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پیش بینی افزایش 25درصدی مسافران
به شهر اصفهان

اعطای نشان طالیی 
مدیران به شهردار اصفهان
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در دومین اجالس سراســری »نشــان عالی مدیر ســال« با حضــور مدیران و 
شخصیت های کشــوری در مرکز همایش های دیپلماتیک وزارت امور خارجه، 
شهردار اصفهان به دلیل فعالیت های گسترده و ارزشمند، شایسته نشان طالیی 
مدیران شــد. به گزارش تابناک، دومین اجالس سراســری نشان عالی مدیران 
با دریافت جوایز به مدیــران موفق به کار خود پایان داد. این نشســت با حضور 
شــخصیت ها، مســئولین و مدیران مجموعه های دولتی و خصوصی، در مرکز 
همایش های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شــد. این جلسه که به همت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری  

ریاست جمهوری، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و...

به ســبب روی کارآمدن ترامپ خوشحال  سما مطیعی 
هســتند. امیدوارند ترامپ همان ترامپ 
کارزار انتخاباتی باشد و به وعده هایش جامه عمل بپوشاند. منتظر 
هستند تا پرزیدنت جدید، توافق هســته ای را پاره کرده و بازهم 
به سوی عربستان دست دوســتی دراز کند. برهمین اساس، وزیر 
جوان ســعودی، چندروز پیش اعالم کرد کــه از ترامپ حمایت 
خواهند کرد. الجبیر که مدتی غیب شــده بود )!( این روزها بازهم در 
انظار عمومی ظاهر می شود، به سفر می رود، دیدارهای دیپلماتیک 
برگزار می کند و همچنــان لفاظی علیه ایران را در دســتور کارخود 
قرارداده است. این بار هم در دیدار با همتای فرانسوی خود، مواضعی 
علیه ایران اتخاذ کرد و ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، 
در فراری رو به جلو مدعی شد که آل سعود یک روز هم با ایران دشمنی 
نکرده اســت و در ادامه باز هم همان اتهامات مضحکانه همیشگی را 
تکرار کرد: »مشکل ما با ایران از ابتدای انقالب )اسالمی( ایران، شروع و 
پس از اینکه تهران سیاست حمایت از تروریسم را در پیش گرفت)!(، 
تشدید شد. ایران سپس در سوریه و عراق مرتکب جنایات جنگی)!( 
شــد و حزب ا... را در لبنان تاســیس کــرد. پس از آن نیــز تهران با 
سازمان های بین المللی به مخالفت برخاست و به شبه نظامیان حوثی 
در یمن کمک تسلیحاتی کرد و...« هرچند مسئوالن کشورمان هم از 
پاسخگویی به حرف های تکراری و اتهامات بی پایه و اساس سعودی ها 
و به ویژه الجبیر خســته شــده اند و ترجیح می دهند وقعی به این 
گزافه گویی ها ننهند، اما روز گذشته، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
امورخارجه کشورمان با رد اظهارات توهین آمیز و تهی از واقعیات عادل  
الجبیر تاکید کرد: فرافکنی های مستمر و دائمی آقای الجبیر نمی تواند 
پاک کننده تاریخ تولید و نشر افراطی گری و بسترسازی و رشد مکاتب 
انحرافی در عربستان در سایه حکومت خاندان سعودی باشد که ثمره 
نفرت پراکنی های بی شمار شاخه های به هم تنیده تروریسم تکفیری 
در غرب آسیا و شــمال آفریقا و نتیجه نامقدس آن، کشتار  پر شمار و 
روزانه انســان های بی گناه، غارت اموال آنان و تخریب و ســوزاندن  

سرزمین هایشان است...
ادامه در صفحه 2

وزیر خارجه کویت با »پیام« به ایران آمد؛ 
سفر سرنوشت ساز

خبر آخر

بازار داغ 
خودروهای برند

نمایشگاه بین المللی اصفهان 
میزبان یک رقابت جذاب است

خوش رخ های ایرانی-کره ای

ما و نوستالژی های ایران خودرویی
به دلیل ایجاد زیرساخت توسعه و به کارگیری 

شیوه های نوین مدیریتی انجام شد؛

15

به گزارش ایسنا، رسول زرگرپور در نشست شورای 
مدیران استانداری، با اشاره به ماه های پایانی دولت 
یازدهم گفت: انتظار می رود که فارغ از هر مسئله ای، 
هم در ارتباط با دســتاوردها، فعالیت ها، تالش ها و 
زحمات قدم برداریم و هم در ارتبــاط با همکاران و 

درخصوص ارائه عملکردها نیــز جمع بندی انجام و 
اعالم شود. استانداراصفهان با بیان اینکه پروژه های 
تخت جمشیدی استان که ســال ها از آغاز عملیات 
عمرانی آن می گذشــت، در دولت تدبیــر و امید به 

بهره برداری رسید، گفت:...

