نهادی است.
 وی با بیان اینکه اســتان اصفهان به لحاظ داشتن سرانه فضای 
مطالعه، تعداد عضویت و تعداد کتاب حائز رتبه اول در ســطح 
کشور است، افزود: در حال حاضر اســتان اصفهان دارای 976 
کتابخانه اداری، 176 کتابخانه نهادی، 112 کتابخانه مشارکتی 

و 4 کتابخانه مستقر است.
سرپرســت کتابخانه هــای عمومی اســتان اصفهــان فضای 
فیزیکی، تعــداد کتاب، کتابــدار و کتاب خــوان را رکن اصلی 
کتابخانه دانســت و بیــان کرد: اکنــون 50 هــزار جلد کتاب 
 دیجیتال و 14 هزار جلــد کتاب گویا در کتابخانه های اســتان

 وجود دارد.
 هالکویی خاطرنشان کرد: کتابخانه شــهدای گلشهر به سامانه 
جامعه مدیریت اطالعاتی کشور متصل است و از فضای مطالعه 
از 2 هــزار و 200 کتابخانه کشــور برای اعضای ایــن کتابخانه 

فراهم شده است.

سید مصطفی حســینی مدیرکل امور ســینمایی حوزه هنری 
اصفهان گفت: فیلم ســالم بمبئی بــا توجه به اســتقبال زیاد 
مخاطبان و رتبه نخست فروش روزانه فیلم، بر پرده 5 سینمای 

استان اصفهان اکران شده است.
وی افزود: ســالم بمبئی با بازی محمدرضا گلزار و به کارگردانی 
قربان محمدپور تمام ســانس های ســینما ســاحل را به خود 
اختصاص داده و در ســالن دو سینما ســپاهان نیز اکران شده 

است.
مدیرکل امور ســینمایی حــوزه هنری اصفهان بــا بیان اینکه  
ســالم بمبئی در ســانس 20:30 ســینما فلســطین و سالن 
شــماره یک ســینما فرهنگ فوالدشهر و ســالن یک مجتمع 
سینمایی کاشــان اکران شده اســت، بیان داشــت: در سالن 
اصلی ســینما ســپاهان فیلم آس و پاس بــه کارگردانی آرش 
معیریان به روی پرده رفته است و در ســاعات 16:30 و 1۸:30 
 نیز فیلم یتیم خانه ایــران به کارگردانی ابوالقاســم طالب زاده

 اکران می شود.
وی ادامــه داد: همچنین بجز ســانس 20:30 فیلــم نفس به 
کارگردانی نرگس آبیار در سینما ساحل اکران در بقیه سانس ها 
شده است و در سینما یاسمن شــاهین شهر و سالن سه مجتمع 

سینمایی کاشان نیز  فیلم آس و پاس اکران شده است.
حســینی بــا بیــان اینکــه همچنیــن در ســالن دو مجتمع 
ســینمایی کاشــان فیلم نفس و در ســینما بهار شــهر گز نیز 
 فیلم آس و پاس اکران شــده اســت، گفت: در نخستین اکران

 فیلــم مردمی فیلــم نفــس در این هفتــه، مهــران احمدی 
 بازیگــر و نرگس آبیــار کارگردان فیلم در ســینما فلســطین

حضور یافتند.  
 وی تاکیــد کــرد: فیلــم ســالم بمبئــی جمعــه گذشــته 
 بــا فــروش 600 میلیونی در کشــور، رکــورد فــروش روزانه

 فیلــم را جا به جا کــرد و رتبه دوم و ســوم بیشــترین فروش 
 روزانــه نیز بــه ترتیب به من ســالوادور نیســتم و فروشــنده 

اختصاص دارد.

»آقای همسر، خانم شوهر 1 و 2«
 به سینما فلسطین می آیند

سرپرست کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبرداد:

وجود 3 میلیون و 200 هزار جلد 
کتاب در کتابخانه های استان اصفهان

مدیرکل امور سینمایی حوزه هنری اصفهان:

سالم بمبئی بر پرده ۵ سینمای 
اصفهان جای گرفت

پس از حواشی به وجود آمده برای ســریال ماه و پلنگ و اظهارات عجیبی که 
کارگردان این فیلم انجام داده و اعالم کرده که از ادامه ســاخت این ســریال 
منصرف شده است ، مدیر تولید سریال »لیسانســه ها« از پخش این سریال 
پس از پایان یافتن سریال ماه و پلنگ خبر داد.وحید مرادی مدیر تولید سریال 
»لیسانسه ها« گفته است: این سریال از 4 دی ماه به جای »ماه و پلنگ« روی 
آنتن شبکه سه می رود و تاکنون نزدیک به 30 درصد از این سریال ضبط شده 
است.این سریال تلویزیونی که کارگردانی و نویسندگی آن را سروش صحت، 
هنرمند خوش ذوق اصفهانی بر عهده دارد، در 60 قســمت تولید و شب ها از 

شبکه سه سیما به روی آنتن می رود.
در خالصه داستان این سریال آمده است: حبیب وضع مالی مناسبی دارد ولی 
به علت ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانســته همسری انتخاب 
کند. مسعود در آستانه ازدواج است ولی مشــکالت زیادی او را از آغاز زندگی 
مشــترک دور می کند. مازیار فرزند خانواده ای پر تنش و گرفتار است و فکر 

مهاجرت در سر دارد. حبیب و مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه هستند.

ســریال طنز تلویزیونــی »پاورچین« بــا ارتقای کیفیــت تصویر 
و رنــگ در قالب بســته هــای 75 دقیقه ای پنج شــنبه شــب ها 
در شــبکه پنج پخش خواهد شــد. به نقل از روابط عمومی رسانه 
 ملی؛ این ســریال به صورت هفتگی و در نسخه های بلند باز تدوین 
 شــده و ایــن هفتــه بــه مناســبت ایــام میــالد بــا ســعادت 
پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( پنجشــنبه، جمعه و شنبه 
در جدول پخش برنامه های این شــبکه قرار  گرفته اســت . در این 
ســریال طنز جمعی از هنرمندان همچون مهــران مدیری، جواد 
رضویان، سحر زکریا، سیامک انصاری، محمدرضا هدایتی، شقایق 
دهقان، ســحر ولدبیگی، سعید پیردوست، ســاعد هدایتی و وحید 
مهین دوســت به ایفای نقش پرداخته اند.  سریال طنز »پاورچین« 
از امشــب، به مدت سه شب ســاعت 20:30 دقیقه برای مخاطبان 
پخش می شود و پس از آن به صورت هفتگی، پنجشنبه شب ها به 

نمایش در می آید.

»لیسانسه ها« به 
تلویزیون می آیند

مهران مدیری پاورچین 
پاورچین به شبکه پنج می آید

هنرمندان

خواننده مســلمان دانمارکی در اختتامیه دومین جشنواره 
بین المللی موسیقی »پیامبر مهربانی« برای اولین بار قطعه 

»شنیدم« را اجرا می کند.
علی الهادی خواننده مســلمان دانمارکــی ضمن اعالم  این 
خبر افزود: طبق برنامه ریزی هایی که از سوی ستاد برگزاری 
دومین جشــنواره بین المللی موســیقی »پیامبر مهربانی« 
صورت گرفته قرار بر این اســت که در مراسم اختتامیه برای 
اولین بار از قطعه »شنیدم« رونمایی کنم که این قطعه الهام 
گرفته از نامه آیت ا... خامنه ای به جوانان اروپاست که در دو 

بخش فارسی و انگلیسی به مخاطبان ارائه می شود.
وی ادامه داد: این قطعه موســیقی که خودم به شدت با آن 
ارتباط خوبی برقرار کرده ام  برگرفته از ریتم های موســیقی 
شرقی و خاورمیانه و مقام های موســیقی کردی و فارسی و 
دربرگیرنده فضایی است که فکر می کنم هم به لحاظ محتوا 
و هم به لحاظ ملودی با اســتقبال مخاطبان مواجه شود. به 
هر حال من برای اولین بار اســت که به ایران آمدم و البته که 
دوست داشتم به طور کامل در جشــنواره »پیامبر مهربانی« 
حضور داشــته باشــم اما به دلیل اینکه برنامه ریزی سفرم 

به گونه ای بود که در ابتدا به زیارت بــارگاه امام رضا )ع( در 
مشهد و سپس مرقد مطهر حضرت معصومه )س( می رفتم، 
بنابراین این امکان فراهم نشــد تا در ایام جشنواره نیز برنامه 

اجرا کنم.
الهادی در ادامــه صحبت های اظهار کرد: بــه نظر من وقت 
آن فرا رسیده که بتوانیم شــخصیت بسیار ارزشمند و واالی 
حضرت محمد )ص( را بــه عنوان یک الگــو در تمامی دنیا 
معرفی کنیم و این خأل جدی اســت که هم اکنون از نگاه ما 
شــیعیان وجود دارد و همه باید تالش کنیم تا چهره مهربان 
و عزیز پیامبر گرامی اســالم)ص( را با زبان هنر و موسیقی به 
دنیا معرفی کنیم. هدف من به عنوان یک خواننده مســلمان 
این است که بتوانم به سهم خود موضوع انتظار و فرج آقا امام 
زمان )عج( را به دنیا نشــان دهم کما اینکه بر این باورم هنوز 

خیلی کارها مانده که باید آنها را انجام دهیم.
این خواننده بیان کرد: من ســال ها دنبال کسی می گشتم 
که معنای خلقتم را از طریق او جســت وجو کنم و در نهایت 
به شخصیتی واال و الهی برخورد کردم که نامش محمد )ص( 

است؛ او به راستی پیامبر مهربانی هاست .

ثریا قاســمی بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون 
ایران از حمایت نکردن خانه ســینما از سینماگران 

سخن به میان آورد.
ثریا قاسمی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در 
ارتباط با حمایت از همــکاران خود به خبرنگار حوزه 
فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، گفت: تجلیل و تقدیر 
از هنرمندان زیبا و قشنگ است و  مانند حمایت پدر 
و مادر از فرزندانش می باشــد  ولــی در مجموع این 
قبیل حرکت ها تسکین لحظه ای، شــبانه و روزانه 

است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه هنرمندان مشکالت 
عدیده ای دارند، افزود: باید این مشــکالت نظام مند 
و قانونی حل شــود، هنرمندان تا یک مقطع ســنی 
می توانند به ایفای نقــش بپردازند و پــس از آن به 
لحاظ توان بدنــی دیگر قادر به بازی مانند گذشــته 
خود نیســتند و الزم اســت در این زمان یک نهاد یا 

ارگان به داد هنرمندان بیکار و بیمار برسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان اصفهان 
گفت: هر یک از کتاب فروشــی های اســتان که در 
طرح های تابســتانه یا پاییزه فروش کتاب شــرکت 
کرده یا از ایــن پس در طرح های بعــدی از این نوع 
شرکت کنند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.

حجت االســالم حبیب ا... ارزانی اظهــار کرد: کتاب 
و کتاب خوانــی یکــی از مهم تریــن ارکان فرهنگ 
و تمدن هر جامعه اســت که زمینــه انتقال دانش و 
تجربه به نســل های بعــد و ارتقای ســطح دانش 

انسان ها را فراهم می کند.
وی افزود: اســتان اصفهان همواره به داشتن مردان 
و زنــان بزرگی کــه در مناطق مختلــف افتخارات 
 بزرگی را به ثبت رســانده اند به خود بالیده اســت و 
شهرســتان شــهرضا نیز کــه از شهرســتان های 
هویت ساز اســتان اســت به عنوان بخش مهمی از 

شناسنامه فرهنگی این استان می درخشد.

خواننده دانمارکی قطعه »شنیدم« را می خواند؛

در وصف »پیامبر مهربانی« 
ثریا قاسمی: 

خانه سینما، کاری برای کسی 
انجام نمی دهد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  مطرح کرد:

اعالم شرایط معافیت مالیاتی 
برای کتاب فروشی ها

چهره ها خبر 

سید شــهرام شــکیبا یکی از همین  شــاعران به حساب 
می آید و عالوه بــر خصوصیاتی که ذکر کردیــم، توانایی 
بســیار باالیی نیز در اجرای برنامه های صدا و سیما دارد.

جالب اســت بدانید که شــکیبا در برنامه های تلویزیونی 
هم این خصوصیــت را دنبال می کند و پــس از حضور در 
برنامه های شــاد و مفرحی همچون قند پهلو، اخیرا اجرای 
برنامه قدمگاه ویژه ایام اربعین را نیز روی آنتن شــبکه اول 

سیما برده است. وی اخیرا برای 
اجرای یک برنامــه آیینی 

به اصفهان ســفر کرده 
بــود که در حاشــیه 
ایــن حضــور ایمنا 
وی  با  گفت و گویی 

انجام داده است. 
شـــکیبا   آقای 
را  شــما  مردم 
بــا شــعر طنز 
ولی  می شناسند، 
شما  آیینی  اشعار 

بســیار  هم 

چشــمگیر و دلنواز است. شــما خودتان را شاعر 
آیینی می دانید یا شاعر طنز پرداز؟

در جواب این ســوالتان باید بگویم که سابقه سرودن شعر 
آیینی برای من تقریبا همزمان با سابقه شاعری ام می باشد 
اما شعر طنز برای من شهرت بیشتری آورد، به این علت هم 
بسیاری مرا یک شاعر طنزپرداز می دانند.واقعیت این است 
که با شعر کالسیک  شروع کردم و از همان ابتدا به کارهای 
مذهبی و آیینی روی آوردم و به قول سعدی که گفت :» هر 
چه گفتیم از حکایت دوســت / همه عمر از آن پشیمانیم«. 
در کل موضوع شعر برای من در هر دو حالت اهمیت دارد، 
اگر بناست مردم مرا بشناســند، بهتر است به نام یک شاعر 

بشناسند، حاال چه با شعر طنز و چه اشعار آیینی.
شــعر گفتن برای اهل بیت)ع( به نظرتــان نیاز به 
انگیزه دارد؟ و اینکه انگیزه شــما از گفتن اشــعار 

آیینی چه چیزی بوده است؟
اصال مگــر در این عالم کار بــدون انگیزه موجود اســت؟ 
طبیعتا بدون انگیزه کســی کاری انجام نمی دهد، وقتی 
شــما خودتان را در برابر ضوابط  مقدسه )س( می 
بینید، ناگزیــر از مــدح گفتن در مــورد آنها 
هســتید و وقتی با مصائب اهــل بیت)ع( رو 
به رو می شوید ناگزیر هســتید از بازگویی 
مصائب و ســرودن مرثیه.وقتــی بزرگانی 
هســتند که صاحبان این عالــم و بزرگان 
این عالمند طبیعتا شــما نسبت به آنها بی 
واکنش نیســتید، چه در شــادی و چه در 
مصائب آنها و این انگیزه تمام کسانی است 

که در این عرصه شعر می گویند.
وضعیت فعلی شعر آیینی را چطور 

ارزیابی می کنید؟

وقتی شما در مورد کســانی حرف می زنید که در این عالم 
مظهر کمال هستند ،هیچ انســانی به عنوان موجودی که 
به هر حال ناقص اســت نمی تواند درباره مظهر کمال نظر 
قطعی بدهد. طبیعتا ما هرگز به مطلــوب واقعی نخواهیم 
رسید، چه در موضوع مدح و چه در موضوع مرثیه ، به خاطر 
اینکه با آن حقیقت فاصله چشمگیری داریم. در این زمینه 
نمی توان نظر قطعی داد و قطعا هرگز بــه جایی نخواهیم 
رســید و ما فقط در واقع خودمان را آرام کرده و سعی می 
کنیم یک ذره پاسخ به خواســته های خودمان دهیم و اال 
شعری که ما می گوییم نه در حد رسای اهل بیت)ع( است 
و نه در حد ثنای ایشــان.موجود ناقــص نمی تواند درباره 
موجود کامل نظــر قطعی بدهــد، بنابرایــن هرگز به حد 

مطلوب شعر آیینی نمی رسیم.
سرودن شــعر آیینی تا چه حد نیازمند به مطالعه 
 تاریخ و آشــنایی با ســبک زندگــی و احادیث

 اهل بیت)ع( است؟
برای سرودن شعر آیینی شما موظف هســتید که کامال با 
موضوع تاریخ، مقاتل و متون مذهبی، مشــخصا در مرثیه 
آشنا باشــید. برای مدح هم همین طور است ،باید روایات و 
احادیث را بشناسید، اگر با اینها آشــنا نباشید و شناختی 
نداشــته باشــید، پس درباره چه چیز مــی خواهید حرف 
بزنید؟ مگر می شــود من در مورد موضوعی خلق اثر کنم 
که اطالعی از آن ندارم؟ طبیعتا شــاعر آیینی باید کامال تا 
جایی که می توانــد وقت و جان خــودش را در اختیار این 
موضوعات قرار دهد و جان خودش را بــا دریافتن مفاهیم 

عمیق مذهبی برای سرودن شعر آیینی تابناک کند.
جشــنواره های متعددی در زمینه شــعر برگزار 
می شود، به نظرتان این جشــنواره ها در شناسایی 
جوانان مستعد چه نقشــی دارد؟ اصال با برگزاری 

چنین برنامه هایی موافقید؟
کسی نمی تواند با برگزاری برنامه هایی از این دست مخالف 
باشد. این ساده انگاری اســت که بگوییم این برنامه ها هیچ 
فایده ای ندارد، این برنامه ها فقط اســتعدادها را کشف می 

کند که به نظر من نباید استعدادها را کشف و خنثی کنیم.
این برنامه ها در حد شناســایی بســیار موثر است ولی بعد 
از این، پــرورش هر کدام از این چهره های کشــف شــده 
مطرح می شود که متاســفانه در جشنواره ها به این مسئله 
پرداخته نمی شود. ممکن است در حد یک کارگاه و یا یک 
جلسه انجام شود ولی ارتباط دائم با شاعر جوانی که درباره 
این موضوعات کار می کند باعث پختگی او می شــود و این 
البته خود شــاعر است که باید برود و اســتادی پیدا کند و 
دســت به دامن او بشــود و دائما با او کار کند تا پیشرفت 

داشته باشد.
بهترین شعر آیینی که ســروده اید از نظر خودتان 

کدام است؟
 من هنــوز هــم همــان دو بیتی خــودم را کــه در مدح 
امیر المومنین)ع( گفتم بهترین شعر آیینی خودم می دانم.

الهی ای فلک دیگر نگردی / اگر گرد سر حیدر نگردی

الهی ای نفس بی ذکر موال /اگر از سینه رفتی برنگردی
این دو بیتی قریب به 17 سال پیش سروده شده ولی هنوز 
برای من بسیار دوست داشــتنی و ارجمند است ،بعد از آن 
شعر های دیگری گفته ام ولی به این دو بیتی عالقه خاصی 

دارم.
برای اجرا تا به حال به اصفهان آمده بودید؟

بله پیش تر هم به اصفهان آمده بودم و اجرا داشته ام.تجربه 
بســیار تلخی از یک برنامه تلویزیونــی در اصفهان دارم با  

تهیه کننده ای کــه برنامه 
ای برای قالی اصفهان تهیه 
کرده بود کــه تبدیل به یکی 
از تلخ تریــن تجربیات دوره 
کاری ام شــد.پروژه ناتمــام 
 ماند و حق و حقوق  هم ماند 

و بگذریم... .
برای برنامــه های صحنه ای 
هــم پیش تــر بــه اصفهان 
آمده ام ، چه برای برنامه های 
شــب شــعر و چــه بــرای 

برنامه های گوناگون دیگر.
ذوق هنری مردم اصفهان 
در زمینه شــعر را چطور 

ارزیابی می کنید ؟
طبیعتا مردم همه خطه های 
کشورمان دوســت دارند از 
آنها تعریف شــود و دوست 
دارند بگویند که آنها بهترین 

هستند. 
اصفهانی ها هم همین طور دوست دارند همه از آنها تعریف 
کنند و بگویند شــما بهترین اســتعداد هــا را در بهترین 

زمینه ها دارید...
البته سوال درباره تعریف از مردم اصفهان نبود!

بله بضاعت شــهر اصفهان هم مانند بقیه شــهر های ایران 
اســت و من تفاوتی بین شهرهای کشــورم نمی بینم. هر 
حرکتی که در جریان شعر در همه کشــور رخ می دهد در 
اصفهان هم همان حرکت وجود دارد ، نه چیزی کمتر و نه 

چیزی بیشتر و همه یک سیر طبیعی دارد.
تا بــه حــال دوســت داشــته ایــد در مورد 
 شــخصیت خاصی شــعر بســرایید امــا انجام 

نشده باشد؟
بله بارها و بارها خواسته ام درباره امیرالمومنین )ع( مدحی 
بســرایم، البته پیش از این هم ســروده ام ولی هیچ موقع 
برایم اغنا کننده نبوده و اساسا هر موقع برای ذوات مقدسه 
خواسته ام پا به دنیای شعر بگذارم دست خالی برگشته ام. 
حتی اگر چیزی سروده باشم گمان می کنم که به هیچ وجه 
نتوانسته ام به آن ســاحت  حتی در عالم خیال هم نزدیک 
شوم. هرگز خودم را برای سرودن شعر برای ذوات  مقدسه 

موفق ندیده ام.

سابقه سرودن 
شعر آیینی برای 

من تقریبا همزمان 
با سابقه شاعری 

ام می باشد اما 
شعر طنز برای من 

شهرت بیشتری 
آورد، به این 

علت هم بسیاری 
مرا یک شاعر 

 طنزپرداز 
می دانند

در حوزه شعر، شــاعران محدودی داریم که عالوه 
بر سرودن اشــعار طنز و حضور در برنامه های طنز، 
اشعار آیینی بسیاری هم ســروده اند، ولی این نوع 
ســرودن از نظرشــاعر مغفول مانده و مورد توجه 
قرار نگرفته و حتی وقتی شعری را مطالعه می کنیم 
و لذت می بریم و پس از مدت ها متوجه می شــویم 
شــاعری طنزپرداز آن را سروده اســت، باز هم 
باورمان بر این است که شعر متعلق به شاعر دیگری 

است.

به بهانه حضور مجری مطرح در دیار زاینده رود؛

خاطره تلخ شکیبا از اصفهان

قاب رسانه 
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پیشنهاد سردبیر:
بدعهدی آمریکا در مذاکرات هسته ای نمایان است

اخبار کوتاه

مدیر امور باغبانی اداره کل جهادکشــاورزی اســتان 
گفت: امســال 30 تن رب انار در این اســتان، تولید و 
روانه بازار مصرف شد.ابراهیم شــیرانی افزود: امسال 
یک هزار تن انار از انواع ربی، ربــاب، ملس و بادرود، از 
155 هکتار باغ بارور اســتان برداشت شد که 400 تن 
آن برای تهیه رب انار و مابقی بــه مصرف تازه خوری 
و تهیه فــرآورده های دیگــر مانند ناردنگ و ترشــی 
اختصاص یافت.وی با بیان اینکه بــه طور میانگین از 
هر 13کیلوگرم انار، یک کیلوگرم رب تهیه می شــود 
ادامه داد: رب انار تولید استان، به بازار داخلی و استان 

اصفهان ارسال می شود.
شــیرانی با بیان اینکه بیشــترین ســطح باغات انار 
چهارمحــال و بختیاری با 122 هکتار در شهرســتان 
کیار است اضافه کرد: روســتای دورک اناری از توابع 
بخش ناغان این شهرستان با 90 هکتار باغ، مهم ترین 

مرکز تولید انار در استان به شمار می رود. 
وی با اشــاره به کیفیت و طعم بســیار خوب رب انار 
استان افزود: پس از برداشت محصول انار از اواخر مهر 
تا اواخر آبان هر سال، مراســم پخت رب توسط بانوان 

به ویژه در روستای دورک اناری انجام می شود. 
به گفتــه شــیرانی، فرآینــد رب گیری انار شــامل 
دانه کــردن انار، آب گیــری دانه ها، پخــت آب انار و 

رب گیری است. 
گفتنی اســت حــدود 80 درصــد از خانــواده های 
روســتای 2 هزار نفری دورک انــاری، از طریق باغات 
انار امرار معاش مــی کنند. این روســتای زیبا که در 
120 کیلومتری شــهرکرد قرار دارد، به لحاظ کوچه 
باغ های اناری و آیین سنتی ناردنگ )رب گیری انار(، 
همه ساله میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور و 
به ویژه استان های همجوار مانند اصفهان و خوزستان 

است.

مدیر امور باغبانی اداره کل جهادکشاورزی استان:

 30 تن رب انار تولید 
و روانه بازار مصرف شد 

قاسم سلیمانی دشتکی سه شنبه شب در نشست با دانشجویان 
دانشگاه شهرکرد، ضمن تبریک ایام تولد پیامبر اسالم حضرت 
محمد مصطفی )ص( و هفته وحدت، اظهار کرد: در جشــن روز 
شــانزدهم آذرماه که در این دانشــگاه برگزار شد، چون فرصت 
بســیار کم بود و به وقت نماز ظهــر به افق شــهرکرد نزدیک 
می شدیم و همچنین احســاس کردم که جمع خسته هستند، 
ترجیح دادم پاســخ به ســواالت دانشــجویان را به روزی دیگر 

موکول کنم و چه زمانی بهتر از ایام هفته وحدت!
استاندار با اشاره به اینکه نماد اســتکبار در حال حاضر در دنیا 
آمریکاست که سال های ســال به کشور ایران و دیگر کشورهای 
جهان سوم ظلم کرده اســت، گفت: در مبارزه با استکبار جهانی 
نباید در هیچ یــک از مردم یا مســئوالن کوچک ترین شــکی 
وجود داشــته باشــد؛ اگر وحدتی که باعث پیروزی در انقالب، 
جنگ هشت ســاله و... شــد در بین مردم وجود داشــته باشد 
پیروز خواهیم بود. این مســئول با بیان اینکــه آمریکا از واقعه 
28 مرداد و کمی زودتر جا پای اســتعمار پیر انگلیس گذاشت 
و وارد ایران شــد، در 16 آذرماه ســال 32 حادثه تلخ دانشگاه 
تهران را رقم زد، در سال 41 و 42 وقایع تلخی را در کشور ایجاد 
کرد، در هشت ســال دفاع مقدس حمایت های معنوی و مادی 
از عراق داشــت و به قصد تجزیه کشــور، جنگ های داخلی به 
راه انداخت، خاطرنشــان کرد: آمریکا وقتی دید در نبرد رودررو 

نمی تواند حریف مردم ایران شود و آنها را از پا درآورد، تحریم ها 
را علیه مردم ایران به راه انداخت. سلیمانی دشتکی افزود: امروز 

بدعهدی های آمریکا بر کسی پوشیده نیست. 
کشــوری که به هندوستان و پاکســتان اجازه ســاخت بمب 
هسته ای می دهد، کشورهای مرتجع منطقه ای چون عربستان 
از یاران نزدیکش هستند که حقوق بشــر را رعایت نمی کنند و 
هیچ کسی هم جرئت اعتراض ندارد و بسیاری دیگر از اقدامات 
خالف عقل و انســانیت انجــام می دهد، به دلیــل ماهیت ضد 
استکباری نظام جمهوری اســالمی ایران، به بهانه های مختلف 

و واهی دنیا را علیه ایران می شوراند.
 اســتاندار دلیل حضور آمریکا در منطقه و در کشورهایی چون 
پاکستان، ترکیه و کشورهای حاشــیه خلیج فارس را که نوکران 
حلقه به گوش آنها هستند، اطالع از ایستادگی آحاد مردم ایران 
در برابر خود دانست و تاکید کرد: ازاین رو به محاصره سیاسی و 
اقتصادی کشــور مبادرت کرد تا بتواند مردم را به ستوه آورده و 

علیه خودشان بشوراند.
وی با اشــاره به اینکه در مذاکرات 1+5، آمریکا، سلطان قابوس 
پادشاه عمان را به عنوان واسطه به ایران فرستاد، رفت و آمدهای 
متعددی صــورت گرفت و اوبامــا تضمین های زیــادی مبنی 
بر پذیرش قســمت های صلح آمیز انرژی هســته ای ایران داد، 
تصریح کرد: اولین دستاورد برجام، منزوی کردن آمریکا و رژیم 

صهیونیســتی بود؛ این اتفاق در زمانــی رخ داد که پول فروش 
نفت این کشــور به دلیل تحریم ها بلوکه می شد و در بانک های 
کشورهای مختلف باقی می ماند و در قبال آن اجناس کم ارزش 

و نامناسب به کشور ما فروخته می شد.
استاندار به نمایان بودن بدعهدی های آمریکایی ها در مذاکرات 
هسته ای، اشــاره و خاطرنشــان کرد: از دیگر اهداف برجام این 
بود که دنیا بــه دروغگو بودن آمریکا پی بــرد، همچنین در این 
مذاکرات قطعنامه های شورای امنیت منتفی شدند و اگر آمریکا 
بنا دارد به تعهداتش عمل نکند، ایران نیز مقابله به مثل کرده و به 

تعهداتش عمل نخواهد کرد.
سلیمانی دشــتکی فروش حال حاضر نفت ایران را 2/3میلیون 
بشکه عنوان کرد و ادامه داد: آزادی کشتیرانی و بیمه محصوالت 
ایرانی به یک معضل تبدیل شــده بود که خوشبختانه رفع شده 
اســت، اما نباید به صورت مطلق به برجام متکی باشیم چراکه 
آمریکا و انگلیس دســت از دشــمنی با ایران بر نخواهند داشت 
و ما در مذاکرات به دنبال ثابت کــردن حقانیت خود بودیم؛ که 
در برابر ظلم می ایستیم و به کشــورهای آزادی خواه به صورت 

غیرمستقیم کمک خواهیم کرد.
افتتاحیه های میلیاردی در چهارمحال و بختیاری

وی در ادامه بیان داشــت: اینکه همه دولت هــای بعد از انقالب 
کارهایی برای عمران و آبادانی کشــور انجام داده اند بر کســی 
پوشیده نیســت، دولت یازدهم نیز دســتاوردهایی داشته که 
می توان به پیشــرفت در طــرح تحول نظام ســالمت عالوه بر 
مذاکرات با کشــورهای خارجی و ارتقای رشد اقتصادی کشور 

از منفی 5/6درصد به 5درصد اشاره کرد. 
در چهارمحال و بختیاری نیز با اســتقراض از صندوق توســعه 
ملی، توانســتیم به بیــش از 100 روســتا آب رســانی کنیم و 

14میلیون تومان به آب رسانی از سد باباحیدر اختصاص دهیم.
اســتاندار تاکید کرد: انتخابات در برخی از مناطق این اســتان 
همیشه با مشــکالتی همراه بود؛ تا جایی که شاهد درگیری ها، 
تیراندازی ها و حتی کشــته شــدن بعضی از افــراد بودیم؛ ولی 
خوشــبختانه انتخابات هفتم اســفندماه ســال 94 با آرامش و 
امنیت کامل برگزار شــد، همچنین در توســعه روستایی رتبه 
اول کشور را کســب کردیم و توانســتیم یک میلیون متر مربع 

زیرساخت و 580 کیلومتر آسفالت اجرا کنیم.
وی افــزود: بزرگراه هــای ایــن اســتان از 110 کیلومتــر به 
310کیلومتر رســیده اســت و طی سه سال گذشــته فقط در 
شهرســتان لردگان در چهارمحــال و بختیــاری 650 میلیارد 
تومان پروژه هــای بهداشــتی، درمانی، عمرانی، گازرســانی، 
راه اندازی کارخانه پتروشــیمی و... انجام شده است، همچنین 
رقم افتتاحیه های صورت گرفته در این اســتان باالی دو هزار و 

500میلیارد تومان است.

آمریکا وقتی دید 
در نبرد رودررو 

نمی تواند حریف 
مردم ایران شود 

و آنها را از پا 
درآورد، تحریم ها 

را علیه مردم 
ایران به راه 

انداخت

با مسئوالن
به نقل از روابط عمومی استانداری، قاسم سلیماني دشتکي، طی 
حکمي گودرز امیري، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري را 
با حفظ سمت، به عنوان سرپرست حوزه معاونت سیاسي، امنیتي 

و اجتماعي منصوب کرد.
الزم به ذکر اســت پیش از این خدابخش مرادي نافچي به عنوان 
معاون سیاســي، امنیتــي و اجتماعي اســتانداري چهارمحال و 

بختیاري مشغول به فعالیت بود.

مدیرکل امور عشــایر چهارمحــال و بختیاری گفــت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 550 کیلومتر از ایل راه های استان بازسازی 
و مرمت شــده اند. یحیی حســین پور با اشــاره به اینکه بایستی 
ایل راه های تخریب شده استان تا زمان کوچ بهاره عشایر بازسازی 
شــوند، گفت: برای پروژه هــای این بخش در زمینــه تعمیرات، 
اعتبارات الزم اختصاص داده شــده اســت. وی افزود: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 550 کیلومتر از ایل راه های استان بازسازی 

و مرمت شده اند.
مدیرکل امور عشایر استان خاطرنشان کرد: بسیاری از ایل راه های 
اســتان توســط این اداره و با اعتبار اختصاص یافته به این بخش، 
مرمت و بازسازی شــده و بخشــی از مرمت آنها با مشارکت راه و 

شهرسازی انجام شده است.
حسین پور اظهار کرد: متاسفانه با وقوع سیل در روزهای گذشته 
حدود 150 کیلومتــر از ایل راه های عشــایری اســتان تخریب 
شــد و میزان اعتبار الزم برای بازســازی و مرمت، یک میلیارد و 

500میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: با وقوع ســیل در هفته های گذشته، حدود 
هشت ایل راه عشــایری اســتان و یک پل بزرگ تخریب شد و در 

صورتی که این پل بازسازی و مرمت نشود، از بین خواهد رفت.

مدیر جهادکشــاورزی لردگان گفت: از مجموع 5 و نیم هکتار سطح 
زیر کشــت زعفران در روستای ریگ شهرســتان لردگان و براساس 

میانگین 6 کیلوگرم در هر هکتار، 38 کیلوگرم محصول برداشت شد.
محمدصادق خانجانی افزود: برداشــت زعفران در شهرستان لردگان 

از ابتدای آبان آغاز شد و تا اواسط آذر ادامه داشت.
وی ادامه داد: شرایط مســاعد آب و هوایی منطقه، توجیه اقتصادی 
مناسب، پایین بودن هزینه کشت، درآمد و بازدهی باال و مقاوم بودن 
زعفران در برابر خشکســالی و آبیاری کم، زمینه را برای کشــت این 

گیاه در شهرستان لردگان فراهم کرده است. 
روســتای ریــگ در 35کیلومتــری مرکز شهرســتان لــردگان و 
190کیلومتــری شــهرکرد مرکز اســتان چهارمحــال و بختیاری 

قرار دارد.

سرپرست معاونت سیاسي، امنیتي و 
اجتماعي استانداري تعیین شد 

550 کیلومتر از ایل راه های استان 
بازسازی و مرمت شد

برداشت 38 کیلوگرم زعفران 
در شهرستان لردگان

استاندار گفت: نمایان بودن بدعهدی های آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای بر کسی پوشیده نیست و از دیگر 
اهداف برجام این بود که دنیا به دروغگو بودن آمریکا پی برد.

استاندار در نشست با دانشجویان دانشگاه شهرکرد :

بدعهدی آمریکا در مذاکرات هسته ای نمایان است
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره 2025 |  سه شنبه  23  آذر  1395|  13  ربیع االول  1438

مفاد آراء
9/350 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 35860-1394/06/19 هیأت چهارم آقاي احسان عاملی رنانی 
به شناسنامه شماره 13508 کدملي 1283245639 صادره خمینی شهر فرزند 
شجاع الدین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 42/161 مترمربع از 
پالک شماره 506 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی وارث غالمرضا یاریان ) علی و نوروز و رقیه و 

آغابیگم یاریان ( که طبق سوابق از مالکین می باشد
2- رای شماره 35862-1394/06/19 هیأت چهارم آقاي شجاع الدین عاملی 
رنانی به شناسنامه شماره 276 کدملي 1290132216 صادره اصفهان فرزند 
جمال الدین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 282/77 مترمربع از 
پالک شماره 506 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رســمی علی و نوروز و رقیه و آغابیگم یاریان رنانی 

وارث غالمرضا یاریان طبق سوابق ثبتی مالک می باشد
3- رای شــماره 1569-1395/01/30 هیأت اول اقای محمدعلی چوپانی ده 
سرخی  به شناسنامه شماره  2872  کدملي 1282776411  صادره اصفهان  
فرزند اکبر ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 146  مترمربع از پالک شماره 
67   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسینعلی بیات
4- رای شماره 1883-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهرا سهرابی رنانی 
به شناسنامه شماره 2053 کدملي 1293146927 صادره خمینی شهر فرزند 
اصغر نسبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 73.29 
مترمربع از پالک شــماره3041فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواســطه از فاطمه صغری کیانی که در 

صفحه 349دفتر 63
5- رای شــماره 1884-1395/01/31 هیــأت چهارم آقاي مهدی ســهرابی 
به شناســنامه شــماره 11434 کدملي 1283222515 صــادره رنان فرزند 
محمدکریم نســبت به 3دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
73.29 مترمربع از پالک شماره3041فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که از مــادرش فاطمه صغری کیانی که در 

صفحه 349دفتر 63
6- رای شــماره 1710-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي ســید عبدالرسول 
حسینی به شناسنامه شــماره 193 کدملي 1290013421 صادره اصفهان 
فرزند سیدابوالقاسم نسبت به 3دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 252.26 مترمربع از پالک شــماره1330 فرعی18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

206 و 203 دفتر 466
7- رای شــماره 1711-1395/01/30 هیأت سوم خانم خدیجه بیگم حسینی 
به شناســنامه شــماره 218 کدملي 1290088365 صادره اصفهان فرزند 
سیدباقر نسبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
252.26 مترمربع از پالک شــماره1330 فرعی18 اصلــي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 206 و 203 

دفتر 466
8- رای شــماره 1756-1395/01/30 هیأت ســوم آقای رسول جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 39 کدملي 1290037922 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 178/67 
مترمربع از پالک شماره 545 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مانده علی نادری درباغشاهی
9- رای شــماره 1755-1395/01/30 هیأت ســوم خانم فاطمه جان نثاری 
الدانی به شناســنامه شــماره 1016 کدملي 1283449439 صادره اصفهان 
فرزند حســین نســبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مســاحت 178/67 مترمربع از پالک شــماره 545 فرعــی25 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی مانده علی 

نادری درباغشاهی
10- رای شــماره 4634-1395/02/27 هیأت اول آقاي  مجید تقي یار رناني 
به شناســنامه شــماره 470 کدملي 1290322538 صادره اصفهان فرزند 
احمد ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 120 مترمربع پالک شماره 3352/1 
فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 551 دفتر 83 امالک 
11- رای شــماره 7336-1395/03/29 هیأت اول اقای حمزه ســوادکوهی  
به شناسنامه شــماره 34 کدملي 1159811865 صادره فریدن  فرزند زمان  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 142/10  مترمربع از پالک شماره  650 فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی احمدرضا کوشکیان ازموردثبت صفحه 361 دفتر 384 امالک
12- رای شماره 9129-1395/04/27 هیأت اول اقای رسول خورسندی  به 
شناسنامه شماره 2020 کدملي 1283400588  صادره اصفهان  فرزند احمد 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 60/59  مترمربع از پالک شماره 188  
فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 550 دفتر 794 امالک
13- رای شــماره 9145-1395/04/27 هیأت اول خانم زهــرا محمودی به 
شناسنامه شــماره 153 کدملي 1290201617  صادره اصفهان  فرزند علی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 214/56 مترمربع از پالک شماره 299  فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی علی اصغرعسگری لمجیری
14- رای شماره 12651-1395/05/25 هیأت سوم آقاي المدار مقصودي به 
شناسنامه شماره 593 کدملي 1840727489 صادره ایذه فرزند حیدر نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع از پالک 
شــماره 2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از آقای عبدالرحیم سهرابی ولد عباس که بنامش 

پذیرش ثبت شده و درجریان ثبت است
15- رای شــماره 12659-1395/05/25 هیأت سوم آقاي خدایار مقصودي 
به شناسنامه شماره 21934 کدملي 1840205210 صادره ایذه فرزند حیدر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع 
از پالک شــماره 2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از آقای عبدالرحیم سهرابی ولد عباس که 

بنامش پذیرش ثبت شده و درجریان ثبت است
16- رای شماره 12661-1395/05/25 هیأت سوم آقاي خدارحم مقصودي 
به شناسنامه شــماره 2261 کدملي 1841658286 صادره ایذه فرزند حیدر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع 
از پالک شــماره 2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از آقای عبدالرحیم سهرابی ولد عباس که 

بنامش پذیرش ثبت شده و درجریان ثبت است
17- رای شــماره 11819-1395/05/20 هیأت ســوم خانــم عزت رحماني 
به شناســنامه شــماره 506 کدملي 1287709850 صــادره فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکباب مغازه . به مســاحت 26.03مترمربع پالک شماره 67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاج 

علی کشانی
18- رای شماره 12115-1395/05/23 هیأت دوم خانم زهرا اسماعیلی   به 
شناسنامه شماره  22  کدملي  1291026452  صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  183/95  مترمربع 
از پالک شماره 397 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی اسماعیل زاده ازموردثبت صفحه 

335 دفتر 351 امالک
19- رای شــماره 12114-1395/05/23 هیأت دوم  اقای حســین اسماعیل 
زاده   به شناســنامه شــماره  12  کدملي  1189526301  صادره اردستان 
فرزند رجبعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  
183/95  مترمربع از پالک شــماره 397 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی اسماعیل زاده 

ازموردثبت صفحه 335 دفتر 351 امالک

20- رای شماره 15644-1395/06/15 هیأت سوم  آقاي محمدحسن صباغی  
به شناسنامه شــماره 5136 کدملي1293177751  صادره اصفهان  فرزند 
عباس  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 54.81 مترمربع از پالک شماره  
867    فرعــی از   17   اصلی واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسندشماره  74594 مورخ 93/4/16 دفترخانه 112 اصفهان
21- رای شــماره 15517-1395/06/14 هیأت ســوم آقاي  داود رجبی  به 
شناسنامه شماره 1125 کدملي6479532041  صادره   همدان   فرزند   محمد   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 90 مترمربع از پالک شماره  فرعی از  64  
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   

رحیم ابراهیمیان   ازموردثبت صفحه 44 دفتر 892  امالک
22- رای شماره رای شــماره 15519-1395/06/14 هیأت سوم آقای رضا 
رشیدیان به شناسنامه شــماره 241 کدملي 1283364591 صادره اصفهان  
فرزند حسن ششدانگ یک مجتمع تجاری-مسکونی به مساحت 179 مترمربع 
از پالک شماره  327 فرعی از   22   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازسندشماره 38283 مورخ 84/7/6 دفترخانه 97 اصفهان

23- رای شماره 15341-1395/06/13 هیأت سوم خانم طاهره اکبري قلعه 
سرخي به شناسنامه شماره 49 کدملي 1288837291 صادره فرزند عبداله 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 236.87 مترمربع پالک شماره 407/1 فرعي 
از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند انتقال8485 مورخ 90/10/17 دفترخانه 371
24- رای شماره 14594-1395/06/08 هیأت سوم  آقاي رضا رشیدیان به 
شناسنامه شماره 241 کدملي 1283364591 صادره اصفهان فرزند حسن  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت199.16 مترمربع از پالک شماره  375 
فرعی از   22 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسندشماره  6287 مورخ 91/4/7 دفترخانه371 اصفهان
25- رای شــماره 16863-1395/06/24 هیــأت چهــارم خانــم رضــوان 
نصرازاداني به شناســنامه شــماره 1479 کدملــي 1288870930 صادره 
اصفهان فرزند احمد در ششدانگ .یکباب خانه به مساحت 107.40 مترمربع 
پالک شماره 11فرعي از39 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از طرف مالک رسمی محمد اقا کوچکی
26- رای شماره 15335-1395/06/13 هیأت چهارم آقای اصغر مکتوبیان 
بهارانچی به شناسنامه شماره 8 کدملي 1290187827 صادره خمینی شهر 
فرزند عباسعلی  چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 151.65 
مترمربع از پالک شــماره310 فرعی از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد مکتوبیان ازسندشماره   

ازموردثبت صفحه  187 دفتر332امالک
27- رای شــماره 15336-1395/06/13 هیأت چهارم خانم  عزت حســینی 
بهارانچی به شناسنامه شــماره 21 کدملي 1290260346 صادره اصفهان 
فرزند سید رسول  دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 151.65 
مترمربع از پالک شــماره310 فرعی از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد مکتوبیان ازسندشماره   

ازموردثبت صفحه  187 دفتر332امالک
28- رای شماره 14611-1395/06/08 هیأت چهارم خانم منیژه کوچه رستي 
به شناسنامه شــماره 58758 کدملي 1281687091 صادره اصفهان فرزند 
صمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252 مترمربع پالک شماره فرعي 
از67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند شماره 10965 مورخ 95/5/5 دفتر 249 اصفهان
29- رای شماره 16514-1395/06/21 هیأت چهارم آقاي کریم صالحی  به 
شناسنامه شماره 5144 کدملي 2410459463  صادره آباده فرزند شهریار  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 76.50  مترمربع از پالک شماره  641  
فرعی از  40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی   محمود محمدی
30- رای شــماره 16277-1395/06/20 هیأت چهارم آقاي حسن اصالني 
به شناســنامه شــماره 498 کدملي 1129253740 صادره فرزند نعمت اله 
ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 144 مترمربع پالک شــماره فرعي از68 
اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

ص85 دفتر 378
31- رای شماره 14610-1395/06/08 هیأت چهارم خانم زهره امین الرعایا 
یمیني به شناسنامه شماره 1567 کدملي 1285759834 صادره فرزند عباس 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام حسین زارع بهرام 

بادی در ص 87 دفتر 93
32- رای شــماره 14616-1395/06/08 هیأت چهــارم خانم طاهره کاظمي 
شــتریه به شناســنامه شــماره 421 کدملي 5449326750 صادره فرزند 
محمدحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86 مترمربع پالک شماره 
795 فرعــي از 40 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  بموجب سند انتقال 105635 مورخ 56/2/20 دفتر 2 اصفهان
33- رای شماره 12940-1395/05/27 هیأت اول اقای علیرضا بارورزکوچه 
قلعه   به شناسنامه شــماره 45115  کدملي 1280340185  صادره اصفهان 
فرزند غالمعلی ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 328/80  مترمربع از پالک 
شماره 215 فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 410 دفتر 546 امالک
34- رای شــماره 12506-1395/05/25 هیأت اول اقای وحید منوچهری به 
شناسنامه شماره 952  کدملي 6339514901  صادره شهرکرد  فرزند سیامک 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع از پالک شماره 45  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی فتح اله 

فتحی
35- رای شــماره 36249-1394/06/24 هیــأت اول اقای حســین عبدالهی 
محمودابادی  به شناســنامه شــماره  799  کدملي  0532217209  صادره 
اراک  فرزند  رضا نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
162/01  مترمربع از پالک شــماره 23  فرعی از 11   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 66968-69/12/23 دفتر 11 

اصفهان
36- رای شــماره 16487-1395/06/21 هیأت اول خانم اعظم جمشیدنژاد  
به شناسنامه شماره 45668  کدملي  1280882263  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 162/01  
مترمربع از پالک شــماره 23 فرعی از 11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 140300-71/9/3 دفترخانه 77 اصفهان

37- رای شماره 16474-1395/06/21 هیأت اول اقای نادر باقری شلمزاری  
به شناســنامه شــماره 26 کدملي 6339541046  صادره شــهرکرد  فرزند 
عباسعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/47 مترمربع از پالک شماره 70  
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 53385-63/2/31 دفترخانه 82 اصفهان
38- رای شــماره 16358-1395/06/20 هیأت اول خانم عفــت رحیمی  به 
شناسنامه شــماره 21 کدملي 1290200297  صادره اصفهان  فرزند یداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148/95  مترمربع 
از پالک شماره 4140 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمودرحیمی رنانی ازموردثبت صفحه 

172 دفتر 290 امالک
 39- رای شــماره 16359-1395/06/20 هیــأت اول اقــای محمود رحیمی

 رنانی  به شناســنامه شــماره 953 کدملي 1284553337  صادره اصفهان  
فرزند صادق نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
148/95  مترمربع از پالک شماره 4140 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 172 دفتر 290 

امالک
40- رای شــماره 16363-1395/06/20 هیأت اول اقــای اصغر کریم پور 
کوهانستانی  به شناســنامه شــماره 1070 کدملي 1283399652  صادره 
اصفهان  فرزند منوچهر ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/70  مترمربع 
از پالک شماره 791 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ربابه خورسندی ازموردثبت صفحه 213 

دفتر 207 امالک
41- رای شماره 16372-1395/06/20 هیأت اول اقای مجید کاظمی زهرانی  
به شناسنامه شماره 13 کدملي 1290147221  صادره اصفهان فرزند کریم  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 217/30  مترمربع از پالک شماره 3582 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 59 دفتر 753 امالک
42- رای شــماره 16347-1395/06/20 هیأت اول اقــای صفرعلی یارعلی 
دارانی  به شناسنامه شماره 18 کدملي 1159501645  صادره فریدن  فرزند 
براتعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 283/88  مترمربع از پالک شماره 67  

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 
غالمعلی قنبری مقصودبیگی

43- رای شماره 16142-1395/06/18 هیأت دوم  اقای عبدالرسول رضائی 
کوجانی  به شناسنامه شماره  1000  کدملي 1283381567  صادره اصفهان  
فرزند رمضان      ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 199  مترمربع از پالک 
شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان رضائی
44- رای شــماره 16135-1395/06/18 هیأت دوم  اقای محمد کیانی رنانی  
به شناســنامه شــماره  117  کدملي 1290074275  صادره اصفهان  فرزند 
رمضان  ششدانگ ساختمان به مســاحت 331/85  مترمربع از پالک شماره 
3594 فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 73 دفتر 450 امالک
45- رای شــماره 16126-1395/06/18 هیأت دوم اقای سیدحمید حسینی 
رنانی  به شناسنامه شماره  597  کدملي 1290409791  صادره خمینی شهر 
فرزند سیدرضا ششدانگ مغازه به مساحت 44/20  مترمربع از پالک شماره 
1313 فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 550 دفتر 243 امالک
46- رای شــماره 17120-1395/06/28 هیــأت دوم اقــای  محمدتقی تقی 
یاررنانی به شناسنامه شماره 273  کدملي  1289956448  صادره اصفهان  
فرزند حسین  ششدانگ مغازه  به مساحت 34  مترمربع از پالک شماره 3824  
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 275 دفتر 1121  امالک
47- رای شــماره 16970-1395/06/27 هیأت دوم اقــای علیرضا رضائی 
سودانی  به شناسنامه شماره  1192 کدملي  1283294273  صادره اصفهان  
فرزند نوراله ششدانگ ســاختمان  به مســاحت  254/20  مترمربع از پالک 
شــماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسن عباسیان ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193 امالک
48- رای شــماره 16942-1395/06/27 هیأت دوم اقــای اکبر نمازی زاده   
به شناســنامه شــماره  418 کدملي  1286495377  صادره اصفهان  فرزند 
اصغر  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  101/75  مترمربع از پالک شماره 
2614  فرعــی از18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی محمدحســن ترکی رنانی ازموردثبت صفحه 541 

دفتر 374  امالک
49- رای شــماره 17133-1395/06/28 هیأت دوم اقای مهدی بهروزی به 
شناسنامه شماره 225  کدملي  2371913707  صادره کازرون  فرزند حاجی 
بابا  ششدانگ ساختمان به مســاحت 162/87  مترمربع از پالک شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدزارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
50- رای شــماره 19218-1395/07/17 هیــأت دوم خانم مهنــاز قدیریان 
بهارانچی  به شناســنامه شــماره  46491  کدملــي  1280351454  صادره 
اصفهان  فرزند  اسداله ششدانگ ساختمان  به مساحت 453/45  مترمربع از 
پالک شماره 329  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 499و512 دفتر 356 امالک
51- رای شــماره 19215-1395/07/17 هیأت دوم اقــای مرتضی محمدی  
به شناسنامه شــماره  899  کدملي  1283258161  صادره اصفهان  فرزند  
حسن ششدانگ ساختمان  به مساحت 231/03  مترمربع از پالک شماره 329  
فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 499 دفتر 356 امالک
52- رای شــماره 19177-1395/07/17 هیأت دوم اقــای محمد نظری   به 
شناسنامه شماره 994  کدملي  1283292297   صادره اصفهان  فرزند صفر  
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 81/78   مترمربع از پالک شماره 827/4  
فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 309و313و362 دفتر 138و648  امالک
53- رای شــماره 19172-1395/07/17 هیأت دوم اقــای غالمرضا نصر 
اصفهانی   به شناسنامه شماره 32  کدملي  1290002495   صادره اصفهان  
فرزند تقی  ششدانگ ساختمان  به مساحت 172/52   مترمربع از پالک شماره 
268  فرعی از 14  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 274و218و95 دفتر 578و245و865  امالک
54- رای شماره 17673-1395/07/01 هیأت سوم خانم منیژه میرمعصومی 
کرمی   به شناســنامه شــماره 541 کدملي 1283367904  صادره اصفهان  
فرزند سید محمد  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 199.23 متر مربع از 
پالک شماره 221 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی محمد حسین پیر نجم الدین
55- رای شماره 17523-1395/06/31 هیأت سوم آقاي جعفر قلی تقی پور 
دهکردی   به شناسنامه شــماره 75  کدملي 4621315730  صادره شهرکرد  
فرزند محمدآقا  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 48.74  مترمربع از پالک 
شماره   512   فرعی از  40    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  بانو فاطمه سیالنی
56- رای شــماره 17529-1395/06/31 هیأت ســوم خانم  شهروز نبوی 
جعفری   به شناسنامه شــماره 2284  کدملي 0045463360  صادره تهران  
فرزند سید احمد   ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 136.67  مترمربع از 
پالک شماره  561/1    فرعی از  27    اصلی)که تبدیل به پالک 907 فرعی شده 
است( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

جواد جابرانصاری
57- رای شماره 17548-1395/06/31 هیأت سوم آقاي اکبر کریمی بابوکانی   
به شناســنامه شــماره 23  کدملي 1290083241  صــادره اصفهان  فرزند 
رمضان  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 184.62  مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  31    اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی وراث  احمد و ابوالقاسم سلیمی بابوکانی
58- رای شماره 16672-1395/06/21 هیأت ســوم خانم فرناز نصری   به 
شناسنامه شماره 268  کدملي 1293218456  صادره اصفهان  فرزند منصور   
یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 336  مترمربع از پالک شماره   
809   فرعــی از 5   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی ازموردثبت صفحه 566   دفتر 346  امالک
59- رای شماره 16671-1395/06/21 هیأت ســوم آقاي محمد نصری به 
شناسنامه شماره 453  کدملي 1284573796  صادره اصفهان  فرزند حسین  
پنج دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت336  مترمربع از پالک شماره   
809   فرعــی از 5   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی ازموردثبت صفحه 566   دفتر 346  امالک
60- رای شــماره 17606-1395/07/01 هیأت ســوم خانم فاطمه صادقی 
برزانی به شناسنامه شماره 3389    کدملي  1282993577  صادره اصفهان  
فرزند یداله   ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 201.61 مترمربع از پالک 
شماره  182    فرعی از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه   464   دفتر  930   امالک
61- رای شــماره 17634-1395/07/01 هیأت سوم آقاي قاسم جان نثاری 
الدانی   به شناسنامه شــماره 1718  کدملي 1283454807  صادره اصفهان  
فرزند  محمدرضا  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  182.03  مترمربع از 
پالک شماره   301   فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه   456  دفتر 780    امالک

62- رای شماره 16613-1395/06/21 هیأت ســوم خانم   زهره ابراهیمی 
ولدانی  به شناسنامه شــماره 1435  کدملي 1285718119  صادره اصفهان  
فرزند یداله    یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137.82  مترمربع 
از پالک شــماره  332    فرعی از  36    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره  12933 مورخ 83/7/4     دفترخانه 105 

اصفهان
63- رای شماره 16602-1395/06/21 هیأت سوم خانم زینت ابراهیمی       به 
شناسنامه شماره 48 کدملي 1290139059  صادره اصفهان  فرزند یداله  یک 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 137.82  مترمربع از پالک شماره  
332    فرعــی از  36   اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسندشماره 12933 مورخ 83/7/4     دفترخانه 105 اصفهان
64- رای شماره 16600-1395/06/21 هیأت ســوم خانم  محترم ابراهیمی 
ولدانی  به شناسنامه شماره 9  کدملي 1290039593 صادره اصفهان  فرزند 
یداله  یک دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 137.82  مترمربع از 
پالک شــماره  332  فرعــی از   36  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره  12933 مورخ 83/7/4   دفترخانه 105 

اصفهان
65- رای شــماره 16594-1395/06/21 هیأت سوم آقاي   محسن ابراهیمی 
ولدانی به شناســنامه شــماره 125  کدملي 1284661611  صادره اصفهان  
فرزند یداله دو دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137.82 مترمربع 

از پالک شــماره   332   فرعی از   36   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشــماره  12933 مورخ 83/7/4 دفترخانه 105 

اصفهان
66- رای شماره 16593-1395/06/21 هیأت ســوم خانم  شهین ابراهیمی 
ولدانی   به شناسنامه شماره 71 کدملي1290172099  صادره اصفهان  فرزند 
یداله  یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 137.82  مترمربع از پالک 
شماره  332    فرعی از   36   اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازسندشماره  12933 مورخ 83/7/4  دفترخانه 105 اصفهان
67- رای شــماره 17075-1395/06/27 هیأت سوم آقاي عباس زارع بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 20 کدملي 1290157936 صادره اصفهان فرزند 
محمد علي ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169 مترمربع پالک شماره فرعي 
از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام 

عباس زارع بهرام آبادی فرزند علی
68- رای شــماره 17093-1395/06/27 هیأت سوم آقاي عباس زارع بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 20 کدملي 1290157936 صادره اصفهان فرزند 
محمد علي در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 42 مترمربع پالک شماره 
فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به 

نام حیدر زارع در ص 87 و96دفتر 48
69- رای شــماره 17693-1395/07/03 هیأت سوم آقای مهدی صفوی   به 
شناســنامه شــماره 1323    کدملي  1285091523  صادره  اصفهان فرزند  
بهرام   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 105  مترمربع از پالک شماره  530   
فرعی از  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه   374  دفتر  1087   امالک
70- رای شماره 17688-1395/07/03 هیأت سوم خانم سهیال شاه سنائی 
گنیرانی   به شناسنامه شماره 18092   کدملي  1292098066  صادره اصفهان  
فرزند علی   ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 186.05  مترمربع از پالک 
شــماره  337   فرعی از  21   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  حاج عبدالرحیم جنیرانی
71- رای شماره 6447-1395/03/13 هیأت سوم آقاي داود کاظمی زهرانی 
به شناسنامه شــماره 18954 کدملي 1292899174 صادره اصفهان فرزند 
مجید نســبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
338.23 مترمربع از پالک شــماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره ی 73777 – 1387.12.21 

دفترخانه 25 اصفهان
72- رای شماره 6449-1395/03/13 هیأت سوم خانم مریم کاظمی زهرانی 
به شناسنامه شــماره 0 کدملي 1271258846 صادره اصفهان فرزند مجید 
نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 338.23 
مترمربع از پالک شماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره ی 73777 – 1387.12.21 دفترخانه 

25 اصفهان
73- رای شــماره 6445-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي علیرضا کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 0 کدملي 1272112179 صادره اصفهان فرزند 
مجید نســبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
338.23 مترمربع از پالک شــماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره ی 73777 – 1387.12.21 

دفترخانه 25 اصفهان
74- رای شــماره 6448-1395/03/13 هیأت سوم خانم شــهنازتوانگر به 
شناسنامه شــماره 59 کدملي 1285689216 صادره اصفهان فرزند اسداله 
نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 338.23 
مترمربع از پالک شماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره ی 73777 – 1387.12.21 دفترخانه 

25 اصفهان
75- رای شــماره 18278-1395/07/06 هیأت ســوم آقای  حسن مختاری 
اندانی  به شناسنامه شماره  60  کدملي  1141536129  صادره  خمینی شهر 
فرزند رحیم  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت   123.5  مترمربع از پالک 
شماره  553 و 554   فرعی از40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمد روهنده
76- رای شــماره 18276-1395/07/06 هیأت سوم آقای هوشنگ عابدیان   
به شناســنامه شــماره  667  کدملي  1751015513  صــادره  اهواز  فرزند  
قاسم ششدانگ یک باب  خانه  باستثنای ثمنیه اعیانی آن به مساحت  236.70   
مترمربع از پالک شماره   635   فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی از سند شماره 150547  مورخ  

91/7/13  دفترخانه  64  اصفهان
77- رای شــماره 18272-1395/07/06 هیأت ســوم آقــای  مجید نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره   1106   کدملي  1111907064   صادره  
فالورجــان فرزند  پرویز  ششــدانگ یک بــاب خانه   به مســاحت   175.30   
مترمربع از پالک شماره  689    فرعی از   5  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه  461 دفتر 

483   امالک
78- رای شماره 17623-1395/07/01 هیأت ســوم خانم زهرا صالحی   به 
شناسنامه شماره 767    کدملي  1288636105  صادره اصفهان  فرزند حیدر   
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 133.54  مترمربع از پالک شماره فرعی 
از  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  غالم مزروعی
79- رای شــماره 17668-1395/07/01 هیأت ســوم خانم سعیده سادات 
موسوی   به شناسنامه شــماره 1308  کدملي 6219372166  صادره بوئین 
و میاندشت  فرزند بالل  ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 76  مترمربع از 
پالک شــماره  2415  فرعی از  18   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  رضا وفادار   ازموردثبت صفحه   23   

دفتر  63      امالک
80- رای شماره 17665-1395/07/01 هیأت سوم خانم زهرا کمالی نژاد   به 
شناسنامه شماره 26478  کدملي 1280263016  صادره اصفهان  فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 289.60  مترمربع از پالک شماره  202  
فرعی از  3  اصلی واقع در اصفهان بخش14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه  538  دفتر   794  امالک
81- رای شــماره 18260-1395/07/06 هیأت سوم آقای غالمرضا زاهدی    
به شناسنامه شــماره 822    کدملي  1287661815  صادره  اصفهان  فرزند 
حسین مقدار 28.8 حبه مشاع از72 حبه   ششدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه 
متصله  به مســاحت 425  مترمربع از پالک شماره  245   فرعی از  26   اصلی 
واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  

حسین زاهدی
82- رای شماره 18236-1395/07/06 هیأت ســوم خانم پروین زاهدی  به 
شناسنامه شماره 632  کدملي  1284550141  صادره اصفهان  فرزند حسین 
مقدار 14.4 حبه مشاع  از 72 حبه  ششدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه متصله   
به مساحت 425  مترمربع از پالک شماره  245   فرعی از  26   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حسین زاهدی

83- رای شماره 18242-1395/07/06 هیأت سوم آقای  علیرضا زاهدی  به 
شناسنامه شماره 86    کدملي  1284532534  صادره اصفهان  فرزند حسین 
مقدار 28.8 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه متصله   
به مساحت 425  مترمربع از پالک شماره  245   فرعی از  26   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حسین زاهدی

84- رای شــماره 20043-1395/07/27 هیأت اول خانــم زهره جان نثاری  
به شناســنامه شــماره  18  کدملي  1290278296   صادره اصفهان  فرزند  
غالمعلی  ششدانگ یکباخانه به مســاحت  208/35  مترمربع از پالک شماره  
584  فرعی از 13  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی باقرجان نثاری ازموردثبت صفحــه 252 دفتر 24 

امالک
85- رای شماره 20057-1395/07/27 هیأت اول اقای محمدرضا جوانی راد  
به شناسنامه شماره  1188  کدملي  1285527372   صادره اصفهان  فرزند  
نادعلی ششدانگ یکباخانه  به مساحت  218/75  مترمربع از پالک شماره  501  
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 556 دفتر 579 امالک
86- رای شماره 20065-1395/07/27 هیأت اول خانم فاطمه سلطان امیدی 
رنانی   به شناسنامه شــماره  377  کدملي  1290032017   صادره اصفهان  
فرزند  یداله ششدانگ یکبابخانه به مساحت  88/44  مترمربع از پالک شماره  
3225  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی جواهر حســینی ازموردثبت صفحه 579 دفتر 496 

امالک
ادامه در صفحه 9
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87- رای شماره 20092-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا کاظمی زهرانی  
به شناسنامه شماره  18  کدملي  1290193738  صادره اصفهان  فرزند نعمت 
اله   ششدانگ یکبابخانه به مساحت  212  مترمربع از پالك شماره 52  فرعی از  
6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 402 دفتر 550 امالك
88- رای شماره 20078-1395/07/27 هیأت اول خانم زهره معصوم زاده 
جوزدانی  به شناسنامه شماره  1966  کدملي  1284780473  صادره اصفهان  
فرزند محمدحسن   ششدانگ یکبابخانه   به مساحت  174/42  مترمربع از پالك 
شــماره 110  فرعی از  40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی حاج محدباقرمعصوم زاده جوزدانی
89- رای شماره 20134-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدمصطفی میرباغی  
به شناســنامه شــماره  374  کدملي  1754674951  صادره اهــواز  فرزند  
سیدلطف اله ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت  45/63  مترمربع از پالك 
شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رســمی رحیم زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 

امالك
90- رای شــماره 20129-1395/07/27 هیأت اول اقای محمدرضا احمدی  
به شناسنامه شــماره  976  کدملي  1285858931  صادره اصفهان  فرزند  
غالمحسین نسبت به سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  
125/28  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی عبداله علی رحیمی
91- رای شماره 20130-1395/07/27 هیأت اول خانم فرشته مومنی دهقی  
به شناسنامه شماره  6124  کدملي  1090578482  صادره نجف اباد  فرزند  
مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  125/28  
مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی عبداله علی رحیمی
92- رای شماره 20128-1395/07/27 هیأت اول  اقای رضا کاظمی کوجانی  
به شناسنامه شماره  1  کدملي  1289793743  صادره اصفهان  فرزند  عباس  
ششدانگ ساختمان به مساحت  608  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 47/8/20-36572 

دفترخانه 86 اصفهان
93- رای شــماره 20127-1395/07/27 هیأت اول  اقای عباس رضائی  به 
شناســنامه شــماره  1195  کدملي  1283383519  صادره اصفهان  فرزند  
حسین  ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  169  مترمربع از پالك شماره 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حسین رضائی کوجانی
94- رای شــماره 20119-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا خورســندی 
کوهانســتانی  به شناســنامه شــماره  948  کدملي  1283397846  صادره 
اصفهان  فرزند  مصطفی نسبت به یك دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت  215/80  مترمربع از پالك شــماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 224 

دفتر 41 امالك
95- رای شــماره 20120-1395/07/27 هیأت اول خانم زهره خورسندی 
کوهانستانی  به شناســنامه شــماره  1852  کدملي  1285958578  صادره 
اصفهان  فرزند  مرتضی نســبت به یك دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت  215/80  مترمربع از پالك شــماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 18 

دفتر 666 امالك
96- رای شــماره 20122-1395/07/27 هیأت اول اقــای رمضان کامران 
کوهانستانی  به شناســنامه شــماره  878  کدملي  1283397250  صادره 
اصفهان  فرزند  حسین نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت  215/80  مترمربع از پالك شــماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 18 

