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استاندار  اصفهان:

طرح حیات طیبه، راهگشای حل معضالت 
شهرسازی در اصفهان است

مدیرعامل فوالدمبارکه:

تحقق چشم انداز فوالد، نیازمند تامین 
زیرساخت است

ذوب آهن برد، سپاهان مساوی کرد

پیروزی و تساوی اصفهانی ها به یاد 
آتش نشان ها

14

»قیمت مناســب« و »تنــوع محصــوالت«؛ دو ویژگی اصلی 
محصوالت یکــی از بزرگ تریــن خودروســازان ایرانی بوده 
است. »ســایپا« سال هاست به برندی شــناخته شده و معتبر 
در عرصه خودروســازی تبدیل شده و این شــهرت را مدیون 
»پراید« نیست. حاال دیگر در سرتاسر ایران، کافی است به دور 
و برت نگاهی بیندازی تا ببینی محصوالت این شــرکت عظیم 

خودروســازی چطور در  خیابان های شهر و دیار ما خودنمایی 
می کند و تنوع محصوالت، رنگ ها، طراحی و زیبایی خودروها، 
آنچنان چشــم نواز و البته گسترده اســت که هر طیفی با هر 
ســلیقه ای را راضی می کند. این میان عده ای هم هستند که 
سال هاســت »پرایــد« را »پیراهن عثمان« کرده اند و بر ســر 

خودروساز داخلی می کوبند. این انتقادات از ...

به بهانه سیزدهمین نمایشگاه صنعت خودروی اصفهان؛
ایرانی سوارشو!

اصفهان تمام قد به احترام
جان فشان ها می ایستد

5 روز گذشــت. وارد روز ششم شدیم و ســهم ما از این چند 
روز، ضــد و نقیض گویی ها و تکذیب های مدام بود و چشــم 
انتظاری و محوشدن در تصویر کوچک پایین تصویر شبکه خبر که عملیات 
امدادرســانی و آواربرداری پالســکو را لحظه به لحظه به تصویر می کشید. 
5 روز گذشــت و هیچ خبری نشد. یکی گفت دســتگاه زنده یاب از 4 نقطه 
فرکانس دریافت کــرده و این یعنی 4 نفر زنده هســتند ولــی مدتی بعد 
خبر تکذیب شــد و کمی بعد هم گفتند جســد 4 نفر را از زیر آوارها بیرون 
کشــیده اند. در تمام این 5 روزی که تلی از بهت و حیرت و غم و ناباوری بر 
سرمان آوار شد، امید داشتیم)و شــاید هنوز هم امید داریم( که یک نفر از 
راه برســد و یک خبر خوش بدهد و هیچ هم پــس از آن برای تکذیب خبر، 
با همکاران و همتایان و سایر مسئوالن کورس رقابت نگذارد! 5 روز گذشت 
و خسته شــدیم، له شــدیم زیر آوار این همه خودخواهی و منفعت طلبی 
برخی ها که حتی از »فاجعه پالســکو« هم نمدی برای اهداف سیاسی خود 
بافتند و »جانفشــانان« این ســرزمین را بهانه دعواهای خود کردند. 5 روز 
گذشت و نه آتش نشان ها که ما، که یک شهر، که یک کشور نفس نمی کشد 
از روزی که پاره های تن این وطن راه نفسشــان میان دود و درد بسته شد و 
جان دادند غریبانه، مظلومانه و قهرمانانه. کاش یادمان نرود وکاش یک هفته 
بعد، ده روز بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد، »پالســکو« نرود کنار »منا« و 
بســیاری اتفاقات تلخ دیگری که در حافظه این ســرزمین ثبت شد و برای 
مدتی اشک ریختیم و احساساتی شدیم و همه جا از درد و داغ تازه گفتیم و 
پس از مدتی ناگهان »فراموشی« ... . کاش حاال که قرار است شهدای پالسکو 
در جوار شهدای منا خاکسپاری شــوند، یادمان بماند این بچه ها قهرمانان 
این ســرزمین بودند و با اینکه مطمئن بودند ســاختمان 50 ساله طاقت 
این همه گداختگی را ندارد، ولی باز هم هرطور شــده  خواستند مردم را از 
 ســاختمان بیرون بیاورند؛ بچه هایی که در پالسکونسوختند ، »پختند« ...

پنج شــنبه این برج »پالســکو« نبود که فروریخت، قلب یک شهر بود که 
ریخت. دود آتش امان  آنان را  که بیرون ایســتاده بودندهم بریده بود، چه 
رســد به آنهایی که زیر آوار ماندند و کاش هیچ وقت یادمــان نرود. دیروز 
گفتند تمام پیکرهای پاکی که پیدا کرده اند، روز پنجشــنبه درگذشته اند. 
راستش ما هنوز »امید« داریم و دوســت داریم از مردم شهر شهیدپرورمان 
بخواهیم به کمپین »125« بپیوندند و عبارت125 را روی کاغذ نوشــته و 
پشت شیشــه های اتومبیل خود، نصب کنند و برای یک هفته با این تصویر 
و به یاد دالورمردان این سرزمین در شــهر تردد کنند. پیشنهادی که رضا 
رشیدپور در برنامه »حاال خورشید« مطرح کرد و مورد استقبال بسیاری از 
مردم در استان های مختلف قرار گرفت.  اصفهان نیز همگام با سایر استان ها 

تمام قد به احترام فرزندان ایثارگر این سرزمین می ایستد.

زاینده رود

ویژه صفحه 12
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پیشنهاد سردبیر:
پالسکو، رحمانی فضلی و قالیباف را به مجلس کشاند

ســردار محمد پاکپــور فرمانده نیروی زمینی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با اشــاره به توسعه هوانیروز 
ســپاه،  اظهار داشــت: در حال حاضر روی  توســعه 

هوانیروز سپاه  فعال هستیم.
وی تاکید کرد: ما، هم روی  توسعه بالگردی، هم روی 
توسعه فضا و مکان و هم روی توسعه به لحاظ پایگاهی 

تمرکز داریم و به این امر مشغول هستیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه به توســعه و به روزرسانی 
ناوگان بالگردی هوانیروز نزســا نیز اشاره کرد و گفت: 

مرتب به ناوگان بالگردی اضافه می کنیم.
سوم اسفند ماه سال 94، سردار عبدا... عراقی جانشین 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران، از دســتور 
فرمانده معظم کل قوا مبنی بر تشــکیل هوانیروز سپاه 

در ذیل نیروی زمینی، خبر داده بود.
 چندی بعــد نیز، ســردار رحمانی قهــرودی با حکم 
سرلشــکر جعفری به فرماندهی یگان تازه تاســیس 

هوانیروز سپاه منصوب شد.
در حــال حاضــر، بالگردهــای رزمی شــاهد 285، 

مهم ترین بالگردهای رزمی سپاه هستند.

محمد مهدی زاهــدی نماینده مردم کرمــان و رییس 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
درپی جوابیه بانک ســرمایه دربــاره اظهاراتش درمورد 
عدم شکایت از بدهکاران این بانک، اظهار داشت: صندوق 
ذخیره،  مادر کار هست و بنگاه دار اصلی که خود نهادهایی 
زیر پوشــش دارد که از صندوق ذخیره هیچ شــکایتی 

صورت نگرفته، هرچند که مدیرعامل آن بازداشت است.
وی افزود: البته قبل از بازداشــت آقــای »غندالی« هیچ 
شــکایتی از ســوی این صندوق صورت نگرفتــه بود. 
تنها بانک ســرمایه شــکایت کرده که ایــن بانک فقط 
یکســری حرف های کلی زده و از ابعاد ایــن تخلفات و 
 دست اندرکاران آن حرفی زده نشــده و تنها کلی گویی

 شده است.  
زاهدی با بیان اینکه به جای اینکه از یک شخص حقیقی 
یا حقوقی شکایت شــود، زمانی که کســی از بدهکاری 
شکایت می کند، با عنوان دقیق، ارائه سند و مهلت گذشته 
بدهی سخن می گوید، عنوان کرد: ما به هر حال از بانک 
سرمایه شکایت می کنیم؛ هرچند از ســایر شرکت ها و 

هلدینگ ها شکایت کرده اما این کافی نیست.

فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر داد :

 توسعه هوانیروز سپاه 
درحوزه های بالگردی

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 

از بانک سرمایه شکایت 
می کنیم

عضو کمیسیون حقوقی مجلس:

 رییس جمهور فرد متهم نزدیک 
به خود را برکنار کند

نماینده مردم رشت در مجلس : 

 گزینه های اصولگرایان
 4 میلیون رای هم ندارند

محمد دهقان نماینده مردم طرقبــه و چناران در مجلس 
درباره لزوم رســیدگی به اتهامات یکی از نزدیکان رییس 
جمهور گفت: به تازگی اخباری رسیده و یکی از باالترین 
مقامات قضائی هم بر آن صحه گذاشــته است که روابط 
مشــکوک مالی بین یکی از نزدیکان آقای رییس جمهور 
با یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که االن دستگیر شده 
و در زندان اســت،  وجود دارد. وی افزود: بر اساس همین 
اخبار، دو هفته پیش 46 نفر از نمایندگان مجلس به رییس 
جمهور و قوه قضائیه تذکری دادند مبنــی بر اینکه با این 
تخلفات بدون اغماض برخورد شود که حداقل آن است که  

این فرد دیگر نباید در مقامی مستقر باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: به نظر من 
جا دارد آقای رییس جمهور بــرای حفظ حیثیت دولت و 
خودش این فرد نزدیک به خــودش را از کار برکنار کند و 
اجازه دهد دستگاه قضائی با او برخورد کند. وی اضافه کرد: 
در مجلس گذشته هم تقاضا داشــتیم که بدون اغماض با 
معاون احمدی نژاد برخورد شود؛ اما قوه قضائیه صبر کرد 

که این ابهامات زیادی را درباره قوه قضائیه ایجاد می کند.

غالمعلــی جعفــرزاده ، نماینده مردم رشــت در مجلس، 
در خصوص وحدت اصولگرایان در فرصــت باقی مانده تا 
انتخابات ریاست جمهوری، گفت: بحث وحدت و مقبولیت 
و جمع کــردن رای مــردم دو مقوله جداگانه اســت. فکر 
می کنم اگر در بهترین شرایط به وحدت هم برسند در جمع 
کردن رای مردم دچار مشــکل خواهند بود.وی با اشاره به 
اعالم موجودیت جبهه مردمی انقــالب گفت: اصولگرایان 
تمام توان خود را به کار گرفته اند و ما نیز نمی توانیم ایرادی 
به این کار بگیریم . بالخره گروه هــا و احزاب مختلف ورود 
پیدا کنند کار خوبی است به شرط اینکه روش های اخالقی 
را رعایت کنند. جعفرزاده با بیان اینکــه تاکنون در میان 
اصولگرایان گزینه اي که بتواند مقابل روحاني ایســتادگي 
کند وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: هرکدام از گزینه هاي 
اصولگرایان دچار مشکالتي هســتند، ممکن است برخي 
از آنان وارد شوند اما بعید اســت بخواهند پیروز این بازي 
شــوند. وی ادامه داد: هر کدام از گزینه های مطرح شده از 
میان اصولگرایان 2 الی 3 میلیــون رای دارند و حتی بعید 

است به 4 میلیون رای برسد.

عکس روز

چگونگی خروج مهدی هاشمی
 از زندان در شب ارتحال پدر

دیدار نماینده دبیرکل سازمان ملل 
در امور سوریه با معاون ظریف

بررسی طرح تغییر جدول زمانبندی 
انتخابات شوراها در هفته آینده

حکم جلب فرزند ابتکار صادر شد

حسین ناجی به عضویت شورای 
رقابت منصوب شد

ســید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در خصوص 
اظهارات ســخنگوی دســتگاه قضا مبنی بر پایان مرخصی مهدی 
هاشمی اظهار داشــت: من هم از این موضوع اطالع ندارم ولی اگر به 

آقای هاشمی ابالغ شود حتما باز می گردند.
وی در خصوص زمان مرخصی مهدی هاشــمی گفت: اصال زمانی را 
به مهدی هاشمی ابالغ نکرده اند، شبی که آیت ا...هاشمی فوت کرد 
وزیر بهداشــت با آقای دولت آبادی تماس گرفت و مهدی هاشمی 
به مرخصی آمد و االن هم اگر به آقای هاشــمی ابــالغ کنند حتما  
بر می گردند. وکیل خانواده هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا وصیت نامه سیاسی آقای هاشمی پیدا شــده است؟ عنوان کرد: 
تصمیم در مورد وصیت نامه آقای هاشــمی، اعالم و عدم اعالم آن به 

دست محسن هاشمی است که وصی مرحوم آیت ا... هاشمی است.

استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور 
ســوریه، در هتل محل اقامت جابری انصاری معاون عربی و آفریقای 
وزارت امور خارجه و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسالمی ایران 

به اجالس بین المللی آستانه با وی دیدار و گفت وگو کرد. 
جابری انصاری در این دیدار با اشــاره به اقدامات و رایزنی های ایران، 
روسیه و ترکیه برای موفقیت اجالس آستانه و تاکید بر ضرورت نقش 
آفرینی فعال سازمان ملل در تســهیل گفت وگوهای سوری - سوری 
اعالم کرد: مذاکرات ســه جانبه ایران، روسیه و ترکیه، جایگزین گروه 
بین المللی حمایت از سوریه )ISSG( نیست. استفان دی میستورا نیز 
در این دیدار ضمن تاکید بر آمادگی سازمان ملل متحد برای تسهیل 
گفت وگوهای دولت سوریه و گروه های مســلح این کشور در اجالس 
آستانه، ابراز امیدواری کرد که این اجالس بتواند به تحکیم آتش بس و 

فراهم ساختن زمینه برای حل سیاسی بحران سوریه کمک کند.

محمدجواد کولیوند نایب رییس هیئت مرکــزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا  از برگزاری جلسات مستمر مجلس و 
وزارت کشور برای الکترونیکی کردن انتخابات شوراهای شهر و روستا 
خبر داد و گفت: براســاس جدول زمانبندی برگزاری انتخابات شهر و 
روستا که به توافق مجلس و وزارت کشور رســیده، قرار است ثبت نام 
از کاندیداها در روز 30 اســفند انجام شود، اما در صورت تصویب طرح 
اصالحی که به هیئت رییسه مجلس ارائه کرده ایم، احتماال ثبت نام از 
کاندیداها یک هفته زودتر و از روز 23 اسفند و به مدت یک هفته انجام 
شــود. کولیوند تاکید کرد: طرح تغییر در جدول زمانبندی انتخابات 
شوراهای شهر و روستا در جلسات هفته آینده مجلس و از دهم بهمن  

مورد بررسی قرار می گیرد.

 به گزارش میزان، حجت االســالم و المســلمین اژه ای سخنگوی 
قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوال خبرنگاری که 
درباره جلب پسر رییس سازمان محیط زیست پرسید، اظهار کرد:  
این فرد حکمی در رابطه با چک  دارد که قطعی شــده است و برای 
جلب او اقدام گردیده که البته مبلغ آن را نمی دانم. وی در پاســخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه آیا اظهارات وزیر اقتصــاد که اعالم کرده 
مه آفرید امیر خسروی و رستمی صفا در فهرست بدهکاران بزرگ 
 بانکی در رتبه های اول و دوم قرار دارند درســت اســت یا نه گفت: 
مه آفرید، زمانی که دستگیر شد قطعا بزرگ ترین بدهکار بانکی نبود 
و درباره فردی هم که نام بردید باید بگویم او یکی از بدهکاران بانکی 
است؛ البته اصل مبلغش آن مبلغی که االن گفته شده نیست و مبلغ 

وی با تاخیر و جریمه، سنگین است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما معتقد بوده و هستیم که چرا 
سیســتم بانکی ما باید طوری عمل کند که اوال این تعداد بدهکار 
بزرگ بانکی داشته باشیم و بعد هم تضمینی برای وصول مطالبات 

وجود نداشته باشد. 

 حسن روحانی رییس  جمهور کشــورمان به پیشنهاد وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در حکمی »حسین ناجی« را برای یک دوره شش 

ساله به عنوان عضو جدید شورای رقابت منصوب کرد. 
در متن حکم ناجی آمده است:

نظر به تخصص و شایســتگی جنابعالی، به موجب این حکم برای 
مدت 6 سال به عنوان صاحب نظر در امر صنعت به »عضویت شورای 
رقابت« منصوب می شوید. توفیق شما و ســایر اعضای محترم آن 
شورا را در انجام شایســته وظایف و مسئولیت های محوله با رعایت 
اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و 

امید، از خداوند متعال مسألت می نمایم.

بین الملل

 به گــزارش العالم، دولت ترکیه شــروع به احــداث دیوار 
در مرز خود با اســتان الذقیه ســوریه کرده است . به گفته 
شاهدان عینی در استان الذقیه ، ارتفاع دیوار حائل ترکیه 
3 متر اســت. شــاهدان عینی اعالم کردنــد دولت ترکیه 
درپی کشــیدن این دیوار بتونی به مرز خود با استان ادلب 
نیز می باشد. برخی ساکنین استان الذقیه می گویند ترکیه 
برای جلوگیری از بازگشت تروریســت های دست پرورده 
خود به کشورش این دیوار را می سازد، تروریست هایی که با 

گذشتن از مرزهای ترکیه به سوریه نفوذ کرده اند.

ترکیه در حال ساخت دیوار 
حائل در مرز با سوریه است

معارضان سوری پیش از این اعالم کرده بودند حاضر نیستند 
با نمایندگان دولت سوریه در یک اتاق و دور یک میز بنشینند! 
و ترکیه و روســیه تصمیم گرفتند »میانجی« باشند تا شاید 
»آستانه« بتواند گره از جنگ چندساله باز کند و راه حل صلح 
در سوریه پیدا شــود. »استفان دی میســتورا« نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور سوریه و هیئت ایرانی در این میانجیگری 

حضور نداشتند.
مذاکرات با حضور هفت هیئت به عنوان بانیان نشست سوری-

سوری در شهر آستانه پایتخت قزاقستان استارت خورد. محور 
مذاکرات دو روزه در هتل ریکســوس با حضور حسین جابری 
انصاری و ســدات اونال معاونان وزارت خارجه ایران و ترکیه و 
ســرگئی الورنتیف نماینده رییس جمهوری روسیه در امور 
خاورمیانه، تقویت و پایداری آتش بس ســوریه برقرار شده از 
10دی ماه و راهکارهای رســیدن به حل سیاسی بحران این 

کشور است. این نشست در سطح سفرا برگزار شد. 
»کایــرات عبدالرحمانوف« وزیر خارجه قزاقســتان به عنوان 
ســخنران ابتدایی این مذاکــرات با اســتقبال از حضور تمام 
طرف ها در آســتانه، تاکید کــرد که هدف این نشســت باید 

بازگردان صلح و ثبات به سوریه باشد.

»بشار جعفری« نماینده سوریه در سازمان ملل و رییس هیئت 
دولت هم در این مذاکرات تاکید کرد هدف نشســت آســتانه 
برقراری آتش بس فراگیر و پایان دادن به درگیری ها در سوریه 
البته بجز گروه های تروریســتی از جمله »داعش« و »جبهه 
النصره« می باشــد و البته تصریح کرد مبارزه با تروریســم در 
سوریه نیازمند بسته شدن مرزها با ترکیه بوده و با وجود تثبیت 
آتش بس اما میان گروه هایی که توافق آتش بس را امضا کرده و 
گروه هایی که راغب به پیش رفتن به سمت آشتی ملی هستند، 

اختالف وجود دارد.
جابری انصاری نماینده ایران در این نشست گفت: همزمان با 
آسایش ما، مردان، زنان و کودکان سوری با رنج ها و مشکالت 
جنگ، تروریســم، آوارگــی در داخل و همچنیــن خارج از 
ســوریه دســت و پنجه نرم می کنند. هدف غائی ما در تالش 
مشترک برای پایان دادن به رویارویی ها در سوریه باید توقف 
بی بازگشــت مخاصمه ها باشــد تا ســوری ها مانند هر ملت 
دیگری، امکان یابند به زندگی عادی بازگردند و از دولتی دارای 
حاکمیت در سرزمینی یکپارچه و مرزهای امن برخوردار شوند.

اما در حالی که بانیان نشست سوری-سوری تالش می کنند تا 
راه حلی برای رسیدن به صلح پایدار و آتش بس تضمین شده 

پیدا کنند، معارضان سوری و درواقع مخالفان بشار اسد)رییس 
جمهور قانونی سوریه( همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و 
خواهان کناررفتن اسد هستند. »محمد علوش« رییس هیئت 
معارضان در این نشست با بیان اینکه خواستار تقسیم قدرت 
سیاسی نیستند گفت روسیه باید به دولت سوریه فشار بیاورد تا 
آتش بس را در سراسر این کشور برقرار کرده و تصمیمات پایانی 
در آستانه باید بر اساس حســن نیت به دست آیند. علوش در 
ضمن اظهاراتی توهین آمیز علیه ایــران هم بیان کرد و ضمن 
درخواست خروج مستشاران نظامی ایرانی از سوریه تاکید کرد 
خواســتار اجرای بندهای قطعنامه 2254 سازمان ملل درباره 

انتقال سیاسی قدرت و برکناری »بشار اسد« هستند.
»الکساندر الونتریف« رییس هیئت مســکو در این نشست و 
نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور سوریه نیزطی این 
نشست گفت بعد از شکست دادن گروه های تروریستی داعش 
و النصره در مناطق مختلف ســوریه، می توان در این کشــور 

تغییراتی ایجاد کرد.
الونتریف در حالی برای شکســت دادن داعش و النصره ابراز 
امیدواری می کند که در این نشســت، جبهه الشام و داعش و 
گروه های دیگری که به دلیل آتش بس کنــار رفتند، در این 
اجالس حضور ندارند و در ســوریه به اقداماتشــان ادامه می 
دهند.   کارشناســان اعتقاد دارند بعید اســت این نشســت، 
نتیجه خارق العاده و ثمربخشی داشته باشد. جعفر قنادباشی، 
کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید: » در طرف های 
حمایت کننــده از این گروه ها هیچ نشــانه ای مبنی بر تغییر 
سیاست هایشان دیده نشده است. می توان گفت تنها طرفی 
که در ایــن مذاکــرات در برابر جبهه مقاومــت و هم پیمانان 
سوریه قرار دارد ترکیه است. ترکیه کمک های بسیاری به این 
گروهک ها داشته و حضور این کشور در این اجالس می تواند 
بسیار موثر باشــد.  اگر در کنار ترکیه سایر کشورهای عربی و 
آمریکایی حضور داشــتند و تعهداتی در این اجالس می دادند 
می توانست بســیاری از انتظارات را برآورده کند؛ اما اکنون در 
این اجالس کشورها در حد سفیر مشارکت دارند و کشورهای 
عربی که حامی جدی گروهای تروریســتی هســتند در این 

جلسه مشارکت و تعهدی هم ندارند. « 
   

بحث بر ســر حضور و یا عدم حضور آمریکا در این نشســت تا 
چندروزقبل از آغــاز مذاکــرات، محل چالش میــان بانیان 
نشست بود. درنهایت اعالم شد ســفیر آمریکا در قزاقستان به 
عنوان ناظر حضور خواهد داشت. ایران از ابتدا به طور قاطعانه 
مخالف حضور آمریکا در نشست آســتانه بود. دلیل مخالفت 
ایران با حضور آمریکا در این اجالس نیز همین موضوع اســت 
که هیچ نشانه ای مبنی بر تغییر سیاست های آنان دیده نشده 
است. با این حال »جورج کارول« ســفیر آمریکا در قزاقستان 
گفت واشنگتن به حصول راهکار سیاسی برای بحران سوریه 
و شامل شدن هرچه بیشتر گروه های معارض متعهد است؛  اما 
خب آمریکاست دیگر. هیچ وقت قابل اعتماد نبوده و اعتباری 

به حرف هایشان نیست! 

معارضان سوری 
و درواقع مخالفان 
بشار اسد)رییس 

جمهور قانونی 
سوریه( همچنان 

بر مواضع خود 
پافشاری کرده و 

خواهان کناررفتن 
اسد هستند

دور اول مذاکرات صلح سوریه در »آستانه« به پایان رسید آن هم در حالی که این مذاکرات، غیرمستقیم  سما مطیعی 
برگزار شد و هیئت های دولت سوریه و معارضان در اتاق های جداگانه ای قرار گرفته و صحبت های آنها از 
طریق یک میانجی به هم منتقل می شد. این میانجی ها، نمایندگانی از ترکیه و روسیه هستند و این حاصل توافق روسیه و ترکیه 

بود که مذاکرات »غیرمستقیم«  باشد. 

 تجمع مردم منطقه الدراز مقابل 
منزل شیخ عیسی قاسم

مردم منطقه محاصره شــده الدراز در هفتمین شــب اعدام سه جوان 
بحرینی مقابل منزل شیخ عیسی قاسم تجمع کردند.

اخبار

 اعالم استقالل کردستان در 
صورت نخست وزیری مالکی

اولین شکایت از ترامپ در 
سومین روز ریاست جمهوری

مسعود بارزانی رییس اقلیم کردســتان عراق در گفت وگو 
با روزنامه سعودی »الشرق االوسط« اظهارات بی سابقه ای 
درباره مســئله جدایی این اقلیم از حکومت مرکزی عراق 
ایراد کرد. مســعود بارزانی در حاشیه مشارکت در اجالس 
داووس به الشرق االوسط گفت:» اگر نوری مالکی در دوره 
بعد سرکار بیاید و نخســت وزیری را به دست بگیرد، من 
رسما استقالل اقلیم کردستان را اعالم خواهم کرد و هر چه 
می خواهد اتفاق بیفتد؛ چرا که امــکان ندارد من در عراقی 

باقی بمانم که نوری مالکی دولت آن را اداره می کند.«
رییس اقلیم کردستان در ادامه طی ادعای عجیبی درباره 
ایران گفت: »ایران صاحب بزرگ ترین نفوذ در بغداد است 
و اصال نفوذ آمریکایی در بغداد نمی بینیم و به نظرم ترامپ 
سیاست شــدیدتری علیه ایران در مقایسه با دوره ریاست 

جمهوری باراک اوباما اتخاذ خواهد کرد.«

روز دوشنبه شکایتی رســمی علیه رییس جمهوری 
جدید آمریکا در خصوص پرداخت های خارجی مطرح 
می شــود. این شکایت از سوی دادســتان های سابق 
دفتر نظارت بر شئونات اخالقی کاخ سفید علیه دونالد 
ترامپ مطرح شده و در آن رییس جمهوری آمریکا به 
نقض قانون اساســی ایاالت متحده به واسطه دریافت 
کمک از کشورهای خارجی متهم شده است. هر چند 
پیش از این نیز دستکم دو شــکایت علیه ترامپ ثبت 
شده بود؛ اما اولین شــکایت از ترامپ در زمان ریاست 

جمهوری وی محسوب می شود.

انتخاباتپارلمانواکنشسپاه

دوراول مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایان یافت؛

صلح با مذاکرات غیرمستقیم؟!

کافه سیاست

قرار منع تعقیب حسین 
شریعتمداری صادر شد

شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رســانه با صدور قرار منع تعقیب، شکایت 
فاطمه راکعی فعال سیاسی و نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی از حسین 
شریعتمداری مدیرمســئول روزنامه کیهان را رد کرد.ســید محمود علیزاده 
طباطبایی وکیل مدافع فاطمه راکعی با اعالم این خبر گفت که ما فکر می کردیم 
بازپرس برای آقای شریعتمداری قرار مجرمیت صادر کرده است زیرا بازپرس 
گفته بود شــریعتمداری را احضار و اتهام را به او تفهیم کرده است. این وکیل 
دادگســتری اضافه کرد: به تازگی تصمیم شعبه بازپرسی در خصوص شکایت 
خانم راکعی به ما ابالغ و بازپرس در ارتباط شکایت موکلم از آقای شریعتمداری، 
قرار منع تعقیب صادر کرده است.علیزاده طباطبایی اضافه کرد: طبق قانون، 10 
روز فرصت داریم به قرار صادره اعتــراض کنیم که این کار را انجام می دهم و به 
قرار شعبه بازپرسی اعتراض می کنم. به گفته وکیل مدافع فاطمه راکعی در این 
پرونده همه شکایت های مربوط به مدیر مسئول روزنامه کیهان تجمیع شده و 

معلوم نیست دادسرا در ارتباط با شکایت های دیگر چه تصمیمی گرفته است.

رییس کمیســیون عمران مجلس از حضــور عبدالرضــا رحمانی فضلی و 
 محمدباقر قالیباف وزیر کشــور و شــهردار تهران در جلسه علنی یکشنبه

 )10 بهمن( خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی گفت: در پی حادثه پالسکو هیئت رییسه مجلس دو 
عضو ستاد مدیریت بحران را برای ارائه گزارش از دالیل بروز حادثه و روند امداد 

و نجات و آواربرداری های انجام شده به مجلس دعوت کرد.
نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: در این جلسه از وضعیت ساختمان های 
آسیب پذیر به ویژه وضعیت ساختمان پالســکو و بافت های فرسوده شهری 
گزارش جامعی به نمایندگان ارائه خواهد شد. وی همچنین از قرائت گزارش 
اولیه کمیسیون عمران در نشست 10 بهمن ماه مجلس شورای اسالمی خبر 
داد و افزود: گزارش ما درباره وضعیت ســتاد مدیریت بحران کشــور و ستاد 
مدیریت بحران شــهر تهران، وضعیت ســاختمان ها از نظر ایمنی و ایرادات 

قوانین جاری در این حوزه همراه با ارائه پیشنهادات کمیسیون خواهد بود.

پالسکو، رحمانی فضلی و 
قالیباف را به مجلس کشاند
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پیشنهاد سردبیر:
شائبه دست کاری قیمت دالر

خط اتوبــوس ويژه در فــرودگاه بين المللي شــهيد 
بهشتي اصفهان از تاريخ 12 بهمن امسال بهره برداری 
و افتتاح می شود. به گزارش خبرگزاری ايمنا؛ پيروی 
جلســه اي كه با حضور حســن امجــدي مدير كل 
فرودگاه بين المللي شــهيد بهشتي اصفهان، احمدي 
مدير عامل شركت واحد اتوبوس راني و حومه، معاونان 
و مسئوالن فرودگاهي و اتوبوس راني در دفتر مديركل 
فرودگاه تشكيل شــد، مقررگرديد از تاريخ 12 بهمن 
ماه جاري مصادف با آغــاز دهه فجر خط اتوبوس ويژه 
فرودگاه اصفهان افتتاح شده و مورد بهره برداري قرار 
گيرد. گفتنی است؛ اطالع رساني زمان و مسير حركت 

اتوبوس ها متعاقبا اعالم خواهد شد.

رييس اتاق بازرگانی تهران حين سخنرانی در مراسم 
1۳۳ سالگی اتاق بازرگانی دچار حادثه شد و بر زمين 
افتاد. در مراسم اعطای تنديس و اعطای امين الضرب 
بنيان گذار اتاق بازرگانی در ايران، مهدی خوانساری 
رييس اتاق بازرگانی تهران در حين سخنرانی بدحال 
شد و در حالی كه در پشت تريبون ايستاده بود، اعالم 
كرد كه حال مساعدی ندارد و در همان لحظه افتاد. 
اين گزارش می افزايد: بعد از چند لحظه ايشــان بلند 
شدند و فعال مشخص نيســت كه اتفاق پيش آمده بر 

اثر افت فشار، خستگی و يا موارد ديگر بوده است.

یک مقام مسئول بانكی در خصوص چک هايی كه به 

عنوان وجه نقد يا ضمانت در اختيار كسبه ساختمان 
پالســكو قرار گرفته بود و در جريان آتش ســوزی و 
تخريب پالسكو از بين رفت، گفت: تكليف چک های 
سوخته در حادثه ساختمان پالسكو به لحاظ حقوقی 
كامال مشخص است؛ به اين معنا كه به موجب قانون 
صدور چک، فردی كه دارنده چک است، ذی نفع آن 
تلقی شده و با در دست داشــتن برگه چک می تواند 
وجه آن را دريافت كند؛ بنابراين با توجه به اينكه اين 
چک ها ســوخته و از بين رفته است، بنابراين دليلی 

برای مطالبه وجه آن به لحاظ  قانونی وجود ندارد.

12 بهمن ماه به بهره برداری می رسد؛

خط اتوبوس ويژه فرودگاه 
اصفهان افتتاح می شود

ريیس اتاق بازرگانی تهران در 
حین سخنرانی بر زمین افتاد

چک های سوخته در پالسکو 
نقدشدنی نیست

اتفاقات روز

بهرام ســبحانی در گفت وگو با فارس ، در رابطه با الزامات 
تحقق افق چشــم انداز توليد 55 ميليون تن فوالد خام در 
كشور اظهار داشت: فوالد صنعتی پيشران است اما توسعه 
آن در زنجيره اتفاق می افتد و رشد توليد فوالد و گسترش 
افقی زنجيره توليد آن نيازمند تامين زيرساخت های اصلی 
در كشور است. وی در ادامه افزود: نسبت توليدات باالدستی 

به توليد فوالد خام در زنجيره اين محصول به طور تقريبی 
عدد چهار است، به اين معنا كه برای توليد يک ميليون تن 
فوالد خام نيازمند جابه جايی چهار ميليون تن سنگ آهن، 
مواد، قطعات و تجهيزات هستيم. مديرعامل فوالد مباركه 
با اشــاره به افق توليد 55 ميليون تن در سال 1404 گفت: 
تحقق اين هدف نيازمند وجود توانايــی جابه جايی بيش 

از 200 ميليون تن مواد اوليه و تجهيزات در كشــور است 
و اين حجم جابه جايی بدون توسعه ريلی ميسر نيست و در 
كنار آن، زيرساخت های ديگری نظير تامين برق نيز مطرح 

می شود كه نيازمند توجه بيشتر است.
عضو انجمن توليدكنندگان فوالد كشــور هدف صادراتی 
1404 را 25 ميليــون تــن اعالم كــرد و در ايــن رابطه 
اذعان داشــت: اين حجــم از صادرات نيز بــدون توجه به 

زيرساخت های حمل و نقل قابل دسترسی نيست.
سبحانی در رابطه با افق استخراج سنگ آهن در چشم انداز 
20 ساله نيز مطرح كرد: برای تحقق افق چشم انداز فوالد، 
معادن نيز نيازمند رشــد 200 درصدی توليدات و رسيدن 
به استخراج ســاالنه 150 ميليون تن سنگ آهن هستند. 
وی همچنين تصريح كرد: چشم انداز شركت فوالد مباركه 
اصفهان آن است كه در سند چشــم انداز 25 ميليون تن از 
فوالد كشور يعنی حدود 45 درصد از 55 ميليون تن را در 

اين گروه توليد كند.
مديرعامل فوالد مباركه در تشــريح راه های رسيدن به اين 
هدف گفت: برای رســيدن به اين هدف، طرح های توسعه 
متعددی در شركت تعريف شده و در كنار آن تالش داريم 
عدم تناسب موجود در زنجيره توليد فوالد را نيز رفع كرده و 
آن را متوازن سازيم. سبحانی همچنين در پايان بيان داشت: 
توســعه عمودی و افقی توأمان يكی از سياست های مهم 
فوالد مباركه در رســيدن به اهداف چشــم انداز است و در 
اين رابطه در كنار خريد يا احداث واحدهای جديد و توسعه 
افقی، ســرمايه گذاری های عظيمی نيز در معدن سنگان 

برای تامين مواد اوليه صورت گرفته است.