خدمات دولت
به درستی منعکس نمی شود

زرگرپور:
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پیشنهاد سردبیر:
 بیش از حد روی حقوق های نجومی مانور می دهیم!

ســیدعباس عراقچی در همایش تخصصــی معاونان 
ســتادی و رؤســای پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: 
ایران به کشــوری ســازنده و بازیگر فعــال در عرصه 
بین الملل بعــد از برجام تبدیل شــد و می تواند نقش 

موثری در عرصه بین الملل ایفا کند.
وی اضافه کرد: شورای امنیت نقش ایران در سوریه را 
به عنوان ضامن صلح و امنیت به رســمیت می شناسد 
و به آن احترام می گذارد، این درحالی اســت که قبل 
از برجام ایران را تهدید منطقه در قطعنامه هســته ای 
عنوان کرده بودنــد. معاون حقوقی و امــور بین الملل 
وزارت امور خارجه تصریح کرد: فعالیت های هسته ای 
ایران به عنوان تهدید قلمداد شــده بود؛ اما شــورای 
امنیت با قطعنامــه جدید ٢٢٣١ صادر شــده برنامه 

هسته ای ایران را به رسمیت شناخت.
عراقچی با اشاره به نشســت اخیر آستانه برای بررسی 
موضوع صلح در سوریه گفت: خود آمریکایی ها گفتند 
ننگی برای آمریکا بدتر از این نیست که ایران و روسیه 
کنار هم بنشینند و تصمیم بگیرند آیا امریکا به نشست 

دعوت شود یا نه.

اوایل دی ماه، داوود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس از مکاتبه با رییس دیوان محاسبات برای دریافت 
گزارش اقدامات انجام شده در زمینه حقوق های نجومی 
خبر داد؛ اما گویا برخی اعضای این کمیســیون از این 
ماجرا بی خبر هستند. خبرنگار مهر، اخیرا در گفت وگو با 
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، سرنوشت 
این نامه نگاری و گام های بعدی آن را جویا شــده است، 
اما آقای ســخنگو پاســخ های جالبی به این ســواالت 

می دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ که اتفاقا عضویت شورای 
مرکزی و سخنگوی فراکسیون امید را هم برعهده دارد، 
معتقد است: بیش از حد داریم روی حقوق های نجومی 
مانور می دهیم! اینقدر معضالت در کشــور هســت که 

حقوق های نجومی یک گوشه از آنها هم نمی شود.
شاه بیت پاســخ های این نماینده مجلس به این سوال 
که »ســرانجام ماجرای حقوق های نجومی چه شد؟« 
این است که »چرا دکل نفتی را پیگیری نمی کنید؟«، 
»سرنوشت خاوری چه شــد؟«، »نمی شود همه کارها 

را تعطیل کنیم و فقط به حقوق های نجومی بپردازیم!«

عراقچی:

 برجام، شرایط بین المللی ایران را 
متحول کرد

پارسایی:

 بیش از حد روی حقوق های 
نجومی مانور می دهیم! 

نماینده مجلس:

 »حقوق شهروندی« ژست 
تبلیغاتی برای انتخابات ۹۶ است

نماینده مجلس:

  الریجانی درباره »فریدون« 
با روحانی صحبت می کند

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای 
اسالمی ، با اشاره به تدوین حقوق شهروندی از سوی دولت، 
اظهار کرد: دولت باید الیحه حقوق شهروندی را به مجلس 
ارائه کند. وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از الیحه حقوق 
شــهروندی را به مجلس ارائه می دهد گفت: دولت در این 
موضوع ابتدا معرکه گرفت و پس از آن به دنبال گرفتن مجوز 

برای این معرکه افتاد.
مصری ادامه داد: دولت اگر به دنبــال انجام و اجرای حقوق 
شــهروندی اســت، ابتدا باید الیحه آن را به مجلس ارائه 
می داد و مصوبه پارلمان را می گرفت و ســپس برای حقوق 
شهروندی مراســم برگزار می کرد. وی با اشاره به انتخابات 
ریاست جمهوری ۹6، تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، این اقدام دولت درباره 
تدوین الیحه حقوق شهروندی بیشتر یک ژست تبلیغاتی 
است. مصری با بیان اینکه در قانون اساسی بیشترین حقوق 
شــهروندی رعایت شــده، تصریح کرد: از آقــای روحانی 
می خواهیم به جای تدوین حقوق شهروندی، قانون اساسی 

را که خود مسئول اجرای آن است، اجرا کند.