دفتر 666 امالك
97- رای شماره 20108-1395/07/27 هیأت اول اقای عباسعلی آقاجانی  به 
شناسنامه شماره  298  کدملي  1170448089  صادره لنجان  فرزند  حسینقلی  
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  339/35  مترمربع از پالك شماره 1724  
فرعی از  4  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 435 دفتر 630 امالك
98- رای شــماره 20104-1395/07/27 هیأت اول اقای محمد اکبری صفی 
آبادی  به شناسنامه شماره  26169  کدملي  1282729748  صادره اصفهان  
فرزند  قاسمعلی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  174/50  مترمربع از پالك 
شــماره 623  فرعی از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 381 دفتر 604 امالك
99- رای شماره 20068-1395/07/27 هیأت اول اقای مرتضی مستاجران 
گورتانی   به شناسنامه شماره  1237  کدملي  1141901722   صادره خمینی 
شهر  فرزند  نصراله  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  195/40  مترمربع از 
پالك شــماره  416  فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 341 دفتر 452 امالك
100- رای شــماره 19942-1395/07/26 هیأت اول اقای حسین سید قلعه  
به شناسنامه شماره 41961  کدملي 1282345508  صادره اصفهان  فرزند 
عباس نسبت به چهاردانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 142  
مترمربع از پالك شــماره 604  فرعی از 12  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبــت ملك غرب  اصفهــان ازســند 85946-57/7/15 دفترخانه 7 

اصفهان
101- رای شــماره 19944-1395/07/26 هیــأت اول خانــم زهــرا فخری 
فخرابادی  به شناسنامه شماره 354  کدملي 5418944916  صادره مبارکه  
فرزند عزیزاله نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142  
مترمربع از پالك شماره 604  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسین سیدقلعه
102- رای شــماره 19929-1395/07/26 هیــأت اول اقای محمدحســین 
باقرصاد  به شناسنامه شماره 9248  کدملي 1283201801  صادره اصفهان  
فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
318/38  مترمربع از پالك شماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 122 دفتر 463 

امالك
103- رای شــماره 19931-1395/07/26 هیأت اول اقــای عباس باقرصاد  
به شناســنامه شــماره 58  کدملي 1290200661  صــادره اصفهان  فرزند 
نعمت اله نســبت به یك دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
 318/38  مترمربع از پالك شماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 160 دفتر 634 
امالك

104- رای شــماره 19930-1395/07/26 هیأت اول خانــم نیره اقامحمدی 
رنانی  به شناسنامه شماره 11772  کدملي 1283227053  صادره اصفهان  
فرزند  محمدعلی  نســبت به یك دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 318/38  مترمربع از پالك شــماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 157 

دفتر 634 امالك  
105- رای شــماره 19940-1395/07/26 هیــأت اول اقــای مجیــد رفعتی 
نژاد  به شناســنامه شــماره 23  کدملي 2691343057  صــادره واجارگاه  
فرزند محمدابراهیم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 125/96  مترمربع از 
پالك شــماره 998  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملك غــرب  اصفهان ازمالك رســمی براتعلی جعفری کــه بنامش درجریان

 ثبت است
106- رای شماره 19919-1395/07/26 هیأت اول اقای مرتضی جان نثاری  
به شناسنامه شــماره 1504  کدملي 1283454033  صادره اصفهان  فرزند 
اکبر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 160/50  مترمربع از پالك شماره 71  
فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 75 دفتر 305 امالك
107- رای شــماره 19911-1395/07/26 هیأت اول اقــای رحمت اله ترك 
الدانی  به شناسنامه شــماره 1645  کدملي 1283455587  صادره اصفهان  
فرزند عباسعلی نسبت به شانزده حبه مشــاع از72 حبه ششدانگ مغازه به 
مســاحت 9/66  مترمربع از پالك شــماره 446  فرعــی از 3  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 306 

دفتر 209 امالك
108- رای شماره 19915-1395/07/26 هیأت اول اقای محمود ترك الدانی  
به شناسنامه شــماره 1782  کدملي 1284715401  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به شانزده حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 
 9/66  مترمربع از پالك شــماره 446  فرعــی از 3  اصلي واقــع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 

امالك

109- رای شماره 19912-1395/07/26 هیأت اول خانم رضوان ترك الدانی  
به شناســنامه شــماره 967  کدملي 1284670023  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ مغازه به مساحت 
9/66  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
110- رای شماره 19913-1395/07/26 هیأت اول خانم فاطمه ترك الدانی  
به شناســنامه شــماره 938  کدملي 1284745236  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ مغازه به مساحت 
66/9  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
111- رای شماره 19914-1395/07/26 هیأت اول خانم فرشته ترك الدانی  
به شناســنامه شــماره 28  کدملي 1290349525  صــادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ مغازه به مساحت 
9/66  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
112- رای شــماره 19910-1395/07/26 هیأت اول اقای اکبر ترك الدانی  
به شناسنامه شماره 42546  کدملي 1280314192  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به شانزده حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 
9/66  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
113- رای شماره 20048-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدمحسن عابدی  
به شناســنامه شــماره  648  کدملي  6299626542   صادره بروجن  فرزند  
سیدعبداله ششدانگ یکبابخانه به مساحت  212/16  مترمربع از پالك شماره  
316و320  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 408 دفتر 567 امالك
114- رای شــماره 20047-1395/07/27 هیأت اول اقای اکبر جمشــیدی  
به شناسنامه شــماره  477  کدملي  1285748921   صادره اصفهان  فرزند  
بمانعلی ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت  24/40  مترمربع از پالك 
شــماره  836  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 24 دفتر 834 امالك
115- رای شــماره 20046-1395/07/27 هیأت اول  اقای احمدرضا اکبری 
رنانی  به شناسنامه شماره  31  کدملي  1289881162   صادره اصفهان  فرزند  
کریم ششدانگ یکباخانه به مساحت  257/45  مترمربع از پالك شماره  3352  
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی لطف اله عاملی رنانی ازموردثبت صفحه 75 دفتر 117 امالك
116- رای شــماره 20045-1395/07/27 هیأت اول اقای ســیدصدرالدین 
علمداری  به شناسنامه شماره  610  کدملي  1284503461   صادره اصفهان  
فرزند  سیدعبدالکریم ششدانگ یکباخانه به مســاحت  209/90  مترمربع از 
پالك شماره  228  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 451 دفتر 393 امالك
117- رای شــماره 20317-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي عباس شفیعی 
علویجه به شناســنامه شــماره 5533 کدملي 1090512406 صادره نجف 
آباد فرزند حسن ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 168.5 مترمربع از پالك 
شماره577 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه216  دفتر 492 امالك
118- رای شماره 20482-1395/07/29 هیأت چهارم آقاي سید ابوالقاسم 
میرمعصومي کرمي به شناســنامه شــماره 47689 کدملي 1280364475 
صادره اصفهان فرزند ســید کریم در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 
326.43 مترمربــع پالك شــماره 326 فرعي از 22 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند قطعی 65669 مورخ 86/9/24 

دفترخانه 91 اصفهان
119- رای شماره 19805-1395/07/25 هیأت چهارم خانم مهین غالمی  به 
شناسنامه شــماره  654  کدملي  1091089388  صادره   نجف آباد   فرزند  
احمد ششدانگ یك باب  خانه    به مســاحت  243/5  مترمربع از پالك شماره  
323   فرعــی از   27   اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالك رسمی حسین حیدری جونی   ازموردثبت صفحه   178     دفتر  

161      امالك
120- رای شماره 21250-1395/08/08 هیأت چهارم خانم فاطمه صفري به 
شناسنامه شماره 11329 کدملي 1283223562 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 135.18 مترمربع پالك شماره 2983فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی مونس آقا نجفی مورد ثبت ص 279 دفتر 70
121- رای شماره 20831-1395/08/02 هیأت چهارم  آقای  محمد چوپانی 
رنانی   به شناسنامه شــماره  1277  کدملي 1818987724   صادره آبادان  
فرزند  علی  ششدانگ یك باب  خانه  به مســاحت  141/68  مترمربع از پالك 
شماره  3147  فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان از سند شماره 39071  مورخ  95/5/27  دفترخانه  137  اصفهان   

مورد ثبت ص 365 دفتر 426
122- رای شــماره 20579-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي عبداله احمدی 
رنانی به شناسنامه شماره 335 کدملي 1290163510 صادره خمینی شهر  
فرزند علی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284.67 مترمربع از پالك شماره 
3874 فرعی از18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازمالك رسمی ازموردثبت صفحه 106دفتر 375       امالك
123- رای شماره 20580-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي ابوالقاسم زارع 
بهرام آبادی به شناسنامه شــماره 1 کدملي 1290235661 صادره اصفهان 
فرزندحیدر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291 مترمربع از پالك شماره  31  
فرعی از 68  اصلی واقع در اصفهان بخش.14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
ازمالك رسمی علی اکبر زارع بهرام آبادی ازسندشماره ازموردثبت صفحه 

251  دفتر 199امالك
124- رای شماره 20601-1395/08/01 هیأت چهارم خانم زهره باقرصاد به 
شناسنامه شماره 400 کدملي 1290305838 صادره اصفهان  فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 215/47 مترمربع پالك شماره 3648 
فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

مورد ثبت ص 53 دفتر 558
125- رای شماره 20322-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي  مجید ماراني به 
شناسنامه شماره 59 کدملي 1290281955 صادره اصفهان فرزند یداله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287 مترمربع پالك شماره156 فرعي از16 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت ص 

151 دفتر 457 وص564 دفتر 945 بخش 14
126- رای شــماره 19846-1395/07/25 هیأت چهــارم خانم افروز صفی 
خانی مبارکه   به شناســنامه شــماره  676 کدملي  1288934191  صادره  
اصفهان  فرزنــد  بهمن   ششــدانگ اعیانی  یك باب  خانه   به مســاحت  153   
مترمربع از پالك شــماره  304 فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غــرب اصفهان که عرصه آن موقوفه حــاج رمضانعلی آزما 
میباشد که بموجب سند اجاره 39693 مورخ 60/3/5 دفتر 21 اصفهان از طرف 
اداره اوقاف  در اجاره متقاضی جهت احداث اعیلنی بوده است ازمالك رسمی  

موقوفه حاج رمضانعلی آزما   ازموردثبت صفحه   297  دفتر  181  امالك
127- رای شــماره 20328-1395/07/28 هیأت چهارم خانم مریم سی منی 
به شناسنامه شــماره 62 کدملي 1290158584 صادره اصفهان فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281/3 مترمربع از پالك شماره341  فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك 

رسمی  ازسندشماره 62754 مورخ 71/5/19
128- رای شــماره 20327-1395/07/28 هیأت چهــارم  آقاي کیامرث گله 
سارند به شناســنامه شــماره 6267 کدملي 1970841044 صادره مسجد 
سلیمان فرزند سهراب ششدانگیکباب ســاختمان به مساحت 102 مترمربع 
از پالك شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالك رســمی  غالمرضا محمدی   ازسندشــماره 36580 مورخ 

47/8/20 دفتر 86 ازموردثبت صفحه268 الی 271
129- رای شــماره 20318-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي رسول بلوجی 
رنانی به شناســنامه شــماره 1193 کدملي 1283219931 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 270.5 
مترمربع از پالك شــماره   فرعــی از34 اصلی ردیف 37 واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی از سند شماره 80174 

مورخ 94/4/6 
130- رای شــماره 20320-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي سعید  بلوجی 
رنانی به شناسنامه شماره 347 کدملي 1290321302 صادره اصفهان فرزند 
ابراهیم سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270.5 مترمربع 
 از پالك شــماره      فرعی از34 اصلی ردیف 37 واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی از ســند شماره 80174 مورخ 

94/4/6
131- رای شماره21078-1395/08/06 هیأت چهارم آقای حسین جان نثاری    

به شناســنامه شــماره  11  کدملي 1290184801   صادره  اصفهان  فرزند  
عباس 58 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یك باب خانه به مساحت 158/39  
مترمربع از پالك شماره   90/2   فرعی از  13   اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   ازموردثبت صفحه  369  دفتر  782   امالك
132- رای شــماره 21074-1395/08/06 هیــأت چهارم خانــم زهرا جان 
نثاری الدانی  به شناســنامه شــماره  1306  کدملي  1283452413  صادره  
اصفهان   فرزند  محمدعلی  14 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یك باب  خانه   
به مساحت  158/39 مترمربع از پالك شماره  90/2    فرعی از 13  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   472   

دفتر  782   امالك
133- رای شماره 21065-1395/08/06 هیأت چهارم آقای سید محمدعلی 
اعتصامی   به شناسنامه شماره  136 کدملي1290012857 صادره اصفهان  
فرزند  سیدمصطفی ششدانگ یك باب کارگاه  به مساحت 194.67 مترمربع 
از پالك شماره  2789 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی فوق  از سند شماره 4925  مورخ 92/8/13 

دفترخانه 112 اصفهان
134- رای شماره 21422-1395/08/09 هیأت دوم آقاي غالمرضا عشاقي 
به شناسنامه شماره 184 کدملي 1286824419 صادره اصفهان فرزند علي 
ششدانگ یك باب   ساختمان   به مســاحت  148    مترمربع پالك شماره     28    
اصلي واقع در اصفهان بخش14   حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از مالك رضا 

کاظمی کسر گردد
135- 21420-1395/08/09 هیــأت دوم آقــاي رســول نصرآزادانــي به 
شناسنامه شماره 1689 کدملي 1282927851 صادره اصفهان فرزند مهدي 
در ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   112/50   مترمربع پالك شماره   
4   فرعي از 7   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

مورد ثبت   صفحه 452 دفتر 13 امالك
136- رای شــماره 21414-1395/08/09 هیأت دوم آقاي قاسمعلي نصري 
نصرابادي به شناسنامه شماره 102 کدملي 1289889155 صادره اصفهان 
فرزند علي اکبر ششدانگ یك باب  گاراژ و محوطه به مساحت   312   مترمربع 
پالك شماره    97  فرعي از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 152 و 155 دفتر 557 امالك
137- رای شــماره 19860-1395/07/26 هیأت دوم خانــم فریبا امینی  به 
شناسنامه شــماره 514 کدملي 1141658127  صادره خمینی شهر  فرزند 
نصراله  نســبت به یك دانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت 
268  مترمربع از پالك شماره 271 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 478 دفتر 664 امالك
138- رای شماره 19859-1395/07/26 هیأت دوم اقای محمدتقی مهرعلیان 
گورتانی به شناسنامه شــماره 1384 کدملي 1283430819  صادره خمینی 
شهر  فرزند احمد نســبت به چهاردانگ ونیم مشــاع از  ششدانگ ساختمان  
به مساحت 268  مترمربع از پالك شــماره 271 فرعی از 15  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 432و478 

دفتر 482و664 امالك
139- رای شماره 19636-1395/07/24 هیأت دوم  اقای اکبر زواره زادگان   
به شناسنامه شــماره  1807  کدملي 1287829155  صادره اصفهان  فرزند  
حسین  ششدانگ مغازه  به مســاحت  19/45  مترمربع از پالك شماره 327   
فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رسمی حسین زواره زادگان ازموردثبت صفحه 526 دفتر 438 امالك

140- رای شــماره 19638-1395/07/24 هیــأت دوم اقــای احمــد بابائی 
فراموشجانی   به شناسنامه شــماره  1559  کدملي 4621140272  صادره 
شهرکرد  فرزند  قلی  ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  100/10  مترمربع 
از پالك شــماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی حیدرسلطانی رنانی
141- رای شــماره 19639-1395/07/24 هیأت دوم اقــای امید مؤذني  به 
شناسنامه شماره  474  کدملي 1754242367  صادره اهواز  فرزند  حسین  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  134/20  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی 

هاشم زارع
142- رای شــماره 19641-1395/07/24 هیأت دوم  اقای باقر رستمی   به 
شناسنامه شماره  12  کدملي 6219788168  صادره فریدن  فرزند  احمدعلی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  153/80  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی 

امیرسهراب راهنمائی
143- رای شــماره 19863-1395/07/26 هیأت دوم اقای ابراهیم افتاده  به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 2391865031  صادره کازرون  فرزند اسماعیل  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 114/42  مترمربع از پالك شماره 297 فرعی 
از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی جعفر رضائی
144- رای شــماره 19864-1395/07/26 هیأت دوم اقای شــهرام صفری 
شاد  به شناسنامه شماره 497 کدملي 6639497131  صادره مسجدسلیمان  
فرزند حاجی محمد ششدانگ ساختمان  به مســاحت 116  مترمربع از پالك 
شــماره 547 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان ازمالك رسمی صدیقه نادری درباغشاهی ازموردثبت صفحه 

382  دفتر 341   امالك
145- رای شماره 19865-1395/07/26 هیأت دوم خانم طاهره ترك الدانی  
به شناسنامه شــماره 1801 کدملي 1283457377  صادره اصفهان  فرزند 
یداله ششدانگ ساختمان  به مســاحت 92/49  مترمربع از پالك شماره 741 
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 191  دفتر 904   امالك
146- رای شــماره 20829-1395/08/02 هیأت چهارم  آقای  حسین زمانی  
به شناسنامه شماره   204   کدملي  1091948968   صادره  نجف آباد  فرزند  
ستار  ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   91/5   مترمربع از پالك شماره 28  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی  

یداله محمدی کوجانی
147- رای شماره 21264-1395/08/08 هیأت چهارم خانم سرور زعفرانیان 
به شناســنامه شــماره 3484 کدملي 1930034946 صادره فرزند حســن 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 304.46 مترمربع پالك شماره فرعي 
از31 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی محمود سلیمی بابوکانی
148- رای شــماره 20591-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي محسن قادری 
نیا  به شناسنامه شماره 1697 کدملي 1283436418 صادره اصفهان فرزند 
اکبر ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت   171/34  مترمربع از پالك شماره 
630و631 فرعی از14اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ج ازموردثبــت صفحه174  دفتر 730 امــالك از پالك 630 فرعی و 

ص87 دفتر 752 از پالك 631 فرعی
149- رای شماره 21081-1395/08/06 هیأت چهارم خانم منیژه ابراهیمی  
 بــه شناســنامه شــماره  1271615681   کدملــي 1271615681  صادره  
اصفهان  فرزند  عباس  ســه دانگ ازششــدانگ یك باب خانه    به مســاحت   
271.35   مترمربع از پالك شماره   760   فرعی از   18   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان موردثبــت صفحه  591   دفتر 1016 

امالك
150- رای شــماره 21080-1395/08/06 هیــأت چهــارم آقــای  ســید 
 جالل طاهری  به شناســنامه شــماره  34  کدملــي 1289996830  صادره 
 اصفهان   فرزند  سیدعلی  سه دانگ از ششــدانگ یك باب  خانه   به مساحت   
271.35  مترمربع از پالك شماره  760  فرعی از   17   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   591  دفتر1016  

امالك
151- رای شماره 20313-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي عوضعلی یزدانی 
علی آبادی به شناسنامه شماره 10 کدملي 5499732590 صادره نجف آباد 
فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 248.78 مترمربع از پالك 
شــماره  392  فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش.14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی ازسندشماره 2817 مورخ 91/07/26 دفترخانه 

137 اصفهان
152- رای شماره 19117-1395/07/15 هیأت چهارم آقای مصطفی ماهرانی 
برزانی  به شناسنامه شماره   75  کدملي  1290331561  صادره  خمینی شهر  
فرزند نصراله  ششدانگ یك باب  خانه   به مساحت    85.13  مترمربع از پالك 
شــماره فرعی از   67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازمالك رسمی  رسول و حسن جاللی
153- رای شــماره 19113-1395/07/15 هیأت چهارم آقای یداله صادقی 
برزانی  به شناسنامه شــماره  10  کدملي   1290041350  صادره  اصفهان   
فرزند  محمدحسین ششــدانگ یك باب   خانه   به مساحت   138   مترمربع از 
پالك شماره 103 فرعی از 16  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   527   دفتر  375   امالك
154- رای شــماره 19124-1395/07/15 هیأت چهارم خانم فاطمه صادقی 
برزانی     به شناسنامه شماره   341  کدملي  1282968246  صادره  اصفهان  
فرزند  اسداله   ششــدانگ یك باب   خانه   به مســاحت 128/80  مترمربع از 
پالك شماره   103  فرعی از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه  218 دفتر   306   امالك و 15 مترمربع 
آن را از یداله صادقی که در ص 527 دفتر 375 مالك میباشد بصورت عادی 

خریداری نموده
155- رای شماره 19110-1395/07/15 هیأت سوم آقای  روح اله جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره   1614  کدملي  1283455900  صادره  اصفهان  
فرزند  محمود  ششدانگ یك باب  مغازه  به مساحت   82.58  مترمربع از پالك 
شــماره   313  فرعی از   13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   86  دفتر  1129  امالك
156- رای شماره 19057-1395/07/15 هیأت سوم آقای  ابوالفضل نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره  178  کدملــي  1293204358    صادره  
اصفهان  فرزند  ناصر  یك ونیم دانگ  از ششدانگ یك باب  خانه  به مساحت  
221.70  مترمربع از پالك شــماره   84  فرعی از   5  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی از سند شماره  1445  

مورخ  88/12/27  دفترخانه 337  اصفهان
157- رای شماره 19061-1395/07/15 هیأت ســوم آقای  صادق نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره  1088   کدملي  0048108650   صادره 
تهران  فرزند  حسین سه دانگ از  ششدانگ یك باب  خانه  به مساحت  221.70  
مترمربع از پالك شــماره   84   فرعی از  5  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی از سند شــماره  2569   مورخ  

89/7/24  دفترخانه  337  اصفهان
158- رای شــماره 19062-1395/07/15 هیأت ســوم آقای  ناصر نصری 
نصرآبادی  به شناسنامه شماره  12  کدملي   1290181764   صادره  اصفهان   
فرزند  حسین  یك و  نیم دانگ از ششدانگ یك باب  خانه  به مساحت  221.70  
مترمربع از پالك شــماره  84  فرعی از  5   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی از سند شــماره  1445  مورخ  

88/12/27  دفترخانه  337  اصفهان
159- رای شــماره 19108-1395/07/15 هیأت ســوم آقای یداله علیجانی 
رنانی    به شناســنامه شــماره  93  کدملي  1290074038  صادره  اصفهان  
فرزند  عبدالحسین  ششــدانگ باســتثنای بهای ثمنیه آن  یك باب  خانه   به 
مساحت  186   مترمربع از پالك شــماره  2263  فرعی از  18   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی ازموردثبت 

صفحه   4  دفتر  450   امالك
160- رای شــماره 6487-1394/03/23 هیأت اول  اقــای اکبرعابدینی   به 
شناسنامه شماره 53  کدملي 5659198546  صادره  اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 41/60 مترمربع از پالك شماره 6087  
فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 192 دفتر 830 امالك
161- رای شــماره 22896-1395/08/27 هیأت اول آقــاي مجتبي جعفری  
ولداني به شناسنامه شــماره 1130028021 کدملي 1130028021 صادره 
خمینی شــهرفرزند رحیم  ششــدانگ یکبــاب کارگاه موزاییك ســازی به 
مساحت741.50مترمربع پالك شماره 647 فرعي ا ز36اصلي واقع در اصفهان 

بخش14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ا ز مالکیت حاج آقا کشاورز
162- رای شماره 23011-1395/08/29 هیأت اول خانم سهیال یزد خواستي 
به شناســنامه شــماره 273 کدملي 1291110267 صادره  اصفهان فرزند 
مهدي ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت    50.20    متر مربع پالك شماره  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت 

علی اکبر زارع
163- رای شــماره 22985-1395/08/29 هیأت اول آقــاي غالمرضا لندي 
اصفهاني به شناسنامه شماره 41075 کدملي 1280836318 صادره اصفهان 
فرزند مصطفي در ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت    204.35    متر مربع 
پالك شــماره فرعی از  28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان از مالکیت اسداله رضایی صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالك

164- رای شــماره 23009-1395/08/29 هیأت اول آقــاي غالمرضا لندي 
اصفهاني به شناسنامه شماره 41075 کدملي 1280836318 صادره اصفهان 
فرزند مصطفي ششــدانگ یك باب خانه  به مســاحت    140    متر مربع پالك 
شــماره فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مالکیت اسداله رضایی
165- رای شــماره 24128-1395/09/13 هیأت دوم آقــاي مجید رضایی 
برزانی به شناســنامه شــماره 223 کدملي 1291113711 صــادره فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95.71 مترمربع پالك شماره 
فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

بشماره سند 9807 مورخ 50/7/4 دفترخانه 95 اصفهان 
166- رای شــماره 23460-1395/09/03 هیأت دوم آقاي ذبیح اله روشني 
به شناسنامه شماره 2 کدملي 4172559281 صادره الیگودرز فرزند صفدر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121.88 مترمربع پالك شماره فرعي از 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی 

حاج محمد بیات  فرزند حسین 
167- رای شــماره 22778-1395/08/25 هیأت ســوم آقای مرتضی جان 
نثاری الدانی به شناسنامه شماره 65 کدملي 1290680345 صادره خمینی 
شهر فرزند محمدرضا 22/25 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه 
به مساحت 171.80 مترمربع از پالك شــماره  131 فرعی از  13  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رقیه جان 

نثاری
168- رای شماره 22779-1395/08/25 هیأت سوم آقای مجتبی جان نثاری   
به شناسنامه شماره 1635  کدملي 1283455692  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمدرضا  22/25 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه به مساحت  
171.80 مترمربع از پالك شــماره 131  فرعی از 13  اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رقیه جان نثاری
169- رای شماره 22780-1395/08/25 هیأت سوم خانم فاطمه جان نثاری 
الدانی  به شناســنامه شــماره 1933 کدملي 1141187981  صادره خمینی 
شهر فرزند محمدرضا 11/13 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه  
به مساحت 171.80 مترمربع از پالك شــماره  131  فرعی از 13  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رقیه جان 

نثاری
170-رای شماره 22781-1395/08/25 هیأت سوم خانم بتول جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 990 کدملي 1283449171  صادره اصفهان فرزند 
حیدر  16/36  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه به مساحت  171.80 
مترمربع از پالك شماره  131  فرعی از  13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رقیه جان نثاری
171- رای شماره 11943-1395/05/21 هیأت چهارم آقاي ابراهیم جانثاري 
الداني به شناســنامه شــماره 1114 کدملي 1283450410 صادره اصفهان 
فرزند صادق ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138.51 مترمربع پالك شماره 
4فرعي از8 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مالك فوق در ص 298 دفتر 1122
172- رای شــماره 21684-1395/08/12 هیأت دوم آقاي فرشید روحاني 
شهرکي به شناسنامه شــماره 138 کدملي 4622430258 صادره شهرکرد 
فرزند علي   ششدانگ یك باب   ســاختمان   به مساحت   181   مترمربع پالك 
شماره  67   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالکیت رسمی محمد شاه عالئی
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/23

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/10/08
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ پالك شــماره 65/29  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام سید مرتضی متولی فرزند سید مهدی 
و شــرکا مفروز و درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینك بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: 95/09/23 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك 

غرب اصفهان
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معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان :

بی سوادی و بیکاری، از دالیل اصلی 
وقوع جرم در جامعه است

شماره کارت های هوشمند ملی
 تا پایان سال به 20میلیون می رسد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگســتری کل استان اصفهان 
گفت: باید بدانیم که افراد باســواد کمتر مرتکب جرم می شوند 

و بیسوادی و بیکاری، از دالیل اصلی وقوع جرم در جامعه است.
دکتر محمد رضا قنبــری در همایش پیشــگیری از وقوع جرم 
فرهنگیان گفت: بشــر از زمانی که پا به عرصه هستی گذاشت، با 
مفهوم مالکیت و حقوق آشنایی نداشت و کم کم با آن آشنا شد و 

درصدد بر طرف کردن نیازها برآمد.
 بشــر  ابتدا در طبیعت با وجود منابع محدود با  مشکلی رو به رو 
نمی شد و با افزایش انســان ها و اســتفاده از این منابع محدود، 
تعرض به حقوق همدیگر ایجاد شــد. افراد قوی به افراد ضعیف 
 زور گفتنــد و همین امر موجب بروز آســیب هایــی در جامعه 

شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگســتری کل استان اصفهان 
یاد آور شــد: در تمام دنیا به این نتیجه رسیده اند که پیشگیری،  
هزینه هــا را پایین مــی آورد. خانواده زندانــی در معرض خطر 

آسیب های اجتماعی است. 
باید بدانیم که افراد باســواد کمتــر مرتکب جرم می شــوند و  
بیســوادی و بیکاری از دالیل اصلی وقوع جرم در جامعه اســت. 
باید در پیشگیری اولیه بیسوادی و رفع بیکاری در جامعه اهتمام 

ورزیم.
دکتر قنبری تاکید کرد: به طور یقین خانواده و مربیان و معلمان 
در ارائــه آموزش ها به دانش آمــوزان موثرند و با ایــن برنامه ها 
می توان برای آینده و برخورداری از  جامعه ســالم و کاهش جرم  

برنامه ریزی کرد.

معاون فناوری اطالعــات وآمار جمعیتی ســازمان ثبت احوال 
گفت: شــمار کارت های هوشــمند ملی تــا پایان امســال به 
20میلیون کارت می رســد. این شمار با احتســاب 12 میلیون 

کارت صادر شده تا زمان حاضر محاسبه شده است. 
حمید پارســایی افزود: تمام کارت هایی که در نوبت صدور قرار 

دارند تا پایان امسال تحویل داده خواهد شد.
وی خاطر نشــان کرد: حدود پنج میلیون نفر از هم وطنان نیز در 
حال حاضر در نوبت صدور و گرفتن کارت هوشمند ملی هستند.

پارســایی ادامه داد: کارت های ملــی )نمونه قدیــم ( تا پایان 
ســال 96 اعتبار دارد و برنامه ریزی شــده اســت که تا 2 سال 
دیگر بــرای تمام ایرانیــان واجد شــرایط باالی 15 ســال که 
 شــمار آنــان 65میلیــون نفــر اســت، کارت هوشــمند ملی 

صادر شود.
وی تاکید کرد: اما در حال حاضر کســانی که تاکنون هیچ گونه 
کارت ملی دریافت نکرده اند و برای آنها اولین کارت محســوب 
می شود، یا کارت هوشــمند ملی آنها مفقود شده و نیاز به صدور 

المثنی داشته باشد، در اولویت صدور کارت هستند.

دختر جواني که مورد اغفال دوســتانش قرار گرفته و از بد 
پوششــي و حرکات نامتعارفش در یك پارتي فیلمبرداري 
شده بود، براي درخواســت کمك به مرکز مشاوره آرامش 
مراجعه کــرده بود. ایــن دختر جوان گفــت: من در یك 
خانواده مذهبي به دنیــا آمدم و تنها فرزنــد خانواده ام و 
به همین جهت بســیار مورد توجه فامیل هستم. بعد از 
چند سال پشت کنکور ماندن باالخره امسال قبول شدم ، 
پدر و مادرم بسیار نگران دور شدن من از خودشان بودند. 
ولي بعد از آنکه به آنها اطمینــان دادم تمام توجه خود را 
معطوف به درسم مي کنم راضي شدند که من براي ادامه 
تحصیل به اصفهان بیایم. به خاطر فضاي شلوغ خوابگاه، 
با اصرار من به همراه چند نفر از دوستان دانشگاهي ام که 
به نظرم دختــران خوبي بودند یك خانــه مجردي کرایه 
کردیم، اما بعد از مدتي متوجه شــدم دوستانم اهل رفت 
و آمد و تفریح و خوشــگذراني هســتند. کم کم من را هم 
تشویق به پوشیدن لباس هاي نامتعارفي کردند که زماني 
حتي باور نمي کردم آنها را به تن کنم و پیشــنهاد کردند 
که در رفت و آمدهایشــان شــرکت کنم، اوایل مخالفت 

مي کردم ولــي بعد از مدتي بــه خاطر غربــت و دوري از 
خانواده و رهایي از تنهایي، با آنها همراه شــدم و نمي دانم 
چه اتفاقي افتاد که بعد از مدتي متوجه شدم آدم جدیدي 
شده ام. مثل آنان دیگر نماز نمي خواندم، به حفظ حجابم 
اهمیت نمــي دادم و در مراوده با پســران دانشــگاه هم 

مسائل شرعي را رعایت نمي کردم.
هرچند بعضي از کارهــا برایم غیر قابل هضــم بود، ولي 
از ترس اینکه آنها مرا عقــب مانده و امــل بدانند، با آنها 
هماهنگ می شــدم تا اینکه یك هفته پیــش به همراه 
دوســتانم در یك پارتي مختلط شــرکت کردم؛  غافل از 

اینکه یکي از حاضران با موبایلش از من فیلم گرفته است.
دیروز مادرم با من تماس گرفــت و با عصبانیت گفت: این 
بود قولي که به ما دادي؟ به جاي درس خواندن، در پارتي 
شــرکت مي کني؟ حجابت را کنار گذاشتي و هنوز چیزي 
نگذشته دین و ایمانت را از دســت داده اي؟ مادرم گفت: 

باید قید درس و دانشگاه را بزني و به خانه برگردي!
من که نمي دانســتم مادرم چطور از موضوع متوجه شده 
مات و مبهوت بــه حرف هایش گوش مــي دادم و حرفي 

براي گفتن نداشــتم تا اینکه فهمیدم فیلم من در پارتي 
را یکي از آشــنایاني گرفته که در آنجا حضور داشته و به 
دست مادرم رسانده است. حاال از شــما مي خواهم که به 

من کمك کنید تا از این ورطه نابودي نجات پیدا کنم.
لغزش ناخواسته؛ عامل سلب اعتماد

کارشــناس مرکز مشــاوره آرامش در این خصوص گفت: 
خانواده اي که اعضــای آن به یکدیگر اطمینــان دارند، با 
آســودگي خاطر از کنار هم بودن لذت برده و حضور یکي 
به دیگري دلگرمي مي دهد، در این حالت افراد خانواده به 
قابلیت ها و توانایي هاي اعضای دیگر ایمان داشته و با هم 
درخصوص رسیدن به راه حل مشترک گفت وگو مي کنند. 
اعتماد متقابل ســرمایه اي براي گذراندن روزهاي سخت 
زندگي است. گاه لغزش ناخواســته، اعتماد چندساله را از 
بین مي برد و دروغ و مخفي کاري و پنهان کاري و بدقولي 

به عدم اطمینان افراد به یکدیگر دامن مي زند.
تنهایي و دور بودن از خانواده

این کارشــناس مشــاوره در مورد این موضــوع گفت: هر 
چه فــرد از نوجواني رو به بزرگســالي مي رود، به ســمت 
تمایزیافتگي و اســتقالل پیش رفته و بهتــر مي تواند با 
این موضوع کنار بیاید ولي نوجوان به لحاظ ویژگي دوران 
خاص خود و شرایط سني اش، موضوع تنهایي و غربت را به 
ســختي هضم کرده و براي همین است که با آسیب هاي 

مختلفي روبه رو شده است.
این روانشناس و آسیب شــناس مسائل خانواده، نوجواني 
را یکي از حساس ترین دوران رشد فرد عنوان کرد و گفت: 
نوجوانان تمایل زیادي به اســتقالل و همگام بودن با گروه 
همســاالن و تاثیر آنها دارند. به همین دلیل چنانچه فرد 
ویژگي هاي با ثبات اعتقادي، فکري، هیجاني نداشته باشد 
مي تواند به سمت آسیب سوق داده شود، بنابراین آگاهي 
در این زمینه براي  نوجوان و جوان و داشــتن رابطه خوب 
والدین با فرزندانشان امر بسیار مهمي در این زمینه است. 
توجه به نیازهاي عاطفي نوجوان و سوق دادن آن به سمت 
استقالل و تمایز یافتگي، باعث رشــد وی و پیشگیري از 

آسیب هاي مختلف مي شود.
توصیه هایي براي رهایي از تنهایي

در برخي مــوارد ویژگي هاي خاص هر فــرد در برخورد با 
تغییــرات محیطي و واکنــش افراد متفاوت اســت. اگر 
والدین ایــن فرد با روحیــات فرزند خود آشــنا بودند و با 
توجه به فاصله مکاني و رفت و آمد دائم، توجه بیشــتري 
به او داشتند، مي توانستند از آســیب هاي به وجود آمده 
بکاهند. بنابراین بــراي مقابله با حــس تنهایي نکاتي را 
همیشــه مد نظر قرار دهید. در مواقعي که حس تنهایي 
دارید این موضوعات را درنظر بگیرید: نگاهتان را به غربت 
تغییر دهید، صبور باشــید، تفریحات ســالم با دوستان  
مورد اعتمادتان داشته باشــید، به خوشبیني خود کمك 
کنید، نگرشی قدردان داشته باشــید، جنبه هاي مثبت 
زندگي تان راببینید و حتما براي دوري از تنهایي عضو یك 

انجمن خیریه یا مکان هاي اینچنیني شوید.

اخبار

با مسئوالن

رییــس ســازمان تعزیــرات حکومتی گفــت: 10هزار 
آرایشــگاه غیرمجاز در تهــران فعال هســتند و در این 
آرایشگاه ها بعضا باندهای فســادی با رهبریت آن دنبال 

می شود.
علیرضا جمشیدی در نشســت »طرح ملی ساماندهی و 
نظارت بر آرایشگاه های زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی 
و دارویی سراسر کشور« گفت: بحث قاچاق به گفته مقام 
معظم رهبری بحث بسیار جدید و مهمی است. اقدامات 
ناجا در تهران خوب و قوی بود اما باتوجه به خبرهایی که 
اخیرا به ما رسیده، باید قبل از رسیدن بارهای قاچاق به 
تهران، لیســت خریدها در انبارها و گمرک و کشــتی ها 

بازبینی شود.
وی با اشاره به اینکه به غیر از گمرک شهید رجایی، 120 
گمرک دیگر وجود دارد، گفــت: باید رصدهایمان را قبل 

از ترخیص کاالها قوی کنیم.
این مســئول عنوان کرد: امروز در اخبار شــنیدم که ما 
دیگر شــاهد وجود کاالهای قاچاق در تهران نیســتیم؛ 
در حالی که مواد آرایشــی و گوشــی هــای موبایل به 
وفور به صورت قاچاق در کشــور وجود دارد و اگر جایی 
جمع آوری صورت می گیرد، دلیل نمی شــود که جای 

دیگری انجام نشود.
وی با تاکید بر اهداف جلســه ای کــه امروز در خصوص 
کاالهای سالمت برگزار شده است، گفت: طبق تحقیقی 
که صورت گرفته اســت ، 10 هزار آرایشگاه غیرمجاز در 
تهران در حال فعالیت هســتند. در این آرایشگاه ها هم 
کاالهای آرایشــی توزیع می شــود و هم بعضا باندهای 
فسادی که با رهبریت آرایشگاه ها دنبال می شود و حتی 
دختران را به خــارج از ایران می فرســتند. در تهران به 
وفور گزارش داریم که مردان کارهای آرایشــی را برای 

زنان انجام می دهند.
جمشــیدی عنوان کرد: بحث های پزشــکی که بدون 
نظارت پزشك در آرایشــگاه ها دنبال می شود، اتفاقات 
خاموشی است که دختران جوان را هدف قرار داده اند و 
امیدواریم در طرح »ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های 
زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی و دارویی« که به صورت 
کشوری برگزار می شود، مشکل را کمرنگ تر کنیم و اگر 

نیاز به برخورد بود، برخورد جدی انجام بدهیم.
وی به نرخ های بسیار باالی فعالیت ها در آرایشگاه های 
زنانه و مردانه نیز اشــاره کرد و گفت: باید نظارت جامعی 

بر فعالیت و نرخ های آرایشگاه ها وجود داشته باشد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد:

وجود باند قاچاق دختران
 در آرایشگاه ها

توجه به نیازهاي 
عاطفي نوجوان 
و سوق دادن آن 

به سمت استقالل 
و تمایز یافتگي، 
باعث رشد وی 
و پیشگیري از 

آسیب هاي مختلف 
مي شود

روان شناسان واژه ای اختصاصي براي غم و غصه درخصوص مهاجرت یا دوري ازخانه مطرح مي کنند که بیماري 
خانه نامیده مي شود. افرادي که از منزل اصلي خود دور مي شوند باید با این بحران کنار آمده و خود را با ارزش هاي 
جامعه قبلي و جامعه فعلي که در آن زندگي مي کنند تطبیق دهند، در غیر این صورت دچار مشکالت عدیده اي 

مي شوند.

پیشنهاد  سردبیر:
بی سوادی و بیکاری، از دالیل اصلی وقوع جرم در جامعه است

کارشناس مرکز مشاوره:

فرجام دوری از خانواده و تنهایی
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حدیث عشق پیشنهاد سردبیر: 
حال مادر فرمانده مصطفی خوب نیست

حدیث یار 

روز شمار

سادگی های امام خمینی)ره(

جنگ از نگاه امام)ره(

فرش، موکت باشد، ایشــان تا آخر عمر، زندگی منیره آرام پور امام)ره( ترجیح می دادند که در اتاقشان به جای 
ساده و دور از تجمل داشتند.

 امام)ره( در مورد اسراف نکردن تاکید زیادی می کردند؛ مثال می گفتند: 
یک دستمال کاغذی را اگر می شود عالوه بر یکبار دوباره مصرف کرد دور 

نیندازید و لیوان آب را تا حدی پر کنید که می توانید بخورید.
 ایشان از تجمالت در زندگی به گونه ای پرهیز و از تبذیر و اسراف در غذا 
و لباس دوری می کردند که ساده زیستی برای ایشان واقعا ملکه شده بود 
و در عین حال به نظافت و پاکیزگی اهمیت فوق العاده ای می دادند و این 

بهترین الگو برای زندگی همه اطرافیان بود.
 امام)ره( مایحتاج زندگی خود را روزانــه تهیه می کردند و هرگز حاضر 

نمی شدند چیزی را که همان روز احتیاج دارند تهیه کنند.
 آقایان افغانی که در نجف بودند، حســینیه ای داشتند. آنها عالقه مند 
بودند که عکس امام)ره( را در حسینیه خود نصب کنند؛ اما ایشان قبول 
نمی کردند. وقتی برای بار چندم آنها اصرار کردند، فرمودند: من خودم به 

مردم می گویم که دنبال دنیا نروید. این دنیاست! من عکس نمی دهم.
 در دوران تظاهرات وقتی امام)ره( متوجه شدند که دشمن می خواهد از 
راه پاره کردن عکس ایشان بین مردم ایجاد فتنه و آشوب کند و از این کار 
سوء استفاده نماید دســتور دادند که عکس مرا نیاورید و یا اگر عکس مرا 
پاره کردند و یا به من اهانت کردند راضی نیستم عکس العمل نشان دهید.

 امام)ره( در بعضی از سال ها به محالت تشــریف می بردند و در مسجد 
مرکز شهر جلسه ای داشتند که مردم از محضر ایشان استفاده می کردند. 
مرسوم بود که اگر کسی از روحانیون وارد مســجد می شد به احترامش 
کســی می گفت صلوات بفرســتید. وقتی امام)ره( وارد شدند شخصی 
مردم را به ذکر صلوات دعوت کرد. پس از اتمام جلســه امام)ره( آن فرد 
را خواستند و گفتند: شــما این صلوات را برای من یا برای رسول بزرگوار 
اسالم می فرستید؟ اگر برای رســول اکرم)ص( صلوات می فرستید، این 
صلوات را یک وقت دیگر بفرســتید و اگر چنانچه برای من است که وارد 

مسجد می شوم من راضی نیستم.
 گاهی که الزم بود برای تشــریف خدمت امام)ره( هنــگام ورود اجازه 
گرفته شود، ایشان به جای استفاده از کلمه بفرمایید می فرمودند. بسم ا...، 
با آنکه کلمه بفرمایید کلمه متعارفی است، به جای استفاده از آن از کلمه 
بسم ا...استفاده می کردند که ضمن ذکر نام خدا، با استعاره ای لطیف اجازه 

ورود و آغاز دیدار را با نام خدا همراه می کردند.
 اراده امام)ره( بــه گونه ای بود که به جرأت می تــوان گفت احدی مثل 
ایشان دیده نشــده. وقتی ایشــان تصمیم می گرفتند در برابر اراده شان 
نمی شــد هیچ کاری انجام داد. امام)ره( در این باره می فرمودند: عاطفه 

نباید بر دین مقدم شود، اگر شد انسان بدبخت می شود.

بنیان گذار کبیر انقالب عالقه ویژه ای به  رزمندگان دفاع مقدس و شهدا داشتند.  مژگان علیدوستی
می فرمودند شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و 
در شــادی وصولشــان»عند ربهم یرزقون« اند و از نفــوس مطمئنه ای 
هســتند که مورد خطــاب »فادخلی فی عبــادی و ادخلــی جنتی« 
پروردگارند. ایشــان با روح بزرگ خویش جنگ را تحلیل و بامردم سخن 
می گفتند. در ادامه فرازهایی از سخنان ایشــان درباره جنگ و شهید و 

شهادت را می خوانید:
 هــر روز ما در جنگ برکتی داشــته ایم کــه در همه صحنــه ها از آن

 بهره جسته ایم.
 ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.

 شهادت در گرانبهایی است که بعد از جنگ به هر کس نمی دهند.
 همین شــهادت ها پیروزی را بیمه می کند. همین شهادت هاست که 

دشمن را در دنیا رسوا می کند.
 رحمت خداوند بر همه شــهیدان و رضــوان و مغفرت حــق بر ارواح 
مطهرشــان که جوار قرب او را برگزیدند و ســرافراز و مشــتاق به سوی 

جایگاه مخصوصشان در پیشگاه رب خویش شتافتند.
 ســعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به آنهــا داده بود تقدیم 

کردند و ما عقب مانده آنها هستیم.
 مفقودین عزیز محور دریای بیکران خداوندی هســتند و فقرای ذاتی 

دنیای دون در حسرت مقام واالیشان در حیرتند.
 عزیزان من مصمم باشــید و از شهادت نترسید، شــهادت عزت ابدی و 

حیات ابدی است.
 از هر قطره خون شهید ما که به زمین می ریزد، انسان های مصمم تر و 

مبارزی به وجود می آیند.
 برنامه اسالم از عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده است.

ما اگر کشته هم بشــویم در راه حق کشته شــدیم و پیروزی است و اگر 
بکشیم هم در راه حق است و پیروزی است.

 آنهایی که بــه خدا اعتقاد ندارنــد و به روز جزا، باید بترســند از موت، 
آنها از شــهادت باید بترســند. ما و شــاگردان مکتب توحید از شهادت 

نمی هراسیم، نمی ترسیم.
 ما اگر شهید بشویم قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی 

و به جوار حق تعالی رسیدیم.
 دوستانمان که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا برای اینها 
دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از دیار قید و بندی خارج شدند و به یک 

فضای وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدند؟
 ما از خدا هستیم همه، همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم 
به ســوی او برخواهد گشت، پس چه بهتر که برگشــتن اختیاری باشد و 
انتخابی و انسان انتخاب کند، شــهادت را در راه خدا و انسان اختیار کند 

موت را برای خدا و شهادت را برای اسالم.
 شــهادت یک هدیه ای اســت از جانب خدای تبارک و تعالی برای آن 

کسانی که الیق هستند و دنبال هر شهادتی باید تصمیم ها قوی تر بشود.
 شهادت ارثی اســت که از اولیای ما به ما می رســد، آنها باید از مردن 
بترســند که بعد از مرگ، موت را فنا می دانند، ما که بعد از موت را حیات 

باالتر از این حیات می دانیم چه باکی داریم. 

یادداشت

دو دهه گذشــت و خبری از باغ  موزه دفاع مقدس اصفهان نشد. سمیه پارسادوست
استانی که بیشترین شهید را تقدیم انقالب اسالمی کرده و نامش 
بر بلندای قله رشادت و ایثار این سرزمین می درخشد، هنوز یک 
باغ موزه دفاع مقــدس از خود ندارد  و عمر ســال هایی که وعده 
افتتاح این باغ موزه را شنیدیم، حاال دیگر عدد 20 را هم رد کرده 
تا پروژه باغ مــوزه دفاع مقــدس اصفهان نیز با افتخــار به جمع 
رکورددارانی مثل »مترو« و »مصلی« و »نقش جهان« بپیوندد و 
حتی رکورد آنها را نیز بشــکند.  برخی مسئوالن دست اندرکار در 
این پروژه می گویند که مسئوالن اســتانی و ارگان هایی که باید 
کمک کنند، حمایت نمــی کنند. خداکند دلیل ایــن عده برای 
حمایت نکــردن، دلیــل همان هایی نباشــد که مــی گفتند )و 
می گویند( دوره شهید و شــهادت و جبهه و جنگ گذشت و این 
شــهر، ورزشــگاه می خواهد نه باغ موزه. آنهایی کــه می گویند 

خاطرات جنگ را باید به موزه تاریخ فرستاد!  
   

موزه بزرگ دفــاع مقدس اصفهان، هنوز اندرخــم تامین محتوا و 
اعتبار مانده و هم قد و هم ســن و ســال بچه های دهه هفتادی 
شده است. همان دهه ای که به تعبیری دهه باز شدن قفل بزرگ 
طرح های عظیم عمرانی در اســتان اصفهان بــود و این اتفاق به 
گونه ای افتاد که عموم مردم را نســبت به توســعه و پیشــرفت 
اصفهان در بخش های فرهنگی، حمل و نقــل، ورزش و ... امیدوار 

می کرد؛ اما امروز و پس از گذشــت بیــش از دو دهه با  پروژه های 
نیمه تمامی روبه رو هســتیم که بعضا از آنها به عنوان آثار تاریخی 
نیمه کاره ای یاد می کنند که نه تنها گردشگری اصفهان را تقویت 
نکرده بلکه زمینه کنایه زنی به مســئوالن را فراهم ساخته است. 
بچه های دهه هفتاد فارغ التحصیل شــده اند، ازدواج کرده و بچه 
دارند و موزه دفاع مقــدس اصفهان هنوز محتوایــی ندارد که به 
بچه های نســل جدید ارائه کند. فقط ظاهری نیمه کاره دارد و آن 
وقت از انتقال خاطرات و رشــادت ها و دستاوردهای دفاع مقدس 
 به نســل جوان و بچه هایی کــه آن دوران پرشــکوه را ندیده اند، 

حرف می زنیم. 
   

حرف کمی نیســت. بیش از 2۳ هزار شــهید در استان اصفهان و 
بیش از ۱0 درصد آزادگان و جانبازان کل کشور متعلق به اصفهان 
اســت و این اعداد و ارقام آن قدر بزرگ و چشمگیر بوده و هست 
که  مسئوالن 20 سال پیش)ســال 75( کلنگ موزه دفاع مقدس 
در محل ضلع غربی باغ غدیر و در کنار بزرگراه شــهید بابایی و در 
زمینی به مســاحت 22 هزار متر مربع را به زمیــن زدند. کلنگ 
را زدند و رفتند و 20 ســال گذشــت و خبری نشــد. تصمیمات 
مسئوالن ملی و استانی نیز برای موزه بزرگ دفاع مقدس تنها در 
حد شعار روی کاغذ باقی مانده و هنوز در عمل شاهد بهره برداری 
از ایــن پروژه نبوده ایــم؛ البته پــس از مصاحبه هــا و وعده های 

گوناگون، این بار می گویند خرداد 96 باالخره افتتاح می شود! 

    
ســردارمجتبی شــیروانیان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان اصفهان پیــش از این گفته بــود که انعقاد 
توافق نامه اداره کل مسکن و شهرسازی اســتان اصفهان و حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس و دولت برای ساخت این باغ 
موزه صورت گرفته و این توافق نامه در سال 75 منعقد شده است 
و بر اساس آن اداره کل مســکن و شهرسازی وظیفه تامین زمین، 
دولت وظیفه ساخت و ساز و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس نیز وظیفه تامین محتوای مورد نیاز را عهده دار است.

از ســال 75 چندین دولــت روی کارآمدنــد و رفتنــد؛ اما هیچ 
پیشــرفتی در این پروژه حاصل نشــد. به گفته شــیروانیان در 
مقطعی حتی با توقف روند کار هم روبه رو شــدیم: » موزه بزرگ 
دفاع مقدس اصفهان از ســال 75 آغاز به کار کرد و تا ســال 76 با 
پیشــرفت 20 درصدی روبه رو شــد. پس از آن با توجه به تغییر 
دولت، هشت سال این پروژه تعطیل شــد که عالوه بر نبود اعتبار 
کافی، نیاز سنجی و آسیب شناســی در حوزه محتوای آماده شده 
برای ارائه به عموم مردم نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا 

در نحوه ارائه محتوا بازنگری جدی ایجاد شود.«
شــیروانیان می گوید که تاکنون بیش از ۱0 میلیاردتومان برای 
ســاخت این باغ موزه اختصاص داده شده اســت. از سوی دیگر 
علی قاســم زاده، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان نیز 
شهریورماه امســال در این باره گفته بود: » شــهرداری اصفهان 
از سه ســال گذشــته، هر ســال یک میلیارد تومان به موزه دفاع 
مقدس اصفهــان اختصاص داده و امیدواریم این موزه امســال به 

بهره برداری برسد.«
حاال مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان 
اصفهان خبر داده که فازاول باغ موزه خرداد96 افتتاح می شــود. 

شــیروانیان حتی این وعده را هم داده که نمایشگاه دفاع مقدس 
سال آینده در همین مکان برگزار خواهدشد؛ اما آیا به راستی این 
اتفاق خواهد افتاد؟ آن هم وقتی ســردار می گویــد که » ما هنوز 
برای تکمیل، تجهیز و راه اندازی فاز اول حداقل ۱۱ میلیارد تومان 
فاصله داریم« ؟!  سردار شیروانیان تاکید می کند که اگر کمک ها و 
اعتبارات به ما برسد تا پایان سال جاری عملیات ساختمانی داخل 

مجموعه و محوطه مقابل ساختمان تکمیل شود.
فراموش نکنیم که  اصفهان شــهر همت ها، خرازی ها، کاظمی ها، 
میثمی ها و صدها سردار و هزاران شهید دیگر است و این در حالی 
است که هنوز مکانی شایسته برای ارائه یادگاری های این نام آوران 
به نسل دوم و سوم انقالب در اصفهان ایجاد نشــده اما از قَِبل نام 
آنها تاکنون بهره برداری ها شــده اســت و باید برای بهره برداری 
 از این پــروژه کــه مایه آبروی اســتان نیــز خواهد بــود کاری 

شایسته کرد.

قاب  شهدا

دو دهه گذشت و از باغ موزه دفاع مقدس اصفهان خبری نشد؛

شهر شهیدان، موزه دفاع مقدس ندارد!

گاهی آن قدر به اسم شهدا تکیه دادیم و با آن باال رفتیم که 
از سلوکشان غافل شدیم و مادرانشان را فراموش کردیم... 
 ســراغ از مادری گرفتیم که شــهیدش در گلستان شهدا،

 دو یادمان دارد، یکی کنار شــهید خــرازی و دیگری در 
قطعه جاویداالثرها.

کوچه های اصفهان خیلی وقت است که به اسم شهدا صدا 
می شوند، شــهدایی که افتخار این شــهر هستند و در هر 
محفلی به تعداد 2۳ هزارتایی آنها می بالیــم؛ اما کمتر از 
مرام و مسلکشــان حرف می زنیم؛ خودمــان غربت آنها را 

سبب شده ایم و اکنون به دنبال مقصر می گردیم.
حکایت مادران غریب این شهر

گاهی آن قدر به اسمشــان تکیه دادیم و بــا آن باال رفتیم 
که از سلوکشــان غافل شــدیم. گاهی آن قدر از خودشان 
گفتیم و نوشتیم که مادران و همســران و فرزندانشان را 
فراموش کردیم. حکایت مادران در غربت مانده این شــهر 

کم نیست...
کوچه به اســم شــهید نیســت؛ اما اهل 

محــل آدرس منزل شــهید را 
انتهای  در  می شناســند. 

یک بن بست، پوستری 
از شهید روی درب 

می گوید  خانه ای 
مسیر را درست 

آمده ایم.
ساده ای  زنگ 
را که می زنیم 
شهید  خواهر 
با خوشــرویی 

بــه اســتقبال 
می آید. چون قفل 

در خراب است باید 
پشــت در را بیندازی 

تا بسته شــود. وارد که 
می شــوی حــس 

داری،  امنیت 

عکس های شهید طاقچه های میهمانخانه را پر کرده است. 
در هیجان دیــدن عکس هــا، پذیرایی به گرمی شــروع 
می شــود. همه چیز ســاده و صمیمانه اســت، از بخاری و 
 کتری قدیمی گوشــه اتاق گرفته تــا تلویزیونی که هنوز

 ال سی دی نشده است.
داماد یک شبه ای که دیگر باز نگشت

خواهر شــهید مدام تعــارف می کنــد و در تــب و تاب 
پذیرایی اســت؛ اما وقتی از برادر شــهیدش می پرســی 
 با افتخار و حاال دیگر بعد از گذشــت ۳0 ســال با لبخند 

تعریف می کند. 
 به عکــس دامادی شــهید اشــاره می کنــد و می گوید:

  »برادرم داماد یک شــبه بــود که رفت و دیگر برنگشــت. 
 ۱6 روز بعــد از مراســم عروســی اش زنــگ زدنــد و 
خبر شهادتش را به ما دادند. پســرم در میهمانی عروسی 
شهید، تب شدیدی داشت و در بیمارســتان بستری بود؛ 
شهید ســاعت چهار صبح به عیادت او رفته بود و با وجود 
اینکه دســتش مجروح بود، بدون اینکه حرفی به پرستار 
بزند، با یک دســت او را پاشــویه کرده بــود تا تبش 
پایین بیاید. آخرین دیدار من با شهید در همان 
بیمارســتان بود، که بعد از آن راهی جبهه 
شــد و من دیگر هرگز او را ندیدم. برای 
بازگشت پیکرش هم چند شهید دادند 
ولی مــادرم گفت که رضایــت ندارم 
کســی به خاطر او کشــته شود، این 
خواســته خود او بوده کــه پیکرش 

برنگردد.«
 شــهید مصطفــی زودتر از 

ُمحرم شدن، َمحرم شد
 شــهید بــرای مکــه هم اســم نوشــته
  بود ولی زودتر از ُمحرم شــدن، َمحرم شد
  و ســهم حجــش را بــه مــادرش داد تا در

 آســتانه چهلمیــن روز شــهادتش، مادر و 
همســرش در مســجدالحرام طواف کنند و 
به مراســم نرســند اما همچنان چشم انتظار 

بازگشتش باشند.
خواهر شهید وقتی از کودکی مصطفی صحبت 
می کند، خاطــره خواب مــادر را به یاد 
می آورد:» بــرادرم در نوزادی 
یک بار از دنیــا رفته 
و حتــی او را 
البــه الی 

دستمال سفیدی به نشــانه کفن پیچیده بودند؛ اما مادرم 
خوابی می بیند که شــخصی به او می گوید: بلند شــو و به 

کودکت شیر بده.
تقدیر الهی این بود که او جان دوباره بگیرد و در راه خدا به 

شهادت برسد.«
شهید مصطفی همیشــه راهی برای خاص شدن و خالص 
شدن داشت. او برای بستری شــدن بعد از اصابت خمپاره 
به دستش با اصرار بیمارســتان فارابی اصفهان را انتخاب 
می کند تا مادر را با نشان دادن بیماران روانی به شکر الهی 

تذکر دهد. 
شــهید مصطفی که با شــهادت رســول، برادر شهید هم 
می شود، برای رساندن این پیام به مادر، دسته گلی بزرگ 
می خرد و عکس رســول را روی آن می گذارد و خطاب به 

مادرش می گوید: به شهادت فرزندت افتخار کن.
شهیدی با سلوک حضرت زهرا )س(

خواهر شهید عالقه شــهید مصطفی به حضرت زهرا)س( 
و ذکر همیشــگی یا زهرای او در روضه های خانه شان را به 
خاطر می آورد و می گوید: »برادرم همیشــه دوست داشت 
َمحرم حضرت زهرا)س( شود و بعد به شهادت برسد؛ برای 
ازدواج، خودش همســر شــهیدی را انتخاب کرده بود که 

فرزند شهیدی هم داشت. در جریان خواستگاری هم به او 
گفته بود که ممکن است شب عروسی به خاطر مسئولیتم 

به جبهه بروم و او هم قبول کرده بود.«
عالقه شــهید مصطفی به حضرت زهــرا)س( زندگی او را 
هم به سمت فاطمی شدن سوق می دهد. از پیکر مطهرش 
به رســم ادب و تأســی به حضرت زهرا)س( چیزی باقی 
نمی ماند تا راه را به عینه از مادر ســادات فرا گرفته باشد. 
او حتی کت و شــلوار دامادی که مادر سفارش دوختش را 
داده بود به دوستش شــهید رضا جوادی هدیه می دهد و 
شب عروســی برای به دســت آوردن دل مادر از او قرض 
می گیرد و فردای عروســی و قبل از رفتن به جبهه دوباره 

به او بازمی گرداند.
شهید مصطفی به روزگار همسر جوانش بعد از شهادت هم 
اندیشــیده بود. او وصیت نامه ای را با مهر و امضا به یکی از 

دوستان طلبه اش می دهد تا 
یک ســال بعد از شهادتش به 

خواستگاری همسرش برود.
اتاقــی که قــرار بود شــهید 
بــا همســرش در  مصطفی 
آن زندگــی کنــد، آن طرف 
اولین  حیاط خانــه اســت؛ 
بــاران پاییــزی اصفهــان با 
تجربه حس حضور نخستین 
در این خانه، غبــار غفلت از 
ناشــناخته های این شهید را 

کنار می زند.
دســت  همچنــان  اتــاق 
مانــده  باقــی  نخــورده 
اســت، کتاب هــای شــهید 
طاقچه هــا  روی  همچنــان 
مرتــب چیــده شــده؛ فقط 

چند گلــدان کوچــک گل نــاز به اتــاق اضافه شــده و 
جهیزیه عروس یک شــبه که برای بار دوم همســر شهید 
می شــود از آن کم شــده اســت؛ عکس بزرگی از شهید 
کنج دیوار اتــاق و در کنــار منبر روضه های ســاالنه این 
 خانه هســت، ذکر یا زهرای ایــن اتاق را اهــل دل قطعا 

شنیده اند.
 اما مــادر و دســت هایش و چشــم هایش و لب هایی که 
 دیگر حرفی بــرای گفتن نــدارد؛ او گفتنی هــا را گفته و
  حاال تصمیــم گرفته تا زمانــی که چشــمان منتظرش

  و دســت های نحیفــش دوبــاره مصطفــی را ببیند و در 
 آغــوش بگیرد ســکوت کند.همــه ایــن خاطره ها فقط

 بهانه ای بــرای ذکر نام مادر شــهید مصطفــی ردانی پور 
بود. مادر دو شــهید که اکنون در غربت و غفلت ما روزگار 
می گذراند و لحظه هــا را برای دیدار فرزندان شــهیدش 

می شمارد.
اگر مادر همه شــهدا حضرت زهرا)س( است، پس مادران 

شهدا هم از نسل حضرت زهرا)س( هستند.

به بهانه غربت مادر دو شهید؛

حال مادر فرمانده مصطفی خوب نیست

همه این خاطره ها 
فقط بهانه ای برای 

ذکر نام مادر شهید 
مصطفی ردانی پور 
بود. مادر دو شهید 
که اکنون در غربت 
و غفلت ما روزگار 

می گذراند

این گــروه از رزمندگان تصمیــم گرفته اند با ماســک های 
شیمیایی شان عکس یادگاری بگیرند؛ غافل از اینکه ما دیگر 

نمی توانیم چهره نورانی شان را ببینیم. 

یک بار که به دیدار ما آمد دیدیم که دســتانش را حنا گذاشته 
است. وقتی حســین را اینگونه دیدیم با او شوخی کردیم؛ اما 
حسین گفت: »نخندید این حنا را حضرت فاطمه زهرا)س( به 

دستانم گذاشته  است.«

شــهید محمد کیهانی از پرســنل معاونت امــور اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری کالنشــهر اهواز بود که در دفــاع از حرم 
حضرت زینب کبری)س( و حضرت رقیه )س( در ســوریه به 
شهادت رسید. آنچه می بینید، نوشته او روی کوله پشتی اش 

است.

مادر است دیگر دوست ندارد طاقچه خانه پسرش گرد و غبار 
بگیرد. 

اینجا گلزار شهدای بهشت زهرا)س( در تهران است.
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پیشنهاد  سردبیر:میالد نور
میالد با سعادت حضرت محمد رسول ا... ) ص ( 

و امام جعفرصادق ) ع ( مبارک 

17 ربیع االول والدت امام جعفرصادق ) ع ( مبارک
روزى كه رســول خاتم ) ص ( دو وزنه ســنگین و دو میراث گرانبها 
) قرآن  وعترت ( را به مــردم معرفى كرد و براى نجــات از گمراهى، 
 تمســك به » ثقلیــن  « را توصیه فرمــود، اهل  بیت  خویــش را نیز 
به عنوان قرآن  شناســان خبیر معرفى كرد، تا پس از او، امت از ائمه 

الهام بگیرند و شاگردى عترت را با افتخار بپذیرند.
عصر امــام  صــادق  ) ع  ( یكــى  از توفانى تریــن  ادوار تاریخ  اســام  
اســت  كه  از انقاب هاى  پیاپى  گروه هاى  مختلف، بــه ویژه  از طرف  
 خونخواهان  امام  حســین  ) ع ( رخ  مى داد كه  انقاب  » ابو ســلمه  « 
 در كوفه  و » ابو مسلم  « در خراسان  و ایران  از مهم ترین  آنها بوده  است 
 و همیــن  انقاب  ســرانجام  حكومت  شــوم  بنى  امیــه  را برانداخت  
 و مردم  را از یوغ  ستم  و بیدادشان  رها ساخت. ا ما سرانجام  بنى  عباس  
 با تردســتى  و توطئه ، بــه ناحق  از انقــاب  بهره  گرفتــه  و حكومت  
 و خافــت  را تصاحب  كردنــد. دوره  انتقــال  حكومت  هــزار ماهه  
بنى  امیه  به  بنى  عبــاس  توفانى ترین  و پر هرج  و مــرج  ترین  دورانى  
بود كه  زندگى  امام  صادق  ) ع  ( را فراگرفته  بــود. امام  صادق  ) ع ( كه  
همواره  مبارزى  نستوه  و خســتگى ناپذیر و انقابى  بنیادى  در میدان  
فكر و عمل  بوده ، كارى  كه  امام  حســین  ) ع  ( به  صورت  قیام  خونین  
 انجــام  داد، وى  قیــام  خود را در لبــاس  تدریس  و تاســیس  مكتب  

و انسان  سازى  انجام  داد و جهادى  راستین  كرد. 
 تنهــا امــام  صــادق  ) ع ( بــود كه  بــا كناره گیــرى  از سیاســت  
 و جنجــال هاى  سیاســى  از آغــاز امامت  در نشــر معارف  اســام  
 و گســترش  قوانین  و احادیث  راســتین  دین  مبیــن  و تبلیغ  احكام  

و تعلیم  و تربیت  مسلمانان  كمر همت  بر میان  بست. 
 زمان  امام  صادق  ) ع  ( در حقیقت  عصــر طایى  دانش  و ترویج  احكام  
 و تربیت  شــاگردانى  بود كه  هر یك  مشــعل  نورانى  علم  را به  گوشه  

و كنار بردند.

ســخن گفتن درباره رییــس مذهب جعفري و ششــمین 
پیشواي شــیعیان امام جعفرصادق ) ع ( و بررسي افق وسیع 
 حیات ایشــان كاري بســیار دشــوار و نیاز به بینش عمیق 
 و دانــش گســترده اي دارد. ششــمین پرچمــدار والیت 
و تشــیع حضرت جعفربن محمد صادق علیه السام در روز 
جمعه هفدهم ماه ربیع االول ســال 83 هجــري در مدینه 
 منوره متولد شدند. نام مبارک ایشــان » جعفر « و كنیه اش 

» ابوعبدا... « كه مشهورتر همان است. 
ایشــان لقب هاي زیادي دارند، مانند: صابــر، فاضل، طاهر،  
قائم، كامل، منجي، باقي، فاطــر، صادق، قاهر كه لقب صادق 

از همه مشهورتر است.
نكته اي كه مي توان اشاره كرد این اســت كه با وجود اینكه 
اسم مبارک ایشان جعفر است، اما ایشــان به صادق مشهور 
 شــدند. مرحوم شــیخ صــدوق در علل الشــرایع ص 234 
در این باره حدیثي از رســول خدا صلي ا... علیــه و آله ذكر 
مي كند كه فرمودند: هنگامي كه فرزندم جعفربن محمدبن 
علي ابن الحســین بن علي بن ابیطالب متولد شــد، نام او را 
»صــادق« بگذارید زیرا به زودي در میان فرزندان او كســي 
متولد خواهد شد كه همنام اوســت و به دروغ ادعاي امامت 
خواهد كرد و »كذاب« نامیده مي شــود و حدیثي نیز از امام 
سجاد علیه الســام روایت شــده كه: ابن خالد گوید از امام 
چهارم علیه الســام ســوال كردم، امام بعد از شما كیست؟ 
 فرمود: فرزنــدم محمــد كه شــكافنده علوم اســت، پس 

از او جعفر كه نام او نزد اهل آسمان صادق است. 
عرض كردم با اینكه همه شــما ائمه صادق هستید، چرا فقط 

نام او صادق است؟ 
 فرمــود: پدرم نــه، پــدرش خبــر داد كــه رســول خدا

صلي ا... علیه و آلــه فرمود: هر گاه فرزنــدم جعفربن محمد 
متواد شــد نام او را صــادق بگذارید براي اینكــه پنجمین 
 نفــر از فرزندان او كســي اســت كه نــام وي جعفر اســت 

و به جعفر كذاب مشهور است.