بازارهای مالی شــهر، روز آغازين هفتــه را با رمق كمی 
آغاز كردند و در حالی  كه مهم ترين اخبــار روز به حادثه 
پالســكو، اتفاقات پيرامــون آن و ارزيابی خســارت های 
اقتصادی وارد شــده به آن بود، قيمت دالر كاهش يافت، 
 قيمــت طال نزولی شــد و در بــازار ســرمايه نيز تحرک 

قابل توجهی مشاهده نشد.
فضای بازار سرمايه نيز همانند ساير بخش های كشور در 
شوک آتش سوزی و ريزش ســاختمان پالسكو آغاز شد و 
شروع اگر چه در دقايق ابتدايی كمی اميدواركننده بود اما 
رفته رفته با افزايش تعداد فروشندگان، حالت بحرانی به 

خود گرفت و اغلب نمادهای مهم بازار در پی معامالت به 
درصدهای منفی رسيدند.

ايــران خــودرو كه هفتــه پيش با شــارژ اخبــار مثبت 
توانسته بود از ســد مقاومت های مهم خود بگذرد در اين 
روز تا منفی 4 درصد افت كرد و ساير نمادهای خودرويی 

نيز وضعيتی شبيه ايران خودرو را تجربه كردند.
شائبه دست کاری قیمت باال گرفت

بازار صرافی های شهر نخستين روز از هفته جاری را با افت 
ارزش ارز آغاز كرد، معامــالت اين بازار به نحوی رقم خورد 
كه برای بيشــتر ارزها كاهش ارزش مشاهده شد و دالر در 
پی داد و ستدهای اين روز فعاالن اين بازار به ارزش ۳ هزار 
و 845 تومان رسيد. هر يورو در قيمت 4 هزار و 265 تومان 
به معامله رســيد كه با افت قيمت نسبت به روز كاری قبل 

همراه شد و پوند انگليس نيز از ديگر ارزهايی بود كه با افت 
قيمت همراه شــد و به ارزش 4 هزار و 8۳0 تومان رسيد. با 
اين حال نرخ گذاری عجيب و فاصله دار يكی از صرافی ها و 
اعالم قيمت ۳ هزار و 750 تومانی برای دالر در تهران باعث 
ايجاد صف در اين صرافی شد و شــائبه دست كاری قيمت 

توسط نهادهای دولتی را تقويت كرد.
 بر همين اســاس يكی از صرافان حاضر در خيابان ســپه 
در توضيح اين اتفاق در گفت وگو بــا خبرنگار فارس گفت: 
شــايعه شــد كه بانک مركزی برای كنترل غيرمســتقيم 
قيمت، مبالغی ارز بين برخی صرافی ها تقســيم كرده تا با 
قيمت شــكنی در بازار، جو ملتهب روزهای قبل را خنثی 
كند و اين اتفاق با نرخ ۳ هزار و 750 تومانی يک صرافی در 

تهران كليد خورد.

يادداشت

به گزارش ميزان؛ هواپيمايی ايربــاس ۳20 هواپيمايی تركيش 
ايرالينز با عالمت ثبتی TC-JPN پس از برخاســتن از فرودگاه 
كويت در ســاعت 04:20 دقيقه بامداد روز گذشــته به مقصد 
استانبول پس از حدود يک ساعت و سی دقيقه پرواز در ساعت 
05:50 به علت نقص فنی در فرودگاه كرمانشاه به زمين نشست. 
هواپيمايی تركيه يک هواپيمای جايگزين برای انجام اين پرواز 

به كرمانشاه اعزام كرده است.

حقوق بازنشستگی باراک اوباما رييس جمهوری سابق آمريكا كه 
55 ساله است برای ســال آينده ميالدی 207 هزار و 800 دالر 
تعيين شده كه حدود نصف حقوق وی در دوره رياست جمهوری 
اوست. اوباما مانند همه رياســت جمهوری های سابق آمريكا به 
مدت 7 ماه از خدمات انتقالی بهره مند می شود تا بتواند خود را با 
زندگی پس از رياســت جمهوری هماهنگ كند. همچنين وی به 
عنوان فرمانده كل نيروهای مسلح سابق آمريكا به طور مادام العمر 
از خدمات ســری برخوردار بوده و هزينه هايی برای سفر، تماس، 
بيمه خدمات درمانی و دفتــركار، دريافــت خواهدكرد. كنگره 
جمهوری خواه آمريكا سال گذشــته پيش نويس قانونی را ارائه 
داد كه بر اساس آن ســقف پرداخت بازنشستگی و ديگر هزينه ها 
برای هر رييس جمهوری ســاالنه 200 هزار دالر اســت. افزايش 
هزينه های معيشتی بازنشســتگان مرتبط با همان شيوه افزايش 

بهره بيمه تامين اجتماعی خواهد بود.

ســازمان هواپيمايی آمريكا از زمين گير شــدن همه پروازهای 
داخلــی اين كشــور به دليــل مشــكالت فنی ناشــی از نقص 
كامپيوتری خبر داد. به گزارش افكارنيوز، همه پروازهای داخلی 
ايرالين های آمريكايی تا ساعت 8 شــب روز يک شنبه به دليل 
مشكالت كامپيوتری زمين گير شــدند.اين گزارش نوشت؛ اين 
خبر را ســازمان هواپيمايی آمريكا اعالم كرد كه موجب خشــم 
هزاران مسافر شــد. آنها در شــبكه های اجتماعی نسبت به اين 
موضوع انتقاد كرده و واكنش نشان دادند. با اين حال اعالم شده 
است كه پروازهای خارجی تحت تاثير اين مسئله قرار نگرفته اند.

فرود اضطراری ايرباس 320 
ترکیش ايرالينز در کرمانشاه

حقوق بازنشستگی اوباما چقدر 
خواهد بود؟

همه پروازهای داخلی آمريکا 
زمین گیر شدند

اخبار

توسعه عمودی
 و افقی توأمان 

يکی از سیاست های 
مهم فوالد مبارکه در 

رسیدن
 به اهداف

 چشم انداز است

مديرعامل فوالدمبارکه:

تحقق چشم انداز فوالد، نیازمند تامین زیرساخت است

 مديرعامل فوالد مبارکه گفت: چشــم انداز شرکت فوالد مبارکه اصفهان آن اســت که در سند چشم انداز
 25 میلیون تن از فوالد کشور يعنی حدود 45 درصد از 55 میلیون تن را در اين گروه تولید کند.

کف شکنی دستوری در بازار ارز شهر؛

شائبه دست کاری قیمت دالر

قیمت سکه و طال در بازار تهران

قیمت )ريال(عنوانرديف

1/145/000سکه تمام بهار1

559/000سکه نیم2

318/000سکه ربع3
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

خواب ناکافی ممکن است به قیمت جانتان تمام شود

با وجــود تاکیداتی که بــر خــوردن صبحانه وجــود دارد، یک 
ســایت انگلیســی مدعی شــد که وعده صبحانه برای بسیاری از 
 افراد خطرناک اســت! یک تحقیق جدید که در ســایت انگلیسی 
»Huffington Post« منتشــر شــده اســت، از خطرات وعده 
صبحانه برای بســیاری از افراد پرده برداشته و مدعی شده که چه 

بسا مصرف صبحانه خطرناک تر از دخانیات باشد!
تیرنیس کیلی محقق انگلیســی با انتشــار کتابــی تحت عنوان 
صبحانه خطرناک ترین وعــده غذایی در طــول روز، ادعا کرد که 
امیدوارم در طول ده سال آینده بسیاری از مردم متوجه شوند که 

صبحانه مانند دخانیات خطرناک است.
این پژوهشگر تاکید کرد که 8 ســال پیش زمانی که متوجه شده 
به دیابت نوع دوم مبتالســت، میزان قندخونش را خود به صورت 
روزانه و منظم کنترل مــی کرد؛ از این رو متوجه شــد که میزان 
قندخون پــس از مصرف صبحانه به شــکل خطرناکــی افزایش 
می یابد؛ ســپس از خوردن صبحانه به طور کامل خودداری کرد و 
متوجه شــد که میزان گلوکز خون در طــول روز ثابت باقی مانده 
است. وی حتی به کســانی که مبتال به بیماری دیابت نیستند نیز 
توصیه کرد که از مصرف صبحانه خــودداری کنند؛ زیرا صبحانه 
ســندروم متابولیک نوعی مقاومت به انسولین را تحریک می کند 

که باعث انسداد عروق، فشار خون باال و دیابت می شود.
کیلی گفت: اغلب مطالعاتــی که در آنها تاکید می شــود مصرف 
صبحانه باعث تناسب اندام می شــود، از سوی شرکت های صنایع 

غذایی حمایت می شوند.

برخــی از عفونت ها در بافت هــای بدنی وجود دارنــد، اما منتظر 
فرصت هستند تا با ضعف سیســتم ایمنی ، این فرصت را به دست 
  آورند و به طــرق مختلف خــود را نمایان  کنند؛ اما طب ســنتی 

شیوه ای آسان برای درمان عفونت ها دارد.
متخصص طب ســنتی در خصوص درمان عفونت های بدن گفت: 

درمان عفونت های بدن از اهمیت باالیی برخوردار است.
بهنام یوسفیان در مورد رژیم غذایی جهت درمان عفونت ها گفت: 
برای این کار باید تخم پیاز ۱ مثقال ، تخــم خرفه ۱ مثقال ، تخم 
چغندر ۱ مثقال ، تخم تــره ۱ مثقال ، تخم جعفری ۲ مثقال ، تخم 
کاهو ۳ مثقال ، رازیانه ۱ مثقال ، تخم هویــج ۳ مثقال همه را نرم 
بکوبید و در یک کیلو عسل حل کنید. صبح ، ظهر و شب دو قاشق 

مرباخوری استفاده نمایید.  
وی در ادامه افزود: غذای دیگری که در طب ســنتی برای درمان 
عفونت ها توصیه می شــود شــامل بادام زمینی ۲۰۰ گرم ، خرما 

۲۵۰ گرم ، گردو ۲۵۰ گرم ، روغن کنجد ۲۰۰ گرم  است.
این متخصص طب ســنتی خاطرنشــان کرد: همچنین می توان 
خرمای بدون هســته را در روغن کنجد ریخته حرارت دهید تا به 
صورت پخته شــده در آید. ســپس دانه ها را پودر کنید و پس از 
 سرد شــدن خرما و روغن کنجد به آن اضافه کرده و خوب مخلوط

 کنید .
یوسفیان یادآور شد: روزانه ۳ قاشق غذاخوری از این مخلوط  میل 
کنید؛ همچنین توصیه می شــود آب لیمو یک استکان ، عسل ۳ 
قاشق غذاخوری ، آب نصف اســتکان ، همه را مخلوط کرده و این 

معجون را صبح ناشتا میل کنید.

این روزها بسیاری از خانواده ها به دلیل مشــغله  کاری و نداشتن 
وقت کافی بــرای پخت و پز در منزل به مصــرف غذاهای حاضری 

روی آورده اند.
از میان انواع غذاهای حاضری، نودل ها طرفــداران ویژه  دارد؛ اما 
کارشناســان تغذیه معتقدنــد، نودل های فــوری  ارزش غذایی 
چندانی ندارنــد و در طوالنی مدت به ســالمت مصرف کنندگان، 

آسیب جدی وارد می کنند.
دکتر برادن کو، از بیمارســتان عمومی ماساچوســت با بررســی 
تاثیر مصرف نودل های فوری روی معده و مســیرهای گوارشی به 
نتایج جالب توجهی دســت یافت. وی مشاهده کرد که رشته های 
نودل حتی چند ساعت بعد از خورده شــدن به همان شکل اولیه 
باقی می مانند و وارد مرحلــه پردازش غذایی نمی شــوند. تاخیر 
در پردازش مواد غذایی وارد شــده در بدن، بر فرآیند جذب مواد 

مغذی تاثیر منفی می گذارد. 
حتما تعجب می کنید اگــر بدانید نودل های فــوری حاوی مواد 
مغذی چندانی نبوده و در عوض در ترکیباتشــان از افزودنی هایی 
 نظیر ترشــیو بوتیــل هیدروکینون )TBHQ( اســتفاده شــده 

است.
افزودنی هایی مانند TBHQ از مشــتقات نفت به شمار می روند 
و ضررهای فراوانی به ســالمت بدن وارد می کنند. این افزودنی ها 
مواد شیمیایی مصنوعی با خواص آنتی اکســیدانی هستند، اما به 
هیچ وجه آنتی اکســیدان طبیعی محســوب نمی شــوند. اینگونه 
افزودنی هــا را به مواد غذایی فرآوری شــده اضافــه می کنند تا با 
جلوگیری از اکسیداســیون چربــی و روغن موجــب ماندگاری 

طوالنی تر  شوند. 
طبق قوانین سازمان غذا و داروی آمریکا، مقدار این افزودنی نباید 
از ۰/۰۲درصد کل محتویات روغن یا چربــی موجود در یک ماده 
غذایی باالتر برود. این در حالی اســت که در واژه نامه  افزودنی های 
خوراکی، این ماده با عالئمی از جمله تهوع، هذیان، استفراغ، وزوز 

گوش و حتی غش مرتبط دانسته شده است.
نودل های فوری عالوه بر مــواد افزودنی، حاوی روغــن پالم، آرد 
گندم، نمک، شــکر، ادویه و منوســدیم گلوتامات هســتند. این 
نودل ها به دلیل داشــتن ترکیبات مصنوعــی، کربوهیدرات های 
تصفیه شده، فروکتوز و شکر ارزش غذایی چندانی ندارند و حاوی 

فیبر و مواد مغذی کمی هستند.

 مصرف صبحانه از دخانیات 
خطرناک تر است؟!

با رژيم گیاهی عفونت های بدن خود 
را درمان کنید

نودل های فوری چه مضراتی دارند؟

زيبايی

خیلی از زنان و مردان به دلیل چربی صورت دارای منافذ 
باز و بزرگ هســتند و از زیبایی صورتشــان کاسته شده 
است. این موضوع را می توان با روش های طبیعی در خانه 

و با کمی صبر و حوصله به تدریج درمان کرد.
منافذ پوستی در سراســر بدن وجود دارند و یک مسئله 
بسیار طبیعی هستند، اما بزرگ شــدن و نمایان شدن 
منافذ پوستی، یک امر غیر طبیعی است و از زیبایی صورت 

می کاهد. 
داليل بروز منافذ باز پوستی:

۱. در بعضی از افراد این مسئله به دلیل وجود وراثت است.
۲. با افزایش ســن، از خاصیت ارتجاعی و انعطاف پذیری 
پوست کاسته می شود و منافذ به تدریج بزرگ تر می شوند 
و پوســت نمی تواند آنها را به اندازه اولیه خود بازگرداند، 
به خصوص اگر در رژیم غذایــی تمامی مواد مغذی برای 

پوست مصرف نشود.
۳. افرادی که به مدت زیاد در معرض تابش نور خورشید 
هستند، منافذ باز بزرگ تری دارند. این افراد حتما باید از 
ضدآفتاب برای تمام فصول اســتفاده کنند، حتی فصل 

زمستان!
4. وقتی پوست دارای جوش های سرسیاه و آکنه است، 
تمایل دارد تا با بزرگ تر کردن منافذ به دفع گرد و خاک 
و روغن اضافی بپردازد. درباره جوش های سرسفید نیز به 
همین شکل اســت. پس با تغذیه مناسب جوش زدن را 

متوقف کنید.
اليه برداری: عالوه بر شست وشوی روزانه صورت، 
هفته ای دو مرتبه نیز الیه برداری کنید. الیه برداری باعث 
می شود که ســلول های مرده روی ســطح پوست کنده 

شوند و پوست بتواند به طور طبیعی نفس بکشد.
این کار را با یک دســتمال تمیــز انجام دهیــد؛ البته 
الیه برداری با ماسک های خانگی نیز می تواند مفید باشد، 
اما حتما بعد از الیه برداری، بــا یک پارچه تمیز به آرامی 

روی سطح پوست بکشید تا سلول های مرده جدا شوند.
بخور دادن: یک قابلمه آب را روی شعله به جوش 
آورید و بعد آن را از روی شعله بردارید و در سطح دیگری 
قرار دهید. چشمان خود را ببندید و صورت خود را روی 
بخاری که از قابلمه خارج می شود، بگیرید. این بخور باعث 
می شود به سرعت گرد و خاک و چربی پوست خارج شود 

و منافذ بسته شوند.
ماســک صورت: تعــداد زیادی ماســک های 
کارخانه ای و خانگی برای از بین بردن منافذ باز پوســت 
وجود دارند که استفاده از آنها بعد از بخور دادن به پوست، 

یکی از بهترین روش های درمان منافذ باز است.

 چگونه منافذ باز پوست را
 از بین ببريم؟

درباره خطرات خواب نامناســب موارد بســیاری گفته شده، 
همچون خطراتی که متوجه سالمتی روانی و جسمی، عملکرد و 
کیفیت زندگی تان هستند؛ اما یکی از عواقب جدی خواب ناسالم 
که نادیده گرفته می شود، خطر مرگ تصادفی است. پژوهشی 
تازه خطراتی حاصــل از بی خوابی، از طریــق افزایش احتمال 

مجروحیت های اتفاقی مرگبار را آشکار می کند. 
محققان نــروژی، ارزیابی گســترده ای از ارتبــاط بین عالئم 
بی خوابی و خطرات مجروحیت تصادفی مرگبار را انجام دادند. 
پژوهش آنها روی ۵4هزار و۳۹۹نفر زن و مرد انجام شد که بین 
سنین ۲۰ تا 8۹ بودند. همه بین سال های ۱۹۹۵و۱۹۹۷ در یک 
پژوهش سالمت عمومی شرکت کردند. این پژوهشگران در یک 
بازه زمانی ۱4ســاله درباره وجود عالئم بی خوابی، شامل وجود 
مشــکل در به خواب رفتن، ادامه خواب، یعنی بیدارشدن های 
بی موقع در طول زمان خواب و نیز بدخوابــی، داده جمع آوری 
کردند. برای شناســایی ارتباطات احتمالی بیــن بی خوابی و 
مجروحیت های تصادفی مرگبار، داده هــای عالئم بی خوابی را 

با داده های جمع آوری شده توســط دفتر ملی ثبت علت مرگ 
نروژ تطبیق دادنــد. در طول بازه ۱4ســاله پژوهش، آنها ۲۷۷ 
مجروحیت مرگبار و ۵۷ مجروحیت مرگبار مربوط به وســایل 
نقلیه موتوری را در میان جمعیت شناســایی کردند. محققان 
دریافتند، بی خوابی عاملی مهــم در مجروحیت های تصادفی 
مرگبار بود، چه آنهایی که به وسایل نقلیه موتوری مربوط بودند 
و چه سایر نمونه ها. آنها دریافتند، هر چه تعداد عالئم بی خوابی 
در فرد بیشتر باشند، خطر وقوع هر دوی این موارد باالتر می رود. 

از میان مجروحیت های تصادفی مرگبار:
در غیاب مشــکالت به خواب رفتــن، 8 درصد حــوادث قابل 
 پیشگیری  بود. در غیاب مشکالت ادامه خواب، ۹درصد حوادث 
قابل پیشگیری  بود. در غیاب مشکالت کیفیت خواب، 8درصد 

حوادث قابل پیشگیری  بود. 
در مرگ ومیرهای مربوط به وسايل نقلیه موتوری، 
نسبت مرگ های قابل پیشگیری حتی از اينها هم بیشتر 

تخمین زده شد:

در غیــاب مشــکالت به خواب رفتــن، ۳4درصــد حــوادث 
قابل پیشگیری بود. در غیاب مشــکالت ادامه خواب، ۱۱درصد 
از این مرگ ومیرها اجتناب پذیر  بود. در غیاب مشکالت کیفیت 
خواب، ۱۰درصــد از مرگ ومیرهای مربوط به وســایل نقلیه 

قابل پیشگیری   بود.
 این یافته ها جنبه مهم دیگری از مشکالت حاصل از بی خوابی 
و عالئمش، برای سالمت عمومی را هم پررنگ می کنند، اینکه 
عالئم بی خوابی، چطور چنین نقشــی در افزایش خطر تصادف 
و حادثه ایفا می کنند. پژوهش تازه دیگری پاسخ هایی برای این 

سوال دارد. 
پژوهشگران دانشگاه الوال در کبک، ناتوانی های شناختی افراد 
مبتال به بی خوابی را بررســی کردند و نقایصی جدی در توجه و 
نیز در حافظه رویدادی، یافتند. حافظه رویدادی نوعی از حافظه 
است که با به خاطرسپردن جداگانه اتفاقات و جزئیات زمینه ای  
ســروکار دارد، شــامل مکان ها، زمان ها و احساسات. احتمال 
باالیی هست که کاهش توجه عاملی برای حوادث مرگبار شود 
و نقش آفرینی حافظه رویدادی در این زمینه نیز کامال محتمل 
است. اگر مشکالت خواب یا عالئم بی خوابی را تجربه می کنید، 

مهم ترین کار این است که از یک متخصص کمک بخواهید.
 با توجه به این تخمین که یک ســوم یا بیشــتر از بزرگساالن 
عالئم بی خوابی را تجربه می کنند، خطراتی که این مشــکالت 
خواب دارند، گســترده و شــایان توجه اســت، نه فقط در حد 
ایجاد مشکل در سالمتی و عملکرد، بلکه خطر احتمالی مرگ 
تصادفی؛ بنابراین، تشخیص و درمان بی خوابی، برای سالمتی 
عمومی و امنیت اهمیتی حیاتی دارد. پیشرفت های مهمی هم 
در درمان بی خوابی دیده ایم، هــم در روش های درمانی دارویی 
و هم غیردارویی. در طول زمان، احساسات آنها نسبت به خواب، 
شامل ناامیدی و درماندگی، اضطراب و ترس، کنار می روند. خود 
من از این شیوه در کارم اســتفاده می کنم و برای من به عنوان 
روشی فوق العاده موفق اثبات شده اســت. اغلب CBT شامل 
استراتژی های رفتاری خاصی می شود که درماندگی را کاهش 

می دهد و روال خواب مبتال را بهبود می بخشد؛ مثل:
محدودیت خواب. این اســتراتژی عبارت است از محدودکردن 
زمان حضور در تخت به زمانی که واقعا صرف خواب می شــود و 
افزایش تدریجی زمان خواب، تا وقتی که به محدوده سالم برسد. 
محدودیت خواب کمک می کند از روال آزاردهنده و اضطراب آور 

درازکشیدن در تخت و تالش بیهوده برای خواب، اجتناب کنیم.
آموزش بهداشت خواب. عوامل مربوط به سبک زندگی عمیقا 
روی خواب تاثیر می گذارند؛ عواملی مثل رژیم غذایی، ورزش، 
استعمال دخانیات و نیز محیط خواب. گسترش دانش و آگاهی 
نســبت به این عوامل و چگونگی تنظیم آنها ممکن است تاثیر 

شدیدی روی کیفیت خواب داشته باشد.

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 
راهکارهايی 

برای سالمت 
کلیه ها

بیماری کلیه به صورت خاموش پیشروی می کند تا به مرحله نهایی خود 
برسد. وقتی کلیه ها نتوانند کار انجام دهند، در مرحله نهایی باید درمان 
جایگزین صورت گیرد، چون این مسئله باعث تجمع مواد سمی در بدن 
می شود و باید با روش هایی مانند دیالیز خونی مواد زائد دفع شود.  مصرف 
غذاهای سالم، تنظیم فشار خون، دوری از مواد ســمی و بسیاری موارد 
دیگرباعث می شود زندگی سالم داشته باشیم. به عنوان مثال استفاده از 
برخی هورمون ها، داروها و مکمل های مورد استفاده در سالن های ورزشی 

می تواند به آسیب کلیه ها منجر شود.

شــایع ترین علت نارســایی کلیه دیابت اســت. در درجه بعدی عواملی 
مانند چربی خون باال، چاقی و فشــار خون باال باید بررسی و درمان شود. 
اسید اوریک باال، ســنگ کلیه های مکرر، وجود ادم یا خیز از عوامل خطر 

محسوب  می شوند.
اندازه گیری فشار خون هر شش ماه تا سالی یک بار و انجام آزمایش ادرار 
در افراد با ریسک باال برای سنجش پروتئین در ادرار که نشان دهنده تحت 

فشار بودن کلیه هاست ضروری است.
در صورتی که فرد در مرحلــه ۱ و ۲ و ۳ بیماری باشــد، درمان با کاهش 

فشار خون و رژیم غذایی مناسب امکان پذیر است. در مراحل بعدی، تجویز 
داروهای خون ساز و استخوان ساز ممکن است الزم شود.

مصرف زیاد آب، محدودیت مصرف نمک و رژیم غذایی خاص تاثیر فراوانی 
دارد؛ البته داروهای تجــاری زیادی در بازار وجــود دارد که موثر بودن یا 

نبودن آن هنوز مشخص نشده است.
به طور کلی مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها و مسکن ها ممنوع است. به 
عنوان مثال کسی که برای رفع کمردرد یا آرتروز خودسرانه مسکن مصرف 

می کند، ممکن است دچار آسیب کلیه یا حتی نیازمند دیالیز شود.

لوبیا سبز سرشار از آنتی اکسیدان و مواد معدنی است و برای 
سالمتی قلب فواید بسیاری دارد. 

این ماده مغذی به آسانی در بیشــتر فروشگاه ها در دسترس 
است. محتوای غذایی آن شامل فیبر، ویتامین، مواد معدنی و 
مقدار ناچیزی کربوهیدرات است؛ همچنین حاوی پروتئین، 
کلسیم، فیبر خوراکی، آهن و چند ماده  مغذی ضروری دیگر 
است. میزان آنتی اکسیدان لوبیا سبز شگفت آور بوده و حتی 

فواید قلبی عروقی نیز دارد.
 فوايد ويتامین K: ویتامین K نقش برجســته ای در 
لخته شــدن خون و ترمیم جراحت دارد. همچنین در سنین 

پیری استحکام استخوان ها را حفظ می کند.
فوايد ويتامین C: ویتامین C منبعی فوق العاده برای   
آنتی اکسیدان است که در محو رادیکال های آزاد بسیار خوب 
عمل می کند. واکنش هــای این رادیکال هــای آزاد منجر به 
محصوالت جانبی و فرآیندهایی می شــود که ممکن اســت 

سرطان زا  باشند. 
کالری کم: لوبیاسبز تازه کالری خیلی کمی دارد. برای   
همین کســانی که مراقب کالری مصرفی شان هستند نباید 
نگران باشند و می توانند مقدار زیادی از آن را بخورند. همچنین 
لوبیاسبز حاوی مقدار کمی سدیم، چربی اشباع و کلسترول 

است.

سرشار از فیبر است: لوبیاسبز منبعی غنی برای فیبر 
خوراکی است. فیبر خوراکی فواید زیادی برای سالمتی دارد. 
فیبر برای کسانی تجویز می شود که از مشکالت گوارشی رنج 
می برند. محتوای فیبر لوبیاسبز به پیشگیری و درمان یبوست، 

بواسیر و دیورتیکولوز کمک می کند. 
 از عفونت جلوگیری می کند: تعدادی از ویتامین ها 
مانند نیاســین و تیامین که در لوبیا سبز یافت می شود منبع 
خوبی برای آن دســته از مواد مغذی اســت که از بسیاری از 

عفونت ها در بدن پیشگیری می کنند.
تاثیرات ويتامین A: ویتامین A موجود در لوبیاسبز 
برای تامین آنتی اکسیدان و نیز تولید ترکیباتی که از فرآیند 

پیری جلوگیری می کند مفید است.

بذرک خواص درماني زیادي دارد و در همه فصول ســال 
یافت مي شــود. چربي این گیاه از نوع امــگا ۳  بوده و براي 
بدن مفید اســت؛ همچنین دانه این گیاه مصرف درمانی 

دارد و مزاج آن گرم و خشک است.
بذرک یک گیاه یک ساله زیبا و باریک است که طول آن به 
۷۰ سانتی متر می رســد، به گونه ای که ساقه های باریک 

گیاه از پایه بیرون می آیند.
روغن بذرک یا روغــن کتان یک روغن گیاهی اســت که 
از دانه های بذرک به دســت می آید. ایــن روغن در قدیم 
شــناخته ترین دارو برای درمان سرماخوردگی، سوختگی 

و درد معده بوده است.
این در حالی اســت کــه ۹۰ درصــد روغن بــذرک  و یا 
بیشــتر آن را  اســیدهای چرب اشــباع نشــده تشکیل 
 می دهد که ۷۶ درصد از آن از اســید چرب ســیر نشــده

»آلفا اسید لینولنیک« اســت که در گروه اسیدهای چرب 
امگا ۳ قرار دارد.

زینب زمانــی، متخصص طب ســنتی در مــورد خواص 
دارویی گیاه بذرک گفــت: این گیاه هضم غذا را ســریع 
می کند، مقوی قوای مغزی، اعصاب و قوای تناســلی است 
و همچنین زیاد کننده شــیر وبازکننده عــادت ماهانه در 

زنان است.

وی افزود: بذرک تســکین دهنده بعضی از دردهای قفسه 
سینه و درد احشــاء داخلی و درد مقعد است. عالوه بر این 
برای زخم هایی که سخت دهان باز می کنند، پودر دانه آن 
را با تخم سفید و آرد جو و شــیر گاو خمیر کرده بر باالی 

زخم به صورت لواشک می گذارند.
وی مقدار مصرفی این گیــاه را ۱۰ گــرم و چنانچه افراد 
هر روز تــا مدتــی آن را بخورنــد روزی ۵ گرم دانســت 
و بیان داشــت: این گیاه دهان زخم را بــاز و چرک آن را 
خارج می کند؛ البته خوردن زیــاد و یا مداومت درخوردن 
بذرک سبب شدت حرارت بدن و گلو درد می شود و برای 
جلوگیری از ضرر آن بایــد از آب انار یا آب میوه های ترش 

مزه استفاده شود.

آيا از فايده لوبیا سبز برای سالمتی چیزی می دانید؟ 

محققان در بررسی های خود دریافتند که جویدن صحیح مواد 
غذایی باعث می شود نوعی سلول ایمنی در بدن تولید شود که 

آن را در برابر عفونت ها حفظ می کند.
 به گفته متخصصان انگلیســی خوب جویدن مــواد غذایی 
می تواند به تولیــد ســلول های Th17 در دهان کمک کند. 
سلول های Th17 بخشی از سیستم ایمنی تطبیقی هستند 
که از آنتی ژن های خاصی برای مقابله بــا پاتوژن های )عوامل 
بیماری زا( مضر اســتفاده می کنند. محققان انگلیسی اظهار 
داشتند: در پوست و روده ســلول های Th17 از طریق وجود 
باکتری های خوب تولید می شــوند. هر چنــد مکانیزمی که 
بر اســاس آن ســلول های Th17 در دهان تولید می شود، 
نامشخص است. محققان انگلیسی با انجام آزمایش هایی روی 
موش های آزمایشگاهی دریافتند جویدن مواد غذایی از بدن در 

برابر ابتال به بیماری ها حفاظت می کند.

یک نظریه وجود دارد که طبق آن، اندام های حرکتی به صورت 
یک زنجیره توصیف می شوند یعنی از کف پا تا ناحیه کمر همه 
اندام ها مثل یک زنجیره حرکتی به هم متصل هستند. پس بروز 
مشکل در یکی از این قسمت ها می تواند باعث ایجاد مشکالت در 
قسمت های دیگر شود. برای مثال کســی که در توزیع فشار در 
ناحیه کف پا مشــکل دارد و مچ یا کف پایش را کج قرار می دهد 
ممکن است موقع حرکت و فعالیت دچار اختالل در قسمت های 
دیگر مثل زانو و کمر شــود؛ البته عکس این موضوع هم صدق 
می کند. برای مثال کسی که انحراف ستون فقرات دارد یا لگنش 
کج اســت یا کوتاهی یک اندام دارد، به طــور طبیعی موقعی که 
می ایستد و راه می رود به یکی از اندام هایش فشار بیشتری وارد 
می کند یعنی توزیع فشار در کف هر دو پا مساوی نیست. در این 
حالت هم فرد ممکن است دچار درد یا ناراحتی در یکی از مچ ها 

یا کف پا شود.

 آيا درد کمر و زانو
 به کف پا ربط دارد؟

 برای مقابله با عفونت 
غذا را خوب بجويد

گیاه » بذرک« تسکین دهنده دردهای قفسه سینه

گیاهان دارویی 

خطرات خواب نامناسب؛

خواب ناکافی ممکن است به قیمت جانتان تمام شود

بی خوابی عاملی مهم در مجروحیت های تصادفی مرگبار است، چه آنهايی که به وسايل نقلیه موتوری مربوط هستند و 
چه ساير نمونه ها. هر چه تعداد عالئم بی خوابی در فرد بیشتر باشد، خطر وقوع هر دوی اين موارد باالتر می رود.