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنــگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، با 
بیان اینکه جمعی از نمایندگان اخیرا با ارســال نامه ای به 
رییس جمهور خواهان معرفی حســین فریــدون به قوه 
قضائیه برای رســیدگی به تخلفات وی شده بودند، گفت: 
قوه قضائیه باید بدون اغماض با متخلفان در هر جایگاهی 
برخورد کند.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا هیئت 
رییسه مجلس یا رییس مجلس جلسه ای با حجت االسالم 
حســن روحانی رییس جمهور در این زمینه خواهد داشت 
یا خیر؟ ادامه داد: تاکنون هیئت رییسه درباره این موضوع 
از رییس جمهور درخواستی نداشته، اما قطعا رییس مجلس 
در چارچوب جلسات سران قوا با رییس جمهور در این  باره 

بحث هایی خواهد داشت.
نماینده مــردم اســدآباد در مجلــس با تاکید بــر اینکه 
پیگیری ها درباره تخلفات حسین فریدون از سوی مجلس 
و قوه قضائیه با تذکر کتبــی 45 نماینده به رییس جمهور 
برای معرفی برادر خود به دســتگاه قضا آغاز شد، تصریح 

کرد: قوه قضائیه نیز باید پیگیر این موضوع باشد.

عکس روز

وزیر خارجه کویت با »پیام« به ایران آمد؛ 

سفر سرنوشت ساز

آنچه می بینید، تصویری از حضور آیت ا... شیخ احمد جنتی در معراج 
شهدای تهران است.

... ادامه از صفحه اول 
   از مدتی پیش شــنیده می شد که قرار اســت وزیر خارجه کویت 
به ایران سفر کند و در این ســفر، حامل پیامی مهم ازسوی شورای 
همکاری خلیج فــارس برای ایران اســت. در همیــن زمینه یک 
مقام وزارت خارجه کویت که مایل به افشــای هویت خود نیست، 
گفته بود: »قرار شــد دولت کویت پس از نشســت رهبران شورای 
همکاری در منامــه نامه ای بــه مقامات ایرانی مبنــی بر ضرورت 
حســن همجواری، همکاری و رفع تدریجی ســوءتفاهم ها تسلیم 
کند.«  پس از دوسال، این اولین باری است که »شیخ صباح الخالد 
الصباح« به ایران ســفر کرده است. این ســفر با پیام یا بی پیام، فی 
نفســه مهم ارزیابی شد و کارشناســان گفتند که می تواند موجب 
گســترش و تحکیم مناســبات  شــده و راه را برای همکاری های 
فیمابین باز  کنــد. خالد الجارا... قائم مقام وزیــر خارجه کویت هم 
در گفت وگو با النهــار تایید کرد که کشــور متبوعش پیشــنهاد 
میانجیگری میان ایران و عربستان ســعودی را برای حل اختالف 
میان این دو کشور مطرح کرده اســت. جارا... تایید کرد که کویت 
در میان هشــت کشــوری بوده اســت که برای میانجیگری میان 
ایران و عربســتان تالش کرده اند. رییس جمهور کشــورمان نیز 
هفته گذشــته در کنفرانس خبــری خود اعالم کــرد که مقامات 
چندین کشــور از جمله کویت و عراق برای میانجیگری بین ایران 
و سعودی ها پیش قدم شــده اند. بهرام قاســمی سخنگوی وزارت 
امور خارجه نیز در خصوص اهداف ســفر وزیر امور خارجه کویت 
گفت: جمهوری اسالمی ایران و کویت به عنوان دو کشور همسایه 
با مشترکات فراوان از دیر باز در تماس، تعامل و رایزنی با هم بوده و 
هستند. این سفر یک روزه که از مدتی قبل مطرح و برای آن برنامه 
ریزی شــده بود در چارچوب روابط دو جانبه ایــران و کویت انجام 
می شود. روز گذشته این سفر انجام شــد و الصباح به ایران آمد و با 

محمدجواد ظریف دیدار کرد. 
   