سي سال از زندگى امام جعفر صادق علیه الســام پیش از امامت شان در دوران جدشان 
امام سجاد علیه السام و پدر بزرگوارشــان امام باقر علیه السام سپري شد كه حدود 19 
سال از زندگاني ایشــان در دوران امامت پدر بزرگوارشــان امام باقر علیه السام بود كه 
همراه پدر دست به فعالیت هاي سیاســي و فرهنگي مي زدند و پایه هاي بزرگ نهضت 
 فرهنگي علمي را پي زیزي مــي كردند كه هدف تثبیت اصول و مباني اعتقادي اســام 
و گسترش اسام ناب محمدي در جامعه اسامي بود و همین نهضت فرهنگي باعث شد 
تا مكتبي اصیل در اسام شكل گیرد و هزاران اسوه علم و تقوا در این مسیر تربیت شوند.

فعالیت هاي وسیع و گسترده ایشان همزمان با حكمراني چندین خلیفه اموي بود كه به 
ترتیب عبارتند از: 1- هشام بن عبدالملك. 2- ولیدبن یزیدبن عبدالملك. 3- ابراهیم بن 
ولیدبن عبدالملك. 4- مروان بن محمد معــروف به» مروان حمار « آخرین خلیفه اموي.

عاوه بر این امام صادق علیه السام با تني چند از خلفاي عباسي مانند عبدا... بن علي بن 
عبدا... بن عباس معروف به سفاح و برادرش منصور دوانیقي هم عصر بود.

برخى از مهم ترین قیام هایي كه در دوران امام صادق علیه الســام رخ داد عبارتســت از: 
شــورش مردم جزیره در ســال 133 علیه حكومت سفاح، شــورش مردم موصل در 123 
 علیه سفاح، قیام محمدبن عبدا... بن حســن معروف به نفس زكیه در سال 141 در مدینه، 

قیام ا براهیم بن عبدا... بن حسن در سال 145 در بصره و... .

عفو و گذشت، احسان و كرم، عادت اهل بیت رســول ا... ) ص ( است و در معناى 
 عفو گفته اند: » العفو ترک عقوبه الذنب، عفو و گذشــت، خــوددارى از مواخذه 
و مجازات مجرم اســت. امام صادق ) ع ( هم در این خانه رشد پیدا كرده و درس 
 عفو و گذشــت را از پدران بزرگوارش فرا گرفته بودند. امام صادق)ع( فرمودند: 
» انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا؛ ما خاندانى هستیم كه مروت و مردانگى 
 ما در عفو از كســى اســت كه در حق ما جفا كــرده اســت. « در حدیثى دیگر 
از امام صادق ) ع ( روایت شده كه سه چیز از خصلت هاى ارزشمند دنیا و آخرت 
است: بخشودن كسى كه به تو ستم كرده است، پیوستن به كسى كه از تو بریده 

است و بردبارى ورزیدن هرگاه نسبت به تو رفتار جاهانه اى شود.

امام صادق ) ع ( فرمودند: » مومن در روز قیامت، هیچ عملى پس از واجبات به پیشــگاه 
خداوند متعال نمــى آورد كــه از خوش خلقى فراگیر همــه مردم، نــزد خداوند متعال 
محبوب تر باشــد. آن حضرت همانند پدران بزرگوار خود در كلیه صفات نیكو و سجایاى 
 اخاقى ســرآمد روزگار بود. درباره حســن خلــق آن حضرت نقل كرده انــد كه: مردى 
از حجــاج وارد مدینه شــده و خوابیده بــود. چون بیدار شــد، خیال كــرد همیان او را 
دزدیده اند. پس بیرون آمد و امام صادق ) ع ( را دید. پس دست حضرت را گرفت و گفت: 
تو همیان مرا برداشــته اي! حضرت بدون اینكه ناراحت شود، فرمودند: چه چیزى داخل 
آن بود؟ آن مرد گفت: هزار دینار طا در آن بود. حضرت آن مرد را به خانه برد و هزار دینار 
به او بخشید. پس آن مرد به خانه خود برگشــت و همیان را در خانه خود پیدا كرد، آنگاه 
به سوى امام صادق ) ع ( برگشــت و از حضرت عذرخواهى كرد و خواست هزار دینار را به 
حضرت برگرداند ولى امام نپذیرفتند و فرمودند: ما چیزى را كه داده ایم، پس نمى گیریم. 
پس آن مرد پرســید: این آقا كیســت؟ گفتند: امام جعفر صــادق ) ع (. آن امام گرامى 
نسبت به همه محبت داشته و با همگان اعم از سیاه و سفید و عرب و عجم خوش برخورد 
و نسبت به دوســتان وفادار بودند. نقل شــده كه مردى ســیاه چهره مازم حضرت بود. 
امام)ع( مدتى ایشــان را ندید. سپس روزى در جمع دوســتان از حال او پرس وجو كرد. 
مردى با حالت تمســخر گفت: » انه نبطي؛ آن مرد نبطى ) یعنى مرد عامي ( مى باشد! « 
پس امام صادق ) ع ( فرمودند: اصل و شخصیت هر انسانى به عقل و حسب و دین و تقواى 

اوست و همه مردم ) سیاه و سفید ( یكسان هستند، پس آن مرد شرمگین شد.

بوى خصال محمد آمد
صادق آل محمد آمد

صلـوات خـدا بـه مـه جمالش
به مه جمالش به رسول و آلش 

****
مهر آل فاطمه در خون ماست

از نخست خلقت این قانون ماست
شیعه از آغاز خلقت حیدرى ست

شیعه تا صبح قیامت جعفرى ست 

هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي 
خدا عطا كند، از كساني است كه ایمانش كامل است.

 چنان از خدا بتــرس كه گویــا او را مي بیني و اگــر تو او را 
نمي بیني، او تو را مي بیند.

 هر كه گناهــي را براي خدا و ترس از او تــرک كند، خدا او را 
در روز قیامت خشنود گرداند.

چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل كوچكي 
انجام دهد، خدا او را پاداش بزرگ دهد.

 ســه چیــز از عامــات مومــن اســت: شــناختن خــدا 
و شناختن دوستان و دشمنان خدا.

چون خدا خیر بنده اي خواهد، او را در دین دانشــمند كند.
 اگر مومن پاداشــي را كه براي مصیبت هــا دارد بداند، آرزو 

مي كند كه او را با قیچي تكه تكه كنند.
نیكى و خوشــبختى، خانه ها را آباد و عمرها را زیاد مى كند.

برترین عبادت، تفكر درباره خدا و قدرت خدا است.

17 ربیع االول میالد حضرت محمد )ص( مبارک
  زاینده رود  مشــام جان مان مى رســد. هر چند 
نزدیــك پانزده قــرن از حیات آخرین 
فرستاده خدا مى گذرد ولى هر وقت سراغ مطالعه زندگى آن 
انسان برتر و آینه كمال مى رویم یا از چشمه سخنان گهربار 
آن حضرت جرعه اى مى نوشیم، طراوت و شادابى معنویت را 
با همه وجود، لمس مى كنیم. جاذبه زیارت خانه خدا و حرم 
 رســول اكرم صل ا... علیه و آله و قبول مطهر امامان مدفون 
در بقیع و دیدار با ســرزمینى كه یادگارهاى فراوانى از اهل 
بیت علیهم السام دارد، دل هاى شیدا را بى قرار مى كند. با 
افتخار فریاد بر آوریم كه مســلمانیم، مشتاقانه بانگ شادى 
سردهیم، چراغانى كنیم و خوشــحالى عمیق خود را نمایان 
كنیم و برخود ببالیم كه محمد ) ص ( پیامبر ماست و خداوند 
را شــاكر باشــیم كه بار دیگــر شــاهد روز والدت پیامبر 
بزرگوارمان محمد مصطفى ) ص ( بوده ایم و خرسند هستیم 
از اینكه در این روز بزرگ میزبــان دل هاى پاک و بى آالیش 
كودكانیم و ایمان داریم كه هر قدمى كه براى ریشه دواندن 
 مذهــب رســول ا... ) ص ( در دل هــاى پــاک كــودكان 
برمى داریم، محمد امیــن با نظارت بر اعمــال، رفتارمان را 

روحانى و عطرآگین به عطر گل محمدى مى كند. 
 دراین روز بزرگ و مقدس فرشــتگان زمین و آسمان دست 
به دعا بر مى دارند و بــا افتخار خداوند بلنــد مرتبه را به نام 

زیباى محمد ) ص ( متبرک مى كنند. 
پیامبر اكــرم داراى خلقــى عظیم و منشــى كریم و اخاق 
اجتماعى نیكو بــود، به گونه اى كه مــردم در اولین برخورد 
 با ایشــان شــیفته اخاق كریمانه او مى شــدند، این روش 
در دوران حكومتى ایشان نه تنها كم رنگ نشد، بلكه اصحاب 

شرمسار اخاق آن نبى رحمت بودند.

تولد حضرت محمد ) ص ( بنابر بســیاري از روایات در 17 ربیع االول 
عام الفیل )570 م ( یا به روایتي 12 همان ماه در تقویم عربي روي داد. 
پدر پیامبر ) ص ( ، عبدا... فرزند عبدالمطلب و مادرش آمنه دختر وهب 
و هر دو از قبیله بزرگ قریش بودند؛ قبیلــه اي كه بزرگان آن از نفوذ 
فراواني در مكه برخوردار بودند و بیشتر به بازرگاني اشتغال داشتند. 
 عبدا...، پدر پیامبر ) ص ( اندكي پیــش از تولد فرزندش براي تجارت 

با كارواني به شام رفت و در بازگشت بیمار شد و درگذشت. 
بنابر رسمي كه در مكه رایج بود، محمد ) ص ( را به زني به نام حلیمه 
سپردند تا در فضاي ســاده و پاک بادیه پرورش پیدا كند. وي 6 ساله 
بود كه همراه مادر براي دیدار خویشــان به یثرب ) مدینه ( رفت ، اما 
آمنه نیز در بازگشت، بیمار شد و درگذشــت و او را در ابواءـ  نزدیك 
مدینهـ   به خاک ســپردند. محمد ) ص ( از ایــن پس تحت حمایت 
جدش عبدالمطلب قرار گرفت، اما او نیز در 8 سالگي وي درگذشت 
و سرپرســتي محمد ) ص ( بر عهده عمویش ابوطالب گذارده شــد. 

ابوطالب در سرپرستي برادرزاده اش كوششي بسیار مي كرد. 
در سفري تجاري به شــام او را همراه خود برد و در این سفر، راهبي 
بحیرا نام، نشانه هاي پیامبري را در او پیدا كرد و ابوطالب را از آن امر 
 مطلع ســاخت. از وقایع مهم پیش از ازدواج پیامبر ) ص ( ، شــركت 
در پیماني به نام » حلف الفضول « اســت كه در آن جمعي از مكیان 
تعهد كردند » از هــر مظلومي حمایت كنند و حق او را بســتانند. «  
 پیماني كه پیامبر ) ص ( بعدها نیز آن را مي ســتود و مي فرمود: اگر 

بار دیگر او را به چنان پیماني باز خوانند، به آن مي پیوندد.

جنگ هــاى فجار ازحــوادث مشــهور عهد جاهلیــت و دوران قبل از اســام اســت. 
 موضــوع ایــن بود كــه گفتیــم عــرب كــه پیوســته در صحراهــاى ســوزان خود 
به غارتگــرى و جنــگ و نــزاع اشــتغال داشــتند، تعهــد كــرده بودند كــه چهار 
 مــاه رجــب، ذى القعــده، ذى الحجــه و محــرم دســت از جنگ و كشــتار بكشــند 
و در بازارهــاي خود بــه خریــد و فــروش و مفاخــرت و شــعر و خطابــه بپردازند. 
 ولــى چهار بار حرمــت ماه هاى حرام شكســته شــد و اعمالــي انجام گرفــت كه كار 
 به جنــگ كشــید. فجــار از فجور یعنــى اعمال ناشایســتى گرفته شــده اســت كه 
در آن ماه هاى محترم به وقوع پیوســت. در چهارمین جنگ فجار كه تا چهار سال ادامه 
 پیدا كرد، پیغمبر ) ص ( هم شــركت داشت. ســن پیغمبر ) ص ( در ایام جنگ چهارم، 
به اختاف روایات، چهارده یا پانزده یا بیست سال بوده است. شاید این اختاف روایات به 
واسطه مدت این جنگ ها پدید آمده است كه شراره آن در مدت چهار سال شعله ور بود. 
 جنگ در میان قبیله هــوازان و قریش و قبیله كنانه هم پیمــان قریش روى داد. پیغمبر 
) ص ( در این جنگ كه تمام افراد پیر و جوان قبیله قریش به طرفدارى از هم پیمان خود 
» كنایه  « شركت داشتند، در گرما گرم جنگ تیرهاى دشــمن را از عموهایش برطرف 
مى ساخت. معناى این سخن این است كه شخصا به طرف كسى تیر اندازى نكرد و كسى 

را نكشت و تنها از جان عموها دفاع مى كرد.

رســول خدا ) ص ( به جز ابراهیم كه از » ماریه قبطیه  « كنیزمصــرى آن حضرت متولد 
شــد همان كنیزى كه مقوقس ) حاكم مصر ( بــراى آن حضرت فرســتاد، فرزندان دیگر 
 آن بزرگوار همگــى ازبانوى بزرگوارش خدیجه - ســام ا... علیها - بــود كه خداى تعالى 
 به آن حضــرت عنایت فرمود كــه البته در عدد آنهــا و بلكه در نام آنهانیز اختاف اســت 
و مشهورست كه آنها شــش تن بودند، یعنى دو پسر و چهار دختر و دانشمند فقید مرحوم 
دكتر آیتى درتاریخ پیامبر اســام ) ص ( نام آنها و ترتیب والدت و وفات آنها را بدین گونه 

ذكر كرده كه در زیر مى خوانید:
 1- قاســم كه نخســتین فرزند رســول خدا اســت و پیش ازبعثت در مكه متولد شــد 
 و رسول خدا ) ص ( به نام وى » ابو القاســم  «كنیه گرفت و نیز نخستین فرزندى است كه 

از رسول خدا ) ص ( درمكه وفات پیدا كرد و در آن موقع دو ساله بود.
2- زینب دختر بزرگ رسول خدا ) ص ( كه بعد از قاســم در سى سالگى رسول خدا )ص( 
 متولد شد و پیش از اســام به ازدواج پســرخاله خود » ابو العاص بن ربیع  « درآمد و پس 

از جنگ بدر به  مدینه هجرت كرد و در سال هشتم هجرت در مدینه وفات پیدا كرد.
 3- رقیه كه پیش از اســام و بعــد از زینب در مكه متولد شــد  و پیش از اســام به عقد 
 » عتبه بن ابــى لهــب  « درآمد و پــس از نزول ســوره  » تبت یــدا ابى لهــب  « و پیش 
 از عروسى به دســتور ابولهب وهمســرش  » ام جمیل  « از وى جدا شــد و سپس به عقد 
 » عثمان بــن عفــان  « درآمد و در هجرت اول مســلمین به حبشــه بــا وى هجرت كرد 
 و آنگاه به مكه بازگشــت و به مدینه هجرت كرد و در ســال دوم هجرت سه روز بعد از بدر،

همان روزى كه مژده فتح بدر به مدینه رسید، وفات پیدا كرد.
4- ام كلثوم كه نیز در مكه متولد شــد و پیش از اســام به عقد »عتیبــه بن ابى لهب « 
 درآمد و مانند خواهرش پیش از عروســى از » عتیبه  « جدا شــد و در ســال سوم هجرت 

به ازدواج  » عثمان بن عفان  « درآمد و در سال نهم هجرت وفات پیدا كرد.
 5- فاطمه علیها الســام كه ظاهرا در حدود پنج ســال پیش ازبعثت رســول خدا ) ص ( 
 در مكه متولد شــد و در مدینه بــه ازدواج  » امیــر المومنین  « على علیه الســام درآمد 
و پس از وفات رسول خدا ) ص ( به فاصله اى در حدود چهل روز تا هشت ماه وفات پیدا كرد 
و نسل رســول خدا ) ص ( تنها از وى باقى ماند و یازده امام معصوم ) ع ( از دامن مطهر وى 

پدید آمدند. 
 6- عبد ا... كه پس از بعثت رســول خدا در مكه متولد شد و» طیب  « و» طاهر « لقب یافته 

و در همان مكه وفات پیدا كرد.

 در جبین عزیز » قریــش  «، از دوران كودكى و جوانــى، آثار قدرت 
و شجاعت، صابت و نیرومندى نمایان بود. وى در سن پانزده سالگى، 
در یكى از جنــگ هاى قریش بــا طائفه » هوازن«كــه آن را»حرب 
 فجار« مى نامند، شركت داشــت. كار او در جبهه رزم، این بود كه تیر 
به عموهاى خود مى رساند. ابن هشام در سیره خود، این جمله را از آن 
حضرت نقل مى فرماید كه حضرتش فرمود: به عموهایم تیر مى دادم 
 تا پرتاب كنند. « شــركت او در این جنگ، آن هم با این سن و سال، 
ما را به شــجاعت آن حضرت رهبرى مى كند و روشــن مى شود كه 
چرا امیر مومنان) ع ( درباره پیامبــر ) ص ( مى فرماید: »هر موقع، در 
جبهه جنگ، عرصه بر ما ) سربازان اسام ( سخت و دشوار مى شد، به 
پیامبر)ص( پناه مى بردیم و كسى از ما به دشمن از او نزدیك تر نبود.«

نشان منافق ســه چیز است: 1 - ســخن به دروغ بگوید. 2 - از وعده 
تخلف كند. 3 - در امانت خیانت كند.

كســى كه نماز را به تاخیر بیندازد، ) فرداى قیامت ( به شفاعت من 
نخواهد رسید.

بهترین یاران كسى است كه ناســازگاریش اندک باشد و سازگاریش 
بسیار.

عبادت هفتاد جز اســت و باالترین و بزرگ ترین جز آن كسب حال 
است.

از دنیا بپرهیزید، قســم به آن كس كه جان من در كف اوست كه دنیا 
ازهاروت و ماروت ساحرتر است.

از فراست مومن بترسید كه چیزها را با نور خدا مي نگرد.

جمال محمد ) ص ( 
جهان سرسبز و خرم گشت از میاد پیغمبر

منور قلب عالم گشت از میاد پیغمبر
بده ساقى مى باقى كه غرق عشرت و شادى

دل اوالد آدم گشت از میاد پیغمبر . . .
جهان را حق به عشقش آفریده     

وجودش كل هستى را خریده
بگویم از مه روى محمد

كسى زیباتر از او را ندیده . . .

شركت در جنگ فجاروالدت حضرت محمد ) ص (

فرزندان رسول خدا ) ص ( از خدیجه

قدرت روحى پیامبر اكرم  ) ص  (

سخنان پیامبر ) ص (

والدت، كینه و القاب دوران حیات سیاسى

عفو و گذشت

حسن خلق

صادق آل محمد آمد

سخنان امام جعفر صادق) ع ( 

عاشقان عــیدتان مبارکـــــ
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
کسی از توپ های خالی شما نمی ترسد

خاركن پرسيد: »چطور مي خواهي اسب بشوي؟«
ناگهان به جاي شــنيدن جواب پسرش، شــيهه اسب سياهي را 

شنيد كه رو به رويش ايستاده بود.
پيرمرد فهميد پسرش جادو و جنبلي ياد گرفته و اسب را به بازار 
برد و فروخت و افسارش را پس گرفت. وقتي به خانه برگشت، ديد 

پسرش زودتر از او به خانه رسيده است.
دفعه دوم پسرش به صورت گوســفندي درآمد. پيرمرد خاركن با 
خوشحالي افسارش را گرفت و راه افتاد طرف بازار كه در نيمه هاي 

راه به مالبارزجان رسيد. 
تا چشــم مالبارزجان به گوســفند افتاد، رنــگ از صورتش پريد 
و چيزي نمانده بود از ترس ســكته كند؛ چون در همان نگاه اول 
فهميد پســر خاركن به رمز و رازش پي برده و خودش را به شكل 

گوسفند درآورده كه پدرش او را ببرد بازار بفروشد.
القصه! مالبارزجان خودش را جمع و جور كرد و رفت جلو خاركن 

را گرفت. گفت: »اين گوسفند را كجا مي بري؟«
خاركن گفت: »مي برم بازار بفروشم.«

مالبارزجان پرسيد: »قيمتش چند است؟«
خاركن جواب داد: »صد تومان.«

مالبارزجان گفت: »خريدارم!«
و صد تومان شــمرد و داد به پيرمرد خاركن و دســت برد افسار 
گوســفند را بگيرد،كه خاركن گفت: »صبر كن! افســارش را باز 

كنم.«
مالبارزجان گفت :»افسارش را براي چه مي خواهي بازكني؟«
خاركن گفت: »من گوسفند فروخته ام؛ افسار كه نفروخته ام.«

مالبارزجان گفت: »پيرمرد! افســار گوســفند را به من بده. اگر 
افسارش را ندهي، چطور مي توانم آن را به خانه ببرم؟« 

خاركن گفت »نخير! افسارش مال پسرم است و آن را به كسی نمي 
فروشــم.« مالبارزجان به التماس افتاد و شروع كرد به زبان بازي. 
گفت:» اي پير دانا! تو كه بهتر از من مي داني گوســفند بي افسار 
را به اين سادگي ها نمي شود راه برد. حيوان زبان بسته كه حرف 

سرش نمي شود. براي همين است كه افسار مي اندازند گردنش و 
به اين طرف و آن طرف می برندش. بيــا عقلت را به كار بينداز و از 
خر شيطان پياده شو. افسار را به من بده و در عوض هر چه پول مي 

خواهي بگير.«
مالبارزجان آن قدر به گوش پيرمــرد خواند و مجيز او را گفت كه 
پيرمرد را راضي كرد صد تومان ديگر بگيرد و افســار را به او بدهد.  
خالصه! مالبارزجان افســار گوسفند را به دســت گرفت و شاد و 
شنگول به خانه رفت و صدا زد »آهاي دختر! زود يك چاقوي تيز 

به من بده كه سر اين گوسفند را ببرم.«
دختر تا چشمش به گوســفند افتاد، فهميد اين گوسفند همان 
پســر زيبا و بلند باالي خاركن اســت و ســريع به  خانه رفت و 
 چاقو را گوشــه ای پنهان كرد. مالبارزجان صــدا زد »چرا چاقو را 

نمي آوري؟«
دختر جواب داد »پدرجان! هر چه مــي گردم پيدايش نمي كنم. 

انگار يك دفعه آب شده و رفته توی زمين.«
مالبارزجان گفت: »بيا گوســفند را نگه دار تا خودم بيايم چاقو را 
پيدا كنم.« دختر با خوشــحالي رفت و افســار گوسفند را گرفت 
و منتظر ماند تا پدرش بــه داخل خانه برود و بعد  ســر در گوش 

گوسفند گذاشت و گفت »زود من را بزن زمين و فرار كن.«
گوســفند تا اين را شــنيد، معطل نكرد، رفت عقــب و آمد جلو، 

ضربه اي به دختر زد و از خانه مالبارزجان بيرون پريد.
دختر صبر كرد تا گوسفند خوب دور شد و بعد همان طور كه دراز 

به دراز روی زمين افتاده بود، بنا كرد به داد و فرياد.
مالبارزجان روی ايوان آمد و گفت »چه شده؟«

دختر با آه و افسوس گفت: »گوسفندت با كله توی شكمم زد و در 
رفت.« مالبارزجان با عجله وردي خواند خودش را به صورت گرگ 

درآورد و سرگذاشت به دنبال گوسفند.
گوسفند براي اينكه مطمئن شــود ديگر خطري در كار نيست، 
نگاهي انداخت به پشت سرش و ديد مالبارزجان به صورت گرگي 
درآمده و چيزي نمانده برسد به او و تكه پاره اش كند. گوسفند هم 

به شكل ســوزني درآمد، روی زمين افتاد و خودش را الي خاك و 
خل گم و گور كرد. گرگ هم به صورت غربالي درآمد و شروع كرد 
به بيختن خاك. ســوزن تا فهميد االن است كه گير بيفتد، كبوتر 
شــد و پريد به هوا، غربال هم به صورت باز شكاري درآمد و از پي 
كبوتر پرواز كرد. كبوتر وقتي ديد باز شــكاري دارد به او مي رسد، 
يكراست پايين آمد، نشست روی درخت انار و خودش را به شكل 

انار درآورد. 
باغبان در باغ مي گشت و هيزم جمع مي كرد كه چشمش به انار 
افتاد و خيلي تعجب كرد. با خودش گفت »چطور شده اين درخت 

تو چله زمستان انار داده؟«
و رفت آن را چيد و برد خدمت پادشاه كه انعام بگيرد.

در اين موقــع مالبارزجان كــه از جلد باز شــكاري درآمده بود و 
خودش را به صورت درويشي درآورده بود تبر به دست و كشكول 

به دوش، به قصر پادشاه آمد و شروع كرد به خواندن.
پادشــاه گفت: »برويد به اين درويش هر چه مي خواهد بدهيد و 
روانه اش كنيد.« خدمتكاران رفتند و برگشتند به پادشاه گفتند 
»اي قبله عالم! هر چه بــه درويش مي دهيم قبول نمي كند و مي 
گويد من همان اناري را مي خواهم كه باغبان براي پادشاه آورده.«

پادشــاه از اين حرف به حدي عصباني شــد كه انار را برداشت و 
طوري زد زمين كه دانه هاش پر و پخش شد.

درويش هم فــوري به صورت خروســي درآمد و شــروع كرد به 
ورچيدن دانه هاي انار.

دانه اي كه جان پســر خاركن درآن بود وقتي ديد االن است كه 
طعمه خروس بشود به شكل روباهي درآمد و پريد گلوي خروس 
را گرفت. خروس وقتي فهميد دارد نفس هاي آخر را مي كشد به 

صورت مالبارزجان درآمد و روباه هم شد پسر خاركن.
در اين موقع پادشاه كه از اين بازي عجيب و غريب پاك گيج شده 

بود گفت: »اين چه بساطي است راه انداخته ايد؟«
پســر خاركن گفت: »اي پادشــاه! شــما از من خواســتيد رمز 
مالبارزجان را ياد بگيرم تا دخترتان را به من بدهيد. حاال مي بيني 

كه هم رمز او را ياد گرفته ام و هم خودش را به اينجا كشاندم.«
پادشاه تازه ملتفت شــد قصه از چه قرار اســت و امر كرد شهر را 
چراغاني كردند و بعد از هفت شبانه روز جشن و شادي دخترش را 

به عقد پسر خاركن درآورد.  

هرچه فرکانس باالتر باشــد پس جنس لطیف تر 
می شود

لطيف ترين جنس قابــل ديدن و لمس كردن، آتش اســت و 
ســخت ترين اجناس سنگ و فلز هســتند كه ارتعاش پايينی 
دارند. می خواهيم به جنس های لطيف بپردازيم و در مورد آنها 

كنكاش كنيم. 
افكار ما و خاطرات و ذهن ما ماده ای هستند با انرژی و فركانس 
بسيار باال به خاطر همين غير قابل ديدن ،اما قابل درك هستند. 
برای همين اســت كه وقتی فكر می كنيم يا درس می خوانيم 
گرســنه می شــويم چون از توان موجود در خود برای توليد 
انرژی فكر اســتفاده كرده ايم و حال بايد انرژی از دست رفته را 
بر گردانيم.  ما هميشه به دنبال آن هستيم كه دستگاهی را به 
وجود آوريم كه جواب خيلی از سوال های ما را داشته باشد و تا 
به امروز انرژی اكثر آنچه كه در سال های پيش عجايب خوانده 
شده است را پاسخ بدهد مثل كارهای عجيبی كه مرتاض های 
هندی انجام می دهند. تنها كاری كه مرتاض ها انجام می دهند 
باال بردن ارتعاشــات بــدن و ذهن اســت. به خاطــر همين 
می توانندبه زعم خود حتی از ديوار رد شــوند، اجسام مختلفی 
را بدون درد و خونريزی وارد بدن كنند زيرا ارتعاشــات خود را 
باال برده اند و بدن تبديل به يك ماده با انرژی بســيار باال شده 
است؛ بنابراين عكس العمل ها و رفتار متفاوتی را از خود نشان 
می دهد. اما چطور می شود ارتعاش را باال برد؟ اين مسئله بحث 
بســياری دارد كه در اينجا در يك يا دو صفحه نمی توان گفت 
فقط می توان به اين نكته اشــاره كرد كه يكی از راه ها، تمركز 

كردن است.

- همه ما كارهای بــی مايه و خطا انجــام داده ايم. پس 
نادانی های همديگر را ببخشــيم كه ايــن اولين قانون 

طبيعت است. 
- آنگاه كه به دنيای درون قدم بگــذاری، هيچ ردپايی از 
هيچ كس نمی يابی. زيرا دنيای درون هر كس از ديگران 
متفاوت اســت. هر فردی يكتاســت. چنان يكتا كه تو 
بايد خودت به تنهايی كشــفش كنی و اين بزرگ ترين 

ماجراجويی زندگی است. 
- هر چه انسان وجود ارزشمندی داشته باشد، به همان 

اندازه مودب و فروتن تر است. 
- خوشبختی مانند پروانه اســت، اگر آن را دنبال كنيد 
از شما فرار می كند، ولی اگر آرام بنشينيد روی سرشما 

خواهد نشست. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی ها

- اختاپوس زنده؛ غذايی محبوب در كره جنوبی است. 
- شــتر مرغ می تواند تا 75 ســالگی زندگی كند؛ اما برای استفاده از 

گوشت مرغوبش، اغلب در 2 سالگی كشته می شود. 
- يكی از رفتارهــای عجيب بابون ها اين اســت كه توله ســگ ها را 

می دزدند و به عنوان حيوان دست آموز خود بزرگش می كنند. 
- تام هاردی بايد 3 اينچ پاشــنه در كف پای خود اضافه می كرد تا هم 
قد كريستين بيل شود و بتواند به صورت مستقيم در چشم های بتمن 

نگاه كند. 
- فروشــگا ه های زنجيره ای استارباكس هر شــب تمام خوراكی های 

فروخته نشده را به خيريه ها اهدا می كنند. 
- فشاری كه قلب انسان توليد می كند می تواند خون را تا بيش از 10 

متر بپاشد. 
- هندوانه اگر بالفاصله بعد از غذا خورده شــود، در هضم غذا اختالل 

ايجاد می كند. 
- 70 درصد گوشت قرمز مصرف شده در جهان، گوشت بز است. 

- برخی از خرس های روسيه، به بشــكه های سوخت هواپيما دستبرد 
می زنند و آنها را استعمال می كنند. 

- از ابتدای تاريخ ثبت شــده، جهان تنها 268 سال در صلح بوده است 
يعنی فقط 8 درصد كل تاريخ. 

موفقیت

در واقع امداد و كمك رســانی به نيازمندان در زمان حال، خودش 
يك جور ســرمايه گذاری برای آينده محســوب می شود. تك تك 
كســانی كه به آنها كمك می كنيم و موقع مشــكل به ياری شــان 
می شتابيم، بخشی از دستانی را می ســازند كه در آينده قرار است 

به سوی ما دراز شوند. 
هميــن االن به اطراف خود دقيق شــويد شــما آدم هــای زيادی 
را می بينيد كه به ظاهر بــی كس و غريبند؛ اما بــه وقت احتياج، از 
زمين و آسمان برايشان كمك و امداد نازل می شود! اين كمك های 
غيبی نتيجه همان ياری رســانی ها و امدادهايی است كه اين افراد 
در گذشــته برای ديگران انجام داده اند و اكنون همــان امدادها به 
صورت امدادهای غيبی به ياری آنها آمده است. در آينده هيچ كس 
برای كمك به شما وجود ندارد. اگر می خواهی در آينده تنها نباشی 
و رنج و ناراحتــی كمتری را تجربه كنی، هميــن االن از جا برخيز و 
هر كاری را كه برای ياری رســانی به خودت در آينده الزم می بينی، 
انجام بده. الزم هم نيســت كه امروزت را فدای فردای نيامده بكنی 
و از لذت اكنون خود را محروم كنی. كافی اســت كاری را كه همين 
االن درست است، انجام بدهی و تا می توانی از كارهای خطا و اشتباه 
دوری گزينی. فراموش نكنيــم كه دنيای اكنون مــا مزرعه فردای 
ماست؛ پس همين كه امروز بذر ســالم و كشت خوب داشته باشيم، 
برای برداشــت محصول عالی در آينده كفايت مــی كند و فراموش 
 نكنيم اين كاری اســت كه همــه آدم های موفق انجــام می دهند 
 يعنی آنهــا در آينــده های ســخت از باقيــات الصالحــات خود 

كمك می گيرند. 
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گروهــی ميمــون در كوهی زندگــی می كردند. يك شــب، 
بادسردی شروع به  وزيدن كرد.

 ميمون های بيچــاره ، به اطراف می دويدنــدو به دنبال جای 
گرمی می گشتند.

 دراين هنگام چشمشــان به كرم شــب تابی افتاد كه دركنار 
درختی  پناه گرفته بود .

 ميمون ها خيال كردند كه آن كرم، آتش است. 
هيزم روی آن گذاشــته بودند وفوت می كردند تا آتش درست 

كنند.
مرغی بر يكی از شــاخه های درخت نشســته بودوكار بيهوده  

ميمون ها را تماشــا می كرد. به آنها گفت : اين آتش نيست كه 
هيزم  روی آن گذاشته ايد! 

ولی ميمون ها اصال توجهی به حرف های او نمی كردند .
دراين هنگام ، مرد مسافری از كنار آن درخت می گذشت. 

به مرغ گفت : بيهوده خودت را خســته نكن . حرف های تو در 
گوش اين گروه فرو نمی رود .

نصيحت كردن اين ميمون ها مثل پنهان كردن شكر درزيرآب 
و امتحان كردن شمشير روی سنگ است. 

مرغ به حرف های مرد مســافر توجهی نكرد. از درخت پايين 
آمد و نزد ميمون ها رفت وگفت: اين آتش نيســت !   ميمون ها 
كه ازدســت مرغ كالفه شــده بودند، اورا گرفتنــد وپرهايش 

راكندند.

روزی، سنگتراشــی كه از كار خــود ناراضی بود 
و احســاس حقارت می كــرد، از نزديكی خانه 
بازرگانی رد می شــد. در باز بود و او خانه مجلل، 
باغ و نوكــران بــازرگان را ديد و بــه حال خود 
غبطه خورد و با خود گفت: ايــن بازرگان چقدر 
قدرتمند اســت! و آرزو كرد كه ماننــد بازرگان 
باشــد. در يك لحظه، او تبديل بــه بازرگانی با 
جاه و جالل شــد. تا مدت ها فكــر می كرد كه از 
همه قدرتمندتر اســت. تا اينكه يك روز حاكم 
شــهر از آنجا عبور كرد، او ديد كه همه مردم به 

حاكم احترام می گذارنــد. حتی بازرگانان.مرد با 
خودش فكر كرد: كاش من هم يك حاكم بودم، 
آن وقت از همه قوی تر می شدم!در همان لحظه، 
او تبديل به حاكم مقتدر شــهر شد. در حالی كه 
روی تخت روانی نشســته بود، مــردم همه به او 
تعظيم می كردند. احساس كرد كه نور خورشيد 
او را می آزارد و با خودش فكر كرد كه خورشــيد 
چقدر قدرتمند اســت.او آرزو كرد كه خورشيد 
باشد و تبديل به خورشيد شــد و با تمامی نيرو 
سعی كرد كه به زمين بتابد و آن را گرم كند.پس 
از مدتی ابری بزرگ و ســياه آمد و جلوی تابش 
او را گرفت. پس با خود انديشــيد كه نيروی ابر 

از خورشيد بيشتر اســت و تبديل به ابری بزرگ 
شد.كمی نگذشته بود كه بادی آمد و او را به اين 
طرف و آن طرف هل داد. اين بار آرزو كرد كه باد 
شود و تبديل به باد شــد. ولی وقتی به نزديكی 
صخره ســنگی رســيد، ديگر قدرت تكان دادن 
صخره را نداشت. با خود گفت كه قوی ترين چيز 
در دنيا، صخره سنگی اســت و تبديل به سنگی 
بزرگ و عظيم شد.همان طور كه با غرور ايستاده 
بود، ناگهان صدايی شــنيد و احســاس كرد كه 
دارد خرد می شــود. نگاهی بــه پايين انداخت و 
سنگتراشــی را ديد كه با چكــش و قلم به جان 

او افتاده است!

سود وکو

پسر خاركن با مال بارزجان )قسمت آخر(

اين مثل را در جواب تهديدات و توپ و تشــرهای تو خالی اشــخاص ايراد 
می كند .

در زمان ناصرالدين شــاه قاجار وقتی بلوايی در اصفهان ايجاد شــد و چند 
نفر به قتل رسيدند ، شــاه غضبناك گرديد و حاج شيخ محمد تقی مسجد 
شــاهی معروف به آقا نجفی اصفهانی را كه باعث اين آشوب می دانست به 
تهران احضار كرد . آقا نجفی هم بيدی نبود كــه از اين بادها بلرزد ، از آمدن 

سرپيچی كرد و در نتيجه شهر اصفهان تعطيل شد .
شاه برای اجرای حكم خودش اصرار داشت و آقا نجفی هم در تصميم خود 
راســخ بود . باالخره چند نفر از علمای تهران واسطه شده و قرار گذاشتند تا 
آقا نجفی به عنوان زيارت مشهد ، به تهران رفته به حضور شاه برسد ، تا هم 
امر شاه اجرا گردد و هم توهينی به مقام آقا نجفی وارد نشود. به اين ترتيب 
آقا نجفی با احترام و استقبال برای مالقات شاه رفت ولی چون از اين مالقات 
ناراضی بود و به طور اجبار به اين كار تن داده بود يكی از آخوندهای اصفهان 

را با خودش به عمارت شمس العماره برد .
در آنجا تا آمدن شاه مشغول مباحثه فقهی شــدند . شاه وارد شد و آنها گرم 
مباحثه بوده و كمترين توجهی به شاه نداشتند ، شــاه به آنها نزديك شد. 
ناگهان آقا نجفی ســر بلند كرد و با لهجه اصفهانی گفت : شــاه ! شماييد؟ 
سالم! شاه از اين عمل كه توهين عمدی نسبت به او بود سخت آشفته شد. 

در حالی كه با كلمات تند و زننده تهديد می كرد به اندرون رفت .
غضب شــاه ، اتابك و رجال دربار را سخت به وحشــت انداخت. آقا نجفی 
برخاســت ، عصا زنان راه خود را پيش گرفت كه برود . اتابك با رنگ پريده 
و وحشت زده گفت : چرا اين طور رفتار فرموديد ؟ امروز جان و مال مملكت 
در دست شماست ممكن است خود شما را هم مجازات خطرناكی بفرمايند. 
آقا نجفی كه به در خروجی قصر نزديك می شد و اين كلمات تهديد آميز را 
می شنيد ، ناگهان در ، هشتی بزرگ شمس العماره ، چشمش به توپی كه در 
آنجا كار گذاشته بودند افتاد و با لحن تمسخر آميزی گفت : آقای صدر اعظم 

باشی اين چيست ؟ جواب داد كه توپ است و ...
 آقای نجفی سواالت زيادی كرد و بعد هم عاقبت جلوی آن ايستاد و گفت: 

آقای صدر اعظم ، بفرماييد اين توپ در برود و مرا قطعه قطعه كند .
اتابك گفــت : اين توپ خالی اســت ، حــاال در نمی رود ، آقــا نجفی نگاه 
تمسخر آميزی به اتابك انداخت و در جواب به تهديدهای او گفت : برو به شاه 

بگو كسی از اين توپ های خالی شما نمی ترسد .

بخشــيدن كســی كه به ما ظلم كرده و يا ضرر مالــی، عاطفی يا 
حيثيتی به ما زده اســت لزوما به معنای ايجــاد و برخورداری از 
رابطــه ای صميمی با او نيســت بلكــه صرفا رها شــدن ذهن و 

احساس ما از آن فرد و موقعيت و رهايی  از خشم و حال بد است. 
خالقیت به جای دنباله روی بدون بررسی 

خالقيت كه از خلق كردن منتج می شــود نيز فاكتوری ارزشمند 
در مســير وصول و تثبيت شــادمانی اســت. يك از عللی كه به 
والدين توصيه می شــود كودكانشان را ســركوب نكنند و رفتار 
مستبدانه و سركوبگرانه نداشته باشــند، اين است كه خالقيت را 
از كودك می گيرد. خالقيت در سايه احســاس امنيت و آرامش 
شكل می گيرد؛ در واقع كودكی كه اجازه ندارد اسباب بازی اش 
را وارسی كند، نظرش را اعالم كند و بايد آماده دعواهای ناگهانی 
و نكن های زيادی باشــد كه به قول هريس مانند موشك همواره 

بر سرش می بارد، امكان خالق بودن را از دست می دهد. 
افراد خالق عالوه بر ايجاد امكان رشــد و ترقــی معموال افرادی 
هســتند كه حال خــوب و شــادمانی را درون خــود تجربه می 
كنند، به عبارتی مغز ما به ايجاد مسيرهای جديد نياز دارد و اين 
كار به حال خــوب ما كمك می كند. خالقيت بــه خرج دادن در 
سبك زندگی، مدل آشپزی و يا مســيرهايی كه در طول روز طی 

می كنيم به حال خوب و شادمانی ما كمك می كند. 
وفادار باشیم 

وفاداری عالوه بر معنای لغوی، بار احساسی خوبی نيز دارد. اكثر 
افراد اين كلمه را دوســت دارند و مايل هســتند اين موضوع در 
رابطه با آنها رعايت شود و ديگران نســبت به آنها وفادار باشند به 

خصوص عزيزان و نزديكان. 
در اينجا منظور از وفاداری صرفا وفاداری در زندگی زناشــويی و 
رابطه نيســت، بلكه وفاداری به كليه تعهدات مانند قول و قرارها 
و حتی وفاداری به جســم و روان خويش را نيز شــامل می شود. 
وفاداری و تعهــد دو كلمه ای هســتند كه معموال بــا هم به كار 
می روند و علی رغم تفاوت در معنا، مكمــل يكديگرند؛ بنابراين 
هر چه وفادار و متعهدتر باشــيم، ظرفيت روانی باالتر و شادمانی 

بيشتری را نصيب خود خواهيم كرد. 

در مسیر شادمانی ضرب المثل

زندگی من، مال من است )4( کسی از توپ های خالی شما نمی ترسد

کاریکاتور 

سنگ تراشقصه کرم شب تاب

تلنگری بر روح

صداقت كنشی ثابت و غير قابل تغيير است؛ يعنی نمی توان 
با آن فيلســوفانه يا كودكانه بازی كرد و به آن رنگ و لعاب 
داد؛ همچنين نمی توان تفسيرهای ســليقه ای و شخصی 
از آن اســتخراج كرد. صداقت جوهر آدميت است. فراموش 
نكنيم وقتی خودمان را سانســور كرده يا احساسات واقعی 
را ســركوب می كنيم و حتی وقتی می ترســيم در چشم 
حقايق نگاه كنيم، وقتی می دانيم انجام چه كاری درســت 

اســت يا گفتن چه حرفی بجاســت و يا انجــام ندادن چه 
عملی و نگفتن چه حرفی معقول اســت، همچنين وقتی به 
هر دليلی خالف جريان نيازهای عاطفــی و اجتماعی مان 
شنا می كنيم، يعنی با خودمان صادق نيستيم. وقتی به هر 
مصلحتی از حق دفــاع نمی كنيم يا حق را بــا لباس باطل 
می پوشــانيم و ادعا می كنيم كه رفتار درســتی داريم، در 
حالی كه به حرف هايی كه ادعا می كنيم درســتند، ايمان 

نداريم، يعنی بــا خودمان صادق نيســتيم. وقتی خود را به 
نتوانستن عادت می دهيم تا ديگران بار ما را به دوش بكشند 
يا وقتی با ناتوانی قرار داد می بنديم تا كس ديگری كاری را 
كه وظيفه ماست،انجام بدهد، يعنی با خود صداقت نداريم. 
وقتی نسبت به سرنوشت جهان، طبيعت، حيوانات، محيط 
زيست و ... بی توجهيم و احساس مســئوليتی در قبال آنها 

نداريم، با خود صادق نيستيم. 

»صاد« مثل صادق باش )3(
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پیشنهاد سردبیر: 
تقابل نصف جهان با سرخ پوشان

دور اول  رقابت های اســکیت جشنواره نونهاالن اســتان اصفهان درشهرستان 
اصفهان برگزار شد که در این رقابت ها خانم آیناز عباسی توانست ضمن  کسب 

رتبه اول این مسابقات به دوردوم این جشنواره راه یابد. 
همچنین در این رقابت ها سارینا رستم پور  هم توانســت با کسب رتبه سوم به 

دور دوم این بازی ها راه یابد.

کسب رتبه اول 
در رقابت های اسکیت نونهاالن استان

هفته چهاردهم لیگ برتــر  امروز و  فردا با برگــزاری 8 دیدار 
پیگیری می شود که در مهم ترین این دیدارها 

تیم های اصفهانی ذوب آهن و ســپاهان به مصــاف تیم های 
صدرنشــین لیگ برتر می روند. پرســپولیس و تراکتورسازی 
تبریز دو تیم اول و دوم جدول مســابقات، تنها تیم های بدون 
شکست این دوره از مســابقات تا اینجای کار هستند و پس از 
گذشت سیزده هفته از شروع مســابقات لیگ برتر، تنها جلوی 
نام این دو تیم خط تیره وجود دارد. حــال در هفته چهاردهم، 
این دو تیم باید به مصاف اصفهانی های لیگ برتر بروند و مقابل 
ســپاهان و ذوب آهن قرار گیرند؛ دیدارهایی که همیشــه در 

مصاف های رودرروی دو تیم جذاب و تماشایی بوده است.
راه رســیدن به موفقیت از شکست پرسپولیس 

می گذرد
تیم ذوب آهن با رفتن یحیی گل محمدی و آمدن سید مجتبی 
حســینی بر رأس تیم، نتایج خوبی کســب کرده و خود را به 
رده های باالیی جدول کشانده است؛ سبزپوشان نصف جهان با 
فاصله 6 امتیازی از تیم تراکتورسازی، تیم سوم جدول هستند 
که اگر می خواهند به موفقیت در این فصل نگاه کنند، به ســه 
امتیاز این دیدار شــدیدا احتیاج دارند. تقابل دو تیم ذوب آهن 
و پرسپولیس از زاویه های مختلفی قابل بررسی و جالب است؛ 
تقابل بهترین خط حمله لیگ یعنی ذوب آهن در مقابل بهترین 
خط دفاعی لیگ یعنی پرســپولیس نوید یک بازی زیبا را از دو 
تیم می دهد؛ همچنین ذوب آهن با کسب 3 تساوی، تیمی است 
که اصال عالقه ای به تقســیم امتیازات ندارد و با چهار پیروزی 
پیاپی پا به این دیــدار می گذارد؛ آنها در چهار بازی گذشــته 
10 گل به ثمر رســانده اند و تنها یک بار دروازه شان را باز شده 
تماشا کرد ه اند که یک آمار بی نظیر محسوب می شود. در مقابل 
سرخ  پوشان پایتخت نیز در این فصل فوق العاده ظاهر شده اند و 
تاکنون 4 گل دریافت  کرده اند که یک رکورد بی نظیر محسوب  
می شــود؛ نکته ای که در مورد تیــم پر طرفدار پرســپولیس 
می توان به آن اشــاره کرد، پیروزی های خفیــف در چند بازی 
اخیر است. امید اول گل زنی در تیم پرسپولیس مهدی طارمی 
است که در این فصل در کنار موقعیت های فراوانی که از دست 
داده، تاکنون 6 گل از 15 گل تیمــش را تا اینجای فصل به ثمر 
رسانده است؛ وحید امیری نیز 4 گل از گل های سرخ پوشان را 
وارد دروازه حریفان کرده تا این دو بازیکــن جمعا برای برانکو 

10 گل به ثمر رسانده باشند.
شرایط در تیم ذوب آهن کمی متفاوت است و امید اول گل زنی 
این تیم، مرتضی تبریزی اســت که با 9 گل ســهم بسزایی در 
پیروزی های این فصل ذوب آهن داشته است و در جدول آقای 

گلی لیگ نیز پس از ساسان انصاری در رده دوم قرار دارد.
امید دوم گل زنی تیم ذوب آهن نیز مهدی رجب زاده 38 اســت 

که تا اینجای کار 6 گل برای ذوب به ثمر رســانده است تا این 
دو کاپیتان ذوب آهــن جمعــا 15 گل از 21 گل ذوبی ها را در 
این فصل به ثمر رســانده باشــند. به ســراغ دروازه دو تیم نیز 

که برویم، ذوب آهن موفق به 5 کلین شــیت شده است؛ اما در 
مقابل سرخ پوشان 9 بار توانسته اند در پایان مسابقه دروازه شان 
را بسته نگه دارند. تیم پرســپولیس پس از ناکامی که در فصل 
گذشــته در تصاحب جام قهرمانی تجربه کــرد، در این فصل 
پرقدرت ظاهر شــده اســت تا بتواند به کمک برانکو، طلسم 9 
ساله را بشــکند و به عنوان قهرمانی لیگ برتر برای سومین بار 
دســت پیدا کند. تیم ذوب آهن نیز که تاکنون موفق به کسب 
عنوان قهرمانی در لیگ برتر نشــده، امیدوار است تا بتواند این 
بار با بازیکنان جوان و جویای نام، خود را باال کشــیده و به این 
عنوان دســت پیدا کند. از آنجایی که تیم پرسپولیس در جام 
حذفی نیز حضور نــدارد، تمام تمرکز این تیــم برای موفقیت 
در لیگ برتر معطوف شــده اســت تا بتوانند این بــار با برانکو 

ایوانکوویچ به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند.
رنسانس سپاهان به رهبری گواردیوالی وطنی

دو تیــم تراکتورســازی تبریز و ســپاهان اصفهــان در هفته 
چهاردهم مقابل هم قرار خواهند گرفت کــه نتیجه این دیدار 
می تواند عاملی برای اوج گیری گواردیوالی وطنی در سپاهان 
باشد و یا مدال افتخار دیگری را بر سینه ژنرال در تراکتورسازی 
تبریز بچسباند. تیم سپاهان پس از سپری کردن بدترین فصل 
حضورش در لیگ برتر، دست به انقالبی بزرگ زد و رنسانسی به 
رهبری عبدا...ویســی در تیمش انجام داد. آنها الگوی استقالل 

خوزستان فصل قبل که موفق شــد به قهرمانی لیگ برتر برسد 
را پیش گرفتند و تمام پا به ســن گذاشــته های گران قیمت را  
از تیم خود بیرون و به جــای آنها بازیکنان جــوان و پر انگیزه 
آوردند. به طــوری که میانگین ســنی این تیــم از باالی 30 
سال به نزدیک 24 سال رســید تا جوان ترین تیم لیگ برتری 
امســال لقب بگیرند. روند نتیجه گیری سپاهان در این فصل به 
معادالت سینوسی شباهت فراوانی داشــت؛ آنها در این فصل 
یک نتیجــه را بیش از دوبار تکرار نکرده انــد و در عملکرد خود 
ابتدا دو پیروزی پشت سرهم، دو شکست و دو تساوی را تجربه 
کردند.طالیی پوشــان که با 5 دوره قهرمانی در مسابقات لیگ 
برتر پرافتخارترین تیم این مسابقات هســتند، در این فصل و 
فصل اخیر با روزهــای اوج خود فاصله زیــادی گرفته اند؛ اما با 

تغییرات گسترده ای که در تیم ســپاهان صورت گرفته است، 
می توان امید به بازگشــت این تیم در سال های آتی داشت. در 
مقابل تراکتورســازی تبریز نیز که تاکنون در تاریخ خود فقط 
یک عنوان قهرمانی جام حذفی را کســب کــرده، امید زیادی 
دارد تا بتواند در لیگ برتر با امیــر قلعه  نویی مرد جام آور لیگ 
برتر به افتخار دیگری دســت یابد و بتواند مردم پرشور تبریز و 

همه آذری زبان ها را به وجد بیاورد. 
تراکتورســازان نیز تا اینجای کار تاکنون در هیچ بازی شکست 
نخورده و در 6 بازی خود با حریفان به تســاوی رســیده است. 

تقابل دو تیم همیشــه جذاب و دیدنــی بوده؛ اما ایــن بار در 
شــرایطی کامال متفاوت دیــدار دو تیم برگزار می شــود؛ تیم 
تراکتورسازی به دنبال صدر جدول در خانه است و تیم سپاهان 
نیز به دنبال جدا کردن خود از میانه جدول و پیوستن به جرگه 

مدعیان است.
شاگردان ویســی پس از چهار هفته ناکامی در لیگ برتر، هفته 
گذشــته مقابل صبای قم به یک نتیجه قاطع و خوب رسیدند 
و توانســتند حریف قمی خود را 4 بر 1 شکســت دهند تا خط 
و نشانی برای حریف تبریزی خود بکشــند. تیم تراکتورسازی 
تبریز نیز در هفته گذشــته بــا ارائه یک بازی خوب توانســت 
تیم استقالل تهران را در پایتخت شکســت دهد تا دوباره تیم 
منصوریان را به میانه های جدول ســوق دهد. شــاگردان امیر 

قلعه نویی در تراکتورسازی تبریز خوب گل می زنند تا اینجای 
کار 21 گل به ثمر رســانده اند که به همراه ذوب آهن اصفهان 
بهترین خــط حمله لیــگ را در اختیار دارند. فــرزاد حاتمی، 
محمــد ایران پوریان و لوســیانو ادینیهو خط آتــش ژنرال در 
تراکتورسازی هستند که هر کدام تا کنون 5 گل برای تیمشان 
به ثمر رســانده اند. شرایط گل زنی در ســپاهان کمی متفاوت 
است و این تیم در این فصل از نداشتن یک مهاجم هدف شش 
دانگ، ضربه خورده اســت؛ احســان حاج صفــی کاپیتان این 
روزهای زردهای نصف جهان، 3 گل و فریــد بهزادی کریمی، 
حســین پاپی، جالل الدین علی محمدی، موســی کولیبالی و 
مهرداد محمدی دو گله های ســپاهان هستند. ویسی هر آنچه 
هافبک تهاجمی در اختیار دارد، از داشــتن یک مهاجم گل زن 
بی بهره  بوده و این موضوعی اســت که خود ویســی نیز به آن 
تاکید داشــته و قول تقویت آن را در نیم فصل به هواداران این 
تیم داده است. در دفاع نیز اوضاع دو تیم کامال متفاوت است و 
تیم سپاهان تنها در دو بازی موفق به کلین شیت شده در حالی 
که حریف تبریزی در 6 بازی گلی را دریافت نکرده است. تقابل 
امیر قلعه نویی با سپاهانی که همیشه از او به عنوان یک باشگاه 
حرفه ای یاد می کند و بــا او دو بار کاپ قهرمانــی لیگ برتر را 

باالی سر برده، از نکات جالب توجه این دیدار است. 
با نگاهی به جایگاه دو تیم در جدول رقابت ها متوجه انگیزه دو 
تیم برای کسب ســه امتیاز این دیدار می شویم؛ سپاهانی ها که 
با 18 امتیاز در جایگاه هشــتم جدول حضور دارند، برای صعود 
به منطقه باالیی جدول نیاز مبرمی به ســه امتیــاز این دیدار 
دارند. اگر جدول را به خوبی بررسی کنیم، متوجه می شویم که 
سپاهان در صورت برد و در بهترین حالت ممکن حتی می  تواند 
تا جایگاه چهارمی جدول نیز خود را  باال بکشــد؛ اتفاقی که اگر 
رخ دهد ســپاهان را با 5 شکســت باالتر از پیکان و فوالد با دو 
شکست و استقالل و نفت تهران با ســه شکست قرار می دهد. 
با این آمار به ســادگی می توان از انگیزه باالی سپاهانی  ها برای 
کســب پیروزی در دیدار جمعه و خروج از بحران رسید؛ البته 
شاگردان ویســی در هفته آینده نیز باید در یک دیدار حساس 
در اصفهان از آبی های پایتخــت میزبانی کنند که هر نتیجه ای 
در دیدار روز جمعه می تواند در آن دیدار نیز تاثیرگذار باشــد. 
تراکتورسازان نیز که در فاصله دو امتیازی سرخ پوشان پایتخت 
قرار دارند، به ســه امتیاز این دیدار خانگی نیاز مبرمی دارند و 
چشــم امید آنها به همتای ســپاهان در نصف جهان اســت تا 
ذوبی ها بتوانند با کسب امتیاز از شــاگردان برانکو، راه را برای 

قهرمانی نیم فصل تراکتورسازان هموار کنند. 
نکته جالب دیگر در تقابل دو تیم این است که احتمال برخورد 
دو تیم در جام حذفی نیز وجود دارد و این دو تیم اگر بتوانند از 
سد حریفان خود عبور کنند، در فینال باید به مصاف هم بروند. 
تقابل دو ســرمربی خوب لیگ برتر که ســابقه قهرمانی را هم 
دارند و تیم هایشان فوتبال روی زمین و زیبایی بازی می کنند، 
عاملی می شــود که فوتبال دوســتان را مجاب به تماشای این 
دیدار می کند؛ همچنیــن دو تیم از سنت شــکنان و تیم های 
پرطرفدار غیر تهرانی هســتند که در چند سال اخیر خود را در 

جرگه امیدهای اول قهرمانی گنجانده اند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
)سهامی خاص(

هفته چهاردهم لیگ برتر ؛ جام خلیج فارس

تقابل نصف جهان با سرخ پوشان

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست 
شماره 43/95/10 

اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 
واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات تحویل و تحول دپوی بیسیم و اپراتوری مراکز تلفن و پاسخگویی به دیسپچر رادیوئی 
2- مدت و محل انجام کار: دو سال شمسی در ایستگاه های اصفهان و کاشان

* داشتن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری و گواهی صالحیت پیمانکاری در رشــته مرتبط از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت) مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/09/30 با در دست داشتن 
معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 به نشانی: دبیرخانه امور اداری
5- هزینه اسناد: مبلغ ) 300/000( ریال

 6- دریافــت اســناد ارزیابــی از طریق پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات HTTP://IETS.MPORG.IR و ســامانه ســتاد
HTTP:// SETADIRAN.IR

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کســب نموده باشند. جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت به عمل خواهد آمد.

نوبت دوم

 م الف: 8355 

اداره کل راه آهن 
استان اصفهان
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پیشنهاد سردبیر: 
هفتاد سال در حریم خدا

درس عشق

دست روزگار بر آن بوده است که حرکت علمی آیت ا... العظمی 
مظاهری از مسجد سید آغاز شــود و پس از نیم قرن مجاهدت 
علمی، سرانجام مســجد حکیم پایگاه معنوی ایشــان باشد. او 
سال ها ست که درس اخالق می دهد و به فرموده امام)ره(، آنکه 
اخالق درس می دهد نسخه شــفا می دهد و آن کس که نسخه 
به شفا می دهد، حکیم است. حکیم اصفهان برفراز منبر مسجد 
حکیم برای دردهای اخالقی بشــر، نسخه می دهد. کسی که به 
مردم درس دین می دهد خود باید اول از همه، به آن عامل باشد. 
ماجرای مسجد سید تا مسجد حکیم، ماجرای علم و عمل است؛ 
از بیت ا... به بیت ا... رفتن و هفتاد ســال در حریم خدا، معتکف 

شدن. 
آنچه در پیش می آید گوشه ای از این نسخه هاست:

خلیفه ا...
ِّي َجاِعٌل  هدف از خلقت انسان این است که خلیفه ا... بسازد: »إِن
« ]۱[ و اگر بخواهد خلیفه بســازد، باید این  فِي الْْرِض َخلِیَفــهً
انســان با اختیار خودش درخت رذالــت را از دل بکند و درخت 
فضیلت به جای آن بکارد و غرس کند. به مرور زمان این شــجره 
طیبه قرآن را میــوه دار و باردار کنــد و از میــوه آن، هم خود 

استفاده کند و هم دیگران.
استقامت در راه حق

»شــما اگر اخالق پیامبران و زندگی و مبــارزات آنان را مطالعه 
کنید، درمی یابید که موانع زیادی داشــته اند، امــا از میدان در 
نرفتند و سرانجام به هدفشان رسیدند؛ مثال حضرت موسی)ع( 
زمانی که به رسالت مبعوث شد، هیچ ابزار مادی، نه لشکری، نه 
ســالحی، نه پولی و نه امکانات مادی دیگری در اختیار نداشت؛ 
خودش بود و عصایی که هنوز اژدها نشــده بــود. از جانب خدا 
خطاب می شود: ای موسی! برو در مقابل فرعون و ماموریت خود 
را به انجام رســان که فرعون طغیان کرده است. موسی با سالح 
قاطعیت، به راه می افتد. او هدف را تشخیص داده و برای از بین 
بردن ظلم و نشر توحید، راه را نیز یافته است که باید به مقابله با 
ظلم و ستم برخیزد، استقامت کند تا سرانجام سردمدار ظلم را 
شکســت دهد. او این قاطعیت را از اتکای به خدا به دست آورده 
و دریافته اســت که چون هدفش و راهش حق اســت، خداوند 
نصرت و یاري اش خواهد کرد. چنین انســانی هیچ گاه خســته 

نمی شود.«
قوطی شیطان

خدا اگر انسان را  یک لحظه به حال خودش واگذاشت، می رسد 
به آنجا که موبایل مقدس یک قوطی شــیطان می شود. ماهواره 
خوب است، اما االن جهنم شده است. خانه ای که در آن ماهواره 
باشد، جهنم است. نعمت است، ولی ما از این نعمت سوء استفاده 
می کنیم. وقتی اهمیــت به نماز ندادیم و با خــدا رابطه عاطفی 
نداشتیم، خدا دست عنایتش را از روی سرمان برمی دارد و وقتی 
دست عنایتش را از روی سرمان برداشت، شیطان انسی و جنی 
ما را فریب می دهــد و موبایل ما نه تنها غیــر مقدس، بلکه آلت 
دست شــیطان برای گمراه کردن جوان ها و یک مفسده عجیب 

در خانه ها می شود. 
ماهواره و اینترنت و موبایل و ســایر چیزها همین اســت. اینها 
نعمت های بزرگی است و خدا داده، اما ما سوء استفاده می کنیم؛ 
برای اینکه اهمیت به نماز نمی دهیم. این اهمیت ندادن به نماز 
موجب می شود خدا دســت عنایتش را از روی ســر ما بردارد و 
وقتی ما را به خودمان واگذاشــت، صفت رذیلــه جلو می آید و 
معنای صفات رذیله همین اســت که: »إِنَّ اْلِنَْساَن ُخلَِق َهُلوعاً« 

یک انسان بی ادب بار می آید.
زن و مرد هر دو مسئول اند

اگر نقطه ســیاهی در روابط خانوادگی ســایه افکند، زن و مرد 
مسئول هستند که این نقطه سیاه را بزدایند. از این رو در روایات 
ائمه معصومین)ع( می خوانیم که اگر اختالفی در خانواده پیدا 
شــد، بی درنگ آن را رفع کنید و شــب را به صبح نرسانید مگر 
اینکه از دست یکدیگر راضی باشــید و نزاع پایان پذیرفته باشد. 
اختالفات جزئی، دست به دســت یکدیگر می دهند و اختالفات 
بزرگ خانوادگی را به وجود می آورند که یا به طالق می انجامد 

یا به زندگی نکبت بار همراه با سوزش و سازش. 
اگر فرجام کار طالق باشــد که مبغوض ترین امــور نزد خداوند 
است و اگر زندگی به ســوزش و ســازش بگذرد، از هر زندان و 
شکنجه ای برای انســان بدتر و خرد کننده تر است و در هر دو 

حالت به خطر افتادن.
عالم فهم و شعور

ای کاش می فهمیــدی که روز قیامت، عالم فهــم و عالم نطق و 
شعور اســت و لذا اعضا و جوارح تو هم له تو شهادت می دهند و 
هم علیه تو. اگر یک آدم مقدس و متدین و متقی باشــی، آنها له 

تو شهادت می دهند و تو خوشحال می شوی.

مرد علم و عمل

سالنگار
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1374

آیت ا...  حاج  شیخ  حســین  مظاهري ، در سال  ۱3۱2 هجري  شمســي  در »تیران « یکي  از 
شهرستان هاي  اســتان  اصفهان  و در خانواده اي  مذهبي  و روحاني  و دوستدار خاندان  پیامبر 
گرامي  اسالم )ص ( پا به  عرصه  وجود نهاد. تقید به  شــریعت  و کوشش  براي  انجام  واجبات  و 
ترك  محرمات  الهي  از ویژگي هاي  برجســته خانواده   آیت ا... مظاهري  به  ویژه  والد معظم  له ، 
مرحوم  حجه االسالم  والمسلمین  حاج  شیخ  حسن  مظاهري  بود که  این  مسئله ، سهم  بسزایي  

در رشد و تعالي  روح  ایشان  و عالقه مندي  به  تحصیل  در حوزه  علمیه  داشت . 

آیت ا...  مظاهــري ، با پایان  دادن  به  تحصیالت  غیر حوزوي ، در ســال  ۱326 هجري  شمســي  براي  
تحصیل  علوم  دیني  وارد حوزه  علمیه  اصفهان  شــد. حوزه  علمیه  اصفهان  در دوره هاي  قبل ، به ویژه  
در عصر صفوي ، با ظهور عالماني  برجسته  و سترگ  و برپایي  جلسات  علمي  درخششي  فراوان  داشت . 
در دوره اي  که   آیت ا... مظاهري  به  تحصیالت  حوزوي  روي  آورده  بود، حوزه  اصفهان  اگرچه  درخشش  
پیشین  را نداشت ، اما همچنان  از استادان  بزرگ  و حوزه هاي  بحث  و درس  خالي  نبود. ایشان  در ابتدا 
به  مدرسه  مسجد سید اصفهان  که  مقبره  مرحوم  سید شفتي  نیز در آنجاست ، وارد شده  و مشغول  به  

تحصیل  شدند.  آیت ا... مظاهري  دروس  دوره  ادبیات  و نیز بخشي  از دروس  دوره  سطح  را در اصفهان ، 
نزد استادان  بزرگ  آن  دیار فرا گرفته  و در سال  ۱330 هجري  شمسي ، به  منظور تکمیل  تحصیالت  
خود و بهره مندي  از محضر اســتادان  حوزه  علمیه  قم ، به  این  حوزه  سترگ  پاي  نهادند و پس  از پایان  
تحصیالت  ســطح ، در درس  خارج  فقه  و اصول  اعاظم  حوزه  علمیه  قم  شرکت  جسته  و در کنار آن  به  
فراگیري  دروس  فلسفه ، همانند اسفار و شفا و نیز دروس  تفســیر و کالم  پرداختند.  ایشان  طي  این  
ســال ها، از تدریس  دروس  حوزوي  نیز غافل  نمانده  و از آغاز تحصیــل ، دروس  فرا گرفته  را تدریس  
مي کردند؛ همچنین کامیابي  خود را در زمینه هاي  علمي ، مدیون انتخاب  اســتادان  و مباحثه هاي  

خوب ، تالش  براي  مانع  نشدن  امور دنیوي  در تحصیل ، منظم  بودن  و تقویت  دروس  پایه  مي دانند. 