  از عواقب 
 جدی خواب

 ناسالم که ناديده 
 گرفته

 می شود، خطر 
 مرگ تصادفی 

است
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پیشنهاد سردبیر: 
فناوری های جدیدی که آتش نشان های کشورهای دیگر دارند

راهی برای فراموش نکردن 
مطالبی که یاد گرفته اید

پژوهش های قبلی نشــان داده بود که اتفاقات اخیر 
به طور موقت در ناحیــه ای از مغز به نام هیپوکاموس 
ذخیره می شــوند که یادآوری دوبــاره آنها بالفاصله 
پس از یادگیــری در انتقال آنها بــه بخش های دائم 
تر مغز نقشــی حیاتی دارد.  اما در زمان بیداری این 
مقاومت بسیار شکننده است برای مثال حفظ کردن 
شعر دوم انتقال شعر قبلی به قســمت عمیق مغز را 
مشــکل می کند. نتایج یافته های جدید دانشمندان 
را حیرت زده کرده اســت. این نتایج نشــان می دهد 
که بهتریــن راه برای فراموش نکــردن چیزی که به 
تازگی یاد گرفته اید مانند یک شــعر، یــک بازی یا 
یک معادله جبری، چرت کوتاهــی پس از یادگیری 
است.  محققان آلمانی نشان دادند عملکرد مغز برای 
جلوگیری از خدشه دار شــدن موارد به ذهن سپرده 
شــده در جریان خواب بهتر از بیداری است که روزنه 
جدیدی به روند بسیار پیچیده ضبط و بازیابی داده ها 
و یادگیری کوتاه مدت است.  تحقیقات جدید نشان 
داده که این اتفــاق زمانی که مــا می خوابیم نیز رخ 
می دهد. از ۲۴ داوطلب این تحقیق خواســته شــده 
بود تا ۱۵ جفت کارت را به شــکل حیوانات و اشــیا 
حفظ کنند و در هنگام انجام آزمایش بوی نامطبوعی 
برای آنها پخش شد.  ۴۰ دقیقه بعد، نیمی از آزمایش 
شــوندگانی که بیدار مانده بودند، به یادگیری دوم و 
اشــکال مختلف دیگری پرداختند و درست پیش از 
آغاز، بوی مشــابهی برای آنها پخش شــد تا خاطره 
آزمایش اول را زنده کند. ۱۲ آزمایش شــونده دیگر، 
آزمایش دوم را پس از چرتی کوتاه انجام دادند که در 

جریان این چرت، بویی برای آنها پخش می شد.
عملکرد گروه دوم هنگام به خاطــر آوردن آزمایش 
اول تا حد زیادی بهتر از گروه اول بود؛ ۸۵ در برابر ۶۰ 
درصد. به گفته پزشــکان، این کشف می تواند کمک 
خوبی به قربانیان تصادفات شدید باشد که بر حافظه 

آنها تاثیرگذار بوده است.

پویا محمودیان در خصوص چگونگی همکاری معاونت صنایع دستی 
ایران با سفارت کره جنوبی در تهران در پی برگزاری نمایشگاه مشترک 
اخیر گفت: مذاکراتی با دبیر اقتصادی ســفارت کره و مدیران شرکت 
سامسونگ داشته ایم که در صورت توافق نهایی، شرکت سامسونگ 
قاب گوشی های خود را  که پر فروش ترین گوشی های دنیا نیز هستند 
برای مشتریان خاص خود در سراســر جهان به صنایع دستی نفیس 

ایران مزین کند. وی در خصوص سبک و جنس این قاب ها اظهار کرد:
قاب های پیشنهادی نقره ، پاپیه ماشه - نقاشی روغنی یا نقاشی الکی- 
یا معرق و منبت است که هر سه از صنایع دستی فاخر ایرانی است. این 
ایده برای سامسونگ بسیار جذاب بود و از آن استقبال کردند، زیرا این 
قاب عالوه بر ایجاد حســی خاص و فاخر، خود به کاالیی سرمایه ای 

تبدیل می شود.

شرکت هوآوی با انتشار خبری از رفع مشکالت امنیتی در گوشی های 
رده باالیش خبر داد. هوآوی از بولتن امنیتی اش از ســه حفره امنیتی 
خبر داد؛ حفره هایی که در پرچم داران اخیرش آنها را  کشف کرده است. 
یکی از ایــن حفره ها تاکنون حل شــده اند و دیگر مشــکالت نیز در 
آپدیت های نرم افزاری پیش رو رفع خواهند شد. هوآوی برنامه ای برای 
CVE-2017- انتشار آپدیت ها منتشر نکرده اســت.ضعف امنیتی

2711 در پی 9 پالس این شرکت مشــاهده شده است. این مشکل 
اجازه می داد تا نرم افزارهای مخرب روی گوشــی کاربران دانلود شود. 
 VIE-AL10C00B352 این حفره امنیتی در فــرم ور نســخه
و نسخه های پس از آن رفع شــده اســت. دو حفره امنیتی دیگر در 
گوشی های پی 9 و میت 9 دیده شده اند. این حفره به هکرها اجازه نفوذ 
از طریق اپلیکیشن Phone Finder را می داد. حفره امنیتی سوم 
نیز مربوط به پی 9 روت شده و میت ۸ بود. این  حفره به هکرها اجازه 
اجرای کدهای مخرب می داد که در آپدیت ها رفع شده است. با توجه به 
رفع شدن این مشکالت احتماال هوآوی به زودی آپدیت های مورد نظر 

را برای گوشی هایش منتشر می کند.

زمانی که آیفون ۷ جت بلک عرضه شــد، با درخشندگی سطح خود 
گوشی هوشمند زیبایی به شمار می رفت، اما ظاهرا خراشیدگی هایی 
که در سطح این گوشی ایجاد شده، بی نقصی این گوشی  را به چالش 
کشــیده اســت. اپل زمانی که از آیفون ۷ و ۷ پالس جت بلک در ماه 
ســپتامبر رونمایی کرد، دقیقا اعتراف نکرد که این دستگاه چه اندازه 
ظریف اســت. این شــرکت بیانیه ای را به منظور سلب مسئولیت در 
وب سایت خود منتشر کرد که به این شــرح است: آیفون ۷ جت بلک 
مراحل 9 گانه فرآیند پولیش را طی کرده است و سطح این گوشی به 
سختی و استقامت سایر محصوالت اپل است. با این حال، درخشش 
باالی آن ممکن است خراش ها را بیشتر نشــان دهد بنابراین اگر در 
مورد آن نگران هستید می توانید از قاب های محافظ  موجود استفاده 

کنید.

احتمال تزئین گوشی های سامسونگ 
با صنایع دستی ایرانی

رفع حفره های امنیتی پرچم داران 
هوآوی توسط این شرکت

مشکل جدی 
در بدنه گوشی آیفون ۷ جت بلک

فناورانه

امروزه در کشــورهای مختلف محققان تــالش می کنند از 
تجهیزات و فناوری روز در راســتای کاهش نقش انسان  در 
ماموریت های پرخطر اســتفاده کنند. ابزارهایــی که از دور 
کنترل شــوند و بدون نگرانی از افزایش تلفات یا هر مشکلی 
کار را با کیفیت بهتر و در زمان کمتر انجام دهند. نمونه هایی 
از فناوری روز دنیا در این زمینه در ادامه مورد بررســی قرار 

می گیرد.
۱- روبات کرم حرارتی: این روبــات می تواند از پله ها باال رود 
و در  اتاق ها حرکت کند و اقــدام به اطفای حریق نماید. این 

روبات با کنترل از راه دور قابل هدایت است.
۲-جت پک: یکــی از فناوری هــای امروز در دنیــا که برای 
 اطفای حریق در ســاختمان های بلند اســتفاده می شود، 
جت پک ها هســتند. امارات یکی از کشــورهایی است که 
به تازگی قراردادی برای خرید ۲۰ جت پک و دو شبیه ســاز 
برای آموزش آتش نشــان های خود خریداری کرده اســت. 
این جت پک ها قابلیت پرواز تا ارتفاع ســه هزار پایی را دارند 
و با سرعت ۷۴ کیلومتر بر ساعت حرکت می کنند. قیمت هر 

واحد جت پک حدودا ۱۵۰ هزار دالر است.

3- آب پاش توربینی: این آب پــاش قدرتمند که 3۱۰ هزار 
دالر قیمت دارد آب را به صــورت پودری تا فاصله ۶۰ متری 
و به صورت مستقیم تا بیش از 9۰ متر می پاشد و در استرالیا، 

آلمان و ولز مورد استفاده قرار می گیرد.
۴- فایر آکس: این روبات چــرخ دار تقریبا یک پکیج کامل 
اســت که تانکر آب را نیز بــا خود حمل می کنــد و قدرت 
خیره کننــده ای در پاشــیدن آب دارد و می تواند به صورت 
مستقیم به وســیله کاربر و یا با برنامه از پیش طراحی شده 

عملیات خود را انجام دهد.
۵- اســکلت خارجی: یکــی از دغدغه های آتش نشــان ها 
سنگینی تجهیزات و وســایلی اســت که در عملیات های 
مختلف باید با خود حمل کنند. یک آتش نشــان در حالت 
معمــول تجهیزاتی بــه وزن ۲3 کیلوگرم را بــا خود حمل 
می کند ولــی در بعضی مــوارد وزن این تجهیــزات به ۵۰ 
کیلوگرم نیز می رسد. در این موارد استفاده از اسکلت خارجی 
یکی از بهترین گزینه های موجود محســوب می شود. این 
اســکلت ها وزن تجهیزات اضافی را تا حــد زیادی تحمل 
می کنند و عالوه بر این آزادی عمل بیشتری به آتش نشان ها 
می دهد. یک آتش نشان با اسکلت خارجی می تواند بیش از 

9۵ کیلوگرم بار را به راحتی با خود حمل کند.
۶- ماســک هوشــمند: فناوری هوشــمند راه خــود را در 
آتش نشــانی نیز باز کرده اســت. کار در شرایطی که تنفس 
تقریبا غیرممکن است یکی از بخش های عادی آتش نشانی 
محسوب می شود. امروزه ماســک های هوشمندی طراحی 
شــده اســت که به دوربین های حرارتی مجهز هســتند و 
آتش نشــان ها می توانند با اســتفاده از این ماسک ها عالوه 
بر تنفس راحت، منبع حرارت را به راحتی پیدا و به ســرعت 

اطفای حریق نمایند.
۷- روبات های چینی: در مانوری که چینی ها با اســتفاده از 
روبات های آتش نشان اجرا کردند قابلیت های جالبی از این 
روبات ها به نمایش درآمد. این روبات ها همگی با استفاده از 
دوربین هدایت می شوند و هر کدام یک شلنگ بلند متصل به 
تانکر دارند. مهم ترین ویژگی این روبات ها وزن پایین، قدرت 
خیره کننده آنها در پاشــیدن آب و کم بودن زمان مورد نیاز 

برای اطفای حریق است.

این آب پاش 
قدرتمند که 310 
هزار دالر قیمت 

دارد آب را به 
صورت پودری تا 
فاصله 60 متری و 

به صورت مستقیم 
تا بیش از 90 متر 

می پاشد و در 
استرالیا، آلمان و 
ولز مورد استفاده 

قرار می گیرد

یکی از کاربردهای فناوری می تواند انجام ماموریت های ســخت و ناممکن به جای انســان در شغلی پرخطر همچون 
آتش نشانی باشد.

فناوری های جدیدی که آتش نشان های کشورهای دیگر دارند

دبیر ســتاد توســعه فنــاوری انرژی هــای تجدیدپذیر 
معاونت علمی با اشــاره بــه برگزاری دومین جشــنواره 
ملی انرژی های تجدیدپذیر از ۵ بهمــن ماه گفت: در این 
جشــنواره ۱۶ طرح منتخب در حوزه انرژی های آب، باد، 

خورشید، زیست توده و پیل سوختی معرفی خواهند شد.
ســیروس وطنخواه با بیان اینکه دومین جشــنواره ملی 

انرژی های تجدیدپذیر در روزهای سه شــنبه وچهارشنبه 
۵ و ۶ بهمن ماه جاری در دانشــگاه علــم و صنعت ایران 
برگزار می شود، گفت: این جشــنواره در دو حوزه »اختراع 
و نــوآوری« و »طرح های توســعه ای کاربــردی« برگزار 
می شــود. وی ادامه داد: در این دوره از جشــنواره بیش از 
۱3۰ طرح به دبیرخانه این جشــنواره ارســال شد که از 

بین آنها ۱۶ طرح در حوزه انرژی های آب، باد، خورشــید، 
زیست توده و پیل سوختی انتخاب شد. 

وطنخــواه خاطر نشــان کــرد: در طــی دو روز برگزاری 
جشــنواره، تیم ها به ارائه طرح های خود به هیئت داوران 
و نیز مراجعه  کنندگان می پردازند که از این بین به 3 تیم 
برتر در هر حــوزه جوایزی اهدا می شــود.به گفته وی ۲۸ 
مورد از طرح های ارســالی به صورت ایده در قالب پوستر 

ارائه خواهد شد.

معرفی 16 طرح برتر جشنواره انرژی های تجدیدپذیر

علم پژوهی
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ابالغ وقت رسیدگی
11/41 در خصوص پرونده کالســه 936/95 خواهان بهداد پاکدل هارونی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه  به طرفیت فریده صفــاری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/12/25  ساعت 16 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای 
خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک  شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:33450 شعبه 41 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/42 در خصــوص پرونــده کالســه 911/95 خواهــان عبــاس لطیفی 
خوراســگانی دادخواســتی مبنی بر جلب ثالث به طرفیت ولــی اله نیکبخت 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/12/23 ساعت 
4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 33477 
شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/43 در خصوص پرونده کالســه 951297 خواهان بانــک مهر اقتصاد 
با وکالت آقــای رضا عابدی زاده دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیت 
بهنام ســلطانی و میثمه کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/12/23  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33478 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/44 شــماره درخواســت: 9510460350900141 شــماره پرونــده: 
9509980350900676 شماره بایگانی شعبه: 950787 در خصوص دعوی 
محمدرضا رستمی به طرفیت خوانده محمد امانی بنی به خواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به دادخواستی را به شــعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده 
است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/12/23 ساعت 8/30 دارای 
وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست 
خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف:33434 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/45 شــماره درخواســت: 9510460350900144 شــماره پرونــده: 
9509980350900766 شماره بایگانی شعبه: 950882 در خصوص دعوی 
خواهان یاسمین قانعیان به طرفیت خواندگان سحر و حسن کاظمی و فاطمه 
عنایتی پور  به خواســته مطالبه اجرت المثل اموال  دادخواستی را به شعبه 
9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواســت مذکور ثبت و به تاریخ 

1395/12/23 ساعت 10 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان 
بودن فاطمه عنایتی پور و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی 
وقت رســیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور 
تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردنــد. م الف:33436 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/46 در خصوص پرونده کالسه 95-1115 خواهان کمال حاجی کریمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت خسرو نجفی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/12/22  ســاعت 9/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشانی 
خ هشــت بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:33452 شعبه 53 
مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان) 113 کلمه، 1 

کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/47 در خصوص پرونده کالسه 95-1011 خواهان مهدی امینی هرندی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت صادق بدیعی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/12/22  ساعت 10 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشانی 
خ هشــت بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:33453 شعبه 53 
مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان) 114 کلمه، 1 

کادر( 
ابالغ رای

11/49 شــماره دادنامــه: 8909970351400339 شــماره پرونــده: 
8809980351401525 شــماره بایگانــی شــعبه: 881525 خواهان: بانک 
صادرات اصفهان با وکالت آقای مسعود ویســی به نشانی اصفهان خ نظر 
شــرقی طبقه فوقانی تاالر اندیشه، خواندگان: 1- شــرکت ره توشه جاوید 
2- آقای محمد اقارب پرســت 3- آقــای محمد جواد مادرشــاهی 4- آقای 
حمیدرضا فرحنی همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- تامین 
خواسته 2- مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک 
صادرات استان اصفهان با وکالت آقای مسعود ویسی به طرفیت 1- شرکت 
ره توشــه جاوید 2- آقای حمیدرضا فرحنی 3- آقای محمد اقارب پرســت 
4- آقای محمد جواد مادرشــاهی به خواســته مطالبه مبلغ یــک میلیارد و 
هشتصد و پنجاه میلیون ریال وجه 19 فقره سفته مدرکیه پیوست دادخواست 
و خسارات هزینه دادرسی و هزینه واخواســت، تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل، نظر به ابقاء اصول مســتندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه 
هیچگونه ایراد و دفاعی بــه عمل نیاورده و دلیلی بــر پرداخت دین و برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده لذا مســتند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی 
دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شــده محق تشخیص مستنداً به مواد 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور 
مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 37/001/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 37/000/000 ریال بابت هزینه واخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید 86/10/13 تا زمــان وصول و حق الوکالــه وکیل طبق 

تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
 مدت بیســت روز پس از ابالغ واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مدت 
بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر اســتان 
خواهد بود. م الف:33400 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 319 

کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

11/50 کالســه پرونده: 950679 شــماره دادنامه:1645-95/10/8 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس مقصودی 
به نشــانی اصفهان خ مولوی خ پوریای ولی فروشــگاه لوازم بهداشــتی و 
ســاختمان ثامن  با وکالت حجت اله خدارحمی به نشــانی چهار راه توحید 
ســاختمان بانک ملت ط اول واحد 3، وکیــل در توکیل الهــام خدارحمی به 
نشانی اصفهان خ نیکبخت ســاختمان مالکان 5 ط دوم واحد 23،  خواندگان: 
1- محمدرضا بزرگ زاده 2- محمد آیتی هر دو به نشــانی مجهول المکان، 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای عباس مقصودی به طرفیت محمدرضا 
بزرگ زاده- محمد آیتی به خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 067469  به عهده بانک ایران زمین به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این کــه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
 بر محکومیت خوانــدگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و بیســت 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و 4/030/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و  خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )95/2/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمــام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:33442 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 331 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

11/51 شــماره دادنامــه: 9509970351500445 شــماره پرونــده: 
9409980351500848 شــماره بایگانی شــعبه: 940937  خواهان: بانک 
صــادرات ایران به شــماره ثبت 3832 بــا وکالت آقای علیرضــا مختاری 
فرزند قدمعلی به نشانی اصفهان- خیابان امام خمینی جنب تامین اجتماعی 
ساختمان الماس طبقه ششــم واحد 617، خواندگان: 1- خانم فاطمه قربانی 
فرزند زمان به نشانی اصفهان – خ مشــتاق- خ مهر بن بست آذر پ 3 واحد 
2، 2- خانم زینب امجدی فرزند ابوالقاســم ، 3- آقای مجتبی شهابی فرزند 
غالمرضا، 4- خانم زهرا امجدی فرزند ابوالقاســم همگی به نشانی مجهول 
المکان، 5- شرکت اباندشت پارس به نشانی اصفهان- جاده نائین به طرف 
کشتارگاه فساران بعد از پل راه آهن شرکت شن ماسه  آسیا جنب کشتارگاه 
زرین مرغ حســن آباد ک.پ ) در صورت عدم شناسایی یا نقل مکان الصاق 
گردد(، 6- شرکت فوالد سازان پیشگام اصفهان به نشانی اصفهان- شهرک 
صنعتی جــی خ دوم فرعی ســوم پ 27، خواســته ها: 1- تامین  خواســته 
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه وجه 
بابت ... 5- مطالبه خسارت، تصمیم دادگاه:با عنایت به محتویات پرونده ختم 
دادرســی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال  مبادرت به انشا رای می 
نماید. رای دادگاه:  بانک صادرات ایران با وکالت آقای علیرضا مختاری به 
طرفیت خانمها فاطمه قربانی فرزند زمان و زینب امجدی فرزند ابوالقاســم 
و زهرا امجدی فرزند ابوالقاسم و آقای مجتبی شــهابی فرزند غالمرضا و 
شرکت اباندشت پارس و شرکت فوالد سازان پیشگام اصفهان دادخواستی 
به خواســته مطالبه مبلغ 6/546/162/177 ریال بابت اعطاء تسهیالت بانکی 

به انضمام خسارات د ادرسی و تاخیر تادیه وفق قرارداد تقدیم نموده است. 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و 
ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند. با عنایت به مراتب فوق خواسته 
ثابت مســتندا به مــواد 198 ، 515، 519، 522 قانون آیین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــاده 230 قانون مدنی و 403 قانون 
تجارت، خواندگان را متضامنًا به پرداخت شــش میلیارد و پانصد و چهل و 
شش میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و یکصد و هفتاد و هفت ریال بابت 
اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/12/02 تا زمان وصول 
که بر مبنای قرارداد منعقده از قرار روزانه 7/532/570 ریال محاسبه خواهد 
گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، حق الوکاله و هزینه 
دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست 
روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشــد. م الف:33428 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 424 کلمه، 5 کادر( 
ابالغ رای

11/52 شــماره دادنامــه: 9509970352901774 شــماره پرونــده: 
9309980358301727 شماره بایگانی شعبه: 940510  شاکی: آقای مجید 
ایزدی فرزند اصغر با وکالت آقای داود ابن علی فرزند سلطانمراد به نشانی 
اصفهان- شــیخ صدوق شــمالی روبروی پاالز موکت ســاختمان اندیشه 
واحد5، متهمین: 1- آقای محمد علی اشــجع فرزند فضل اله 2- خانم فرناز 
بخشیان کاشانی فرزند منصور به نشانی شهرستان اصفهان خ فیض ک باغ 
نگار پ 25، 3- آقای ایمان ادیب فرزنــد مرتضی با وکالت خانم زهرا جمالی 
فرزند محمد صادق به نشانی گلپایگان ابتدای خیابان آیت اله گلپایگانی نبش 
کوچه 4 ساختمان دکتر ابراهیمی طبقه زیرزمین دفتر وکالت، اتهام: عضویت 
در شــرکتهای هرمی به منظور اخالل در نظام اقتصادی کشور و اخذ وجه، 
گردشکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
1- ایمان ادیب فرزند مرتضی دائر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق 
فعالیت و اخذ وجه به مبلغ 4/949/023/600 ریال از شاکی در شرکت هرمی 
گامانت 2- فرناز بخشــیان فرزند منصور، دائر بر اخالل در نظام اقتصادی 
کشــور از طریق فعالیت و اخذ وجه به مبلغ 1/732/919/971 از شــاکی در 
شرکت هرمی گامانت و 3- محمد علی اشجع فرزند فضل اله، دایر بر اخالل 
در نظام اقتصادی کشــور از طریق فعالیت در شرکت هرمی گامانت، حسب 
شــکایت آقای مجید ایزدی فرزند اصغر که نسبت به آقای ایمان ادیب اعالم 
رضا نموده و وکیل متهــم مذکور، خانم زهرا جمالی می باشــد. با توجه به 
محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست دادسرا و اظهارات 
طرفین پرونده و وکیل مربوطه و مفاد لوایح تقدیمــی منعکس در پرونده و 
عدم حضور دو نفر از متهمان پرونده و مفاد آراء اســتنادی ارائه شــده و 
 ضمیمه الیحه تقدیمی منعکس در پرونده بدواً به استناد ماده 13 قانون آئین

 دادرسی کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ اعتبار امر مختومه 
قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم می گردد و در خصوص رد مال به شاکی 
فوق الذکر نیز به اســتناد قانون مجازات اخالل گــران در نظام اقتصادی و 
با توجه به اعالم رضایت شــاکی مذکور نســبت به متهم ایمان ادیب فرزند 
مرتضی و عدم رضایــت وی و باقی بودن شــکایت وی از ســایر متهمان 
پرونده به شــرح فوق الذکر، متهمه خانم فرناز بخشــیان فرزند منصور به 
پرداخت مبلغ 1/682/429/971 ریال در حق شــاکی پرونــده و متهم آقای 
محمد علی اشــجع فرزند فضل اله به پرداخت مبلــغ 1/308/774/250 ریال 
در حق شــاکی پرونده به عنوان رد مال محکوم می گردند و رای صادره در 
خصوص متهمان ردیف دوم و سوم غیابی بوده و ظرف بیست 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 و در خصوص سایر 
 طرفین پرونــده، حضوری بــوده و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل 
تجدید نظــر خواهــی در محاکم تجدیــد نظر اســتان اصفهان می باشــد.  
 م الف:33426 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو اصفهان) 103 جزایی ســابق(

 ) 480 کلمه، 5 کادر( 

ابالغ رای
11/53 شــماره دادنامــه: 9509970352901799 شــماره پرونــده: 
9509980363200547 شماره بایگانی شــعبه: 951052 شاکی: خانم تینا 
عکاشه فرزند امیرقلی به نشانی اصفهان خ جی دانشسرا کوی شهید چوبگین 
پ 29، متهم: آقای وحید سعید دهنوی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: توهین به اشخاص عادی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای وحید ســعید دهنــوی فرزند عباس دائر بر 
توهین حسب شکایت خانم تینا عکاشــه فرزند امیرقلی با توجه به محتویات 
پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواست دادســرا و اظهارات شاکیه 
پرونده و عــدم حضور متهم پرونده به اســتناد مــاده 608 قانون مجازات 
اسالمی بخش تعزیرات متهم موصوف را به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری 
محکوم می نماید و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد.  م الف:33424 شعبه 103 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( ) 173 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

11/54 شــماره دادنامــه: 9509970352901803 شــماره پرونــده: 
9409980358600848 شماره بایگانی شعبه: 951055 شاکی: خانم سمیه 
واحدی فرزند محمدرضا با وکالت آقای مرتضــی میدان چی فرزند علی به 
نشانی اصفهان خیابان شریعتی نرســیده به حکیم نظامی مجتمع آریا طبقه 
ســوم غربی کدپســتی 8173917543، متهم: آقای مجتبی صالحی فرزند 
مرتضی به نشــانی اصفهان- خ فلکه ارتش- روبروی نانوائی ســرکوچه- 
جنب سمســاری- درب کوچک، اتهام: تدلیس در ازدواج، گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ســید مجتبی 
صالحی فرزند ســید مرتضی دائر بر تدلیس در ازدواج حسب شکایت خانم 
ســمیه واحدی فرزند محمدرضا با وکالت آقای مرتضی میدانچی با توجه 
به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواســت دادسرا و عدم 
حضور متهم پرونده به اســتناد مــاده 647 قانون مجازات اســالمی بخش 
تعزیرات متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید 
و رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:33423 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( ) 197 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

11/55 شــماره دادنامــه: 9509970352901787 شــماره پرونــده: 
9509980365301211 شماره بایگانی شــعبه: 951037 شاکی: آقای سید 
صالح هاشمی فرزند سید هادی به نشــانی اصفهان- خ بهارستان محله 6  
فدک خ طاهر دوم پ 844 واحد 1، متهم: خانم معصومه صالحی شهرکی به 
نشــانی اصفهان دروازه تهران خ رباط اول بین ک 53 و 55 روبروی فالفل 
خوزستان مغازه لوازم خانگی، اتهام: صدور چک بالمحل، گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم معصومه صالحی 
شهرکی فرزند خیراله دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره 803157 
حسب شکایت آقای سید صالح هاشمی فرزند سید هادی با توجه به محتویات 
پرونده و تحقیقات معموله و مفاد کیفرخواســت دادســرا و اظهارات شاکی 
پرونده و عدم حضور متهمه پرونده به اســتناد مواد 3و 7 اصالحی قانون 
صدور چک متهمه موصوف را به تحمل یک ســال حبــس تعزیری محکوم 
می نماید و رای صــادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:33422 شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( ) 200 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

11/56 شــماره دادنامــه: 9509970354601412 شــماره پرونــده: 
9509980354600043 شماره بایگانی شعبه: 950704  خواهان:  آقای رضا 
زمانی فروشــانی فرزند علیرضا با نمایندگی آ قای ســعید سنائی به نشانی 
اصفهان بزرگراه شهید دستجردی نرســیده به پل راه آ هن ستاد فرماندهی 
انتظامی اصفهان، خواندگان: 1- آقای میالد درویشــی به نشــانی مجهول 
المکان 2- آ قای فریدون نوروزی به نشــانی اصفهان کالنتری 26 اصفهان ، 

خواسته: اعسار از پرداخت 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 تقدیمی  آقای رضا فروشانی فرزند 
علیرضا به طرفیت آقایان 1- فریدون نوروزی 2- میالد درویشی  به خواسته 
صدور حکم اعسار از پرداخت یکجا و دفعه واحده دیه محکوم بهای مندرج 
در دادنامه قطعی شماره 9409970354600214 و تقسیط این دیه به اقساط 
ماهیانه متناســب با درآ مد و وضعیت مالی خواهان،  بــا توجه به محتویات 
پرونده، استشهادیه استنادی،  اظهارات گواهان در جلسه دادگاه،  عدم حضور 
خواندگان در جلســه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه دادگاه به آنان 
دادگاه خواســته خواهان را فی الجمله مقرون به صحت دانسته و به استناد 
مواد ،6 9 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 
حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه محکوم بهای مندرج در دادنامه 
قطعی فوق الذکر و تقســیط این دیه به اقســاط ماهیانه با تعیین هر قسط به 
مبلغ دو میلیون ریال که تاریخ پرداخت اولین قسط   آن یک ماه پس از قطعی 
شدن این دادنامه تعیین می گردد صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 
 بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد.  م الف:33420 شــعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 120 

جزایی سابق( ) 284 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

11/57 شــماره دادنامــه: 9509970350200676 شــماره پرونــده: 
9409980350200410 شماره بایگانی شعبه: 940470  خواهان: آ قای علی 
اصغر طاهری ریزی فرزند مهدی قلی با وکالت  آقای احسان قاسمی چرمهینی 
فرزند خداداد به نشانی استان اصفهان شهرستان لنجان زرین شهر خیابان 
 امام شــمالی مجتمع تجاری اداری الغدیر طبقــه دوم واحد 410، خواندگان:

 1- خانم پری گودینی فرزند حاجی  علی به نشــانی مجهول المکان 2- آقای 
مجتبی عطایی فرزند فرج اله به نشــانی مجهول المکان 3 – شرکت مهندسی 
اسپادان کاریز به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی بعد از 
چهار راه گلزار ســاختمان 133 طبقه 5  واحد 3 شــرکت مهندسی اسپادان 
 کاریز، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت دادرســی 2- مطالبــه وجه چک

 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان 
آ قای علی اصغر طاهری ریزی وکالت آقای احســان قاســمی چرمهینی به 
طرفیت خواندگان 1- شرکت مهندسی اســپادان کاریز و 2- پری گودینی و 
3- مجتبی عطایی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و یک میلیون و دویست و 
شصت و هشت هزار ریال وجه چک به شماره 21744 الی 21747 عهده بانک 
قرض الحسنه مهر ایران شعبه اصفهان با احتساب هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساساً  داللت بر 
اشــتغال ذمه خواندگان   در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه 
خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده اند و نســبت به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده اند و دلیلی 
بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده اند لذا دادگاه با استصحاب اشتغال 
ذمه خواندگان، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 403 و 404 و 310 
و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و قانون الحــاق یک تبصره به 
ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خواندگان را متضامنًا به پرداخــت مبلغ یکصد و یک میلیون و دویســت و 
شــصت و هشــت هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ ســه میلیون و 
نهصد و نود و سه هزار و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت 
درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونــی در مرحله بدوی  و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف 
است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ و به 
خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.   