آیت ا...  مظاهري ، با ورود به  حــوزه  علمیه  اصفهان ، دروس  ادبیات  را خدمــت  دو عالم  ادیب ، مرحوم  
حاج  آقا جمال  خوانســاري  و حاج  آقا احمد مقدس  فرا گرفته  و دروس  ســطح  را نزد حضرات  آیات  
خادمي ، فیاض ، طیب ، ادیب  و مدرس  و منظومه  حاجي  ســبزواري  را در محضر مرحوم   آیت ا... حاج  
شیخ  محمود مفید آموختند. با ورود به  حوزه  علمیه  قم ، کتاب  مکاسب  و کفایه االصول  را نزد مرحوم  

 آیت ا... حاج  شــیخ  عبدالجواد جبل  عاملي، مرحوم   آیت ا... مرعشي  نجفي ، مرحوم   آیت ا... مجاهدي، 
مرحوم   آیت ا... حاج  شــیخ  مرتضي  حائري  و مرحوم   آیت ا... ســید محمد باقر سلطاني )ره ( خواندند؛ 
سپس بیش  از هشت  ســال  در دروس  خارج  فقه  حضرت   آیت ا... بروجردي ، ده  سال  در دروس  خارج  
فقه  و اصول  حضرت  امام  خمیني )ره ( و بیش  از دوازده  سال  در دروس  خارج  فقه  و اصول   آیت ا... محقق  
داماد حاضر گشتند. همچنین  اسفار مالصدرا، شفاي  بوعلي  سینا و دروس  تفسیري  و اعتقادي  را نزد 

عالمه  طباطبایي  فرا گرفتند.

آیت ا...  مظاهري ، ســالیان  بســیاري  در حوزه هاي  علمیه،  عالوه  بر دروس  اخالق  به  تدریس  دروس  
مختلف  فقهي ، اصولي ، فلســفي ، اقتصــادي  و... پرداخته اند. ایشــان  چندین  بار، شــرح  منظومه ، 
نهایه الحکمه  و بخش هایي  از اسفار اربعه  را تدریس  نموده  و از سال  ۱356 تاکنون  به  تدریس  دروس  

خارج  فقه  و اصول  اشتغال  داشته اند. استاد طي  این  سال ها بســیاري  از ابواب  فقهي  همانند طهاره ، 
صوم ، خمس ، زکوه ، حج، امر به  معروف  و نهي  از منکر، بیع ، اجاره ، مضاربه ، شــرکت ، ضمان ، حواله ، 
کفالت ، صلح ، حجر، قرض ، فلس ، قضا، والیت  فقیه  و... و همچنیــن  بیش  از پنج  دوره  کامل  مباحث  

علمي  اصول  فقه  را در حوزه  علمیه  قم  و اصفهان  تدریس  فرموده اند.

تولد و دوران  كودكي  

دوران  تحصیل  

اساتید

تدریس  و تالیف  

به بهانه برگزاری كنگره  بزرگداشت آیت ا... مظاهری؛

هفتادسالدر
حریمخدا

حضرت   آیت ا... مظاهري ، در ســال هاي  زندگي  پربرکت  خود خدمات  علمي ، فرهنگي  و اجتماعي  
فراواني  را به  انجام  رسانیده اند که  تا کنون  نیز ادامه  دارد. از جمله  خدمات  وي  که  تحول  بزرگي  در 
حوزه هاي  علمیه  ایجاد کرد، اهتمام  ویژه  به  درس  اخالق  و پــرورش  روحیه  معنوي  فضال و طالب  
جوان  بود. ایشــان  پیش  از انقالب  با اصرار و اســتقبال  فضال و طالب ، درس  اخالق  خود را ابتدا در 
مدرســه  فیضیه  قم  آغاز کردند و اکنون  بیش  از چهل  ســال  اســت  که  این  دروس  به  طور مداوم  
تشکیل  مي شــود و از این  رهگذر، شــاگردان  و طالب  فاضلي  به  مکتب  شــیعه  تقدیم  شده  است . 
آیت ا... مظاهري  در امر ســامان  دادن  به  حوزه هاي  علمیه  نیز در پیش  و پــس  از انقالب  خدمات  

شایاني  داشــته اند. ازجمله،  پیش  از انقالب ، به  همراه  بزرگاني  چون   آیت ا... مصباح  یزدي  و  آیت ا... 
خرازي  در تنظیم  و تدوین  برنامه هاي  علمي  و آموزشــي  موسســه  در راه  حق  شرکت  جستند که  
برکات  بســیار عظیمي  را به  همراه  داشت . در ســال  ۱374 هجري  شمســي  نیز با هجرت  ایشان  
از حوزه  علمیه  قم  به  شــهر اصفهان ، حوزه  علمیه  اصفهان  اســتقالل  یافت . در دوره  حضور ایشان  
در اصفهان  نیز خدمات  فراواني  به  آن  حوزه  کهن  ارزاني  گشــته  که  از جمله  مي توان  به  تاســیس  
»مرکز مدیریت  حوزه  علمیه  اصفهــان «، »مرکز آموزش هاي  تخصصي  حــوزه  علمیه  اصفهان «، 
»مرکز مشاوره  حوزه  علمیه  اصفهان «، »مرکز خدمات  حوزه  علمیه  اصفهان  با بخش هاي  مختلف  
بیمه ، مسکن ، قرض  الحســنه  و...«، »مرکز تحقیقات  رایانه اي  حوزه  علمیه  اصفهان « و نیز »مرکز 

رسیدگي  به  امور مساجد استان  اصفهان « اشاره  کرد.

فعالیت هاي  علمي  و فرهنگي  

گزیده ای از  نامه رهبری به آیت ا... مظاهری 
برای بازگشت به اصفهان در سال 1374

 گزیده ای ازنامه  آیت ا... مظاهری
به  محضر مقام  معظم  رهبری 

بحمدا...  شــما نیز از حســنات  اصفهان  و هدیه  ارزشــمندی  از آن  شــهر 
فضیلت  پرور به  حــوزه  واال مقام  قم  و به  طــالب  و جویندگان  علم  و معرفت  

و اخالق  می باشــید و ســال های  متمادی  پس  از آن  که  حظ عظیمی  از آن  
سرچشمه  جوشان  فقه  و علم  و معرفت ، به  دســت  آورده اید، خود در مسند 
اســتادی  فقه  و اخالق ، جمع  کثیری  از فضــال و مســتعدان  را از فیوضات  
بهره مند ساخته اید. اینک  اصفهان ـ  حوزه  علمیه  و مردم  آن ـ  جناب عالی  را به  
اصفهان  فرامی خوانند. قاطبه  علمای  محترم  و عزیز اصفهان  که  درمیان  آنان  
شخصیت های  برجسته  علمی  و دینی  نیز حضور دارند و همواره  مایه  اعتالی  
حوزه  علمیه  اصفهان  بوده اند، در نامه ای  این  را از اینجانب  در خواســت  کرده  
و شوق  خود و مردم  را منعکس  ســاخته اند. لذا اینجانب  مقتضی  می دانم  که  
جناب عالی  به  اصفهــان  نقل  مکان  فرموده  و پایگاه  رفیعــی  از درس  و تعلیم  
و تحقیق  بنا نهید و تربیت  طالب  و فضال و ارشــاد و هدایــت  عموم  مردم  و 

پاسخگویی  به  مراجعات  دینی  و شرعی  آنان  را وجهه  همت  سازید.

در آذرماه ۱374 رهبر انقالب بنا بر درخواســت مردم و طالب اصفهان، در نامه ای خطاب به آیت ا... مظاهری، از ایشان خواستند که به اصفهان بازگردند؛ 
درخواستی که با لبیک آیت ا... مظاهری، منجر به حضور ایشان در اصفهان شــد؛ حضوری که مایه برکت بسیار برای اصفهان، مردم و حوزه اش بوده است.

نامه  نامی  و خامه  گرامی  آن  رهبــر مکرم  و آن  مقام  
معظم  عز وصول  بخشید از کرامت  و جاللت  و تعبد 
و تقوا و سلحشــوری  و ایمان  و هوشــمندی  مردم  
اصفهان  فرموده  بودید، آری  این چنین  اســت ، من  
خود نیز سال ها شاهد ایثار و تعهد و بزرگواری  مردم  

این  شــهر بوده ام  و روزگارانی  
را در میــان  ایــن همه  
وفــاداری  و فــداکاری  
و  نمــوده ام   ســپری  
به   خدمت   هم  اکنــون  

این  مردم  آزاده  و جهادگر 
را مایه  مباهــات  خویش  

می دانم .

قاب عکس
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

رمان »روز بعد از معمولی بودن دنیا« نوشته  زیتا ملکی از سوی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

زیتا ملکی به روایت داســتان نوجوانی امروزی پرداخته اســت 
که دغدغه های متفاوتی دارد و در فضای شــهری تهران دنیای 

فانتزی و رئال را در هم تلفیق می کند.
»آن شبی که پیدایش کردم دنبال آدم خاصی نبودم. می دانستم 
دیگر پیدا نمی شــود که نمی شــود. حتی وقتــی دیدمش فکر 
نمی کردم خیلــی زود بــا او وارد مرحله  خوش گذرانی شــوم.  
بیشــتر همجنس های خودم تنهایی ســر می کردند، با کســی 
دوســت نمی شــدند و تفریحشــان این بود که در خیابان های 
سوت و کور نصف شــب، به قوطی های خالی لگد بزنند و فوری 

 غیب شــوند. شــبی که پیدایش کردم کلی حــرف توی گلویم 
مانده بود.

 نه دوستی از جنس خودم داشتم و نه توانســته بودم آنی را که 
می خواهم پیدا کنم.«

این کتاب فصل های متعددی دارد: روز ملی گریه و زاری، وقتی 
یک مار زرد پنج ستاره شــد، بر فراز دشت فالمینگوها و جاهای 
دیگر، کافه  ایســتگاه آخر و مسافران سرزمین ســفید پررنگ. 
نویسنده تالش کرده است در این کتاب به دغدغه های برخی از 

نوجوانان شهرنشین بپردازد و دنیا را از دیدگاه آنان روایت کند.
»روز بعد از معمولــی بودن دنیا« ۱۵۲ صفحــه دارد. قیمت آن 
۷هــزار و ۵۰۰ تومان اســت. این اثــر در تمام فروشــگاه های 
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراســر کشــور قابل 

خریداری است.

فواید و مضرات سوپ رژیمی کلمماهی سرخ شده همراه با سس مخصوص فرانسوی

لبخندک

گوناگون

امتحان نهایی

یکی از فواید این ســوپ وجود   کلم در آن است که بسیار سبزی ســالمی است و در این 
رژیم هر مقدار  از آن را می توانید بخورید. کلم دارای مقادیر بســیار کمی چربی و کالری 
است  و میزان بسیار زیادی فیبر و نیز آنتی اکســیدان هایی نظیر ویتامین C دارد. مصرف 
آن در این رژیم سبب کاهش وزن  شما می شود. یکی از مشــکالت مرتبط با این سوپ ، 
خسته شدن افراد بعد از گذشت چند روز از رژیم است، زیرا تنها چیزی که شما می خورید 
مقدار زیادی کلم است.  مشــکل دیگر، عدم تعادل تغذیه ای شدید آن است. در این رژیم  
نوترنیت های اساسی نظیر پروتئین ، کلسیم و ویتامین های گروه B  وجود ندارد، بنابراین 
شما خودتان را در معرض کمبود شدید این مواد مغذی قرارمی دهید و چنانچه این رژیم 
را برای مدت  طوالنی ادامه دهید این موضوع شما را شدیدا تهدید می کند.مشکل دیگر در 
مورد این رژیم این  است که هیچ گونه دستورالعملی برای تغییرات شیوه زندگی درمورد  آن 
وجود ندارد و این یعنی فرد بعد از پایان رژیم ، مجددا به وزن قبلی خود برخواهد گشــت. 
 ضمن آنکه هیچ توصیه ای برای انجام ورزش یا تغییر عــادات تغذیه ای با این رژیم آورده

 نشده است . موضوع بسیار شــایع در مورد این رژیم، نفخ و مشــکالت گوارشی به دلیل 
خوردن کلم است، وجود گاز در دستگاه گوارشی سبب به هم ریختن معده و ناراحتی فرد 

می شود.
اثرات کوتاه مدت وبلندمدت رژیم سوپ کلم  

 تاثیر فوری رژیم سوپ کلم کاهش وزن سریع فرد است که در این رژیم وعده آن داده  شده 
است. اما مشکل کاهش وزن سریع، باقی نماندن در آن وزن است زیرا هیچ گونه توصیه ای  

برای مدیریت وزن یا خوردن صحیح  مواد غذایی همراه با این رژیم داده نشده است. 

 بســیاری از بیکاری هــا نتیجــه پیشــرفت علم و 
تکنولوژی هســتند و همیشــه افرادی بوده اند که 
قربانی این پیشــرفت شــده  و از کار بیکار شده اند. 
حتی »عالف« ها هــم روزی صاحب شــغل بوده و 
حســابی کاروبارشان سکه بوده اســت و همان طور 
که از اسمشــان معلوم اســت افــرادی بوده اند که 
در ایســتگاه هایی به چهارپایان علوفــه می دادند. 
با اختراع اتومبیل کم کم این عالفــان جای خود را 
به پمپ بنزین ها دادند و بیکار شــدند. از آن روز به 
تمام آدم های ازکاربیکارشده »عالف« می گوییم! در 
هر مرحله ای از پیشرفت بشــر، عده ای از نیروی کار 
حذف می شــوند و با رواج تلفن همراه و اینترنت هم 
عده ای بیکار، عده ای جایگزین و عده ای هم فرصت 
شغلی جدید برای خود دست وپا کرده اند. بد نیست 
اگر یادی بکنیــم از تعدادی از مشــاغلی که با ورود 
تلفن های همراه و اینترنت و اپلیکیشن های جدید، 

در حال انقراض هستند.
از »آژانس« سر کوچه تا اپلیکیشن های 

تاکسی یاب
تاکســی تلفنی ها را ســال های پیش بایــد فقط در 
آژانس هایــی که معمــوال در هر محلــه ای یکی از 
آنها بــود، جســت وجو می کردیــم و مدت ها برای 
گرفتن ماشــین منتظــر می ماندیم، امــا بعدها با 
تاکســی تلفنی های موبایلی و سیســتم هوشمند، 
این تاکسی ها ســریع تر و ارزان تر شدند و دیگر نیاز 
به یــک دکان برای آن نبود. حاال چند وقتی اســت 
که اپلیکیشــن های تاکســی یاب روی دســت این 
آژانس های موبایلی هم بلند شــده اند و با اســتفاده 
از درآمد تبلیغات خود، به مشــتریان خدماتی مثل 
ســفر رایگان یا نصف قیمت ارائه می دهند و مسافر 
را بــه صــورت دقیق در جریان مســیر مســافرت 
قــرار می دهند و درنتیجــه به رقیبی جــدی برای 

آژانس های سنتی تبدیل شده اند.
وقتی »مشاوران امالک« بیکار می شوند

اپلیکیشن های جســت وجو که مشتری و فروشنده 
را به یکدیگر لینــک می کند، بالی جان مشــاغل 
واسطه ای بخصوص مشــاورین امالک شده است؛ تا 
جایی که رییس اتحادیه مشــاوران امالک صراحتا 
گفته است یکی از اپلیکیشن هایی را که حسابی در 
کار آنها اختالل ایجاد کرده،خراب می کند تا به ۱۲ 
هزار نفر همکار خود کمک کند. این اپلیکیشــن ها 
باعث شده اند که مردم بتوانند واسطه را دور بزنند و 
بدون پرداختن هزینه اضافه به خریدوفروش و کرایه 
خانه بپردازند. البته این جســت وجوی اینترنتی به 
دلیل آنکه نظارتی بر آن صــورت نمی گیرد، ممکن 
است در برخی موقعیت ها مشکل زا هم بشوند؛ برای 
همین عده ای هنــوز ترجیح می دهنــد به صورت 

سنتی معامالت خود را انجام دهند.

موبایل، چه کسانی را 
بیکار کرد؟

همه چیزامتحان نهایی ترس داشــت. باید  نداشاه نوری
می رفتی مدرسه دیگری و امتحان می دادی، 
مراقب ها را نمی شــناختی، ســوال ها از مرکز می آمد و برگه ها در 
حوزه های تصحیح اوراق، بدون سربرگ تصحیح می شد. نمی دانم 
چرا همه اینها را که می گذاشــتیم کنار هم فکر مــی کردیم البد 
کتاب ها را هم برای امتحان از نو می نویســند! همیشه شایعاتی هم 
بود؛ مثال اینکه سال باالیی ها می گفتند امتحان پارسال سخت بوده 
و ناچار شــده اند نمرات را ببرند روی نمــودار، وگرنه همه تجدید 
می شدند. بردن روی نمودار مثل بخشش پای چوبه دار بود. همان 
هول را توی دل ما می انداخت؛ یعنی قبول می شویم؟ نمی شویم؟ 
دیدن سختگیرترین معلم های مدرسه مان هم سر جلسه امتحان، 
قوت قلب بود. انگار توی غربت کسی کنار گوشت فارسی حرف زده 
باشــد. به خاطر همین مدام از جلوی رویش رد می شدیم، چندبار 
سالم می کردیم و دلمان می خواست سوال هایمان را فقط خودش 
جواب بدهد، جایمان را او عوض کند و حتی خودش با آن ابروهای 

درهم کشیده بگوید: »سرتون روی برگه خودتون باشه!«
توت شیرین

صبح هــا بایــد از کوچه »باغ 
توتی« رد می شــدم تا برسم 
به مدرســه. بــاغ تــوت که 
چه عــرض کنــم اول تا آخر 
۷ تا درخت تــوت قدیمی که 
احتماال از باغ هایی که سال ها 
پیش جایشــان خانه ساخته 
بودنــد، باقی مانده بــود. این 
فصل که می شــد کف کوچه 
پــر از دانه های درشــت توت 
بود؛ بعضی له شده و خاک آلود و چندتایی هم که انگار باد تازه آنها 
را انداخته بود، درشــت و سفید و شیرین. دســت ما که به شاخه ها 
نمی رسید پس باید به همین چند دانه اکتفا می کردیم و اول ترسمان 
از دل درد و مریضی را قورت می دادیم و بعد هم توت ها را. سایه این 
درخت های توت، پاتوق 3 تا پیکان آبی رنگ بود. از آن تاکسی هایی 
که آن روزها می شد دو نفری روی صندلی جلویشان نشست. یک 
روز صبح دیدیم راننده ها چادر گرفته اند زیــر درخت و دارند توت 

می تکانند؛ زنگ تفریح آن روز، همه کالس توت شیرین خوردند.

روز بعد از معمولی بودن دنیا

 ماهی یک غذای سرشــار از انرژی و 
خوشمزه اســت، به ویژه اگر همراه با 

سس مخصوص فرانسوی میل شود .
مــواد الزم:4 تکــه ماهــی   
ســفید،۲۵۰ گــرم گوجــه فرنگی 
گیالسی شکل که از وسط نصف شده 
باشــند،۱ عدد فلفل ســبز خرد شده 
)مانند شکل خرد شوند(،۱ عدد فلفل 

قرمزخرد شده،سیر خرد شــده به میزان الزم،۱ عدد پیاز خرد شــده،یک و نیم قاشق 
غذاخوری ریحان خرد شده،3 قاشق چای خوری سرکه بالزامیک

طرز تهیه: برای درست کردن راتاتوی ابتدا ۲ قاشق غذاخوری روغن را داخل یک 
تابه بزرگ ریخته و شعله گاز را زیاد کنید)کمی بیشتر از حد وسط( سپس پیاز و فلفل ها 
و ســیر را در تابه ریخته و اجازه دهید به مدت 4دقیقه سرخ شوند)تا زمانی که احساس 
کنید کمی نرم شــده اند(، بعد از آن گوجه فرنگی و ســرکه را اضافه کرده و بین 6 تا 8 
دقیقه اجازه دهید که کامال مواد بایکدیگر ترکیب شــوند.)مواد را خیلی هم نزنید( حاال 
مواد را از روی اجاق برداشته و ســپس ریحان را به آن اضافه کنید. مواد را درجایی قرار 
دهید تا گرم بمانند.  یک قاشق غذاخوری روغن را در یک تابه نچسب ریخته و آن را گرم 
کنید، سپس تکه های ماهی را ســرخ کنید. )حدود 3دقیقه برای طالیی شدن هر طرف 

ماهی کافی است( اکنون ماهی را با راتاتوی میل کنید.

15
-4

8
-6

پیامبر اکرم  )صلی ا... علیه و آله(:
در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زيرا به هر کس هر 

چه قسمت اوست مي رسد .
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دســتیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا، گفت: ائتالف میان 
ایران، روسیه، سوریه و حزب ا... لبنان، باعث آزادسازی حلب شد 
و به زودی موصل را هم آزاد می کنیم. سردار سرلشکر سیدیحیی 

دو دهه گذشــت و خبری از باغ موزه دفاع مقدس اصفهان نشد. استانی که بیشترین صفوی در مراسم افتتاحیه ...
شــهید را تقدیم انقالب اســالمی کرده و نامش بــر بلندای قله رشــادت و ایثار این 
ســرزمین می درخشــد، هنوز یک باغ موزه دفاع مقدس از خود ندارد  و عمر ســال 
هایی که وعده افتتاح این باغ موزه را شــنیدیم، حاال دیگر عــدد 20 را هم رد کرده تا 
پروژه باغ موزه دفاع مقدس اصفهان نیز با افتخار به جمع رکورددارانی مثل »مترو« و 
»مصلی« و »نقش جهان« بپیوندد و حتی رکورد آنها را نیز بشکند.  برخی مسئوالن 
دست اندرکار در این پروژه می گویند که مسئوالن استانی و ارگان هایی که باید کمک 
کنند، حمایت نمی کنند. خداکند دلیل این عده بــرای حمایت نکردن، دلیل همان 

هایی نباشد که می گفتند )و می گویند( دوره شهید و شهادت و جبهه و جنگ ...

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر دیروز در 
دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین و هیئت همراه تاکید 
کردند: با وجود بحران آفرینی مستمر حامیان رژیم صهیونیستی 
برای به فراموشی سپرده شدن مسئله فلســطین، این سرزمین 
شریف به برکت مقاومت و مجاهدت ملت و گروه های فلسطینی، 
آزاد خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی با تجلیل از انگیزه های ایمانی 
و روحیه ایستادگی در میان فلسطینی ها افزودند: تنها راه نجات 
قدس شریف، مبارزه و مقاومت اســت و دیگر راه ها، بی سرانجام و 
عقیم است. ایشان با ابراز خرســندی از طرح ده ماده ای جنبش 
جهاد اســالمی برای وحدت و مقاومت در مقابل صهیونیست ها 
افزودند: تاکید بر مبارزه، نفی کامل قراردادهای ســازش، اصرار بر 
اتحاد گروه های فلسطینی و محکوم کردن تالش برخی کشورهای 
مرتجع برای سازش با دشمن، از مفاد مهم این طرح است.حضرت 
آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه این طرح باید اجرایی شود خاطر 
نشان کردند: بی تردید کسانی هســتند که ماموریت دارند مانع 
تحقق مفاد طرح ده ماده ای جنبش جهاد اسالمی شوند، بنابراین 
باید مراقب بود این طرح، روی کاغذ نماند و در پس تحسین های 
اولیه و تاکتیکی، به تدریــج فراموش نشــود.رهبر انقالب عامل 
اصلی مشکالت فراوان منطقه را »مستکبر اعظم و شیطان اکبر« 
یعنی آمریکا خواندند و با اشــاره به دخالت شیطان های کوچک 
منطقه در ایجاد بحران های موجود افزودنــد: هدف همه آنها این 
است که مسئله فلســطین در افکار عمومی منطقه کمرنگ شود 
و از یاد ملت ها برود. رهبــر انقالب اســالمی افزودند: جمهوری 
اســالمی با وجود درگیر بودن در برخی قضایای منطقه، همواره 
و به طور صریح اعالم کرده فلســطین مســئله اول دنیای اسالم 
اســت و به تکالیف خود در این زمینه عمل می کند.ایشان با اشاره 
به وظایف »گروه های فلسطینی، علما، روشنفکران و نویسندگان 
 عرب« در زنده ماندن مسئله فلســطین در افکار عمومی ملت ها 
خاطرنشــان کردند: باید برای »ایجاد فضای فکــری و گفتمان 
عمومی در جهان اســالم، درباره اولویت قضیه فلسطین« تالش 
 مضاعفی شود به گونه ای که مسئوالن سازشکارِ برخی کشورها از 

عکس العمل ملت ها در هراس باشند.

دو دهه گذشت و از باغ موزه دفاع مقدس اصفهان خبری نشد؛

امروز کنگره آیت ا... العظمی مظاهری
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگزار می شود

هفتاد سال
در حریم خدا

شهرشهیدان، موزه 
دفاع مقدس ندارد!

15تقابل نصف جهان با سرخ پوشان
14

سردار صفوی:

به زودی موصل را هم آزاد می کنیم

به بهانه حضور مجری مطرح در دیار زاینده رود؛

خاطره تلخ شکیبا از اصفهان

رهبر معظم انقالب در دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین:

رژیم صهیونیستی ۲۵سال آینده به شرط 
مبارزه و اتحاد وجود نخواهد داشت

2

6

استاندار در نشست با دانشجویان دانشگاه شهرکرد :

بدعهدی آمریکا در مذاکرات هسته ای 
نمایان است

7

شــرکت آبفای اســتان اصفهان برای سومین سال 
پیاپی موفق به کســب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد 
مدیران ارشــد وزارت نیــرو در ســال 94 در بین 
شرکت های آب و فاضالب شهری در کشور گردید. 
این درحالی  است که شرکت آبفای استان اصفهان 

به دلیــل فعالیت های گســترده و ارائــه خدمات 
مطلوب به مشــترکین در سطح اســتان موفق به 
کسب رتبه برتر در جشــنواره شهید رجایی در بین 
دستگاه های اجرایی استان در مجموع شاخص های 

عمومی و تخصصی در دوسال متوالی ...

استمرار موفقیت های شرکت آبفای استان اصفهان
به عنوان شرکت برتر در سه سال متوالی در سطح کشور

3

ادامه در صفحه 11

ادامه در صفحه 2

خبر آخر

هفته چهاردهم لیگ برتر ؛ جام خلیج فارس
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پیشنهاد سردبیر:
به زودی موصل را هم آزاد می  کنیم

پارلماندیدگاهانتخاباتواکنش

بهروز نعمتی نماینــده مردم تهــران در مجلس دیروز 
 در صحــن علنــی در تذکری شــفاهی گفــت: یکی 
از دوستان ) اشاره به اظهارات  اظهارنظر محمود صادقی 
عضو فراکسیون امید در دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
درباره حقوق نمایندگان مجلس ( طــی روزهای اخیر 
مواردی را درباره حقــوق نمایندگان مبنی بر اینکه بین 
17 تا 21 میلیون تومان حقوق می گیرند، مطرح کردند.

وی با دروغ خواندن این موضــوع و اینکه نمایندگان 5 
میلیون و400 هــزار تومان بیشــتر نمی گیرند، گفت: 
کســی که این موضوع را مطرح کرده خود از دانشــگاه 
حقوق می گیرد و حقوق هیئت علمی به مراتب از حقوق 
 نمایندگان بیشتر اســت. وی با اشاره به تمرکز رسانه ها 
بر روی این موضوع گفت: طرح  این مســائل باعث کسر 
شأن مجلس می شود و خیلی جالب است که خیلی افراد 
از وقتی که این مسئله مطرح شده به نمایندگان مراجعه 
می کنند و می گوینــد من مریض هســتم. به من پول 
بدهید یا به نماینده پلدختر مراجعه کرده اند و گفته اند 
 از آن حقوق 21 میلیونــی، 2 میلیون به من جهت کفن 

و دفن میتم بدهید.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود که 
در مسجد اعظم قم برگزار شــد با بیان اینکه دشمنان 
پیمان شکنی می کنند، گفت: آمریکا در حال شکستن 
 پیمان خود اســت و به تمدید تحریم هــا می پردازد. 
یکــی از آمریکاییان گفته بــود ایرانیان بایــد به این 
تحریم ها عادت کنند، زیرا ســال آینده بیشتر تحریم 
 داریم، بایــد در برابر قلدرها ایســتاد و آمــاده بود که 
هر اندازه تخلف کردند، به همان اندازه از تعهدات خود 
فاصله بگیریم. این مرجع تقلید تصریح کرد: می گوید 
برجام را پاره می کنــم، تحریم هــا را تمدید می کند، 
الزم اســت آمادگی ها را کســب و برنامه ها را تنظیم 
کرد و از کار عجوالنه بپرهیزیم، هر اندازه طرف مقابل 
پیمان شکن شــد باید امتیازات را بگیریم، امیدواریم 

دولت مردان به این معنا عمل کنند.
مکارم شــیرازی با اشــاره به اقدامات روباه پیر گفت: 
رییس آنها در جلسه شــیوخ عرب می رود تا اموال آنها 
 را غارت کنــد، در آنجا از ایران بد می گویــد و ایران را 
 به غول خطرناک تعبیــر می کند و به آنهــا می گوید 

باید مسلح باشید و اسلحه های ما را خریداری کنید.

نعمتی در تذکر شفاهی در مجلس: 

حقوق 21 میلیونی نمایندگان 
دروغ است

آیت ا... مکارم شیرازی:

روباه پیر برای غارت اموال شیوخ 
عرب به بدگویی ایران می پردازد

کواکبیان در مقابل شورای سیاست گذاری اصالح طلبان :

مشکلی نداریم، فقط می گوییم 
مرجع احزاب هستند، نه افراد

جعفرزاده در مورد استیضاح وزیر راه: 

آیا دادن چک سفید به وزرا
کار درستی است؟ 

شــورای عالــی سیاســتگذاری اصــاح طلبــان برای 
 پیگیــری مواضع و راهبردهــای انتخاباتــی این جریان 
به مثابه دو انتخابات پیشــین برای انتخابات سال 96 هم 
فعال است، امری که با انتقادات برخی احزاب اصاح طلب 
رو به رو شده اســت، حزب مردم ساالری از جمله احزاب، 

مخالف ادامه کار این شورا است. 
 در همیــن راســتا مصطفــی کواکبیان در گفــت و گو 
با خبرآناین بــر مواضع خود تاکیــد دارد و بر قدیمی تر 
بودن حزبش در برابر این شورا تاکید می کند. او می گوید: 
ما که از ســال 77 بوده و سرجای مان هســتیم. آنها تازه 

آمده اند. آنها باید به راهکاری برسند. 
کواکبیان می گویــد: ما مشــکلی با آنهــا نداریم، فقط 

می گوییم مرجع احزاب هستند، نه افراد.
او البته تاکید می کنــد که این اعتــراض منجر به عدم 
وحدت نمی شــود و می گوید: بنای ما این اســت که یک 
 لیســت بدهیم. الزم به ذکر اســت که کواکبیــان بارها 
گفته اســت که هاشــمی رفســنجانی و رییس دولت 

اصاحات نباید برای اصاح طلبان لیست بنویسند.

 غامعلی جعفــرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشــت 
در مجلس شورای اسامی دیروز و پس از قرائت گزارش 
مقدماتی کمیسیون عمران درباره سانحه ریلی مورخ 5 
آذر در استان ســمنان در صحن علنی، گفت: به گزارش 
کمیسیون عمران اعتراض دارم که بیشتر شبیه یک قصه 
است. وی با یادآوری اینکه50 نفر از هموطنان مان در این 
حادثه زنده زنده در آتش سوختند، خاطرنشان کرد: من 
 خودم با استیضاح وزیران در ســال پایانی دولت موافقم، 
اما آیا دادن چک ســفید به وزرا کار درستی است؟ قطعا 
درست نیست. جعفرزاده ایمن آبادی گزارش های وزارت 
راه و شهرسازی درباره حادثه ریلی قطار تبریز - مشهد را 
نمک پاشیدن بر روی زخم مردم توصیف کرد و در پایان 
خطاب به علی مطهری نایب رییس دوم مجلس شورای 
اسامی که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت: توضیح 
 دهید اســتیضاح در صحن علنی مطرح شــود چرا که 
هر وزیری باید بداند که تا دقیقه90 باید پاسخگوی مردم 
باشد؛ من شنیدم که رییس محترم مجلس گفته است، 

استیضاح وزیر راه اآلن به صاح نیست.

بین الملل

ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریکا اعــام کرد که 
توافق شهر حلب بدون مشــارکت آمریکا صورت گرفت. 
» جان کربــی « در کنفرانس مطبوعاتی بــه خبرنگاران 
 گفت: آمریکا از هر توافقی که باعــث آتش بس در حلب 
و خــروج اهالی ایــن شــهر از مناطق درگیری شــود، 
اســتقبال می کند. کربــی همچنین اظهار داشــت که 
 آمریکا به دلیل مشــارکت نکــردن در مذاکرات حلب، 
از سوریه دست نخواهد شســت. وی مدعی شد: آمریکا 
یکی از مشــارکت کنندگان اصلی در تیــم بین المللی 
حمایت از سوریه اســت. کربی با این حال اذعان کرد که 
توافق های دوجانبه آمریکا با روسیه درباره سوریه اجرایی 
نشدند. روسیا الیوم گزارش داد، وزارت امورخارجه ترکیه 
عصر ســه شــنبه از حصول توافق آتش بس در مناطق 
 شرقی حلب پس از مذاکره بین نمایندگان نظامی روس 
 و گروه های مســلح خبــر داد. پیش از آن نیــز منبعی 
در دولت ترکیه اعام کرده بود که روسیه و ترکیه اجرای 

توافق خروج جنگجویان از حلب را تضمین می کنند.

نیروهای بســیج مردمی عراق با آزادســازی منطقه 
 اشــواه پنجمین مرحله آزادســازی غــرب موصل را 
 به پایان بردند. اشــواه در غرب شهر موصل واقع است 
و عملیات آزادسازی آن که پنجمین مرحله آزادسازی 
غــرب موصل بود، ســه روز طول کشــید. فرماندهی 
 نیروهای بسیج مردمی ) بخش عملیات غرب موصل (

سه شنبه در بیانیه ای اعام کرد: ســه منطقه اشواه، 
 حســین جمعــه و خویتلــه در نزدیکی شــهر تلعفر 
در غرب موصل آزاد شــدند که مهم ترین این مناطق 

اشواه و مساحت آن سه کیلومترمربع است. 
آخرین مســیر پشــتیبانی داعش از جنــوب موصل 
به تلعفر نیز مســدود شــده و به کنترل بسیج مردمی 
 درآمــده و محور تلعفــر - تل عبطه و محور اشــواه - 
 تل عبطه نیز از ســیطره تروریســت ها بیــرون آمده 

و از مین ها پاکسازی شده است.
فرماندهی نیروهای بســیج مردمی اعام کرد: بسیج 
 مردمــی ده ها خانــواده را از طریق چند مســیر امن 
 از غــرب تــل عبطه بــه مناطــق امن منتقــل کرد 
 و هم اکنون بــه حفاظت از آنان و تامیــن مواد غذایی 

و ارایه خدمات درمانی به آنها می پردازد.

آمریکا:

توافق حلب بدون واشنگتن 
صورت گرفت

پایان پنجمین مرحله عملیات 
آزادسازی غرب موصل

سردار سرلشــکر ســیدیحیی صفوی در مراسم افتتاحیه 
نهمین کنفرانس ملی فرماندهــی و کنترل ایران که صبح 
دیروز در دانشــگاه خوارزمی تهران برگزار شد، درباره علم 
فرماندهی و کنترل ایران یا C4I اظهار کرد: اگر ما بتوانیم 
 این علم را که علم جدیدی هم اســت به دســت مدیران 
و نخبگان، دســتگاه های مختلف اجرایی، دانشــگاهیان 
و دانشجویان برســانیم قدم بزرگی به ســمت پیشرفت 
کشور برداشــته ایم. وی با بیان اینکه هنوز علم فرماندهی 
و کنترل در ایران شناخته شده نیســت، گفت: برگزاری 
کنفرانس هایی مثل کنفرانس امروز با حمایت رســانه ها 
به ویژه صداوسیما کمک می کند تا این علم برای همگان 
شناخته شــود. با توجه به تغییرات پرشــتاب فناوری به 
ویژه در حــوزه فناوری، اطاعــات و ارتباطــات در ابعاد 
 زندگی مردم و با توجه به قدرت فضای مجازی روز به روز 

به این علم بیشتر احتیاج پیدا می کنیم.
صفوی همچنین خاطرنشــان کرد: به تعبیر مقام معظم 
رهبری مــا در حال عبــور از یک پیچ تاریخی هســتیم 
 پس باید درک علمــی الزم برای گذر از ایــن تغییرات را 
 داشــته باشــیم تا بتوانیم منافــع ملــی را تامین کنیم 
و پیشرفت های کشور را با این تحوالت و تغییرات تطبیق 
دهیم. دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا ، تصریح 

کرد: واقعیت این اســت کــه منطقه ما پل ارتباطی ســه 
قاره بزرگ جهان با یکدیگر اســت، ما بایــد در این میان 
نقش مان را به خوبی ایفا کنیم. وی با تبریک آزادســازی 
 حلب، گفت: امروز آمریکایی ها به خوبی درک کرده اند که 
جمهوری اســامی ایران قدرت اول منطقه است و نسبت 
به سایر کشورهای این منطقه وزن بیشتری دارد. از سوی 
دیگر ائتاف میان ایران، روسیه، ســوریه و حزب ا... لبنان 
باعث آزادســازی حلب شــد و به زودی نیز موصل را هم 
آزاد می کنیم. صفوی ادامــه داد: ائتافی که یک طرفش 
 ایران بود، در میان قدرت های جهــان به پیروزی نزدیک 
شده اســت و همین موضوع وزن ایران را نمایان می کند. 
رییس جمهور جدید آمریکا هــم باید به قدرت جمهوری 
اســامی ایران توجه کند. وی در بخش دیگــری از این 
ســخنرانی با بیان اینکه فرهنگ، تمــدن و اقتصاد ارکان 
اصلی پیشرفت یک کشور هستند، اظهار کرد: ما فرهنگ 
و تمدن کافــی و الزم را داریــم، اما با کمبــود مدیریت 
بهره برداری از منابع اقتصادی رو به رو هســتیم. از طریق 
فرماندهی و کنترل و با بومی ســازی ایــن علم می توانیم 

کمبودهای مان را جبران کنیم. 
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا همچنین گفت: 
حادثه 11 ســپتامبر یک حادثه تاکتیکی بود که با عوامل 

عرب ایجاد شد، اما دیگران توانستند با استراتژی که ایجاد 
کردند برنامه اسام ستیزی خود را اجرا کنند. 

این اســتراتژی تا اکنون هــم ادامــه دارد. دقیقا همین 
 اســتراتژی باعث شــد تا آمریکایی ها وارد منطقه شوند 

و بعد از سال ها انگلیسی ها به خلیج فارس بازگردند. 
در بخش دیگری از این برنامه صفوی بــا یادآوری دوران 
هشت ســال دفاع مقدس، گفت که ایران در آن زمان علم 
فرماندهی کنترل را نداشته، اما در عمل به خوبی آن را اجرا 
 کرده  اســت. وی همچنین افزود: علم فرماندهی کنترل 
در جنگ بدان معناست که تا خط مقدم هم از تصمیمات 
فرماندهی باخبر باشــد و اطاعات درســت به دســتش 
 برسد. هماهنگی ها، اســتفاده از توپخانه ها، ادوات جنگی 
و شنودها همه به کمک فرماندهی کنترل می آیند و تنها 

هدف شان هم به دست آوردن پیروزی است. 
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا با اظهار تاسف از 
حادثه قطار تهران - مشهد،  تصریح کرد: چرا ما نمی توانیم 
بعد از 37 سال کشورداری جلوی حادثه ای همچون حادثه 
قطار تهران - مشهد را بگیریم. چرا با اینکه صبح این حادثه 
رخ داد، نیروهای امدادگر ما عصر به محل حادثه رسیدند. 
این اتفاقات برای کشور ما اصا خوب نیست. وی همچنین 
خاطرنشــان کرد که فرماندهی و کنترل یک واژه نظامی 

نیست و در همه حوزه های کشور قابلیت اجرا شدن دارد.  
 دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی کل قوا با اشــاره 
 به ضــرورت اجرایــی کردن علــم فرماندهــی و کنترل 
در کشور،  خاطرنشان کرد: فرماندهی کنترل یعنی اینکه 
 چگونه روستا، شــهر، اســتان و کشــورمان را از باران ها 
دور کنیم. امیدواریــم حداقل این علــم را در تهران برای 
ترافیک، آلودگی و بحران های طبیعی اش استفاده کنیم. 
وی گفت: ما حدود20 سازمان برای محیط زیست داریم؛ 
وظیفه دولت اســت که میان آنها وحدت مدیریت ایجاد 
کند تا اوضاع محیط زیست مان بهتر شــود. باید دعا کرد 
زلزله نیاید چون اگر 7/5 ریشــتر زلزله تهــران را بلرزاند، 
تمام سازه های شهری از بین می رود و لوله های گاز منفجر 
می شود. تعجبم در این است که چگونه پل های عظیمی را 

عمود بر روی گسل تهران درست کرده اند. 
صفوی در بخش دیگری از این ســخنرانی، یادآور شــد: 
رویکردهای توســعه فرماندهی را باید بومی سازی کنیم. 

ایجاد فرهنگ مشترک از مهم ترین بحث های ما است. 
اگر این علم را به صنعت ما مانند صنعت پتروشیمی یا نفت 
تسری دهیم، می توانیم بگوییم دیگر شاهد آتش سوزی ها 
و حوادث نخواهیم بود. دســتیار و مشاور عالی فرماندهی 
کل قوا در پایان با اشاره به ضرورت ایجاد راه های ارتباطی 
از طریق خطوط ریلی، تصریح کرد: آنقدری که پول برای 

اتوبان سازی دادیم به راه آهن توجه نکردیم. 
اگر مــا راه آهن مــان را به کشــورهای اطــراف همچون 
افغانستان و عراق متصل کنیم در واقع به یکی از قطب های 

اصلی راه و ارتباطات در منطقه تبدیل خواهیم شد.

ما فرهنگ 
و تمدن کافی 

و الزم را داریم، 
اما با کمبود 

مدیریت 
بهره برداری 

از منابع اقتصادی 
رو به رو هستیم

سردار صفوی:

بهزودیموصلراهمآزادمیکنیم

یادداشت

گفت و گوی تلفنی وزرای دفاع 
ایران و سوریه

1۶۳ نماینده مجلس، آزادسازی 
حلب سوریه را تبریک گفتند

سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی 
به سوریه برای بازدید از حلب

به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، ســردار حسین 
دهقان وزیر دفاع جمهوری اســامی ایران که برای یک ســفر 
رسمی دو روزه در آفریقای جنوبی به سر می برد در تماس تلفنی 
با سپهبد فهد جاســم الفریج وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه، 
پیروزی های اخیر ارتش ســوریه و نیروهــای مقاومت مردمی 
این کشــور را در آزادسازی شــهر حلب از دست تروریست های 
 تکفیری بــه ایشــان، دولــت و  ملت ســوریه تبریــک گفت 
 و آن را نقطه عطفی در مبارزات جبهه مقاومت علیه تروریســم 

و افراطی گری توصیف کرد.

در پایان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی بیانیه 163 
نماینده درباره تحوالت اخیر در جبهه سوریه و آزادسازی حلب، 

از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.
در این بیانیه آمده است: 

ما نمایندگان مردم شریف ایران اسامی در مجلس، این پیروزی 
بزرگ ملت ســوریه را که تمام نقشــه ها و راهبردهای پیچیده 
 قدرت های نظام ســلطه را ابطــال کرده و اصــل پیروزی حق 
بر باطل را یک بار دیگر اثبات کرد و تقارن آن با ایام والدت رسول 
رحمت و فرزند گرامی ایشان به امت اسامی، ولی امر مسلمین 
جهان و مقام معظم رهبری، دولت و ملت مقاومت سوریه و ملت 
شریف ایران اسامی به ویژه خانواده های معظم شهدای مدافع 
حرم که این پیروزی عظیم مرهون رشــادت های آنها اســت، 
 تبریک گفته و یک بار دیگر حمایت قاطــع و همه جانبه خود را 
 از محــور مقاومت در برابــر اســتکبار جهانی و صهیونیســم 
بین الملل و حکام وابســته و مــزدور آنها یعنــی جریان های 
تکفیری اعام می کنیم و پیــروزی قاطع همه مجاهدان جهان 

اسام را بر جبهه کفر از خداوند متعال خواستاریم.

سید حسین نقوی حسینی ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسامی از سفر برخی اعضای کمیسیون امنیت 
 ملی مجلس به کشور ســوریه و بازدید از شــهر حلب خبر داد 
و گفت: در این ســفر آقایــان بروجردی ) رییس کمیســیون 
 امنیت ملی مجلس (، ابوالفضل حســن بیگــی و کمال دهقان 
 از کمیســیون امنیت مجلس حضــور دارند. وی بــا بیان اینکه 
این ســفر احتماال در اواخــر هفته آینده صــورت گیرد، گفت: 
این ســفر به منظور بررسی تحوالت ســوریه و به مدت سه روز 
صورت خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
 تصریح کــرد: از آنجایــی که در جنگ ســوریه تعــداد زیادی 
از اقلیت هــای مذهبی جان باخته اند، نماینــدگان اقلیت های 

مذهبی در مجلس هم در این سفر شرکت می کنند.

حضرت آیت ا... خامنــه ای، با یادآوری تــاش آمریکا و همراهان 
منطقــه ای آن برای ایجاد حــوادث گوناگــون و وارد کردن عامل 
مذهب در بحران هــا افزودند: برخاف این تبلیغات، مردم ُســنی 
حلب، موصل و شهرهای دیگر به دست تکفیری های جنایتکار قتل 
عام شده و می شــوند، بنابراین این بحران ها ربطی به شیعه و ُسنی 
ندارد. رهبر انقاب، ســران گروه های تکفیری را همچون ائمه کفر 
خواندند و افزودند: یکی از مهم ترین مسائل منطقه، مقابله همگانی 
با گروه های تکفیری نظیر داعش، جبهه النصره و دیگر گروه هاست، 
چرا که در غیر این صورت، به علت بحران آفرینی مستمر تکفیری ها، 
مسئله فلسطین در حاشیه خواهد ماند.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
ضروری خواندن مبارزه قاطع با نفوذ تکفیری ها در فلسطین اشغالی 
افزودند: ماموریت این گروه ها، ایجاد فتنه است و باید با هوشیاری 
و قاطعیــت کامل با آنها مقابله کرد. ایشــان در بخــش دیگری از 
سخنانشان، پیروزی را »وعده تردید ناپذیر الهی در صورت استمرار 
مبارزه و تحمل سختی ها« خواندند و خاطرنشان کردند: دشمنی 
با جبهه حق، طبیعت مســتکبران اســت بنابراین نبایــد از ادامه 
دشمنی ها دچار تعجب شــد. رهبر انقاب ادامه مبارزه را نیازمند 
باز بودن چشــم ها و تحلیل صحیح از حوادث دانستند و  افزودند: 
این روش عقاســت و باید با هوشــیاری کامل به مبارزه ادامه داد.

رهبر انقاب اسامی، با یادآوری توطئه های مستمر سلطه گران بر 
ضد جمهوری اســامی ایران افزودند: ما با اطمینان قلبی به وعده 
یاری پروردگار، به تکالیفمــان در همه زمینه ها عمل می کنیم و از 
مخالفت هیچ زورگویی نمی ترسیم.حضرت آیت ا... خامنه ای، جوان 
بودن جمعیت فلسطین را مهم برشمردند و با اشاره به اهمیت زنده 
بودن و حرکت کرانه باختری رود اردن افزودند: رژیم صهیونیستی 
همچنانکه قبــا گفته ایم به شــرط مبــارزه همگانــی و متحد 
فلسطینی ها و مسلمانان با صهیونیست ها، در 25 سال آینده وجود 
خارجی نخواهد داشت.ایشان مراقبت کامل از تاش دشمنان برای 
ایجاد انشقاق و مشکات داخلی در درون جنبش جهاد اسامی را 
ضروری خواندند و افزودند: اهمیت جنبش جهاد اسامی اکنون از 

گذشته نیز بیشتر است.

عکس روزیادداشت

استقبال رسمی دکتر روحانی 
از رییس جمهوری اندونزی

 حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی 
 رییس جمهــوری دیروز چهارشــنبه به طور رســمی از آقای 
» جوکو ویــدودو « رییس جمهــوری اندونــزی، در مجموعه 

تاریخی - فرهنگی سعد آباد استقبال کرد.

اخبار

دستیار و مشــاور عالی فرماندهی کل قوا، گفت: ائتالف میان ایران، روسیه، سوریه و حزب ا... لبنان، باعث آزادسازی 
حلب شد و به زودی نیز موصل را هم آزاد می کنیم.

کافه سیاست

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس پیش از ظهر دیروز در جریان 
بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه قطار سمنان در صحن علنی 
 گفت: آقای آخوندی! اگر خانواده شــما هم در این حادثه جان باخته بودند 
این طور خونســرد و ســاده از کنار این مســئله عبور می کردیــد یا اینکه 
نمایندگان مجلــس را مقصر می دانســتید؟ نماینده مــردم ارومیه گفت: 
 فراکســیون های کارگری و مناطق ترک نشینان تا آخرین مرحله استیضاح 

و سوال از وزیر راه، پیگیر اقدامات مقامات عالی رتبه قضایی خواهند بود.
وی با اشاره به حادثه انفجار قطار نیشابور در سال 82، تصریح کرد: اگر وزیر 
راه وقت استعفا می داد یا رییس جمهور وقت او را عزل می کرد، امروز شاهد 
این گونه اتفاقات در کشــور نبودیم. آیا ما می توانیم از خــون این همه آدم 
بگذریم و آیا این خون ها بر ضمه شما نیست؟ شما بهتر بود روز اول استعفا 
می دادید و هنوز هم برای این کار دیر نشــده و بهتر است برای تسلی خاطر 

بازماندگان هر چه زودتر استعفا دهید.

واشنگتن:

اعالمیه ایران به خودی خود 
نقض برجام نیست

قاضی پور خطاب به آخوندی؛

برای تسلی خاطر بازماندگان 
حادثه ریلی، استعفا دهید

» جان کربی « ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه شــنبه گفت: دستور 
رییس جمهور ایران برای طراحی و ســاخت پیشران هسته ای برای حمل 
و نقل دریایی نقض برجام نیست. کربی گفت: » این اعامیه به خودی خود 
نقض برجام نیست و موارد زیادی وجود دارد که ما از آن ها بی اطاع هستیم 
و نمی دانیم معنای آن ها چیست، به همین دلیل فعا از قضاوت خودداری 
می کنیم. « وی افزود: » ثانیا به اختیــارات و توان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای بازرسی و ارزیابی پایبندی ایران به توافق هسته ای اعتماد داریم 
و این آژانس توانســته تاکنون این کار را انجام دهد و تطابق ایران را تایید 
کرده اســت. « کربی همچنین گفت: قضاوت در مورد این اعامیه دشوار 
است و تنها می توان گفت که تولید پیشــران هسته ای اقدام عظیمی برای 
هر کشــوری اســت. آقای روحانی در واکنش به تمدید قانون تحریم ها از 
سوی کنگره آمریکا، سازمان انرژی اتمی را مامور کرد که طراحی و ساخت 

پیشران هسته ای برای حمل و نقل دریایی را در دستور کار قرار دهد.

ابتدای مطلب از صفحه یک
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يادداشت پیشنهاد سردبیر:
گشايش نمايشگاه

تجهیزات نوين صنايع حفاظتی وآتش نشانی در اصفهان

نمايشگاه

شرکت آبفای استان اصفهان برای ســومین سال پیاپی موفق 
به کســب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد مدیران ارشــد وزارت 
نیرو در ســال 94 در بین شــرکت های آب و فاضالب شهری 
در کشــور گردید. این درحالی  است که شــرکت آبفای استان 
اصفهان به دلیل فعالیت های گســترده و ارائه خدمات مطلوب 
به مشترکین در سطح اســتان موفق به کســب رتبه برتر در 
جشنواره شــهید رجایی در بین دستگاه های اجرایی استان در 
مجموع شــاخص های عمومی و تخصصی در دوســال متوالی 

گردیده است.
در ســال 94 شــرکت آبفا به منظور توســعه و بهــره مندی 
حداکثری مــردم از خدمات کــه در نهایت منجــر به افزایش 
بهداشــت ، ســالمت و رفاه مردم می گــردد در صدد جذب 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی بوده اســت. در حقیقت  این 
شرکت در راســتای ظرفیت های تامین مالی کاهش وابستگی 
به اعتبارات دولتی در ســال های اخیر در دولــت تدبیر و امید 
گام های موثــری در جهت جلب مشــارکت بخش خصوصی 
و ســرمایه گذاری های اشــخاص حقیقی و حقوقی در انجام 
پروژه های آب و فاضالب برداشته اســت. این اقدامات اجرایی 
و جذب مشــارکت های بخش خصوصی و مردمی باعث شده 
است توان اجرای طرح های توســعه ای شرکت آبفای اصفهان 
به نحو محسوسی افزایش یابد و رشد کمی و کیفی برنامه های 
عمرانی را بدون اتکا به اعتبارات دولتی به دنبال داشــته باشد. 
این قراردادها در همه مدل های سرمایه گذاری اعم از فاینانس 
خارجی، داخلی، اوراق مشارکت، روش های BOO، BOT، بیع 
متقابل و تبصره3 بوده که ثمــره آن در یک بازه زمانی محدود 

چندساله بیش از پنج هزار و 745 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در بخش های آب و فاضالب استان می باشد.

احداث تاسیسات شوری زدایی آب شــهرهای فرخی و مهاباد 
بــا ظرفیــت تولیــد آب 1700 مترمکعــب در روز و با حجم 
ســرمایه گذاری 50 میلیارد ریال بــه بهره برداری رســید و 
پروژه های سرمایه گذاری به روش مالی بیع متقابل و تبصره3  
در بخش فاضــالب در دولت تدبیــر و امید نیز در شــهرهای 
تیران، زواره، دولت آباد، نجف آباد، خورزوق، دستگرد، گرگاب 
و شهرســتان های لنجان و مبارکــه با انجــام 896 کیلومتر 
لوله گذاری و سرمایه گذاری مالی سه هزار و 511 میلیارد ریال 
مراحل تکمیل، ارتقا و بازسازی تاسیســات را سپری می  کند. 

آبفای استان اصفهان از پتانسیل ســرمایه گذاری خارجی نیز 
غافل نمانده اســت و در این ارتباط با مشــارکت سرمایه گذار 
چینی بازرسی و بازســازی خطوط اصلی و نیمه اصلی شبکه 
جمع آوری فاضالب شهر اصفهان را با بیش از 368/7 میلیون 

یوان  در دستور کار قرار داده است.
استقبال خوب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی از مشارکت 
در طرح های آبفا و صرفه اقتصادی حاصل از ســرمایه گذاری 
در بخش های آب و فاضــالب و بازار جذاب این حوزه ســبب 
شده است طرح های سرمایه گذاری زیادی آماده انعقاد قرارداد 
و اجرا باشد که نویدبخش همکاری مشترک نهادهای عمومی 
و خصوصی در عبور از بحران آب و به کارگیری مجدد پســاب 
در چرخه آب به ویژه در واحدهای صنعتی است. همچنین این 
وضعیت در بخش آب نیز دنبال می شود و آنچه که از تالش های 
آبفا در بهره گیری از ظرفیت های مالی و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی به عینه شاهد هستیم تاثیرات و نتایج ملموس اجرای 

این طرح ها در حیات آبی استان است.
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تاکنون با نصب یک 
میلیــون و 100 هزار انشــعاب آب در 93 شــهر و نصب 600 
هزار انشعاب فاضالب در 35 شهر اســتان اصفهان، جمعیتی 
بالغ بر چهار میلیــون و 100 هزار نفــر را در بخش های آب و 
دو میلیون و 900 هزار نفر را در بخش فاضالب تحت پوشــش 
قرار داده اســت که از این حیث در کشــور رتبه اول را به خود 
اختصاص داده است، بدون شــک خدمات رسانی به این حجم 
وسیع از مشترکین در گستره جغرافیایی استان پهناور اصفهان 
کار سخت و پیچیده ای اســت با این وجود و به رغم تنگناهای 

مالی، در این سه ســالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد 
بیــش از 2024 کیلومتر لوله گــذاری آب و فاضالب در جهت 
توسعه آبادانی و ارتقای سطح رفاه و ســالمت مردم در دستور 
کار شرکت آبفای اســتان اصفهان قرار گرفته است.همچنین 
به منظور تکریم بهتر اربــاب رجوع، کاهش مراحــل اداری و 
ســرعت بخشــیدن به فعالیت ها در ســال های اخیر اقدام به 
افزایش درگاه های ارائه خدمات به صورت غیرحضوری نموده 
به طوری که باحضور وزیر محترم نیرو ســامانه 1522 افتتاح 
شد و با راه اندازی  این ســامانه،  بیش از 22  خدمت به صورت 
غیرحضوری به مردم ارائه می شــود و نیز توسعه سامانه نجما 
در سطح شهر و اســتان با پایش و مانیتورینگ شبکه توزیع و 
کنترل اطالعات خطوط آبرسانی منجر به خدمات رسانی بهتر 
به مشترکین شده اســت به گونه ای که هم اکنون در بیش از 
130 نقطه از شهرستان های استان ایستگاه پایش فشار شبکه 
توزیع راه اندازی شده و با استقرار این ایستگاه ها کنترل کمی و 
کیفی آب برای چهار پارامتر اساسی مانند کلر، کدورت، هدایت 
الکتریکی و پی اچ انجام می شود از طرفی کنترل و مانیتورینگ 
تاسیسات آبرسانی که همان اجرای سیستم هوشمند تله متری 
و تله کنترل اســت تاثیر بســزایی در مدیریت انتقال و توزیع 
عادالنه آب در شهرهای تحت پوشــش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ داشــته اســت که این مهم رضایتمندی بیش از پیش 
مشترکین را به دنبال داشــته به طوری که درفصول گرم سال 
به رغم کمبود شدید منابع آبی توزیع عادالنه آب با استفاده از 
سیستم تله متری و تله کنترل به خوبی انجام  و دسترسی پایدار 
به آب شرب برای همه مردم استان مهیا شده و می شود.فعاالن 
صنعت آب و فاضالب در اســتان اصفهان با تالش و همدلی و با 
هدف خدمات رسانی گسترده به مردم موفق به کسب رضایت 
مردم و مسئوالن شدند به طوری که همچنان در استان اصفهان 
در ارائه خدمات گسترده و بهتر پیشــتاز شناخته شدند  وگواه 
این مطالب کســب مقام برتر برای دو سال متوالی در جشنواره 
شهید رجایی در بین دســتگاه های اجرایی استان در مجموع 

شاخص های عمومی و تخصصی است. 
رتبه اول و برتر در ارزیابی ششــمین جشــنواره انتخاب روابط 
عمومی برتر شــرکت های آب و فاضالب شــهری درکشور و 
یازدهمین جشــنواره روابط عمومی های استان اصفهان برای 
دومین ســال پیاپی در بخش های پژوهش و افکارســنجی و 
اطالع رسانی کســب رتبه برتر در دومین سال متوالی حراست 
در بین حراست دستگاه های اجرایی استان در دو سال متوالی، 
کســب عنوان شایســته تقدیر اقامه نماز در بین دستگاه های 
اجرایی استان در دوســال متوالی، کسب لوح تقدیر در ارزیابی 
کمیته عفاف و حجاب دســتگاه های اجرایی اســتان ، اعطای 
گواهی نامه بنیاد جهانی انــرژی به آبفای اســتان اصفهان از 
دیگر افتخارات این شرکت در سال 94 بوده است که در نهایت 
این مؤلفه ها موجب شد در ســال جاری شرکت آبفای استان 
اصفهان در ارزیابی عملکرد مدیران ارشــد وزارت نیرو در بین 
شــرکت های آب و فاضالب شهری به عنوان شــرکت برتر در 

کشور معرفی شود.

استمرار موفقیت های شرکت آبفای استان اصفهان
به عنوان شرکت برتر در سه سال متوالی در سطح کشور

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، 
امنیتی، ایمنی و آتش نشانی عصر سه شنبه در اصفهان گشایش 

یافت.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
اصفهان در نشســت خبری پیش از افتتاح این نمایشگاه، گفت: 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه تجهیزات آتش نشانی، 
ایمنی، امنیتی و حفاظتی در ارتقای فرهنگ ایمنی مردم و جامعه 

بسیار موثر خواهد بود.
بهزاد بزرگزاد افزود: متاسفانه مردم آشنایی چندانی با تجهیزات 
آتش نشانی ندارند و رشــد فناوری های این بخش را آن گونه که 
باید احســاس نمی کنند اما بدون شــک بازدید از این نمایشگاه 

عامل رشد فرهنگ ایمنی در اقشار مختلف مردم خواهد بود.
وی بیان داشــت: این نمایشــگاه برای تمامی گروه های سنی و 
اجتماعی، مفید است و رسانه ها باید ســعی کنند بیشتر به این 
نمایشــگاه پرداخته و به آن هویت ببخشــند تا بازدیدکنندگان 

بیشتری به نمایشگاه بیایند و آگاهی مردم افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در هر ساختمان و ســازه ای باید دو موضوع 
ایمنی مد نظر قــرار گیرد، گفت: بخشــی مربوط بــه معماری 
ساختمان و رعایت استانداردها در ساخت بناست و بخشی مربوط 
به اکتیو ساختمان یعنی تجهیزات جانبی مانند سیستم های اعالم 
و اطفاست که در این نمایشگاه نمونه های جدیدی در این زمینه 
برای مردم به نمایش درآمده است.  مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه موفقیت 
شرکت های ایرانی در تولید تجهیزات آتش نشانی و ایمنی، گفت: 
برخی برندهای ایرانی توانسته اند گوی ســبقت را از نمونه های 
مشابه خارجی بربایند. وی تاکید کرد: هر چه سطح آگاهی مردم 
در زمینه مسائل ایمنی و حفاظتی و آتش نشــانی افزایش یابد، 

قطعا شاهد کاهش حریق و حادثه خواهیم بود.
بزرگزاد در پاســخ به ســوال خبرنگاران مبنی بر وضعیت اطفای 
حریق در بازار اصفهان، گفت: هم هسته و هم پوسته بازار اصفهان 
به شــیرهای آب مجهز شده اســت و میزان باالی حریق در بازار 

اصفهان به سطح خطرپذیری کمتری رسیده است.
وی با اشــاره به حریق اخیر در یکی از مغازه های صنایع دســتی 
در بازار اصفهان گفت: ماموران آتش نشــانی در کمتر از 2 دقیقه 
به محل رســیده و در عرض 3 دقیقه حریق را خاموش کردند که 
در این حادثه از بیش از 5 ایستگاه آتش نشانی به صورت همزمان 

نیرو اعزام شد که مورد نادری در کشور محسوب می شود.

خطرپذيري بازار اصفهان در مقابل حريق كاهش يافت؛

گشايش نمايشگاه تجهیزات نوين 
صنايع حفاظتی وآتش نشانی در اصفهان
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ابالغ رای
9 شــماره درخواســت: 9510463747300015 شــماره پرونــده:  /267
9509983747300317 شــماره بایگانی شــعبه: 950478 تصمیم نهایی شماره: 
9509973747300833 خواهان: آقای رضا غالمرضائی فرزند غالمرضا به نشانی 
خور- خ امامزاده- مقابل پارک معین، خواندگان: 1- خانم زهره غالمرضائی فرزند 
رضا 2- گلی نامداری فرزند علی 3- حسین درویش گلی فرزند علی همگی به نشانی 
مجهول المکان 4- خانم شقایق درویش گلی فرزند علیرضا به نشانی خور- شهرک 
امام علی- امام علی 7- پ 19، 5- شهرداری خور به نشانی خور، خواسته: الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک، دادگاه با بررســی اوراق و محتورات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست رضا غالمرضایی به طرفیت زهره غالمرضایی، گلی نامداری، حسین 
درویش گلی، شقایق درویش گلی و شهرداری خور با نمایندگی علی اصغر خادمی به 
خواسته تقاضای الزام خواندگان به الزام به انتقال مالکیت رسمی و تمامیت ششدانگ 
سند رسمی یک قطعه زمین مسکونی واقع در خور، شهرک امام علی مقوم به پانزده 
میلیون ریال به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست که شامل تصویر 
مصدق شده قرارداد فروش زمین به تاریخ 82/10/28 توسط علیرضا درویش گلی 
به خواهان و مصوبه زمین مسکونی توسط شورای  اســالمی شهر خور به تاریخ 
81/7/19 و گواهی حصر وراثت می باشد که با توجه به جوابیه سازمان ثبت اسناد 
و امالک که بیان نموده پالک مورد نظر تحت شــماره پالک 658 فرعی از 3651، 52 
اصلی می باشــد که در دفتر 94 امالک صفحه 291 ذیل ثبت 3940 به نام شهرداری 
خور سابقه ثبت دارد و سند مالکیت آن در تاریخ 92/12/15 به نام شهرداری صادر 
و تحویل گردیده است و اظهارات نماینده شهرداری در جلسه مبنی بر اینکه تمامی 
وجه زمین توسط علیرضا درویش گلی پرداخت شــده ولیکن برای تنظیم قرارداد 
واگذاری اقدامی ننموده و طی مدت 3 سال هیچ ساخت و سازی ننموده و تا زمانی که 
زمین آباد و ساخته نشود قابل انتقال نیست و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر 
انتقال نسبت به انتقال آن اقدام خواهیم کرد که با توجه به اینکه ضمانت اجرایی بر غیر 
قابل انتقال بودن موضوع قرارداد پیش بینی نشده و موافقت با انتقال پس از صدور 
حکم دادگاه به معنای اذن در انتقال و تنفیذ معامله می باشد، لذا خواسته خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 10، 219، 358، 362 قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف پنجم به انتقال سند 
به نام خواهان را صادر  میکند و با توجه به جوابیه اداره ثبت و اسناد خور مبنی بر 
مالکیت شهرداری نظر به اینکه ادعا متوجه خواندگان ردیف اول تا چهارم نمی گردد، 
صرف نظر از پذیرش خواسته توسط خواندگان ردیف اول و چهارم مستنداً به بند 4 
ماده 84، 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان در این قسمت صادر 
و اعالم می گردد. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. م الف:283 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی خور و بیابانک ) 495 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

9/269  آقای حسن ظهرابی به  شناسنامه شماره 41  به شرح دادخواست به کالسه 
168/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی ظهرابی مزرعه شاهی به شناسنامه شماره 2 در تاریخ 1392/8/1 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- متقاضی: حسن ظهرابی) پسر( 2- حسین ظهرابی مزرعه شاهی) پسر( 3- محمد 
ظهرابی مزرعه شاهی) پســر( 4- غالمرضا ظهرابی مزرعه شاهی)پسر( 5- فاطمه 
ظهرابی مزرعه شاهی) دختر( 6- صغری ظهرابی مزرعه شاهی)دختر(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 293 شعبه 3 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نایین) 142 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9  شــماره درخواســت: 9510463747300016 شــماره پرونــده:  /268
9509983747300464 شماره بایگانی شعبه: 950708  نظر به دادخواست آقایان 
1- احمد ملک فرزند محمد 2- محمود ملک فرزند محمد 3- خســرو ملک فرزند ملک 
و خانم اقدس ملک فرزند محمد به طرفیت 1- شــورای اسالمی روستای عروسان 
گلســتان 2- فاطمه آزاد فرزند محمد 3- حاجیه خانم آزاد فرزنــد محمد 4- فاطمه  
آزاد فرزند فتح اله 5- فروغ آزاد فرزند حاج رضا 6- حسین آزاد فرزند غالمحسین 
7- فرهاد آزاد فرزند جعفر 8- ثریــا آزاد فرزند محمد 9- صبــا آزاد فرزند محمد 
10- اعظم آزاد فرزند محمد 11- ســرور آزاد فرزند محمد 12- شهناز آزاد فتح اله 
13- مریم آزاد فرزند فتح اله 14- اکبر آزاد فرزند حاج رضا 15- مینا آزاد فرزند حاج 
رضا 16- پروانه آزاد فرزند علی محمد 17- مهرداد آزاد فرزند اصغر 18- سمیه آزاد 
فرزند اصغر 19- مهران آزاد فرزند اصغر 20- مسلم آزاد فرزند اصغر 21- محسن 
آزاد فرزند اصغر 22- امیــد آزاد فرزند اصغر 23- کبری ملــک فرزند محمد علی 

24- مرتضی ملک فرزند علی اکبر 25- رضا ملــک فرزند علی اکبر 26- فاطمه ملک 
فرزند علی اکبر 27- معصومه ملک فرزند علی اکبر 28- افسانه ملک فرزند علی اکبر 
29- پروانه ملک فرزند علی اکبر 30- محبوبه ملک فرزند علی اکبر 31- راضیه ملک 
فرزند علی اکبر دائر بر 1- اثبات مالکیت مشــاعی یک قطعه زمین ) موضوع تقسیم 
نامه ســال 1339( مقوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال 2- ابطال صورتجلسه شورای 
اسالمی وقت روستای عروسان گلســتان مبنی بر فروش غیرقانونی زمین دارای 
مالک 3 – رفع تصرف غیرقانونی از متصرف غیر ماذون فعلی ) آقای حســین آزاد( 
4- ابطال صلح نامه فی مابین وراث مرحوم علی اکبر ملک و آقای حسین آزاد مقوم 
به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه خســارات و هزینه های دادرسی که طی 
کالسه 950708 این دادگاه ثبت گردیده و پس از جری تشریفات قانونی وقت رسیدگی 
پرونده برای تاریخ 1395/11/11 ساعت 11 صبح تعیین گردیده و با توجه به اینکه  
آدرس خواندگان ردیف 8 الی 31 مجهول المکان می باشد، لذا مراتب به درخواست 
خواهان ها و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت آگهی می گردد تا 
خواندگان مجهول المکان جهت تحویل نسخه دوم دادخواست و ضمائم به این دادگاه 
مراجعه و در تاریخ فوق الذکر جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شود. م الف: 284 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خور و بیابانک ) 387 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت دادرسی

9  شــماره درخواســت: 9510463637100019 شــماره پرونــده:  /266
9509983637100763 شماره بایگانی شــعبه: 951133 خواهان آقای سید عباس 
سید صالحی فرزند سید حســن دادخواستی به طرفیت گیتی ســید صالحی فرزند 
نصرت اله به خواست تنفیذ تقسیم نامه مورخ 1370/06/28 به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی تسلیم این دادگاه نموده که به کالسه 951133 ع ثبت و وقت رسیدگی روز 
دوشنبه مورخ 1395/11/18 ساعت 11 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد 
تا خوانده مذکور از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود واال تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد شد.  م الف: 373 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار

 ) 140 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ دادخواست

9/265  شماره: 1395/580 با توجه به تقدیم دادخواست نصرت اله غالمی به طرفیت 
نصرت السادات صفایی و فاطمه دهقانی آشجردی به خواسته تحریر ترکه مرحوم 
فضل اله گودرزی، ضمن صدور قرار تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و 
مدیونین متوفی ) فضل اله گودرزی( و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند 
در تاریخ پنجشــنبه 1395/11/14 ســاعت 9 صبح دعوت به عمل می آید در شورا 
برای تحریر ترکه حاضر شــوند. م الف: 374 شعبه اول شورای حل اختالف استان 

خوانسار) 84 کلمه، 1 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/264 شــماره صادره:1395/14/285787 نظر به اینکه ســند مالکیت ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 628 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش سه ثبت 
خوانسار ذیل ثبت 359 در صفحه 431 دفتر امالک جلد 3 به نام محمد جعفر احمدیان 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده است،ســپس توسط دفترخانه شــماره 5 خوانسار 
تمامت دوازده سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ در اجاره آقای عبدالکریم اورعی 
فرزند حاجی آقا قرار گرفته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
951409701060319 مورخ 1395/07/05 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 45169 مورخ 1395/07/04 به گواهی دفترخانه 12 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
 نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 375 امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)249 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352901515 دادنامــه:  شــماره   9 /316
9509980365701014 شــماره بایگانی شعبه: 950860 شــاکی: آقای احمدرضا 
مختاری کرچگانی فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان – خیابان برازنده کوچه الهیه 
کوچه فردوس مجتمع یاس طبقه 2، متهم: آقای جواد برشان فرزند اصغر به نشانی 

اصفهان- خ سروش- چهار راه عسگریه- خیابان فرسان شمالی، اتهام: صدور چک 
بالمحل، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای جواد برشــان فرزند اصغر دایر بر صدور یک 
فقره چک بالمحل به شماره 801894 حسب شکایت آقای احمدرضا مختاری فرزند 
غالمرضا با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست دادسرا 
و اظهارات شاکی پرونده و عدم حضور متهم پرونده در دادسرا و در جلسه رسیدگی 
دادگاه به استناد مواد 3 و 7 اصالحی قانونی صدور چک متهم موصوف را به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم 
می نماید و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد. 
اصفهــان شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   103 شــعبه    28681 الــف:   م 

) 103 جزایی سابق( )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970352901501 دادنامــه:  شــماره   9 /317
9409980365701125 شماره بایگانی شعبه: 941038 شکات: 1- خانم زهرا کاظمی 
آب فرزند رضا به نشانی شهرستان اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور خ گلستان ک 
استقالل پ 63، 2- آقای رسول خزدوز فرزند فضل اله به نشانی شهرستان اصفهان 
ملک شهر 17 شهریور گلستان ک استقالل پ 63، متهمین: 1- آقای داوود ابراهیمی 
 2- خانم الهه خزدوز فرزند رســول همگی به نشانی شهرســتان اصفهان خ مفتح 
خ بهاران بعد از سه راه فردوســی، اتهام ها: 1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی، 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام هــای خانم الهه خزدوز فرزند رســول و داوود ابراهیمی فرزند 
محمد علی دائر بر توهین و تهدید حسب شکایت آقای رسول خزدوز فرزند فضل اله 
و خانم زهرا کاظمی فرزند رضا با توجه بــه محتویات پرونده و تحقیقات معموله و 
عدم حضور متهمان پرونده به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزیرات هر یک از متهمان موصوف را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی 
بابت توهین و هر یک را به تحمل 74 ضربه شــالق تعزیری بابت تهدید محکوم می 
نماید و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
 استان اصفهان می باشد. م الف: 28682  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 103 جزایی سابق( )254 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970351501235 دادنامــه:  شــماره   9 /318
9509980351500294 شماره بایگانی شعبه: 950378 خواهان: آقای محمد عابدی 
فرزند عبدالعلی به نشانی استان اصفهان- شهرستان برخوار- خورزوق- بلوار قائم 
مقام فراهانی- تقاطع اول- سرنبش – کوچه مشاور امال ک سعید- 100 متر جلوتر- 
سمت چپ- نبش کوچه آرایشگاه زنانه- پالک 14 منزل 2 طبقه تلفن 09137538028، 
 خوانده: آقای غالم رسول رحیمی فرزند صفدرعلی به نشانی اصفهان- خ زینبیه- 
خ آزادی بن بست ســعدی فرعی 20 پالک 226، خواسته: اعسار از پرداخت محکوم 
به، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای محمد عابدی 
فرزند عبدالعلی به طرفیت آقای غالم رسول رحیمی فرزند صفدرعلی دادخواستی 
به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 9509970351500120-

1395/1/29 پرونده کالسه 941226 این دادگاه تقدیم نموده است. با عنایت به مفاد 
دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان، شهادت نامه ضمیمه، اظهارات شهود و عدم 
حضور خوانده در دفاع از ادعای مطروحه علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه مســتنداً 
به مواد 11 و 7 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن پذیرش اعسار از 
پرداخت یکجای محکوم به، نامبرده مکلف است ماهیانه پنج میلیون ریال با افزایش 
بیست درصد سالیانه تا زمان استهالک محکوم به پرداخت نماید. رای صادره غیابی 
ظرف بیســت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد.  م الف: 28684  شعبه 15 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان )250 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350300552 دادنامــه:  شــماره   9 /319
خواهــان:   941035 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9409980350300913
بانــک قوامین بــه شــماره ثبــت 397957 بــه مدیریت ســید محمد حســینی با 
 نمایندگــی آقای ســید محمــد حســینی فرزند ســید ولی بــه نشــانی اصفهان-

خ ســجاد- حــد فاصــل چهــار راه آپادانــا و چهــار راه سپهســاالر- بانــک 

قوامیــن- کدپســتی 8166794361، خوانــدگان: 1- آقــای محمد تقی افشــار به 
نشــانی اســتان اصفهان- شهرســتان فالورجــان- خ امــام- فروشــگاه لوازم 
 خانگــی الــه دادیــان پ 1، 2- آقــای مصطفی نیــک نهاد بــه نشــانی اصفهان- 
خ حافظ- کوی خلیفه سلطانی- پ 78، 3- آقای محمدرضا افشار به نشانی اصفهان- 
خ کاوه- سه راه ملک شهر کوی بهارستان پ 2، خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت 
... 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در 
 خصوص دادخواســت بانک قوامین با نمایندگی ســید محمد حســینی به طرفیت

 1- محمد تقی افشار 2- محمد رضا افشار 3- مصطفی نیک نهاد به خواسته مطالبه 
مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه مطابق قرارداد بانکی 
شماره 10350030 مورخ 86/4/27 بانضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست 
با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق قرارداد مزبور و اینکه از سوی خواندگان 
دفاعی به عمل نیامده اســت و خوانده ردیف ســوم نیز امضای خــود ذیل قرارداد 
استنادی به عنوان ضامن خوانده ردیف دومی در پرداخت دین پذیرفته است دادگاه 
دعوی خواهان را ثابت دانسته و مســتنداً به ماده 10 قانون نحوه وصول مطالبات 
بانکها مصوب 1368 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 15 قانون اصالح قانون 
عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و مــواد 10 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 
519 و 515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ مورد مطالبه بابت اصل خواســته و خســارات ناشی از تاخیر مطابق 
قرارداد تا تاریخ 94/9/3 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل طلب از تاریخ 94/9/3 
تا زمان پرداخت مطابق قرارداد استنادی که توســط اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 12/830/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و تمبر در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره نســبت به خوانده ردیف سوم 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد و نسبت به خواندگان ردیف 1 و 2 غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشــد. م الف: 28685  شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )402 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9409970350200887 دادنامــه:  شــماره   9 /320
 9409980350200104 شــماره بایگانــی شــعبه: 940122 خواهــان: تعاونــی

  ثامن االئمــه)ع( به مدیریــت و نمایندگــی آقایان محمد حســین نظــری توکلی و 
مسعود مهردادی با وکالت خانم زهرا نایب صادقی فرزند هادی به نشانی اصفهان- 
فلکه فیض- جنب بانک صادرات- مجتمع نگین طبقه ســوم واحــد 11، خواندگان: 
 1- آقای احسان طهماســبی فرزند مرید 2- آقای احســان لوافی پور فرزند علی به 
 نشــانی مجهول المکان، خواســته هــا: 1- مطالبه خســارت دادرســی 2- مطالبه 
 خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چــک، دادگاه با توجه بــه محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
 خصوص دعوی خواهان تعاونی ثامن االئمه اصفهان با وکالت زهرا نایب صادقی به 
 طرفیــت خوانــدگان 1- احســان طهماســبی  و 2- احســان لوافــی پــور بــه

 خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه چک به شماره 86/6/15-370490 
 عهده بانــک ملت دولت آباد با احتســاب هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه
  نظر بــه دادخواســت تقدیمــی و فتوکپی مصــدق متــن و ظهــر گواهینامه عدم

 پرداخــت وجــه چــک صــادره از ناحیه بانــک محــال علیه کــه اساســًا داللت 
بر اشــتغال ذمــه خوانــدگان در قبــال خواهــان به میــزان مبلــغ فــوق را دارد 
و اینکــه خوانــدگان بــا اطــالع از دعــوی مطروحــه و جریــان رســیدگی 
در جلســه دادرســی حاضر نشــده اند و نســبت به دعوی دفاع موثــری به عمل 
 نیــاورده انــد و دلیلــی بــر پرداخــت وجــه ســند مدرکیــه اقامــه نکــرده اند 
 لذا دادگاه با اســتصحاب اشــتغال ذمــه خوانــدگان، دعوی را وارد تشــخیص و 
مســتندا به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امــور مدنی و قانــون الحاق یک 
تبصره به ماده 2 قانون چک و استفســاریه آن مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام خوانــدگان را متضامنــًا به پرداخــت مبلغ یکصــد و ده میلیون ریــال بابت 
 اصل خواســته و نیز مبلغ ســه میلیون و نهصد و هشــتاد و پنج هــزار ریال بابت

 هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در 
مرحله بدوی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
 حکم بر اســاس شــاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای

 احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و 
به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی بــوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای بوده و ظرف مدت 20 روز 
 دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.  
 م الــف: 28673  شــعبه 2 دادگاه عمومــی و حقوقــی اصفهــان )424 کلمــه، 

5 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970352401198 دادنامــه:  شــماره   9 /321
9409980352400950 شــماره بایگانی شــعبه: 941047 خواهان هــا: 1- آ قای 
مســیح مظاهری فرزند اکبر بــا وکالت آقای حمید حســن پور فرزنــد مرتضی به 
 نشانی اصفهان تقاطع خیابان باغ گلدسته و آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 2 طبقه

 2 واحد 227 و آقای تورج آی فرزند ایرج به نشــانی اصفهان خیابان باغ گلدســته 
مجتمع گلدیس ورودی 2 طبقه 2 واحد 227 کدپســتی 8145613358، 2- آقای علی 
مظاهری صالحی فرزند مرتضی با وکالت آقای حمید حسن پور فرزند مرتضی به 
نشانی اصفهان تقاطع خیابان باغ گلدسته و آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 2 طبقه 
2 واحد 227، خواندگان: 1- آقای هادی شجاع رضوی فرزند عباس 2- آقای رضا 
شجاع رضوی فرزند عباس 3- خانم صدیقه روستا زاده 4- آقای علی شجاع رضوی 
فرزند عباس همگی به نشانی مجهول المکان، 5- آقای محمد فخاری 6- شرکت اذین 
 برج اریان 7- آقای احمدرضا چراغی 8- آقای مجید گلیار همگی به نشانی اصفهان- 
خ بزرگمهر- خیابان هشت بهشــت شــرقی قبل از چهار راه گلزار ساختمان آفاق 
طبقه 5، خواســته: اعتراض ثالث اصلی، گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای حمید حسن پور 
و تورج آی به وکالت از آقایان 1- علی مظاهری فرزند مرتضی 2- مسیح مظاهری 
تهرانی فرزند اکبر نسبت به دادنامه شــماره 8909970352401699 صادره از این 
دادگاه به عنوان ثالث اعتراض کرده اند و توضیح داده اند که مرحوم عباس شــجاع 
رضوی و خانم صدیقه روستا زاده به موجب قرارداد شماره 13860710501 تاریخ 
86/5/8 به عنوان مالک ملک خود را در اختیار شــرکت آذین برج آریان به نمایندگی 
آقایان محمد فخــاری و احمدرضا چراغی و مجید گلیار قرار می دهند تا نســبت به 
احداث آپارتمان اقدام و برای هر کدام از طرفین رســمی از آپارتمان های ســاخته 
شده قرار می دهند و اجازه فروش ســهم نیز به طرفین داده شده است. معترضین 
ثالث نســبت به پیش خرید 2 واحد آپارتمان از پیمانکار اقــدام نموده اند. بنا به مفاد 
رای معترض عنه حکم به فســخ قرارداد مشارکت صادر شــده است که با توجه به 
هزینه سهمی از آپارتمان های موضوع مشــارکت توسط معترضین ثالث این حکم 
مخل به حقوق آنهاست. در تحلیل قرارداد مشارکت شماره 13860710501 تاریخ 
 86/5/8 باید گفت طی این قرارداد اواًل شــرکتی مدنی مشــتمل بر مالکیت عرصه از

 سوی یک طرف و اجرای عملیات ســاختمانی از طرف دیگر ایجاد شده است و ثانیًا 
تعهداتی بر اساس مفاد قرارداد بر عهده طرفین قرار گرفته است بنابراین، این قرارداد 
مشتمل بر 2 اثر فوق الذکر است اگر چه در اثر اول ) ایجاد شرکت مدنی( شرکا مجاز به 
فروش سهم ناشی از شراکت ) آپارتمان هایی که قرار است ساخته شوند( شده اند اما 
سهم مجری قرارداد ) شرکت آذین برج آریان( زمانی کاماًل محقق می شود که آورده 
شراکت خود که همان اقدام به ساخت و ساز اســت را تکمیل کرده باشد به عبارتی 
فروش سهم او فی الواقع معلق بر تکمیل آورده اش )اجرای عملیات ساختمانی( می 
باشد و تا قبل از تحقق آورده وی حقی بر فروش ندارد یا الاقل خود باید پاسخگوی 
خریدار باشد بنا به این تحلیل و صرفنظر از اینکه معترضین ثالث دلیلی مبنی بر عدم 
استحقاق محکوم لهم برای فســخ قرارداد نیاورده اند، نظر به اینکه حقی برای  آنها 
در ساختمان احداث شده قابل شناســایی نمی باشــد لذا اعتراض آنها وارد نبوده 
دادگاه مســتنداً به مواد 417 و 425 قانون آئین دادرســی مدنــی دادنامه معترض 
 عنه را تائید و اســتوار می نماید. رای صادره ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل

 تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.  م الف: 28675  شعبه 24 
دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان )591 کلمه، 6 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509976836400917 دادنامــه:  شــماره   9 /322
9409986836400447 شــماره بایگانــی شــعبه: 941248 خواهــان: خانــم 
 غزاله نصر اصفهانی فرزند ســعید به نشــانی اصفهان- خ آتشــگاه- نصرآباد-
  ک ابــوذر- پ 22، خوانــده: آقــای حمیــد احمــدی فرزند نــور نبی به نشــانی

 اصفهان خ آتشــگاه نصرآباد ک ابوذر، خواســته: ثبت واقعه ازدواج، گردشــکار: 
 دادگاه ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای

 می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم غزاله نصر اصفهانی فرزند 
 سعید به طرفیت آقای حمید احمدی فرزند نور نبی به خواسته ثبت واقعه ازدواج به

  اســتناد ســند عــادی نکاحیــه مورخــه 1387/7/13 باتوجــه بــه محتویــات 
پرونده، ادعای خواهان، مالحظه سند عادی مذکور، عدم ارائه دفاع یا ایراد از ناحیه 
خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی، دادگاه رابطه زوجیت فیمابین را 
محرز دانسته و با توجه به نظر موافق قاضی محترم مشــاور و مستنداً به ماده 20 
 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1 و 31 قانون ثبت احوال، حکم به الزام 
خوانده به ثبت واقعه نکاح دائم با توجه به مفاد و مندرجات سند عادی مورد استناد 
صادر و اعالم می نماید. دفاتر رســمی ثبــت ازدواج، مکلف به ثبــت واقعه ازدواج 
مزبور مطابق با نکاح نامه های رسمی و رایج می باشند. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیشــت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 
 بیســت روز، قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد.  

م الف: 28666  شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان )240 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350600589 دادنامــه:  شــماره   9 /323
9409980350600945 شــماره بایگانــی شــعبه: 941060 خواهــان: آقای احمد 
میرزائی علویجه فرزند عباس با وکالت  آقای احمد ادهم زاده فرزند سید عباس و خانم 

سودابه گودرزی فرزند فیروز همگی به نشانی اصفهان نیکبخت جنب دادگستری ک 
شهید صادقی بن بست اول سمت راست طبقه 2 واحد 4 دفتر وکالت احمد ادهم زاده، 
خواندگان: 1- آ قای مجتبی بابایی فرزند امیرآقا 2- آقای منصور عظیمی مهر فرزند 
رمضان همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اع الم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای احمد میرزائی علویجه فرزند عباس با وکالت خانم 
سودابه گودرزی و آقای احمد ادهم زاده به طرفیت آقایان 1- منصور عظیمی مهر 
فرزند رمضان 2- مجتبی بابایی فرزند امیر آقا به خواسته مطالبه مبلغ 95/000/000 
ریال وجه سه فقره چک شماره 271384-1394/6/10 و 271385-1394/7/10 هر 
کدام مبلغ 32/000/000 ریال و 271386-1394/8/10 مبلغ 31/000/000 ریال عهده 
بانک ســپه بانضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و 
وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی 
و پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادر کننده و خوانده ردیف دوم ظهر نویس 
و دارای مسئولیت تضامنی میباشــند و با وصف ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی 
در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و 
دفاعی ننموده اند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 249-

310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب 
مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی 
خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ نود و پنج 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 
ازتاریخ چک تا زمان وصول آن که توســط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم 
محاسبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.  م الف: 28668  

شعبه 6 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان )415 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9409970351302161 دادنامــه:  شــماره   9 /324
9409980351301065 شماره بایگانی شعبه: 941100  خواهان: تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت 
حسین کبیری با وکالت خانم زهرا نایب صادقی فرزند هادی به نشانی اصفهان- فلکه 
فیض خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه سوم واحد 11، خواندگان: 
1- آقای رضا موسوی فرزند صفر به نشانی اصفهان- اتوبان چمران- خ محمد طاهر 
کوچه برازنده پالک 80، 2- آقای موسی شفیعی فرزند حسین به نشانی اصفهان- خ 
عباس آباد- کوچه طالقانی پالک 54، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح زیر 
مبادرت به اصدار رای مــی نماید. رای دادگاه: در خصوص دعــوی تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه با وکالت زهرا نایب صادقی به طرفیت موسی شفیعی و رضا موسوی به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 346470 مورخ 92/4/15 به مبلغ یکصد 
و پنجاه و پنج میلیون ریال بانک سپه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خســارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مســتندات ابرازی خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی 
اشــتغال ذمه خواندگان را ایجاب می نماید و خوانده رضا موســوی علیرغم ابالغ 
قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده است و دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود 
به عمل نیاورده است و خوانده موسی شفیعی به آدرس اعالمی بانکی خود شناسایی 
نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 310 و 315 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و ســیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 
92/4/15 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  

م الف: 28670  شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )381 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970370200094 دادنامــه:  شــماره   9 /325
9009980359800560 شماره بایگانی شــعبه: 901454 شاکی: خانم سیده عاطفه 
علوی فرزند سید محمود به نشانی بوشهر برازجان خ فردوسی کوچه تعاون پ 17، 
متهمین: 1- آقای حامد طاهری با وکالت آقای داود ساری فرزند جانعلی به نشانی 
اصفهان خیابان هشت بهشت غربی حد فاصل چهار راه گلزار و ملک بعد از صندوق 
مهر امام رضا ساختمان 133 طبقه سوم واحد یک، 2- آ قای فرزاد رحمانیان فرزند 
محمد با وکالت آقای مجید عابدینی فرزند عبدالحســین به نشانی نجف آباد خ امام 
 غربی مقابل مدرســه علمیه ریاضی مجتمع اداری تجاری نــور طبقه دوم، اتهام ها:
  1- ضرب و جــرح عمــدی 2- آدم ربایی 3- مشــارکت در مخفی کردن شــاکیه

 4- تجاوز به عنف و تهدید 5- تجاوز به عنف، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی 

اوراق و محتویــات پرونده به شــرح زیر مبــادرت به صدور رای مــی نماید. رای 
دادگاه: در خصوص شــکایت خانم ســیده عاطفه علوی فرزند ســید محمود علیه 
آقایان 1- فرزاد رحمانیان آزادانی فرزند محمد و بــا وکالت آقای مجید عابدینی و 
دایر بر مشارکت در مخفی کردن و تهدید با چاقو و تجاوز و زنای به عنف 2- حامد 
طاهری ) که مشخصات بیشتری از وی ارائه نگردیده و احتمااًل فرزند محمود باشد( 
با وکالت آ قایان داود ساری و سیامک ســاالر برومند و دایر بر آدم ربائی و ایراد 
ضرب و جرح عمدی و مشــارکت در مخفی کردن شــاکیه و تجاوز و زنای به عنف 
دادگاه نســبت به متهم ردیف اول آقای فرزاد رحمانیــان آزادانی نظر به محتویات 
پرونده و محتویات صفحه 235 که حکایت از گواهی فوت وی از سوی سازمان ثبت 
احوال داشته مستنداً به بند الف ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 
قرار موقوفی تعقیــب را صادر و اعالم می گردد و در خصــوص اتهام متهم ردیف 
دو دادگاه با توجه و بررســی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شــده گزارش 
ضابطین و مرجع انتظامی شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی نحوه اظهارات متهم 
ردیف اول صفحات 33-42-43 و مالحظه پرینت مخابرات و شــرح قرار مجرمیت 
و کیفرخواست صادره پیوســتی و عدم حضور متهم و در نهایت عدم دفاع موثر از 
خویش اتهام متهم ردیف دوم ) حامد طاهری( را نسبت به آدم ربائی و ایراد ضرب 
و جرح عمدی را ثابت و محرز دانســته مســتنداً به مواد 2-621 از قانون مجازات 
اســالمی تعزیرات  و مــواد 2-462-488-709-710 از قانون مجازات اســالمی 
مصوب 1392 متهــم ردیف دوم را جهت بــزه آدم ربائی به تحمل 15 ســال حبس 
تعزیری و جهت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی و یــک حارصه باالی لب فوقانی در 
 ســمت چپ به پرداخت یک صدم دیه کامله و از نوع انتخابی در حق شاکی محکوم

 می نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم دایر بر مشــارکت در مخفی کردن 
شاکیه نظر به فقد ادله اثباتی الزم و کافی شــرعی و قانونی و عدم احراز ارکان بزه 
انتسابی مســتنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران و حاکمیت و 
اقتضاء اصل برائت حکم بر برائت وی را صادر و اعالم می گردد و در خصوص اتهام 
متهم ردیف دوم ) حامد طاهری( دایر بر تجاوز و زنای به عنف نظر به عدم حضور 
وی در جلسه دادگاه و اینکه امکان صدور رای غیابی وجود ندارد به لحاظ حق الهی 
بودن آن پرونده مفتوح می باشد رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع 
حادثه به مدت یکســال می باشد. م الف: 28655  شــعبه 3 دادگاه کیفری یک استان 

اصفهان )571 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

9/326 کالسه پرونده:1067/95 شماره دادنامه:1453-95/8/29 مرجع رسیدگی: 
 شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید قناعت به نشانی اصفهان

 خ شریف واقفی خ گلزار روبروی مسجد سیف اله خان مواد غذایی مجید با وکالت لیال 
هیبت الهی به نشانی اصفهان هتل پل چهار باغ باال مجتمع کوثر فاز یک ط 4 واحد 602، 
خوانده: رضا ایمانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای مجید 
قناعت به طرفیت آقای رضا ایمانی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 285150 -93/8/12 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/970/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک  موصوف )93/8/12(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:28625 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )306 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/327 کالسه پرونده 625/95 شماره دادنامه: 761/95-95/9/20 تاریخ رسیدگی: 
95/9/14 مرجع رسیدگی: شعبه 41 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
تیمور زنگنه فرزند محمد حسین به نشانی اصفهان خ فروغی کوچه امیر کبیر ابوذر 
غربی پالک 35، خوانــدگان: 1- محمد حافظ فرقان فرزند علی 2- حســین حاجیان 
حسین آبادی فرزند رضا هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خواندگان 
به انتقال رسمی اتومبیل زانتیا به شماره شهربانی 144د 36 ایران 13 مقوم به یکصد 
و بیست میلیون ریال،  گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:  
در خصوص دعوی آقای تیمور زنگنه بــه طرفیت 1- محمد حافظ فرقان فرزند علی 
2- حسین حاجیان حســین آبادی فرزند رضا به خواسته الزام به انتقال رسمی یک 
دستگاه خودروی زانتیا مدل 1386 به شماره انتظامی 144د 36 ایران 13 به انضمام 

مطلق خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه مدارک پیوست از 
جمله برگه سبز و تادیه نقل و انتقال و سند مالکیت خوانده ردیف دوم به عنوان مالک 
خودرو موضوع پرونده محرز و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی، شورا 
با توجه به مدارک ابرازی خواهان و با توجه به مسلســل ایــادی انتقاالت صورت 
گرفته، من حیث المجموع دعوی خواهان را ثابت تشــخیص داده و مستنداً به مواد 
10-219-220-221-223-225 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی خودرو با مشــخصات فوق و همچنین مبلغ 3/240/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و نشــر آ گهی در حق خواهان صادر و نسبت به خوانده ردیف اول 
 به لحاظ عدم مالکیت رســمی، مســتنداً به مواد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی

 مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و پس 
از ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:28650 شــعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 

)359 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350501303 دادنامــه:  شــماره   9 /328
9509980350500229 شماره بایگانی شعبه: 950235 خواهان: آقای علی شیری 
فرزند خیراله با وکالت آقای سید هادی حسینی فرزند سید حسین به نشانی شهرضا 
چهار راه شــهرداری مجتمع زنبق طبقه دوم، خوانده: آقای نریمان تنباکویی فرزند 
مهدی به نشــانی اصفهان- خ شیخ صدوق شــمالی خ شیخ مفید ســاختمان عقیق 
طبقه 1 واحد 1 پ 1 همراه 09132209202، خواســته: اعســار ازپرداخت محکوم 
به، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای 
علی شیری فرزند خیراله به طرفیت آقای نریمان تنباکویی فرزند مهدی به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 501199 مورخ 1393/8/4 که متضمن 
محکومیت خواهان به پرداخت 631/104/090 ریال و متفرعات آن اســت دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و حسب اظهارات وکیل خواهان، نامبرده در حال حاضر 
دانشجو است و مخارج ایشــان را پدرش پرداخت می کند و کار و معاش مشخص 
ندارد، شهود ضمن حضور در جلسه دادگاه و تایید مطالب فوق الذکر به عدم بضاعت 
مالی خواهان گواهی نموده خوانده حاضر نشــده و دلیل معــارض به دادگاه ارائه 
ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 10 
و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن پذیرش اعسار از پرداخت محکوم 
به با توجه به جوانی و امکان کار و تالش برای پرداخت بدهی نامبرده را به پرداخت 
100/000/000 ریال از وجه محکوم به به صورت نقد و مابقی ماهیانه 10/000/000 
ریال تا استهالک کامل بدهی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در این شعبه است.   م الف: 28661  شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/354 شماره صادره: 1395/43/299783 نظر به اینکه سند مالکیت 362/14 سهم 
مشاع از 5856 سهم ششدانگ پالک ثبتی شــماره 4207 فرعی از 18 اصلی واقع در 
بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 232238 در صفحه 191 دفتــر امالک جلد 1040 به نام 
رضا حیدری تحت شــماره چاپی مسلســل 720477 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 15894 مورخ 1395/7/27 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 47551 مورخ 
1395/7/25 به گواهی دفترخانه 112 اصفهان رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به اســتناد تبصــره 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 مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 26444 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )231 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

9/355 شــماره صادره : 1395/43/307810 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب ساختمان مســکونی تجاری پالک شــماره 31/9576  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهــره دادخواه تهرانی،ش.ش 
2038 فرزند حسن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/10/18 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/9/25 م الف: 29216 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
حرکت دستان بیماران قطع نخاعی با روبات ایرانی

ساخت ماهواره سنجش از دور 
با همکاری روسیه آغاز شد

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات از نهایی شــدن 
 قرارداد ســاخت یــک ماهــواره ســنجش از راه دور 
با همکاری کشــور روســیه خبر داد. محمود واعظی 
در مراسم اختتامیه ســیزدهمین اجالس کمیسیون 
مشــترک همکاری های میان جمهوری اسالمی ایران 
 و فدراســیون روسیه گفت: نقشــه راه روابط اقتصادی 
دو کشور ایران و روسیه بعد از چند روز از برگزاری این 

اجالس، آماده شده که امروز به امضا می رسد. 
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات اظهــار کرد: توافق 
ما برای ساخت یک ماهواره ســنجش از راه دور نهایی 
شده که سند آن امروز امضا می شــود و کار ساخت آن 
از فردا شروع می شــود. وی با اشــاره به مالقات های 
متعددی که روسای جمهوری دو کشور با هم داشتند، 
افزود: آخرین ایــن مالقات ها در جریان اجالس ســه 
جانبه ایران، روســیه و آذربایجان در باکو بود که در آن 
 اجالس تصمیم گرفته شد که با سرعت روابط اقتصادی 
دو کشور گسترش پیدا کند و تاکید دو رییس جمهوری 
بر این بود که اجالس کمیســیون مشــترک دو کشور 
بتوانــد موانع میان دو کشــور را برطرف کند و نقشــه 
راهی را برای آینده دو کشــور تهیه کند. رییس طرف 
 ایرانی اجالس کمیسیون مشترک همکاری های ایران 
و روسیه با بیان اینکه عالوه بر سند کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، هشت سند دیگر 
نیز امضا می شود، گفت: امضای دو سند بانکی، امضای 
 سند میان ســازمان اســتاندارد و آژانس مقررات فنی 
و اندازه شناســی روسیه و ســند حوزه همکاری های 
انرژی از جمله این اسناد اســت. واعظی همکاری های 
بخش خصوصی ایران و روســیه را در حال پیشــرفت 
اعالم و تصریح کرد: دو پروژه بســیار مهمی که از سال 
گذشته مذاکرات آن شروع شده با حدود نزدیک به 2/5 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری مربوط به احداث نیروگاه 
 حرارتی بندرعباس و برقی کردن خط راه آهن گرمسار 
به اینچه برون است که بعد از تصویب در هفته گذشته 

در هیئت دولت، امروز به امضا می رسد.

بازی های نوســتالژی دهه90 میالدی و اوایل قرن جدید، یکی 
از دغدغــه های اصلی گیمرهــای قدیمی تر اســت که معموال 
 مجبورند برای تجربه مجدد آنها دســت به دامان شــبیه سازها 

و اموالتورهای غیر قابل اتکای کامپیوتری شوند.
 اگرچه برخی از کنســول هــای قدیمی مانند میکرو و ســگا را 
می توان هنوز در بازار پیدا کرد، امــا پیدا کردن تمام بازی های 

لذت بخش دوران قدیم کاری بس دشوار و محدود است.
 حــاال خبــر خــوب اینکــه اســتارتاپ کوچکــی بــه نــام

 » RetroEngine Sigma « کنســولی بــه نــام Doyodo
طراحی کرده کــه تمام بازی های 28 کنســول قدیمی را برای 

مخاطب به ارمغان می آورد.
این کنســول بســیار کوچک به ســادگی هــر چه تمــام تر 
 همه بــازی هــای نوســتالژیک دوران گذشــته را به وســیله 
 شــبیه ســاز جایگذاری شــده اختصاصی ســیگما پردازش 
 می کند و در بهترین و سریع ترین زمان ممکن در اختیار کاربر 

قرار می دهد.
کنسول نقره ای رنگ و خاطره انگیز سیگما از 4 هسته پردازشی 
با فرکانــس 1/2 گیگاهرتز برخوردار بــوده و 512 مگابایت رم 
دارد. از طرفی در دو نســخه 16 یــا 32 گیگابایتی برای ذخیره 

بازی ها عرضه می شود.
ســیگما به کمک پورت HDMI به تمام تلویزیون های امروزی 
 USB 4 ( متصل شــده و به لطف دو پورتK حتی با رزولوشن (
تعبیه شده در جلوی بدنه، می توان چند مدل کنترلر مختلف را 

به آن متصل کرد.
البته الزم به ذکر است که نسخه پیش فرض این کنسول همراه 

با یک کنترلر مشابه با پلی استیشن دو عرضه می شود.
نکته جالــب توجه جایی اســت که شــرکت ســازنده با درج 
 ایــن کنســول در وب ســایت Indiegogo جهــت گرفتن 
ســرمایه گذاری عمومی، رقم20 هزار دالر را برای آغاز توسعه 
انبوه آن در نظر گرفته بود؛ اما سیگما با استقبال شگفت انگیزی 
مواجه شــده و در حال حاضر330 هزار دالر پشــتیبانی مالی 

گرفته است.
گفته می شــود کنســول بازی های نوســتالژیک ســیگما که 
 تنها50 دالر قیمت دارد، اواسط سال 2017 میالدی روانه بازار 

خواهد شد.

سیگما 
خاطره سازترین خواهد شد

 فناورانه

 طرح » ســاخت و کنترل روبــات پوشــیدنی « حاصل تالش 
 » اسماعیل محمدی فالورجانی « و » محمدعلی اسماعیلی «

دو دانشــجوی کارشناسی ارشد دانشــکده مهندسی مکانیک 
دانشــگاه صنعتی شریف اســت که موفق به کســب رتبه دوم 
پژوهش های کاربردی هجدهمین جشــنواره جوان خوارزمی 
شــد. محمدی فالورجانی در گفــت و گو با خبرنــگار علمی 
 ایرنا اظهار داشــت: با توجه بــه تعداد باالی افراد ســالخورده، 
 از کار افتــاده و دارای ناتوانــی فیزیکــی ماننــد کاهــش 
یا عدم عملکرد در شــانه، آرنــج و مچ که بــه دالیل مختلفی 
همچون آســیب، جراحــی های ورزشــی، جراحی ســتون 
 فقرات یا ســکته ایجاد می شــوند، نیــاز به طراحــی روبات 
در ایــن زمینه احســاس مــی شــد. وی خاطرنشــان کرد: 
 بیماران ضایعــه نخاعی با ســطح ناکامل گردنــی، جانبازان 

یا افرادی که دســت آنها به دالیل مختلــف در حرکت مفاصل 
 شــانه، آرنج و مچ ناتوان شــده یا بازه حرکتــی محدودی پیدا 
کرده اســت، می توانند به کمک روبات پوشــیدنی ســاخت 
ما، حرکت دســتان خود را باز پیدا کنند. ایــن محقق جوان در 
تشریح کاربردها و ویژگی های این روبات پوشیدنی گفت: این 
روبات بر روی دست بیمار بسته می شود و به محض اراده بیمار 
برای حرکت دســت، روبات مســیر حرکت را تشخیص و ادامه 
حرکت را انجام خواهد داد که ایــن عمل باعث تحریک اعصاب 
و جلوگیری از تنبل شدن عضالت درگیر و به مرور زمان افزایش 
بازه حرکتی شانه، آرنج و مچ می شــود تا اینکه دست، حرکت 
 نرمال خود را بــدون نیاز به کمک روبات پیــدا کند. وی درباره 
تفاوت های این روبات با نمونه روبات های پوشــیدنی خارجی 
گفت: عــالوه بر بومی ســازی و قیمــت مناســب، مهم ترین 

ویژگی های روبات ما این اســت که ورودی حرکت را از طریق 
سیگنال های عضالنی دســت بیمار می گیرد و سپس روبات، 
دســت ها را در جهت دلخواه بیمار حرکت می دهد و تحریک 
اعصــاب ماهیچه ها به مــرور زمان موجب می شــود بازوهای 
حرکتــی با گذشــت زمان بــه حالت نرمــال خــود برگردد. 
 محمــدی فالورجانی یادآور شــد: دســتگاه هــای خارجی 
به صورت خــودکار، حرکت را بــرای بیمار انجــام می دهند 
که ممکن اســت بیمار خسته شــود یا زیر دســتگاه، خوابش 
 ببرد درصورتــی که روبــات مــا، ورودی حرکــت را از بیمار 
می گیرد و به بیمار می گوید اراده کن تا دستت را حرکت بدهی 
و از آنجا به بعد، روبات به فــرد کمک می کند و یک هیجان هم 
در بیمار ایجاد می کند. وی قابلیت حمل توســط بیمار را یکی 
دیگر از مزیت های این روبات پوشیدنی ذکر کرد و گفت: بیمار 
برای استفاده از این دســتگاه نیاز به مراجعات متعدد به مرکز 
توانبخشی ندارد و کافی است یک بار مراجعه کرده و دستگاه را 
خریداری یا کرایه کند. این دانشجوی جوان تصریح کرد: برای 
فعال سازی روبات، کافی است که سیگنال از مغز به عضله ارسال 
شود و حتی اگر فرد دستش هم قطع شــده باشد، می توانیم از 
الکترود به عنوان پروتز استفاده کرده و به اندام های باالیی، آنجا 
که اعصاب رد شده است متصل کنیم و فرد همین که فکر کند 
که می خواهد دســتش را حرکت دهد روبات برایش این کار را 
 انجام دهد. به گفته این مبتکر جوان، روبات پوشــیدنی اکنون 
به مرحله تولیــد نمونه نیمه صنعتی رســیده اســت و پیش 
 از ایــن حــدود 25 بیمــار در مراکــز مختلــف توانبخشــی 
 با اســتفاده از آن تســت شــده و به بهبودی باالی90 درصد 

رسیده اند. 
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن روبــات بــرای فلــج باالتنــه 
و به حرکت درآوردن دســت کاربــرد دارد، دربــاره قیمت آن 
گفت: قیمتی کــه برای یک روبــات کامل پوشــیدنی درنظر 
گرفتیم 30 میلیون تومان اســت که اگر بیمــار بخواهد فقط 
 برای مچ دست اســتفاده کند بین ســه تا پنج میلیون تومان 
 و بــرای آرنــج بین پنــج تا هفــت میلیــون درنظــر گرفته 

شده است. 
 هجدهمین جشــنواره جوان خوارزمی با معرفی 16 طرح برتر 
 در بخش دانش پژوهــان و فناوران ) ویژه افراد زیر 35 ســال ( 

و 33 طرح دانش آموزی برگزارشد.

این روبات 
بر روی دست 

بیمار بسته 
می شود

 و به محض 
اراده بیمار 

برای حرکت 
دست، روبات 

مسیر حرکت را 
تشخیص و ادامه 

حرکت را انجام 
خواهد داد

حرکت دستان بیماران قطع نخاعی با روبات ایرانی

دو دانشجوی صنعتی شریف با ساخت روبات پوشیدنی، امکانی فراهم کردند که افرادی که مفاصل دست آنها دچار 
ناتوانی یا محدودیت حرکتی شده است، با اراده و فرمان مغز، دست شان را به حرکت درآورند.

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری و معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور از10 ایــده برتر تقدیر به عمل آمد. 
جشنواره شناســایی و توانمندســازی ایده های برگزیده 
با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم و دکتر ســتاری معاون 

علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شد. 

در این مراسم از10 ایده برتر تجلیل به عمل آمد. 
اسامی این 10 ایده به این شرح است:

1- جداســاز لرزه ای کینماتیــک الهام گرفته از ســتون 
 فقرات انسان. 2- طراحی و ساخت یک روبات برای کمک 
به کودکان مبتال به اوتیســم. 3- تولید کربوکسی میتیل 

ســلولز از خمیر رنگبری شــده باگاس ایران. 4- طراحی 
قلم هوشمند تشــخیص ناهنجاری های آناتومیکی بدنی. 
5- تولید نانو نما. 6- شــاه کلید )دســته کلید هوشمند(      
 7- سیســتم چرخش چراغ هــای جلو خودرو متناســب 
با فرماندهی سرپیچ ها. 8- علوفه خردکن تمام اتوماتیک با 
سیستم برشی شانه ای. 9- آی برند.10- سامانه هوشمند 

تراکنش مالی ) پی پول (.

معرفی 10 ایده برتر با حضور معاون علمی رییس جمهور
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پیشنهاد سر دبیر: 
خاطره تلخ شکیبا از اصفهان

اخبار

نمایش کمدی »آقای همسر، خانم شوهر 1 و 2« به نویسندگی 
و کارگردانی علی قیومی روز گذشــته در سینما فلسطین روی 

صحنه رفت. 
کارگردان این نمایش در گفت  وگو با ایمنا از اجرای ســری اول 
و دوم نمایش »آقای همســر، خانم شــوهر« خبــر داد و گفت: 
این نمایش که ســری اول و دوم آن پیش از ایــن به ترتیب در 
فرهنگسرای خانواده و باغ نور اجرا شــده بود این بار به صورت 

متوالی در سینما فلسطین اجرا می شود.
علی قیومی تصریح کرد: با توجه به اینکه اکنون در حال تمرین 
برای آماده کردن قسمت سوم این نمایش در بهمن ماه هستیم، 

تصمیم به اجرای مجدد این دو سری گرفتیم.
وی افزود: داستان ســری اول این نمایش طنز، روایتگر زندگی 
پســری به نام فراز اســت که در فضای مجازی با دختری به نام 
شهره آشنا شــده و با وجود مخالفت خانواده اش با او ازدواج می 
کند و در سری دوم، این زوج که می خواهند برای تفریح بیرون 
بروند، با مشــورت خانواده تصمیم می گیرند بــه پارک بروند و 
همین تفریح به ازدواج مادر پدرام و پدر شهره ختم می شود. در 
سری سوم نیز داستان با پیشــنهاد رفتن به سفر زیارتی از سوی 

بزرگ خانواده آغاز می شود...
قیومی همچنین بیان داشت: در این نمایش من به همراه سعید 
یاردوستی، اسماعیل ســلمانی، ایمان نظیفی، ابراهیم رحمانی، 
عباس جلیل زاده و رضا کریمــی ایفای نقش می کنیم و افرادی 
چون علی شــهباز تهیه کنندگــی، علی مکارمی اجــرا، حامد 
عزیزی موســیقی متن و مهدی غالمی نیــز طراحی گرافیک و 

دکور را بر عهده دارند.
عالقه مندان برای دیدن این نمایش کمــدی می توانند با تهیه 
بلیت از ســایت rasaconcert.com تا 3 دی ماه و ســپس از 
13  تا 20 دی ماه، رأس ســاعت 20:30، به ســینما فلسطین 

مراجعه کنند.

سرپرست کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 3 میلیون و 200 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان 

برای مطالعه 200 هزار عضو آن وجود دارد.
امیر هالکویــی در آییــن افتتاح کتابخانه شــهدای گلشــهر 
اظهارداشــت: شهرســتان گلپایگان دارای 6 کتابخانه اداری و 

نهادی است.
 وی با بیان اینکه اســتان اصفهان به لحاظ داشتن سرانه فضای 
مطالعه، تعداد عضویت و تعداد کتاب حائز رتبه اول در ســطح 
کشور است، افزود: در حال حاضر اســتان اصفهان دارای 976 
کتابخانه اداری، 176 کتابخانه نهادی، 112 کتابخانه مشارکتی 

و 4 کتابخانه مستقر است.
سرپرســت کتابخانه هــای عمومی اســتان اصفهــان فضای 
فیزیکی، تعــداد کتاب، کتابــدار و کتاب خــوان را رکن اصلی 
کتابخانه دانســت و بیــان کرد: اکنــون 50 هــزار جلد کتاب 
 دیجیتال و 14 هزار جلــد کتاب گویا در کتابخانه های اســتان

 وجود دارد.
 هالکویی خاطرنشان کرد: کتابخانه شــهدای گلشهر به سامانه 
جامعه مدیریت اطالعاتی کشور متصل است و از فضای مطالعه 
از 2 هــزار و 200 کتابخانه کشــور برای اعضای ایــن کتابخانه 

فراهم شده است.

سید مصطفی حســینی مدیرکل امور ســینمایی حوزه هنری 
اصفهان گفت: فیلم ســالم بمبئی بــا توجه به اســتقبال زیاد 
مخاطبان و رتبه نخست فروش روزانه فیلم، بر پرده 5 سینمای 

استان اصفهان اکران شده است.
وی افزود: ســالم بمبئی با بازی محمدرضا گلزار و به کارگردانی 
قربان محمدپور تمام ســانس های ســینما ســاحل را به خود 
اختصاص داده و در ســالن دو سینما ســپاهان نیز اکران شده 

است.
مدیرکل امور ســینمایی حــوزه هنری اصفهان بــا بیان اینکه  
ســالم بمبئی در ســانس 20:30 ســینما فلســطین و سالن 
شــماره یک ســینما فرهنگ فوالدشهر و ســالن یک مجتمع 
سینمایی کاشــان اکران شده اســت، بیان داشــت: در سالن 
اصلی ســینما ســپاهان فیلم آس و پاس بــه کارگردانی آرش 
معیریان به روی پرده رفته است و در ســاعات 16:30 و 1۸:30 
 نیز فیلم یتیم خانه ایــران به کارگردانی ابوالقاســم طالب زاده

 اکران می شود.
وی ادامــه داد: همچنین بجز ســانس 20:30 فیلــم نفس به 
کارگردانی نرگس آبیار در سینما ساحل اکران در بقیه سانس ها 
شده است و در سینما یاسمن شــاهین شهر و سالن سه مجتمع 

سینمایی کاشان نیز  فیلم آس و پاس اکران شده است.
حســینی بــا بیــان اینکــه همچنیــن در ســالن دو مجتمع 
ســینمایی کاشــان فیلم نفس و در ســینما بهار شــهر گز نیز 
 فیلم آس و پاس اکران شــده اســت، گفت: در نخستین اکران

 فیلــم مردمی فیلــم نفــس در این هفتــه، مهــران احمدی 
 بازیگــر و نرگس آبیــار کارگردان فیلم در ســینما فلســطین

حضور یافتند.  
 وی تاکیــد کــرد: فیلــم ســالم بمبئــی جمعــه گذشــته 
 بــا فــروش 600 میلیونی در کشــور، رکــورد فــروش روزانه

 فیلــم را جا به جا کــرد و رتبه دوم و ســوم بیشــترین فروش 
 روزانــه نیز بــه ترتیب به من ســالوادور نیســتم و فروشــنده 

اختصاص دارد.

»آقای همسر، خانم شوهر 1 و 2«
 به سینما فلسطین می آیند

سرپرست کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبرداد:

وجود 3 میلیون و 200 هزار جلد 
کتاب در کتابخانه های استان اصفهان

مدیرکل امور سینمایی حوزه هنری اصفهان:

سالم بمبئی بر پرده ۵ سینمای 
اصفهان جای گرفت

پس از حواشی به وجود آمده برای ســریال ماه و پلنگ و اظهارات عجیبی که 
کارگردان این فیلم انجام داده و اعالم کرده که از ادامه ســاخت این ســریال 
منصرف شده است ، مدیر تولید سریال »لیسانســه ها« از پخش این سریال 
پس از پایان یافتن سریال ماه و پلنگ خبر داد.وحید مرادی مدیر تولید سریال 
»لیسانسه ها« گفته است: این سریال از 4 دی ماه به جای »ماه و پلنگ« روی 
آنتن شبکه سه می رود و تاکنون نزدیک به 30 درصد از این سریال ضبط شده 
است.این سریال تلویزیونی که کارگردانی و نویسندگی آن را سروش صحت، 
هنرمند خوش ذوق اصفهانی بر عهده دارد، در 60 قســمت تولید و شب ها از 

شبکه سه سیما به روی آنتن می رود.
در خالصه داستان این سریال آمده است: حبیب وضع مالی مناسبی دارد ولی 
به علت ضعف در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانســته همسری انتخاب 
کند. مسعود در آستانه ازدواج است ولی مشــکالت زیادی او را از آغاز زندگی 
مشــترک دور می کند. مازیار فرزند خانواده ای پر تنش و گرفتار است و فکر 

مهاجرت در سر دارد. حبیب و مازیار و مسعود سه رفیق لیسانسه هستند.

ســریال طنز تلویزیونــی »پاورچین« بــا ارتقای کیفیــت تصویر 
و رنــگ در قالب بســته هــای 75 دقیقه ای پنج شــنبه شــب ها 
در شــبکه پنج پخش خواهد شــد. به نقل از روابط عمومی رسانه 
 ملی؛ این ســریال به صورت هفتگی و در نسخه های بلند باز تدوین 
 شــده و ایــن هفتــه بــه مناســبت ایــام میــالد بــا ســعادت 
پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( پنجشــنبه، جمعه و شنبه 
در جدول پخش برنامه های این شــبکه قرار  گرفته اســت . در این 
ســریال طنز جمعی از هنرمندان همچون مهــران مدیری، جواد 
رضویان، سحر زکریا، سیامک انصاری، محمدرضا هدایتی، شقایق 
دهقان، ســحر ولدبیگی، سعید پیردوست، ســاعد هدایتی و وحید 
مهین دوســت به ایفای نقش پرداخته اند.  سریال طنز »پاورچین« 
از امشــب، به مدت سه شب ســاعت 20:30 دقیقه برای مخاطبان 
پخش می شود و پس از آن به صورت هفتگی، پنجشنبه شب ها به 

نمایش در می آید.

»لیسانسه ها« به 
تلویزیون می آیند

مهران مدیری پاورچین 
پاورچین به شبکه پنج می آید

هنرمندان

خواننده مســلمان دانمارکی در اختتامیه دومین جشنواره 
بین المللی موسیقی »پیامبر مهربانی« برای اولین بار قطعه 

»شنیدم« را اجرا می کند.
علی الهادی خواننده مســلمان دانمارکــی ضمن اعالم  این 
خبر افزود: طبق برنامه ریزی هایی که از سوی ستاد برگزاری 
دومین جشــنواره بین المللی موســیقی »پیامبر مهربانی« 
صورت گرفته قرار بر این اســت که در مراسم اختتامیه برای 
اولین بار از قطعه »شنیدم« رونمایی کنم که این قطعه الهام 
گرفته از نامه آیت ا... خامنه ای به جوانان اروپاست که در دو 

بخش فارسی و انگلیسی به مخاطبان ارائه می شود.
وی ادامه داد: این قطعه موســیقی که خودم به شدت با آن 
ارتباط خوبی برقرار کرده ام  برگرفته از ریتم های موســیقی 
شرقی و خاورمیانه و مقام های موســیقی کردی و فارسی و 
دربرگیرنده فضایی است که فکر می کنم هم به لحاظ محتوا 
و هم به لحاظ ملودی با اســتقبال مخاطبان مواجه شود. به 
هر حال من برای اولین بار اســت که به ایران آمدم و البته که 
دوست داشتم به طور کامل در جشــنواره »پیامبر مهربانی« 
حضور داشــته باشــم اما به دلیل اینکه برنامه ریزی سفرم 

به گونه ای بود که در ابتدا به زیارت بــارگاه امام رضا )ع( در 
مشهد و سپس مرقد مطهر حضرت معصومه )س( می رفتم، 
بنابراین این امکان فراهم نشــد تا در ایام جشنواره نیز برنامه 

اجرا کنم.
الهادی در ادامــه صحبت های اظهار کرد: بــه نظر من وقت 
آن فرا رسیده که بتوانیم شــخصیت بسیار ارزشمند و واالی 
حضرت محمد )ص( را بــه عنوان یک الگــو در تمامی دنیا 
معرفی کنیم و این خأل جدی اســت که هم اکنون از نگاه ما 
شــیعیان وجود دارد و همه باید تالش کنیم تا چهره مهربان 
و عزیز پیامبر گرامی اســالم)ص( را با زبان هنر و موسیقی به 
دنیا معرفی کنیم. هدف من به عنوان یک خواننده مســلمان 
این است که بتوانم به سهم خود موضوع انتظار و فرج آقا امام 
زمان )عج( را به دنیا نشــان دهم کما اینکه بر این باورم هنوز 

خیلی کارها مانده که باید آنها را انجام دهیم.
این خواننده بیان کرد: من ســال ها دنبال کسی می گشتم 
که معنای خلقتم را از طریق او جســت وجو کنم و در نهایت 
به شخصیتی واال و الهی برخورد کردم که نامش محمد )ص( 

است؛ او به راستی پیامبر مهربانی هاست .

ثریا قاســمی بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون 
ایران از حمایت نکردن خانه ســینما از سینماگران 

سخن به میان آورد.
ثریا قاسمی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در 
ارتباط با حمایت از همــکاران خود به خبرنگار حوزه 
فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، گفت: تجلیل و تقدیر 
از هنرمندان زیبا و قشنگ است و  مانند حمایت پدر 
و مادر از فرزندانش می باشــد  ولــی در مجموع این 
قبیل حرکت ها تسکین لحظه ای، شــبانه و روزانه 

است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه هنرمندان مشکالت 
عدیده ای دارند، افزود: باید این مشــکالت نظام مند 
و قانونی حل شــود، هنرمندان تا یک مقطع ســنی 
می توانند به ایفای نقــش بپردازند و پــس از آن به 
لحاظ توان بدنــی دیگر قادر به بازی مانند گذشــته 
خود نیســتند و الزم اســت در این زمان یک نهاد یا 

ارگان به داد هنرمندان بیکار و بیمار برسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان اصفهان 
گفت: هر یک از کتاب فروشــی های اســتان که در 
طرح های تابســتانه یا پاییزه فروش کتاب شــرکت 
کرده یا از ایــن پس در طرح های بعــدی از این نوع 
شرکت کنند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.

حجت االســالم حبیب ا... ارزانی اظهــار کرد: کتاب 
و کتاب خوانــی یکــی از مهم تریــن ارکان فرهنگ 
و تمدن هر جامعه اســت که زمینــه انتقال دانش و 
تجربه به نســل های بعــد و ارتقای ســطح دانش 

انسان ها را فراهم می کند.
وی افزود: اســتان اصفهان همواره به داشتن مردان 
و زنــان بزرگی کــه در مناطق مختلــف افتخارات 
 بزرگی را به ثبت رســانده اند به خود بالیده اســت و 
شهرســتان شــهرضا نیز کــه از شهرســتان های 
هویت ساز اســتان اســت به عنوان بخش مهمی از 

شناسنامه فرهنگی این استان می درخشد.

خواننده دانمارکی قطعه »شنیدم« را می خواند؛

در وصف »پیامبر مهربانی« 
ثریا قاسمی: 

خانه سینما، کاری برای کسی 
انجام نمی دهد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  مطرح کرد:

اعالم شرایط معافیت مالیاتی 
برای کتاب فروشی ها

چهره ها خبر 

سید شــهرام شــکیبا یکی از همین  شــاعران به حساب 
می آید و عالوه بــر خصوصیاتی که ذکر کردیــم، توانایی 
بســیار باالیی نیز در اجرای برنامه های صدا و سیما دارد.

جالب اســت بدانید که شــکیبا در برنامه های تلویزیونی 
هم این خصوصیــت را دنبال می کند و پــس از حضور در 
برنامه های شــاد و مفرحی همچون قند پهلو، اخیرا اجرای 
برنامه قدمگاه ویژه ایام اربعین را نیز روی آنتن شــبکه اول 

سیما برده است. وی اخیرا برای 
اجرای یک برنامــه آیینی 

به اصفهان ســفر کرده 
بــود که در حاشــیه 
ایــن حضــور ایمنا 
وی  با  گفت و گویی 

انجام داده است. 
شـــکیبا   آقای 
را  شــما  مردم 
بــا شــعر طنز 
ولی  می شناسند، 
شما  آیینی  اشعار 

بســیار  هم 

چشــمگیر و دلنواز است. شــما خودتان را شاعر 
آیینی می دانید یا شاعر طنز پرداز؟

در جواب این ســوالتان باید بگویم که سابقه سرودن شعر 
آیینی برای من تقریبا همزمان با سابقه شاعری ام می باشد 
اما شعر طنز برای من شهرت بیشتری آورد، به این علت هم 
بسیاری مرا یک شاعر طنزپرداز می دانند.واقعیت این است 
که با شعر کالسیک  شروع کردم و از همان ابتدا به کارهای 
مذهبی و آیینی روی آوردم و به قول سعدی که گفت :» هر 
چه گفتیم از حکایت دوســت / همه عمر از آن پشیمانیم«. 
در کل موضوع شعر برای من در هر دو حالت اهمیت دارد، 
اگر بناست مردم مرا بشناســند، بهتر است به نام یک شاعر 

بشناسند، حاال چه با شعر طنز و چه اشعار آیینی.
شــعر گفتن برای اهل بیت)ع( به نظرتــان نیاز به 
انگیزه دارد؟ و اینکه انگیزه شــما از گفتن اشــعار 

آیینی چه چیزی بوده است؟
اصال مگــر در این عالم کار بــدون انگیزه موجود اســت؟ 
طبیعتا بدون انگیزه کســی کاری انجام نمی دهد، وقتی 
شــما خودتان را در برابر ضوابط  مقدسه )س( می 
بینید، ناگزیــر از مــدح گفتن در مــورد آنها 
هســتید و وقتی با مصائب اهــل بیت)ع( رو 
به رو می شوید ناگزیر هســتید از بازگویی 
مصائب و ســرودن مرثیه.وقتــی بزرگانی 
هســتند که صاحبان این عالــم و بزرگان 
این عالمند طبیعتا شــما نسبت به آنها بی 
واکنش نیســتید، چه در شــادی و چه در 
مصائب آنها و این انگیزه تمام کسانی است 

که در این عرصه شعر می گویند.
وضعیت فعلی شعر آیینی را چطور 

ارزیابی می کنید؟

وقتی شما در مورد کســانی حرف می زنید که در این عالم 
مظهر کمال هستند ،هیچ انســانی به عنوان موجودی که 
به هر حال ناقص اســت نمی تواند درباره مظهر کمال نظر 
قطعی بدهد. طبیعتا ما هرگز به مطلــوب واقعی نخواهیم 
رسید، چه در موضوع مدح و چه در موضوع مرثیه ، به خاطر 
اینکه با آن حقیقت فاصله چشمگیری داریم. در این زمینه 
نمی توان نظر قطعی داد و قطعا هرگز بــه جایی نخواهیم 
رســید و ما فقط در واقع خودمان را آرام کرده و سعی می 
کنیم یک ذره پاسخ به خواســته های خودمان دهیم و اال 
شعری که ما می گوییم نه در حد رسای اهل بیت)ع( است 
و نه در حد ثنای ایشــان.موجود ناقــص نمی تواند درباره 
موجود کامل نظــر قطعی بدهــد، بنابرایــن هرگز به حد 

مطلوب شعر آیینی نمی رسیم.
سرودن شــعر آیینی تا چه حد نیازمند به مطالعه 
 تاریخ و آشــنایی با ســبک زندگــی و احادیث

 اهل بیت)ع( است؟
برای سرودن شعر آیینی شما موظف هســتید که کامال با 
موضوع تاریخ، مقاتل و متون مذهبی، مشــخصا در مرثیه 
آشنا باشــید. برای مدح هم همین طور است ،باید روایات و 
احادیث را بشناسید، اگر با اینها آشــنا نباشید و شناختی 
نداشــته باشــید، پس درباره چه چیز مــی خواهید حرف 
بزنید؟ مگر می شــود من در مورد موضوعی خلق اثر کنم 
که اطالعی از آن ندارم؟ طبیعتا شــاعر آیینی باید کامال تا 
جایی که می توانــد وقت و جان خــودش را در اختیار این 
موضوعات قرار دهد و جان خودش را بــا دریافتن مفاهیم 

عمیق مذهبی برای سرودن شعر آیینی تابناک کند.
جشــنواره های متعددی در زمینه شــعر برگزار 
می شود، به نظرتان این جشــنواره ها در شناسایی 
جوانان مستعد چه نقشــی دارد؟ اصال با برگزاری 

چنین برنامه هایی موافقید؟
کسی نمی تواند با برگزاری برنامه هایی از این دست مخالف 
باشد. این ساده انگاری اســت که بگوییم این برنامه ها هیچ 
فایده ای ندارد، این برنامه ها فقط اســتعدادها را کشف می 

کند که به نظر من نباید استعدادها را کشف و خنثی کنیم.
این برنامه ها در حد شناســایی بســیار موثر است ولی بعد 
از این، پــرورش هر کدام از این چهره های کشــف شــده 
مطرح می شود که متاســفانه در جشنواره ها به این مسئله 
پرداخته نمی شود. ممکن است در حد یک کارگاه و یا یک 
جلسه انجام شود ولی ارتباط دائم با شاعر جوانی که درباره 
این موضوعات کار می کند باعث پختگی او می شــود و این 
البته خود شــاعر است که باید برود و اســتادی پیدا کند و 
دســت به دامن او بشــود و دائما با او کار کند تا پیشرفت 

داشته باشد.
بهترین شعر آیینی که ســروده اید از نظر خودتان 

کدام است؟
 من هنــوز هــم همــان دو بیتی خــودم را کــه در مدح 
امیر المومنین)ع( گفتم بهترین شعر آیینی خودم می دانم.

الهی ای فلک دیگر نگردی / اگر گرد سر حیدر نگردی

الهی ای نفس بی ذکر موال /اگر از سینه رفتی برنگردی
این دو بیتی قریب به 17 سال پیش سروده شده ولی هنوز 
برای من بسیار دوست داشــتنی و ارجمند است ،بعد از آن 
شعر های دیگری گفته ام ولی به این دو بیتی عالقه خاصی 

دارم.
برای اجرا تا به حال به اصفهان آمده بودید؟

بله پیش تر هم به اصفهان آمده بودم و اجرا داشته ام.تجربه 
بســیار تلخی از یک برنامه تلویزیونــی در اصفهان دارم با  

تهیه کننده ای کــه برنامه 
ای برای قالی اصفهان تهیه 
کرده بود کــه تبدیل به یکی 
از تلخ تریــن تجربیات دوره 
کاری ام شــد.پروژه ناتمــام 
 ماند و حق و حقوق  هم ماند 

و بگذریم... .
برای برنامــه های صحنه ای 
هــم پیش تــر بــه اصفهان 
آمده ام ، چه برای برنامه های 
شــب شــعر و چــه بــرای 

برنامه های گوناگون دیگر.
ذوق هنری مردم اصفهان 
در زمینه شــعر را چطور 

ارزیابی می کنید ؟
طبیعتا مردم همه خطه های 
کشورمان دوســت دارند از 
آنها تعریف شــود و دوست 
دارند بگویند که آنها بهترین 

هستند. 
اصفهانی ها هم همین طور دوست دارند همه از آنها تعریف 
کنند و بگویند شــما بهترین اســتعداد هــا را در بهترین 

زمینه ها دارید...
البته سوال درباره تعریف از مردم اصفهان نبود!

بله بضاعت شــهر اصفهان هم مانند بقیه شــهر های ایران 
اســت و من تفاوتی بین شهرهای کشــورم نمی بینم. هر 
حرکتی که در جریان شعر در همه کشــور رخ می دهد در 
اصفهان هم همان حرکت وجود دارد ، نه چیزی کمتر و نه 

چیزی بیشتر و همه یک سیر طبیعی دارد.
تا بــه حــال دوســت داشــته ایــد در مورد 
 شــخصیت خاصی شــعر بســرایید امــا انجام 

نشده باشد؟
بله بارها و بارها خواسته ام درباره امیرالمومنین )ع( مدحی 
بســرایم، البته پیش از این هم ســروده ام ولی هیچ موقع 
برایم اغنا کننده نبوده و اساسا هر موقع برای ذوات مقدسه 
خواسته ام پا به دنیای شعر بگذارم دست خالی برگشته ام. 
حتی اگر چیزی سروده باشم گمان می کنم که به هیچ وجه 
نتوانسته ام به آن ســاحت  حتی در عالم خیال هم نزدیک 
شوم. هرگز خودم را برای سرودن شعر برای ذوات  مقدسه 

موفق ندیده ام.

سابقه سرودن 
شعر آیینی برای 

من تقریبا همزمان 
با سابقه شاعری 

ام می باشد اما 
شعر طنز برای من 

شهرت بیشتری 
آورد، به این 

علت هم بسیاری 
مرا یک شاعر 

 طنزپرداز 
می دانند

در حوزه شعر، شــاعران محدودی داریم که عالوه 
بر سرودن اشــعار طنز و حضور در برنامه های طنز، 
اشعار آیینی بسیاری هم ســروده اند، ولی این نوع 
ســرودن از نظرشــاعر مغفول مانده و مورد توجه 
قرار نگرفته و حتی وقتی شعری را مطالعه می کنیم 
و لذت می بریم و پس از مدت ها متوجه می شــویم 
شــاعری طنزپرداز آن را سروده اســت، باز هم 
باورمان بر این است که شعر متعلق به شاعر دیگری 

است.