م الف:33417 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 456 کلمه، 5 کادر( 
ابالغ رای

11/58 کالسه پرونده 950285 شــماره دادنامه: 9509976794201862-
95/10/23 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 

مجتبی صادقی به نشــانی اصفهان خ خاقانی کوچه مسجد مهوزدیه کوچه 
شــهید محمدرضا صادقی مجتمع گل مریم،  خواندگان: شاهرخ خورشیدی 
بهزادی – محمدرضا ســلیمانی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه رسمی جهت انتقال سند رسمی یک 
دستگاه خودروی پراید 111 به شــماره انتظامی 342/81 ب 59 به انضمام 
هزینه دادرسی مقوم به 15/000/000 ریال. گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات 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 خواهان آقای 
مجتبی صادقی فرزند علی به طرفیت خواندگان آقایان شــاهرخ خورشیدی 
بهزادی فرزند محمدرضا و محمدرضا سلیمانی فرزند غالمرضا به خواسته 
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه رسمی جهت انتقال سند رسمی یک 
دستگاه خودروی پراید 111 به شــماره انتظامی 342/81 ب 59 به انضمام 
هزینه دادرسی مقوم به 15/000/000 با توجه به محتویات پرونده و مدارک 
پیوســتی و اظهارات خواهان به شرح دادخواســت در جلسات رسیدگی به 
استناد قرارداد و استماع شهادت شــهود و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ از 
طریق نشر آگهی در جلسات حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دلیل و مدرک 
محکمه پسندی در مقام اعتراض به خواســته خواهان ابراز و ارائه ننموده 
اند و نظر به اســتعالم از اداره راهنمایی و رانندگی و وصول پاسخ که مالک 
خودروی فوق الذکر را آقای شاهرخ خورشیدی بهزادی فرزند محمدرضا 
)خوانده ردیف اول( اعالم نموده اند لذا دعوی خواهان را در خصوص خوانده 
ردیف اول وارد دانسته و به اســتناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی حکم به  الزام خوانده ردیف اول 
به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی پراید 
111 به شــماره انتظامی 342/81 ب 59  منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله 
با توجه به قرارداد به آقای محمدرضا سلیمانی و پرداخت مبلغ 2/390/000 
 ریال بابت هزینه دادرســی و نشــر آگهی در حق خواهان صــادر و اعالم 
می گردد و در خصوص خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم )آقای 
محمدرضا سلیمانی( با توجه به اینکه دعوی مطروحه متوجه وی نمی باشد 
لذا به اســتناد بند 10 از ماده 84 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و 
ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد و در قسمت قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:33497 شــعبه 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان

 ) 461 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

11/59  آقای محسن فروغی دارای شماره شناسنامه 62  به شرح دادخواست 
به کالســه 830/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر فروغی فرزند محمد علی به شماره 
شناســنامه 43 در تاریخ 95/10/21 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه فروغی فرزند علی اکبر، 
ش.ش 4998 صادره از خوانسار فرزند متوفی 2- معصومه فروغی فرزند 
علی اکبر، ش.ش 1220023434 صادره از خوانسار فرزند متوفی 3- حبیبه 
فروغی فرزند علی اکبــر، ش.ش 5371 صادره از خوانســار فرزند متوفی 
4- محســن فروغی فرزند علی اکبر، ش.ش 62 صادره از خوانســار فرزند 
متوفی 5- شــهرام فروغی فرزند علی اکبر، ش.ش 11 صادره از خوانسار 
فرزند متوفی 6- صفیه قهرمانی فرزند ذبیح اله، ش.ش 17 صادره از خوانسار 
همســر متوفی. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
به شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
وراثت صادر خواهد شد. م الف: 419 شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

خوانسار) 198 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/524 در خصوص پرونده کالســه 951292 خواهــان آقای حمیدرضا 
فرهنگ با وکالت آقای صلواتی و خانم ترکیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت آقای حسین سعادتیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شــنبه مورخ 95/12/7  ســاعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره 1 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32902 شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 119 کلمه، 1 کادر(  
فقدان سند مالکیت

11/73 شماره صادره: 1395/43/325502 نظر به اینکه سند مالکیت هشت 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی شماره 997 فرعی از 40 
اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبــت 42589 در صفحه 43 دفتر 371 
به نام مجتبی میرعمادی تحت شماره چاپی مسلسل 3700229 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است سپس آقای ناصر نصر اصفهانی به موجب وکالتنامه 
شماره 636270 و 636271 مورخ 93/7/23 دفترخانه 108 اصفهان از وراث 
مالک با ارائه درخواست کتبی به وارده به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود  آن ذیل شماره 41076 مورخ 95/10/29 به گواهی دفترخانه 
108 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/ 
سرقت / سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 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 سند مالکیت یا ســند 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 نرســید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 34045 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان)250 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/74 شماره صادره: 1395/43/325506 نظر به اینکه سند مالکیت هشت 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی شماره 997 فرعی از 40 
اصلی  واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبــت 42588 در صفحه 40 دفتر 371 
به نام مرتضی میرعمادی تحت شماره چاپی مسلسل 370338 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است سپس آقای محمدرضا عباســی به موجب وکالتنامه 
شــماره 80280 مــورخ 95/9/23 دفترخانه 108 اصفهــان از مالک با ارائه 
درخواست کتبی به وارده به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا 
شــهود  آن ذیل شــماره 41077 مورخ 95/10/29 به گواهی دفترخانه 108 
اصفهان 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 انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

34044 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان)242 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/40 در خصوص پرونده کالسه 951459 خواهان ندا عبدنیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه خســارت به طرفیت محمد مهربانی گهروئــی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/16 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 33499 شعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
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پیشنهاد سردبیر:
صنعتی شدن بام ایران شتاب گرفت

اخبار

معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به شناســایی 108 کودک کار 
توسط بهزیســتی اســتان، گفت: در حال حاضر 89 
پسر و 19 دختر توسط بهزیســتی استان شناسایی 

شده است.
جواد نجفــی اظهار کرد: در چهارمحــال و بختیاری 
کودکانی کــه در خیابــان کار می کنند بــه عنوان 
کودک کار شناخته شده و کودک خیابانی محسوب 
نمی شوند. وی افزود: مسائل و مشکالت خانوادگی از 
جمله فقر و نیازمندی، اعتیاد و مســائل فرهنگی از 

مهم ترین دالیل کار کودکان است.
نجفی با اشاره به شناســایی 108 کودک کار توسط 
بهزیســتی اســتان، تصریح کرد: در حال حاضر 89 
پسر و 19 دختر توسط بهزیســتی استان شناسایی 

شده است.
وی گفت: شناســایی کودکان کار توســط کلینیک 
مددکاری و مددکاری اجتماعی انجام می شــود که 
بعد از شناسایی کودکان، مسائل و مشکالت موجود 
بررسی می شود و به منظور برطرف شدن مشکالت، 

خدمات مختلف به خانواده و کودک ارائه می شود.
نجفی با اشــاره به اجرای طرح حمایتی- آموزشــی 
کودک و خانواده از ســال 92 در استان، تصریح کرد: 
این طــرح در میــان پنج اســتان کشــور از جمله 
چهارمحال و بختیاری  به صورت پایلوت اجرا شــد 
که به دلیــل بازخــورد مثبت این طــرح در تمامی 
اســتان های کشــور در حال اجرا شــدن اســت و 
 هم اکنــون خدمات روزانــه به کــودکان و خانواده

ارائه می شود.
وی با اشــاره به وجود کمیته ساماندهی کودکان کار 
در استان، گفت: محوری ترین دستگاه در این زمینه 
بهزیســتی بوده و دســتگاه هایی از جمله آموزش و 
پرورش، کمیته امداد، تامین اجتماعی، هالل احمر، 
دانشگاه علوم پزشکی و ... عضو این کمیته هستند و 
وظیفه این کمیته پیگیری و بررسی کارهای مربوط 
به کودکان کار است. معاون امور اجتماعی بهزیستی 
اســتان خاطرنشــان کــرد: معرفی بازمانــدگان از 
تحصیل به آموزش و پرورش، معرفی اعضای خانواده 
درگیر اعتیاد به مراکز ترک اعتیــاد، درمان بیماری 
والدین از طریق پزشک معرفی شده از علوم پزشکی،  
اعطای وام اشــتغال به خانواده از طریق بهزیستی و 
... از جمله اقدامات حمایتی کودکان کار و خیابانی، 

توسط بهزیستی است.

شناسایی بیش از 100 کودک 
کار در چهارمحال و بختیاری 

شهرستان

قاچاقچــی موبایل محــور مواصالتــی بروجن به لــردگان به 
پرداخت جزای نقدی محکوم شــد. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
چهارمحال وبختیــاری گفت: متهم 714گوشــی موبایل را در 
یک خودرو به صورت قاچاق از بروجــن به لردگان عبور می داد.

محمدرضا عمرون افزود : به دنبال کشــف و ضبــط این مقدار 
کاالی قاچاق، پرونده تشکیل و به شــعبه رسیدگی به تخلفات 
بروجن منتقل شد. وی گفت: پس از رسیدگی قانونی به پرونده 
و با توجه به عدم ارائه اســناد گمرکی، قاچاقی بودن کاال مسلم 
شد و متهم عالوه بر ضبط کاال و خودرو به پرداخت مبلغ افزون 
بر یک  میلیارد و 189 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم شد. محور بروجن به لردگان از محورهای 
ترانزیتی اســتان چهارمحال و بختیاری است که فالت مرکزی 

ایران را به بنادر جنوبی متصل می کند.

کاراته کاهای سبک شوتوکان استان چهارمحال و بختیاری در 
رقابت های کشوری موفق به کســب یک مدال نقره و 10 مدال 
برنز شــدند. به نقل از روابط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان 
استان، مسابقات سبک شــوتوکان به میزبانی شــهر اراک و با 

رقابت 20 تیم از سراسر کشور برگزار شد.
در این رقابت ها کیانوش ســلجوقی، محمد محمدی، احمدرضا 
فرامرزی، حســین قنبری و احمدقائدی به مدال برنز رده سنی 
نوجوانان در وزن های مختلف رســیدند. در ادامه این مسابقات 
که با رقابت 247 ورزشــکار همراه بود، در رده ســنی جوانان و 
در بخش کومیته رضاقاســمی دوم شــد و سپهررئیسی، سجاد 
خدری، علی کریمیان، علیرضا علی مردانی به عنوان های سوم 

وزن های خود رسیدند و علی عکاف نیز دربخش کاتا سوم شد.

پیش فروش بلیت فیلم های ســی و پنجمین جشــنواره فیلم 
فجر در شــهرکرد آغاز شــد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری گفت: پیش فروش بلیت فیلم ها با شروع 
پیش فروش بلیت جشــنواره فیلم فجر در شــهرکرد از 8 صبح 
چهارم بهمن ماه در شهرکرد آغاز می شود و تا هشتم  بهمن ادامه 
خواهد داشــت. جواد کارگران افزود: عالقه مندان می توانند با 
مراجعه به نشــانی cinogram.com به صورت اینترنتی و با 
مراجعه حضوری به گیشــه ســینما بهمن در شــهرکرد بلیت 
تماشــای فیلم را تهیه کنند. وی گفت: عالقه مندان برای خرید 
بلیــت می توانند پس از ورود به ســایت و ثبت نــام با کدملی و 
مشــخصات خود اقدام به خرید بلیت کنند و هر کاربر با کد ملی 
مشــخص، امکان انتخاب حداکثر چهار سانس از سینما و در هر 
ســانس حداکثر دو بلیت را خواهد داشــت. فیلم های جشنواره 
فجــر از چهاردهم تا بیســت ویکم بهمن  ماه در ســینما بهمن 

شهرکرد به نمایش گذاشته می شود.

محکومیت قاچاقچی موبایل محور 
مواصالتی بروجن به لردگان

درخشش ورزشکاران چهارمحالی 
در رقابت های کاراته کشور

آغاز پیش فروش بلیت جشنواره 
فیلم فجر در شهرکرد

مهر: در گذشــته صنعت چهارمحــال و بختیاری به چند 
کارگاه تولیدی کوچک که بیشــتر در حوزه مواد غذایی 
فعالیت می کردند ختم می شــد اما در حال حاضر در این 
اســتان صنایع بزرگ و صنایع کوچک راه اندازی شــده 
اســت و روند صنعتی شدن این اســتان با شتاب در حال 

حرکت است.
کارخانــه های بــزرگ از جمله فوالد یــک میلیون تنی، 
تولید پارچه چادر مشــکی، کارخانه ســیمان، کارخانه 
تولید ورق های پوشــش دار، بزرگ تریــن کارخانه تولید 
شیرخشک خاورمیانه،   کارخانه بزرگ تولید ورق خودرو، 
کارخانه های بزرگ تولید خــوراک دام و... نمونه هایی از 
کارخانه های بزرگ صنعتی استان هستند که چهارمحال 

و بختیاری را در مسیر صنعتی شدن قرار داده است.
وجــود واحدهای صنعتــی و تولیــدی دیگــر از جمله 
کارخانه های کاشــی ســازی، کارخانه تولیــد میلگرد، 
کارخانه فوالد فرخ شــهر، کارخانه تولیــد لنت خودرو، 
کارخانه های تولید موکــت، کارخانه های فرآوری کاغذ، 

کارخانه تولید کود شــیمیایی و... از دیگــر کارخانه های 
صنعتی این استان است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال 

در این استان ایفا کرده اند.
 بسیاری از سرمایه گذاران با بهره گیری از ظرفیت وجود 
آب معدنی در این اســتان اقدام بــه راه اندازی واحدهای 
بســته بندی آب معدنی در نقاط مختلف این اســتان از 
جمله شــهرکرد و کوهرنگ کرده اند که زمینه اشــتغال 

بسیاری از مردم این استان را فراهم کرده اند.
روند صنعتی شــدن چهارمحال و بختیاری به سرعت در 
حال انجام اســت و یکی از مهم ترین عوامل آن این است 
که شــهرک های صنعتی این اســتان به شــهر اصفهان 
بســیار نزدیک هســتند و ســرمایه گذاران بســیاری از 
اســتان اصفهان که استانی صنعتی اســت در این استان 
سرمایه گذاری کرده اند. توسعه جاده ها و افزایش امکانات 
و تمهیدات ســرمایه گذاری در این استان نقش مهمی در 
ورود سرمایه گذار و رشد احداث واحدهای صنعتی در این 

استان داشته است.

یکی از کارشناســان و فعاالن بخش صنعت در این استان 
به خبرنگار مهر گفت: صنعت چهارمحال و بختیاری طی 

سال های گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
امیر تقیان ادامه داد: توســعه جاده ها و افزایش امکانات 
و تمهیدات ســرمایه گذاری در این اســتان نقش مهمی 
 در ورود سرمایه گذار و رشــد احداث واحدهای صنعتی

داشته است.
وی تاکید کرد: هــم اکنون در نقاط مختلف این اســتان 
بخش صنعــت در بخش هــای مختلف از جملــه فوالد، 
موادغذایی، لوازم برقی، قطعات خودرو، آب معدنی و... در 

حال توسعه است.
معاون اول رییس جمهور چندی پیش در ســفر به استان 
چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: افتتاح واحد های 
صنعتــی مختلف در ایــن اســتان از جملــه راه اندازی 
کارخانه های فــوالد، چهارمحال و بختیاری را در مســیر 

صنعتی شدن قرار داده است.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه استان را در مسیر توسعه 
کمک می کنیم، بیان کرد: صنایعی کــه در چهارمحال و 
بختیاری شــکل گرفته می تواند اســتان را به یک استان 
صنعتی تبدیل کرده و شــاید از این پــس واژه محروم و 

کمترتوسعه یافته زیبنده چهارمحال و بختیاری نباشد.
مدیر کل صنعت، معــدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: استان چهارمحال 

و بختیاری در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه احداث واحدهای صنعتی بزرگی در 
این استان کلید خورده اســت، ادامه داد: با بهره برداری 
از این پروژه ها، آینــده صنعتی خوبی در انتظار اســتان 

چهارمحال و بختیاری است.
امامی در ادامه با اشــاره به اینکه در ســطح استان حدود 
یک هــزار و 2۵0 واحد صنعتی وجــود دارد، عنوان کرد: 
تعدادی از این واحدهای صنعتی به واسطه تحریم ها و یا 
نبود مدیریت مناسب طی ســال های گذشته تعطیل و یا 
نیمه فعال شده بودند که با برگزاری نشست های مختلف 
و بررسی مشکالت و رفع آنها، بســیاری از این واحد های 
تولیدی دوباره فعال شــدند و در مسیر توسعه صنعت این 

استان قرار گرفتند.
وی در ادامه بیان کرد: با پرداخت تســهیالت بانکی ستاد 
اقتصاد مقاومتی، واحدهــای صنعتی تعطیل و نیمه فعال 

چهارمحال و بختیاری رونقی دوباره گرفتند .
مدیر کل ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال 
و بختیاری گفــت: ظرفیــت تولید واحدهــای صنعتی 
این اســتان با پرداخت تســهیالت بانکــی، از ۳۳ درصد 
 ســال گذشــته به بیش از ۶0 درصد در آذرماه امســال

رسید.
وی بیان کرد: هم اکنون این اســتان یکی از اســتان های 
برتــر کشــور در تولیدخــوراک دام، کابــل هــای برق 
آلومینیومی، تولید اکســید روی و نیترات پتاســیم، آب 

معدنی، ورق خودرو، سیمان و... است.

توسعه جاده ها و 
افزایش امکانات 

و تمهیدات 
سرمایه گذاری در این 

استان نقش مهمی 
در ورود سرمایه گذار 

و رشد احداث 
واحدهای صنعتی در 

 این استان 
داشته است 

ورود سرمایه گذاران و راه اندازی واحدهای صنعتی مختلف موجب شتاب صنعتی شدن استان چهارمحال و 
بختیاری شده و این استان را در مسیر پیوستن به استان های صنعتی بزرگ کشور قرار داده است.

با ورود سرمایه گذاران؛

صنعتی شدن بام ایران شتاب گرفت
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مفاد آرا
11/60 آگهی موضوع مــاده ۳ قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  1۴ 
ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر تصرفــات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 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.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 21۳۴ مورخ 9۵/08/2۵ خانم لیال نعمتی ورنوســفادرانی  
فرزند علی  بشماره کالســه 0686 و به شماره شناســنامه 1۵۴ صادره به 
شماره ملی 11۴112۳8۵1 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 1۳۴/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 2۴ و 2۵ فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳1۵ دفتر ۳۵1 و ثبت در 

صفحه ۳۵8 دفتر ۳۴2  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره ۴0۴7 مورخ 9۵/09/۳0 آقای بهروز رضایی خوزانی  فرزند 
محمدرضا  بشــماره کالسه 067۴ و به شماره شناســنامه 11۳0072۳۳9 
صادره به شــماره ملی 11۳0072۳۳9 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و 
فوقانی و مسکونی به مساحت 60/89 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
۴1 فرعی مجزی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 27۴18 مورخ ۵1/02/20 دفترخانه 

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

۳- رای شماره 182۴ مورخ 9۳/12/2۴ آقای احمد سلیمانی نژاد  فرزند غالم  
بشماره کالسه 17۵7 و به شماره شناسنامه 167۴ صادره خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴08۵۳661 نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی دو طبقه 
به مساحت 86 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳08۵ فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مورد ثبت 

صفحه 296 دفتر ۴۵2  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴- رای شــماره 220۳ مــورخ 9۵/08/26 آقای مهدی پاکدل فرزند حســن 
بشماره کالســه 116۵ و به شــماره شناســنامه 2۵70 صادره به شماره 
ملی 11۴119۴۳۵1 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 16۳/1۵ 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳1  فرعی مجزی از 8۴  اصلی واقع 
در صحرای فتح آباد خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه ۴79 دفتر 618 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵- رای شــماره 1970 مــورخ 9۵/08/2۳ آقای مرتضی ســبحانی فرزند 
غالمرضا بشماره کالســه 0671 و به شماره شناســنامه 12290 صادره 
به شماره ملی 11۴0۴99076 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
۳8/۳8 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 71  فرعــی مجزی از 11۴  
اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 شامل سند 8۴10 مورخ 8۵/0۴/07 دفترخانه 1۳9 مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 1979 مــورخ 9۵/08/2۳ خانــم فرخنــده حاج هاشــمی 
ورنوسفادرانی  فرزند رضا  بشماره کالســه 0۵89 و به شماره شناسنامه 
۳0۴ صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 11۴1027161 نســبت به 2 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 171/67 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 8۴۴ فرعی مجزی از 116  اصلــی واقع در پاگودالی 
ورنوســفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

۳6۴ دفتر ۳2۳ امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 1980 مورخ 9۵/08/2۳ آقای علی حاجی هاشــمی  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0867 و به شماره شناسنامه ۳۳6 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 11۴099989۳ نسبت به ۴ دانگ مشــاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 171/67 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 8۴۴ 
فرعی مجزی از 116  اصلی واقع در پاگودالی ورنوسفادران بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳۵2 دفتر ۳2۳ امالک مالحظه و 

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

8- رای شــماره 210۵ مورخ 9۵/08/2۴ آقای ابراهیم هاشم زاده خوزانی 
فرزند قدمعلی بشماره کالسه 0۴۳8 و به شــماره شناسنامه ۳۳۵1 صادره 
به شــماره ملی 11۴1202166 نسبت به ۳ دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه مخروبه به مســاحت 101/۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1۳۴2 فرعی مجزی از 8۴  اصلی واقع در فتح آبــاد خوزان  بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۴16 دفتر 691  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 2106 مورخ 9۵/08/2۴ خانم مریم رضایی خوزانی فرزند 
محمد بشماره کالسه 0۴۳7 و به شماره شناسنامه 2۴8۳۳ صادره به شماره 
ملی 11۴02۳99۵۳ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه 
به مســاحت 101/۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۳۴2 فرعی 
مجزی از 8۴  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه ۴16 دفتر 691  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 220۴ مورخ 9۵/08/26 خانم منیره لطفی فروشانی فرزند 
صمد  بشماره کالسه 118۴ و به شماره شناسنامه 1۳17۴ صادره به شماره 
ملی 11۴2۳۴6۵79 نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 166/1۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵۴2۴ فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در دهکده فروشان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه ۵78 دفتر ۵9۴ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11-رای شــماره 220۵ مــورخ 9۵/08/26 آقــای ناصر پریشــانی فرزند 
احمدرضا  بشماره کالسه 118۵ و به شماره شناســنامه 128۳ صادره به 
شماره ملی 11۴1۳2181۵ نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 166/1۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵۴2۴ فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در دهکده فروشان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه ۵27 دفتر 270 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 66۵0 مورخ 9۵/0۵/2۳ خانم فردوس صمدی فروشانی  
فرزند براتعلی بشماره کالسه 0۳۵0 و به شماره شناسنامه ۳۳2 صادره به 
شماره ملی 11۴1۵8216۳ نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 266/۵2 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1781 فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند 191۴۴1 مــورخ 88/06/02 دفترخانه 7۳ مالحظه و محــرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۳- رای شماره 66۵1 مورخ 9۵/0۵/2۳ آقای حسینعلی پریشانی فروشانی  
فرزند محمود بشماره کالسه 0۳۵1 و به شماره شناسنامه 102۴۳ صادره 
به شــماره ملی 11۴0۴78۴۴۳ نسبت به ۴ دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 266/۵2 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1781 فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 

سند 191۴۴1 مورخ 88/06/02 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۴- رای شــماره 219۵ مورخ 9۵/08/26 آقای حســین هوازاده جوآبادی 
فرزند صادق بشماره کالسه 01۵8 و به شماره شناسنامه 1۴۴۳7 صادره 
به شــماره ملی 11۴0۵177۵9 نسبت به ۳ دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 176/17 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71۵ فرعی 

مجزی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند ۳971۵ مورخ 8۵/12/09 دفترخانه ۳۵ ثبت در صفحه ۳۴۳ دفتر 

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

1۵- رای شــماره 2196 مورخ 9۵/08/26 خانم فاطمــه جوانمرد جوآبادی 
فرزند حسن بشماره کالسه 01۵7 و به شماره شناسنامه 1۳۵6 صادره به 
شماره ملی 1290۵2۴866 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 176/17 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71۵ فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع درجوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
۳971۵ مورخ 8۵/12/09 دفترخانه ۳۵ ثبت در صفحه ۳۴۳ دفتر 82  مالحظه 

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

16- رای شــماره 219۴ مورخ 9۵/08/26 آقای حســین هوازاده جوآبادی 
فرزند صادق بشماره کالسه 01۵9 و به شماره شناسنامه 1۴۴۳7 صادره 
به شماره ملی 11۴0۵177۵9 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
۳۴/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 706 فرعی مجزی از 99  اصلی 
واقع درجوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 10۵8۴1 

مورخ 9۵/07/01 دفترخانه ۴6 مالحظه و محرز گردیده است
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 0۴2۵ مورخ 9۵/07/2۴ آقای امیر سلیمانی نژاد  فرزند غالم 
بشماره کالسه ۴7۳2 و به شماره شناســنامه ۵۳ صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴2۴802۴0 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی ۳۳/19 قفیز مشاع  به مساحت 9۳ مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 626 فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 1۳722 مورخ 9۳/12/02 دفترخانه ۳00 

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

18- رای شماره 20۵6 مورخ 9۵/08/2۴ آقای محمد حاجیان  فرزند براتعلی 
بشماره کالسه 0689 و به شماره شناسنامه 2۳022 صادره به شماره ملی 
11۴0229818 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/80 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1۴۳ فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا 
فضلگاه بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه ۳06 دفتر 

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

19- رای شماره 0786 مورخ 9۴/02/01 آقای علیزاده صالحی  فرزند علی 
بشماره کالسه ۳660 و به شماره شناسنامه ۳7۳ صادره از فریدن به شماره 
ملی ۵7۵9۵7۳۴89 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  و مغازه به مساحت 
1۳7/۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 8۳۳ فرعی مجزی از 99  اصلی 
واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند مالکیت  مشاعی 

صفحه ۴۳۵ دفتر 7۴  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 1998 مــورخ 9۵/08/2۳ آقــای قدمعلــی طاهــری 
ورنوسفادرانی  فرزند کریم بشماره کالســه 12۵8 و به شماره شناسنامه 
1۴۴77 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 11۴01۴۳۵22 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 9 فرعی مجزی از 1۵6  اصلی واقــع در  خیبر آباد بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 212۴۳۵ مورخ 91/0۵/12 دفترخانه 7۳  مالحظه 

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

21- رای شماره 168۴ مورخ 9۴/12/21 آقای ســید پنجشنبه دادور فرزند 
سید علی قاسم بشماره کالسه 12۳6 و به شماره شناسنامه ۳۳0 صادره از 
به شماره ملی ۵۵۵9۵711۴8 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی 
به مساحت 1۴2مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 6۵۵ فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ســند 18۵۵29 مورخ 87/09/16 دفترخانه 72 ثبت در صفحه 2۳۵ دفتر 81 

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

22- رای شــماره 2090 مــورخ 9۵/08/2۴ آقای میرحســین جلیلی فرزند 
علی بشماره کالسه 1122 و به شماره شناســنامه ۳891 صادره از فریدن 
به شــماره ملی ۵7۵91۳8170 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
2۵8/98 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۵17 فرعــی مجزی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
وکالتنامــه  18020 مــورخ 9۵/0۵/۳0 از مالکین رســمی مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۳- رای شماره 198۳ مورخ 9۵/08/2۳ خانم مریم نصیری خوزانی   فرزند 
ابوالحسن بشــماره کالسه 06۵۵ و به شماره شناســنامه 1۳97 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴1182610 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 182/08 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳1۳ فرعی از 107  
اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 170 دفتر ۴07  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۴- رای شماره 198۴ مورخ 9۵/08/2۳ خانم مریم نصیری خوزانی   فرزند 
ابوالحسن بشــماره کالسه 06۵۴ و به شماره شناســنامه 1۳97 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴1182610 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 170 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 126 فرعی از 82  اصلی 
واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 2۴۵ و 171 دفتر 286 و 216 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۵- رای شــماره 21۵0 مورخ 9۵/08/2۵ آقای ســیف اله کارخیران فرزند 
مرتضی بشماره کالســه 0271 و به شماره شناســنامه 1۴0۵۴ صادره به 
شــماره ملی 11۴0۵1۳92۳ نسبت به ششــدانگ یکباب خانه مساحت 2۵2 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳ الی 9 و 12 و 1۳ فرعی مجزی از 1۵8  
اصلی واقع در صدرآباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه 
از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 81 دفتر ۴18  مالحظه 

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

26- رای شــماره 66۴1 مــورخ 9۵/0۵/2۳ خانم عطیه پیمانــی فرزند اکبر 
بشماره کالسه 2۳62 و به شــماره شناســنامه 11۳0۳۳۳۵82 صادره به 
شماره ملی 11۳0۳۳۳۵82 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مســاحت 19۵/۴۳ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۳۴1/1 فرعی 
مجزی از 8۵  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند 21۳9۴9 مــورخ 91/09/21 دفترخانه 7۳ مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 66۴0 مورخ 9۵/0۵/2۳ آقای محســن شریفی فروشانی 
فرزند حسین بشماره کالسه 2۳61 و به شــماره شناسنامه 11۳002۳60۵ 
صادره به شماره ملی 11۳002۳60۵ نســبت به ۵ دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مساحت 19۵/۴۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳۴1/1 
فرعی مجزی از 8۵  اصلــی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 21۳9۴9 مورخ 91/09/21 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شماره ۳961 مورخ 9۵/09/28 آقای محمد محمدی فرزند رمضان 
بشماره کالسه 0۴82 و به شــماره شناســنامه 11۳01۳۵780 صادره به 
شــماره ملی 11۳01۳۵780 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
126/88 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1280 فرعی مجزی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

679۳ مورخ 91/10/07 دفترخانه ۳0 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره ۳960 مورخ 9۵/09/28 آقای محمد محمدی فرزند رمضان 
بشماره کالسه 0۴82 و به شــماره شناســنامه 11۳01۳۵780 صادره به 
شــماره ملی 11۳01۳۵780 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
126/88 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1280 فرعی مجزی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

679۳ مورخ 91/10/07 دفترخانه ۳00 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳0- رای شــماره 21۵۳ مــورخ 9۵/08/2۵ خانم محبوبه پریشــانی فرزند 
براتعلی  بشــماره کالســه 088۵ و به شماره شناســنامه 7۴81 صادره به 
شــماره ملی 11۴229972۴ نسبت به 1/۵ دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مســاحت 2۳8/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1270 فرعی مجزی از 122  اصلی واقع در صحــرای بزمکه وراکوه  بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 229 دفتر 716  مالحظه 

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

۳1- رای شــماره 21۵2 مورخ 9۵/08/2۵ آقای رضا پریشــانی فروشانی 
فرزند عبداهلل  بشماره کالسه 088۴ و به شــماره شناسنامه 2۴۵6 صادره 
به شماره ملی 11۴126169۳ نســبت به ۴/۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مســاحت 2۳8/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1270 فرعی مجزی از 122  اصلی واقع در صحــرای بزمکه وراکوه  بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 229 دفتر 716  مالحظه 

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

۳2- رای شــماره 1962 مــورخ 9۵/08/2۳ خانم مهری میثــا فرزند کریم  
بشماره کالســه 06۳2 و به شــماره شناســنامه 17۵88 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 11۴017۵۳00 نســبت به ۴/۳ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 200 
فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوسفادران  بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 دفترخانه 
61 و دادنامه 29۵9 شعبه اول دادگاه عمومی و سند ۳0۴۴ مورخ 91/0۳/18 

دفترخانه ۳88 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳۳- رای شــماره 19۵8 مــورخ 9۵/08/2۳ خانــم عصمت خــوش اخالق 
ورنوسفادرانی فرزند عباس  بشــماره کالسه 06۳1 و به شماره شناسنامه 
127۳9 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 11۴012610۵ نســبت به 
1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 2۵0 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 200 فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در صحرای باغ 
برج ورنوسفادران  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴۴۳92 
مورخ 6۳/09/26 دفترخانه 61 و دادنامه 29۵9 شــعبه اول دادگاه عمومی و 

سند ۳0۴۴ مورخ 91/0۳/18 دفترخانه ۳88 مالحظه و محرز گردیده است..
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳۴- رای شماره 1961 مورخ 9۵/08/2۳ خانم سمیرا سعادت ورنوسفادرانی 
فرزند محمدرضا  بشماره کالسه 0626 و به شماره شناسنامه 218۴ صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 11۴22۵002۴ نســبت به 1/۵ دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
200 فرعی مجزی از 117  اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوســفادران  
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 
دفترخانه 61 و دادنامه 29۵9 شــعبه اول دادگاه عمومی و سند ۳0۴۴ مورخ 

91/0۳/18 دفترخانه ۳88 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳۵- رای شماره 1960 مورخ 9۵/08/2۳ آقای بهمن میثا  فرزند کریم  بشماره 
کالسه 0628 و به شماره شناسنامه 169 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 11۴12۳822۵ نســبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 200 فرعی مجزی از 
117  اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوســفادران  بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 دفترخانه 61 و دادنامه 
29۵9 شعبه اول دادگاه عمومی و سند ۳0۴۴ مورخ 91/0۳/18 دفترخانه ۳88 

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

۳6- رای شــماره 19۵9 مورخ 9۵/08/2۳ خانم مرجان میشــا  فرزند کریم  
بشماره کالسه 06۳0 و به شماره شناسنامه 28۴1 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴22۵6601 نسبت به ۴/۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 2۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 200 فرعی مجزی 
از 117  اصلی واقع در صحرای باغ برج ورنوسفادران  بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۴۴۳92 مورخ 6۳/09/26 دفترخانه 61 و دادنامه 
29۵9 شعبه اول دادگاه عمومی و سند ۳0۴۴ مورخ 91/0۳/18 دفترخانه ۳88 

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

۳7- رای شــماره 20۳0 مورخ 9۵/08/2۳ خانم مهرنســاء خسروی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 1۳۳۵ و به شــماره شناسنامه 1 صادره به شماره ملی 
۵۵99778۴27 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/20 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 6۵8 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع درجوی 
آباد  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه ۵۳۳ دفتر 

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

۳8- رای شــماره 2089 مورخ 9۵/08/2۴ آقای مجید ثنایــی  فرزند محمد 
حسین  بشماره کالسه 0۵0۳ و به شماره شناسنامه ۳1۵0 صادره به شماره 
ملی 11۴22۵9676 نسبت به ۳  دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مساحت 217/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 262 فرعی مجزی 
از 118  اصلی واقع در قاعه زنگی ورنوســفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 86107 مورخ 91/02/20 دفترخانه 217 مالحظه و 

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

۳9- رای شــماره 2088 مورخ 9۵/08/2۴ خانم زهره یوسفی  فرزند مهدی  
بشماره کالسه 0۵0۴ و به شــماره شناســنامه 0۵۵0078۴60 صادره به 
شماره ملی 0۵۵0078۴60 نسبت به ۳  دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه  به مســاحت 217/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 262 
فرعی مجزی از 118  اصلی واقع در قاعه زنگی ورنوسفادران بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 86107 مورخ 91/02/20 دفترخانه 217 

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

۴0- رای شماره 21۳۳ مورخ 9۵/08/2۵ خانم ماه ســلطان جعفری  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالســه 0۴۳۴ و به شماره شناســنامه ۵۵9 صادره به 
شــماره ملی 1129۳88۵۳0 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
106/28 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 691 فرعــی مجزی از 99  
اصلی واقع در جوی آبــاد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
وکالتنامه شــماره 17۴۵2 مورخ 9۵/0۳/2۴ دفترخانه ۳00 از مالک رسمی 
حســینعلی نجفی حاجیور ثبت در صفحه ۳9۵ دفتــر 1۴8 امالک  مالحظه و 

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

۴1- رای شماره 199۳ مورخ 9۵/08/2۳ خانم فاطمه سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند احمد  بشماره کالسه 0971 و به شماره شناســنامه ۳6۵ صادره به 
شماره ملی 11۴10۴1286 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
۴6/۳0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۴6 فرعی از 120  اصلی واقع 
در  ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

290 دفتر ۵2 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴2- رای شــماره 2200 مورخ 9۵/08/26 آقای مسعود کریمی فرزند غالم 
رضا  بشماره کالســه 082۵ و به شماره شناســنامه 286۴ صادره خمینی 
شهر  به شماره ملی 11۴1299۳72 نسبت به ۴ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 19۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵29 فرعی از 
111  اصلی واقع در  صحرای نخود جاری انــدان بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 22018۳ مورخ 92/08/2۵ دفترخانه 7۳ مالحظه و 

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

۴۳- رای شماره 2201 مورخ 9۵/08/26 خانم ســمیرا کاظمی فرزند جواد  
بشماره کالسه 082۴ و به شماره شناسنامه 11۳01779۴7 صادره خمینی 
شهر  به شماره ملی 22۳01779۴7 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 19۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵29 فرعی از 
111  اصلی واقع در  صحرای نخود جاری انــدان بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 219882 مورخ 92/08/0۵ دفترخانه 7۳ مالحظه و 

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

۴۴- رای شماره 0۵82 مورخ 9۵/07/26 آقای براتعلی کاملی خوزانی فرزند 
فضل اله  بشماره کالسه 0۵7۵ و به شماره شناسنامه 1120۳ صادره خمینی 
شهر  به شماره ملی 11۴0۳6۵0۴۵ نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
دامداری  به مســاحت 290/۵7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳1 
فرعی از 8۴  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 198 دفتر ۵۵0 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴۵- رای شــماره 0۵8۳ مورخ 9۵/07/26 آقای حبیب کاملی خوزانی فرزند 
براتعلی بشماره کالسه 0۵7۴ و به شماره شناســنامه 991 صادره خمینی 
شهر  به شــماره ملی 11۴172۳۵81 نسبت به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ 
یکباب دامداری  به مساحت 290/۵7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2۳1 فرعی از 8۴  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 201 دفتر ۵۵0 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴6- رای شــماره 0۵80 مورخ 9۵/07/26 آقای جواد کاملی خوزانی فرزند 
براتعلی  بشماره کالسه 0۳01 و به شــماره شناسنامه 166 صادره خمینی 
شهر  به شــماره ملی 11۴167۴092 نسبت به ۳ دانگ مشــاع از  ششدانگ 
یکباب دامداری  به مساحت 290/۵7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2۳1 فرعی از 8۴  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 19۵ دفتــر ۵۵0 و صفحه 192 دفتــر ۵۵0 مالحظه و محرز 