به بهانه حضور مجری مطرح در دیار زاینده رود؛

خاطره تلخ شکیبا از اصفهان

قاب رسانه 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2027  | December 15, 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILPedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  2027 |  پنجشنبه  25  آذر   1395 |  15  ربیع االول 1438

پیشنهاد سردبیر:
بدعهدی آمریکا در مذاکرات هسته ای نمایان است

اخبار کوتاه

مدیر امور باغبانی اداره کل جهادکشــاورزی اســتان 
گفت: امســال 30 تن رب انار در این اســتان، تولید و 
روانه بازار مصرف شد.ابراهیم شــیرانی افزود: امسال 
یک هزار تن انار از انواع ربی، ربــاب، ملس و بادرود، از 
155 هکتار باغ بارور اســتان برداشت شد که 400 تن 
آن برای تهیه رب انار و مابقی بــه مصرف تازه خوری 
و تهیه فــرآورده های دیگــر مانند ناردنگ و ترشــی 
اختصاص یافت.وی با بیان اینکه بــه طور میانگین از 
هر 13کیلوگرم انار، یک کیلوگرم رب تهیه می شــود 
ادامه داد: رب انار تولید استان، به بازار داخلی و استان 

اصفهان ارسال می شود.
شــیرانی با بیان اینکه بیشــترین ســطح باغات انار 
چهارمحــال و بختیاری با 122 هکتار در شهرســتان 
کیار است اضافه کرد: روســتای دورک اناری از توابع 
بخش ناغان این شهرستان با 90 هکتار باغ، مهم ترین 

مرکز تولید انار در استان به شمار می رود. 
وی با اشــاره به کیفیت و طعم بســیار خوب رب انار 
استان افزود: پس از برداشت محصول انار از اواخر مهر 
تا اواخر آبان هر سال، مراســم پخت رب توسط بانوان 

به ویژه در روستای دورک اناری انجام می شود. 
به گفتــه شــیرانی، فرآینــد رب گیری انار شــامل 
دانه کــردن انار، آب گیــری دانه ها، پخــت آب انار و 

رب گیری است. 
گفتنی اســت حــدود 80 درصــد از خانــواده های 
روســتای 2 هزار نفری دورک انــاری، از طریق باغات 
انار امرار معاش مــی کنند. این روســتای زیبا که در 
120 کیلومتری شــهرکرد قرار دارد، به لحاظ کوچه 
باغ های اناری و آیین سنتی ناردنگ )رب گیری انار(، 
همه ساله میزبان گردشگران زیادی از سراسر کشور و 
به ویژه استان های همجوار مانند اصفهان و خوزستان 

است.

مدیر امور باغبانی اداره کل جهادکشاورزی استان:

 30 تن رب انار تولید 
و روانه بازار مصرف شد 

قاسم سلیمانی دشتکی سه شنبه شب در نشست با دانشجویان 
دانشگاه شهرکرد، ضمن تبریک ایام تولد پیامبر اسالم حضرت 
محمد مصطفی )ص( و هفته وحدت، اظهار کرد: در جشــن روز 
شــانزدهم آذرماه که در این دانشــگاه برگزار شد، چون فرصت 
بســیار کم بود و به وقت نماز ظهــر به افق شــهرکرد نزدیک 
می شدیم و همچنین احســاس کردم که جمع خسته هستند، 
ترجیح دادم پاســخ به ســواالت دانشــجویان را به روزی دیگر 

موکول کنم و چه زمانی بهتر از ایام هفته وحدت!
استاندار با اشاره به اینکه نماد اســتکبار در حال حاضر در دنیا 
آمریکاست که سال های ســال به کشور ایران و دیگر کشورهای 
جهان سوم ظلم کرده اســت، گفت: در مبارزه با استکبار جهانی 
نباید در هیچ یــک از مردم یا مســئوالن کوچک ترین شــکی 
وجود داشــته باشــد؛ اگر وحدتی که باعث پیروزی در انقالب، 
جنگ هشت ســاله و... شــد در بین مردم وجود داشــته باشد 
پیروز خواهیم بود. این مســئول با بیان اینکــه آمریکا از واقعه 
28 مرداد و کمی زودتر جا پای اســتعمار پیر انگلیس گذاشت 
و وارد ایران شــد، در 16 آذرماه ســال 32 حادثه تلخ دانشگاه 
تهران را رقم زد، در سال 41 و 42 وقایع تلخی را در کشور ایجاد 
کرد، در هشت ســال دفاع مقدس حمایت های معنوی و مادی 
از عراق داشــت و به قصد تجزیه کشــور، جنگ های داخلی به 
راه انداخت، خاطرنشــان کرد: آمریکا وقتی دید در نبرد رودررو 

نمی تواند حریف مردم ایران شود و آنها را از پا درآورد، تحریم ها 
را علیه مردم ایران به راه انداخت. سلیمانی دشتکی افزود: امروز 

بدعهدی های آمریکا بر کسی پوشیده نیست. 
کشــوری که به هندوستان و پاکســتان اجازه ســاخت بمب 
هسته ای می دهد، کشورهای مرتجع منطقه ای چون عربستان 
از یاران نزدیکش هستند که حقوق بشــر را رعایت نمی کنند و 
هیچ کسی هم جرئت اعتراض ندارد و بسیاری دیگر از اقدامات 
خالف عقل و انســانیت انجــام می دهد، به دلیــل ماهیت ضد 
استکباری نظام جمهوری اســالمی ایران، به بهانه های مختلف 

و واهی دنیا را علیه ایران می شوراند.
 اســتاندار دلیل حضور آمریکا در منطقه و در کشورهایی چون 
پاکستان، ترکیه و کشورهای حاشــیه خلیج فارس را که نوکران 
حلقه به گوش آنها هستند، اطالع از ایستادگی آحاد مردم ایران 
در برابر خود دانست و تاکید کرد: ازاین رو به محاصره سیاسی و 
اقتصادی کشــور مبادرت کرد تا بتواند مردم را به ستوه آورده و 

علیه خودشان بشوراند.
وی با اشــاره به اینکه در مذاکرات 1+5، آمریکا، سلطان قابوس 
پادشاه عمان را به عنوان واسطه به ایران فرستاد، رفت و آمدهای 
متعددی صــورت گرفت و اوبامــا تضمین های زیــادی مبنی 
بر پذیرش قســمت های صلح آمیز انرژی هســته ای ایران داد، 
تصریح کرد: اولین دستاورد برجام، منزوی کردن آمریکا و رژیم 

صهیونیســتی بود؛ این اتفاق در زمانــی رخ داد که پول فروش 
نفت این کشــور به دلیل تحریم ها بلوکه می شد و در بانک های 
کشورهای مختلف باقی می ماند و در قبال آن اجناس کم ارزش 

و نامناسب به کشور ما فروخته می شد.
استاندار به نمایان بودن بدعهدی های آمریکایی ها در مذاکرات 
هسته ای، اشــاره و خاطرنشــان کرد: از دیگر اهداف برجام این 
بود که دنیا بــه دروغگو بودن آمریکا پی بــرد، همچنین در این 
مذاکرات قطعنامه های شورای امنیت منتفی شدند و اگر آمریکا 
بنا دارد به تعهداتش عمل نکند، ایران نیز مقابله به مثل کرده و به 

تعهداتش عمل نخواهد کرد.
سلیمانی دشــتکی فروش حال حاضر نفت ایران را 2/3میلیون 
بشکه عنوان کرد و ادامه داد: آزادی کشتیرانی و بیمه محصوالت 
ایرانی به یک معضل تبدیل شــده بود که خوشبختانه رفع شده 
اســت، اما نباید به صورت مطلق به برجام متکی باشیم چراکه 
آمریکا و انگلیس دســت از دشــمنی با ایران بر نخواهند داشت 
و ما در مذاکرات به دنبال ثابت کــردن حقانیت خود بودیم؛ که 
در برابر ظلم می ایستیم و به کشــورهای آزادی خواه به صورت 

غیرمستقیم کمک خواهیم کرد.
افتتاحیه های میلیاردی در چهارمحال و بختیاری

وی در ادامه بیان داشــت: اینکه همه دولت هــای بعد از انقالب 
کارهایی برای عمران و آبادانی کشــور انجام داده اند بر کســی 
پوشیده نیســت، دولت یازدهم نیز دســتاوردهایی داشته که 
می توان به پیشــرفت در طــرح تحول نظام ســالمت عالوه بر 
مذاکرات با کشــورهای خارجی و ارتقای رشد اقتصادی کشور 

از منفی 5/6درصد به 5درصد اشاره کرد. 
در چهارمحال و بختیاری نیز با اســتقراض از صندوق توســعه 
ملی، توانســتیم به بیــش از 100 روســتا آب رســانی کنیم و 

14میلیون تومان به آب رسانی از سد باباحیدر اختصاص دهیم.
اســتاندار تاکید کرد: انتخابات در برخی از مناطق این اســتان 
همیشه با مشــکالتی همراه بود؛ تا جایی که شاهد درگیری ها، 
تیراندازی ها و حتی کشــته شــدن بعضی از افــراد بودیم؛ ولی 
خوشــبختانه انتخابات هفتم اســفندماه ســال 94 با آرامش و 
امنیت کامل برگزار شــد، همچنین در توســعه روستایی رتبه 
اول کشور را کســب کردیم و توانســتیم یک میلیون متر مربع 

زیرساخت و 580 کیلومتر آسفالت اجرا کنیم.
وی افــزود: بزرگراه هــای ایــن اســتان از 110 کیلومتــر به 
310کیلومتر رســیده اســت و طی سه سال گذشــته فقط در 
شهرســتان لردگان در چهارمحــال و بختیــاری 650 میلیارد 
تومان پروژه هــای بهداشــتی، درمانی، عمرانی، گازرســانی، 
راه اندازی کارخانه پتروشــیمی و... انجام شده است، همچنین 
رقم افتتاحیه های صورت گرفته در این اســتان باالی دو هزار و 

500میلیارد تومان است.

آمریکا وقتی دید 
در نبرد رودررو 

نمی تواند حریف 
مردم ایران شود 

و آنها را از پا 
درآورد، تحریم ها 

را علیه مردم 
ایران به راه 

انداخت

با مسئوالن
به نقل از روابط عمومی استانداری، قاسم سلیماني دشتکي، طی 
حکمي گودرز امیري، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري را 
با حفظ سمت، به عنوان سرپرست حوزه معاونت سیاسي، امنیتي 

و اجتماعي منصوب کرد.
الزم به ذکر اســت پیش از این خدابخش مرادي نافچي به عنوان 
معاون سیاســي، امنیتــي و اجتماعي اســتانداري چهارمحال و 

بختیاري مشغول به فعالیت بود.

مدیرکل امور عشــایر چهارمحــال و بختیاری گفــت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 550 کیلومتر از ایل راه های استان بازسازی 
و مرمت شــده اند. یحیی حســین پور با اشــاره به اینکه بایستی 
ایل راه های تخریب شده استان تا زمان کوچ بهاره عشایر بازسازی 
شــوند، گفت: برای پروژه هــای این بخش در زمینــه تعمیرات، 
اعتبارات الزم اختصاص داده شــده اســت. وی افزود: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 550 کیلومتر از ایل راه های استان بازسازی 

و مرمت شده اند.
مدیرکل امور عشایر استان خاطرنشان کرد: بسیاری از ایل راه های 
اســتان توســط این اداره و با اعتبار اختصاص یافته به این بخش، 
مرمت و بازسازی شــده و بخشــی از مرمت آنها با مشارکت راه و 

شهرسازی انجام شده است.
حسین پور اظهار کرد: متاسفانه با وقوع سیل در روزهای گذشته 
حدود 150 کیلومتــر از ایل راه های عشــایری اســتان تخریب 
شــد و میزان اعتبار الزم برای بازســازی و مرمت، یک میلیارد و 

500میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: با وقوع ســیل در هفته های گذشته، حدود 
هشت ایل راه عشــایری اســتان و یک پل بزرگ تخریب شد و در 

صورتی که این پل بازسازی و مرمت نشود، از بین خواهد رفت.

مدیر جهادکشــاورزی لردگان گفت: از مجموع 5 و نیم هکتار سطح 
زیر کشــت زعفران در روستای ریگ شهرســتان لردگان و براساس 

میانگین 6 کیلوگرم در هر هکتار، 38 کیلوگرم محصول برداشت شد.
محمدصادق خانجانی افزود: برداشــت زعفران در شهرستان لردگان 

از ابتدای آبان آغاز شد و تا اواسط آذر ادامه داشت.
وی ادامه داد: شرایط مســاعد آب و هوایی منطقه، توجیه اقتصادی 
مناسب، پایین بودن هزینه کشت، درآمد و بازدهی باال و مقاوم بودن 
زعفران در برابر خشکســالی و آبیاری کم، زمینه را برای کشــت این 

گیاه در شهرستان لردگان فراهم کرده است. 
روســتای ریــگ در 35کیلومتــری مرکز شهرســتان لــردگان و 
190کیلومتــری شــهرکرد مرکز اســتان چهارمحــال و بختیاری 

قرار دارد.

سرپرست معاونت سیاسي، امنیتي و 
اجتماعي استانداري تعیین شد 

550 کیلومتر از ایل راه های استان 
بازسازی و مرمت شد

برداشت 38 کیلوگرم زعفران 
در شهرستان لردگان

استاندار گفت: نمایان بودن بدعهدی های آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای بر کسی پوشیده نیست و از دیگر 
اهداف برجام این بود که دنیا به دروغگو بودن آمریکا پی برد.

استاندار در نشست با دانشجویان دانشگاه شهرکرد :

بدعهدی آمریکا در مذاکرات هسته ای نمایان است
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مفاد آراء
9/350 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 35860-1394/06/19 هیأت چهارم آقاي احسان عاملی رنانی 
به شناسنامه شماره 13508 کدملي 1283245639 صادره خمینی شهر فرزند 
شجاع الدین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 42/161 مترمربع از 
پالک شماره 506 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی وارث غالمرضا یاریان ) علی و نوروز و رقیه و 

آغابیگم یاریان ( که طبق سوابق از مالکین می باشد
2- رای شماره 35862-1394/06/19 هیأت چهارم آقاي شجاع الدین عاملی 
رنانی به شناسنامه شماره 276 کدملي 1290132216 صادره اصفهان فرزند 
جمال الدین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 282/77 مترمربع از 
پالک شماره 506 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رســمی علی و نوروز و رقیه و آغابیگم یاریان رنانی 

وارث غالمرضا یاریان طبق سوابق ثبتی مالک می باشد
3- رای شــماره 1569-1395/01/30 هیأت اول اقای محمدعلی چوپانی ده 
سرخی  به شناسنامه شماره  2872  کدملي 1282776411  صادره اصفهان  
فرزند اکبر ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 146  مترمربع از پالک شماره 
67   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسینعلی بیات
4- رای شماره 1883-1395/01/31 هیأت چهارم خانم زهرا سهرابی رنانی 
به شناسنامه شماره 2053 کدملي 1293146927 صادره خمینی شهر فرزند 
اصغر نسبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 73.29 
مترمربع از پالک شــماره3041فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواســطه از فاطمه صغری کیانی که در 

صفحه 349دفتر 63
5- رای شــماره 1884-1395/01/31 هیــأت چهارم آقاي مهدی ســهرابی 
به شناســنامه شــماره 11434 کدملي 1283222515 صــادره رنان فرزند 
محمدکریم نســبت به 3دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
73.29 مترمربع از پالک شماره3041فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که از مــادرش فاطمه صغری کیانی که در 

صفحه 349دفتر 63
6- رای شــماره 1710-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي ســید عبدالرسول 
حسینی به شناسنامه شــماره 193 کدملي 1290013421 صادره اصفهان 
فرزند سیدابوالقاسم نسبت به 3دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 252.26 مترمربع از پالک شــماره1330 فرعی18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 

206 و 203 دفتر 466
7- رای شــماره 1711-1395/01/30 هیأت سوم خانم خدیجه بیگم حسینی 
به شناســنامه شــماره 218 کدملي 1290088365 صادره اصفهان فرزند 
سیدباقر نسبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
252.26 مترمربع از پالک شــماره1330 فرعی18 اصلــي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 206 و 203 

دفتر 466
8- رای شــماره 1756-1395/01/30 هیأت ســوم آقای رسول جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 39 کدملي 1290037922 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 178/67 
مترمربع از پالک شماره 545 فرعی 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی مانده علی نادری درباغشاهی
9- رای شــماره 1755-1395/01/30 هیأت ســوم خانم فاطمه جان نثاری 
الدانی به شناســنامه شــماره 1016 کدملي 1283449439 صادره اصفهان 
فرزند حســین نســبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به 
مســاحت 178/67 مترمربع از پالک شــماره 545 فرعــی25 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی مانده علی 

نادری درباغشاهی
10- رای شــماره 4634-1395/02/27 هیأت اول آقاي  مجید تقي یار رناني 
به شناســنامه شــماره 470 کدملي 1290322538 صادره اصفهان فرزند 
احمد ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 120 مترمربع پالک شماره 3352/1 
فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 551 دفتر 83 امالک 
11- رای شــماره 7336-1395/03/29 هیأت اول اقای حمزه ســوادکوهی  
به شناسنامه شــماره 34 کدملي 1159811865 صادره فریدن  فرزند زمان  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 142/10  مترمربع از پالک شماره  650 فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی احمدرضا کوشکیان ازموردثبت صفحه 361 دفتر 384 امالک
12- رای شماره 9129-1395/04/27 هیأت اول اقای رسول خورسندی  به 
شناسنامه شماره 2020 کدملي 1283400588  صادره اصفهان  فرزند احمد 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 60/59  مترمربع از پالک شماره 188  
فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 550 دفتر 794 امالک
13- رای شــماره 9145-1395/04/27 هیأت اول خانم زهــرا محمودی به 
شناسنامه شــماره 153 کدملي 1290201617  صادره اصفهان  فرزند علی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 214/56 مترمربع از پالک شماره 299  فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی علی اصغرعسگری لمجیری
14- رای شماره 12651-1395/05/25 هیأت سوم آقاي المدار مقصودي به 
شناسنامه شماره 593 کدملي 1840727489 صادره ایذه فرزند حیدر نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع از پالک 
شــماره 2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از آقای عبدالرحیم سهرابی ولد عباس که بنامش 

پذیرش ثبت شده و درجریان ثبت است
15- رای شــماره 12659-1395/05/25 هیأت سوم آقاي خدایار مقصودي 
به شناسنامه شماره 21934 کدملي 1840205210 صادره ایذه فرزند حیدر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع 
از پالک شــماره 2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از آقای عبدالرحیم سهرابی ولد عباس که 

بنامش پذیرش ثبت شده و درجریان ثبت است
16- رای شماره 12661-1395/05/25 هیأت سوم آقاي خدارحم مقصودي 
به شناسنامه شــماره 2261 کدملي 1841658286 صادره ایذه فرزند حیدر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192.5 مترمربع 
از پالک شــماره 2600 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از آقای عبدالرحیم سهرابی ولد عباس که 

بنامش پذیرش ثبت شده و درجریان ثبت است
17- رای شــماره 11819-1395/05/20 هیأت ســوم خانــم عزت رحماني 
به شناســنامه شــماره 506 کدملي 1287709850 صــادره فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکباب مغازه . به مســاحت 26.03مترمربع پالک شماره 67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاج 

علی کشانی
18- رای شماره 12115-1395/05/23 هیأت دوم خانم زهرا اسماعیلی   به 
شناسنامه شماره  22  کدملي  1291026452  صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  183/95  مترمربع 
از پالک شماره 397 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی اسماعیل زاده ازموردثبت صفحه 

335 دفتر 351 امالک
19- رای شــماره 12114-1395/05/23 هیأت دوم  اقای حســین اسماعیل 
زاده   به شناســنامه شــماره  12  کدملي  1189526301  صادره اردستان 
فرزند رجبعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  
183/95  مترمربع از پالک شــماره 397 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی اسماعیل زاده 

ازموردثبت صفحه 335 دفتر 351 امالک

20- رای شماره 15644-1395/06/15 هیأت سوم  آقاي محمدحسن صباغی  
به شناسنامه شــماره 5136 کدملي1293177751  صادره اصفهان  فرزند 
عباس  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 54.81 مترمربع از پالک شماره  
867    فرعــی از   17   اصلی واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسندشماره  74594 مورخ 93/4/16 دفترخانه 112 اصفهان
21- رای شــماره 15517-1395/06/14 هیأت ســوم آقاي  داود رجبی  به 
شناسنامه شماره 1125 کدملي6479532041  صادره   همدان   فرزند   محمد   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 90 مترمربع از پالک شماره  فرعی از  64  
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   

رحیم ابراهیمیان   ازموردثبت صفحه 44 دفتر 892  امالک
22- رای شماره رای شــماره 15519-1395/06/14 هیأت سوم آقای رضا 
رشیدیان به شناسنامه شــماره 241 کدملي 1283364591 صادره اصفهان  
فرزند حسن ششدانگ یک مجتمع تجاری-مسکونی به مساحت 179 مترمربع 
از پالک شماره  327 فرعی از   22   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازسندشماره 38283 مورخ 84/7/6 دفترخانه 97 اصفهان

23- رای شماره 15341-1395/06/13 هیأت سوم خانم طاهره اکبري قلعه 
سرخي به شناسنامه شماره 49 کدملي 1288837291 صادره فرزند عبداله 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 236.87 مترمربع پالک شماره 407/1 فرعي 
از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند انتقال8485 مورخ 90/10/17 دفترخانه 371
24- رای شماره 14594-1395/06/08 هیأت سوم  آقاي رضا رشیدیان به 
شناسنامه شماره 241 کدملي 1283364591 صادره اصفهان فرزند حسن  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت199.16 مترمربع از پالک شماره  375 
فرعی از   22 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسندشماره  6287 مورخ 91/4/7 دفترخانه371 اصفهان
25- رای شــماره 16863-1395/06/24 هیــأت چهــارم خانــم رضــوان 
نصرازاداني به شناســنامه شــماره 1479 کدملــي 1288870930 صادره 
اصفهان فرزند احمد در ششدانگ .یکباب خانه به مساحت 107.40 مترمربع 
پالک شماره 11فرعي از39 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از طرف مالک رسمی محمد اقا کوچکی
26- رای شماره 15335-1395/06/13 هیأت چهارم آقای اصغر مکتوبیان 
بهارانچی به شناسنامه شماره 8 کدملي 1290187827 صادره خمینی شهر 
فرزند عباسعلی  چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 151.65 
مترمربع از پالک شــماره310 فرعی از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد مکتوبیان ازسندشماره   

ازموردثبت صفحه  187 دفتر332امالک
27- رای شــماره 15336-1395/06/13 هیأت چهارم خانم  عزت حســینی 
بهارانچی به شناسنامه شــماره 21 کدملي 1290260346 صادره اصفهان 
فرزند سید رسول  دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 151.65 
مترمربع از پالک شــماره310 فرعی از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد مکتوبیان ازسندشماره   

ازموردثبت صفحه  187 دفتر332امالک
28- رای شماره 14611-1395/06/08 هیأت چهارم خانم منیژه کوچه رستي 
به شناسنامه شــماره 58758 کدملي 1281687091 صادره اصفهان فرزند 
صمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252 مترمربع پالک شماره فرعي 
از67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند شماره 10965 مورخ 95/5/5 دفتر 249 اصفهان
29- رای شماره 16514-1395/06/21 هیأت چهارم آقاي کریم صالحی  به 
شناسنامه شماره 5144 کدملي 2410459463  صادره آباده فرزند شهریار  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 76.50  مترمربع از پالک شماره  641  
فرعی از  40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی   محمود محمدی
30- رای شــماره 16277-1395/06/20 هیأت چهارم آقاي حسن اصالني 
به شناســنامه شــماره 498 کدملي 1129253740 صادره فرزند نعمت اله 
ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 144 مترمربع پالک شــماره فرعي از68 
اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

ص85 دفتر 378
31- رای شماره 14610-1395/06/08 هیأت چهارم خانم زهره امین الرعایا 
یمیني به شناسنامه شماره 1567 کدملي 1285759834 صادره فرزند عباس 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام حسین زارع بهرام 

بادی در ص 87 دفتر 93
32- رای شــماره 14616-1395/06/08 هیأت چهــارم خانم طاهره کاظمي 
شــتریه به شناســنامه شــماره 421 کدملي 5449326750 صادره فرزند 
محمدحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86 مترمربع پالک شماره 
795 فرعــي از 40 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  بموجب سند انتقال 105635 مورخ 56/2/20 دفتر 2 اصفهان
33- رای شماره 12940-1395/05/27 هیأت اول اقای علیرضا بارورزکوچه 
قلعه   به شناسنامه شــماره 45115  کدملي 1280340185  صادره اصفهان 
فرزند غالمعلی ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 328/80  مترمربع از پالک 
شماره 215 فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 410 دفتر 546 امالک
34- رای شــماره 12506-1395/05/25 هیأت اول اقای وحید منوچهری به 
شناسنامه شماره 952  کدملي 6339514901  صادره شهرکرد  فرزند سیامک 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع از پالک شماره 45  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی فتح اله 

فتحی
35- رای شــماره 36249-1394/06/24 هیــأت اول اقای حســین عبدالهی 
محمودابادی  به شناســنامه شــماره  799  کدملي  0532217209  صادره 
اراک  فرزند  رضا نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
162/01  مترمربع از پالک شــماره 23  فرعی از 11   اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 66968-69/12/23 دفتر 11 

اصفهان
36- رای شــماره 16487-1395/06/21 هیأت اول خانم اعظم جمشیدنژاد  
به شناسنامه شماره 45668  کدملي  1280882263  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 162/01  
مترمربع از پالک شــماره 23 فرعی از 11  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 140300-71/9/3 دفترخانه 77 اصفهان

37- رای شماره 16474-1395/06/21 هیأت اول اقای نادر باقری شلمزاری  
به شناســنامه شــماره 26 کدملي 6339541046  صادره شــهرکرد  فرزند 
عباسعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/47 مترمربع از پالک شماره 70  
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 53385-63/2/31 دفترخانه 82 اصفهان
38- رای شــماره 16358-1395/06/20 هیأت اول خانم عفــت رحیمی  به 
شناسنامه شــماره 21 کدملي 1290200297  صادره اصفهان  فرزند یداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148/95  مترمربع 
از پالک شماره 4140 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمودرحیمی رنانی ازموردثبت صفحه 

172 دفتر 290 امالک
 39- رای شــماره 16359-1395/06/20 هیــأت اول اقــای محمود رحیمی

 رنانی  به شناســنامه شــماره 953 کدملي 1284553337  صادره اصفهان  
فرزند صادق نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
148/95  مترمربع از پالک شماره 4140 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 172 دفتر 290 

امالک
40- رای شــماره 16363-1395/06/20 هیأت اول اقــای اصغر کریم پور 
کوهانستانی  به شناســنامه شــماره 1070 کدملي 1283399652  صادره 
اصفهان  فرزند منوچهر ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/70  مترمربع 
از پالک شماره 791 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ربابه خورسندی ازموردثبت صفحه 213 

دفتر 207 امالک
41- رای شماره 16372-1395/06/20 هیأت اول اقای مجید کاظمی زهرانی  
به شناسنامه شماره 13 کدملي 1290147221  صادره اصفهان فرزند کریم  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 217/30  مترمربع از پالک شماره 3582 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 59 دفتر 753 امالک
42- رای شــماره 16347-1395/06/20 هیأت اول اقــای صفرعلی یارعلی 
دارانی  به شناسنامه شماره 18 کدملي 1159501645  صادره فریدن  فرزند 
براتعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 283/88  مترمربع از پالک شماره 67  

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 
غالمعلی قنبری مقصودبیگی

43- رای شماره 16142-1395/06/18 هیأت دوم  اقای عبدالرسول رضائی 
کوجانی  به شناسنامه شماره  1000  کدملي 1283381567  صادره اصفهان  
فرزند رمضان      ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 199  مترمربع از پالک 
شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان رضائی
44- رای شــماره 16135-1395/06/18 هیأت دوم  اقای محمد کیانی رنانی  
به شناســنامه شــماره  117  کدملي 1290074275  صادره اصفهان  فرزند 
رمضان  ششدانگ ساختمان به مســاحت 331/85  مترمربع از پالک شماره 
3594 فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 73 دفتر 450 امالک
45- رای شــماره 16126-1395/06/18 هیأت دوم اقای سیدحمید حسینی 
رنانی  به شناسنامه شماره  597  کدملي 1290409791  صادره خمینی شهر 
فرزند سیدرضا ششدانگ مغازه به مساحت 44/20  مترمربع از پالک شماره 
1313 فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 550 دفتر 243 امالک
46- رای شــماره 17120-1395/06/28 هیــأت دوم اقــای  محمدتقی تقی 
یاررنانی به شناسنامه شماره 273  کدملي  1289956448  صادره اصفهان  
فرزند حسین  ششدانگ مغازه  به مساحت 34  مترمربع از پالک شماره 3824  
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 275 دفتر 1121  امالک
47- رای شــماره 16970-1395/06/27 هیأت دوم اقــای علیرضا رضائی 
سودانی  به شناسنامه شماره  1192 کدملي  1283294273  صادره اصفهان  
فرزند نوراله ششدانگ ســاختمان  به مســاحت  254/20  مترمربع از پالک 
شــماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسن عباسیان ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193 امالک
48- رای شــماره 16942-1395/06/27 هیأت دوم اقــای اکبر نمازی زاده   
به شناســنامه شــماره  418 کدملي  1286495377  صادره اصفهان  فرزند 
اصغر  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  101/75  مترمربع از پالک شماره 
2614  فرعــی از18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی محمدحســن ترکی رنانی ازموردثبت صفحه 541 

دفتر 374  امالک
49- رای شــماره 17133-1395/06/28 هیأت دوم اقای مهدی بهروزی به 
شناسنامه شماره 225  کدملي  2371913707  صادره کازرون  فرزند حاجی 
بابا  ششدانگ ساختمان به مســاحت 162/87  مترمربع از پالک شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدزارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
50- رای شــماره 19218-1395/07/17 هیــأت دوم خانم مهنــاز قدیریان 
بهارانچی  به شناســنامه شــماره  46491  کدملــي  1280351454  صادره 
اصفهان  فرزند  اسداله ششدانگ ساختمان  به مساحت 453/45  مترمربع از 
پالک شماره 329  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 499و512 دفتر 356 امالک
51- رای شــماره 19215-1395/07/17 هیأت دوم اقــای مرتضی محمدی  
به شناسنامه شــماره  899  کدملي  1283258161  صادره اصفهان  فرزند  
حسن ششدانگ ساختمان  به مساحت 231/03  مترمربع از پالک شماره 329  
فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 499 دفتر 356 امالک
52- رای شــماره 19177-1395/07/17 هیأت دوم اقــای محمد نظری   به 
شناسنامه شماره 994  کدملي  1283292297   صادره اصفهان  فرزند صفر  
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 81/78   مترمربع از پالک شماره 827/4  
فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 309و313و362 دفتر 138و648  امالک
53- رای شــماره 19172-1395/07/17 هیأت دوم اقــای غالمرضا نصر 
اصفهانی   به شناسنامه شماره 32  کدملي  1290002495   صادره اصفهان  
فرزند تقی  ششدانگ ساختمان  به مساحت 172/52   مترمربع از پالک شماره 
268  فرعی از 14  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 274و218و95 دفتر 578و245و865  امالک
54- رای شماره 17673-1395/07/01 هیأت سوم خانم منیژه میرمعصومی 
کرمی   به شناســنامه شــماره 541 کدملي 1283367904  صادره اصفهان  
فرزند سید محمد  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 199.23 متر مربع از 
پالک شماره 221 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی محمد حسین پیر نجم الدین
55- رای شماره 17523-1395/06/31 هیأت سوم آقاي جعفر قلی تقی پور 
دهکردی   به شناسنامه شــماره 75  کدملي 4621315730  صادره شهرکرد  
فرزند محمدآقا  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 48.74  مترمربع از پالک 
شماره   512   فرعی از  40    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  بانو فاطمه سیالنی
56- رای شــماره 17529-1395/06/31 هیأت ســوم خانم  شهروز نبوی 
جعفری   به شناسنامه شــماره 2284  کدملي 0045463360  صادره تهران  
فرزند سید احمد   ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 136.67  مترمربع از 
پالک شماره  561/1    فرعی از  27    اصلی)که تبدیل به پالک 907 فرعی شده 
است( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

جواد جابرانصاری
57- رای شماره 17548-1395/06/31 هیأت سوم آقاي اکبر کریمی بابوکانی   
به شناســنامه شــماره 23  کدملي 1290083241  صــادره اصفهان  فرزند 
رمضان  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 184.62  مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  31    اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی وراث  احمد و ابوالقاسم سلیمی بابوکانی
58- رای شماره 16672-1395/06/21 هیأت ســوم خانم فرناز نصری   به 
شناسنامه شماره 268  کدملي 1293218456  صادره اصفهان  فرزند منصور   
یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 336  مترمربع از پالک شماره   
809   فرعــی از 5   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی ازموردثبت صفحه 566   دفتر 346  امالک
59- رای شماره 16671-1395/06/21 هیأت ســوم آقاي محمد نصری به 
شناسنامه شماره 453  کدملي 1284573796  صادره اصفهان  فرزند حسین  
پنج دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت336  مترمربع از پالک شماره   
809   فرعــی از 5   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی ازموردثبت صفحه 566   دفتر 346  امالک
60- رای شــماره 17606-1395/07/01 هیأت ســوم خانم فاطمه صادقی 
برزانی به شناسنامه شماره 3389    کدملي  1282993577  صادره اصفهان  
فرزند یداله   ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 201.61 مترمربع از پالک 
شماره  182    فرعی از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه   464   دفتر  930   امالک
61- رای شــماره 17634-1395/07/01 هیأت سوم آقاي قاسم جان نثاری 
الدانی   به شناسنامه شــماره 1718  کدملي 1283454807  صادره اصفهان  
فرزند  محمدرضا  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  182.03  مترمربع از 
پالک شماره   301   فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه   456  دفتر 780    امالک

62- رای شماره 16613-1395/06/21 هیأت ســوم خانم   زهره ابراهیمی 
ولدانی  به شناسنامه شــماره 1435  کدملي 1285718119  صادره اصفهان  
فرزند یداله    یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137.82  مترمربع 
از پالک شــماره  332    فرعی از  36    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره  12933 مورخ 83/7/4     دفترخانه 105 

اصفهان
63- رای شماره 16602-1395/06/21 هیأت سوم خانم زینت ابراهیمی       به 
شناسنامه شماره 48 کدملي 1290139059  صادره اصفهان  فرزند یداله  یک 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 137.82  مترمربع از پالک شماره  
332    فرعــی از  36   اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسندشماره 12933 مورخ 83/7/4     دفترخانه 105 اصفهان
64- رای شماره 16600-1395/06/21 هیأت ســوم خانم  محترم ابراهیمی 
ولدانی  به شناسنامه شماره 9  کدملي 1290039593 صادره اصفهان  فرزند 
یداله  یک دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 137.82  مترمربع از 
پالک شــماره  332  فرعــی از   36  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره  12933 مورخ 83/7/4   دفترخانه 105 

اصفهان
65- رای شــماره 16594-1395/06/21 هیأت سوم آقاي   محسن ابراهیمی 
ولدانی به شناســنامه شــماره 125  کدملي 1284661611  صادره اصفهان  
فرزند یداله دو دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137.82 مترمربع 

از پالک شــماره   332   فرعی از   36   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشــماره  12933 مورخ 83/7/4 دفترخانه 105 

اصفهان
66- رای شماره 16593-1395/06/21 هیأت ســوم خانم  شهین ابراهیمی 
ولدانی   به شناسنامه شماره 71 کدملي1290172099  صادره اصفهان  فرزند 
یداله  یک دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 137.82  مترمربع از پالک 
شماره  332    فرعی از   36   اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازسندشماره  12933 مورخ 83/7/4  دفترخانه 105 اصفهان
67- رای شــماره 17075-1395/06/27 هیأت سوم آقاي عباس زارع بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 20 کدملي 1290157936 صادره اصفهان فرزند 
محمد علي ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169 مترمربع پالک شماره فرعي 
از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام 

عباس زارع بهرام آبادی فرزند علی
68- رای شــماره 17093-1395/06/27 هیأت سوم آقاي عباس زارع بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 20 کدملي 1290157936 صادره اصفهان فرزند 
محمد علي در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 42 مترمربع پالک شماره 
فرعي از 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به 

نام حیدر زارع در ص 87 و96دفتر 48
69- رای شــماره 17693-1395/07/03 هیأت سوم آقای مهدی صفوی   به 
شناســنامه شــماره 1323    کدملي  1285091523  صادره  اصفهان فرزند  
بهرام   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 105  مترمربع از پالک شماره  530   
فرعی از  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه   374  دفتر  1087   امالک
70- رای شماره 17688-1395/07/03 هیأت سوم خانم سهیال شاه سنائی 
گنیرانی   به شناسنامه شماره 18092   کدملي  1292098066  صادره اصفهان  
فرزند علی   ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 186.05  مترمربع از پالک 
شــماره  337   فرعی از  21   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  حاج عبدالرحیم جنیرانی
71- رای شماره 6447-1395/03/13 هیأت سوم آقاي داود کاظمی زهرانی 
به شناسنامه شــماره 18954 کدملي 1292899174 صادره اصفهان فرزند 
مجید نســبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
338.23 مترمربع از پالک شــماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره ی 73777 – 1387.12.21 

دفترخانه 25 اصفهان
72- رای شماره 6449-1395/03/13 هیأت سوم خانم مریم کاظمی زهرانی 
به شناسنامه شــماره 0 کدملي 1271258846 صادره اصفهان فرزند مجید 
نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 338.23 
مترمربع از پالک شماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره ی 73777 – 1387.12.21 دفترخانه 

25 اصفهان
73- رای شــماره 6445-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي علیرضا کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 0 کدملي 1272112179 صادره اصفهان فرزند 
مجید نســبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
338.23 مترمربع از پالک شــماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره ی 73777 – 1387.12.21 

دفترخانه 25 اصفهان
74- رای شــماره 6448-1395/03/13 هیأت سوم خانم شــهنازتوانگر به 
شناسنامه شــماره 59 کدملي 1285689216 صادره اصفهان فرزند اسداله 
نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 338.23 
مترمربع از پالک شماره109فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره ی 73777 – 1387.12.21 دفترخانه 

25 اصفهان
75- رای شــماره 18278-1395/07/06 هیأت ســوم آقای  حسن مختاری 
اندانی  به شناسنامه شماره  60  کدملي  1141536129  صادره  خمینی شهر 
فرزند رحیم  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت   123.5  مترمربع از پالک 
شماره  553 و 554   فرعی از40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمد روهنده
76- رای شــماره 18276-1395/07/06 هیأت سوم آقای هوشنگ عابدیان   
به شناســنامه شــماره  667  کدملي  1751015513  صــادره  اهواز  فرزند  
قاسم ششدانگ یک باب  خانه  باستثنای ثمنیه اعیانی آن به مساحت  236.70   
مترمربع از پالک شماره   635   فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی از سند شماره 150547  مورخ  

91/7/13  دفترخانه  64  اصفهان
77- رای شــماره 18272-1395/07/06 هیأت ســوم آقــای  مجید نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره   1106   کدملي  1111907064   صادره  
فالورجــان فرزند  پرویز  ششــدانگ یک بــاب خانه   به مســاحت   175.30   
مترمربع از پالک شماره  689    فرعی از   5  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه  461 دفتر 

483   امالک
78- رای شماره 17623-1395/07/01 هیأت ســوم خانم زهرا صالحی   به 
شناسنامه شماره 767    کدملي  1288636105  صادره اصفهان  فرزند حیدر   
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 133.54  مترمربع از پالک شماره فرعی 
از  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  غالم مزروعی
79- رای شــماره 17668-1395/07/01 هیأت ســوم خانم سعیده سادات 
موسوی   به شناسنامه شــماره 1308  کدملي 6219372166  صادره بوئین 
و میاندشت  فرزند بالل  ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 76  مترمربع از 
پالک شــماره  2415  فرعی از  18   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  رضا وفادار   ازموردثبت صفحه   23   

دفتر  63      امالک
80- رای شماره 17665-1395/07/01 هیأت سوم خانم زهرا کمالی نژاد   به 
شناسنامه شماره 26478  کدملي 1280263016  صادره اصفهان  فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 289.60  مترمربع از پالک شماره  202  
فرعی از  3  اصلی واقع در اصفهان بخش14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  ازموردثبت صفحه  538  دفتر   794  امالک
81- رای شــماره 18260-1395/07/06 هیأت سوم آقای غالمرضا زاهدی    
به شناسنامه شــماره 822    کدملي  1287661815  صادره  اصفهان  فرزند 
حسین مقدار 28.8 حبه مشاع از72 حبه   ششدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه 
متصله  به مســاحت 425  مترمربع از پالک شماره  245   فرعی از  26   اصلی 
واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  

حسین زاهدی
82- رای شماره 18236-1395/07/06 هیأت ســوم خانم پروین زاهدی  به 
شناسنامه شماره 632  کدملي  1284550141  صادره اصفهان  فرزند حسین 
مقدار 14.4 حبه مشاع  از 72 حبه  ششدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه متصله   
به مساحت 425  مترمربع از پالک شماره  245   فرعی از  26   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حسین زاهدی

83- رای شماره 18242-1395/07/06 هیأت سوم آقای  علیرضا زاهدی  به 
شناسنامه شماره 86    کدملي  1284532534  صادره اصفهان  فرزند حسین 
مقدار 28.8 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب تعمیرگاه و مغازه متصله   
به مساحت 425  مترمربع از پالک شماره  245   فرعی از  26   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حسین زاهدی

84- رای شــماره 20043-1395/07/27 هیأت اول خانــم زهره جان نثاری  
به شناســنامه شــماره  18  کدملي  1290278296   صادره اصفهان  فرزند  
غالمعلی  ششدانگ یکباخانه به مســاحت  208/35  مترمربع از پالک شماره  
584  فرعی از 13  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی باقرجان نثاری ازموردثبت صفحــه 252 دفتر 24 

امالک
85- رای شماره 20057-1395/07/27 هیأت اول اقای محمدرضا جوانی راد  
به شناسنامه شماره  1188  کدملي  1285527372   صادره اصفهان  فرزند  
نادعلی ششدانگ یکباخانه  به مساحت  218/75  مترمربع از پالک شماره  501  
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 556 دفتر 579 امالک
86- رای شماره 20065-1395/07/27 هیأت اول خانم فاطمه سلطان امیدی 
رنانی   به شناسنامه شــماره  377  کدملي  1290032017   صادره اصفهان  
فرزند  یداله ششدانگ یکبابخانه به مساحت  88/44  مترمربع از پالک شماره  
3225  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی جواهر حســینی ازموردثبت صفحه 579 دفتر 496 

امالک
ادامه در صفحه 9
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87- رای شماره 20092-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا کاظمی زهرانی  
به شناسنامه شماره  18  کدملي  1290193738  صادره اصفهان  فرزند نعمت 
اله   ششدانگ یکبابخانه به مساحت  212  مترمربع از پالك شماره 52  فرعی از  
6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 402 دفتر 550 امالك
88- رای شماره 20078-1395/07/27 هیأت اول خانم زهره معصوم زاده 
جوزدانی  به شناسنامه شماره  1966  کدملي  1284780473  صادره اصفهان  
فرزند محمدحسن   ششدانگ یکبابخانه   به مساحت  174/42  مترمربع از پالك 
شــماره 110  فرعی از  40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی حاج محدباقرمعصوم زاده جوزدانی
89- رای شماره 20134-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدمصطفی میرباغی  
به شناســنامه شــماره  374  کدملي  1754674951  صادره اهــواز  فرزند  
سیدلطف اله ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت  45/63  مترمربع از پالك 
شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رســمی رحیم زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 

امالك
90- رای شــماره 20129-1395/07/27 هیأت اول اقای محمدرضا احمدی  
به شناسنامه شــماره  976  کدملي  1285858931  صادره اصفهان  فرزند  
غالمحسین نسبت به سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  
125/28  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی عبداله علی رحیمی
91- رای شماره 20130-1395/07/27 هیأت اول خانم فرشته مومنی دهقی  
به شناسنامه شماره  6124  کدملي  1090578482  صادره نجف اباد  فرزند  
مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  125/28  
مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازمالك رسمی عبداله علی رحیمی
92- رای شماره 20128-1395/07/27 هیأت اول  اقای رضا کاظمی کوجانی  
به شناسنامه شماره  1  کدملي  1289793743  صادره اصفهان  فرزند  عباس  
ششدانگ ساختمان به مساحت  608  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 47/8/20-36572 

دفترخانه 86 اصفهان
93- رای شــماره 20127-1395/07/27 هیأت اول  اقای عباس رضائی  به 
شناســنامه شــماره  1195  کدملي  1283383519  صادره اصفهان  فرزند  
حسین  ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  169  مترمربع از پالك شماره 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حسین رضائی کوجانی
94- رای شــماره 20119-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا خورســندی 
کوهانســتانی  به شناســنامه شــماره  948  کدملي  1283397846  صادره 
اصفهان  فرزند  مصطفی نسبت به یك دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت  215/80  مترمربع از پالك شــماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 224 

دفتر 41 امالك
95- رای شــماره 20120-1395/07/27 هیأت اول خانم زهره خورسندی 
کوهانستانی  به شناســنامه شــماره  1852  کدملي  1285958578  صادره 
اصفهان  فرزند  مرتضی نســبت به یك دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت  215/80  مترمربع از پالك شــماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 18 

دفتر 666 امالك
96- رای شــماره 20122-1395/07/27 هیأت اول اقــای رمضان کامران 
کوهانستانی  به شناســنامه شــماره  878  کدملي  1283397250  صادره 
اصفهان  فرزند  حسین نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت  215/80  مترمربع از پالك شــماره 690  فرعی از  14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 18 

دفتر 666 امالك
97- رای شماره 20108-1395/07/27 هیأت اول اقای عباسعلی آقاجانی  به 
شناسنامه شماره  298  کدملي  1170448089  صادره لنجان  فرزند  حسینقلی  
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  339/35  مترمربع از پالك شماره 1724  
فرعی از  4  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 435 دفتر 630 امالك
98- رای شــماره 20104-1395/07/27 هیأت اول اقای محمد اکبری صفی 
آبادی  به شناسنامه شماره  26169  کدملي  1282729748  صادره اصفهان  
فرزند  قاسمعلی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  174/50  مترمربع از پالك 
شــماره 623  فرعی از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 381 دفتر 604 امالك
99- رای شماره 20068-1395/07/27 هیأت اول اقای مرتضی مستاجران 
گورتانی   به شناسنامه شماره  1237  کدملي  1141901722   صادره خمینی 
شهر  فرزند  نصراله  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  195/40  مترمربع از 
پالك شــماره  416  فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 341 دفتر 452 امالك
100- رای شــماره 19942-1395/07/26 هیأت اول اقای حسین سید قلعه  
به شناسنامه شماره 41961  کدملي 1282345508  صادره اصفهان  فرزند 
عباس نسبت به چهاردانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 142  
مترمربع از پالك شــماره 604  فرعی از 12  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبــت ملك غرب  اصفهــان ازســند 85946-57/7/15 دفترخانه 7 

اصفهان
101- رای شــماره 19944-1395/07/26 هیــأت اول خانــم زهــرا فخری 
فخرابادی  به شناسنامه شماره 354  کدملي 5418944916  صادره مبارکه  
فرزند عزیزاله نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142  
مترمربع از پالك شماره 604  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسین سیدقلعه
102- رای شــماره 19929-1395/07/26 هیــأت اول اقای محمدحســین 
باقرصاد  به شناسنامه شماره 9248  کدملي 1283201801  صادره اصفهان  
فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
318/38  مترمربع از پالك شماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 122 دفتر 463 

امالك
103- رای شــماره 19931-1395/07/26 هیأت اول اقــای عباس باقرصاد  
به شناســنامه شــماره 58  کدملي 1290200661  صــادره اصفهان  فرزند 
نعمت اله نســبت به یك دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
 318/38  مترمربع از پالك شماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 160 دفتر 634 
امالك

104- رای شــماره 19930-1395/07/26 هیأت اول خانــم نیره اقامحمدی 
رنانی  به شناسنامه شماره 11772  کدملي 1283227053  صادره اصفهان  
فرزند  محمدعلی  نســبت به یك دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 318/38  مترمربع از پالك شــماره 827/2  فرعی از 17  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 157 

دفتر 634 امالك  
105- رای شــماره 19940-1395/07/26 هیــأت اول اقــای مجیــد رفعتی 
نژاد  به شناســنامه شــماره 23  کدملي 2691343057  صــادره واجارگاه  
فرزند محمدابراهیم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 125/96  مترمربع از 
پالك شــماره 998  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملك غــرب  اصفهان ازمالك رســمی براتعلی جعفری کــه بنامش درجریان

 ثبت است
106- رای شماره 19919-1395/07/26 هیأت اول اقای مرتضی جان نثاری  
به شناسنامه شــماره 1504  کدملي 1283454033  صادره اصفهان  فرزند 
اکبر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 160/50  مترمربع از پالك شماره 71  
فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 75 دفتر 305 امالك
107- رای شــماره 19911-1395/07/26 هیأت اول اقــای رحمت اله ترك 
الدانی  به شناسنامه شــماره 1645  کدملي 1283455587  صادره اصفهان  
فرزند عباسعلی نسبت به شانزده حبه مشــاع از72 حبه ششدانگ مغازه به 
مســاحت 9/66  مترمربع از پالك شــماره 446  فرعــی از 3  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 306 

دفتر 209 امالك
108- رای شماره 19915-1395/07/26 هیأت اول اقای محمود ترك الدانی  
به شناسنامه شــماره 1782  کدملي 1284715401  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به شانزده حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 
 9/66  مترمربع از پالك شــماره 446  فرعــی از 3  اصلي واقــع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 

امالك

109- رای شماره 19912-1395/07/26 هیأت اول خانم رضوان ترك الدانی  
به شناســنامه شــماره 967  کدملي 1284670023  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ مغازه به مساحت 
9/66  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
110- رای شماره 19913-1395/07/26 هیأت اول خانم فاطمه ترك الدانی  
به شناســنامه شــماره 938  کدملي 1284745236  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ مغازه به مساحت 
66/9  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
111- رای شماره 19914-1395/07/26 هیأت اول خانم فرشته ترك الدانی  
به شناســنامه شــماره 28  کدملي 1290349525  صــادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به هشت حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ مغازه به مساحت 
9/66  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
112- رای شــماره 19910-1395/07/26 هیأت اول اقای اکبر ترك الدانی  
به شناسنامه شماره 42546  کدملي 1280314192  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به شانزده حبه مشاع از72 حبه ششدانگ مغازه به مساحت 
9/66  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 306 دفتر 209 امالك
113- رای شماره 20048-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدمحسن عابدی  
به شناســنامه شــماره  648  کدملي  6299626542   صادره بروجن  فرزند  
سیدعبداله ششدانگ یکبابخانه به مساحت  212/16  مترمربع از پالك شماره  
316و320  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 408 دفتر 567 امالك
114- رای شــماره 20047-1395/07/27 هیأت اول اقای اکبر جمشــیدی  
به شناسنامه شــماره  477  کدملي  1285748921   صادره اصفهان  فرزند  
بمانعلی ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت  24/40  مترمربع از پالك 
شــماره  836  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 24 دفتر 834 امالك
115- رای شــماره 20046-1395/07/27 هیأت اول  اقای احمدرضا اکبری 
رنانی  به شناسنامه شماره  31  کدملي  1289881162   صادره اصفهان  فرزند  
کریم ششدانگ یکباخانه به مساحت  257/45  مترمربع از پالك شماره  3352  
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی لطف اله عاملی رنانی ازموردثبت صفحه 75 دفتر 117 امالك
116- رای شــماره 20045-1395/07/27 هیأت اول اقای ســیدصدرالدین 
علمداری  به شناسنامه شماره  610  کدملي  1284503461   صادره اصفهان  
فرزند  سیدعبدالکریم ششدانگ یکباخانه به مســاحت  209/90  مترمربع از 
پالك شماره  228  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 451 دفتر 393 امالك
117- رای شــماره 20317-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي عباس شفیعی 
علویجه به شناســنامه شــماره 5533 کدملي 1090512406 صادره نجف 
آباد فرزند حسن ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 168.5 مترمربع از پالك 
شماره577 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه216  دفتر 492 امالك
118- رای شماره 20482-1395/07/29 هیأت چهارم آقاي سید ابوالقاسم 
میرمعصومي کرمي به شناســنامه شــماره 47689 کدملي 1280364475 
صادره اصفهان فرزند ســید کریم در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 
326.43 مترمربــع پالك شــماره 326 فرعي از 22 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند قطعی 65669 مورخ 86/9/24 

دفترخانه 91 اصفهان
119- رای شماره 19805-1395/07/25 هیأت چهارم خانم مهین غالمی  به 
شناسنامه شــماره  654  کدملي  1091089388  صادره   نجف آباد   فرزند  
احمد ششدانگ یك باب  خانه    به مســاحت  243/5  مترمربع از پالك شماره  
323   فرعــی از   27   اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالك رسمی حسین حیدری جونی   ازموردثبت صفحه   178     دفتر  

161      امالك
120- رای شماره 21250-1395/08/08 هیأت چهارم خانم فاطمه صفري به 
شناسنامه شماره 11329 کدملي 1283223562 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 135.18 مترمربع پالك شماره 2983فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی مونس آقا نجفی مورد ثبت ص 279 دفتر 70
121- رای شماره 20831-1395/08/02 هیأت چهارم  آقای  محمد چوپانی 
رنانی   به شناسنامه شــماره  1277  کدملي 1818987724   صادره آبادان  
فرزند  علی  ششدانگ یك باب  خانه  به مســاحت  141/68  مترمربع از پالك 
شماره  3147  فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان از سند شماره 39071  مورخ  95/5/27  دفترخانه  137  اصفهان   

مورد ثبت ص 365 دفتر 426
122- رای شــماره 20579-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي عبداله احمدی 
رنانی به شناسنامه شماره 335 کدملي 1290163510 صادره خمینی شهر  
فرزند علی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284.67 مترمربع از پالك شماره 
3874 فرعی از18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازمالك رسمی ازموردثبت صفحه 106دفتر 375       امالك
123- رای شماره 20580-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي ابوالقاسم زارع 
بهرام آبادی به شناسنامه شــماره 1 کدملي 1290235661 صادره اصفهان 
فرزندحیدر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291 مترمربع از پالك شماره  31  
فرعی از 68  اصلی واقع در اصفهان بخش.14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
ازمالك رسمی علی اکبر زارع بهرام آبادی ازسندشماره ازموردثبت صفحه 

251  دفتر 199امالك
124- رای شماره 20601-1395/08/01 هیأت چهارم خانم زهره باقرصاد به 
شناسنامه شماره 400 کدملي 1290305838 صادره اصفهان  فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 215/47 مترمربع پالك شماره 3648 
فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

مورد ثبت ص 53 دفتر 558
125- رای شماره 20322-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي  مجید ماراني به 
شناسنامه شماره 59 کدملي 1290281955 صادره اصفهان فرزند یداله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287 مترمربع پالك شماره156 فرعي از16 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت ص 

151 دفتر 457 وص564 دفتر 945 بخش 14
126- رای شــماره 19846-1395/07/25 هیأت چهــارم خانم افروز صفی 
خانی مبارکه   به شناســنامه شــماره  676 کدملي  1288934191  صادره  
اصفهان  فرزنــد  بهمن   ششــدانگ اعیانی  یك باب  خانه   به مســاحت  153   
مترمربع از پالك شــماره  304 فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غــرب اصفهان که عرصه آن موقوفه حــاج رمضانعلی آزما 
میباشد که بموجب سند اجاره 39693 مورخ 60/3/5 دفتر 21 اصفهان از طرف 
اداره اوقاف  در اجاره متقاضی جهت احداث اعیلنی بوده است ازمالك رسمی  

موقوفه حاج رمضانعلی آزما   ازموردثبت صفحه   297  دفتر  181  امالك
127- رای شــماره 20328-1395/07/28 هیأت چهارم خانم مریم سی منی 
به شناسنامه شــماره 62 کدملي 1290158584 صادره اصفهان فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281/3 مترمربع از پالك شماره341  فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك 

رسمی  ازسندشماره 62754 مورخ 71/5/19
128- رای شــماره 20327-1395/07/28 هیأت چهــارم  آقاي کیامرث گله 
سارند به شناســنامه شــماره 6267 کدملي 1970841044 صادره مسجد 
سلیمان فرزند سهراب ششدانگیکباب ســاختمان به مساحت 102 مترمربع 
از پالك شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالك رســمی  غالمرضا محمدی   ازسندشــماره 36580 مورخ 

47/8/20 دفتر 86 ازموردثبت صفحه268 الی 271
129- رای شــماره 20318-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي رسول بلوجی 
رنانی به شناســنامه شــماره 1193 کدملي 1283219931 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 270.5 
مترمربع از پالك شــماره   فرعــی از34 اصلی ردیف 37 واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی از سند شماره 80174 

مورخ 94/4/6 
130- رای شــماره 20320-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي سعید  بلوجی 
رنانی به شناسنامه شماره 347 کدملي 1290321302 صادره اصفهان فرزند 
ابراهیم سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270.5 مترمربع 
 از پالك شــماره      فرعی از34 اصلی ردیف 37 واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی از ســند شماره 80174 مورخ 

94/4/6
131- رای شماره21078-1395/08/06 هیأت چهارم آقای حسین جان نثاری    

به شناســنامه شــماره  11  کدملي 1290184801   صادره  اصفهان  فرزند  
عباس 58 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یك باب خانه به مساحت 158/39  
مترمربع از پالك شماره   90/2   فرعی از  13   اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان   ازموردثبت صفحه  369  دفتر  782   امالك
132- رای شــماره 21074-1395/08/06 هیــأت چهارم خانــم زهرا جان 
نثاری الدانی  به شناســنامه شــماره  1306  کدملي  1283452413  صادره  
اصفهان   فرزند  محمدعلی  14 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یك باب  خانه   
به مساحت  158/39 مترمربع از پالك شماره  90/2    فرعی از 13  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   472   

دفتر  782   امالك
133- رای شماره 21065-1395/08/06 هیأت چهارم آقای سید محمدعلی 
اعتصامی   به شناسنامه شماره  136 کدملي1290012857 صادره اصفهان  
فرزند  سیدمصطفی ششدانگ یك باب کارگاه  به مساحت 194.67 مترمربع 
از پالك شماره  2789 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی فوق  از سند شماره 4925  مورخ 92/8/13 

دفترخانه 112 اصفهان
134- رای شماره 21422-1395/08/09 هیأت دوم آقاي غالمرضا عشاقي 
به شناسنامه شماره 184 کدملي 1286824419 صادره اصفهان فرزند علي 
ششدانگ یك باب   ساختمان   به مســاحت  148    مترمربع پالك شماره     28    
اصلي واقع در اصفهان بخش14   حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از مالك رضا 

کاظمی کسر گردد
135- 21420-1395/08/09 هیــأت دوم آقــاي رســول نصرآزادانــي به 
شناسنامه شماره 1689 کدملي 1282927851 صادره اصفهان فرزند مهدي 
در ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   112/50   مترمربع پالك شماره   
4   فرعي از 7   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

مورد ثبت   صفحه 452 دفتر 13 امالك
136- رای شــماره 21414-1395/08/09 هیأت دوم آقاي قاسمعلي نصري 
نصرابادي به شناسنامه شماره 102 کدملي 1289889155 صادره اصفهان 
فرزند علي اکبر ششدانگ یك باب  گاراژ و محوطه به مساحت   312   مترمربع 
پالك شماره    97  فرعي از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 152 و 155 دفتر 557 امالك
137- رای شــماره 19860-1395/07/26 هیأت دوم خانــم فریبا امینی  به 
شناسنامه شــماره 514 کدملي 1141658127  صادره خمینی شهر  فرزند 
نصراله  نســبت به یك دانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت 
268  مترمربع از پالك شماره 271 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 478 دفتر 664 امالك
138- رای شماره 19859-1395/07/26 هیأت دوم اقای محمدتقی مهرعلیان 
گورتانی به شناسنامه شــماره 1384 کدملي 1283430819  صادره خمینی 
شهر  فرزند احمد نســبت به چهاردانگ ونیم مشــاع از  ششدانگ ساختمان  
به مساحت 268  مترمربع از پالك شــماره 271 فرعی از 15  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 432و478 

دفتر 482و664 امالك
139- رای شماره 19636-1395/07/24 هیأت دوم  اقای اکبر زواره زادگان   
به شناسنامه شــماره  1807  کدملي 1287829155  صادره اصفهان  فرزند  
حسین  ششدانگ مغازه  به مســاحت  19/45  مترمربع از پالك شماره 327   
فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 
ازمالك رسمی حسین زواره زادگان ازموردثبت صفحه 526 دفتر 438 امالك

140- رای شــماره 19638-1395/07/24 هیــأت دوم اقــای احمــد بابائی 
فراموشجانی   به شناسنامه شــماره  1559  کدملي 4621140272  صادره 
شهرکرد  فرزند  قلی  ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  100/10  مترمربع 
از پالك شــماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازمالك رسمی حیدرسلطانی رنانی
141- رای شــماره 19639-1395/07/24 هیأت دوم اقــای امید مؤذني  به 
شناسنامه شماره  474  کدملي 1754242367  صادره اهواز  فرزند  حسین  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  134/20  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی 

هاشم زارع
142- رای شــماره 19641-1395/07/24 هیأت دوم  اقای باقر رستمی   به 
شناسنامه شماره  12  کدملي 6219788168  صادره فریدن  فرزند  احمدعلی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  153/80  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی 

امیرسهراب راهنمائی
143- رای شــماره 19863-1395/07/26 هیأت دوم اقای ابراهیم افتاده  به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 2391865031  صادره کازرون  فرزند اسماعیل  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 114/42  مترمربع از پالك شماره 297 فرعی 
از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك 

رسمی جعفر رضائی
144- رای شــماره 19864-1395/07/26 هیأت دوم اقای شــهرام صفری 
شاد  به شناسنامه شماره 497 کدملي 6639497131  صادره مسجدسلیمان  
فرزند حاجی محمد ششدانگ ساختمان  به مســاحت 116  مترمربع از پالك 
شــماره 547 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب  اصفهان ازمالك رسمی صدیقه نادری درباغشاهی ازموردثبت صفحه 

382  دفتر 341   امالك
145- رای شماره 19865-1395/07/26 هیأت دوم خانم طاهره ترك الدانی  
به شناسنامه شــماره 1801 کدملي 1283457377  صادره اصفهان  فرزند 
یداله ششدانگ ساختمان  به مســاحت 92/49  مترمربع از پالك شماره 741 
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 191  دفتر 904   امالك
146- رای شــماره 20829-1395/08/02 هیأت چهارم  آقای  حسین زمانی  
به شناسنامه شماره   204   کدملي  1091948968   صادره  نجف آباد  فرزند  
ستار  ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   91/5   مترمربع از پالك شماره 28  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی  

یداله محمدی کوجانی
147- رای شماره 21264-1395/08/08 هیأت چهارم خانم سرور زعفرانیان 
به شناســنامه شــماره 3484 کدملي 1930034946 صادره فرزند حســن 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 304.46 مترمربع پالك شماره فرعي 
از31 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی محمود سلیمی بابوکانی
148- رای شــماره 20591-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي محسن قادری 
نیا  به شناسنامه شماره 1697 کدملي 1283436418 صادره اصفهان فرزند 
اکبر ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت   171/34  مترمربع از پالك شماره 
630و631 فرعی از14اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ج ازموردثبــت صفحه174  دفتر 730 امــالك از پالك 630 فرعی و 

ص87 دفتر 752 از پالك 631 فرعی
149- رای شماره 21081-1395/08/06 هیأت چهارم خانم منیژه ابراهیمی  
 بــه شناســنامه شــماره  1271615681   کدملــي 1271615681  صادره  
اصفهان  فرزند  عباس  ســه دانگ ازششــدانگ یك باب خانه    به مســاحت   
271.35   مترمربع از پالك شماره   760   فرعی از   18   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان موردثبــت صفحه  591   دفتر 1016 

امالك
150- رای شــماره 21080-1395/08/06 هیــأت چهــارم آقــای  ســید 
 جالل طاهری  به شناســنامه شــماره  34  کدملــي 1289996830  صادره 
 اصفهان   فرزند  سیدعلی  سه دانگ از ششــدانگ یك باب  خانه   به مساحت   
271.35  مترمربع از پالك شماره  760  فرعی از   17   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   591  دفتر1016  

امالك
151- رای شماره 20313-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي عوضعلی یزدانی 
علی آبادی به شناسنامه شماره 10 کدملي 5499732590 صادره نجف آباد 
فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 248.78 مترمربع از پالك 
شــماره  392  فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش.14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی ازسندشماره 2817 مورخ 91/07/26 دفترخانه 

137 اصفهان
152- رای شماره 19117-1395/07/15 هیأت چهارم آقای مصطفی ماهرانی 
برزانی  به شناسنامه شماره   75  کدملي  1290331561  صادره  خمینی شهر  
فرزند نصراله  ششدانگ یك باب  خانه   به مساحت    85.13  مترمربع از پالك 
شــماره فرعی از   67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان ازمالك رسمی  رسول و حسن جاللی
153- رای شــماره 19113-1395/07/15 هیأت چهارم آقای یداله صادقی 
برزانی  به شناسنامه شــماره  10  کدملي   1290041350  صادره  اصفهان   
فرزند  محمدحسین ششــدانگ یك باب   خانه   به مساحت   138   مترمربع از 
پالك شماره 103 فرعی از 16  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   527   دفتر  375   امالك
154- رای شــماره 19124-1395/07/15 هیأت چهارم خانم فاطمه صادقی 
برزانی     به شناسنامه شماره   341  کدملي  1282968246  صادره  اصفهان  
فرزند  اسداله   ششــدانگ یك باب   خانه   به مســاحت 128/80  مترمربع از 
پالك شماره   103  فرعی از  16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازموردثبت صفحه  218 دفتر   306   امالك و 15 مترمربع 
آن را از یداله صادقی که در ص 527 دفتر 375 مالك میباشد بصورت عادی 

خریداری نموده
155- رای شماره 19110-1395/07/15 هیأت سوم آقای  روح اله جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شماره   1614  کدملي  1283455900  صادره  اصفهان  
فرزند  محمود  ششدانگ یك باب  مغازه  به مساحت   82.58  مترمربع از پالك 
شــماره   313  فرعی از   13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   86  دفتر  1129  امالك
156- رای شماره 19057-1395/07/15 هیأت سوم آقای  ابوالفضل نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره  178  کدملــي  1293204358    صادره  
اصفهان  فرزند  ناصر  یك ونیم دانگ  از ششدانگ یك باب  خانه  به مساحت  
221.70  مترمربع از پالك شــماره   84  فرعی از   5  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی از سند شماره  1445  

مورخ  88/12/27  دفترخانه 337  اصفهان
157- رای شماره 19061-1395/07/15 هیأت ســوم آقای  صادق نصری 
نصرآبادی  به شناســنامه شــماره  1088   کدملي  0048108650   صادره 
تهران  فرزند  حسین سه دانگ از  ششدانگ یك باب  خانه  به مساحت  221.70  
مترمربع از پالك شــماره   84   فرعی از  5  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی از سند شــماره  2569   مورخ  

89/7/24  دفترخانه  337  اصفهان
158- رای شــماره 19062-1395/07/15 هیأت ســوم آقای  ناصر نصری 
نصرآبادی  به شناسنامه شماره  12  کدملي   1290181764   صادره  اصفهان   
فرزند  حسین  یك و  نیم دانگ از ششدانگ یك باب  خانه  به مساحت  221.70  
مترمربع از پالك شــماره  84  فرعی از  5   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی از سند شــماره  1445  مورخ  

88/12/27  دفترخانه  337  اصفهان
159- رای شــماره 19108-1395/07/15 هیأت ســوم آقای یداله علیجانی 
رنانی    به شناســنامه شــماره  93  کدملي  1290074038  صادره  اصفهان  
فرزند  عبدالحسین  ششــدانگ باســتثنای بهای ثمنیه آن  یك باب  خانه   به 
مساحت  186   مترمربع از پالك شــماره  2263  فرعی از  18   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی ازموردثبت 

صفحه   4  دفتر  450   امالك
160- رای شــماره 6487-1394/03/23 هیأت اول  اقــای اکبرعابدینی   به 
شناسنامه شماره 53  کدملي 5659198546  صادره  اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 41/60 مترمربع از پالك شماره 6087  
فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 192 دفتر 830 امالك
161- رای شــماره 22896-1395/08/27 هیأت اول آقــاي مجتبي جعفری  
ولداني به شناسنامه شــماره 1130028021 کدملي 1130028021 صادره 
خمینی شــهرفرزند رحیم  ششــدانگ یکبــاب کارگاه موزاییك ســازی به 
مساحت741.50مترمربع پالك شماره 647 فرعي ا ز36اصلي واقع در اصفهان 

بخش14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ا ز مالکیت حاج آقا کشاورز
162- رای شماره 23011-1395/08/29 هیأت اول خانم سهیال یزد خواستي 
به شناســنامه شــماره 273 کدملي 1291110267 صادره  اصفهان فرزند 
مهدي ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت    50.20    متر مربع پالك شماره  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت 

علی اکبر زارع
163- رای شــماره 22985-1395/08/29 هیأت اول آقــاي غالمرضا لندي 
اصفهاني به شناسنامه شماره 41075 کدملي 1280836318 صادره اصفهان 
فرزند مصطفي در ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت    204.35    متر مربع 
پالك شــماره فرعی از  28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان از مالکیت اسداله رضایی صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالك

164- رای شــماره 23009-1395/08/29 هیأت اول آقــاي غالمرضا لندي 
اصفهاني به شناسنامه شماره 41075 کدملي 1280836318 صادره اصفهان 
فرزند مصطفي ششــدانگ یك باب خانه  به مســاحت    140    متر مربع پالك 
شــماره فرعی از 28    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مالکیت اسداله رضایی
165- رای شــماره 24128-1395/09/13 هیأت دوم آقــاي مجید رضایی 
برزانی به شناســنامه شــماره 223 کدملي 1291113711 صــادره فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95.71 مترمربع پالك شماره 
فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

بشماره سند 9807 مورخ 50/7/4 دفترخانه 95 اصفهان 
166- رای شــماره 23460-1395/09/03 هیأت دوم آقاي ذبیح اله روشني 
به شناسنامه شماره 2 کدملي 4172559281 صادره الیگودرز فرزند صفدر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121.88 مترمربع پالك شماره فرعي از 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رسمی 

حاج محمد بیات  فرزند حسین 
167- رای شــماره 22778-1395/08/25 هیأت ســوم آقای مرتضی جان 
نثاری الدانی به شناسنامه شماره 65 کدملي 1290680345 صادره خمینی 
شهر فرزند محمدرضا 22/25 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه 
به مساحت 171.80 مترمربع از پالك شــماره  131 فرعی از  13  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رقیه جان 

نثاری
168- رای شماره 22779-1395/08/25 هیأت سوم آقای مجتبی جان نثاری   
به شناسنامه شماره 1635  کدملي 1283455692  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمدرضا  22/25 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه به مساحت  
171.80 مترمربع از پالك شــماره 131  فرعی از 13  اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رقیه جان نثاری
169- رای شماره 22780-1395/08/25 هیأت سوم خانم فاطمه جان نثاری 
الدانی  به شناســنامه شــماره 1933 کدملي 1141187981  صادره خمینی 
شهر فرزند محمدرضا 11/13 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه  
به مساحت 171.80 مترمربع از پالك شــماره  131  فرعی از 13  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رقیه جان 

نثاری
170-رای شماره 22781-1395/08/25 هیأت سوم خانم بتول جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 990 کدملي 1283449171  صادره اصفهان فرزند 
حیدر  16/36  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه به مساحت  171.80 
مترمربع از پالك شماره  131  فرعی از  13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی رقیه جان نثاری
171- رای شماره 11943-1395/05/21 هیأت چهارم آقاي ابراهیم جانثاري 
الداني به شناســنامه شــماره 1114 کدملي 1283450410 صادره اصفهان 
فرزند صادق ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138.51 مترمربع پالك شماره 
4فرعي از8 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مالك فوق در ص 298 دفتر 1122
172- رای شــماره 21684-1395/08/12 هیأت دوم آقاي فرشید روحاني 
شهرکي به شناسنامه شــماره 138 کدملي 4622430258 صادره شهرکرد 
فرزند علي   ششدانگ یك باب   ســاختمان   به مساحت   181   مترمربع پالك 
شماره  67   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالکیت رسمی محمد شاه عالئی
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/09/23

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/10/08
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ پالك شــماره 65/29  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام سید مرتضی متولی فرزند سید مهدی 
و شــرکا مفروز و درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینك بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: 95/09/23 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك 

غرب اصفهان
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معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان :

بی سوادی و بیکاری، از دالیل اصلی 
وقوع جرم در جامعه است

شماره کارت های هوشمند ملی
 تا پایان سال به 20میلیون می رسد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگســتری کل استان اصفهان 
گفت: باید بدانیم که افراد باســواد کمتر مرتکب جرم می شوند 

و بیسوادی و بیکاری، از دالیل اصلی وقوع جرم در جامعه است.
دکتر محمد رضا قنبــری در همایش پیشــگیری از وقوع جرم 
فرهنگیان گفت: بشــر از زمانی که پا به عرصه هستی گذاشت، با 
مفهوم مالکیت و حقوق آشنایی نداشت و کم کم با آن آشنا شد و 

درصدد بر طرف کردن نیازها برآمد.
 بشــر  ابتدا در طبیعت با وجود منابع محدود با  مشکلی رو به رو 
نمی شد و با افزایش انســان ها و اســتفاده از این منابع محدود، 
تعرض به حقوق همدیگر ایجاد شــد. افراد قوی به افراد ضعیف 
 زور گفتنــد و همین امر موجب بروز آســیب هایــی در جامعه 

شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگســتری کل استان اصفهان 
یاد آور شــد: در تمام دنیا به این نتیجه رسیده اند که پیشگیری،  
هزینه هــا را پایین مــی آورد. خانواده زندانــی در معرض خطر 

آسیب های اجتماعی است. 
باید بدانیم که افراد باســواد کمتــر مرتکب جرم می شــوند و  
بیســوادی و بیکاری از دالیل اصلی وقوع جرم در جامعه اســت. 
باید در پیشگیری اولیه بیسوادی و رفع بیکاری در جامعه اهتمام 

ورزیم.
دکتر قنبری تاکید کرد: به طور یقین خانواده و مربیان و معلمان 
در ارائــه آموزش ها به دانش آمــوزان موثرند و با ایــن برنامه ها 
می توان برای آینده و برخورداری از  جامعه ســالم و کاهش جرم  

برنامه ریزی کرد.

معاون فناوری اطالعــات وآمار جمعیتی ســازمان ثبت احوال 
گفت: شــمار کارت های هوشــمند ملی تــا پایان امســال به 
20میلیون کارت می رســد. این شمار با احتســاب 12 میلیون 

کارت صادر شده تا زمان حاضر محاسبه شده است. 
حمید پارســایی افزود: تمام کارت هایی که در نوبت صدور قرار 

دارند تا پایان امسال تحویل داده خواهد شد.
وی خاطر نشــان کرد: حدود پنج میلیون نفر از هم وطنان نیز در 
حال حاضر در نوبت صدور و گرفتن کارت هوشمند ملی هستند.

پارســایی ادامه داد: کارت های ملــی )نمونه قدیــم ( تا پایان 
ســال 96 اعتبار دارد و برنامه ریزی شــده اســت که تا 2 سال 
دیگر بــرای تمام ایرانیــان واجد شــرایط باالی 15 ســال که 
 شــمار آنــان 65میلیــون نفــر اســت، کارت هوشــمند ملی 

صادر شود.
وی تاکید کرد: اما در حال حاضر کســانی که تاکنون هیچ گونه 
کارت ملی دریافت نکرده اند و برای آنها اولین کارت محســوب 
می شود، یا کارت هوشــمند ملی آنها مفقود شده و نیاز به صدور 

المثنی داشته باشد، در اولویت صدور کارت هستند.

دختر جواني که مورد اغفال دوســتانش قرار گرفته و از بد 
پوششــي و حرکات نامتعارفش در یك پارتي فیلمبرداري 
شده بود، براي درخواســت کمك به مرکز مشاوره آرامش 
مراجعه کــرده بود. ایــن دختر جوان گفــت: من در یك 
خانواده مذهبي به دنیــا آمدم و تنها فرزنــد خانواده ام و 
به همین جهت بســیار مورد توجه فامیل هستم. بعد از 
چند سال پشت کنکور ماندن باالخره امسال قبول شدم ، 
پدر و مادرم بسیار نگران دور شدن من از خودشان بودند. 
ولي بعد از آنکه به آنها اطمینــان دادم تمام توجه خود را 
معطوف به درسم مي کنم راضي شدند که من براي ادامه 
تحصیل به اصفهان بیایم. به خاطر فضاي شلوغ خوابگاه، 
با اصرار من به همراه چند نفر از دوستان دانشگاهي ام که 
به نظرم دختــران خوبي بودند یك خانــه مجردي کرایه 
کردیم، اما بعد از مدتي متوجه شــدم دوستانم اهل رفت 
و آمد و تفریح و خوشــگذراني هســتند. کم کم من را هم 
تشویق به پوشیدن لباس هاي نامتعارفي کردند که زماني 
حتي باور نمي کردم آنها را به تن کنم و پیشــنهاد کردند 
که در رفت و آمدهایشــان شــرکت کنم، اوایل مخالفت 

مي کردم ولــي بعد از مدتي بــه خاطر غربــت و دوري از 
خانواده و رهایي از تنهایي، با آنها همراه شــدم و نمي دانم 
چه اتفاقي افتاد که بعد از مدتي متوجه شدم آدم جدیدي 
شده ام. مثل آنان دیگر نماز نمي خواندم، به حفظ حجابم 
اهمیت نمــي دادم و در مراوده با پســران دانشــگاه هم 

مسائل شرعي را رعایت نمي کردم.
هرچند بعضي از کارهــا برایم غیر قابل هضــم بود، ولي 
از ترس اینکه آنها مرا عقــب مانده و امــل بدانند، با آنها 
هماهنگ می شــدم تا اینکه یك هفته پیــش به همراه 
دوســتانم در یك پارتي مختلط شــرکت کردم؛  غافل از 

اینکه یکي از حاضران با موبایلش از من فیلم گرفته است.
دیروز مادرم با من تماس گرفــت و با عصبانیت گفت: این 
بود قولي که به ما دادي؟ به جاي درس خواندن، در پارتي 
شــرکت مي کني؟ حجابت را کنار گذاشتي و هنوز چیزي 
نگذشته دین و ایمانت را از دســت داده اي؟ مادرم گفت: 

باید قید درس و دانشگاه را بزني و به خانه برگردي!
من که نمي دانســتم مادرم چطور از موضوع متوجه شده 
مات و مبهوت بــه حرف هایش گوش مــي دادم و حرفي 

براي گفتن نداشــتم تا اینکه فهمیدم فیلم من در پارتي 
را یکي از آشــنایاني گرفته که در آنجا حضور داشته و به 
دست مادرم رسانده است. حاال از شــما مي خواهم که به 

من کمك کنید تا از این ورطه نابودي نجات پیدا کنم.
لغزش ناخواسته؛ عامل سلب اعتماد

کارشــناس مرکز مشــاوره آرامش در این خصوص گفت: 
خانواده اي که اعضــای آن به یکدیگر اطمینــان دارند، با 
آســودگي خاطر از کنار هم بودن لذت برده و حضور یکي 
به دیگري دلگرمي مي دهد، در این حالت افراد خانواده به 
قابلیت ها و توانایي هاي اعضای دیگر ایمان داشته و با هم 
درخصوص رسیدن به راه حل مشترک گفت وگو مي کنند. 
اعتماد متقابل ســرمایه اي براي گذراندن روزهاي سخت 
زندگي است. گاه لغزش ناخواســته، اعتماد چندساله را از 
بین مي برد و دروغ و مخفي کاري و پنهان کاري و بدقولي 

به عدم اطمینان افراد به یکدیگر دامن مي زند.
تنهایي و دور بودن از خانواده

این کارشــناس مشــاوره در مورد این موضــوع گفت: هر 
چه فــرد از نوجواني رو به بزرگســالي مي رود، به ســمت 
تمایزیافتگي و اســتقالل پیش رفته و بهتــر مي تواند با 
این موضوع کنار بیاید ولي نوجوان به لحاظ ویژگي دوران 
خاص خود و شرایط سني اش، موضوع تنهایي و غربت را به 
ســختي هضم کرده و براي همین است که با آسیب هاي 

مختلفي روبه رو شده است.
این روانشناس و آسیب شــناس مسائل خانواده، نوجواني 
را یکي از حساس ترین دوران رشد فرد عنوان کرد و گفت: 
نوجوانان تمایل زیادي به اســتقالل و همگام بودن با گروه 
همســاالن و تاثیر آنها دارند. به همین دلیل چنانچه فرد 
ویژگي هاي با ثبات اعتقادي، فکري، هیجاني نداشته باشد 
مي تواند به سمت آسیب سوق داده شود، بنابراین آگاهي 
در این زمینه براي  نوجوان و جوان و داشــتن رابطه خوب 
والدین با فرزندانشان امر بسیار مهمي در این زمینه است. 
توجه به نیازهاي عاطفي نوجوان و سوق دادن آن به سمت 
استقالل و تمایز یافتگي، باعث رشــد وی و پیشگیري از 

آسیب هاي مختلف مي شود.
توصیه هایي براي رهایي از تنهایي

در برخي مــوارد ویژگي هاي خاص هر فــرد در برخورد با 
تغییــرات محیطي و واکنــش افراد متفاوت اســت. اگر 
والدین ایــن فرد با روحیــات فرزند خود آشــنا بودند و با 
توجه به فاصله مکاني و رفت و آمد دائم، توجه بیشــتري 
به او داشتند، مي توانستند از آســیب هاي به وجود آمده 
بکاهند. بنابراین بــراي مقابله با حــس تنهایي نکاتي را 
همیشــه مد نظر قرار دهید. در مواقعي که حس تنهایي 
دارید این موضوعات را درنظر بگیرید: نگاهتان را به غربت 
تغییر دهید، صبور باشــید، تفریحات ســالم با دوستان  
مورد اعتمادتان داشته باشــید، به خوشبیني خود کمك 
کنید، نگرشی قدردان داشته باشــید، جنبه هاي مثبت 
زندگي تان راببینید و حتما براي دوري از تنهایي عضو یك 

انجمن خیریه یا مکان هاي اینچنیني شوید.

اخبار

با مسئوالن

رییــس ســازمان تعزیــرات حکومتی گفــت: 10هزار 
آرایشــگاه غیرمجاز در تهــران فعال هســتند و در این 
آرایشگاه ها بعضا باندهای فســادی با رهبریت آن دنبال 

می شود.
علیرضا جمشیدی در نشســت »طرح ملی ساماندهی و 
نظارت بر آرایشگاه های زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی 
و دارویی سراسر کشور« گفت: بحث قاچاق به گفته مقام 
معظم رهبری بحث بسیار جدید و مهمی است. اقدامات 
ناجا در تهران خوب و قوی بود اما باتوجه به خبرهایی که 
اخیرا به ما رسیده، باید قبل از رسیدن بارهای قاچاق به 
تهران، لیســت خریدها در انبارها و گمرک و کشــتی ها 

بازبینی شود.
وی با اشاره به اینکه به غیر از گمرک شهید رجایی، 120 
گمرک دیگر وجود دارد، گفــت: باید رصدهایمان را قبل 

از ترخیص کاالها قوی کنیم.
این مســئول عنوان کرد: امروز در اخبار شــنیدم که ما 
دیگر شــاهد وجود کاالهای قاچاق در تهران نیســتیم؛ 
در حالی که مواد آرایشــی و گوشــی هــای موبایل به 
وفور به صورت قاچاق در کشــور وجود دارد و اگر جایی 
جمع آوری صورت می گیرد، دلیل نمی شــود که جای 

دیگری انجام نشود.
وی با تاکید بر اهداف جلســه ای کــه امروز در خصوص 
کاالهای سالمت برگزار شده است، گفت: طبق تحقیقی 
که صورت گرفته اســت ، 10 هزار آرایشگاه غیرمجاز در 
تهران در حال فعالیت هســتند. در این آرایشگاه ها هم 
کاالهای آرایشــی توزیع می شــود و هم بعضا باندهای 
فسادی که با رهبریت آرایشگاه ها دنبال می شود و حتی 
دختران را به خــارج از ایران می فرســتند. در تهران به 
وفور گزارش داریم که مردان کارهای آرایشــی را برای 

زنان انجام می دهند.
جمشــیدی عنوان کرد: بحث های پزشــکی که بدون 
نظارت پزشك در آرایشــگاه ها دنبال می شود، اتفاقات 
خاموشی است که دختران جوان را هدف قرار داده اند و 
امیدواریم در طرح »ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های 
زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی و دارویی« که به صورت 
کشوری برگزار می شود، مشکل را کمرنگ تر کنیم و اگر 

نیاز به برخورد بود، برخورد جدی انجام بدهیم.
وی به نرخ های بسیار باالی فعالیت ها در آرایشگاه های 
زنانه و مردانه نیز اشــاره کرد و گفت: باید نظارت جامعی 

بر فعالیت و نرخ های آرایشگاه ها وجود داشته باشد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد:

وجود باند قاچاق دختران
 در آرایشگاه ها

توجه به نیازهاي 
عاطفي نوجوان 
و سوق دادن آن 

به سمت استقالل 
و تمایز یافتگي، 
باعث رشد وی 
و پیشگیري از 

آسیب هاي مختلف 
مي شود

روان شناسان واژه ای اختصاصي براي غم و غصه درخصوص مهاجرت یا دوري ازخانه مطرح مي کنند که بیماري 
خانه نامیده مي شود. افرادي که از منزل اصلي خود دور مي شوند باید با این بحران کنار آمده و خود را با ارزش هاي 
جامعه قبلي و جامعه فعلي که در آن زندگي مي کنند تطبیق دهند، در غیر این صورت دچار مشکالت عدیده اي 

مي شوند.

پیشنهاد  سردبیر:
بی سوادی و بیکاری، از دالیل اصلی وقوع جرم در جامعه است

کارشناس مرکز مشاوره:

فرجام دوری از خانواده و تنهایی
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حدیث عشق پیشنهاد سردبیر: 
حال مادر فرمانده مصطفی خوب نیست

حدیث یار 

روز شمار

سادگی های امام خمینی)ره(

جنگ از نگاه امام)ره(

فرش، موکت باشد، ایشــان تا آخر عمر، زندگی منیره آرام پور امام)ره( ترجیح می دادند که در اتاقشان به جای 
ساده و دور از تجمل داشتند.

 امام)ره( در مورد اسراف نکردن تاکید زیادی می کردند؛ مثال می گفتند: 
یک دستمال کاغذی را اگر می شود عالوه بر یکبار دوباره مصرف کرد دور 

نیندازید و لیوان آب را تا حدی پر کنید که می توانید بخورید.
 ایشان از تجمالت در زندگی به گونه ای پرهیز و از تبذیر و اسراف در غذا 
و لباس دوری می کردند که ساده زیستی برای ایشان واقعا ملکه شده بود 
و در عین حال به نظافت و پاکیزگی اهمیت فوق العاده ای می دادند و این 

بهترین الگو برای زندگی همه اطرافیان بود.
 امام)ره( مایحتاج زندگی خود را روزانــه تهیه می کردند و هرگز حاضر 

نمی شدند چیزی را که همان روز احتیاج دارند تهیه کنند.
 آقایان افغانی که در نجف بودند، حســینیه ای داشتند. آنها عالقه مند 
بودند که عکس امام)ره( را در حسینیه خود نصب کنند؛ اما ایشان قبول 
نمی کردند. وقتی برای بار چندم آنها اصرار کردند، فرمودند: من خودم به 

مردم می گویم که دنبال دنیا نروید. این دنیاست! من عکس نمی دهم.
 در دوران تظاهرات وقتی امام)ره( متوجه شدند که دشمن می خواهد از 
راه پاره کردن عکس ایشان بین مردم ایجاد فتنه و آشوب کند و از این کار 
سوء استفاده نماید دســتور دادند که عکس مرا نیاورید و یا اگر عکس مرا 
پاره کردند و یا به من اهانت کردند راضی نیستم عکس العمل نشان دهید.

 امام)ره( در بعضی از سال ها به محالت تشــریف می بردند و در مسجد 
مرکز شهر جلسه ای داشتند که مردم از محضر ایشان استفاده می کردند. 
مرسوم بود که اگر کسی از روحانیون وارد مســجد می شد به احترامش 
کســی می گفت صلوات بفرســتید. وقتی امام)ره( وارد شدند شخصی 
مردم را به ذکر صلوات دعوت کرد. پس از اتمام جلســه امام)ره( آن فرد 
را خواستند و گفتند: شــما این صلوات را برای من یا برای رسول بزرگوار 
اسالم می فرستید؟ اگر برای رســول اکرم)ص( صلوات می فرستید، این 
صلوات را یک وقت دیگر بفرســتید و اگر چنانچه برای من است که وارد 

مسجد می شوم من راضی نیستم.
 گاهی که الزم بود برای تشــریف خدمت امام)ره( هنــگام ورود اجازه 
گرفته شود، ایشان به جای استفاده از کلمه بفرمایید می فرمودند. بسم ا...، 
با آنکه کلمه بفرمایید کلمه متعارفی است، به جای استفاده از آن از کلمه 
بسم ا...استفاده می کردند که ضمن ذکر نام خدا، با استعاره ای لطیف اجازه 

ورود و آغاز دیدار را با نام خدا همراه می کردند.
 اراده امام)ره( بــه گونه ای بود که به جرأت می تــوان گفت احدی مثل 
ایشان دیده نشــده. وقتی ایشــان تصمیم می گرفتند در برابر اراده شان 
نمی شــد هیچ کاری انجام داد. امام)ره( در این باره می فرمودند: عاطفه 

نباید بر دین مقدم شود، اگر شد انسان بدبخت می شود.

بنیان گذار کبیر انقالب عالقه ویژه ای به  رزمندگان دفاع مقدس و شهدا داشتند.  مژگان علیدوستی
می فرمودند شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و 
در شــادی وصولشــان»عند ربهم یرزقون« اند و از نفــوس مطمئنه ای 
هســتند که مورد خطــاب »فادخلی فی عبــادی و ادخلــی جنتی« 
پروردگارند. ایشــان با روح بزرگ خویش جنگ را تحلیل و بامردم سخن 
می گفتند. در ادامه فرازهایی از سخنان ایشــان درباره جنگ و شهید و 

شهادت را می خوانید:
 هــر روز ما در جنگ برکتی داشــته ایم کــه در همه صحنــه ها از آن

 بهره جسته ایم.
 ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.

 شهادت در گرانبهایی است که بعد از جنگ به هر کس نمی دهند.
 همین شــهادت ها پیروزی را بیمه می کند. همین شهادت هاست که 

دشمن را در دنیا رسوا می کند.
 رحمت خداوند بر همه شــهیدان و رضــوان و مغفرت حــق بر ارواح 
مطهرشــان که جوار قرب او را برگزیدند و ســرافراز و مشــتاق به سوی 

جایگاه مخصوصشان در پیشگاه رب خویش شتافتند.
 ســعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به آنهــا داده بود تقدیم 

کردند و ما عقب مانده آنها هستیم.
 مفقودین عزیز محور دریای بیکران خداوندی هســتند و فقرای ذاتی 

دنیای دون در حسرت مقام واالیشان در حیرتند.
 عزیزان من مصمم باشــید و از شهادت نترسید، شــهادت عزت ابدی و 

حیات ابدی است.
 از هر قطره خون شهید ما که به زمین می ریزد، انسان های مصمم تر و 

مبارزی به وجود می آیند.
 برنامه اسالم از عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده است.

ما اگر کشته هم بشــویم در راه حق کشته شــدیم و پیروزی است و اگر 
بکشیم هم در راه حق است و پیروزی است.

 آنهایی که بــه خدا اعتقاد ندارنــد و به روز جزا، باید بترســند از موت، 
آنها از شــهادت باید بترســند. ما و شــاگردان مکتب توحید از شهادت 

نمی هراسیم، نمی ترسیم.
 ما اگر شهید بشویم قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی 

و به جوار حق تعالی رسیدیم.
 دوستانمان که شهید شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا برای اینها 
دلتنگ باشیم؟ دلتنگ باشیم که از دیار قید و بندی خارج شدند و به یک 

فضای وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شدند؟
 ما از خدا هستیم همه، همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم 
به ســوی او برخواهد گشت، پس چه بهتر که برگشــتن اختیاری باشد و 
انتخابی و انسان انتخاب کند، شــهادت را در راه خدا و انسان اختیار کند 

موت را برای خدا و شهادت را برای اسالم.
 شــهادت یک هدیه ای اســت از جانب خدای تبارک و تعالی برای آن 

کسانی که الیق هستند و دنبال هر شهادتی باید تصمیم ها قوی تر بشود.
 شهادت ارثی اســت که از اولیای ما به ما می رســد، آنها باید از مردن 
بترســند که بعد از مرگ، موت را فنا می دانند، ما که بعد از موت را حیات 

باالتر از این حیات می دانیم چه باکی داریم. 

یادداشت

دو دهه گذشــت و خبری از باغ  موزه دفاع مقدس اصفهان نشد. سمیه پارسادوست
استانی که بیشترین شهید را تقدیم انقالب اسالمی کرده و نامش 
بر بلندای قله رشادت و ایثار این سرزمین می درخشد، هنوز یک 
باغ موزه دفاع مقــدس از خود ندارد  و عمر ســال هایی که وعده 
افتتاح این باغ موزه را شنیدیم، حاال دیگر عدد 20 را هم رد کرده 
تا پروژه باغ مــوزه دفاع مقــدس اصفهان نیز با افتخــار به جمع 
رکورددارانی مثل »مترو« و »مصلی« و »نقش جهان« بپیوندد و 
حتی رکورد آنها را نیز بشــکند.  برخی مسئوالن دست اندرکار در 
این پروژه می گویند که مسئوالن اســتانی و ارگان هایی که باید 
کمک کنند، حمایت نمــی کنند. خداکند دلیل ایــن عده برای 
حمایت نکــردن، دلیــل همان هایی نباشــد که مــی گفتند )و 
می گویند( دوره شهید و شــهادت و جبهه و جنگ گذشت و این 
شــهر، ورزشــگاه می خواهد نه باغ موزه. آنهایی کــه می گویند 

خاطرات جنگ را باید به موزه تاریخ فرستاد!  
   

موزه بزرگ دفــاع مقدس اصفهان، هنوز اندرخــم تامین محتوا و 
اعتبار مانده و هم قد و هم ســن و ســال بچه های دهه هفتادی 
شده است. همان دهه ای که به تعبیری دهه باز شدن قفل بزرگ 
طرح های عظیم عمرانی در اســتان اصفهان بــود و این اتفاق به 
گونه ای افتاد که عموم مردم را نســبت به توســعه و پیشــرفت 
اصفهان در بخش های فرهنگی، حمل و نقــل، ورزش و ... امیدوار 

می کرد؛ اما امروز و پس از گذشــت بیــش از دو دهه با  پروژه های 
نیمه تمامی روبه رو هســتیم که بعضا از آنها به عنوان آثار تاریخی 
نیمه کاره ای یاد می کنند که نه تنها گردشگری اصفهان را تقویت 
نکرده بلکه زمینه کنایه زنی به مســئوالن را فراهم ساخته است. 
بچه های دهه هفتاد فارغ التحصیل شــده اند، ازدواج کرده و بچه 
دارند و موزه دفاع مقــدس اصفهان هنوز محتوایــی ندارد که به 
بچه های نســل جدید ارائه کند. فقط ظاهری نیمه کاره دارد و آن 
وقت از انتقال خاطرات و رشــادت ها و دستاوردهای دفاع مقدس 
 به نســل جوان و بچه هایی کــه آن دوران پرشــکوه را ندیده اند، 

حرف می زنیم. 
   

حرف کمی نیســت. بیش از 2۳ هزار شــهید در استان اصفهان و 
بیش از ۱0 درصد آزادگان و جانبازان کل کشور متعلق به اصفهان 
اســت و این اعداد و ارقام آن قدر بزرگ و چشمگیر بوده و هست 
که  مسئوالن 20 سال پیش)ســال 75( کلنگ موزه دفاع مقدس 
در محل ضلع غربی باغ غدیر و در کنار بزرگراه شــهید بابایی و در 
زمینی به مســاحت 22 هزار متر مربع را به زمیــن زدند. کلنگ 
را زدند و رفتند و 20 ســال گذشــت و خبری نشــد. تصمیمات 
مسئوالن ملی و استانی نیز برای موزه بزرگ دفاع مقدس تنها در 
حد شعار روی کاغذ باقی مانده و هنوز در عمل شاهد بهره برداری 
از ایــن پروژه نبوده ایــم؛ البته پــس از مصاحبه هــا و وعده های 

گوناگون، این بار می گویند خرداد 96 باالخره افتتاح می شود! 

    
ســردارمجتبی شــیروانیان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان اصفهان پیــش از این گفته بــود که انعقاد 
توافق نامه اداره کل مسکن و شهرسازی اســتان اصفهان و حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس و دولت برای ساخت این باغ 
موزه صورت گرفته و این توافق نامه در سال 75 منعقد شده است 
و بر اساس آن اداره کل مســکن و شهرسازی وظیفه تامین زمین، 
دولت وظیفه ساخت و ساز و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس نیز وظیفه تامین محتوای مورد نیاز را عهده دار است.

از ســال 75 چندین دولــت روی کارآمدنــد و رفتنــد؛ اما هیچ 
پیشــرفتی در این پروژه حاصل نشــد. به گفته شــیروانیان در 
مقطعی حتی با توقف روند کار هم روبه رو شــدیم: » موزه بزرگ 
دفاع مقدس اصفهان از ســال 75 آغاز به کار کرد و تا ســال 76 با 
پیشــرفت 20 درصدی روبه رو شــد. پس از آن با توجه به تغییر 
دولت، هشت سال این پروژه تعطیل شــد که عالوه بر نبود اعتبار 
کافی، نیاز سنجی و آسیب شناســی در حوزه محتوای آماده شده 
برای ارائه به عموم مردم نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا 

در نحوه ارائه محتوا بازنگری جدی ایجاد شود.«
شــیروانیان می گوید که تاکنون بیش از ۱0 میلیاردتومان برای 
ســاخت این باغ موزه اختصاص داده شده اســت. از سوی دیگر 
علی قاســم زاده، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان نیز 
شهریورماه امســال در این باره گفته بود: » شــهرداری اصفهان 
از سه ســال گذشــته، هر ســال یک میلیارد تومان به موزه دفاع 
مقدس اصفهــان اختصاص داده و امیدواریم این موزه امســال به 

بهره برداری برسد.«
حاال مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان 
اصفهان خبر داده که فازاول باغ موزه خرداد96 افتتاح می شــود. 

شــیروانیان حتی این وعده را هم داده که نمایشگاه دفاع مقدس 
سال آینده در همین مکان برگزار خواهدشد؛ اما آیا به راستی این 
اتفاق خواهد افتاد؟ آن هم وقتی ســردار می گویــد که » ما هنوز 
برای تکمیل، تجهیز و راه اندازی فاز اول حداقل ۱۱ میلیارد تومان 
فاصله داریم« ؟!  سردار شیروانیان تاکید می کند که اگر کمک ها و 
اعتبارات به ما برسد تا پایان سال جاری عملیات ساختمانی داخل 

مجموعه و محوطه مقابل ساختمان تکمیل شود.
فراموش نکنیم که  اصفهان شــهر همت ها، خرازی ها، کاظمی ها، 
میثمی ها و صدها سردار و هزاران شهید دیگر است و این در حالی 
است که هنوز مکانی شایسته برای ارائه یادگاری های این نام آوران 
به نسل دوم و سوم انقالب در اصفهان ایجاد نشــده اما از قَِبل نام 
آنها تاکنون بهره برداری ها شــده اســت و باید برای بهره برداری 
 از این پــروژه کــه مایه آبروی اســتان نیــز خواهد بــود کاری 

شایسته کرد.

قاب  شهدا

دو دهه گذشت و از باغ موزه دفاع مقدس اصفهان خبری نشد؛

شهر شهیدان، موزه دفاع مقدس ندارد!

گاهی آن قدر به اسم شهدا تکیه دادیم و با آن باال رفتیم که 
از سلوکشان غافل شدیم و مادرانشان را فراموش کردیم... 
 ســراغ از مادری گرفتیم که شــهیدش در گلستان شهدا،

 دو یادمان دارد، یکی کنار شــهید خــرازی و دیگری در 
قطعه جاویداالثرها.

کوچه های اصفهان خیلی وقت است که به اسم شهدا صدا 
می شوند، شــهدایی که افتخار این شــهر هستند و در هر 
محفلی به تعداد 2۳ هزارتایی آنها می بالیــم؛ اما کمتر از 
مرام و مسلکشــان حرف می زنیم؛ خودمــان غربت آنها را 

سبب شده ایم و اکنون به دنبال مقصر می گردیم.
حکایت مادران غریب این شهر

گاهی آن قدر به اسمشــان تکیه دادیم و بــا آن باال رفتیم 
که از سلوکشــان غافل شــدیم. گاهی آن قدر از خودشان 
گفتیم و نوشتیم که مادران و همســران و فرزندانشان را 
فراموش کردیم. حکایت مادران در غربت مانده این شــهر 

کم نیست...
کوچه به اســم شــهید نیســت؛ اما اهل 

محــل آدرس منزل شــهید را 
انتهای  در  می شناســند. 

یک بن بست، پوستری 
از شهید روی درب 

می گوید  خانه ای 
مسیر را درست 

آمده ایم.
ساده ای  زنگ 
را که می زنیم 
شهید  خواهر 
با خوشــرویی 

بــه اســتقبال 
می آید. چون قفل 

در خراب است باید 
پشــت در را بیندازی 

تا بسته شــود. وارد که 
می شــوی حــس 

داری،  امنیت 

عکس های شهید طاقچه های میهمانخانه را پر کرده است. 
در هیجان دیــدن عکس هــا، پذیرایی به گرمی شــروع 
می شــود. همه چیز ســاده و صمیمانه اســت، از بخاری و 
 کتری قدیمی گوشــه اتاق گرفته تــا تلویزیونی که هنوز

 ال سی دی نشده است.
داماد یک شبه ای که دیگر باز نگشت

خواهر شــهید مدام تعــارف می کنــد و در تــب و تاب 
پذیرایی اســت؛ اما وقتی از برادر شــهیدش می پرســی 
 با افتخار و حاال دیگر بعد از گذشــت ۳0 ســال با لبخند 

تعریف می کند. 
 به عکــس دامادی شــهید اشــاره می کنــد و می گوید:

  »برادرم داماد یک شــبه بــود که رفت و دیگر برنگشــت. 
 ۱6 روز بعــد از مراســم عروســی اش زنــگ زدنــد و 
خبر شهادتش را به ما دادند. پســرم در میهمانی عروسی 
شهید، تب شدیدی داشت و در بیمارســتان بستری بود؛ 
شهید ســاعت چهار صبح به عیادت او رفته بود و با وجود 
اینکه دســتش مجروح بود، بدون اینکه حرفی به پرستار 
بزند، با یک دســت او را پاشــویه کرده بــود تا تبش 
پایین بیاید. آخرین دیدار من با شهید در همان 
بیمارســتان بود، که بعد از آن راهی جبهه 
شــد و من دیگر هرگز او را ندیدم. برای 
بازگشت پیکرش هم چند شهید دادند 
ولی مــادرم گفت که رضایــت ندارم 
کســی به خاطر او کشــته شود، این 
خواســته خود او بوده کــه پیکرش 

برنگردد.«
 شــهید مصطفــی زودتر از 

ُمحرم شدن، َمحرم شد
 شــهید بــرای مکــه هم اســم نوشــته
  بود ولی زودتر از ُمحرم شــدن، َمحرم شد
  و ســهم حجــش را بــه مــادرش داد تا در

 آســتانه چهلمیــن روز شــهادتش، مادر و 
همســرش در مســجدالحرام طواف کنند و 
به مراســم نرســند اما همچنان چشم انتظار 

بازگشتش باشند.
خواهر شهید وقتی از کودکی مصطفی صحبت 
می کند، خاطــره خواب مــادر را به یاد 
می آورد:» بــرادرم در نوزادی 
یک بار از دنیــا رفته 
و حتــی او را 
البــه الی 

دستمال سفیدی به نشــانه کفن پیچیده بودند؛ اما مادرم 
خوابی می بیند که شــخصی به او می گوید: بلند شــو و به 

کودکت شیر بده.
تقدیر الهی این بود که او جان دوباره بگیرد و در راه خدا به 

شهادت برسد.«
شهید مصطفی همیشــه راهی برای خاص شدن و خالص 
شدن داشت. او برای بستری شــدن بعد از اصابت خمپاره 
به دستش با اصرار بیمارســتان فارابی اصفهان را انتخاب 
می کند تا مادر را با نشان دادن بیماران روانی به شکر الهی 

تذکر دهد. 
شــهید مصطفی که با شــهادت رســول، برادر شهید هم 
می شود، برای رساندن این پیام به مادر، دسته گلی بزرگ 
می خرد و عکس رســول را روی آن می گذارد و خطاب به 

مادرش می گوید: به شهادت فرزندت افتخار کن.
شهیدی با سلوک حضرت زهرا )س(

خواهر شهید عالقه شــهید مصطفی به حضرت زهرا)س( 
و ذکر همیشــگی یا زهرای او در روضه های خانه شان را به 
خاطر می آورد و می گوید: »برادرم همیشــه دوست داشت 
َمحرم حضرت زهرا)س( شود و بعد به شهادت برسد؛ برای 
ازدواج، خودش همســر شــهیدی را انتخاب کرده بود که 

فرزند شهیدی هم داشت. در جریان خواستگاری هم به او 
گفته بود که ممکن است شب عروسی به خاطر مسئولیتم 

به جبهه بروم و او هم قبول کرده بود.«
عالقه شــهید مصطفی به حضرت زهــرا)س( زندگی او را 
هم به سمت فاطمی شدن سوق می دهد. از پیکر مطهرش 
به رســم ادب و تأســی به حضرت زهرا)س( چیزی باقی 
نمی ماند تا راه را به عینه از مادر ســادات فرا گرفته باشد. 
او حتی کت و شــلوار دامادی که مادر سفارش دوختش را 
داده بود به دوستش شــهید رضا جوادی هدیه می دهد و 
شب عروســی برای به دســت آوردن دل مادر از او قرض 
می گیرد و فردای عروســی و قبل از رفتن به جبهه دوباره 

به او بازمی گرداند.
شهید مصطفی به روزگار همسر جوانش بعد از شهادت هم 
اندیشــیده بود. او وصیت نامه ای را با مهر و امضا به یکی از 

دوستان طلبه اش می دهد تا 
یک ســال بعد از شهادتش به 

خواستگاری همسرش برود.
اتاقــی که قــرار بود شــهید 
بــا همســرش در  مصطفی 
آن زندگــی کنــد، آن طرف 
اولین  حیاط خانــه اســت؛ 
بــاران پاییــزی اصفهــان با 
تجربه حس حضور نخستین 
در این خانه، غبــار غفلت از 
ناشــناخته های این شهید را 

کنار می زند.
دســت  همچنــان  اتــاق 
مانــده  باقــی  نخــورده 
اســت، کتاب هــای شــهید 
طاقچه هــا  روی  همچنــان 
مرتــب چیــده شــده؛ فقط 

چند گلــدان کوچــک گل نــاز به اتــاق اضافه شــده و 
جهیزیه عروس یک شــبه که برای بار دوم همســر شهید 
می شــود از آن کم شــده اســت؛ عکس بزرگی از شهید 
کنج دیوار اتــاق و در کنــار منبر روضه های ســاالنه این 
 خانه هســت، ذکر یا زهرای ایــن اتاق را اهــل دل قطعا 

شنیده اند.
 اما مــادر و دســت هایش و چشــم هایش و لب هایی که 
 دیگر حرفی بــرای گفتن نــدارد؛ او گفتنی هــا را گفته و
  حاال تصمیــم گرفته تا زمانــی که چشــمان منتظرش

  و دســت های نحیفــش دوبــاره مصطفــی را ببیند و در 
 آغــوش بگیرد ســکوت کند.همــه ایــن خاطره ها فقط

 بهانه ای بــرای ذکر نام مادر شــهید مصطفــی ردانی پور 
بود. مادر دو شــهید که اکنون در غربت و غفلت ما روزگار 
می گذراند و لحظه هــا را برای دیدار فرزندان شــهیدش 

می شمارد.
اگر مادر همه شــهدا حضرت زهرا)س( است، پس مادران 

شهدا هم از نسل حضرت زهرا)س( هستند.

به بهانه غربت مادر دو شهید؛

حال مادر فرمانده مصطفی خوب نیست

همه این خاطره ها 
فقط بهانه ای برای 

ذکر نام مادر شهید 
مصطفی ردانی پور 
بود. مادر دو شهید 
که اکنون در غربت 
و غفلت ما روزگار 

می گذراند

این گــروه از رزمندگان تصمیــم گرفته اند با ماســک های 
شیمیایی شان عکس یادگاری بگیرند؛ غافل از اینکه ما دیگر 

نمی توانیم چهره نورانی شان را ببینیم. 

یک بار که به دیدار ما آمد دیدیم که دســتانش را حنا گذاشته 
است. وقتی حســین را اینگونه دیدیم با او شوخی کردیم؛ اما 
حسین گفت: »نخندید این حنا را حضرت فاطمه زهرا)س( به 

دستانم گذاشته  است.«

شــهید محمد کیهانی از پرســنل معاونت امــور اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری کالنشــهر اهواز بود که در دفــاع از حرم 
حضرت زینب کبری)س( و حضرت رقیه )س( در ســوریه به 
شهادت رسید. آنچه می بینید، نوشته او روی کوله پشتی اش 

است.

مادر است دیگر دوست ندارد طاقچه خانه پسرش گرد و غبار 
بگیرد. 

اینجا گلزار شهدای بهشت زهرا)س( در تهران است.
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پیشنهاد  سردبیر:میالد نور
میالد با سعادت حضرت محمد رسول ا... ) ص ( 

و امام جعفرصادق ) ع ( مبارک 

17 ربیع االول والدت امام جعفرصادق ) ع ( مبارک
روزى كه رســول خاتم ) ص ( دو وزنه ســنگین و دو میراث گرانبها 
) قرآن  وعترت ( را به مــردم معرفى كرد و براى نجــات از گمراهى، 
 تمســك به » ثقلیــن  « را توصیه فرمــود، اهل  بیت  خویــش را نیز 
به عنوان قرآن  شناســان خبیر معرفى كرد، تا پس از او، امت از ائمه 

الهام بگیرند و شاگردى عترت را با افتخار بپذیرند.
عصر امــام  صــادق  ) ع  ( یكــى  از توفانى تریــن  ادوار تاریخ  اســام  
اســت  كه  از انقاب هاى  پیاپى  گروه هاى  مختلف، بــه ویژه  از طرف  
 خونخواهان  امام  حســین  ) ع ( رخ  مى داد كه  انقاب  » ابو ســلمه  « 
 در كوفه  و » ابو مسلم  « در خراسان  و ایران  از مهم ترین  آنها بوده  است 
 و همیــن  انقاب  ســرانجام  حكومت  شــوم  بنى  امیــه  را برانداخت  
 و مردم  را از یوغ  ستم  و بیدادشان  رها ساخت. ا ما سرانجام  بنى  عباس  
 با تردســتى  و توطئه ، بــه ناحق  از انقــاب  بهره  گرفتــه  و حكومت  
 و خافــت  را تصاحب  كردنــد. دوره  انتقــال  حكومت  هــزار ماهه  
بنى  امیه  به  بنى  عبــاس  توفانى ترین  و پر هرج  و مــرج  ترین  دورانى  
بود كه  زندگى  امام  صادق  ) ع  ( را فراگرفته  بــود. امام  صادق  ) ع ( كه  
همواره  مبارزى  نستوه  و خســتگى ناپذیر و انقابى  بنیادى  در میدان  
فكر و عمل  بوده ، كارى  كه  امام  حســین  ) ع  ( به  صورت  قیام  خونین  
 انجــام  داد، وى  قیــام  خود را در لبــاس  تدریس  و تاســیس  مكتب  

و انسان  سازى  انجام  داد و جهادى  راستین  كرد. 
 تنهــا امــام  صــادق  ) ع ( بــود كه  بــا كناره گیــرى  از سیاســت  
 و جنجــال هاى  سیاســى  از آغــاز امامت  در نشــر معارف  اســام  
 و گســترش  قوانین  و احادیث  راســتین  دین  مبیــن  و تبلیغ  احكام  

و تعلیم  و تربیت  مسلمانان  كمر همت  بر میان  بست. 
 زمان  امام  صادق  ) ع  ( در حقیقت  عصــر طایى  دانش  و ترویج  احكام  
 و تربیت  شــاگردانى  بود كه  هر یك  مشــعل  نورانى  علم  را به  گوشه  

و كنار بردند.

ســخن گفتن درباره رییــس مذهب جعفري و ششــمین 
پیشواي شــیعیان امام جعفرصادق ) ع ( و بررسي افق وسیع 
 حیات ایشــان كاري بســیار دشــوار و نیاز به بینش عمیق 
 و دانــش گســترده اي دارد. ششــمین پرچمــدار والیت 
و تشــیع حضرت جعفربن محمد صادق علیه السام در روز 
جمعه هفدهم ماه ربیع االول ســال 83 هجــري در مدینه 
 منوره متولد شدند. نام مبارک ایشــان » جعفر « و كنیه اش 

» ابوعبدا... « كه مشهورتر همان است. 
ایشــان لقب هاي زیادي دارند، مانند: صابــر، فاضل، طاهر،  
قائم، كامل، منجي، باقي، فاطــر، صادق، قاهر كه لقب صادق 

از همه مشهورتر است.
نكته اي كه مي توان اشاره كرد این اســت كه با وجود اینكه 
اسم مبارک ایشان جعفر است، اما ایشــان به صادق مشهور 
 شــدند. مرحوم شــیخ صــدوق در علل الشــرایع ص 234 
در این باره حدیثي از رســول خدا صلي ا... علیــه و آله ذكر 
مي كند كه فرمودند: هنگامي كه فرزندم جعفربن محمدبن 
علي ابن الحســین بن علي بن ابیطالب متولد شــد، نام او را 
»صــادق« بگذارید زیرا به زودي در میان فرزندان او كســي 
متولد خواهد شد كه همنام اوســت و به دروغ ادعاي امامت 
خواهد كرد و »كذاب« نامیده مي شــود و حدیثي نیز از امام 
سجاد علیه الســام روایت شــده كه: ابن خالد گوید از امام 
چهارم علیه الســام ســوال كردم، امام بعد از شما كیست؟ 
 فرمود: فرزنــدم محمــد كه شــكافنده علوم اســت، پس 

از او جعفر كه نام او نزد اهل آسمان صادق است. 
عرض كردم با اینكه همه شــما ائمه صادق هستید، چرا فقط 

نام او صادق است؟ 
 فرمــود: پدرم نــه، پــدرش خبــر داد كــه رســول خدا

صلي ا... علیه و آلــه فرمود: هر گاه فرزنــدم جعفربن محمد 
متواد شــد نام او را صــادق بگذارید براي اینكــه پنجمین 
 نفــر از فرزندان او كســي اســت كه نــام وي جعفر اســت 

و به جعفر كذاب مشهور است.

سي سال از زندگى امام جعفر صادق علیه الســام پیش از امامت شان در دوران جدشان 
امام سجاد علیه السام و پدر بزرگوارشــان امام باقر علیه السام سپري شد كه حدود 19 
سال از زندگاني ایشــان در دوران امامت پدر بزرگوارشــان امام باقر علیه السام بود كه 
همراه پدر دست به فعالیت هاي سیاســي و فرهنگي مي زدند و پایه هاي بزرگ نهضت 
 فرهنگي علمي را پي زیزي مــي كردند كه هدف تثبیت اصول و مباني اعتقادي اســام 
و گسترش اسام ناب محمدي در جامعه اسامي بود و همین نهضت فرهنگي باعث شد 
تا مكتبي اصیل در اسام شكل گیرد و هزاران اسوه علم و تقوا در این مسیر تربیت شوند.

فعالیت هاي وسیع و گسترده ایشان همزمان با حكمراني چندین خلیفه اموي بود كه به 
ترتیب عبارتند از: 1- هشام بن عبدالملك. 2- ولیدبن یزیدبن عبدالملك. 3- ابراهیم بن 
ولیدبن عبدالملك. 4- مروان بن محمد معــروف به» مروان حمار « آخرین خلیفه اموي.

عاوه بر این امام صادق علیه السام با تني چند از خلفاي عباسي مانند عبدا... بن علي بن 
عبدا... بن عباس معروف به سفاح و برادرش منصور دوانیقي هم عصر بود.

برخى از مهم ترین قیام هایي كه در دوران امام صادق علیه الســام رخ داد عبارتســت از: 
شــورش مردم جزیره در ســال 133 علیه حكومت سفاح، شــورش مردم موصل در 123 
 علیه سفاح، قیام محمدبن عبدا... بن حســن معروف به نفس زكیه در سال 141 در مدینه، 

قیام ا براهیم بن عبدا... بن حسن در سال 145 در بصره و... .

عفو و گذشت، احسان و كرم، عادت اهل بیت رســول ا... ) ص ( است و در معناى 
 عفو گفته اند: » العفو ترک عقوبه الذنب، عفو و گذشــت، خــوددارى از مواخذه 
و مجازات مجرم اســت. امام صادق ) ع ( هم در این خانه رشد پیدا كرده و درس 
 عفو و گذشــت را از پدران بزرگوارش فرا گرفته بودند. امام صادق)ع( فرمودند: 
» انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا؛ ما خاندانى هستیم كه مروت و مردانگى 
 ما در عفو از كســى اســت كه در حق ما جفا كــرده اســت. « در حدیثى دیگر 
از امام صادق ) ع ( روایت شده كه سه چیز از خصلت هاى ارزشمند دنیا و آخرت 
است: بخشودن كسى كه به تو ستم كرده است، پیوستن به كسى كه از تو بریده 

است و بردبارى ورزیدن هرگاه نسبت به تو رفتار جاهانه اى شود.

امام صادق ) ع ( فرمودند: » مومن در روز قیامت، هیچ عملى پس از واجبات به پیشــگاه 
خداوند متعال نمــى آورد كــه از خوش خلقى فراگیر همــه مردم، نــزد خداوند متعال 
محبوب تر باشــد. آن حضرت همانند پدران بزرگوار خود در كلیه صفات نیكو و سجایاى 
 اخاقى ســرآمد روزگار بود. درباره حســن خلــق آن حضرت نقل كرده انــد كه: مردى 
از حجــاج وارد مدینه شــده و خوابیده بــود. چون بیدار شــد، خیال كــرد همیان او را 
دزدیده اند. پس بیرون آمد و امام صادق ) ع ( را دید. پس دست حضرت را گرفت و گفت: 
تو همیان مرا برداشــته اي! حضرت بدون اینكه ناراحت شود، فرمودند: چه چیزى داخل 
آن بود؟ آن مرد گفت: هزار دینار طا در آن بود. حضرت آن مرد را به خانه برد و هزار دینار 
به او بخشید. پس آن مرد به خانه خود برگشــت و همیان را در خانه خود پیدا كرد، آنگاه 
به سوى امام صادق ) ع ( برگشــت و از حضرت عذرخواهى كرد و خواست هزار دینار را به 
حضرت برگرداند ولى امام نپذیرفتند و فرمودند: ما چیزى را كه داده ایم، پس نمى گیریم. 
پس آن مرد پرســید: این آقا كیســت؟ گفتند: امام جعفر صــادق ) ع (. آن امام گرامى 
نسبت به همه محبت داشته و با همگان اعم از سیاه و سفید و عرب و عجم خوش برخورد 
و نسبت به دوســتان وفادار بودند. نقل شــده كه مردى ســیاه چهره مازم حضرت بود. 
امام)ع( مدتى ایشــان را ندید. سپس روزى در جمع دوســتان از حال او پرس وجو كرد. 
مردى با حالت تمســخر گفت: » انه نبطي؛ آن مرد نبطى ) یعنى مرد عامي ( مى باشد! « 
پس امام صادق ) ع ( فرمودند: اصل و شخصیت هر انسانى به عقل و حسب و دین و تقواى 

اوست و همه مردم ) سیاه و سفید ( یكسان هستند، پس آن مرد شرمگین شد.

بوى خصال محمد آمد
صادق آل محمد آمد

صلـوات خـدا بـه مـه جمالش
به مه جمالش به رسول و آلش 

****
مهر آل فاطمه در خون ماست

از نخست خلقت این قانون ماست
شیعه از آغاز خلقت حیدرى ست

شیعه تا صبح قیامت جعفرى ست 

هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي 
خدا عطا كند، از كساني است كه ایمانش كامل است.

 چنان از خدا بتــرس كه گویــا او را مي بیني و اگــر تو او را 
نمي بیني، او تو را مي بیند.

 هر كه گناهــي را براي خدا و ترس از او تــرک كند، خدا او را 
در روز قیامت خشنود گرداند.

چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل كوچكي 
انجام دهد، خدا او را پاداش بزرگ دهد.

 ســه چیــز از عامــات مومــن اســت: شــناختن خــدا 
و شناختن دوستان و دشمنان خدا.

چون خدا خیر بنده اي خواهد، او را در دین دانشــمند كند.
 اگر مومن پاداشــي را كه براي مصیبت هــا دارد بداند، آرزو 

مي كند كه او را با قیچي تكه تكه كنند.
نیكى و خوشــبختى، خانه ها را آباد و عمرها را زیاد مى كند.

برترین عبادت، تفكر درباره خدا و قدرت خدا است.

17 ربیع االول میالد حضرت محمد )ص( مبارک
  زاینده رود  مشــام جان مان مى رســد. هر چند 
نزدیــك پانزده قــرن از حیات آخرین 
فرستاده خدا مى گذرد ولى هر وقت سراغ مطالعه زندگى آن 
انسان برتر و آینه كمال مى رویم یا از چشمه سخنان گهربار 
آن حضرت جرعه اى مى نوشیم، طراوت و شادابى معنویت را 
با همه وجود، لمس مى كنیم. جاذبه زیارت خانه خدا و حرم 
 رســول اكرم صل ا... علیه و آله و قبول مطهر امامان مدفون 
در بقیع و دیدار با ســرزمینى كه یادگارهاى فراوانى از اهل 
بیت علیهم السام دارد، دل هاى شیدا را بى قرار مى كند. با 
افتخار فریاد بر آوریم كه مســلمانیم، مشتاقانه بانگ شادى 
سردهیم، چراغانى كنیم و خوشــحالى عمیق خود را نمایان 
كنیم و برخود ببالیم كه محمد ) ص ( پیامبر ماست و خداوند 
را شــاكر باشــیم كه بار دیگــر شــاهد روز والدت پیامبر 
بزرگوارمان محمد مصطفى ) ص ( بوده ایم و خرسند هستیم 
از اینكه در این روز بزرگ میزبــان دل هاى پاک و بى آالیش 
كودكانیم و ایمان داریم كه هر قدمى كه براى ریشه دواندن 
 مذهــب رســول ا... ) ص ( در دل هــاى پــاک كــودكان 
برمى داریم، محمد امیــن با نظارت بر اعمــال، رفتارمان را 

روحانى و عطرآگین به عطر گل محمدى مى كند. 
 دراین روز بزرگ و مقدس فرشــتگان زمین و آسمان دست 
به دعا بر مى دارند و بــا افتخار خداوند بلنــد مرتبه را به نام 

زیباى محمد ) ص ( متبرک مى كنند. 
پیامبر اكــرم داراى خلقــى عظیم و منشــى كریم و اخاق 
اجتماعى نیكو بــود، به گونه اى كه مــردم در اولین برخورد 
 با ایشــان شــیفته اخاق كریمانه او مى شــدند، این روش 
در دوران حكومتى ایشان نه تنها كم رنگ نشد، بلكه اصحاب 

شرمسار اخاق آن نبى رحمت بودند.

تولد حضرت محمد ) ص ( بنابر بســیاري از روایات در 17 ربیع االول 
عام الفیل )570 م ( یا به روایتي 12 همان ماه در تقویم عربي روي داد. 
پدر پیامبر ) ص ( ، عبدا... فرزند عبدالمطلب و مادرش آمنه دختر وهب 
و هر دو از قبیله بزرگ قریش بودند؛ قبیلــه اي كه بزرگان آن از نفوذ 
فراواني در مكه برخوردار بودند و بیشتر به بازرگاني اشتغال داشتند. 
 عبدا...، پدر پیامبر ) ص ( اندكي پیــش از تولد فرزندش براي تجارت 

با كارواني به شام رفت و در بازگشت بیمار شد و درگذشت. 
بنابر رسمي كه در مكه رایج بود، محمد ) ص ( را به زني به نام حلیمه 
سپردند تا در فضاي ســاده و پاک بادیه پرورش پیدا كند. وي 6 ساله 
بود كه همراه مادر براي دیدار خویشــان به یثرب ) مدینه ( رفت ، اما 
آمنه نیز در بازگشت، بیمار شد و درگذشــت و او را در ابواءـ  نزدیك 
مدینهـ   به خاک ســپردند. محمد ) ص ( از ایــن پس تحت حمایت 
جدش عبدالمطلب قرار گرفت، اما او نیز در 8 سالگي وي درگذشت 
و سرپرســتي محمد ) ص ( بر عهده عمویش ابوطالب گذارده شــد. 

ابوطالب در سرپرستي برادرزاده اش كوششي بسیار مي كرد. 
در سفري تجاري به شــام او را همراه خود برد و در این سفر، راهبي 
بحیرا نام، نشانه هاي پیامبري را در او پیدا كرد و ابوطالب را از آن امر 
 مطلع ســاخت. از وقایع مهم پیش از ازدواج پیامبر ) ص ( ، شــركت 
در پیماني به نام » حلف الفضول « اســت كه در آن جمعي از مكیان 
تعهد كردند » از هــر مظلومي حمایت كنند و حق او را بســتانند. «  
 پیماني كه پیامبر ) ص ( بعدها نیز آن را مي ســتود و مي فرمود: اگر 

بار دیگر او را به چنان پیماني باز خوانند، به آن مي پیوندد.

جنگ هــاى فجار ازحــوادث مشــهور عهد جاهلیــت و دوران قبل از اســام اســت. 
 موضــوع ایــن بود كــه گفتیــم عــرب كــه پیوســته در صحراهــاى ســوزان خود 
به غارتگــرى و جنــگ و نــزاع اشــتغال داشــتند، تعهــد كــرده بودند كــه چهار 
 مــاه رجــب، ذى القعــده، ذى الحجــه و محــرم دســت از جنگ و كشــتار بكشــند 
و در بازارهــاي خود بــه خریــد و فــروش و مفاخــرت و شــعر و خطابــه بپردازند. 
 ولــى چهار بار حرمــت ماه هاى حرام شكســته شــد و اعمالــي انجام گرفــت كه كار 
 به جنــگ كشــید. فجــار از فجور یعنــى اعمال ناشایســتى گرفته شــده اســت كه 
در آن ماه هاى محترم به وقوع پیوســت. در چهارمین جنگ فجار كه تا چهار سال ادامه 
 پیدا كرد، پیغمبر ) ص ( هم شــركت داشت. ســن پیغمبر ) ص ( در ایام جنگ چهارم، 
به اختاف روایات، چهارده یا پانزده یا بیست سال بوده است. شاید این اختاف روایات به 
واسطه مدت این جنگ ها پدید آمده است كه شراره آن در مدت چهار سال شعله ور بود. 
 جنگ در میان قبیله هــوازان و قریش و قبیله كنانه هم پیمــان قریش روى داد. پیغمبر 
) ص ( در این جنگ كه تمام افراد پیر و جوان قبیله قریش به طرفدارى از هم پیمان خود 
» كنایه  « شركت داشتند، در گرما گرم جنگ تیرهاى دشــمن را از عموهایش برطرف 
مى ساخت. معناى این سخن این است كه شخصا به طرف كسى تیر اندازى نكرد و كسى 

را نكشت و تنها از جان عموها دفاع مى كرد.

رســول خدا ) ص ( به جز ابراهیم كه از » ماریه قبطیه  « كنیزمصــرى آن حضرت متولد 
شــد همان كنیزى كه مقوقس ) حاكم مصر ( بــراى آن حضرت فرســتاد، فرزندان دیگر 
 آن بزرگوار همگــى ازبانوى بزرگوارش خدیجه - ســام ا... علیها - بــود كه خداى تعالى 
 به آن حضــرت عنایت فرمود كــه البته در عدد آنهــا و بلكه در نام آنهانیز اختاف اســت 
و مشهورست كه آنها شــش تن بودند، یعنى دو پسر و چهار دختر و دانشمند فقید مرحوم 
دكتر آیتى درتاریخ پیامبر اســام ) ص ( نام آنها و ترتیب والدت و وفات آنها را بدین گونه 

ذكر كرده كه در زیر مى خوانید:
 1- قاســم كه نخســتین فرزند رســول خدا اســت و پیش ازبعثت در مكه متولد شــد 
 و رسول خدا ) ص ( به نام وى » ابو القاســم  «كنیه گرفت و نیز نخستین فرزندى است كه 

از رسول خدا ) ص ( درمكه وفات پیدا كرد و در آن موقع دو ساله بود.
2- زینب دختر بزرگ رسول خدا ) ص ( كه بعد از قاســم در سى سالگى رسول خدا )ص( 
 متولد شد و پیش از اســام به ازدواج پســرخاله خود » ابو العاص بن ربیع  « درآمد و پس 

از جنگ بدر به  مدینه هجرت كرد و در سال هشتم هجرت در مدینه وفات پیدا كرد.
 3- رقیه كه پیش از اســام و بعــد از زینب در مكه متولد شــد  و پیش از اســام به عقد 
 » عتبه بن ابــى لهــب  « درآمد و پــس از نزول ســوره  » تبت یــدا ابى لهــب  « و پیش 
 از عروسى به دســتور ابولهب وهمســرش  » ام جمیل  « از وى جدا شــد و سپس به عقد 
 » عثمان بــن عفــان  « درآمد و در هجرت اول مســلمین به حبشــه بــا وى هجرت كرد 
 و آنگاه به مكه بازگشــت و به مدینه هجرت كرد و در ســال دوم هجرت سه روز بعد از بدر،

همان روزى كه مژده فتح بدر به مدینه رسید، وفات پیدا كرد.
4- ام كلثوم كه نیز در مكه متولد شــد و پیش از اســام به عقد »عتیبــه بن ابى لهب « 
 درآمد و مانند خواهرش پیش از عروســى از » عتیبه  « جدا شــد و در ســال سوم هجرت 

به ازدواج  » عثمان بن عفان  « درآمد و در سال نهم هجرت وفات پیدا كرد.
 5- فاطمه علیها الســام كه ظاهرا در حدود پنج ســال پیش ازبعثت رســول خدا ) ص ( 
 در مكه متولد شــد و در مدینه بــه ازدواج  » امیــر المومنین  « على علیه الســام درآمد 
و پس از وفات رسول خدا ) ص ( به فاصله اى در حدود چهل روز تا هشت ماه وفات پیدا كرد 
و نسل رســول خدا ) ص ( تنها از وى باقى ماند و یازده امام معصوم ) ع ( از دامن مطهر وى 

پدید آمدند. 
 6- عبد ا... كه پس از بعثت رســول خدا در مكه متولد شد و» طیب  « و» طاهر « لقب یافته 

و در همان مكه وفات پیدا كرد.

 در جبین عزیز » قریــش  «، از دوران كودكى و جوانــى، آثار قدرت 
و شجاعت، صابت و نیرومندى نمایان بود. وى در سن پانزده سالگى، 
در یكى از جنــگ هاى قریش بــا طائفه » هوازن«كــه آن را»حرب 
 فجار« مى نامند، شركت داشــت. كار او در جبهه رزم، این بود كه تیر 
به عموهاى خود مى رساند. ابن هشام در سیره خود، این جمله را از آن 
حضرت نقل مى فرماید كه حضرتش فرمود: به عموهایم تیر مى دادم 
 تا پرتاب كنند. « شــركت او در این جنگ، آن هم با این سن و سال، 
ما را به شــجاعت آن حضرت رهبرى مى كند و روشــن مى شود كه 
چرا امیر مومنان) ع ( درباره پیامبــر ) ص ( مى فرماید: »هر موقع، در 
جبهه جنگ، عرصه بر ما ) سربازان اسام ( سخت و دشوار مى شد، به 
پیامبر)ص( پناه مى بردیم و كسى از ما به دشمن از او نزدیك تر نبود.«

نشان منافق ســه چیز است: 1 - ســخن به دروغ بگوید. 2 - از وعده 
تخلف كند. 3 - در امانت خیانت كند.

كســى كه نماز را به تاخیر بیندازد، ) فرداى قیامت ( به شفاعت من 
نخواهد رسید.

بهترین یاران كسى است كه ناســازگاریش اندک باشد و سازگاریش 
بسیار.

عبادت هفتاد جز اســت و باالترین و بزرگ ترین جز آن كسب حال 
است.

از دنیا بپرهیزید، قســم به آن كس كه جان من در كف اوست كه دنیا 
ازهاروت و ماروت ساحرتر است.

از فراست مومن بترسید كه چیزها را با نور خدا مي نگرد.

جمال محمد ) ص ( 
جهان سرسبز و خرم گشت از میاد پیغمبر

منور قلب عالم گشت از میاد پیغمبر
بده ساقى مى باقى كه غرق عشرت و شادى

دل اوالد آدم گشت از میاد پیغمبر . . .
جهان را حق به عشقش آفریده     

وجودش كل هستى را خریده
بگویم از مه روى محمد

كسى زیباتر از او را ندیده . . .