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

۴7- رای شماره 2087 مورخ 9۵/08/2۴ آقای محمد مهدی ندافی فروشانی  
فرزند احمد   بشماره کالسه 07۴2 و به شــماره شناسنامه 28۴ صادره به 
شماره ملی 11۴1۳۵2087 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
1۴/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۵12 فرعی از 87  اصلی واقع 
در  ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

1۳2 دفتر ۵92 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴8- رای شماره 2180 مورخ 9۵/08/2۵ آقای علی اصغر جعفریان عطاآبادی 
فرزند محمدعلی  بشــماره کالســه 0001 و به شماره شناســنامه 22122 
صادره بهبهان به شماره ملی 1860216692 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 127/67 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۴۴۳  فرعی از 
107  اصلی واقع در  صحرای بابا فضلگاه  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل ثبت در صفحه296 دفتر ۳۳2 امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴9- رای شــماره 2811 مورخ 9۴/08/18 خانم رضوان محمدی جوآبادی  
فرزند عباسعلی  بشماره کالسه 6288 و به شماره شناسنامه 16۵ صادره 
به شماره ملی 1289۳6976۳ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 1۵2/72 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2۳70فرعی از 
87  اصلی واقع در  فروشان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
رسمی 882۴1 مورخ 91/07/26 دفترخانه ۴6 ثبت در صفحه ۳۳2 دفتر ۵06 

امالک صفحه ۳۳2 و دفتر 607  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵0- رای شماره 2809 مورخ 9۴/08/18 آقای حسن سرخی خوزانی  فرزند 
رحیم  بشماره کالسه 6289 و به شــماره شناسنامه 162 صادره به شماره 
ملی 11۴1۵9۵176 نســبت به ۳ دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 1۵2/72 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳70فرعی از 87  
اصلی واقع در  فروشــان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
رسمی 882۴1 مورخ 91/07/26 دفترخانه ۴6 ثبت در صفحه ۳۳2 دفتر ۵06 

امالک صفحه ۳۳2 و دفتر 607  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵1- رای شــماره 2121 مــورخ 9۵/08/2۵ آقــای علیرضــا رنجــور 
ورنوسفادرانی فرزند غالمرضا  بشماره کالسه 0۵29 و به شماره شناسنامه 
۵9 صادره به شماره ملی 11۴101۵6۵1 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 186/88 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳07/1  فرعی از 116  
اصلی واقع در  صحرای پا گودالی ورنوســفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 10۵22۳ مورخ 79/07/1۳ دفترخانه 6۳  مالحظه و 

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

۵2- رای شماره 20۳۳ مورخ 9۵/08/2۳ آقای قاســمعلی اسحاقیان فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 016۳ و به شماره شناســنامه 1۳72 صادره به 
شماره ملی 11۴07۳9190 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
227/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۵۵  اصلــی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه و قولنامه از وراث مالک 

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

۵۳- رای شــماره 2072 مورخ 9۵/08/2۴ خانم زهرا حاجی حیدری فرزند 
نوروز  بشماره کالسه 0182 و به شماره شناسنامه ۴۵1 صادره به شماره 
ملی 11۴10۳6۳71 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 87/۴ 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 8۵۳  فرعــی از 1۵9  اصلی واقع در  
اراضی شــمالی بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

209 دفتر 197 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۴- رای شــماره 2071 مورخ 9۵/08/2۴ آقای محمد حــوازاده جوآبادی 
فرزند محمود  بشــماره کالسه 009۵ و به شــماره شناسنامه 9۳7 صادره 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴2۴8917۵ نســبت به ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 108/2۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 7۴0  فرعی از 99  
اصلی واقع در  جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه ۴۴1 دفتر ۵67 و سند 22۵7 مورخ 89/10/26 دفترخانه ۳00 مالحظه 

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

۵۵- رای شماره 208۴ مورخ 9۵/08/2۴ آقای حجت اله شمس خوزانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 06۵7 و به شــماره شناسنامه 2829 صادره به 
شماره ملی 11۴1299021 نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام به مســاحت 167/6۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۵۴  
فرعی از 110  اصلی واقع در  صحــرای کک موش اندان بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۳۳767 مورخ 90/0۳/08 دفترخانه 1۳9 مالحظه 

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

۵6- رای شماره 208۳ مورخ 9۵/08/2۴ خانم زینب افتادگان خوزانی فرزند 
قدمعلی  بشماره کالســه 06۵6 و به شماره شناســنامه 1۳62۳ صادره به 
شماره ملی 11۴2۳۵1068 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام به مســاحت 167/6۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۵۴  
فرعی از 110  اصلی واقع در  صحــرای کک موش اندان بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند ۳۳767 مورخ 90/0۳/08 دفترخانه 1۳9 مالحظه 

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

۵7- رای شــماره 2076 مورخ 9۵/08/2۴ خانم فاطمه زهرا گنجی خوزانی  
فرزند برات  بشماره کالسه 0079 و به شــماره شناسنامه 10۴7۴ صادره 
به شــماره ملی 11۴0۳۵7697 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه قدیمی به مساحت ۳۵6/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 122  
فرعی از 8۵  اصلی واقع در  خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند 17۳۳6 مورخ ۵1/06/1۳ دفترخانه 6۳  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵8- رای شماره 207۵ مورخ 9۵/08/2۴ خانم فاطمه خانی  فرزند محمدرضا  
بشماره کالســه 0081 و به شماره شناســنامه ۳00 صادره به شماره ملی 
11۴1۵77208 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت ۳۵6/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 122  فرعی از 8۵  
اصلی واقع در  خوزان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

۴82۵1 مورخ ۵8/0۴/11 دفترخانه 7۳  مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 9
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
59- رای شماره 2077 مورخ 95/08/24 خانم مهشید توکلی خوزانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0080 و به شماره شناسنامه 5854 صادره تهران 
به شماره ملی 0056401973 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
قدیمی به مساحت 356/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 122  فرعی 
از 85  اصلی واقع در  خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند 52529 مورخ 70/08/02 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 1955 مورخ 95/08/23 خانم جمیله شفایی خوزانی  فرزند 
محمدآقا  بشــماره کالســه 0133 و به شماره شناســنامه 197 صادره به 
شماره ملی 1141556456 نســبت به 4/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 188/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 82  فرعی 
از 245  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 41085 مورخ 55/10/15 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

61- رای شــماره 1956 مــورخ 95/08/23 خانم مرجــان کریمی خوزانی  
فرزند عباسعلی بشماره کالسه 0776 و به شماره شناسنامه 1130219496 
صادره به شماره ملی 1130219496 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 188/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 82  
فرعی از 245  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 215507 مورخ 91/11/15 دفترخانه 73  

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

62- رای شــماره 2161 مورخ 95/08/25 خانم عاطفــه ربیعی  فرزند احمد  
بشماره کالسه 0506 و به شماره شناسنامه 19536 صادره به شماره ملی 
1292348798  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 150 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 751   فرعی از 99  اصلی واقع در  جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 17232 مورخ 95/02/29 
دفترخانه 300 و ســند 52742 مــورخ 89/04/09 دفترخانه 108 مالحظه و 

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

63- رای شــماره 2160 مورخ 95/08/25 آقای رســول محمدی جو آبادی  
فرزند احمد  بشماره کالســه 0253 و به شماره شناســنامه 1004 صادره 
به شماره ملی 1140846930  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
108/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 610   فرعی از 111  اصلی 
واقع در  صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 113518 مورخ 78/05/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 0543 مــورخ 95/07/25 خانم انیســه روح اللهی  فرزند 
عبدالحسین  بشماره کالسه 0160 و به شــماره شناسنامه 16688 صادره 
به شماره ملی 1140165739  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
105/71 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3966   فرعی از 87  اصلی 
واقع بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 120107 مورخ 

85/04/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 2136 مورخ 95/08/25 آقای اکبر سعیدیان ورنوسفادرانی 
فرزند محمدباقر  بشماره کالسه 0758 و به شماره شناسنامه 470 صادره 
به شماره ملی 1141012911  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به 
مساحت 260 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 256   فرعی از 116  اصلی 
واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 308 دفتر 585  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 8357 مورخ 95/06/31 خانم زهرا بدیحی جوآبادی  فرزند 

مرتضی  بشماره کالســه 3783 و به شماره شناســنامه 1205 صادره به 
شــماره ملی 1141249146  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
186/21 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 413   فرعی از 113  اصلی 
واقع بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 367016 مورخ 

90/10/26 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شــماره 1992 مورخ 95/08/23 خانم بتول سیاه مرد فرزند حیدر  
بشماره کالســه 0545 و به شــماره شناســنامه 9 صادره به شماره ملی 
1141585219  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 188 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1447   فرعی از 85  اصلــی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 169354 مورخ 85/11/23 

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

68- رای شــماره 3051 مورخ 94/02/31 آقای ســید زلفعلی دادور  فرزند 
لطفعلی  بشماره کالسه 2255 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 
5559771767  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/24 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 655  فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 178438 مورخ 86/12/19 و صفحه 
188 دفتر 187 امالک و صفحه 116 دفتر 509 و صفحه 553 دفتر 117 امالک 

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

69- رای شماره 2038 مورخ 95/08/23 آقای رجبعلی رحیمی اندانی  فرزند 
کرمعلی  بشماره کالسه 1926 و به شماره شناسنامه 62 صادره به شماره 
ملی 1141479672  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و طبقه 
فوقانی به انضمام ثمنیه اعیانی از 13 سهم 6 دانگ   به مساحت 223 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 778  فرعــی از 112  اصلی واقع در صحرای 
ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

389 دفتر 244 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 2041 مورخ 95/08/23 خانم فاطمه طاهری اندانی  فرزند 
رمضان  بشماره کالســه 0828 و به شماره شناســنامه 2912 صادره به 
شماره ملی 5649201706  نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
و طبقه فوقانی به مساحت 223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 778  
فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 433 امالک مالحظه و محرز 

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

71- رای شــماره 2040 مورخ 95/08/23 خانم مرضیه اســماعیلی اندانی 
فرزند ناصر بشــماره کالسه 0827 و به شماره شناســنامه 7482 صادره 
به شماره ملی 1142299732  نسبت به 1 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب 
خانه و طبقه فوقانی به مساحت 223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
778  فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 141 دفتر 606 امالک مالحظه و 

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

72- رای شــماره 2039 مورخ 95/08/23 خانم مریم طاهری اندانی فرزند 
قدمعلی بشماره کالسه 0825 و به شماره شناسنامه 233 صادره به شماره 
ملی 1141351579  نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و طبقه 
فوقانی به مســاحت 223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 778  فرعی 
از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 527 دفتر 433 امالک مالحظه و محرز 

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

73- رای شــماره 1969 مــورخ 95/08/23 آقــای رجبعلــی شــاهین 
ورنوســفادرانی فرزند محمد مهدی بشــماره کالســه 0392 و به شماره 

شناســنامه 2499 صادره به شــماره ملی 1141160773  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 1301  فرعی از 122  اصلی واقــع در صحرای بزمکه وارکمر بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 540 دفتر 581 امالک 

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

74- رای شماره 1968 مورخ 95/08/23 خانم اشرف شاهین فرزند حسین 
بشماره کالسه 0391 و به شماره شناســنامه 5535 صادره به شماره ملی 
1142283380  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
204 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1301  فرعی از 122  اصلی واقع 
در صحرای بزمکه وارکمر بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 543 دفتر 581 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 2000 مورخ 95/08/23 آقای فتح اهلل عسگری فر فرزند یداهلل 
بشماره کالســه 0157 و به شماره شناســنامه 307 صادره به شماره ملی 
1141535203  نسبت به ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 110/32 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1419  فرعــی از 72  اصلی واقع در 
فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 394 

دفتر 15 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 2001 مورخ 95/08/23 آقای کریــم بلوچی فرزند محمد 
علی بشماره کالسه 0757 و به شماره شناســنامه 599 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1290341842  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
265/74 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1565  فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 658517 

مورخ 95/07/19 دفترخانه 416 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 0545 مورخ 95/07/25 آقای جعفر قلی تقی پوردهکردی 
فرزند محمد آقا بشماره کالسه 0336 و به شماره شناسنامه 75 صادره از 
شهرکرد به شماره ملی 4621315730  نسبت به ششــدانگ یکباب انبار به 
مساحت 1507 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 971  فرعی از 75  اصلی 
واقع در صحرای بزمکه وارکمر بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 458 دفتر 242 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 2146 مورخ 95/08/25 خانم شهربانو اسداللهی خوزانی 
فرزند حسنعلی بشماره کالسه 1065 و به شــماره شناسنامه 228 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141482517  نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 435 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
535  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 42375 مورخ 92/01/12 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

79- رای شماره 2149 مورخ 95/08/25 آقای رضا شریفی نیا فرزند محمد 
بشماره کالسه 1066 و به شــماره شناســنامه 19386 صادره از عراق به 
شماره ملی 4722367231  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 435 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 535  فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 42375 

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

80- رای شــماره 2021 مورخ 95/08/23 آقای مهدی علــی اکبری  فرزند 
عزیزاهلل بشماره کالسه 0789 و به شماره شناسنامه 318 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141125498  نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 85/90 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 157  فرعی از 122  
اصلی واقع در صحرای بزمکه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 189849 مورخ 88/03/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
81- رای شــماره 2037 مــورخ 95/08/23 آقــای محمدرضــا شــیروی 
خوزانی فرزند حســین علی بشماره کالسه 0607 و به شــماره شناسنامه 
1130150178 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130150178  نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 63/30 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 568  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکته الزهرا خوزان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 170 دفتر 660 مالحظه 

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

82- رای شــماره 4953 مورخ 95/10/16 آقای مجید عســکری فرزند عطا 
بشماره کالسه 0433 و به شماره شناســنامه 125 صادره از الر به شماره 
ملی 2511206315  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 208 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 394  فرعــی از 118  اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 404 و 488  دفتر 506 

و 501 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 2141 مورخ 95/08/25 آقای بهرام بدیعی خوزانی  فرزند 
سیف اله بشماره کالســه 0614 و به شــماره شناســنامه 303 صادره از 
اصفهان به شماره ملی 1285675800  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 166 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 717  فرعی از 98  اصلی 
واقع در دهکده اســفریز  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

11259 مورخ 93/04/08 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 0880 مورخ 94/07/18 خانم فاطمه رستمی ورنوسفادرانی  
فرزند حسن  بشماره کالســه 0244 و به شماره شناســنامه 471 صادره 
از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141091704  نســبت به 3 دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 245 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 4 و 5  فرعــی از 112  اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 145887 مورخ 82/01/29 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

85- رای شــماره 0879 مــورخ 94/07/18 آقــای اصغــر ابراهیمــی 
ورنوسفادرانی  فرزند اسداهلل  بشماره کالسه 0243 و به شماره شناسنامه 
14773 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140146491  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 245 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 4 و 5  فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 145887 مورخ 82/01/29 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

86- رای شماره 9787 مورخ 95/10/11 خانم زهرا افتادگان خوزانی  فرزند 
نصراله  بشماره کالسه 3598 و به شماره شناسنامه 257 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141239345  نسبت به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 158/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 262  
فرعی از 118  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 110827 مورخ 81/08/21 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
87- رای شماره 9788 مورخ 95/10/11 آقای اکبر شیروی خوزانی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 3596 و به شــماره شناسنامه 93 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141706261  نسبت به 4 دانگ مشــاع از  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 158/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 262  
فرعی از 118  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 110827 مورخ 81/08/21 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.

تاریخ چاپ نوبت اول : 95/11/05
تاریخ چاپ نوبت دوم : 95/11/19

م الف :2617 نبی اله یزدانی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  

تحدید حدود اختصاصی
11/71 شــماره صــادره : 1395/43/325155 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب دکان و فضای مجاور آن به پالک شــماره 13/652 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حاج محمود 
ترک الدانی ولد مرحوم حاج کریم در جریان ثبت است و نامبرده به موجب 
رونوشت وقف نامه شماره 3174-1311/12/25 دفترخانه 5 سابق اصفهان 
مورد ثبت را وقف نموده و تولیت آن را به اداره اوقاف اصفهان واگذار نموده 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبــت و تقاضای نامه شــماره 95/908667-

95/10/5  تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 95/11/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار: 1395/11/5 م الف: 33990 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان  )181 کلمه، 2 کادر(
مزایده

10 شــماره نامــه: 9510116839100941 شــماره پرونــده:  /614
9309980352300887 شماره بایگانی شعبه: 950053 اجرای احکام شعبه 
11 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950070 
اجرایی 11 له خانم لیال جمشیدی با وکالت آقای صدرالدین اکبری علیه آقای 
ماشــااله- حمید- فرح- مهناز- اعظم- محبوبه- مجید همگی موسویان به 
خواســته مطالبه مهریه مبلــغ 188/577/194 ریال وجه نقــد مهریه و مبلغ 
5/957/315 ریال به عنوان خسارت دادرسی و 4/000/000 ریال حق الوکاله 
و مبلغ 9/428/860 ریال حق اجرا و مبلغ 380/000 ریال هزینه نشــر آگهی 
و مبلغ 2/000/000 ریال هزینه کارشــناس جمعًا مبلغ 210/343/369 ریال 
در حق محکوم له جلســه مزایده ای جهت فروش اموال زیــر برگزار نماید: 
1- 16/827 حبه از 72 حبه از منزل مســکونی واقع در اصفهان زینبیه محله 
سودان کوچه شبنم )شماره 27( انتهای بن بســت طالقانی پالک 47 حسب 
نظریه کارشــناس خانه مســکونی یک طبقه قدیمی به صورت ششــدانگ 
عرصه حدود 150 متر مربع و اعیانی جمعــًا حدود 120 متر مربع بانضمام 
زیرزمین انباری فاقد سند رسمی متعلق به خوانده مشتمل بر حال و 2 اتاق 
و آشپزخانه و ســرویس بهداشتی کنار حیاط سیســتم گرمایش بخاری و 
سیستم سرما کولر می باشد و با قدمت باالی 30 سال کلنگی خالی از سکنه 
به صورت متروک می باشد حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که 
این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده اســت بر اساس نظریه کارشناس 
رســمی دادگســتری ارزش 72 حبه 900/000/000 و ارزش 16/827 حبه 
210/343/369 ریــال ارزیابی و برآورد می گردد متقاضیــان می توانند 5 
روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شــرکت 
در مزایده و خرید در تاریخ 95/11/27 ساعت 11 صبح در دفتر این اجرا واقع 
در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر 
شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شــروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری واریز نمایند.  م الف: 33498 اجرای احکام شعبه 

11 دادگاه خانواده اصفهان)324 کلمه، 4 کادر(
مفاد آراء

10/600 آگهــی مفــاد آرا قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در ادراه ثبت اسناد 

و امالک زواره
آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 
مســتقر در اداره ثبت اســناد و امــالک زواره صادر گردیــده و در اجرای 
ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه های 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ 
نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند، اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- رای شــماره 139560302021000114 مــورخ 95/09/28 -آقــای 
غالمرضا نجار حسینی فرزند علی به شماره ملی 1189549689 ششدانگ 
یک باب مغازه احداثی بر روی قسمتی از پالک 657 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 19/73 متر مربع 

خریداری رسمی از آقای مصطفی جمالی . 
2- رای شماره 139560302021000120 مورخ 95/10/26 - خانم اعظمه 
تهرانی پــور فرزند علی به شــماره ملی 1189539241 ششــدانگ یک باب 
ساختمان در حال ساخت احداثی بر روی قسمتی از پالک 2530 فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان، گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به 

مساحت 230/10 متر مربع خریداری رسمی از خانم معصومه روشنی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/20 

 م الف: 397 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مزایده

10/99 شــعبه 13 اجرای احکام مدنی در نظر دارد مزایده ای در خصوص 
کالسه 200/95 ج 13 له عصمت و کبری و ایران همگی جعفریان دهنوی علیه 
مهدی، حسین علی، حبیبه و رضا همگی جعفریان دهنوی به آدرس اصفهان 
خیابان امام خمینی دهنو خیابان فتح المبین جنب بن بســت گلســتان منزل 
مهدی جعفریان مبنی بر فروش ماترک متوفی علی محمد جعفریان واقع در 
اصفهان فلکه دانشگاه صنعتی خیابان محله دهنو کوچه شهید قاسم مشهدی 
بعد از مسجد حسن دالک روبروی سوپر قاسمی منزل جعفریان این گونه که 
بهای حاصل از فروش 2 دانگ بین ورثه ) عصمت کبری ایران و حبیبه همگی 
جعفریان( و بهای حاصل از فــروش 3/5 داگ بین ورثه ) مهدی جعفریان( و 
بهای حاصل از فروش نیم دانگ به ورثه دیگر ) بتول سلیمانی پور( تقسیم و 
پرداخت می گردد در روز 5 شنبه مورخ 95/11/21 در ساعت 8 تا 9 صبح در 
محل این اجرا ) اصفهان خیابان نیکبخت باالتر از ساختمان دادگستری جنب 
بیمه پارسیان ساختمان اجرای احکام شــعبه حقوقی دادگستری اصفهان 
طبقه سوم واحد 6( که اکنون در تصرف مهدی جعفریان می باشد با وصف 
کارشــناس ذیل الذکر برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10 درصد 
قیمت پایه جلسه مزایده شــرکت نمایند دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه های اجرای به نســبت تقسیم خواهد شد. اوصاف ملک بر 
اساس نظر کارشناس: ملک موصوف با مســاحت عرصه 260 متر مربع و 
اعیان جمعًا حدود 350 متر مربع در دو قسمت شمال و جنوب می باشد، در 
قسمت جنوب حیاط حدود 6 متر مربع مسقف با دال پیش ساخته بتنی و یک 
سرویس بهداشتی و یک مغازه حدود 25 متر مربع فاقد سابقه حقوق تجاری 
با درب ورودی به گذر جنوبی در پخ و یک درب حیاط دارای سازه به صورت 
دیوار باربر و سقف دال بتنی پیش ساخته و نمای داخلی و اندود رنگ و درب 
بیرونی پروفیل آهنی می باشــد و در قسمت شمال ســاختمان مسکونی به 
صورت دو طبقه ) حدود 320 متر مربع( با سازه دیوار باربر چند ستون بتنی 
در وسط سقف تیرچه بلوک و دال بتنی پیش ساخته و قدمت حدود 22 سال که 
طبقه زیر زمین به صورت تیغه بندی و فاقد نازک کاری و طبقه همکف با نمای 
داخلی اندود، گچ و رنگ و کف موزائیک درب و پنجره بیرونی آلومینیومی و 
درب داخلی چوبی آشپزخانه کابینت فلزی و بدنه کاشی سرویس ها کاشی 
 سرامیک سیســتم ســرمایش کولرآبی و گرمایش بخاری و نمای بیرونی 
) تراس سنگ( و بقیه فاقد بنا می باشد ملک دارای انشعابات آب و برق گاز می 
باشد با عنایت به موارد فوق موقعیت و حمل ملک مساحت عرصه و اعیانی و 
بازار حاکم بر عرضه و تقاضا ارزش کل دانگ و عرصه و اعیان ملک مذکور 
برابر 3/120/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. م الف: 30454  اجرای 

احکام شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )483 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/34 شــماره ابالغنامــه: 9510100354307080 شــماره پرونــده: 
9509980358401038 شماره بایگانی شــعبه: 951305  شاکی خانم لیال 
کرمی شــکایتی به طرفیت  جواد صادقی  به اتهام خیانت در امانت نسبت به 
یک فقره چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو  اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 
اتاق 458  ارجاع و به کالســه 951305  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1396/2/16 ساعت 9 صبح تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن 
متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:33405 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 

جزایی سابق( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/35 شــماره ابالغنامــه: 9510100354307063 شــماره پرونــده: 
9509980360400075 شــماره بایگانــی شــعبه: 951319  در خصوص 
گزارش علیــه مصطفی اورنگی خورزوقــی به اتهام جعل مهــر و امضا که 
جهت رســیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 4 اتاق 458  ارجاع و به کالسه 951319  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1396/2/11 ساعت 9 صبح تعیین شده اســت که به علت مجهول المکان 
بودن متهم  و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:33406 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی 

سابق( )144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/36 شــماره ابالغنامــه: 9510100350209506 شــماره پرونــده: 
9509980350200503 شــماره بایگانی شــعبه: 950614  خواهان  رضا 
دهقانی  دادخواســتی به طرفیت  خواندگان ابوالقاســم ذوالفقاری و حسین 
نصر به خواســته الزام به تنظیم ســند رســمی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهــان خ چهار باغ باال  خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان  طبقه 3 اتاق شماره 304  
ارجاع و به کالســه 9509980350200503 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1396/01/29 و ســاعت 12 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده حســین نصر فرزند مهدی  و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:33418 شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/37 شــماره ابالغنامــه: 9510100351410923 شــماره پرونــده: 
9509980351400903 شماره بایگانی شعبه: 951010  خواهان سید مجید 
عسگری کرچگانی  دادخواستی به طرفیت  مجید حسینی اخوان و آقای حامد 
علیخانی  به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
 به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق 323  ارجاع و به کالسه 951010  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  96/1/21 و ســاعت 11 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:33398 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/72 شــماره صــادره: 1395/43/325431 نظــر به اینکه ســند مالکیت 

ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 3494 فرعی از 16 اصلی  واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 203437 در صفحه 278 دفتر امالک جلد 891 به نام رضا 
شریفی تحت شماره چاپی مسلسل 0043332 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است ســپس خانم محترم ابراهیمی آفارانی احدی از وراث رضا شریفی با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 23580 مورخ 95/10/27 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود  آن ذیل شــماره 12004 مورخ 
95/10/26 به گواهی دفترخانه 167 اصفهان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند 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 نرســید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 34039 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان)234 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/38 شــماره ابالغنامــه: 9510100350308980 شــماره پرونــده: 
9509980350300601 شماره بایگانی شــعبه: 950739  خواهان/ شاکی  
ابراهیم حسنی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم علی حیدری به خواسته 
اســترداد مال) منقول( و مطالبه خسارت دادرســی و تایید انفساخ قرارداد  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 305  ارجاع و به کالسه 9509980350300601 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1396/01/19 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  علی حیدری  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:33419 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/39 در خصــوص پرونده کالســه 907/95 خواهــان عبدالکریم تقوی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال ســند خط موبایل  به طرفیت آیدا شاهی 
بوشهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/1/19  
ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه 
سپهســاالر ابتدای خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک  شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:33487 شــعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/618 شــماره صــادره : 1395/43/324026نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 3327 فرعی از 25/471/1 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان 
به نام ناصر باباشاهی فرزند عباسعلی و شریک مفروز و در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 95/11/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1395/11/05 م الف: 

33869 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
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مسمومیت کودک 6 ماهه با گاز 
مونوکسید کربن

توقیف محموله های قاچاق برنج 
در استان اصفهان

آزادی۴0 مددجو ازکانون
 اصالح وتربیت در9ماهه امسال

مســئول روابط عمومی اورژانس اصفهان گفت: کودک 6 ماهه ای 
که با گاز مونوکسید کربن در ملک شهر اصفهان مسموم شده بود، 

به بیمارستان امام حسین)ع( انتقال یافت.
عباس عابدی  از مســمومیت یک کــودک 6 ماهه بــه علت گاز 

مونوکسید کربن در ملک شهر اصفهان خبر داد.
وی افــزود: یــک مــورد مســمومیت کــودک 6 ماهه بــا گاز 
مونوکسیدکربن به علت دودکش نامناسب آبگرمکن یک منزل در 

ملک شهر اصفهان به اورژانس اصفهان اطالع  داده شد.
 مســئول روابط عمومی اورژانس اصفهان تصریح کرد: بالفاصله 
بعد از اطالع کامل از این خبر، نیروهای اورژانس اصفهان به منزل 
مذکور اعزام شــدند.  وی در پایــان تاکید کرد: پــس از معاینات 
اولیه توســط نیروهای اورژانس اصفهان کودک مســموم شده به 

بیمارستان امام حسین)ع( برای امدادرسانی و درمان منتقل شد.

 فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در دو شهرستان نطنز و 
شهرضا محموله های قاچاق برنج کشف و ضبط شد.

سرهنگ حمید امیرخانی اظهار داشــت: ماموران انتظامی مستقر 
در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون کشــنده که 
از جنوب کشور به مقصد شــمال در حرکت بود، مشکوک و برای 

بررسی بار و مدارک مربوطه آن را متوقف کردند.
 وی ادامه داد: در بازرســی از این کامیون، ۲۳ تن برنج قاچاق فاقد 

هرگونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا بیان داشت: ارزش این محموله 
توسط کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعالم 
شده اســت. وی ادامه داد: در این خصوص راننده کامیون دستگیر 

و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

 سرپرســت کانون اصالح و تربیت اصفهان از آزادي 4۰ مددجو در 
9 ماهه امسال خبر داد.

جوادی سرپرســت کانون اصالح و تربیت اصفهان ضمن اعالم این 
مطلب افزود: در 9 ماهه ســال جاری تعداد ۱۲نفر از مددجویان از 
آزادی مشروط، ۵  نفر با اعمال ماده نود ،۱۰نفر با استفاده از تعلیق 
مجازات و ۱۳نفر با اســتفاده از عفو از کانون اصــالح و تربیت آزاد 
شدند.  وی در ادامه افزود: یکی از سیاست های جدی و مهم کانون، 
پیگیری امور قضائی و اســتفاده از اهرم های قانونی است که بتوان 

این قشر به خطا رفته را به کانون گرم خانواده  بازگرداند.
جوادی در پایان گفت: مســئوالن بخش های مختلف کانون اعم از 
فرهنگی، اشتغال، مددکاری، روان شناســی و سایر بخش ها تمام 
تالش خود را برای خدمــت به مددجویان نموده تــا با برنامه های 

اصالحی و تربیتی زمینه آزادی آنها را فراهم سازند.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
قیمت خرید سربازی به صورت نقد و اقساط اعالم شد

ناجا

قیمت خرید سربازی به 
صورت نقد و اقساط اعالم شد

انســان ها هر روز که چشم بر دنیا  سعید نریمانی
می گشایند و روز جدیدی را آغاز 
می کننــد در انتظار رویدادهای جدیدی هســتند . بهتر  
اســت بگوییم هر روز رویدادهای جدیدی چشــم انتظار 
انسان اســت. تلخ یا شــیرین ،خوشــایند یا ناخوشایند، 
پیش بینی شده یا غیر قابل پیش بینی، همه و همه تاریخ 
روزمره ما را رقم می زند. رخدادهــا روزانه گاه به صورت 
شــخصی و گاه در ســطح اجتماعی به وقوع می پیوندد . 
کشــور و زندگی  ما هم از این قاعده جدا نیســت و هر از 
گاهی از رســانه های جمعی خبری ناگوار به گوشــمان 
می رسد که ســبب آزردگی خاطرمان می شود. مسلما از 
بین رفتن هر انســانی به علت حوادث تلخ ناراحت کننده 
اســت و مرگ هموطنان  ناراحت کننــده تر.پیش از این 
بیماری ها یــا حوادثی چــون زلزله عامــل از بین رفتن 
انسان ها بود و در گوشه وکنار جهان عده بی شماری را به 
کام مرگ می کشــید.گاه انســان نماهایی در طول تاریخ 
 پیدامی شــدند و بــا قصــد و غــرض های شــخصی و 

منفعت طلبانه جان و مال عده ای بی گناه را بازیچه امیال 
خود می ســاختند.  با پیشــرفت دانش بشــر بسیاری از 
بیماری ها درمان شد و برای حوادث غیر قابل پیش بینی 
چاره هایی اندیشیده شد. دنیا به ســمتی پیش رفت که 
جان یک انسان ارزش زیادی نســبت به گذشته یافت  و 
قشرهای بی شماری در همه جای دنیای برای زندگی بهتر 
همنوعان خود دلیرانــه تالش کردند.  قشــرهایی چون 
پزشکان و پرستاران که برای نجات بیماران می کوشند یا 
خلبانان و یا ســربازان که از مرزهای  یک کشور محافظت 
می کنند تا عده ای با آسودگی سر بر بالین بگذارند و البته 
آتش نشــانان. در کشــور ما هم از  این قشــرهای فداکار 
بی شمار یافت می شود؛ رادمردانی که شرط جوانمردی را 
در عمل به اجــرا می گذارند و از فدای جان خود ترســی 

ندارند.
 کشــور ما متاســفانه هر از گاهــی صحنه یــک حادثه 
دلخراش اســت. از حوادث هوایی و تصادف های جاده ای 
بگیرید تا برخورد قطار و ســرنگونی اتوبوس همه و همه 

عاملی بوده اســت برای از بین رفتن هموطنان ما. اگر در 
چند ماه اخیر ببیننــده اخبار بوده اید حتمــا با حوادث 
اتفاق افتاده آشنا هســتید . مرگ زائران امام رضا )ع( در 
ســمنان، واژگونی اتوبوس حامالن سربازان تازه ترخیص 
شده در کرمان، ســقوط هواپیما در تهران و البته ماجرای 
ساختمان پالسکو و شــهادت دردناک آتش نشانان جان 
برکف نمونه ای از حوادث جمعی در کشــور ماست .هنوز 
دلمان داغ یک حادثه را دارد که خبــر حادثه ای دیگر به 
گوشمان می رسدگویا خود را برای حوادث دردناک آماده 
کرده ایم و منتظر حوادث جدید تر هســتیم. اگر به یک 
حادثه خوب دقت کنیــم علت اصلــی آن را می توان در 
سهل انگاری و بی توجهی یافت. گاه یک حادثه بی اهمیت 
در اثر سهل انگاری تبدیل به فاجعه ای دردناک می شود.