شركت در جنگ فجاروالدت حضرت محمد ) ص (

فرزندان رسول خدا ) ص ( از خدیجه

قدرت روحى پیامبر اكرم  ) ص  (

سخنان پیامبر ) ص (

والدت، كینه و القاب دوران حیات سیاسى

عفو و گذشت

حسن خلق

صادق آل محمد آمد

سخنان امام جعفر صادق) ع ( 

عاشقان عــیدتان مبارکـــــ
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
کسی از توپ های خالی شما نمی ترسد

خاركن پرسيد: »چطور مي خواهي اسب بشوي؟«
ناگهان به جاي شــنيدن جواب پسرش، شــيهه اسب سياهي را 

شنيد كه رو به رويش ايستاده بود.
پيرمرد فهميد پسرش جادو و جنبلي ياد گرفته و اسب را به بازار 
برد و فروخت و افسارش را پس گرفت. وقتي به خانه برگشت، ديد 

پسرش زودتر از او به خانه رسيده است.
دفعه دوم پسرش به صورت گوســفندي درآمد. پيرمرد خاركن با 
خوشحالي افسارش را گرفت و راه افتاد طرف بازار كه در نيمه هاي 

راه به مالبارزجان رسيد. 
تا چشــم مالبارزجان به گوســفند افتاد، رنــگ از صورتش پريد 
و چيزي نمانده بود از ترس ســكته كند؛ چون در همان نگاه اول 
فهميد پســر خاركن به رمز و رازش پي برده و خودش را به شكل 

گوسفند درآورده كه پدرش او را ببرد بازار بفروشد.
القصه! مالبارزجان خودش را جمع و جور كرد و رفت جلو خاركن 

را گرفت. گفت: »اين گوسفند را كجا مي بري؟«
خاركن گفت: »مي برم بازار بفروشم.«

مالبارزجان پرسيد: »قيمتش چند است؟«
خاركن جواب داد: »صد تومان.«

مالبارزجان گفت: »خريدارم!«
و صد تومان شــمرد و داد به پيرمرد خاركن و دســت برد افسار 
گوســفند را بگيرد،كه خاركن گفت: »صبر كن! افســارش را باز 

كنم.«
مالبارزجان گفت :»افسارش را براي چه مي خواهي بازكني؟«
خاركن گفت: »من گوسفند فروخته ام؛ افسار كه نفروخته ام.«

مالبارزجان گفت: »پيرمرد! افســار گوســفند را به من بده. اگر 
افسارش را ندهي، چطور مي توانم آن را به خانه ببرم؟« 

خاركن گفت »نخير! افسارش مال پسرم است و آن را به كسی نمي 
فروشــم.« مالبارزجان به التماس افتاد و شروع كرد به زبان بازي. 
گفت:» اي پير دانا! تو كه بهتر از من مي داني گوســفند بي افسار 
را به اين سادگي ها نمي شود راه برد. حيوان زبان بسته كه حرف 

سرش نمي شود. براي همين است كه افسار مي اندازند گردنش و 
به اين طرف و آن طرف می برندش. بيــا عقلت را به كار بينداز و از 
خر شيطان پياده شو. افسار را به من بده و در عوض هر چه پول مي 

خواهي بگير.«
مالبارزجان آن قدر به گوش پيرمــرد خواند و مجيز او را گفت كه 
پيرمرد را راضي كرد صد تومان ديگر بگيرد و افســار را به او بدهد.  
خالصه! مالبارزجان افســار گوسفند را به دســت گرفت و شاد و 
شنگول به خانه رفت و صدا زد »آهاي دختر! زود يك چاقوي تيز 

به من بده كه سر اين گوسفند را ببرم.«
دختر تا چشمش به گوســفند افتاد، فهميد اين گوسفند همان 
پســر زيبا و بلند باالي خاركن اســت و ســريع به  خانه رفت و 
 چاقو را گوشــه ای پنهان كرد. مالبارزجان صــدا زد »چرا چاقو را 

نمي آوري؟«
دختر جواب داد »پدرجان! هر چه مــي گردم پيدايش نمي كنم. 

انگار يك دفعه آب شده و رفته توی زمين.«
مالبارزجان گفت: »بيا گوســفند را نگه دار تا خودم بيايم چاقو را 
پيدا كنم.« دختر با خوشــحالي رفت و افســار گوسفند را گرفت 
و منتظر ماند تا پدرش بــه داخل خانه برود و بعد  ســر در گوش 

گوسفند گذاشت و گفت »زود من را بزن زمين و فرار كن.«
گوســفند تا اين را شــنيد، معطل نكرد، رفت عقــب و آمد جلو، 

ضربه اي به دختر زد و از خانه مالبارزجان بيرون پريد.
دختر صبر كرد تا گوسفند خوب دور شد و بعد همان طور كه دراز 

به دراز روی زمين افتاده بود، بنا كرد به داد و فرياد.
مالبارزجان روی ايوان آمد و گفت »چه شده؟«

دختر با آه و افسوس گفت: »گوسفندت با كله توی شكمم زد و در 
رفت.« مالبارزجان با عجله وردي خواند خودش را به صورت گرگ 

درآورد و سرگذاشت به دنبال گوسفند.
گوسفند براي اينكه مطمئن شــود ديگر خطري در كار نيست، 
نگاهي انداخت به پشت سرش و ديد مالبارزجان به صورت گرگي 
درآمده و چيزي نمانده برسد به او و تكه پاره اش كند. گوسفند هم 

به شكل ســوزني درآمد، روی زمين افتاد و خودش را الي خاك و 
خل گم و گور كرد. گرگ هم به صورت غربالي درآمد و شروع كرد 
به بيختن خاك. ســوزن تا فهميد االن است كه گير بيفتد، كبوتر 
شــد و پريد به هوا، غربال هم به صورت باز شكاري درآمد و از پي 
كبوتر پرواز كرد. كبوتر وقتي ديد باز شــكاري دارد به او مي رسد، 
يكراست پايين آمد، نشست روی درخت انار و خودش را به شكل 

انار درآورد. 
باغبان در باغ مي گشت و هيزم جمع مي كرد كه چشمش به انار 
افتاد و خيلي تعجب كرد. با خودش گفت »چطور شده اين درخت 

تو چله زمستان انار داده؟«
و رفت آن را چيد و برد خدمت پادشاه كه انعام بگيرد.

در اين موقــع مالبارزجان كــه از جلد باز شــكاري درآمده بود و 
خودش را به صورت درويشي درآورده بود تبر به دست و كشكول 

به دوش، به قصر پادشاه آمد و شروع كرد به خواندن.
پادشــاه گفت: »برويد به اين درويش هر چه مي خواهد بدهيد و 
روانه اش كنيد.« خدمتكاران رفتند و برگشتند به پادشاه گفتند 
»اي قبله عالم! هر چه بــه درويش مي دهيم قبول نمي كند و مي 
گويد من همان اناري را مي خواهم كه باغبان براي پادشاه آورده.«

پادشــاه از اين حرف به حدي عصباني شــد كه انار را برداشت و 
طوري زد زمين كه دانه هاش پر و پخش شد.

درويش هم فــوري به صورت خروســي درآمد و شــروع كرد به 
ورچيدن دانه هاي انار.

دانه اي كه جان پســر خاركن درآن بود وقتي ديد االن است كه 
طعمه خروس بشود به شكل روباهي درآمد و پريد گلوي خروس 
را گرفت. خروس وقتي فهميد دارد نفس هاي آخر را مي كشد به 

صورت مالبارزجان درآمد و روباه هم شد پسر خاركن.
در اين موقع پادشاه كه از اين بازي عجيب و غريب پاك گيج شده 

بود گفت: »اين چه بساطي است راه انداخته ايد؟«
پســر خاركن گفت: »اي پادشــاه! شــما از من خواســتيد رمز 
مالبارزجان را ياد بگيرم تا دخترتان را به من بدهيد. حاال مي بيني 

كه هم رمز او را ياد گرفته ام و هم خودش را به اينجا كشاندم.«
پادشاه تازه ملتفت شــد قصه از چه قرار اســت و امر كرد شهر را 
چراغاني كردند و بعد از هفت شبانه روز جشن و شادي دخترش را 

به عقد پسر خاركن درآورد.  

هرچه فرکانس باالتر باشــد پس جنس لطیف تر 
می شود

لطيف ترين جنس قابــل ديدن و لمس كردن، آتش اســت و 
ســخت ترين اجناس سنگ و فلز هســتند كه ارتعاش پايينی 
دارند. می خواهيم به جنس های لطيف بپردازيم و در مورد آنها 

كنكاش كنيم. 
افكار ما و خاطرات و ذهن ما ماده ای هستند با انرژی و فركانس 
بسيار باال به خاطر همين غير قابل ديدن ،اما قابل درك هستند. 
برای همين اســت كه وقتی فكر می كنيم يا درس می خوانيم 
گرســنه می شــويم چون از توان موجود در خود برای توليد 
انرژی فكر اســتفاده كرده ايم و حال بايد انرژی از دست رفته را 
بر گردانيم.  ما هميشه به دنبال آن هستيم كه دستگاهی را به 
وجود آوريم كه جواب خيلی از سوال های ما را داشته باشد و تا 
به امروز انرژی اكثر آنچه كه در سال های پيش عجايب خوانده 
شده است را پاسخ بدهد مثل كارهای عجيبی كه مرتاض های 
هندی انجام می دهند. تنها كاری كه مرتاض ها انجام می دهند 
باال بردن ارتعاشــات بــدن و ذهن اســت. به خاطــر همين 
می توانندبه زعم خود حتی از ديوار رد شــوند، اجسام مختلفی 
را بدون درد و خونريزی وارد بدن كنند زيرا ارتعاشــات خود را 
باال برده اند و بدن تبديل به يك ماده با انرژی بســيار باال شده 
است؛ بنابراين عكس العمل ها و رفتار متفاوتی را از خود نشان 
می دهد. اما چطور می شود ارتعاش را باال برد؟ اين مسئله بحث 
بســياری دارد كه در اينجا در يك يا دو صفحه نمی توان گفت 
فقط می توان به اين نكته اشــاره كرد كه يكی از راه ها، تمركز 

كردن است.

- همه ما كارهای بــی مايه و خطا انجــام داده ايم. پس 
نادانی های همديگر را ببخشــيم كه ايــن اولين قانون 

طبيعت است. 
- آنگاه كه به دنيای درون قدم بگــذاری، هيچ ردپايی از 
هيچ كس نمی يابی. زيرا دنيای درون هر كس از ديگران 
متفاوت اســت. هر فردی يكتاســت. چنان يكتا كه تو 
بايد خودت به تنهايی كشــفش كنی و اين بزرگ ترين 

ماجراجويی زندگی است. 
- هر چه انسان وجود ارزشمندی داشته باشد، به همان 

اندازه مودب و فروتن تر است. 
- خوشبختی مانند پروانه اســت، اگر آن را دنبال كنيد 
از شما فرار می كند، ولی اگر آرام بنشينيد روی سرشما 

خواهد نشست. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی ها

- اختاپوس زنده؛ غذايی محبوب در كره جنوبی است. 
- شــتر مرغ می تواند تا 75 ســالگی زندگی كند؛ اما برای استفاده از 

گوشت مرغوبش، اغلب در 2 سالگی كشته می شود. 
- يكی از رفتارهــای عجيب بابون ها اين اســت كه توله ســگ ها را 

می دزدند و به عنوان حيوان دست آموز خود بزرگش می كنند. 
- تام هاردی بايد 3 اينچ پاشــنه در كف پای خود اضافه می كرد تا هم 
قد كريستين بيل شود و بتواند به صورت مستقيم در چشم های بتمن 

نگاه كند. 
- فروشــگا ه های زنجيره ای استارباكس هر شــب تمام خوراكی های 

فروخته نشده را به خيريه ها اهدا می كنند. 
- فشاری كه قلب انسان توليد می كند می تواند خون را تا بيش از 10 

متر بپاشد. 
- هندوانه اگر بالفاصله بعد از غذا خورده شــود، در هضم غذا اختالل 

ايجاد می كند. 
- 70 درصد گوشت قرمز مصرف شده در جهان، گوشت بز است. 

- برخی از خرس های روسيه، به بشــكه های سوخت هواپيما دستبرد 
می زنند و آنها را استعمال می كنند. 

- از ابتدای تاريخ ثبت شــده، جهان تنها 268 سال در صلح بوده است 
يعنی فقط 8 درصد كل تاريخ. 

موفقیت

در واقع امداد و كمك رســانی به نيازمندان در زمان حال، خودش 
يك جور ســرمايه گذاری برای آينده محســوب می شود. تك تك 
كســانی كه به آنها كمك می كنيم و موقع مشــكل به ياری شــان 
می شتابيم، بخشی از دستانی را می ســازند كه در آينده قرار است 

به سوی ما دراز شوند. 
هميــن االن به اطراف خود دقيق شــويد شــما آدم هــای زيادی 
را می بينيد كه به ظاهر بــی كس و غريبند؛ اما بــه وقت احتياج، از 
زمين و آسمان برايشان كمك و امداد نازل می شود! اين كمك های 
غيبی نتيجه همان ياری رســانی ها و امدادهايی است كه اين افراد 
در گذشــته برای ديگران انجام داده اند و اكنون همــان امدادها به 
صورت امدادهای غيبی به ياری آنها آمده است. در آينده هيچ كس 
برای كمك به شما وجود ندارد. اگر می خواهی در آينده تنها نباشی 
و رنج و ناراحتــی كمتری را تجربه كنی، هميــن االن از جا برخيز و 
هر كاری را كه برای ياری رســانی به خودت در آينده الزم می بينی، 
انجام بده. الزم هم نيســت كه امروزت را فدای فردای نيامده بكنی 
و از لذت اكنون خود را محروم كنی. كافی اســت كاری را كه همين 
االن درست است، انجام بدهی و تا می توانی از كارهای خطا و اشتباه 
دوری گزينی. فراموش نكنيــم كه دنيای اكنون مــا مزرعه فردای 
ماست؛ پس همين كه امروز بذر ســالم و كشت خوب داشته باشيم، 
برای برداشــت محصول عالی در آينده كفايت مــی كند و فراموش 
 نكنيم اين كاری اســت كه همــه آدم های موفق انجــام می دهند 
 يعنی آنهــا در آينــده های ســخت از باقيــات الصالحــات خود 

كمك می گيرند. 

تو دستان کمک رسان آینده
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گروهــی ميمــون در كوهی زندگــی می كردند. يك شــب، 
بادسردی شروع به  وزيدن كرد.

 ميمون های بيچــاره ، به اطراف می دويدنــدو به دنبال جای 
گرمی می گشتند.

 دراين هنگام چشمشــان به كرم شــب تابی افتاد كه دركنار 
درختی  پناه گرفته بود .

 ميمون ها خيال كردند كه آن كرم، آتش است. 
هيزم روی آن گذاشــته بودند وفوت می كردند تا آتش درست 

كنند.
مرغی بر يكی از شــاخه های درخت نشســته بودوكار بيهوده  

ميمون ها را تماشــا می كرد. به آنها گفت : اين آتش نيست كه 
هيزم  روی آن گذاشته ايد! 

ولی ميمون ها اصال توجهی به حرف های او نمی كردند .
دراين هنگام ، مرد مسافری از كنار آن درخت می گذشت. 

به مرغ گفت : بيهوده خودت را خســته نكن . حرف های تو در 
گوش اين گروه فرو نمی رود .

نصيحت كردن اين ميمون ها مثل پنهان كردن شكر درزيرآب 
و امتحان كردن شمشير روی سنگ است. 

مرغ به حرف های مرد مســافر توجهی نكرد. از درخت پايين 
آمد و نزد ميمون ها رفت وگفت: اين آتش نيســت !   ميمون ها 
كه ازدســت مرغ كالفه شــده بودند، اورا گرفتنــد وپرهايش 

راكندند.

روزی، سنگتراشــی كه از كار خــود ناراضی بود 
و احســاس حقارت می كــرد، از نزديكی خانه 
بازرگانی رد می شــد. در باز بود و او خانه مجلل، 
باغ و نوكــران بــازرگان را ديد و بــه حال خود 
غبطه خورد و با خود گفت: ايــن بازرگان چقدر 
قدرتمند اســت! و آرزو كرد كه ماننــد بازرگان 
باشــد. در يك لحظه، او تبديل بــه بازرگانی با 
جاه و جالل شــد. تا مدت ها فكــر می كرد كه از 
همه قدرتمندتر اســت. تا اينكه يك روز حاكم 
شــهر از آنجا عبور كرد، او ديد كه همه مردم به 

حاكم احترام می گذارنــد. حتی بازرگانان.مرد با 
خودش فكر كرد: كاش من هم يك حاكم بودم، 
آن وقت از همه قوی تر می شدم!در همان لحظه، 
او تبديل به حاكم مقتدر شــهر شد. در حالی كه 
روی تخت روانی نشســته بود، مــردم همه به او 
تعظيم می كردند. احساس كرد كه نور خورشيد 
او را می آزارد و با خودش فكر كرد كه خورشــيد 
چقدر قدرتمند اســت.او آرزو كرد كه خورشيد 
باشد و تبديل به خورشيد شــد و با تمامی نيرو 
سعی كرد كه به زمين بتابد و آن را گرم كند.پس 
از مدتی ابری بزرگ و ســياه آمد و جلوی تابش 
او را گرفت. پس با خود انديشــيد كه نيروی ابر 

از خورشيد بيشتر اســت و تبديل به ابری بزرگ 
شد.كمی نگذشته بود كه بادی آمد و او را به اين 
طرف و آن طرف هل داد. اين بار آرزو كرد كه باد 
شود و تبديل به باد شــد. ولی وقتی به نزديكی 
صخره ســنگی رســيد، ديگر قدرت تكان دادن 
صخره را نداشت. با خود گفت كه قوی ترين چيز 
در دنيا، صخره سنگی اســت و تبديل به سنگی 
بزرگ و عظيم شد.همان طور كه با غرور ايستاده 
بود، ناگهان صدايی شــنيد و احســاس كرد كه 
دارد خرد می شــود. نگاهی بــه پايين انداخت و 
سنگتراشــی را ديد كه با چكــش و قلم به جان 

او افتاده است!

سود وکو

پسر خاركن با مال بارزجان )قسمت آخر(

اين مثل را در جواب تهديدات و توپ و تشــرهای تو خالی اشــخاص ايراد 
می كند .

در زمان ناصرالدين شــاه قاجار وقتی بلوايی در اصفهان ايجاد شــد و چند 
نفر به قتل رسيدند ، شــاه غضبناك گرديد و حاج شيخ محمد تقی مسجد 
شــاهی معروف به آقا نجفی اصفهانی را كه باعث اين آشوب می دانست به 
تهران احضار كرد . آقا نجفی هم بيدی نبود كــه از اين بادها بلرزد ، از آمدن 

سرپيچی كرد و در نتيجه شهر اصفهان تعطيل شد .
شاه برای اجرای حكم خودش اصرار داشت و آقا نجفی هم در تصميم خود 
راســخ بود . باالخره چند نفر از علمای تهران واسطه شده و قرار گذاشتند تا 
آقا نجفی به عنوان زيارت مشهد ، به تهران رفته به حضور شاه برسد ، تا هم 
امر شاه اجرا گردد و هم توهينی به مقام آقا نجفی وارد نشود. به اين ترتيب 
آقا نجفی با احترام و استقبال برای مالقات شاه رفت ولی چون از اين مالقات 
ناراضی بود و به طور اجبار به اين كار تن داده بود يكی از آخوندهای اصفهان 

را با خودش به عمارت شمس العماره برد .
در آنجا تا آمدن شاه مشغول مباحثه فقهی شــدند . شاه وارد شد و آنها گرم 
مباحثه بوده و كمترين توجهی به شاه نداشتند ، شــاه به آنها نزديك شد. 
ناگهان آقا نجفی ســر بلند كرد و با لهجه اصفهانی گفت : شــاه ! شماييد؟ 
سالم! شاه از اين عمل كه توهين عمدی نسبت به او بود سخت آشفته شد. 

در حالی كه با كلمات تند و زننده تهديد می كرد به اندرون رفت .
غضب شــاه ، اتابك و رجال دربار را سخت به وحشــت انداخت. آقا نجفی 
برخاســت ، عصا زنان راه خود را پيش گرفت كه برود . اتابك با رنگ پريده 
و وحشت زده گفت : چرا اين طور رفتار فرموديد ؟ امروز جان و مال مملكت 
در دست شماست ممكن است خود شما را هم مجازات خطرناكی بفرمايند. 
آقا نجفی كه به در خروجی قصر نزديك می شد و اين كلمات تهديد آميز را 
می شنيد ، ناگهان در ، هشتی بزرگ شمس العماره ، چشمش به توپی كه در 
آنجا كار گذاشته بودند افتاد و با لحن تمسخر آميزی گفت : آقای صدر اعظم 

باشی اين چيست ؟ جواب داد كه توپ است و ...
 آقای نجفی سواالت زيادی كرد و بعد هم عاقبت جلوی آن ايستاد و گفت: 

آقای صدر اعظم ، بفرماييد اين توپ در برود و مرا قطعه قطعه كند .
اتابك گفــت : اين توپ خالی اســت ، حــاال در نمی رود ، آقــا نجفی نگاه 
تمسخر آميزی به اتابك انداخت و در جواب به تهديدهای او گفت : برو به شاه 

بگو كسی از اين توپ های خالی شما نمی ترسد .

بخشــيدن كســی كه به ما ظلم كرده و يا ضرر مالــی، عاطفی يا 
حيثيتی به ما زده اســت لزوما به معنای ايجــاد و برخورداری از 
رابطــه ای صميمی با او نيســت بلكــه صرفا رها شــدن ذهن و 

احساس ما از آن فرد و موقعيت و رهايی  از خشم و حال بد است. 
خالقیت به جای دنباله روی بدون بررسی 

خالقيت كه از خلق كردن منتج می شــود نيز فاكتوری ارزشمند 
در مســير وصول و تثبيت شــادمانی اســت. يك از عللی كه به 
والدين توصيه می شــود كودكانشان را ســركوب نكنند و رفتار 
مستبدانه و سركوبگرانه نداشته باشــند، اين است كه خالقيت را 
از كودك می گيرد. خالقيت در سايه احســاس امنيت و آرامش 
شكل می گيرد؛ در واقع كودكی كه اجازه ندارد اسباب بازی اش 
را وارسی كند، نظرش را اعالم كند و بايد آماده دعواهای ناگهانی 
و نكن های زيادی باشــد كه به قول هريس مانند موشك همواره 

بر سرش می بارد، امكان خالق بودن را از دست می دهد. 
افراد خالق عالوه بر ايجاد امكان رشــد و ترقــی معموال افرادی 
هســتند كه حال خــوب و شــادمانی را درون خــود تجربه می 
كنند، به عبارتی مغز ما به ايجاد مسيرهای جديد نياز دارد و اين 
كار به حال خــوب ما كمك می كند. خالقيت بــه خرج دادن در 
سبك زندگی، مدل آشپزی و يا مســيرهايی كه در طول روز طی 

می كنيم به حال خوب و شادمانی ما كمك می كند. 
وفادار باشیم 

وفاداری عالوه بر معنای لغوی، بار احساسی خوبی نيز دارد. اكثر 
افراد اين كلمه را دوســت دارند و مايل هســتند اين موضوع در 
رابطه با آنها رعايت شود و ديگران نســبت به آنها وفادار باشند به 

خصوص عزيزان و نزديكان. 
در اينجا منظور از وفاداری صرفا وفاداری در زندگی زناشــويی و 
رابطه نيســت، بلكه وفاداری به كليه تعهدات مانند قول و قرارها 
و حتی وفاداری به جســم و روان خويش را نيز شــامل می شود. 
وفاداری و تعهــد دو كلمه ای هســتند كه معموال بــا هم به كار 
می روند و علی رغم تفاوت در معنا، مكمــل يكديگرند؛ بنابراين 
هر چه وفادار و متعهدتر باشــيم، ظرفيت روانی باالتر و شادمانی 

بيشتری را نصيب خود خواهيم كرد. 

در مسیر شادمانی ضرب المثل

زندگی من، مال من است )4( کسی از توپ های خالی شما نمی ترسد

کاریکاتور 

سنگ تراشقصه کرم شب تاب

تلنگری بر روح

صداقت كنشی ثابت و غير قابل تغيير است؛ يعنی نمی توان 
با آن فيلســوفانه يا كودكانه بازی كرد و به آن رنگ و لعاب 
داد؛ همچنين نمی توان تفسيرهای ســليقه ای و شخصی 
از آن اســتخراج كرد. صداقت جوهر آدميت است. فراموش 
نكنيم وقتی خودمان را سانســور كرده يا احساسات واقعی 
را ســركوب می كنيم و حتی وقتی می ترســيم در چشم 
حقايق نگاه كنيم، وقتی می دانيم انجام چه كاری درســت 

اســت يا گفتن چه حرفی بجاســت و يا انجــام ندادن چه 
عملی و نگفتن چه حرفی معقول اســت، همچنين وقتی به 
هر دليلی خالف جريان نيازهای عاطفــی و اجتماعی مان 
شنا می كنيم، يعنی با خودمان صادق نيستيم. وقتی به هر 
مصلحتی از حق دفــاع نمی كنيم يا حق را بــا لباس باطل 
می پوشــانيم و ادعا می كنيم كه رفتار درســتی داريم، در 
حالی كه به حرف هايی كه ادعا می كنيم درســتند، ايمان 

نداريم، يعنی بــا خودمان صادق نيســتيم. وقتی خود را به 
نتوانستن عادت می دهيم تا ديگران بار ما را به دوش بكشند 
يا وقتی با ناتوانی قرار داد می بنديم تا كس ديگری كاری را 
كه وظيفه ماست،انجام بدهد، يعنی با خود صداقت نداريم. 
وقتی نسبت به سرنوشت جهان، طبيعت، حيوانات، محيط 
زيست و ... بی توجهيم و احساس مســئوليتی در قبال آنها 

نداريم، با خود صادق نيستيم. 

»صاد« مثل صادق باش )3(
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پیشنهاد سردبیر: 
تقابل نصف جهان با سرخ پوشان

دور اول  رقابت های اســکیت جشنواره نونهاالن اســتان اصفهان درشهرستان 
اصفهان برگزار شد که در این رقابت ها خانم آیناز عباسی توانست ضمن  کسب 

رتبه اول این مسابقات به دوردوم این جشنواره راه یابد. 
همچنین در این رقابت ها سارینا رستم پور  هم توانســت با کسب رتبه سوم به 

دور دوم این بازی ها راه یابد.

کسب رتبه اول 
در رقابت های اسکیت نونهاالن استان

هفته چهاردهم لیگ برتــر  امروز و  فردا با برگــزاری 8 دیدار 
پیگیری می شود که در مهم ترین این دیدارها 

تیم های اصفهانی ذوب آهن و ســپاهان به مصــاف تیم های 
صدرنشــین لیگ برتر می روند. پرســپولیس و تراکتورسازی 
تبریز دو تیم اول و دوم جدول مســابقات، تنها تیم های بدون 
شکست این دوره از مســابقات تا اینجای کار هستند و پس از 
گذشت سیزده هفته از شروع مســابقات لیگ برتر، تنها جلوی 
نام این دو تیم خط تیره وجود دارد. حــال در هفته چهاردهم، 
این دو تیم باید به مصاف اصفهانی های لیگ برتر بروند و مقابل 
ســپاهان و ذوب آهن قرار گیرند؛ دیدارهایی که همیشــه در 

مصاف های رودرروی دو تیم جذاب و تماشایی بوده است.
راه رســیدن به موفقیت از شکست پرسپولیس 

می گذرد
تیم ذوب آهن با رفتن یحیی گل محمدی و آمدن سید مجتبی 
حســینی بر رأس تیم، نتایج خوبی کســب کرده و خود را به 
رده های باالیی جدول کشانده است؛ سبزپوشان نصف جهان با 
فاصله 6 امتیازی از تیم تراکتورسازی، تیم سوم جدول هستند 
که اگر می خواهند به موفقیت در این فصل نگاه کنند، به ســه 
امتیاز این دیدار شــدیدا احتیاج دارند. تقابل دو تیم ذوب آهن 
و پرسپولیس از زاویه های مختلفی قابل بررسی و جالب است؛ 
تقابل بهترین خط حمله لیگ یعنی ذوب آهن در مقابل بهترین 
خط دفاعی لیگ یعنی پرســپولیس نوید یک بازی زیبا را از دو 
تیم می دهد؛ همچنین ذوب آهن با کسب 3 تساوی، تیمی است 
که اصال عالقه ای به تقســیم امتیازات ندارد و با چهار پیروزی 
پیاپی پا به این دیــدار می گذارد؛ آنها در چهار بازی گذشــته 
10 گل به ثمر رســانده اند و تنها یک بار دروازه شان را باز شده 
تماشا کرد ه اند که یک آمار بی نظیر محسوب می شود. در مقابل 
سرخ  پوشان پایتخت نیز در این فصل فوق العاده ظاهر شده اند و 
تاکنون 4 گل دریافت  کرده اند که یک رکورد بی نظیر محسوب  
می شــود؛ نکته ای که در مورد تیــم پر طرفدار پرســپولیس 
می توان به آن اشــاره کرد، پیروزی های خفیــف در چند بازی 
اخیر است. امید اول گل زنی در تیم پرسپولیس مهدی طارمی 
است که در این فصل در کنار موقعیت های فراوانی که از دست 
داده، تاکنون 6 گل از 15 گل تیمــش را تا اینجای فصل به ثمر 
رسانده است؛ وحید امیری نیز 4 گل از گل های سرخ پوشان را 
وارد دروازه حریفان کرده تا این دو بازیکــن جمعا برای برانکو 

10 گل به ثمر رسانده باشند.
شرایط در تیم ذوب آهن کمی متفاوت است و امید اول گل زنی 
این تیم، مرتضی تبریزی اســت که با 9 گل ســهم بسزایی در 
پیروزی های این فصل ذوب آهن داشته است و در جدول آقای 

گلی لیگ نیز پس از ساسان انصاری در رده دوم قرار دارد.
امید دوم گل زنی تیم ذوب آهن نیز مهدی رجب زاده 38 اســت 

که تا اینجای کار 6 گل برای ذوب به ثمر رســانده است تا این 
دو کاپیتان ذوب آهــن جمعــا 15 گل از 21 گل ذوبی ها را در 
این فصل به ثمر رســانده باشــند. به ســراغ دروازه دو تیم نیز 

که برویم، ذوب آهن موفق به 5 کلین شــیت شده است؛ اما در 
مقابل سرخ پوشان 9 بار توانسته اند در پایان مسابقه دروازه شان 
را بسته نگه دارند. تیم پرســپولیس پس از ناکامی که در فصل 
گذشــته در تصاحب جام قهرمانی تجربه کــرد، در این فصل 
پرقدرت ظاهر شــده اســت تا بتواند به کمک برانکو، طلسم 9 
ساله را بشــکند و به عنوان قهرمانی لیگ برتر برای سومین بار 
دســت پیدا کند. تیم ذوب آهن نیز که تاکنون موفق به کسب 
عنوان قهرمانی در لیگ برتر نشــده، امیدوار است تا بتواند این 
بار با بازیکنان جوان و جویای نام، خود را باال کشــیده و به این 
عنوان دســت پیدا کند. از آنجایی که تیم پرسپولیس در جام 
حذفی نیز حضور نــدارد، تمام تمرکز این تیــم برای موفقیت 
در لیگ برتر معطوف شــده اســت تا بتوانند این بــار با برانکو 

ایوانکوویچ به عنوان قهرمانی دست پیدا کنند.
رنسانس سپاهان به رهبری گواردیوالی وطنی

دو تیــم تراکتورســازی تبریز و ســپاهان اصفهــان در هفته 
چهاردهم مقابل هم قرار خواهند گرفت کــه نتیجه این دیدار 
می تواند عاملی برای اوج گیری گواردیوالی وطنی در سپاهان 
باشد و یا مدال افتخار دیگری را بر سینه ژنرال در تراکتورسازی 
تبریز بچسباند. تیم سپاهان پس از سپری کردن بدترین فصل 
حضورش در لیگ برتر، دست به انقالبی بزرگ زد و رنسانسی به 
رهبری عبدا...ویســی در تیمش انجام داد. آنها الگوی استقالل 

خوزستان فصل قبل که موفق شــد به قهرمانی لیگ برتر برسد 
را پیش گرفتند و تمام پا به ســن گذاشــته های گران قیمت را  
از تیم خود بیرون و به جــای آنها بازیکنان جــوان و پر انگیزه 
آوردند. به طــوری که میانگین ســنی این تیــم از باالی 30 
سال به نزدیک 24 سال رســید تا جوان ترین تیم لیگ برتری 
امســال لقب بگیرند. روند نتیجه گیری سپاهان در این فصل به 
معادالت سینوسی شباهت فراوانی داشــت؛ آنها در این فصل 
یک نتیجــه را بیش از دوبار تکرار نکرده انــد و در عملکرد خود 
ابتدا دو پیروزی پشت سرهم، دو شکست و دو تساوی را تجربه 
کردند.طالیی پوشــان که با 5 دوره قهرمانی در مسابقات لیگ 
برتر پرافتخارترین تیم این مسابقات هســتند، در این فصل و 
فصل اخیر با روزهــای اوج خود فاصله زیــادی گرفته اند؛ اما با 

تغییرات گسترده ای که در تیم ســپاهان صورت گرفته است، 
می توان امید به بازگشــت این تیم در سال های آتی داشت. در 
مقابل تراکتورســازی تبریز نیز که تاکنون در تاریخ خود فقط 
یک عنوان قهرمانی جام حذفی را کســب کــرده، امید زیادی 
دارد تا بتواند در لیگ برتر با امیــر قلعه  نویی مرد جام آور لیگ 
برتر به افتخار دیگری دســت یابد و بتواند مردم پرشور تبریز و 

همه آذری زبان ها را به وجد بیاورد. 
تراکتورســازان نیز تا اینجای کار تاکنون در هیچ بازی شکست 
نخورده و در 6 بازی خود با حریفان به تســاوی رســیده است. 

تقابل دو تیم همیشــه جذاب و دیدنــی بوده؛ اما ایــن بار در 
شــرایطی کامال متفاوت دیــدار دو تیم برگزار می شــود؛ تیم 
تراکتورسازی به دنبال صدر جدول در خانه است و تیم سپاهان 
نیز به دنبال جدا کردن خود از میانه جدول و پیوستن به جرگه 

مدعیان است.
شاگردان ویســی پس از چهار هفته ناکامی در لیگ برتر، هفته 
گذشــته مقابل صبای قم به یک نتیجه قاطع و خوب رسیدند 
و توانســتند حریف قمی خود را 4 بر 1 شکســت دهند تا خط 
و نشانی برای حریف تبریزی خود بکشــند. تیم تراکتورسازی 
تبریز نیز در هفته گذشــته بــا ارائه یک بازی خوب توانســت 
تیم استقالل تهران را در پایتخت شکســت دهد تا دوباره تیم 
منصوریان را به میانه های جدول ســوق دهد. شــاگردان امیر 

قلعه نویی در تراکتورسازی تبریز خوب گل می زنند تا اینجای 
کار 21 گل به ثمر رســانده اند که به همراه ذوب آهن اصفهان 
بهترین خــط حمله لیــگ را در اختیار دارند. فــرزاد حاتمی، 
محمــد ایران پوریان و لوســیانو ادینیهو خط آتــش ژنرال در 
تراکتورسازی هستند که هر کدام تا کنون 5 گل برای تیمشان 
به ثمر رســانده اند. شرایط گل زنی در ســپاهان کمی متفاوت 
است و این تیم در این فصل از نداشتن یک مهاجم هدف شش 
دانگ، ضربه خورده اســت؛ احســان حاج صفــی کاپیتان این 
روزهای زردهای نصف جهان، 3 گل و فریــد بهزادی کریمی، 
حســین پاپی، جالل الدین علی محمدی، موســی کولیبالی و 
مهرداد محمدی دو گله های ســپاهان هستند. ویسی هر آنچه 
هافبک تهاجمی در اختیار دارد، از داشــتن یک مهاجم گل زن 
بی بهره  بوده و این موضوعی اســت که خود ویســی نیز به آن 
تاکید داشــته و قول تقویت آن را در نیم فصل به هواداران این 
تیم داده است. در دفاع نیز اوضاع دو تیم کامال متفاوت است و 
تیم سپاهان تنها در دو بازی موفق به کلین شیت شده در حالی 
که حریف تبریزی در 6 بازی گلی را دریافت نکرده است. تقابل 
امیر قلعه نویی با سپاهانی که همیشه از او به عنوان یک باشگاه 
حرفه ای یاد می کند و بــا او دو بار کاپ قهرمانــی لیگ برتر را 

باالی سر برده، از نکات جالب توجه این دیدار است. 
با نگاهی به جایگاه دو تیم در جدول رقابت ها متوجه انگیزه دو 
تیم برای کسب ســه امتیاز این دیدار می شویم؛ سپاهانی ها که 
با 18 امتیاز در جایگاه هشــتم جدول حضور دارند، برای صعود 
به منطقه باالیی جدول نیاز مبرمی به ســه امتیــاز این دیدار 
دارند. اگر جدول را به خوبی بررسی کنیم، متوجه می شویم که 
سپاهان در صورت برد و در بهترین حالت ممکن حتی می  تواند 
تا جایگاه چهارمی جدول نیز خود را  باال بکشــد؛ اتفاقی که اگر 
رخ دهد ســپاهان را با 5 شکســت باالتر از پیکان و فوالد با دو 
شکست و استقالل و نفت تهران با ســه شکست قرار می دهد. 
با این آمار به ســادگی می توان از انگیزه باالی سپاهانی  ها برای 
کســب پیروزی در دیدار جمعه و خروج از بحران رسید؛ البته 
شاگردان ویســی در هفته آینده نیز باید در یک دیدار حساس 
در اصفهان از آبی های پایتخــت میزبانی کنند که هر نتیجه ای 
در دیدار روز جمعه می تواند در آن دیدار نیز تاثیرگذار باشــد. 
تراکتورسازان نیز که در فاصله دو امتیازی سرخ پوشان پایتخت 
قرار دارند، به ســه امتیاز این دیدار خانگی نیاز مبرمی دارند و 
چشــم امید آنها به همتای ســپاهان در نصف جهان اســت تا 
ذوبی ها بتوانند با کسب امتیاز از شــاگردان برانکو، راه را برای 

قهرمانی نیم فصل تراکتورسازان هموار کنند. 
نکته جالب دیگر در تقابل دو تیم این است که احتمال برخورد 
دو تیم در جام حذفی نیز وجود دارد و این دو تیم اگر بتوانند از 
سد حریفان خود عبور کنند، در فینال باید به مصاف هم بروند. 
تقابل دو ســرمربی خوب لیگ برتر که ســابقه قهرمانی را هم 
دارند و تیم هایشان فوتبال روی زمین و زیبایی بازی می کنند، 
عاملی می شــود که فوتبال دوســتان را مجاب به تماشای این 
دیدار می کند؛ همچنیــن دو تیم از سنت شــکنان و تیم های 
پرطرفدار غیر تهرانی هســتند که در چند سال اخیر خود را در 

جرگه امیدهای اول قهرمانی گنجانده اند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
)سهامی خاص(

هفته چهاردهم لیگ برتر ؛ جام خلیج فارس

تقابل نصف جهان با سرخ پوشان

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست 
شماره 43/95/10 

اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 
واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات تحویل و تحول دپوی بیسیم و اپراتوری مراکز تلفن و پاسخگویی به دیسپچر رادیوئی 
2- مدت و محل انجام کار: دو سال شمسی در ایستگاه های اصفهان و کاشان

* داشتن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری و گواهی صالحیت پیمانکاری در رشــته مرتبط از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت) مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/09/30 با در دست داشتن 
معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 95/10/16 به نشانی: دبیرخانه امور اداری
5- هزینه اسناد: مبلغ ) 300/000( ریال

 6- دریافــت اســناد ارزیابــی از طریق پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات HTTP://IETS.MPORG.IR و ســامانه ســتاد
HTTP:// SETADIRAN.IR

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کســب نموده باشند. جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت به عمل خواهد آمد.

نوبت دوم

 م الف: 8355 

اداره کل راه آهن 
استان اصفهان
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پیشنهاد سردبیر: 
هفتاد سال در حریم خدا

درس عشق

دست روزگار بر آن بوده است که حرکت علمی آیت ا... العظمی 
مظاهری از مسجد سید آغاز شــود و پس از نیم قرن مجاهدت 
علمی، سرانجام مســجد حکیم پایگاه معنوی ایشــان باشد. او 
سال ها ست که درس اخالق می دهد و به فرموده امام)ره(، آنکه 
اخالق درس می دهد نسخه شــفا می دهد و آن کس که نسخه 
به شفا می دهد، حکیم است. حکیم اصفهان برفراز منبر مسجد 
حکیم برای دردهای اخالقی بشــر، نسخه می دهد. کسی که به 
مردم درس دین می دهد خود باید اول از همه، به آن عامل باشد. 
ماجرای مسجد سید تا مسجد حکیم، ماجرای علم و عمل است؛ 
از بیت ا... به بیت ا... رفتن و هفتاد ســال در حریم خدا، معتکف 

شدن. 
آنچه در پیش می آید گوشه ای از این نسخه هاست:

خلیفه ا...
ِّي َجاِعٌل  هدف از خلقت انسان این است که خلیفه ا... بسازد: »إِن
« ]۱[ و اگر بخواهد خلیفه بســازد، باید این  فِي الْْرِض َخلِیَفــهً
انســان با اختیار خودش درخت رذالــت را از دل بکند و درخت 
فضیلت به جای آن بکارد و غرس کند. به مرور زمان این شــجره 
طیبه قرآن را میــوه دار و باردار کنــد و از میــوه آن، هم خود 

استفاده کند و هم دیگران.
استقامت در راه حق

»شــما اگر اخالق پیامبران و زندگی و مبــارزات آنان را مطالعه 
کنید، درمی یابید که موانع زیادی داشــته اند، امــا از میدان در 
نرفتند و سرانجام به هدفشان رسیدند؛ مثال حضرت موسی)ع( 
زمانی که به رسالت مبعوث شد، هیچ ابزار مادی، نه لشکری، نه 
ســالحی، نه پولی و نه امکانات مادی دیگری در اختیار نداشت؛ 
خودش بود و عصایی که هنوز اژدها نشــده بــود. از جانب خدا 
خطاب می شود: ای موسی! برو در مقابل فرعون و ماموریت خود 
را به انجام رســان که فرعون طغیان کرده است. موسی با سالح 
قاطعیت، به راه می افتد. او هدف را تشخیص داده و برای از بین 
بردن ظلم و نشر توحید، راه را نیز یافته است که باید به مقابله با 
ظلم و ستم برخیزد، استقامت کند تا سرانجام سردمدار ظلم را 
شکســت دهد. او این قاطعیت را از اتکای به خدا به دست آورده 
و دریافته اســت که چون هدفش و راهش حق اســت، خداوند 
نصرت و یاري اش خواهد کرد. چنین انســانی هیچ گاه خســته 

نمی شود.«
قوطی شیطان

خدا اگر انسان را  یک لحظه به حال خودش واگذاشت، می رسد 
به آنجا که موبایل مقدس یک قوطی شــیطان می شود. ماهواره 
خوب است، اما االن جهنم شده است. خانه ای که در آن ماهواره 
باشد، جهنم است. نعمت است، ولی ما از این نعمت سوء استفاده 
می کنیم. وقتی اهمیــت به نماز ندادیم و با خــدا رابطه عاطفی 
نداشتیم، خدا دست عنایتش را از روی سرمان برمی دارد و وقتی 
دست عنایتش را از روی سرمان برداشت، شیطان انسی و جنی 
ما را فریب می دهــد و موبایل ما نه تنها غیــر مقدس، بلکه آلت 
دست شــیطان برای گمراه کردن جوان ها و یک مفسده عجیب 

در خانه ها می شود. 
ماهواره و اینترنت و موبایل و ســایر چیزها همین اســت. اینها 
نعمت های بزرگی است و خدا داده، اما ما سوء استفاده می کنیم؛ 
برای اینکه اهمیت به نماز نمی دهیم. این اهمیت ندادن به نماز 
موجب می شود خدا دســت عنایتش را از روی ســر ما بردارد و 
وقتی ما را به خودمان واگذاشــت، صفت رذیلــه جلو می آید و 
معنای صفات رذیله همین اســت که: »إِنَّ اْلِنَْساَن ُخلَِق َهُلوعاً« 

یک انسان بی ادب بار می آید.
زن و مرد هر دو مسئول اند

اگر نقطه ســیاهی در روابط خانوادگی ســایه افکند، زن و مرد 
مسئول هستند که این نقطه سیاه را بزدایند. از این رو در روایات 
ائمه معصومین)ع( می خوانیم که اگر اختالفی در خانواده پیدا 
شــد، بی درنگ آن را رفع کنید و شــب را به صبح نرسانید مگر 
اینکه از دست یکدیگر راضی باشــید و نزاع پایان پذیرفته باشد. 
اختالفات جزئی، دست به دســت یکدیگر می دهند و اختالفات 
بزرگ خانوادگی را به وجود می آورند که یا به طالق می انجامد 

یا به زندگی نکبت بار همراه با سوزش و سازش. 
اگر فرجام کار طالق باشــد که مبغوض ترین امــور نزد خداوند 
است و اگر زندگی به ســوزش و ســازش بگذرد، از هر زندان و 
شکنجه ای برای انســان بدتر و خرد کننده تر است و در هر دو 

حالت به خطر افتادن.
عالم فهم و شعور

ای کاش می فهمیــدی که روز قیامت، عالم فهــم و عالم نطق و 
شعور اســت و لذا اعضا و جوارح تو هم له تو شهادت می دهند و 
هم علیه تو. اگر یک آدم مقدس و متدین و متقی باشــی، آنها له 

تو شهادت می دهند و تو خوشحال می شوی.

مرد علم و عمل

سالنگار

1312

1326
تا

1356

1374

آیت ا...  حاج  شیخ  حســین  مظاهري ، در سال  ۱3۱2 هجري  شمســي  در »تیران « یکي  از 
شهرستان هاي  اســتان  اصفهان  و در خانواده اي  مذهبي  و روحاني  و دوستدار خاندان  پیامبر 
گرامي  اسالم )ص ( پا به  عرصه  وجود نهاد. تقید به  شــریعت  و کوشش  براي  انجام  واجبات  و 
ترك  محرمات  الهي  از ویژگي هاي  برجســته خانواده   آیت ا... مظاهري  به  ویژه  والد معظم  له ، 
مرحوم  حجه االسالم  والمسلمین  حاج  شیخ  حسن  مظاهري  بود که  این  مسئله ، سهم  بسزایي  

در رشد و تعالي  روح  ایشان  و عالقه مندي  به  تحصیل  در حوزه  علمیه  داشت . 

آیت ا...  مظاهــري ، با پایان  دادن  به  تحصیالت  غیر حوزوي ، در ســال  ۱326 هجري  شمســي  براي  
تحصیل  علوم  دیني  وارد حوزه  علمیه  اصفهان  شــد. حوزه  علمیه  اصفهان  در دوره هاي  قبل ، به ویژه  
در عصر صفوي ، با ظهور عالماني  برجسته  و سترگ  و برپایي  جلسات  علمي  درخششي  فراوان  داشت . 
در دوره اي  که   آیت ا... مظاهري  به  تحصیالت  حوزوي  روي  آورده  بود، حوزه  اصفهان  اگرچه  درخشش  
پیشین  را نداشت ، اما همچنان  از استادان  بزرگ  و حوزه هاي  بحث  و درس  خالي  نبود. ایشان  در ابتدا 
به  مدرسه  مسجد سید اصفهان  که  مقبره  مرحوم  سید شفتي  نیز در آنجاست ، وارد شده  و مشغول  به  

تحصیل  شدند.  آیت ا... مظاهري  دروس  دوره  ادبیات  و نیز بخشي  از دروس  دوره  سطح  را در اصفهان ، 
نزد استادان  بزرگ  آن  دیار فرا گرفته  و در سال  ۱330 هجري  شمسي ، به  منظور تکمیل  تحصیالت  
خود و بهره مندي  از محضر اســتادان  حوزه  علمیه  قم ، به  این  حوزه  سترگ  پاي  نهادند و پس  از پایان  
تحصیالت  ســطح ، در درس  خارج  فقه  و اصول  اعاظم  حوزه  علمیه  قم  شرکت  جسته  و در کنار آن  به  
فراگیري  دروس  فلسفه ، همانند اسفار و شفا و نیز دروس  تفســیر و کالم  پرداختند.  ایشان  طي  این  
ســال ها، از تدریس  دروس  حوزوي  نیز غافل  نمانده  و از آغاز تحصیــل ، دروس  فرا گرفته  را تدریس  
مي کردند؛ همچنین کامیابي  خود را در زمینه هاي  علمي ، مدیون انتخاب  اســتادان  و مباحثه هاي  

خوب ، تالش  براي  مانع  نشدن  امور دنیوي  در تحصیل ، منظم  بودن  و تقویت  دروس  پایه  مي دانند. 

آیت ا...  مظاهري ، با ورود به  حــوزه  علمیه  اصفهان ، دروس  ادبیات  را خدمــت  دو عالم  ادیب ، مرحوم  
حاج  آقا جمال  خوانســاري  و حاج  آقا احمد مقدس  فرا گرفته  و دروس  ســطح  را نزد حضرات  آیات  
خادمي ، فیاض ، طیب ، ادیب  و مدرس  و منظومه  حاجي  ســبزواري  را در محضر مرحوم   آیت ا... حاج  
شیخ  محمود مفید آموختند. با ورود به  حوزه  علمیه  قم ، کتاب  مکاسب  و کفایه االصول  را نزد مرحوم  

 آیت ا... حاج  شــیخ  عبدالجواد جبل  عاملي، مرحوم   آیت ا... مرعشي  نجفي ، مرحوم   آیت ا... مجاهدي، 
مرحوم   آیت ا... حاج  شــیخ  مرتضي  حائري  و مرحوم   آیت ا... ســید محمد باقر سلطاني )ره ( خواندند؛ 
سپس بیش  از هشت  ســال  در دروس  خارج  فقه  حضرت   آیت ا... بروجردي ، ده  سال  در دروس  خارج  
فقه  و اصول  حضرت  امام  خمیني )ره ( و بیش  از دوازده  سال  در دروس  خارج  فقه  و اصول   آیت ا... محقق  
داماد حاضر گشتند. همچنین  اسفار مالصدرا، شفاي  بوعلي  سینا و دروس  تفسیري  و اعتقادي  را نزد 

عالمه  طباطبایي  فرا گرفتند.

آیت ا...  مظاهري ، ســالیان  بســیاري  در حوزه هاي  علمیه،  عالوه  بر دروس  اخالق  به  تدریس  دروس  
مختلف  فقهي ، اصولي ، فلســفي ، اقتصــادي  و... پرداخته اند. ایشــان  چندین  بار، شــرح  منظومه ، 
نهایه الحکمه  و بخش هایي  از اسفار اربعه  را تدریس  نموده  و از سال  ۱356 تاکنون  به  تدریس  دروس  

خارج  فقه  و اصول  اشتغال  داشته اند. استاد طي  این  سال ها بســیاري  از ابواب  فقهي  همانند طهاره ، 
صوم ، خمس ، زکوه ، حج، امر به  معروف  و نهي  از منکر، بیع ، اجاره ، مضاربه ، شــرکت ، ضمان ، حواله ، 
کفالت ، صلح ، حجر، قرض ، فلس ، قضا، والیت  فقیه  و... و همچنیــن  بیش  از پنج  دوره  کامل  مباحث  

علمي  اصول  فقه  را در حوزه  علمیه  قم  و اصفهان  تدریس  فرموده اند.

تولد و دوران  كودكي  

دوران  تحصیل  

اساتید

تدریس  و تالیف  

به بهانه برگزاری كنگره  بزرگداشت آیت ا... مظاهری؛

هفتادسالدر
حریمخدا

حضرت   آیت ا... مظاهري ، در ســال هاي  زندگي  پربرکت  خود خدمات  علمي ، فرهنگي  و اجتماعي  
فراواني  را به  انجام  رسانیده اند که  تا کنون  نیز ادامه  دارد. از جمله  خدمات  وي  که  تحول  بزرگي  در 
حوزه هاي  علمیه  ایجاد کرد، اهتمام  ویژه  به  درس  اخالق  و پــرورش  روحیه  معنوي  فضال و طالب  
جوان  بود. ایشــان  پیش  از انقالب  با اصرار و اســتقبال  فضال و طالب ، درس  اخالق  خود را ابتدا در 
مدرســه  فیضیه  قم  آغاز کردند و اکنون  بیش  از چهل  ســال  اســت  که  این  دروس  به  طور مداوم  
تشکیل  مي شــود و از این  رهگذر، شــاگردان  و طالب  فاضلي  به  مکتب  شــیعه  تقدیم  شده  است . 
آیت ا... مظاهري  در امر ســامان  دادن  به  حوزه هاي  علمیه  نیز در پیش  و پــس  از انقالب  خدمات  

شایاني  داشــته اند. ازجمله،  پیش  از انقالب ، به  همراه  بزرگاني  چون   آیت ا... مصباح  یزدي  و  آیت ا... 
خرازي  در تنظیم  و تدوین  برنامه هاي  علمي  و آموزشــي  موسســه  در راه  حق  شرکت  جستند که  
برکات  بســیار عظیمي  را به  همراه  داشت . در ســال  ۱374 هجري  شمســي  نیز با هجرت  ایشان  
از حوزه  علمیه  قم  به  شــهر اصفهان ، حوزه  علمیه  اصفهان  اســتقالل  یافت . در دوره  حضور ایشان  
در اصفهان  نیز خدمات  فراواني  به  آن  حوزه  کهن  ارزاني  گشــته  که  از جمله  مي توان  به  تاســیس  
»مرکز مدیریت  حوزه  علمیه  اصفهــان «، »مرکز آموزش هاي  تخصصي  حــوزه  علمیه  اصفهان «، 
»مرکز مشاوره  حوزه  علمیه  اصفهان «، »مرکز خدمات  حوزه  علمیه  اصفهان  با بخش هاي  مختلف  
بیمه ، مسکن ، قرض  الحســنه  و...«، »مرکز تحقیقات  رایانه اي  حوزه  علمیه  اصفهان « و نیز »مرکز 

رسیدگي  به  امور مساجد استان  اصفهان « اشاره  کرد.

فعالیت هاي  علمي  و فرهنگي  

گزیده ای از  نامه رهبری به آیت ا... مظاهری 
برای بازگشت به اصفهان در سال 1374

 گزیده ای ازنامه  آیت ا... مظاهری
به  محضر مقام  معظم  رهبری 

بحمدا...  شــما نیز از حســنات  اصفهان  و هدیه  ارزشــمندی  از آن  شــهر 
فضیلت  پرور به  حــوزه  واال مقام  قم  و به  طــالب  و جویندگان  علم  و معرفت  

و اخالق  می باشــید و ســال های  متمادی  پس  از آن  که  حظ عظیمی  از آن  
سرچشمه  جوشان  فقه  و علم  و معرفت ، به  دســت  آورده اید، خود در مسند 
اســتادی  فقه  و اخالق ، جمع  کثیری  از فضــال و مســتعدان  را از فیوضات  
بهره مند ساخته اید. اینک  اصفهان ـ  حوزه  علمیه  و مردم  آن ـ  جناب عالی  را به  
اصفهان  فرامی خوانند. قاطبه  علمای  محترم  و عزیز اصفهان  که  درمیان  آنان  
شخصیت های  برجسته  علمی  و دینی  نیز حضور دارند و همواره  مایه  اعتالی  
حوزه  علمیه  اصفهان  بوده اند، در نامه ای  این  را از اینجانب  در خواســت  کرده  
و شوق  خود و مردم  را منعکس  ســاخته اند. لذا اینجانب  مقتضی  می دانم  که  
جناب عالی  به  اصفهــان  نقل  مکان  فرموده  و پایگاه  رفیعــی  از درس  و تعلیم  
و تحقیق  بنا نهید و تربیت  طالب  و فضال و ارشــاد و هدایــت  عموم  مردم  و 

پاسخگویی  به  مراجعات  دینی  و شرعی  آنان  را وجهه  همت  سازید.

در آذرماه ۱374 رهبر انقالب بنا بر درخواســت مردم و طالب اصفهان، در نامه ای خطاب به آیت ا... مظاهری، از ایشان خواستند که به اصفهان بازگردند؛ 
درخواستی که با لبیک آیت ا... مظاهری، منجر به حضور ایشان در اصفهان شــد؛ حضوری که مایه برکت بسیار برای اصفهان، مردم و حوزه اش بوده است.

نامه  نامی  و خامه  گرامی  آن  رهبــر مکرم  و آن  مقام  
معظم  عز وصول  بخشید از کرامت  و جاللت  و تعبد 
و تقوا و سلحشــوری  و ایمان  و هوشــمندی  مردم  
اصفهان  فرموده  بودید، آری  این چنین  اســت ، من  
خود نیز سال ها شاهد ایثار و تعهد و بزرگواری  مردم  

این  شــهر بوده ام  و روزگارانی  
را در میــان  ایــن همه  
وفــاداری  و فــداکاری  
و  نمــوده ام   ســپری  
به   خدمت   هم  اکنــون  

این  مردم  آزاده  و جهادگر 
را مایه  مباهــات  خویش  

می دانم .

قاب عکس
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

رمان »روز بعد از معمولی بودن دنیا« نوشته  زیتا ملکی از سوی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

زیتا ملکی به روایت داســتان نوجوانی امروزی پرداخته اســت 
که دغدغه های متفاوتی دارد و در فضای شــهری تهران دنیای 

فانتزی و رئال را در هم تلفیق می کند.
»آن شبی که پیدایش کردم دنبال آدم خاصی نبودم. می دانستم 
دیگر پیدا نمی شــود که نمی شــود. حتی وقتــی دیدمش فکر 
نمی کردم خیلــی زود بــا او وارد مرحله  خوش گذرانی شــوم.  
بیشــتر همجنس های خودم تنهایی ســر می کردند، با کســی 
دوســت نمی شــدند و تفریحشــان این بود که در خیابان های 
سوت و کور نصف شــب، به قوطی های خالی لگد بزنند و فوری 

 غیب شــوند. شــبی که پیدایش کردم کلی حــرف توی گلویم 
مانده بود.

 نه دوستی از جنس خودم داشتم و نه توانســته بودم آنی را که 
می خواهم پیدا کنم.«

این کتاب فصل های متعددی دارد: روز ملی گریه و زاری، وقتی 
یک مار زرد پنج ستاره شــد، بر فراز دشت فالمینگوها و جاهای 
دیگر، کافه  ایســتگاه آخر و مسافران سرزمین ســفید پررنگ. 
نویسنده تالش کرده است در این کتاب به دغدغه های برخی از 

نوجوانان شهرنشین بپردازد و دنیا را از دیدگاه آنان روایت کند.
»روز بعد از معمولــی بودن دنیا« ۱۵۲ صفحــه دارد. قیمت آن 
۷هــزار و ۵۰۰ تومان اســت. این اثــر در تمام فروشــگاه های 
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراســر کشــور قابل 

خریداری است.

فواید و مضرات سوپ رژیمی کلمماهی سرخ شده همراه با سس مخصوص فرانسوی

لبخندک

گوناگون

امتحان نهایی

یکی از فواید این ســوپ وجود   کلم در آن است که بسیار سبزی ســالمی است و در این 
رژیم هر مقدار  از آن را می توانید بخورید. کلم دارای مقادیر بســیار کمی چربی و کالری 
است  و میزان بسیار زیادی فیبر و نیز آنتی اکســیدان هایی نظیر ویتامین C دارد. مصرف 
آن در این رژیم سبب کاهش وزن  شما می شود. یکی از مشــکالت مرتبط با این سوپ ، 
خسته شدن افراد بعد از گذشت چند روز از رژیم است، زیرا تنها چیزی که شما می خورید 
مقدار زیادی کلم است.  مشــکل دیگر، عدم تعادل تغذیه ای شدید آن است. در این رژیم  
نوترنیت های اساسی نظیر پروتئین ، کلسیم و ویتامین های گروه B  وجود ندارد، بنابراین 
شما خودتان را در معرض کمبود شدید این مواد مغذی قرارمی دهید و چنانچه این رژیم 
را برای مدت  طوالنی ادامه دهید این موضوع شما را شدیدا تهدید می کند.مشکل دیگر در 
مورد این رژیم این  است که هیچ گونه دستورالعملی برای تغییرات شیوه زندگی درمورد  آن 
وجود ندارد و این یعنی فرد بعد از پایان رژیم ، مجددا به وزن قبلی خود برخواهد گشــت. 
 ضمن آنکه هیچ توصیه ای برای انجام ورزش یا تغییر عــادات تغذیه ای با این رژیم آورده

 نشده است . موضوع بسیار شــایع در مورد این رژیم، نفخ و مشــکالت گوارشی به دلیل 
خوردن کلم است، وجود گاز در دستگاه گوارشی سبب به هم ریختن معده و ناراحتی فرد 

می شود.
اثرات کوتاه مدت وبلندمدت رژیم سوپ کلم  

 تاثیر فوری رژیم سوپ کلم کاهش وزن سریع فرد است که در این رژیم وعده آن داده  شده 
است. اما مشکل کاهش وزن سریع، باقی نماندن در آن وزن است زیرا هیچ گونه توصیه ای  

برای مدیریت وزن یا خوردن صحیح  مواد غذایی همراه با این رژیم داده نشده است. 

 بســیاری از بیکاری هــا نتیجــه پیشــرفت علم و 
تکنولوژی هســتند و همیشــه افرادی بوده اند که 
قربانی این پیشــرفت شــده  و از کار بیکار شده اند. 
حتی »عالف« ها هــم روزی صاحب شــغل بوده و 
حســابی کاروبارشان سکه بوده اســت و همان طور 
که از اسمشــان معلوم اســت افــرادی بوده اند که 
در ایســتگاه هایی به چهارپایان علوفــه می دادند. 
با اختراع اتومبیل کم کم این عالفــان جای خود را 
به پمپ بنزین ها دادند و بیکار شــدند. از آن روز به 
تمام آدم های ازکاربیکارشده »عالف« می گوییم! در 
هر مرحله ای از پیشرفت بشــر، عده ای از نیروی کار 
حذف می شــوند و با رواج تلفن همراه و اینترنت هم 
عده ای بیکار، عده ای جایگزین و عده ای هم فرصت 
شغلی جدید برای خود دست وپا کرده اند. بد نیست 
اگر یادی بکنیــم از تعدادی از مشــاغلی که با ورود 
تلفن های همراه و اینترنت و اپلیکیشن های جدید، 

در حال انقراض هستند.
از »آژانس« سر کوچه تا اپلیکیشن های 

تاکسی یاب
تاکســی تلفنی ها را ســال های پیش بایــد فقط در 
آژانس هایــی که معمــوال در هر محلــه ای یکی از 
آنها بــود، جســت وجو می کردیــم و مدت ها برای 
گرفتن ماشــین منتظــر می ماندیم، امــا بعدها با 
تاکســی تلفنی های موبایلی و سیســتم هوشمند، 
این تاکسی ها ســریع تر و ارزان تر شدند و دیگر نیاز 
به یــک دکان برای آن نبود. حاال چند وقتی اســت 
که اپلیکیشــن های تاکســی یاب روی دســت این 
آژانس های موبایلی هم بلند شــده اند و با اســتفاده 
از درآمد تبلیغات خود، به مشــتریان خدماتی مثل 
ســفر رایگان یا نصف قیمت ارائه می دهند و مسافر 
را بــه صــورت دقیق در جریان مســیر مســافرت 
قــرار می دهند و درنتیجــه به رقیبی جــدی برای 

آژانس های سنتی تبدیل شده اند.
وقتی »مشاوران امالک« بیکار می شوند

اپلیکیشن های جســت وجو که مشتری و فروشنده 
را به یکدیگر لینــک می کند، بالی جان مشــاغل 
واسطه ای بخصوص مشــاورین امالک شده است؛ تا 
جایی که رییس اتحادیه مشــاوران امالک صراحتا 
گفته است یکی از اپلیکیشن هایی را که حسابی در 
کار آنها اختالل ایجاد کرده،خراب می کند تا به ۱۲ 
هزار نفر همکار خود کمک کند. این اپلیکیشــن ها 
باعث شده اند که مردم بتوانند واسطه را دور بزنند و 
بدون پرداختن هزینه اضافه به خریدوفروش و کرایه 
خانه بپردازند. البته این جســت وجوی اینترنتی به 
دلیل آنکه نظارتی بر آن صــورت نمی گیرد، ممکن 
است در برخی موقعیت ها مشکل زا هم بشوند؛ برای 
همین عده ای هنــوز ترجیح می دهنــد به صورت 

سنتی معامالت خود را انجام دهند.

موبایل، چه کسانی را 
بیکار کرد؟

همه چیزامتحان نهایی ترس داشــت. باید  نداشاه نوری
می رفتی مدرسه دیگری و امتحان می دادی، 
مراقب ها را نمی شــناختی، ســوال ها از مرکز می آمد و برگه ها در 
حوزه های تصحیح اوراق، بدون سربرگ تصحیح می شد. نمی دانم 
چرا همه اینها را که می گذاشــتیم کنار هم فکر مــی کردیم البد 
کتاب ها را هم برای امتحان از نو می نویســند! همیشه شایعاتی هم 
بود؛ مثال اینکه سال باالیی ها می گفتند امتحان پارسال سخت بوده 
و ناچار شــده اند نمرات را ببرند روی نمــودار، وگرنه همه تجدید 
می شدند. بردن روی نمودار مثل بخشش پای چوبه دار بود. همان 
هول را توی دل ما می انداخت؛ یعنی قبول می شویم؟ نمی شویم؟ 
دیدن سختگیرترین معلم های مدرسه مان هم سر جلسه امتحان، 
قوت قلب بود. انگار توی غربت کسی کنار گوشت فارسی حرف زده 
باشــد. به خاطر همین مدام از جلوی رویش رد می شدیم، چندبار 
سالم می کردیم و دلمان می خواست سوال هایمان را فقط خودش 
جواب بدهد، جایمان را او عوض کند و حتی خودش با آن ابروهای 

درهم کشیده بگوید: »سرتون روی برگه خودتون باشه!«
توت شیرین

صبح هــا بایــد از کوچه »باغ 
توتی« رد می شــدم تا برسم 
به مدرســه. بــاغ تــوت که 
چه عــرض کنــم اول تا آخر 
۷ تا درخت تــوت قدیمی که 
احتماال از باغ هایی که سال ها 
پیش جایشــان خانه ساخته 
بودنــد، باقی مانده بــود. این 
فصل که می شــد کف کوچه 
پــر از دانه های درشــت توت 
بود؛ بعضی له شده و خاک آلود و چندتایی هم که انگار باد تازه آنها 
را انداخته بود، درشــت و سفید و شیرین. دســت ما که به شاخه ها 
نمی رسید پس باید به همین چند دانه اکتفا می کردیم و اول ترسمان 
از دل درد و مریضی را قورت می دادیم و بعد هم توت ها را. سایه این 
درخت های توت، پاتوق 3 تا پیکان آبی رنگ بود. از آن تاکسی هایی 
که آن روزها می شد دو نفری روی صندلی جلویشان نشست. یک 
روز صبح دیدیم راننده ها چادر گرفته اند زیــر درخت و دارند توت 

می تکانند؛ زنگ تفریح آن روز، همه کالس توت شیرین خوردند.

روز بعد از معمولی بودن دنیا

 ماهی یک غذای سرشــار از انرژی و 
خوشمزه اســت، به ویژه اگر همراه با 

سس مخصوص فرانسوی میل شود .
مــواد الزم:4 تکــه ماهــی   
ســفید،۲۵۰ گــرم گوجــه فرنگی 
گیالسی شکل که از وسط نصف شده 
باشــند،۱ عدد فلفل ســبز خرد شده 
)مانند شکل خرد شوند(،۱ عدد فلفل 

قرمزخرد شده،سیر خرد شــده به میزان الزم،۱ عدد پیاز خرد شــده،یک و نیم قاشق 
غذاخوری ریحان خرد شده،3 قاشق چای خوری سرکه بالزامیک

طرز تهیه: برای درست کردن راتاتوی ابتدا ۲ قاشق غذاخوری روغن را داخل یک 
تابه بزرگ ریخته و شعله گاز را زیاد کنید)کمی بیشتر از حد وسط( سپس پیاز و فلفل ها 
و ســیر را در تابه ریخته و اجازه دهید به مدت 4دقیقه سرخ شوند)تا زمانی که احساس 
کنید کمی نرم شــده اند(، بعد از آن گوجه فرنگی و ســرکه را اضافه کرده و بین 6 تا 8 
دقیقه اجازه دهید که کامال مواد بایکدیگر ترکیب شــوند.)مواد را خیلی هم نزنید( حاال 
مواد را از روی اجاق برداشته و ســپس ریحان را به آن اضافه کنید. مواد را درجایی قرار 
دهید تا گرم بمانند.  یک قاشق غذاخوری روغن را در یک تابه نچسب ریخته و آن را گرم 
کنید، سپس تکه های ماهی را ســرخ کنید. )حدود 3دقیقه برای طالیی شدن هر طرف 

ماهی کافی است( اکنون ماهی را با راتاتوی میل کنید.
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پیامبر اکرم  )صلی ا... علیه و آله(:
در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زيرا به هر کس هر 

چه قسمت اوست مي رسد .
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