پس از وقوع حادثه تازه عده ای از خواب غفلت بیدار شده 
و به تکاپو می افتند. برخی از مســئوالن که خیلی ســاده 
از فجایع می گذرند و گوشــزد می کنند که این وقایع را 
پیش بینی می کرده اند و حال چرا پیشــگیری نکرده اند 
خدا می داند. برخــی دیگر خود را بی تقصیــر جلوه داده 
و علت فاجعــه را به اشــخاص و گروه هــای  دیگر ربط 
می دهند، عــده ای در صحنه حادثه حضــور می یابند و 
مصاحبه ای انجام می دهند و عکســی با آسیب دیدگان 
می گیرند و کم کم داستان فراموش می شود. در این میان 
نکته مهم خون مردم بی گناه اســت کــه بی علت ریخته 
می شود . از مسئوالن که بگذریم به گروه کثیری از مردم 
مشتاقمان می رسیم که حاضران پرو پا قرص رویدادهای 
شهری هستند، از یک صحنه تصادف جزئی گرفته تا یک 
آتش ســوزی مهیب! عده ای از مردم ما در همه صحنه ها 
حضور پررنگ دارنــد و با دقت و حوصله تمام، مشــغول 
ارزیابی اتفاق هستند. به یمن گوشــی های هوشمند که 
امروزه به وفور در اختیار همه مردم است ،هیچ صحنه ای 
از دســت حاضران در نمی رود! صحنه اعــدام ، تصادف، 
ناهنجاری های اجتماعی، نــزاع های خیابانی و مواردی از 
این قبیل سوژه روزانه بسیاری از مردم است . کمتر کسی 
به فکر نجات و امداد رسانی اســت و کسی خود را درگیر 
اتفاق نمی کند . در عوض فیلم ها و تصاویر شکار شده را در 
صفحات اجتماعی پخش می کنیم و برای فاجعه دیدگان 
درخواســت الیک می نماییم! »ای که دســتت می رسد 
الیکی بکن؛» مثال مناســبی برای اقدامات  برخی از این 
هموطنــان هنرمند اســت! اگر  به تصاویر آتش ســوزی 
پالســکو دقت کنید خیل عظیــم مشــتاقان موبایل به 
دســت را می بینید که حتی راه را برای نیروی های امداد 
بســته اند! و در عین حال آرزوی سالمتی آسیب دیدگان 
را دارند. به هر روی، ســاختمان  پالســکو هم به دســت 
فراموشی سپرده می شود اما یاد آتش نشانان جان فشان 
هرگز ازخاطر مردم ما نمی رود. فاجعه پالســکو به تاریخ 
فجایع کشور اضافه شد و داغ جدیدی بر دل همه ایرانیان 
افزود و حال ما می مانیم و انتظار بــرای فاجعه ای دیگر؛ 

جلساتی که همچنان دیر برگزار می شود!

دوربینی برای شـکار ایثـار

یک عضــو هیئت رییســه کمیســیون تلفیق الیحه 
بودجــه 96 از مصوبه این کمیســیون در مورد تعیین 

میزان جریمه غایبان سربازی خبر داد.
علی کاظمی اظهار کرد: در جلســه کمیسیون تلفیق 
بخش های دیگری از درآمدهای بودجه سال 96 مورد 
بررســی قرار گرفت؛ از جمله در بنــد )د( تبصره ٧ در 
خصوص درآمدهای ناشــی از تولید و عوارض واردات 
انواع سیگار، الیحه دولت حذف شد و به جای آن ماده 

٨٨ قانون برنامه ششم به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس تبصره ٨ مقرر شــد که به منظور 
کنتــرل و بهینــه کــردن آب مصرفــی، کنتورهای 
هوشمند نصب شود و از کشــاورزان هزینه ای دریافت 

نشود.
این عضو هیئت رییسه کمیســیون تلفیق بودجه 96 
خاطرنشان کرد: خرید خدمت ســربازی برای غایبان 
بیش از هشت سال به صورت نقد و اقساط نیز تصویب 
گردید و تغییــری هــم در الیحه دولت داده نشــد. 
براساس بند )ب( تبصره ۱۱ میزان جریمه ها )به ریال( 

به شرح زیر است:
زیر دیپلم یکصد میلیون ریال

دیپلم یکصد و پنجاه میلیون ریال
فوق دیپلم دویست میلیون ریال

لیسانس دویست و پنجاه میلیون ریال
فوق لیسانس سیصد میلیون ریال

دکترای پزشکی سیصد و پنجاه میلیون ریال
دکترای غیر پزشکی چهارصد میلیون ریال

پزشکان متخصص پانصد میلیون ریال.
کاظمــی در پایان اظهار کــرد: همچنین بــا مصوبه 
کمیســیون تلفیق 96 درخصوص درآمــد حاصل از 
یارانه ها مطابق قانــون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 
۱۳٨٨/۱۰/۱۵به دولت اجازه داده می شود در سال 96 
مبلغ چهارصد و هشــتاد هزار میلیارد ریال درآمد از 
اصالح قیمت کاالها و خدمــات موضوع قانون مذکور 

داشته باشد.

 از مسئوالن 
که بگذریم به 

گروه کثیری از 
مردم مشتاقمان 

می رسیم که 
حاضران پرو پا 

قرص رویدادهای 
شهری هستند، از 

یک صحنه تصادف 
جزئی گرفته تا 

یک آتش سوزی 
مهیب!
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پیشنهاد سردبیر: 
چه کارهایی را در سنگاپور نباید انجام داد؟

6شهر زیبای دنیا که قبل از مرگ باید ببینید
نیویورک، لندن، پاریس، رم  و  توکیو شهرهایی هستند که هر کسی دوست دارد حداقل برای یک بار هم که شده آنها را ببیند؛ اما صدها شهر دیگر در مناطق دیگر دنیا 

هستند که واقعا ارزش دیدن دارند. برای اینکه این موضوع را به شما ثابت کنیم، لیست ۶ شهری که قبل از مرگ باید ببینید را برایتان آورده ایم. با ما همراه باشید:

جمــع آوری دالیلی که چرا باید به شــهر اســتانبول در 
ترکیه سفر کنید، اصال کار سختی نیست. این شهر آنقدر 
جاذبه های گردشگری دارد که از این نظر یکی از بهترین 
شهرها برای سفر است. عالوه بر این از این شهر به عنوان 

دروازه اتصال شــرق و 
غرب هم یاد می شود. 
تاریخچه این شــهر به 
سال ۶۶۰ قبل از میالد 
مســیح بر مــی گردد 
و همین کافی اســت 
تا مطمئن شــوید چه 
فرهنــگ و تاریخی در 

پس خود دارد.

استانبول ترکیه 

1

در حال حاضر این شــهر بیشــتر به دلیل حرف هایی که در 
مورد فرود نیروهای ماورایی و ناشناخته درسال ۱۹۴۴ برای 
نجات زمین در این شهر اتفاق افتاد، شناخته شده است. شهر 
نرماندی همچنین به طرز وحشــتناکی زیباست و بازدید از 

Mont St-  صومعــه
Michel به تنهایی کافی 
است تا بخواهید نرماندی 

را ببینید.
عالوه بــر آن ســواحل 
زیبــا، روســتاهای آرام 
ارزشــمند  موزه های  و 
زیادی در این شهر وجود 

دارد.

نرماندی فرانسه
3

فلورانــس واقعا زیبا و رویایی اســت و با قــدم زدن در 
خیابان های آن احســاس می کنید کــه در حال قدم 
زدن در یک تابلوی نقاشی هستید. این شهر فوق العاده 

رمانتیک است و هر چیزی 
کــه در فیلم های دیســنی 
یاد گرفته ایــم، در فلورانس 
رنگ واقعیت می گیرد.از هر 
کسی که یک بار به فلورانس 
سفر کرده بپرسید سفرتان 
چطور بوده تا برای شــما از 
زیبایی و غذای آن، یک روز 

کامل حرف بزند.

فلورانس ایتالیا

5

ریودژانیرو یکی از زیباترین شــهرهای دنیا و ســومین 
شهر بزرگ آمریکای جنوبی است.

 اگر از آن دسته افرادی هســتید که خیلی اهل مطالعه 
انــد و از هــر فرصتی 
برای این کار اســتفاده 
می کننــد، بد نیســت 
ریودژانیــرو  بدانیــد 
کتابخانه  بزرگ تریــن 
آمریکای التین را دارد 
)هشــتمین کتابخانــه 
بزرگ دنیا. کافی است 
بــه بــوی کتــاب فکر 

کنید!(

ریودژانیرو  برزیل 

2

شــهر لیســبون که پایتخت کشــور پرتغال اســت، 
قدیمی ترین شــهر اروپای غربی و حتی کمی قبل تر از 

لندن و پاریس است.
 لیســبون آنقدر زیباســت که نیازی بــه اثبات کردن 

بقیــه بــه   چیــزی 
ندارد. 

تقریبــا هــر نمــا و 
گوشــه ای از این شهر 
نفــس  ای  منظــره 
گیر دارد. یــک بار به 
لیسبون سفر کنید تا 
برای همیشه عاشقش 

شوید.

لیسبون پرتغال

4

 آمستردام شــهر بندری زیبایی اســت که محبوبیت زیادی 
 بــه دلیــل زندگــی پــر هیاهــوی شــبانه اش دارد و 
همچنین یکی از خوشــمزه ترین خوراکی هــای دنیا را به ما 

داده است. 
دونات در این شهر برای 
اولیــن بار اختراع شــد! 
این شهر به تعداد آدم ها، 
کافی شاپ ها و کافه های 
مختلــف زیبایــی دارد. 
ساختمان های  معماری 
نظیراست  بی  آمستردام 
و قدمتــی بــه بلنــدای 

صدها سال قبل دارد.

آمستردام هلند

۶

دیدنی ها

به »کاســا باتلو« خانه ای جادو ای می رویم. خانه ای که برای 
شکل گیری سقف آن، از اســتخوان های اژدها استفاده شده 
و برای اینکه شــبیه به اســتخوان های بدن انسان باشد، هیچ 
گوشــه و زاویه ای در آن دیده نمی شــود. پر از منحنی های 
زیباســت و با کاشــی های آبی رنگ تزئین شــده است. انگار 
این خانه از آسمان و از پشــت اژدهایی به درون دریا افتاده تا 
رنگ آبی را به خود بگیرد و دست آخر هم یک انسان آن را در 
آغوش بکشد و در گوشه ای از اســپانیا کز کند تا به این شکل 
درآید؛ بنابراین با ما همراه باشید تا سری به این خانه جادویی 

و شاهکار معماری کاسا باتلو بزنیم.
حاال اگر قبول کنیم که طبق افسانه های محلی، یک کشیش 
در اینجا اژدهایی را کشــته، پس باید روی ســقف ساختمان، 
فلس های بدن اژدهــا و برآمدگی های ســتون فقرات او قرار 
داشته باشد و چهار دودکش هم البد برای خروج دود از دهان 

اوســت! برای تزئین پنجــره های ســاختمان از مرجان های 
دریایی اســتفاده شــده و از آرواره ماهی های غول پیکر برای 

تراس های طبقات بهره برده اند.
 با معماری حیــرت انگیزی که این خانه دارد تنها ســحر یک 
جادوگر می توانســته آن را بســازد نه یک معمار؛ اما واقعیت 
این اســت که معمار خوش ذوق و مدرنیست اسپانیایی به نام 
»آنتونی گودی« ، یک بلوک آپارتمانی را در سال های ۱۹۰۵ 
 تا۱۹۰۷ به این شکل بازســازی کرده و به افتخار صاحب خانه 
»کاســا باتلو« نامیــد. از لحظــه ورود به خانه، جــادوی این 
شاهکار معماری شما را محو تماشــا می کند. این ساختمان 
که کاســا باتلو ) Casa Batlló ( نام دارد و در میراث جهانی 
یونسکو هم به ثبت رسیده در مرکز شهر بارسلونا قرار گرفته و 
توریست های زیادی برای بازدید و گم شدن میان منحنی های 

آرامش بخش آن به اینجا می آیند.

به آپارتمان جادوگرها خوش آمدید!

دانستنی ها

حمل مواد مخدر
چه توریست باشــید و چه شهروند این کشــور، به محض 
اینکه وارد ســنگاپور می شــوید اولین چیــزی که چک 
می  شــود مواد مخدر اســت. حمل داروهای کنترلی هم 
غیرقانونی است. مجازات اعدام در ســنگاپور قانونی است 

که برای قاچاق مواد مخدر اتخاذ می شود.

صحبت درباره مسائل سیاسی
مسائل سیاسی از موضوعات بسیار حساس در سنگاپور هستند. از 
افراد محلی در سنگاپور سوال کنید، آنها به شما خواهند گفت که 
بحث سیاسی و انتقاد از دولت در مأل عام، غیر قانونی است . شاید 
بعضی از راننده تاکسی ها درباره اینکه راجع به رهبران سیاسی چه 
فکر می کنند شروع به صحبت کنند که اگر تحت آژانس خاصی 

هستند بهتر است نظرات خود را مطرح نکنند.

آشغال ریختن
آشــغال ریختن از معمول ترین جرایم در این کشور است. 
در سنگاپور حتی اگر آشغالی به اندازه یک نخود هم روی 
زمین بیندازید جریمه خواهید شــد. تخلف کنندگان باید 
لباس نارنجی رفتگران را پوشــیده و در روز روشن به تمیز 

کردن خیابان های شلوغ شهر بپردازند.

عادت های بد در استفاده از سرویس های بهداشتی
اگر عادت ندارید که بعد از اســتفاده از سرویس بهداشتی 
ســیفون را بکشید در ســرویس های بهداشــتی سنگاپور 
تابلوهایی است که به شــما یادآوری می کند که حتما این 
کار را انجــام دهید؛ بنابرایــن از این قوانیــن تبعیت کنید 

وگرنه مجبور به پرداخت جریمه می شوید.

نوشتن روی دیوارها
خط کشــیدن روی در و دیوارهای شــهر و اسپری کردن 
رنگ بر هــر چیزی که متعلق به شــما نیســت به عنوان 
خراب کاری تلقی می شــود. تخلف کننــدگان به غیر از 
مجازات زندان و پرداخت جریمه، با مجازات شــالق با نوع 

خاصی از نی های سنگاپور هم مواجه می شوند.

آدامس جویدن
آدامس های جویده شده که دور انداخته می شوند 
می تواننــد همه جــا را کثیف کنند کــه نیازمند 
نیروی انســانی و هزینه زیاد بــرای پاک کردن لکه 
این آدامس هــا از مکان هــای عمومی اســت. در 
شهر تمیزی مثل ســنگاپور، همه دوست دارند که 
مکان های عمومی تمیز باشد. هر کسی که آدامس 
جویده شده را در جایی بچســباند مشمول جریمه 
خواهد شــد. در مغازه های ســنگاپور آدامس پیدا 
نمی شود پس شما هم سعی نکنید که با خود آدامس 
به آنجا ببرید چون به جرایم قاچاق محکوم می شوید 

که مجازات زندان و جرایم سنگین دارد.

خوردن یا آشامیدن در مترو
سیســتم حمل و نقل عمومی ســنگاپور بســیار کارآمد اســت. 
مسافران تازمانی که در قطار یا ســکوها هستند اجازه مصرف غذا 
و آشامیدنی را ندارند. حتی اگر به شدت گرسنه یا تشنه هم باشید 
باز هم این قانون برقرار است. یکی از چیزهایی که آوردنش به قطار 
ممنوع محسوب می شود میوه دورین است که به دلیل بوی زیاد، 

حمل آن در مترو ممنوع است.

چه کارهایی را در سنگاپور نباید انجام داد؟

سنگاپور کشــوری تمیز و با نظمی اســت که دلیل آن بیشــتر قوانین 
سختگیرانه ای است که توسط دولت این کشور اتخاذ شده است. اگر قصد 
ســفر به این کشــور را دارید باید خود را با قوانین این محل تطبیق دهید 
چون در غیر این صورت به راحتی جریمه خواهید شد. رعایت نکردن این 
قوانین باعث تخلف و مجازات قانونی می شود. با ما همراه شوید تا شما را تا 

حدودی با ممنوع شده های این کشور آشنا کنیم.
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پیشنهاد  سردبیر:
گاوخونی چشم  انتظار تصمیمات کالن کشوری

اهدای 2 تن علوفه به پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی اصفهان

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

۳۵ واحد صنعتی اصفهان تحت پاالیش 
آنالین اداره کل محیط زیست هستند

یک دوســتدار طبیعت 2 تن علوفه برای تغذیه وحوش پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی اهدا کرد.

مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: این مقدار علوفه را مدیر یک شــرکت خصوصی 
کشت و صنعت به پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 
اهدا کرده است. وی افزود: ارزش تقریبی این مقدارعلوفه حدود 
2 میلیون و ششصد هزار تومان است که به وسیله این دوستدار 
طبیعت به حیات وحش پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله 

قاضی اصفهان اهدا شد.
 ازابتدای تابســتان امسال و به  دلیل شــرایط خشکسالی حاکم 
بر منطقه، خیران و دوســتداران طبیعت در اســتان و سراسر 
کشور برای تعلیف وحوش مناطق تحت مدیریت محیط زیست 
اصفهان بخصــوص پارک ملــی و پناهگاه حیــات وحش کاله 
قاضــی، علوفه هایــی را نذرکرد ه اند. پارک ملــی کاله قاضی با 
مساحتی حدود 50 هزار هکتار در منطقه جنوب شرقی اصفهان 

واقع شده است.

 مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان گفت: واحدهای صنعتی 
از نظر آالیندگی به شــکل مداوم پایش می شوند و هم اکنون ۳5 
واحد صنعتی تحت پاالیش آنالین اداره حفاظت محیط زیســت 

هستند.
حمید ظهرابی، با بیان اینکه دیوان محاســبات و سازمان بازرسی 
همکاری نزدیکی با محیط زیست در بررسی عملکرد دستگاه های 
مختلف در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان داشته است، 
اظهار داشت: استفاده از شیوه های نوین برای پایش آنالین صنایع 
و نصب در خروجی واحدهای صنعتی از اولویت های ما بوده است 
و بر این اساس واحدهای صنعتی مکلف شدند روی خروجی های 
خود تجهیزاتی نصب کنند و بر این اســاس همواره تحت نظارت 

سازمان هستند.
وی افزود: بدین ترتیــب واحدهای صنعتی از نظــر آالیندگی به 
شــکل مداوم پایش می شــوند و ۳5 واحد صنعتی تحت پاالیش 

آنالین محیط زیست هستند.
محیط زیست اصفهان در پایش شبانه تصادفی در کشور 

رتبه اول را داشته است
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه محیط زیست 
اصفهان در پایش شــبانه تصادفی در کشــور رتبه اول را داشته 
اســت، تاکید کرد: از میان واحدهای صنعتــی آالینده،  ۷2 مورد 
 در سال ۹2 اخطار دریافت کردند و مواردی هم که کم توجهی یا 
بی توجهی به اخطارها نشان دادند به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۷0 واحد صنعتی آالینده در سال ۹2، ۳25 
مورد در ســال ۹۳، ۷۱2 واحد در ســال ۹۴ و 5۱5 واحد آالینده 
صنعتی و خدماتی آالینده محیط زیســت در سال ۹5 به مراجع 

قضائی ارجاع شدند.

اخبار

احمد شــهبازی، دربــاره وضعیــت فعلی تــاالب گاوخونی 
اظهارداشــت: در وضعیت کنونی کویر در حال پیشــروی در 
طول تاالب گاوخونی اســت به نوعی که گستردگی نمک به 
طرف شمال تاالب نیز کشیده شده و به مرور پوشش گیاهی 
شمال نیز همانند منطقه جنوبی گاوخونی در معرض خطر قرار 
گرفته است.وی با بیان اینکه وضعیت فعلی تاالب گاوخونی در 
اثر بی توجهی  به وضعیت این تاالب در طول چندین ســال به 
شکل تدریجی ایجاد شده است، افزود: خشکی هوا و اختالف 
بیش از اندازه درجه دما در تابستان و زمستان منطقه گاوخونی 
که ناشی از تغییر اقلیمی به دلیل خشــکی تاالب است برای 
اهالی ورزنه به دلیل نزدیکی بسیار به تاالب بسیار محسوس تر 

 اســت که این خشــکی در ایجاد آســیب های تنفسی نقش 
دارد.نماینده میراث فرهنگی و فعال محیط زیست ورزنه با بیان 
اینکه در منطقه تاالب گاوخونی جهت وزش باد از سوی جنوب 
غرب به شمال شرق است که از نظر کم کردن میزان گردوغبار 
بسیار تاثیر گذار است، بیان داشت: به همین دلیل تنها در یکی 
دو ماه از سال از سمت تاالب وزش باد را شاهد هستیم اما اگر 
وزش باد از شمال شــرق به جنوب غرب شود شرایط بحرانی 

برای این منطقه ایجاد می شود.
زمان رخ دادن وضعیــت بحرانی گاوخونی را  نمی 

توان پیش بینی کرد
وی با بیان اینکــه نمی توان زمــان رخ دادن وضعیت بحرانی 

گاوخونی را پیش بینی کرد، بیان داشت: هم اکنون عالئمی 
از وضعیت بحرانی و ایجاد توفان شــن و نمک در این منطقه  
داریم و باید پیش از رسیدن به مشــکل  به فکر چاره باشیم. 
شــهبازی ادامه داد: اگرچه تاکنون توفان محلــی در ورزنه 
نداشــته ایم  اما این منطقه برای ایجاد گــرد و غبار با وزش 
باد بسیار مستعد اســت و این روند نســبت به قبل افزایش 
قابل توجهی را نشان می دهد. وی با اشاره به اینکه تنها تامین 
حق آبه گاوخونی وضعیت فعلــی آن را تغییر داده و در تعدیل 
آب و هوایی موثر است، گفت: اکنون ما مشکل آب در بسیاری از 
سطوح کشاورزی، صنعتی و محیط زیست داریم و سهم تمامی 
بخش ها کاهش یافته است اما نباید از شرایط محیط زیستی 

منطقه غافل شویم.
حداقل کار مسئوالن برای رفع مشکالت گاوخونی 

تامین حق پساب قانونی تاالب است
نماینده میــراث فرهنگــی و فعــال محیط زیســت ورزنه 
تصریح کرد: حداقل کار مسئوالن می تواند تامین حق پساب 
قانونی تاالب باشــد چراکه تنها مقداری رهاسازی آب حتی 
 در حد پساب نیز می تواند در رفع مشکالت به شکل مقطعی

 چاره ساز باشد. 
وی اضافه کرد: به یقین مشکالت تاالب با تصمیم یک مدیر و 
تغییر یک دولت و با سرعت رفع نمی شود و مستلزم تصمیمات 
کالن کشــوری و برنامه ریزی های بلندمدت و کوتاه مدت در 

این ارتباط هستیم. 
شهبازی با اشــاره به اینکه باید از گســتردگی خشکی تاالب 
جلوگیری شود، گفت: با عملکرد فعلی با سرعتی باورنکردنی 
در راســتای خالی کــردن ســفره هــای آب زیرزمینی گام 
برمی داریم. نماینده میراث فرهنگی و فعال محیط زیســت 
ورزنه با بیان اینکه باالخره مسئوالن باید پیشگیری را از جایی 
 آغازکنند تا به تدریج و در طول زمان مشکالت تاالب رفع شود، 
تاکید کرد: نباید تنها سیاســت ما در راستای رفع مشکالت 
آبی منطقه، پلمب چاه ها باشــد بلکه باید سیاست گذاری و 
راهکارهای قانونی ما به نحوی باشد که ایجاد چاه های غیرمجاز 

رفع شود.
وی اضافه کــرد: در ابتدای ســال جاری با میــزان اندک آب 
تخصیص داده شده توســط کشــاورزان به تاالب نیزارهای 
گاوخونی ســبز شــده بود اما ایــن مطلب به معنــای رفع 
 مشــکالت گاوخونی نیست و باید پیش از تشــدید بحران به 

چاره اندیشی بپردازیم.

خبر

 جلسه بررســی وضعیت مدیریت پســماندهای پزشکی 
کشــور با حضور معصومه ابتکار معــاون رییس جمهور و 
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست در محل سازمان 
حفاظت محیط زیســت برگزار شــد. ابتکار بــا تاکید بر 
اینکه زباله بیمارســتانی هرگز نمی توانــد به عنوان زباله 
عادی محسوب شــود، گفت: اطالق عنوان زباله عادی به 
زباله بیمارســتانی خالف تعاریف و دســتورالعمل های 
بین المللی در این حوزه اســت. وی خاطرنشان کرد: زباله 
عادی تنها می تواند بــه زباله ای اطالق شــود که امکان 
بازیافت و بازگشــت آن به چرخه زندگی و مصرف مردم 
به صورت کمپوســت یا مواد قابل بازیافت وجود داشــته 
باشــد و زباله های بیمارســتانی به دلیل اینکه مخلوطی 
از زباله های مختلف همچون باندهای عفونی، اشیاء تیز و 
برنده، بافت های انسانی و سایر موارد است هرگز نمی تواند 
در این دســته بندی قرار گیرد. معاون رییس جمهور در 
خصوص استفاده از دستگاه های اتوکالو در بیمارستان ها، 
اظهارکرد: این دستگاه ها تنها می توانند زباله ها را بی خطر 

کنند نه اینکه آنها را به زباله های عادی تبدیل کنند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت افزود: الزاما باید 
برنامه زمان بندی شده ای برای تعیین تکلیف پسماندهای 
بیمارســتانی تعریف کرد و بر طبــق آن اقدامات اجرایی 
آغاز شود. ســعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به دستورالعمل 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( در خصوص زباله های 
بیمارستانی، گفت: پسماند بیمارستانی به دلیل اینکه جزو 
طبقه پســماند عادی قرار نمی گیرد حتی بعد از خروج از 
دســتگاه اتوکالو نیز باید به صورت خــاص و جداگانه ای 

حمل و دفع  شود.
شــرح چالش هــای موجــود بــرای مدیریــت صحیح 
پســماندهای بیمارســتانی و درخواســت برای رفع این 
چالش ها از ســوی نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی بخش دیگری از صحبت های مطروحه 

در این جلسه بود. 
تعیین فرصت یک ماهه برای رفع چالش های موجود در 
حوزه مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای بیمارستانی 
در کارگروه مشــترکی با حضور نماینــدگان تام االختیار 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی از جمله مصوبات این جلسه بود.
فعالیت های بهداشــتی و درمانی، زباله هایــی را تولید 
می کند که می تواند تاثیرات زیادی بر بهداشت و سالمت 
جامعه داشته باشد و به طور معمول بیش از ۳0 نوع زباله 

خطرناک در یک بیمارستان عادی تولید می شود. 

قرار نگرفتن زباله های بیمارستانی 
در دسته پسماندهای عادی 

فعال محیط زیست ورزنه مطرح کرد:

گاوخونی چشم  انتظار تصمیمات کالن کشوری

 فعال محیط زیست گفت: عالئمی از وضعیت بحرانی ناشی از خشکی گاوخونی مشاهده می شود و پیشگیری از ایجاد 
توفان نمک و ریزگردهای سمی نیازمند تصمیمات کالن کشوری است.

نباید تنها سیاست 
ما در راستای رفع 

مشکالت آبی منطقه، 
پلمب چاه ها باشد بلکه 
باید سیاست گذاری و 
راهکارهای قانونی ما 

به نحوی باشد که ایجاد 
چاه های غیرمجاز رفع 

شود

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: جمع آوری 
پســماند کاغذ و مقوا از قطع 800 اصلــه درخت جلوگیری 
می کند. احمدرضا مصور اظهار کرد: درختان و فضاهای سبز 
شهر را باید برای پویایی و نشاط شهر حفظ کرد. وی با اشاره 

به اینکه روزانه 50 تن پســماند خشک شــامل کاغذ و مقوا 
جمع آوري مي شود، ادامه داد: جمع آوري این میزان پسماند 

از قطع 800 اصله درخت جلوگیري مي کند.
وي با اشاره به اینکه اگر شــهروندان به تفکیک پسماندهای 

کاغذ و مقوا توجه کنند از قطع بسیاری از درختان جلوگیری 
می شــود، اعالم کــرد: اگر فرهنگ جداســازي پســماند 
 خشک و تر در خانواده ها نهادینه شــود از صرف بسیاری از 
هزینه ها براي جداسازي پســماندها در کارخانه پیشگیري 
مي شود. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در ادامه 
با اشاره به اینکه پســماندها به ۳ دســته تر، خشک و ویژه 
تقسیم بندی می شود، اظهار کرد: مخلوط کردن زباله هاي 
خطرناک با دیگر زباله ها براي محیط زیســت و شهروندان 

بسیار مضر است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

جمع آوری پسماند کاغذ و مقوا، از قطع 800 اصله درخت جلوگیری می کند
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
خوب، بد، زشت

با آنهایی که دوست ندارند کنار می آیند )نه اینکه 
آنها را نادیده بگیرند(

مطمئنا مدام شــما را عصبی می کند، از جوک های بی مزه  و 
مبتذلش دندان هایتان را به هم می ســایید یا تیک زدن های 
مداومش در محــل کار روی اعصابتان می رود ولی داشــتن 
احساسی کمتر از دلســوزی و تحمل فقط خودتان را اذیت 
خواهد کرد. رابرت ساتن می گوید، »از دید عملکردی، دوست 
داشتن زیاد کارمندانتان بسیار سخت تر از کم دوست داشتن 
آنهاست. شما به کسانی نیاز دارید که نقطه نظرات متفاوتی 
داشته باشند و از بحث کردن نترسند. اینها آن کسانی هستند 
که باعث می شــوند سازمان، مرتکب اشــتباهات و کارهای 
احمقانه نشود.« شاید آسان نباشد ولی باید تحملشان کنید. 
معموال آنهایی که روی اعصابمان می روند فکرها و ایده های 
جدید به ذهنمان می آورند و خودشــان هم گروه را به سمت 
موفقیت سوق می دهند. یادتان باشــد، شما هم آدم کاملی 

نیستید و خیلی ها فقط تحملتان می کنند.
با آنهایی که دوستشان ندارند مودبانه رفتار می کنند

احساستان نسبت به یک نفر هر چه که باشد، آن فرد نسبت 
به رفتار و کردار شما بسیار حساس اســت و همان را به شما 
منعکس خواهد کرد. اگــر با آنها بی ادبی کنیــد، آنها هم با 
بی ادبی محض با شما رفتار خواهند کرد. درنتیجه به خودتان 

بستگی دارد که با او عادالنه، بی طرف و مودبانه رفتار کنید. 
 بن داتنر، روانشناس و نویسنده، می گوید، »اینکه با سیاست 
یک poker face از خودتان نشان دهید خیلی مهم است. 
باید تا می توانید مثبت و حرفه ای برخورد کنید.  با این روش، 
تا ســطح آنها پایین نخواهید رفت و اعصابتان بیشــتر خرد 

نخواهد شد.«

- در جوانی فکر می کردم شیر اگر پیر هم باشد، شیر است. 
پیر که شدم فهمیدم پیر اگر شیر هم باشد پیر است! قدر 

جوانی را بدانید.
- هیچ مسئولیتی در جهان، بزرگ تر از انسان بودن نیست. 
- »من می دانم« ادعایی است که انســان جانش را بر سر 

آن می بازد. 
- فروختن آب به کسی که در بیابان مانده کار آسانی است 
که هر کســی می تواند آن را انجــام دهد،اما موفقیت در 
انتظار کسی است که بتواند به صحرانشینان ماسه بفروشد!

- کینه مثل این است که زهری بنوشــی و امیدوار باشی 
دشمنانت را بکشد. 

زیر یک سقف

دانستنی ها

- زمانی که خوابیده اید و خواب سقوط از ارتفاع را می بینید یک حرکت 
تند و سریع و ناگهانی را تجربه می کنید که به آن حرکت ناگهانی هیپنیک 

می گویند. 
- 85 درصد از جمعیت کره زمین کمتــر از 200 دالر در ماه درآمد دارند، 
در حالی که در هر ثانیه 297 دالر به موجودی حساب بیل گیتس اضافه 

می شود!
- 98 درصــد از اتفاق های بدی که منتظرشــان هســتیم، هرگز اتفاق 

نمی افتند. 
- فیل های نوزاد خرطوم خود را می مکند، مثل یک نوزاد انسان که انگشت 

شست خود را برای آرامش می مکد. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

داستان  های کوتاه

سود وکو

 وقتی از کسی خوشمان 
نمی آید، چطور با او رفتار کنیم؟

ترک عادت

هایالیت 

12 عادتی که حتما باید ترک کنید
تصور هدف نهایی و موفقیت بزرگ بســیار ساده تر از تمرکز روی 
یکایک قدم هایی است که باید برای رسیدن به آن نقطه برداشته 
شوند؛ اما عادات کوچکی نیز وجود دارند که با کنار گذاشتن آنها 

می توانیم زمینه را برای موفقیت آتی خود فراهم کنیم.
4. باقی ماندن در تخت پس از شنیدن زنگ ساعت

هر شــب وقتی که زنگ ســاعت خــود را بــرای روز بعد تنظیم 
می کنید، درواقع به خود قولی می دهید: » که این ساعت از خواب 
برخیزم و روز خود را با انرژی و هیجان آغاز کنم.« بعد صبح وقتی 
صدای زنگ بلند می شود، چشــمان خود را می مالید، نگاهی به 
ســاعت می کنید و تصمیم می گیرید 10 دقیقه دیگر هم چرت 
بزنید. بدین ترتیب نخستین قولی که برای آن روز داده اید را حتی 
پیش از آنکــه از تخت خود بیرون بیایید می شــکنید. این کار را 

نکنید که روند خوشایندی به دنبال ندارد.
5. عدم صرف ناهار

افرادی که ناهار نمی خورند در پایان روز کار را با خستگی مفرط 
ترک می کنند و احتمال اینکه به سراغ عادات ناسالم دیگر بروند 
افزایش می یابد. هیچ ربطی ندارد که چقدر مشــغله دارید، باید 

انرژی الزم برای عملکرد صحیح بدن و ذهنتان را تامین کنید.
6. تقبل انجام کارها برخالف عدم تمایل به انجام آن

حس درونی تان شــما را از انجام این کار منع می کند، چرا به این 
حس گوش نمی دهید؟

7. انجام چندین کار به صورت همزمان
چیزی به نام مولتی تســکینگ وجود ندارد. هر شــخصی در هر 
لحظه فقط قادر به انجام یک کار اســت و با تقسیم تمرکز خود و 
ســعی در انجام همزمان دو کار به خود ظلم می کنید. روی یک 
هدف تمرکز کنید و پس از اتمام آن به ســراغ کار دیگر بروید. به 

قول قدیمی ها »با یک دست نمی شه دو تا هندوانه برداشت.«
8. چک کردن مداوم موبایل

همه ما با این حس که تصور می کنیم گوشــی مان زنگ خورده و 
متوجه نشده ایم آشناییم. این یک عادت است که بالفاصله پس از 

این احساس هم باید موبایلمان را چک کنیم.

دانشــجویی که ســال آخر دانشــکده خود را 
می گذراند به خاطر پروژه ای کــه انجام داده بود 

جایزه اول را گرفت.
او در پــروژه خــود از 50 نفــر خواســته بود تا 
دادخواستی مبنی بر کنترل سخت یا حذف ماده 
شــیمیایی »دی هیدروژن مونوکسید« توسط 
دولت را امضا کنند و برای این درخواســت خود، 

دالیل زیر را عنوان کرده بود:
1-مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ 

می شود.
2-یک عنصر اصلی باران اسیدی است.

۳-وقتی به حالت گاز در می آید بسیار سوزاننده 
است.

۴- استنشــاق تصادفــی آن باعث مــرگ فرد 
می شود.

5-باعث فرسایش اجسام می شود.
۶-حتی روی ترمز اتومبیل ها اثر منفی می گذارد.
7-حتی در تومورهای سرطانی یافت شده است.

از پنجاه نفر فــوق، ۴۳ نفر دادخواســت را امضا 
کردند.

۶ نفر به طور کلــی عالقه ای نشــان ندادند و اما 
فقط یک نفر می دانست که ماده شیمیایی »دی 

هیدروژن مونوکسید« در واقع همان آب است!
عنوان پروژه دانشــجوی فوق »ما چقدر زود باور 

هستیم«  بود!

چرچیل)نخست وزیر اسبق بریتانیا( روزي سوار 
تاکسی شده بود و به ســمت  دفترش می رفت 
هنگامی که به آنجا رسید به راننده گفت: آقا! لطفا 

نیم ساعت صبر کنید تا من برگردم.
 راننده گفت: » نه آقا! من می خواهم ســریعا به 
خانه بروم تا ســخنرانی چرچیل را از رادیو گوش 
دهم.« چرچیــل از عالقه  این فــرد به خودش 
خوشــحال و ذوق زده شد و یک اســکناس ده 

پوندي به او داد. 
راننده با دیدن اسکناس خوشحال شد و گفت: اگر 

بخواهید، تا فردا هم اینجا منتظر می مانم! 

روزی روزگاری در روســتایی در هنــد، مــردی اعــالم 
 کرد کــه برای خریــد هر میمــون 10 دالر بــه آنها پول 
خواهد داد. روســتایی ها هم که دیدند اطرافشان پر است 
از میمون، به جنگل رفتند و شروع به گرفتن کردند و مرد 
هم هزاران میمون به قیمت 10 دالر از آنها خرید ولی با کم 
شدن تعداد میمون ها روستایی ها دست از تالش کشیدند. 
به همین خاطر مرد این بار پیشــنهاد داد برای هر میمون 
به آنها 20 دالر خواهد پرداخت. با این شرایط روستایی ها 
فعالیت خود را از سر گرفتند. پس از مدتی موجودی باز هم 
کمتر و کمتر شد تا روستاییان دست از کار کشیدند و سراغ 

کشتزارهای شان رفتند. 

این بار پیشــنهاد بــه 25 دالر رســید و در نتیجه تعداد 
میمون ها آن قدر کم شــد که به سختی می شد میمونی 
برای گرفتن پیدا کرد. این بار نیز مرد تاجر ادعا کرد که برای 
خرید هر میمون 50 دالر خواهد داد ولی چون برای کاری 
باید به شهر می رفت کارها را به شاگردش محول کرد تا از 

طرف او میمون ها را بخرد. 
در غیاب تاجر، شــاگرد به روســتایی ها گفت: این همه 
میمون در قفــس را ببینید! مــن آنها را بــه ۳5 دالر به 
شــما خواهم فروخت تا شــما پس از بازگشــت مرد آنها 
را به 50 دالر به او بفروشد. روســتایی ها که وسوسه شده 
بودند پول هایشــان را روی هم گذاشــتند و تمام میمون 
ها را خریدنــد؛  البته از آن به بعد دیگر کســی مرد تاجر و 
شــاگردش را ندید و تنها روســتایی ها ماندند و یک دنیا 

میمون... 

20
59

ره 
ما

 ش
کو

د  و
سو

20
58

ره 
ما

 ش
کو

د  و
سو

ب 
جوا

5 6 1 9 4 8 2 7 3 
9 2 8 3 5 7 1 4 6 
7 4 3 2 1 6 8 5 9 

6 8 2 7 3 4 9 1 5 
3 7 5 1 8 9 4 6 2 
1 9 4 6 2 5 7 3 8 

2 1 7 8 6 3 5 9 4 
4 3 9 5 7 2 6 8 1 
8 5 6 4 9 1 3 2 7 

 

2  7   9 5 8  
  9 8  4   1 

 8   6  9 4  

    8  4  9 

   5  2    
3  2  4     

 7 6  1   9  
9   3  8 6   

 3 1 9  6   5 

 

راننده تاکسیزود باوری طمع

گاهی تاثیرات یک شکســت می تواند تــا مدت های طوالنی 
باقی بماند و در ذهن ما، رد پایــش را به جا بگذارد و یک مانع 
ذهنی ایجاد کند که باعث شود در سال های بعدی زندگی، به 
ســختی بتوانیم بر آن غلبه کنیم؛ اما باید راه هایی را نیز برای 

غلبه بر شکست یاد بگیریم.
4. به شکست مانند یک فرصت نگاه کنید

گاهی وقت ها، شکست به خودی  خود دلیل ترس افراد نیست؛ 
بلکه این ترس از شکست اســت که آنها را از اقدام باز می دارد. 

غلبه بر شکست، فرصتی است تا ترس هایتان را کنار بزنید.
5. از شکست به عنوان تجربه استفاده کنید

شکست باید فرصتی باشــد تا از اشتباهات  خود درس بگیریم 
و تجربه کســب کنیم. اگر بتوانیم از این دانش و تجربه بهره 
ببریم، مهارت کسب کنیم و رو به جلو حرکت کنیم، اتفاقات 

شگرفی روی خواهند داد.
 ما از راه های مختلفــی می توانیم از شکســت هایمان درس 
بگیریم، امــا الزمه اش این اســت کــه به شکســت و عدم 
پیروزی مان بی طرفانــه و واقع بینانه بنگریم؛ درســت مانند 
کســی که از بیرون به ماجرا نگاه می کند.از خودتان بپرسید 

چرا شکست خوردید؟
 کجای کارتــان اشــتباه بود؟ چه اقــدام متفــاوت دیگری 

می توانستید انجام دهید؟ 
آیا ایــراد از برنامه تان بوده اســت؟ آیا به این دلیل شکســت 
خورده اید که از مورد مهمی غفلــت کرده اید؟ آیا عادت بدی 
دارید که ممکن اســت باعث شکست  شده باشــد؟ نگاه  شما 
باید کامال واقع بینانه باشد تا از اتفاقی که افتاده درس بگیرید 
و از این عبرت و آگاهی برای ارتقــای خودتان و تالش دوباره 

استفاده کنید. 
مطمئن باشــید تا زمانی که دســت از کار و تالش برندارید، 

می توانید بر شکست غلبه کنید و به هدفتان برسید.

کاریکاتورلذت زندگی

 5 راهکار مهم
 برای غلبه بر شکست )3(

به قانون تشخیص ضرورت، عمل کنید 
دومین سوالی که باید مرتب از خود بپرسید این است: چه کاری است 
که اگر من و فقط من خوب انجام بدهم تفاوت چشمگیری در زندگی 

و شغلم خواهد داشت؟
این پرسش متعلق به پیتر دراکر استاد بزرگ مدیریت است. این یکی 
از بهترین سوال ها برای دســتیابی به کارایی فردی است. چه کاری 
است که شما و فقط شما می توانید آن را انجام دهید و اگر خوب انجام 
دهید تفاوت چشــمگیر یا تحول اساســی در زندگی یا کارتان ایجاد 

می شود. 
این کاری است که فقط شــما می توانید انجام دهید. اگر شما انجام 
ندهید هیچ کس دیگــری آن را انجام نخواهد داد، اما اگر شــما آن را 
انجام بدهید و خوب انجام بدهید در زندگی و کارتان تحول اساســی 
ایجاد می کند. این چه کاری است؟ چه قورباغه ای است که شما باید 

آن را بخورید!؟
هر ساعت از روز می توانید این ســوال را از خودتان بپرسید و مطمئن 
باشید که برای آن پاسخ روشن و صریحی وجود دارد. وظیفه شما این 
است که این پاسخ روشن و صریح را پیدا کنید و سپس قبل از اقدام به 

هر کار دیگری این کار را شروع کنی. 
سومین سوالی که می توانید از خودتان بپرســید این است: بهترین 

استفاده ای که می توانم در حال حاضر از وقتم بکنم چیست؟
به بیان دیگر، بزرگ ترین قورباغه من در حال حاضر کدام است؟ 

این پرسش، کلید اصلی مدیریت زمان، غلبه بر تنبلی و تبدیل شدن 
به فردی بسیار فعال و سازنده است در هر ساعتی از روز که این سوال 
را از خود بپرسید و همیشه مشغول به کاری شوید که در پاسخ به این 

سوال معلوم می شود حال این کار هر چه می خواهد باشد. 
کارهای مهم را اول انجام دهید و کارهایی را که در اولویت نیســتند 
اصال انجام ندهید. همانطور که گوته می گویــد: کارهایی که از همه 

مهم تر هستند نباید قربانی کارهای غیر ضروری شوند. 
قوی ترین ابزار ذهنی شما برای رســیدن به موفقیت توانایی شما در 
اولویت بندی درست کارهای تان است. هر روز چند دقیقه ای در جایی 
که کسی مزاحمتان نشود راحت بنشــینید و بدون استرس و نگرانی 

فقط به کارهایی که باید انجام بدهید فکر کنید. 
تقریبا هر بار در ســکوت و تنهایی به ایده جالبی می رسید که وقتی 
این ایده ها را به کار بگیرید به میــزان زیادی در کار خود صرفه جویی 
خواهید کرد. با این کار، اغلب پیشــرفت ها و موفقیت هایی را تجربه 
خواهید کرد که مسیر زندگی و شغل شما را به کلی دگرگون می کند. 

دل شکســتن آدم هــا کار خوبــي نیســت، خودتان را 
نمي توانید فریب بدهید، چون خداوند هم کسي را جلوي 

راه شما قرار مي  دهد تا دلتان را بشکند...
همه لحظاتي را که داخل ماشــین در راه تهــران بودم، 
فکر مي کــردم. به دنیــاي جدید و پیــش رو. دنیایي که 
تا به حــال آن را تجربه نکرده بودم. به یاد نداشــتم هیچ 
وقت اینقدر حالم خوب بوده باشــد. به لبخندهاي پدرم 
فکر مي کردم و به اشــک هاي مادرم؛ البته از سر شوق. به 
خودم مي گفتم احسان، تو پســر خوبي براي آنها هستي. 
تو توانستي مقداري از محبت هاي بي شمارشان را جبران 
کني. آري، خود را فرزند خلف پدر و مادرم مي دانســتم. 
آنچنان خودم را در داالن هاي تنــگ و پیچ در پیچ ذهنم 
گم کرده بودم که نفهمیدم کي به تهران رســیدم. زماني 

متوجه شــدم که یک پیرمرد با ســقلمه داشت پهلویم 
را ســوراخ مي  کرد. از اتوبوس که پیاده شدم به شهر 

تهران لبخند زدم. هوا نمــدار و باراني بود و خبري 
از آب و هواي چرک و دودآلــود تهران نبود. چند 

نفس عمیق کشیدم، سپس ساک ها را برداشتم 
و راه افتادم. تاکسي هاي خطي ترمینال، آنقدر 

درهم و برهم فریاد مي زدنــد که نفهمیدم 
چه کســي کجا مي رود. یکي از آنها جلو 

آمد و بــدون هیچ مقدمه اي ســاک ها 
را برداشــت و با خودش برد. من نیز 

با عجله به دنبــال وي مي دویدم. با 
علم به اینکه ممکــن بود به جرم 

غریب بودن حســابي گوشم را 
ببرد، سوار ماشــین او شدم. 

خاطر  بــه  نمي خواســتم 
چیزهاي کوچک و پیش 

پا افتاده حال خوشم را 
از دست بدهم. خودرو 

کــه بــه راه افتاد 
پرســید:  راننده 

مقصدت  جوون 
کجاست؟

لبخنــد افتخارآمیزي بر 
لبانم سبز شــد و بعد گفتم: اومدم 

ثبت نام، دانشــگاه قبول شــدم؛ دانشــگاه 
تهران.

سپس آدرس را به دســت راننده دادم. راننده همزمان که 
کاغذ تا خورده را باز مي کرد، گفت: باریکال بچه درسخون. 

حاال از کجا میاي؟
- از همدان...

- آفرین...آفرین...
اما بعد تا رسیدن به مقصد هر دو ســاکت ماندیم. آن روز 
تقریبا بیشــتر کارهاي مربوط به ثبت نامم به ســرانجام 
رســید. اتفاقات روز اول و روزهاي بعــد از آن نیز خیلي 
سریع ســپري شــد. زماني به خودم آمدم که داشتم در 

بورد گــروه،  برنامه کالس ها را مي دیــدم. در خودم غرق 
شــده بودم که ناگهــان از ناحیه پا احســاس درد کردم. 
سرم را  که چرخاندم جوان معلولي را پشت سر خود روي 
ویلچر دیدم که از قضا او هم براي تماشاي بورد آمده بود. 
تا خواســتم اعتراض کنم جوان معلــول گفت: معذرت 

مي خوام نتونستم کنترلش کنم، خورد به پاهاي شما.
وقتي دوباره چیزي نگفتم دستش را دراز کرد و گفت: من 

شایان علمي هستم.

دستش را پس نزدم.
- خوشبختم، منم احسان طاهري هستم.

- ترم اولي؟...
- آره ترم اولم...

- از کجا میاي؟
- از همدان

م  سید پر
تــو از کجا 
میــاي کــه 
داد:  پاســخ 
تهرانــم،...  اهل 
بــدک  روزگارم، 

نیست.
سخت  باورش  شــاید 
باشــد، اما همین گپ و 
گفــت کوتاه شــایان را به 
اولین دوست دانشــگاه من تبدیل کرد. یکي دو ماه اول با 

هم خیلي اخت شده بودیم.
 شایان پسر خوب و عاقلي بود و من از با او بودن چیزهاي 
زیادي آموختم. دوستي من و شــایان تا دو سه ماه اول به 
همین منوال پیش رفت تا اینکه... تــا اینکه ردپاي غزل 
به زندگي ام باز شــد. دختري که یک سال از من بزرگ تر 

بود. هیچ وقت نفهمیدم چطور داســتان آشنایي ام با غزل 
به دوستي با او منتهي شد. شــاید تقصیر من بود یا شاید 
هم تقصیر خودش، یــا اینکه مقصر همــان دفتر تمرین 
کذایي بود کــه براي اولین بار غزل از مــن عاریه گرفت و 
بعد به همین بهانه، بارهــا یکدیگر را مالقات کردیم. غزل 
دختري سرزنده و بشــاش بود و همین موضوع بي  نهایت 

برایم تازگي داشت.
خودم را متقاعد کرده بودم که آشــنایي دختر و پسر هیچ 
اشکالي ندارد و براي زماني هم که عذاب وجدان به سراغم 
مي آمد به ظاهر پاسخ قانع کننده اي برایش کنار گذاشته 

بودم:
- ما دانشــجو هستیم و تفاوت در جنســیت نباید جلوي 

تبادل اطالعات و نشر علم را از ما بگیرد.
با این پاســخ آشــنایي من و غزل هر روز بیشــتر از قبل 
مي شــد. بخش اعظمي از پول هایي را که پدرم با مشقت 
فراوان به حسابم واریز مي  کرد را خرج خوشگذراني خودم 
مي کردم. دیگر دســت هاي پدرم و صورت مهربان 
مادرم را فراموش کرده بودم. نقش یک پسر 
مســتقل و مختار را به خوبي براي غزل بازي 
مي کــردم. خیال مي کردم شهرســتاني بودن 
کسر شأن است و مي خواســتم به غزل بفهمانم 
که چیزي از او کــم ندارم. از طرفي شــایان را هم 
به کل فراموش کــرده بودم. تنها، دیــدار من با او به 
یک سالم و علیک ساده در کالس ختم مي  شد... وقتي 
با نگاه هاي پرنفوذ و معنادارش روبه رو مي شــدم، به روي 
خودم نمي آوردم و اولین چیزي که به ذهنم مي رسید این 
بود که شایان به من حسادت مي کند! به خودم مي گفتم 
او به خاطر ناتواني جســمي و عدم توانایــي در برقراري 

ارتباط با دیگران سرافکنده و حسود شده است.
هیچ وقت تا آن حد به کســي وابسته نشده بودم. شب که 
مي خوابیدم به یاد غزل بودم و صبحم را به عشــق دیدار 
دوباره اش آغاز مي  کردم؛ اما این وابستگي زماني خودش 
را نشــان داد که غزل براي تعطیالت عید نوروز به همراه 

خانواده اش به خارج از کشور مسافرت کرد. 
تعطیالت عید آن ســال به اندازه ماهي یا شــایدم سالي 
گذشت. من عاشق شــده بودم. عاشق غزل؛ این را در آغاز 
سال جدید فهمیدم و تصمیم داشتم این موضوع را بعد از 

تعطیالت با وي مطرح کنم.
 پس از پایان تعطیالت نوروز، اولین روز آمدنم به دانشگاه 
را تمام وقت روي صندلي محوطه دانشگاه به عشق دیدار 
دوباره اش نشســتم. حتي در کالس هاي خودم هم حاضر 
نشــدم. چند باري نیز تلفنش را گرفتم که پاسخ نداد؛ اما 

هنوز امیدوار بودم. 
چشمم را به محل رفت و آمد دانشــجویان دوخته بودم. 
دقایقي بعد آمدم قولنج گردنم را بشــکنم که شایان را در 
کنار خودم دیدم. با هم روبوســي کردیــم و عید را به هم 
تبریک گفتیم. شــایان خیلي با خــودش کلنجار رفت تا 

توانست دوباره سر صحبت را باز کند.

خوب، بد، زشت
)قسمت اول(
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پیشنهاد سردبیر: 
گوچی در اروپا هت تریک کرد

مستطیل سبزک

به گزارش خبرگزاری میــزان، رقم قرارداد آندرانیــک تیموریان با 
باشگاه استقالل مشــخص شد. شنیده می شــود هافبک 33 ساله 
پیشــین ماشین ســازی برای یک نیم فصل، 500 میلیون تومان از 

آبی پوشان می گیرد.

سردار آزمون به زودی با یک شــرکت بازرگانی پوشاک وارد عرصه 
تبلیغات خواهد شد. ســردار که اردوی نیم فصل روستوف در دبی 
را زودتر از دیگر همبازیانش ترک کرده و به ایران بازگشــته اســت 
با حضور در آتلیه عکاســی برای یک فروشــگاه اینترنتی پوشاک 
فتوشات های تبلیغاتی گرفت. این برند پیشتر از پژمان جمشیدی به 
عنوان مدل تبلیغاتی استفاده می کرد؛ اما گویا به زودی سردار آزمون 
جای او را در بنرهای تبلیغاتی برند مذکور خواهد گرفت. استفاده از 
تصاویر چهره های محبوب در تبلیغات، اتفاق جدیدی نیست؛ اما به 
تازگی ســتاره های جوان فوتبال به واسطه محبوبیتشان بین نسل 
جوان بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرند. محســن مسلمان و 
سعید عزت اللهی از جمله چهره های جوانی هستند که با برندهای 

پوشاک همکاری می کنند.

آی اســپورت: شــنیده ها حکایت از آن دارد کــه جدایی کارلوس 
کی روش از تیم ملی ایران قریب الوقوع است و این مربی به احتمال 
فــراوان به آفریقــای جنوبی مــی رود. اگرچه این مربــی پرتغالی 
درمصاحبه اخیرش ضمن ابرازعالقه به قــاره آفریقا عنوان کرده به 
تعهدش نسبت به تیم ملی ایران وفاداراســت؛ اما یک منبع مطلع 
خبرداد که به احتمال فــراوان در بازی با قطــر کارلوس کی روش 
روی نیمکت تیم ملی ایران نخواهد نشست. این دیدار در چارچوب 
دوربرگشــت مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 3 فروردین 1396 
دردوحه قطر درحالی برگزار می شود که تیم ایران بازی رفت را دریک 
مسابقه پرحاشــیه و جنجالی با گل های علیرضا جهانبخش و رضا 

قوچان نژاد با نتیجه دو برصفر به سود خود به پایان داد.

رضا قوچان نژاد با انتخاب روزنامــه »فوتبال« هلند بهترین بازیکن 
هفته نوزدهم لیگ برتر هلند شد. در ادامه هفته نوزدهم رقابت های 
لیگ برتر هلند تیم هیرنفین در ورزشگاه فیلیپس میهمان آیندهوون 
بود و با نتیجه 4 بر 3 شکســت خورد. در این دیدار رضا قوچان نژاد 
برای تیمش درخشــش خیره کننده ای داشت و موفق به هت تریک 
شــد؛ اما این 3 گل هم مانع باخت تیمش نشد. گوچی با این 3 گلی 
که به ثمر رســاند 12 گله شد و در کنار یورگنســن از فاینورد با 12 
گل در صدر برترین گلزن لیگ هلند قرار دارد. در این راستا روزنامه 
بین المللی »فوتبال« هلند رضا قوچان نژاد را به عنوان بهترین بازیکن 
هفته نوزدهم لیگ برتر هلند انتخاب کرد. مهاجم ایرانی هیرنفین با  
هت تریک در خانه تیم مدعی آیندهوون مبدل به اولین بازیکن ایرانی 

شد که در اروپا هت تریک می کند.

رقم قرارداد »آندو« 
با استقالل مشخص شد

سردار آزمون هم مدل شد

کی روش پیش از بازی با قطر می رود

گوچی در اروپا هت تریک کرد

دقیقه 90

در یکی از حســاس ترین دیدارهای هفته هجدهم لیگ 
برتر عبداهلل ویســی در حالی با ســپاهان برای اولین بار 
در ورزشــگاه غدیر اهواز برابر تیم فصل قبــل خود قرار 
می گرفت که با یک ترکیب هجومی به دنبال کسب هر سه 
امتیاز بازی بود.بازی اما با برتری اســتقالل خوزستان در 
تصاحب توپ و میدان آغاز شد و این شاگردان پورموسوی 
بودند که چند موقعیت جدی روی دروازه سپاهان ایجاد 
کردند. در حالی که برتری با میزبان بود اما روی یک ضد 
حمله روی ارسال فرید کریمی به پنالتی رسید تا مسعود 
حسن زاده مجدداً برای تیمش گلزنی کند و این تیم پیش 
بیفتد. در ادامه با ارائه یک بازی دفاعی از سوی سپاهان، 
اســتقالل خوزســتان با وجود حمالت زیــاد در ایجاد 
موقعیت ناکام بود تا اینکــه در دومین دقیقه اوقات تلف 

شده روی یک پرتاب بلند نانگ بازی را به تساوی کشاند.
در نیمه دوم ویســی با به زمین آوردن رسول نویدکیا به 
زمین و بیرون کشیدن ســهرابیان هم ضعف تیمش در 
بازیســازی را رفع کرد و هم دفاع متزلزل نیمه نخست را 
با بردن حاج صفی به پست دفاع چپ ترمیم کرد. سپاهان 
که در نیمه دوم بــازی را به تعادل کشــانده بود همانند 
استقالل خوزستان به دنبال سه امتیاز بود و همین باعث 
شده بود بازی با ســرعت باال و موقعیت های زیاد دنبال 
شــود. در حالی که 2 تیم در نیمه دوم نتوانســته بودند 
دروازه یکدیگر را باز کنند این استقالل خوزستان بود که 
10 دقیقه مانده به پایان بازی صاحب ضربه پنالتی شــد 
اما مهدی مومنی ضربه را به آســمان زد تا تفاوتی بین 2 
تیم رقم نخورد یک امتیاز حاصل کار استقالل خوزستان 
و ســپاهان باشــد. در دیگر دیدار این هفته، ذوب آهن و 
فوالد خوزستان تحت تأثیر حادثه ساختمان پالسکو در 
ورزشگاه فوالدشهر به مصاف یکدیگر رفتند. این دوتیم 
یکی از بازی های حســاس هفته هجدهــم لیگ برتر را 
برگزار کردند و سه امتیاز این بازی به نوعی شانس هر یک 
از 2 تیم را برای نزدیک شــدن به سهمیه لیگ قهرمانان 
آســیا افزایش می داد. در دقایق ابتدایی فوالدی ها تیم 
برتر میدان بودند ولی ذوب آهن کــم کم به جریان بازی 
برگشت و توسط سیدمحمدرضا حسینی در دقیقه 13 
به گل رســید تا از حریف خودش پیش بیفتد. در ادامه 2 
تیم حمالتی را بر روی دروازه ها تدارک دیدند اما عملکرد 
هر 2 خط دفاعی و دروازه بان هــا خوب بود و گلی از خط 
دروازه ها نگذشت. این نتیجه در نیمه دوم نیز حذف شد تا 
ذوب آهن ضمن دستیابی به یک پیروزی شیرین، جایگاه 

خود در میان صدرنشینان را حفظ کند. 

ذوب آهن برد، سپاهان مساوی کرد

پیروزی و تساوی اصفهانی ها 
به یاد آتش نشان ها

کیمیا علیزاده دارنده مدال برنز بازی های المپیک 2016، پس 
از بازگشت از برزیل، مچ پای چپ خود را به تیغ جراحان سپرد 
تا از این درد کهنه آسوده شــود. وی که دوران نقاهت را پشت 
سر گذاشته این روزها سخت تالش می کند تا مهیای حضور 
در بیست و سومین دوره مســابقات قهرمانی جهان شود. وی 
در تالش است با شرایطی ایده آل راهی »میجو« شده و مدال 
برنز دوره قبل را که اتفاقا اولیــن مدال گروه بانوان تکواندوکار 
در پیکارهای جهانی بود به مدال طــال تبدیل کند. کیمیای 
تکواندوی ایران بعــد از جراحی پای آســییب دیده روزهای 
سختی را پشت سر گذاشــت. به طوری که پس از هر امتحان 
مدرســه از کرج به تهران می آمد و بعد از انجام فیزیوتراپی بار 
دیگر به کرج برمی گشــت تا برای امتحان بعدی آماده شود؛ 
درس هایی که بعد از بازگشت از المپیک ریو و عمل جراحی، 
طی یک ماه خوانده بود. علیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر 

در این خصوص گفت: خدا را شکر سرانجام امتحانات تمام شد 
و دروس عمومی و تخصصی را به خوبی پشت سر گذاشتم تا 
سال سوم دبیرستان را هم تمام کرده باشــم. حاال باید برای 
امتحانات ســال چهارم آماده شــوم. وی که از سپری شدن 
روزهای سخت خوشحال اســت، افزود: هنوز هم باید تالش 
کنم تا انتظارات این روزهای جامعــه ورزش را برآورده کنم. 
روزهای عجیبی که باالخره تمام شد و من بار مسئولیت را به 
خوبی حس می کنم و به همین دلیل به این زودی ها تسلیم 
نمی شــوم. بانوی برنزی المپیکی تکواندوی ایران ادامه داد: 
می دانم امروز همه از کیمیا علیزاده، مدال می خواهند. جای 
کم کاری و خستگی نیســت. روزهایی هست که می خواهم 
مثال یک جلسه فیزیوتراپی را انجام ندهم اما به روند درمانی ام 
فکر می کنم و با خودم می گویم باید طــوری تمرین کنم که 
بعدها حسرت از دســت دادن جلســات درمانی ام را نخورم. 

کیمیا هنوز هم به اشــتباهش در المپیــک ریو فکر می کند 
و نمی خواهد که اشــتباه آن مســابقه بزرگ را بار دیگر تکرار 
کند. وی در این باره گفت: شــاید روی این اشتباه، نتوان نامی 
جز ترس از نتیجه گذاشــت، ولی این روزها تالشم را دو برابر 
کرده ام. با همین روند پیش می روم و بــه خداوند توکل دارم. 
نمی خواهم مثل المپیک به این فکر کنم که اگر مدال نگیرم 
قرار است چه بالیی سرم بیاورند. می خواهم روی »شی هاپ 
چانــگ« از مبارزاتم لذت ببرم؛ تالش کنــم و هرچه در توان 
دارم بگذارم. نتیجه دست خداست. هرچه لیاقت تالشم باشد 
بدست می آورم.علیزاده با اشاره به زندگی اجتماعی خود اظهار 
کرد: چند وقت پیش در مترو دختر کوچولویی سمت من آمد 
و گفت: تو واقعی هستی؟ خنده ام گرفته بود. این دخترک باز 
هم گفت،می دانم کارتون ها واقعی نیستند اما تو در تلویزیون 
بودی و حاال اینجــا در مترو روبه روی من هســتی. تو واقعی 
هستی؟ تو همانی هستی که مدال گرفتی؟ و من می خندیدم و 
می گفتم بله. بعد هم اکثر نفراتی که من را می بینند با تعجب از 
من می پرسند تو در مترو چکار می کنی؟ تو که باید سوار پورشه 

باشی و حسابی وضع مالی ات خوب شده است!
وی کــه از برخی ســخنان و اظهــار نظرها در مــورد پول و 
پاداش های دریافتی دلخور است، افزود: باور کنید من فقط 50 
میلیون از شــهردار کرج گرفته ام. استاندار البرز هم یک واحد 
۸0 متری به من داده است. یک برند لوازم خانگی هم اسپانسر 
من بود که آنها هم یک پرشیا به من دادند. از تمام کسانی که 
به من لطف داشتند، حتی کالمی و یا هرآنچه که از دستشان 
برمی آمده و انجام دادند، واقعا سپاســگزارم و از آنها قدردانی 
می کنم، اما نمی دانم چرا آنقدر در جوایز من بزرگنمایی شده 
است به طوری که در ذهن مردم، کیمیا یک شخص پولدار و 

بدون دغدغه است!
علیزاده ادامه داد: من برای خودم چیــزی نمی خواهم. فقط 
نگران بی انگیزه شــدن مربیان قهرمان ســاز هســتم. دلم 
می خواهد بگویم این رسمش نبود که حتی در مراسم استقبال 
در کرج، از مربی من که در المپیک باعث کســب اولین مدال 
ایران در گروه بانوان شد، نامی برده نشود. این نهایت بی انصافی 

است که هیچ نهادی از استاد مهرو کمرانی تجلیل نکرد.
علیزاده در پایان گفت: مگر نه اینکه ایشان اولین مربی هستند 
که توانســتند در گروه بانوان به مدال المپیک برسند؟ نگران 
دلسرد شدن مربیان هستم و این موضوع باعث می شود تا دیگر 
چنین مدال هایی تکرار نشود. اگر امثال مهرو کمرانی نباشند 
آیا امثال کیمیا علیزاده به ورزش ایران معرفی می شوند؟ البته 
شاید این موضوع در استان البرز رایج است و مابقی مسئوالن 
در اســتان های دیگر به مربیان اهمیت زیــادی می دهند و 

می دانند آنها قهرمان اصلی هستند.

نگران دلسرد 
شدن مربیان 
هستم و این 

موضوع باعث 
می شود تا 

دیگر چنین 
مدال هایی 

تکرار نشود

کیمیا علیزاده که این روزها با پشت سرگذاشتن دوران نقاهت برای رسیدن به آمادگی مطلوب تالش می کند، از 
بی توجهی به مربیان سازنده به خصوص مربی خود در المپیک گالیه دارد.

کیمیا علیزاده دارنده مدال برنز بازی های المپیک ۲01۶:

مردم در مترو می پرسند چرا پورشه سوار نیستی!

شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
 آگهی مناقصه عمومی شماره  95-946 

و 945-95   » یك مرحله اى«

كمیسیون معامالت شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان
م الف: 18930

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان  ) ارقام برآوردوتضمین به ریال (

مبلغ تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهردیف
محل 
تامین 
اعتبار

1
تهیه مصالح و اصالح و توسعه شبکه توزیع 

آب روستای اشن از توابع شهرستان نجف آباد     
95-945

حداقل رتبه 
5  حقوقي در 

رشته آب 
8.438.574.۶۲34۲۲.000.000

 عمرانی
) اسناد 
خزانه(

۲

تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی 750 متر 
مکعبی و ساختمان برق و کلر زنی و حوضچه 
های بتنی ، ایستگاه پمپاژچاهکی ، تاسیسات 

مکانیکی و حصار کشی و محوطه سازی مجتمع 
آذران ورکان شهرستان کاشان 95-94۶

حداقل رتبه 
5  حقوقي در 

رشته آب 
4.11۲.53۲.037۲05.700.000

 عمرانی
) اسناد 
خزانه(

*- محل دریافت اسناد مناقصه : اداره امور حقوقي و قراردادهاي شــرکت آب وفاضالب روستایي 
استان اصفهان واقع درمیدان جهاد

* - محل تحویل پاکات پیشــنهاد قیمت : دبیرخانه شــرکت آبفار اصفهان تلفن  3۲3۶30۶۶  
دورنگار 3۲3۶90۲3 

* - تاریخ فروش اسناد : از تاریخ 0۶ /95/11  لغایت 95/11/11
* -  آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات : ساعت  13:00 مورخ  ۲3 /95/11

*- تاریخ جلسه مناقصه : بازگشــایی پاکت های مناقصه در روز یکشنبه مورخ 95/11/۲4 
راس ساعت 9 صبح  و درمحل سالن جلسات شرکت می باشد.

*- سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است .
 ضمناً آگهي درسایت شرکت به نشاني www.Abfar-isfahan.ir   و پایگاه اطالع رساني مناقصات 

به نشاني IETS.MPORG.IR درج گردیده است . 
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شهرداری

ویژه

پیشنهاد سردبیر: 
استاندار  اصفهان:اصفهان بیش از این برای استقرار صنایع جا ندارد

طرح حیات طیبه، راهگشای حل 
معضالت شهرسازی در اصفهان است

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 67 درصدی 
دوربرگردان های میدان احمد آباد

مدیرمنطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث بوستان محلی
 امامزاده احمدرضا تا پایان بهمن ماه

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

بازگشایی زاینده رود خللی در اجرای 
پروژه تعریض پل فلزی ایجاد نمی کند

اســتاندار اصفهان گفــت: اصفهان آفرینشــگر هنــر و معنویت 
اســت زیرا فالت مرکزی ایران بیش از 10 هزار ســال قبل زادگاه 
خالقیت ها،اندیشــه و تفکراتی بلند بوده است. رسول زرگرپور در 
چهارمین کنگره معماری و شهرســازی ایران که صبح  دیروز در 
اصفهان برگزار شــد، با بیان این مطلب گفت: مردم فالت مرکزی 
ایران بعد از پایــان دوره غارنشــینی، حیات خــود را به صورت 
یکجانشــینی در بیش از 10 هزار ســال قبل آغاز کردند و فالت 
مرکزی در قالب کار و تالش، محیطی مســکون تــوأم با آرامش 
ایجاد نمود که می توان به اریســمان نطنز و رحمان آباد شــمال 
غرب اشاره کرد. وی افزود: با آغاز دوره تمدن، بازهم فالت مرکزی 
ایران همچنان شــکوه خود را ادامه داد که می توان به شهر نوش 
آباد در کاشان و حتی اصفهان با پیشینه ای باستانی اشاره کرد که 
تمام اینها نشان از توســعه روزافزون معماری و شهرسازی در این 
دیار اســت. وی تصریح کرد: محققان همواره اصفهان را از اصلی 
ترین مراکز معماری و شهرســازی در جهان اســالم می دانند که 
الگوهای مختلفی را به جهان بشــریت تقدیم کرده است. زرگرپور 
ضمن اشــاره به اینکه اصفهان دارای ویژگی هایی یگانه ای مانند 
طراحی متناسب با فرهنگ و اقلیم، انجام محاسبات دقیق، رعایت 
مسائل علمی در ســاخت بنا که همگی معرف شــکوه معماری و 
شهرسازی است، خاطرنشان ساخت: امروز ما با شهری مواجهیم 
که فقط میراث دار این عظمت و شــکوه اســت، اصفهان اکنون 
جزو 10 شــهر برتر جهان به لحاظ جاذبه های گردشگری است و 
همچنین به دلیل داشتن بیش از یک سوم صنایع دستی جهان به 
عنوان دومین شهر صنایع دستی جهان شناخته می شود. استاندار 
اصفهان ادامه داد: امروزاصفهان با معضالت خشکســالی، آلودگی 
و توسعه نامتوازن شهری، رشــد ناموزون پدیده آپارتمان نشینی 
و رشــد نامتعارف ترافیک شهری و بسیاری مســائل دیگر مواجه 
است که باید برای آن راهکار مهمی ارائه شــود. استاندار اصفهان 
گفت: مهم این نیست که برای اصفهان چندین عنوان زیبا بگوییم، 
با این عناوین زیبا برای شهر، شهر، قابل قبول نخواهد شد، واقعیت 
چیز دیگری است و سه راه حل بیشــتر ندارد. راه اول این است که 
همین روند اجرای طرح های جامع و تفصیلی را ادامه دهیم و راه 
حل دوم این که به عصرخودمان و به داشته هایمان و به نیاکانمان 
به عنوان میراث های ارزشــمند بازگردیم. رسول زرگرپور راه حل 
ســوم را اســتفاده از مدل حیات طیبه عنوان و تاکید کرد که اگر 
ما بخواهیم در کشورمان شــهرهایی داشته باشیم که با فرهنگ و 
اقلیم ما هماهنگ باشــد راهی نداریم به جز اینکه از مدل حیات 

طیبه استفاده کنیم.

مدیر اجرا و نظارت ســازمان عمــران شــهرداری اصفهان گفت: 
دوربرگردان های میــدان احمد آباد تاکنون 67 درصد پیشــرفت 
داشــته اســت. رضا امینی اظهار کرد: احداث دوربرگــردان های 
میدان احمدآباد در ابتدای خیابان های سروش و بزرگمهر در حال 
اجراست. وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 67 درصد پیشرفت 
داشــته، افزود: برای اجرای ایــن پروژه 10 میلیــارد و 40 میلیون 
ریال در نظر گرفته شده اســت. مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران 
شهرداری اصفهان ادامه داد: احداث دور برگردان در شمال و جنوب 
احمد آباد پروژه ای مشترک بین مناطق 3،4 و 10 است. امینی اعالم 
کرد: با احداث دور برگردان های میدان احمــد آباد، رانندگانی که 
از سمت شــمال و جنوب در میدان احمد آباد قصد دور زدن داشته 
باشند، تردد آنها از میدان حذف و بار ترافیکی میدان کاهش می یابد.

مدیرمنطقه 14 شــهرداری اصفهــان گفت: بوســتان محلی 
امامزاده احمدرضا تا پایان بهمن ماه تکمیل می شود.

علی شمســی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: احداث 
بوســتان های محلی برای ایجاد فضایی با نشاط در محالت در 

دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا بوســتان امامزاده احمدرضا در خیابان 

بعثت به مساحت 4 هزارمترمربع در دست اجراست.
مدیرمنطقه 14 شــهرداری اصفهــان با بیان اینکــه این پروژه 
تاکنون 90 درصد پیشــرفت داشته اســت، ادامه داد: بوستان 
امامــزاده احمدرضا بهمن مــاه در اختیار شــهروندان قرار می 
 گیرد.شمســی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه اعالم کرد: 
 پیاده رو ســازی و ســاماندهی خیابان عمان ســامانی به طول

 450 متر در خیابان الله شمالی در دست اجراست.
وی با اشــاره به اینکه این پــروژه تاکنون 80 درصد پیشــرفت 
داشــته اســت، افزود: این پروژه با اعتبار 800 میلیون ریال به 

زودی تکمیل می شود.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهــان گفت: بــا توجه به 
اتمام مراحل عملیات پروژه تعریض پل فلــزی در کف رودخانه، 
بازگشــایی زاینده رود هیچ خللی در ادامه اجرای پروژه تعریض 
پل فلزی ایجاد نمی کند.ایرج مظفر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 
اظهارکرد: در حال حاضر پیاده رو ســازی و نماسازی روی عرشه 
پل در حال انجام است و زاینده رود بدون هیچ مشکلی از زیر این 
پل عبور خواهد کرد. وی تصریح کــرد: قرار بود پروژه تعریض پل 
فلزی در 22 بهمن ماه افتتاح شود؛ اما با توجه به انبوه جابه جایی 
تاسیسات در این پروژه، با تاخیر تا پایان امسال پل و زیباسازی و 
نماسازی آن را تحویل شهروندان می دهیم.ایرج مظفر با اشاره به 
اینکه عملیات اجرایی طرح تعریــض پل فلزی با هزینه 7 میلیارد 
و500 میلیون تومان و با اعتبارات شــهرداري منطقه 5 در دست 
اجراست، عنوان کرد: طول پل فلزی 133 متر و عرض عرشه 16 
متر اســت که با اجرای این طرح از هر دو طرف 10 متر به عرض 
پل اضافه می شــود و  وقتی عرض پل فلزی به 36 متر برسد، 28 

متر آن عرض سواره رو و 2 پیاده روی 4 متری خواهد داشت.

رییس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به کاهش چشمگیر سن متهمان سایبری 
گفت: آمارها نشان می دهد که 80 درصد مجرمان اینترنتی دستگیر شده در 9 ماهه 
امسال، مرد و 20 درصد زن هســتند. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل 
از پایگاه خبری پلیس، ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشــت: با رشد و گسترش 
فناوری های جدید ارتباطات و اطالعات و رواج ابزارهای فضای مجازی در دست افراد 
کم سن و سال با چالشی جدید در حوزه جرایم اینترنتی روبه رو هستیم به طوری که 
روز به روز روند جرایم فضای مجازی در ســنین پایین در حال رشد است.وی گفت: 
بررسی های صورت گرفته در رنج سنی متهمان دستگیر شده در حوزه جرایم فضای 
مجازی نشان می دهد که میزان دســتگیری متهمان زیر 20 سال در 9 ماهه امسال 

نسبت به مدت مشابه با رشدچشمگیری مواجه بوده است.

رییس شــورای هماهنگی تبلیغــات اســالمی اصفهان گفت: حجت االســالم 
پورمحمدی وزیر دادگستری ساعت 9 صبح 12 بهمن سخنران ویژه برنامه سالگرد 
ورود امام خمینی )ره( به ایران در گلستان شهدای اصفهان است. جعفر عسکری در 
نشست خبری ســتاد و کمیته های دهه فجر انقالب اسالمی اظهار داشت: انقالب 
اسالمی در این مقطع حساس جهان در اختیار ما گذاشته شــده و ما باید امانتدار 
خوبی باشیم. وی گفت: در دهه فجر امسال بیش از 2 هزار برنامه توسط دستگاه های 
مختلف به مناسبت دهه فجر در سطح استان برگزار می شود، برای برگزاری جشن ها  
و مراسم ها بایدها و نبایدهایی توسط شورای هماهنگی تبلیغات برای برنامه های 
دهه فجر تعیین شده و سعی کرده ایم تا دستگاه ها و نهادها در همه سطوح درگیر 

اجرای برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی در استان اصفهان شوند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:

بیش از 80 درصد مجرمان سایبری را مردان تشکیل می دهند
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد:

وزیر دادگستری؛ سخنران ویژه مراسم 1۲ بهمن در اصفهان

نایب رییس کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شوراي اســالمي شــهر اصفهان گفت:  تصویب الیحه احداث 
رایگان هتل، بازســازي خانه هاي قدیمــي، ارائه تخفیف 30 
درصدي براي ســاخت و ســاز اراضي همجوار با این خانه ها و 
پیاده راه کردن چهارباغ از جمله اقدامات مدیریت شــهري به 

منظور رونق صنعت گردشگري است. 
سید کریم داودي با حضور در برنامه تلویزیوني »اینجا اصفهان« 
اظهار کرد: اولویت اصلي کلیه مدیران شهر اعم از اعضاي شوراي 
شهر، مدیران شــهرداري و میراث فرهنگي تالش همه جانبه 
به منظور تحقق چشــم انداز پیش بیني شده براي اصفهان در 
حوزه گردشگري به عنوان برنامه باالدستي است که تا حدودي 

عملیاتي نشده است.
وي ادامه داد: باید به این موضوع عمیق تر نگاه کرد؛ چراکه یک 
فرآیند اجرایي اســت و تمام ارگان ها در حد وظایفشــان باید 
این مســئله را در اولویت قرار دهند. این عضو شوراي اسالمي 
شهر اصفهان با اشــاره به اینکه گردشگري صنعت پاکي است 
که هیچگونه آلودگي زیســت محیطي ندارد، گفت: میانگین 
حضور گردشگران در شهرهاي توریستي 2 میلیون نفر در سال 
است در حالي که این آمار در اصفهان به 200 هزار نفر در سال 
مي رسد بر همین اســاس اگر بتوان افق اصفهان را روي سالي 
یک میلیون گردشــگر تنظیم کرد 200 هزار شغل ایجاد مي 
شود.وي تاکید کرد: با رونق گردشــگري، ارز زیادی وارد شهر 

اصفهان شده که مي تواند اقتصاد شهر را متحول کند.
داودي تصریح کرد: حذف صنایع از اصفهان قابل قبول نیست و 
نباید صورت مسئله را پاک کرده و در این رابطه افراط و تفریط  

به خرج داد بلکه بهتر اســت بگوییم اصفهان بیش از این براي 
صنایع جا نداشــته و صنایع فعلي نیز بایــد آالیندگي خود را 

کاهش دهند.
وي با اشاره به اینکه در شهرهاي توسعه یافته مثل آلمان، صنایع 
در دل شهرهاســت، عنوان کرد: در این کشور، صنایع شهري، 
میزان آالیندگي خود را با دستگاه تنظیم کرده اند؛ اصفهان نیز 
به عنوان یک شــهر صنعتي که تعداد زیادي کارگر را در خود 

جاي داده باید براي حل این مسئله راه حل اساسي پیدا کند.
نایب رییس کمیســیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شوراي اسالمي شــهر اصفهان با بیان اینکه 80 درصد میزان 
آلودگي در شــهر مربوط به حمل و نقل و تنهــا 20 درصد آن 
مربوط به صنایع مي شود، اذعان کرد: نمي توان همه تقصیر ها 
را گردن صنایع انداخت بلکه باید حرکت هاي شهري را کمتر 

کرده و حمل و نقل عمومي را توسعه داد.
وي با تاکید بر اینکه ســعي کرده ایم المان هاي شهري براي 
حضور گردشگر آماده شــود، ادامه داد: شوراي اسالمي شهر با 
تصویب الیحه احداث رایگان هتل، بازسازي خانه هاي تاریخي 
و ارائــه تخفیف 30 درصدي براي ســاخت و ســاز در اراضي 
همجوار با این خانه ها، گام هاي موثري براي رونق گردشگري 
در اصفهان برداشته به طوري که طي 3 سال اخیر، چند هتل 

ساخته شده است. 
وي تاکید کرد: آژانس هاي مسافرتي و تورگردان هاي شهر نیز 
نباید فقط اصفهاني ها را به خارج ببرند بلکه باید با برنامه ریزي 
مناسب، تورهایي از کشورهاي خارجي براي بازدید به اصفهان 

بیاورند مثل مردم یزد که در این زمینه موفق عمل کرده اند.

امام جمعه اصفهان با انتقاد از شیوه بانکداری موجود در ایران، 
گفت: اتاق بازرگانی،  اتاق فکر و کسب وکار استان اصفهان است 

و باید راهنمای فعاالن اقتصادی باشد. 
به گزارش خبرگزاری ایمنا ،آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد 
در دیدار جمعــی از اعضای هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی 
اصفهان، بیان داشت: استان اصفهان در تمامی زمینه ها دارای 
فکر و اســتعداد ممتازی اســت و از این فکر برای حل مسئله 
بیکاری بایستی استفاده کرد. وی اشــتغال زایی و تامین نیاز 
خانوارها را از ویژگی های بارز فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
دانســت و گفت: اتاق بازرگانی باراهنمایی ســرمایه گذاران و 

مسئولین می تواند همواره بر کسب وکار استان تاثیرگذار باشد.
وی با انتقاد از شیوه بانکداری موجود در ایران، گفت: نرخ بهره 
بانکی تسهیالت 2 درصد و نرخ سپرده یک درصد  در سیستم 
بانکداری کشورهایی توسعه یافته است و در برخی از کشورها 
بابت نگهداری پول از مشتریان کارمزد دریافت می کنند ولی در 

ایران شیوه ای دیگر اجرا می شود.
وی اضافه کرد: دولت می تواند تسهیالت بانکی را با نرخ مناسب 
به تولیدکنندگان پرداخت و از محل فعالیت های اقتصادی آنان 

مالیات دریافت کرده و کشور را مدیریت کند.
طباطبایی نژاد تاکید کرد: بخش های اصلی مانند بانک و شرکت 
نفت باید زیر نظر دولت باشــد تا بتواند براساس سیاست های 

کالن  اقتصادی از واحدهای تولیدی حمایت کند.
امام جمعه اصفهــان از فعــاالن اقتصادی و ســرمایه گذاران 
استان اصفهان خواستار توسعه مشــاغل خانگی شد و گفت: 
تولیدکنندگان به جــای راه اندازی واحدهــای بزرگ تولیدی 

 می تواننــد از واحدهای کوچــک تولیدی در منــازل مردم 
استفاده کنند.

وی درارتباط با مسائل پیرامون رودخانه زاینده رود بیان داشت: 
راه حل های احیای این رودخانه مشخص و مسئولین از آن آگاه 

هستند  فقط باید اجرا کنند.
وی از کاشت درختان در کنار رودخانه زاینده رود انتقاد کرد و 
افزود: کنار رودخانه باید مســیری برای بازدید میرآب ها باشد 
نه اینکه محیطی برای کاشت درخت و ساخت  ویال  قرار بگیرد.  
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار با اشاره به مشکالت 
فعاالن اقتصادی در بخش های مختلف گفت: مســائل بانکی 
مهم ترین دغدغه فعاالن اقتصادی در شــرایط کنونی شده که 

با استمهال بدهی ها اتفاق مثبتی نمی افتد.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی با انتقاد از محاسبه بهره مرکب در 
تسهیالت بانکی، تصریح کرد: محاسبه بهره در بهره تسهیالت 
بانکی واحدهای تولیدی باعث افزایش میزان بدهی به بانک ها 
شده است. مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
در این دیدار از افزایش دو برابر مالیات استان طی سه سال اخیر 
انتقاد کرد و محسن پورسینا عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلسه با اشاره به بحران شرکت پلی اکریل گفت: 
با توجه به اینکه پلی اکریل از پتروشیمی و از پاالیشگاه خوراک 
تهیه می کند پیشــنهاد می شود که پاالیشــگاه این شرکت 

تولیدی را  تحت پوشش قرار دهد. 
سیدرســول رنجبران عضو هیئت نمایندگان نیز در این دیدار 
خواســتار ایجاد همگرایی در اســتان اصفهان بــه محوریت 

امام جمعه شد . 

نمي توان همه 
تقصیر ها را گردن 

صنایع انداخت بلکه 
باید حرکت هاي 

شهري را کمتر کرده 
و حمل و نقل عمومي 

را توسعه داد

 اتاق بازرگانی 
باراهنمایی 

سرمایه گذاران و 
مسئولین می تواند 

همواره بر کسب وکار 
استان تاثیرگذار 

باشد

 نایب رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شوراي شهر:

اصفهان بیش از این برای استقرار صنایع جا ندارد

 امام جمعه اصفهان در دیدار جمعی از اعضای هیئت نمایندگان
 اتاق بازرگانی اصفهان بیان داشت:

سرمایه گذاران، مشاغل خانگی را توسعه دهند

رییس اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداري اصفهان از توزیع 
لوازم التحریر با نکات فرهنگ ترافیکی در مدارس شهر خبرداد.

به گزارش ایمنــا، علیرضا خاکســار اظهارکرد: به دلیل ایجاد فرهنگ ســازي 
صحیح و موثرتر در میان قشــر کودک جامعه تالش کردیــم فرهنگ ترافیک 
و آموزش مســائل ترافیکي را با زبان کودکانه به دانش آمــوزان مقطع ابتدایي 

آموزش دهیم.
وی افزود: از همیــن رو براي اولین بــار به تهیه 40 هزار تقویــم دانش آموزي 
با تاریخ 9 ماهه از ابتداي مهر تا پایان خردادماه اقدام شــد که با شــروع ســال 

تحصیلي، میان دانش آموزان مدارس مختلف توزیع گردید.
همچنین با توجه به اینکه حجم بســیاري از دانش آموزان شــهر با ســرویس 
مدرسه جابه جا مي شــوند، پوسترهاي مختلفي با رنج ســني و زمینه متفاوت 
دخترانه و پســرانه و تصاویر گرافیکي کودکانه با موضوع»ســرویس مدارس« 
آماده و در 400 مدرســه مختلف نصب شــد تا از این پس با معضالتي همچون 

عدم آشنایي با قوانین سرویس مدرسه کمتر روبه رو شویم. 
خاکسار همچنین به توزیع لوازم التحریر دیگر همچون دفترچه هاي یادداشت، 
خط کش و پازل هاي مختلف با نکات فرهنگ ترافیک و نصب دیوارنگاره هایي 
در 50 مدرسه شهر اشاره و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه کودکان دست کم 9 
ماه از هر ســال را با لوازم التحریر در ارتباط هستند، شعارهاي درج شده در این 
وسایل در ناخودآگاه ذهن کودک شکل مي بندد و ناخواسته رفتار وي را اصالح 

مي کند.

مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری اصفهان اعالم کرد: با توجه به اینکه نیمی 
از مخاطبان این ســازمان را قشر بانوان تشــکیل می دهند، بنابراین 50 درصد 

برنامه های سازمان ورزش نیز مختص بانوان خواهد بود.
علی قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر در شهر اصفهان پنج مرکز برای ورزش 
بانوان فعال است. وی با تاکید بر استمرار فعالیت های ورزش شهروندی، یادآور 
شد: در هفته جاری مســابقات ورزشــی خانوادگی که تاکنون با استقبال گرم 

شهروندان روبه رو شده است، در 4 مجموعه ورزشی شهرداری انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان این مجموعه های ورزشی را شامل 
ورزشــگاه نیکان در منطقه 2، ورزشــگاه بهمن در منطقه 14، ورزشگاه زیتون 
در منطقه 10 و مجموعه ورزشی فتوت در منطقه 15 برشــمرد. وی با اشاره به 
کانال های ارتباطی سازمان ورزش شهرداری با مردم گفت: محالت و اقشار مردم 
کانال ارتباطی ما هستند تا بتوانیم در حوزه جغرافیایی محله، به خانواده ها امکانات 
مناسب ارائه دهیم.قاسمی اســتعدادیابی را از برنامه های عملیاتی این سازمان 
اعالم کرد و افزود: از سال آینده یکی از هدف های خرد برنامه های عملیاتی این 
سازمان، استعدادیابی خواهد بود و با تشکیل تیم های منتخب در بخش قهرمانی 
فعالیت خواهیم داشت.وی تاکید کرد: با تشــکیل 2000 تیم از سال آینده در 
محالت نه فقط شاهد شناسایی بازیکن خواهیم بود بلکه هر محله داور، مربی و ... 
نیز خواهد داشت.مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان افزود: با توجه به 
اینکه نیمی از مخاطبان این سازمان را قشر بانوان تشکیل می دهند، بنابراین 50 

درصد برنامه های سازمان ورزش نیز مختص بانوان خواهد بود.

رییس اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیك شهرداري اصفهان:

لوازم التحریر ترافیکی، به مدارس شهر می رود
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان تاکید کرد:

اختصاص 50 درصد برنامه های سازمان ورزش به بانوان

سازمان ورزشخدمات شهریحمل و نقل

ارسال 300 اثر به فراخوان طراحي و ساخت 
آثار حجمي نوروز ۹6 شهر اصفهان

مدیر عمل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به فراخوان طراحی 
و ساخت آثار حجمی نوروز 96 گفت: 300 اثر در این خصوص با موضوعات 

»مادر« و »استقبال از بهار«  به دبیرخانه سازمان ارسال شده است.
مهدی بقایی اظهار کرد: ســازمان زیباســازي اصفهان به منظور مشارکت 
شهروندان و هنرمندان سطح کشور در امر زیباسازي و نشاط بخشي به شهر، 
اقدام به برگزاري فراخوان عمومي ســاخت آثار حجمي براي نصب در شهر 

براي ایام نوروز سال 1396 کرد.
وي افزود: هنرمندان ســطح کشــور به طراحي و ســاخت آثار حجمي در 
موضوعات »مادر« و »اســتقبال از بهار« فراخوانده شدند که مورد استقبال 
خوبي هم قرار گرفت. مدیرعامل سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان اظهار 
کرد: حدود 200 اثر در موضوع استقبال از بهار و 100 اثر در موضوع مادر به 
دبیرخانه ارسال شد. وي با اشــاره به اینکه آثار برگزیده در نوروز سال 96 به 
صورت موقت مورد بهره برداري قرار مي گیرد، ادامه داد: آثار رسیده در دست 

بررسی داوران است و نتایج فراخوان تا 12 بهمن امسال اعالم خواهد شد. 
بقایي تصریح کرد: ســازمان زیباســازي آمادگي دارد تا در صورت تمایل 
هنرمند، امتیاز طرح هاي برگزیده را خریداري و نسبت به ساخت اثر اقدام 
کند. طراحي و ســاخت آثار حجمي نوروز 96 شهر اصفهان از نیمه نخست 
آذرماه به مدت یک ماه توســط سازمان زیباسازي شــهرداري اصفهان از 
طریق پایگاه الکترونیکي این ســازمان، فضاي مجازي، سایت هاي خبري، 

مطبوعات و خبرگزاري ها فراخوان شد.

قاب شهر
 بازدید قائم مقام حوزه هنری  از سینماهای سپاهان، فلسطین و پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»کتاب آل خلیفه« مبانی و تاریخ سیاه، ترجمه و تدوین علیرضا بیگی 
از سوی نشر شهید کاظمی روانه بازار کتاب شد.

در مورد چگونگی تســلط آل خلیفه بر مجمع الجزایــر بحرین که تا 
کمتر از نیم قرن گذشــته پاره تن جمهوری اســامی ایران بوده و با 
جدایی از ایران اســامی داغی بر دل ملت جمهوری اســامی ایران 
نهاد، اطاعات دقیقی نزد پژوهشــگران وجود ندارد و پرســش هایی 

مبهم همواره آنان را با چالش مواجه می سازد.
ابهامات و ســواالتی همچون اینکه؛ هویت واقعی آل خلیفه چیست؟ 
خاســتگاه این خاندان کجاســت؟ این گروه با چه تفکر و عقیده ای 
قدم در خاک بحرین گذاشــتند؟ چرا با وجود جزایر و مناطق دیگری 
همچون حجاز، کویت، قطر و عمانات، آل خلیفه بحرین را برای اقامت 

و تشــکیل حکومت برگزید؟ چه توافقاتی میان آل خلیفه و استعمار 
انگلستان صورت پذیرفت که موجب شــد آل خلیفه همواره درصدد 

تحقق خواسته های انگلستان برآید؟
در این کتاب به صورت مســتدل به بیان احتماالت چگونگی تســلط 
آل خلیفه بر بحرین پرداخته شــده و درنهایت ادله و شواهد تاریخی 
احتمالی را که به حقیقت نزدیک تر بوده، بیان می دارد. در این کتاب 
بیان شــده که آل خلیفه با هــدف یافتن مأمن و مســکن به مناطق 
مختلف حاشیه خلیج فارس مهاجرت می کرده است اما به دلیل اینکه 
همواره مشکات و گرفتاری هایی در آن مناطق به وجود می آورده، از 
آن منطقه اخراج می گردید. این خاندان درنهایت با نقشــه استعمار 
انگلســتان و با کمک قبایل مناطق حاشــیه خلیج فارس به بحرین 
منتقل می شــود و با خون و خونریزی هایی کــه ایجاد می کند تاش 

می دارد تا سلطه خود را در آن منطقه مستحکم سازد.

خوراک چیلی

لبخندک

گوناگون

گره گشایی

مواد الزم: گوشــت چرخ کــرده 450 
گرم، پیاز خرد شــده 1 عدد،گوجه خرد شده 
400 گرم،کنسرو لوبیا 400 گرم،پودر چیلی 
2 قاشق غذاخوری،پنیر چدار، پیازچه، خامه 
تــرش و ... بــرای تزئیــن )اختیاری(،فلفل 

دلمه ای خرد شده  نصف یک عدد
طرز تهیه: تابه بزرگــی را روی حرارت 
متوسط قرار دهید و کمی روغن بریزید. پیاز 

خرد شــده را در تابه بریزید و 4تا5 دقیقه تفت دهید تا نرم شــود. گوشت چرخ کرده را 
اضافه کنید و چند دقیقه تفت دهید تا سرخ شــود و رنگ آن عوض شود. فلفل دلمه ای و 
گوجه خرد شده را اضافه کنید و کمی تفت دهید، سپس کنسرو لوبیا و پودر چیلی را در 

تابه بریزید و خوب هم بزنید.
 به میزان دلخواه نمک اضافه کنید. وقتی غذا به جوش آمد زیر حرارت را کم کنید و اجازه 
دهید خوراک چیلی ده دقیقه بپزد و غلیظ شود. خوراک چیلی گوشت و لوبیا را در ظرف 
مناسب بریزید. روی آن را به دلخواه با پیازچه، پنیر چدار یا خامه ترش تزئین و  به صورت 

گرم نوش جان کنید.
نکته:طرز تهیه پودر چیلی بسیار ساده اســت و به راحتی می توانید آن را در منزل 
تهیه کنید. استفاده از کنسرو باعث صرفه جویی در وقت می شود، اما به جای آن از لوبیای 
پخته نیز می توانید استفاده کنید. دراین صورت همراه با لوبیای پخته، یک لیوان آب و 2 

قاشق رب گوجه فرنگی نیز به غذا اضافه کنید.

سایت های »سبک زندگی« را 
بشناسید )3(

روزهای اول فقط طالــع بینی ماه های تولد 
و فال قهوه و حافظ می فرســتادند اما مدیر 
جدید گروه، حســابی این کاره بود و از ســاعت 8 صبح که کرکره 
را باال می زد تا دوی بعد از نصفه شــب مدام پیغام می فرستاد. کم 
کم مطالب هم تغییر کرد و از کلی گویی هــای تکراری تبدیل به 
نســخه پیچی های مجرب شــد. اســم گروه را هم عوض کردند 
و گذاشــتند گره گشــایی. هر کس، هر گره ای در زندگی اش بود 
می آمد و مدیر برایش گره را باز می کرد، حاال با دست نشد با دندان، 
نشد با قیچی! خالصه هیچ کســی گره باز نشــده از گروه بیرون 
نمی رفت. بعد از یک مدت هم می آمدند و از مدیر تشکر می کردند. 
می گفتند که مثال بختشان باز شده یا دهن مادر شوهرشان بسته 
شده اســت. انگار جدی جدی توصیه هایشــان جواب می داد یا 
دست کم آه و نفرینشــان می گرفت. یعنی هر بار که من زیر یکی 
از پیام های گروه صورتک خندان می گذاشــتم یا می نوشتم که 
»مگه میشه؟ چطوری آخه؟« یک بالیی سرم می آمد. یک بار من 
خوردم به موتور و یک بار هم موتور خورد به من! دفعه آخر هم که 
برای جلوگیری از تکرار تاریخ خودم را از جلوی موتور کشیدم کنار، 
افتادم جلوی تاکسی. این شد که به مدیر گروه پیام دادم و داستان 
را برایش تعریف کردم. ایشــان هم توصیه کرد که برای دفع موتور 
و چشــم و نظر بد اول عکس پروفایلمان را عوض کنم و بعد فالن 
قدر پول به حسابش بریزم تا کارم را راه بیندازد اما عددی که گفت 
خیلی بزرگ بود؛ تقریبا به اندازه خسارت چپ شدن یک ماشین! 
االن چند روز اســت از گروه آمدم بیرون و فقط موقع رد شــدن 
 از خیابان حواســم را بیشــتر جمع می کنم و هدفون را از گوشم

 در می آورم، به نظرم این طوری به صرفه تر است!

آل خلیفه 

 قانون های بی نظیر چربی سوزی)4(
اهمیت پروتئین

اگر تصمیم دارید الغر کنید، باید مقدار مصرف چربی تان را کاهش دهید. از ســوی دیگر، 
پروتئین نه تنها به عضالتتان می افزاید، )که نتیجتا باعث افزایش سوخت و سازتان خواهد 
شد( بلکه مستقیما نیز می تواند سوخت و سازتان را افزایش دهد. بدن برای پردازش و هضم 
پروتئین، بیشــتر از کربوهیدرات و چربی انرژی مصرف می کند، که به آن اثر گرمایی غذا 
اطالق می شود. به همین دلیل، رژیم های پر پروتئین، نسبت به رژیم های کم پروتئین باعث 

چربی سوزی بیشتری می شوند، حتی اگر هر دو رژیم یک میزان کالری به شما برسانند.
این کار را انجام دهید: به ازای 1 کیلو از وزن بدنتان نیم گرم پروتئین در روز مصرف کنید. 
منابع اصلی پروتئین برای شــما گوشــت کم چرب )مرغ، اســتیک، ماهی و…(، سفیده 
تخم مرغ ، پودرهای پروتئینی )پروتئین وی یا کازئین( و پنیر کم چرب اســت. چربی ها را 

هم به 20 تا ۳0٪ کالری مورد نیاز روزانه تان محدود نمایید.
هیچ وقت کربوهیدرات ها را به تنهایی نخورید

هنگامی که تصمیم دارید تا چربی های اضافه  بدنتان را آب کنید، کنترل انسولین، یک باید 
است. اینکه چه مقدار انسولین ترشح می شود، مســتقیما ارتباطی به این ندارد که چقدر 

کربوهیدرات می خورید، اما به اینکه آن کربوهیدرات ها چقدر سریع هضم شوند، چرا!
کربوهیدرات های پردازش شده، به سرعت هضم می شــوند و به اندازه  قابل توجهی سطح 
انسولین را افزایش می دهند؛ شرایطی که باید از آن دوری کنید. اما اگر به ناچار یک کاسه 
کورن فلکس خوردید )که معموال سریع هضم اســت(، هنوز هم می توانید کاری کنید که 
هضم آنها را آرام تر کنید! بنابراین باعث خواهید شــد تا انسولین کمتری ترشح شود و  در 

نتیجه بر توانایی چربی سوزی شما تاثیر منفی نگذارد.

نداشاه نوری

گذران وقت در فضای مجازی این روزها به یکی از 
بدیهیات زندگی بیشــتر ما تبدیل شده است ولی 
بین شــبکه های اجتماعی مختلف و صفحه های 
گوناگون سایت هایی هســتند که کارشان کمک 

به بهبود سبک زندگی مردم است.
چی

ســایتی با اســمی عجیب و غریــب و منحصر به 
فرد است که قرار اســت به همه سواالت مختلف 
در رابطه با ســبک زندگی پاســخ دهد به گونه ای 
که بخش های مختلف این ســایت نیز بر اســاس 
این ســواالت شــکل گرفتــه اســت  مثل»چی 
بخریم«،»چی بپوشیم«،»چی ببینیم« و یا حتی 
»چی بازی بکنیم«. »چی« جزو سایت هایی است 
که به تازگی کارش را در حوزه سبک زندگی آغاز 
کرده است.»حال خوب با چی« شعاری است که 
اهالی این سایت برای مطالبشان در نظر گرفته اند 
و در تعریف خودشــان این طــور گفته اند:» چی، 
یک کافه کوچک اســت. یک پاتوق که می شــود 
در آن، کلی خرده ریز حال خوب کــن پیدا کرد! 
ما اینجــا می خواهیم به روز باشــیم. می خواهیم 
خیلی خالصه و جمع و جور بفهمیم در حوزه هایی 
که ممکن اســت یک جوان هر روز با آنها ســر و 
کار داشــته باشــد چه اتفاقاتی در حــال افتادن 
اســت. برای آپدیت بودن، نیازی نیست که خوره 
اینترنت و اخبار باشید. نویسنده های چی، به شما 
می گویند االن در دنیای خوراکی ها، پوشیدنی ها، 
خواندنی ها، شــنیدنی ها، دیدنی هــا و... چه خبر 

است.«
سرآشپز طیبه

اگر جزو کســانی باشــید که به آشــپزی عالقه 
داشــته باشــید و این هنر در زندگی شخصی تان 
برایتــان دغدغه باشــد حتمــا گذرتــان به این 
ســایت خورده است و ســر در آن عنوان»کارگاه 
آشپزسازی«خورده اســت و ادعا دارد که آشپزی 
را به زبان ســاده به افراد آمــوزش می دهد. برای 
همین در این ســایت عالوه بر آشــنایی با تهیه 
پخت غذاهای روتیــن، می توانید فوت کوزه گری 
و دســتور پخت غذاها،دســرها و شــیرینی های 
متفاوتــی را پیدا کنید که بیــش از پیش برایتان 

هیجان انگیز باشد و کامتان را خوش کند.
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پیامبر اکرم) صلی ا... علیه و آله (:
برای دروغ گویی آدمی، همین بس که هرچه را شنید، بازگو کند.
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