در آشــفته بازار منطقه، حتی اگــر حرارت آتــش اختالف، یکی 
دودرجه هم کاسته شــود، می توان گفت اتفاق مهمی افتاده است 
آن هم وقتی که رســانه های خارجی، با سوء اســتفاده از شرایط 
منطقه، سعی در فرافکنی و جوســازی علیه ایران دارند و در همین 
راســتا، پایگاه گالف نیوز با انتشار گزارشــی ضمن اشاره به حمله 
اخیر سایبری به وزارت کار عربســتان، ایران را در پشت پرده این 
حمالت دانست)!( ســفر وزیر کویتی به ایران اما نشان از تحوالت 
دارد. مقامات ارشــد امنیتی و دیپلماتیکی ایران از کاهش تنش ها 
و روابط خوب با عربستان به صراحت استقبال کردند. دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشــورمان تاکید کرده که ایران به دنبال سقوط 
عربستان نیست. وزیر خارجه کشورمان  در داووس سوئیس گفت 
»ایران برای پایان دادن به وضعیت اســفبار مردم ســوریه، یمن و 
بحرین و هرجای دیگــری در منطقه آماده همکاری با عربســتان 
اســت؛ لذا دلیلی برای خصومت میان تهــران و ریاض نمی بیند.« 
و در نقطه مقابل، عادل الجبیر وزیر خارجه عربســتان نیز در کنار 
تمام لفاظی ها و فرافکنی های گاه و بی گاهــش علیه ایران ، اواخر 
هفته گذشــته تلویحا آمادگی کشــورش را برای کاهش تنش ها با 
ایران به صورت مشــروط اعالم کرد. او با اشــاره به اعالم آمادگی 
عراقی ها برای وساطت گفت: »حل مشــکالت تهران و ریاض نیاز 
به میانجیگر ندارد. تهران خود بهتر می داند چکار باید انجام دهد!« 
جوانک ســعودی البته نگفت منظورش از اینکه »ایران خود بهتر 
می داند چکاری انجام بدهد« چیســت و تهران از منظر وی دقیقا 
باید چکاری انجام دهد)!( اما کارشناسان می گویند منظور الجبیر، 
مســائل مربط به سوریه و یمن اســت که یک مقام ارشد کویتی به 
رســانه های خارجی گفته اســت: »ریاض مایل به حل شدن این 

موضوع می باشد.« 
این مقام کویتی درباره ســفر شــیخ صباح به ایران هم گفته بود: 
»دولت کویت وظایفی در این زمینه به عهده گرفته. قرار شد دولت 
کویت پس از سی و هفتمین نشســت رهبران شورای همکاری در 
منامه نامه ای به مقامات ایرانی مبنی بر ضرورت حسن همجواری، 
همکاری و رفع تدریجی ســوءتفاهم ها تســلیم کند. تهران به ما 
اعتماد دارد و مقامــات وزارت خارجه کویت تا پیش از ٣۰ ژانویه به 

تهران سفر خواهند کرد.« 
 نشســت حســاس آســتانه که روز سه شــنبه در قزاقســتان به 
پایان رســید ، یک نکتــه جالب به همــراه داشــت. در حالی که 
هیئت های شــرکت کننده و معارضان ســوری در این نشست به 
صورت غیرمســتقیم مذاکرات را دنبال کردند، اما برای بســیاری 
از دیپلمات هــا، تحلیلگــران سیاســی و خبرنــگاران، رویارویی 
 مقامات ایرانی و ســعودی حاشــیه ای مهم بوده و منعکس کننده 

جو مذاکرات تلقی می شود.
 گفته شده مقامات دو کشور آن طور هم که تصور می شده با یکدیگر 
بد برخورد نکردند. می توان از لبخند یا خشــم آنها سرنوشت آینده 
ســوریه را پیش بینی کرد. شاید ریاض احســاس می کند در کنار 
متحدان خود از موضع باالتری می تواند با ایران روبه رو شــود. روز 
گذشــته روزنامه »الوصال« نوشت:»کشــورهای شورای همکاری 
اینک دســت تنها مانده اند و بایــد برای مقابله با ایــران بجنبند و 
با ترکیــه از لحــاظ نظامی و اقتصــادی هم پیمان شــوند. هزینه 
١۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دالری شــورای همــکاری برای ســرمایه 
گذاری که بناســت در ترکیه صورت گیرد، یک طرح مناسب برای 
تقویت این کشور از لحاظ اقتصادی اســت تا بتواند با ترامپ رقابت 
کند و موضع کشــورهای عربی را برای شکست ایران تقویت کند.« 
سعودی ها خودشان هم نمی دانند با خودشان چند-چند هستند! 

بین الملل

به گزارش النشــره، »آدریان رانکین« سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا، در نشستی مطبوعاتی اعالم کرد: »به دالیل 
امنیتی، مــکان حضور نیروهای ویژه آمریکا در ســوریه 
را اعــالم نمی کنیم.« ســخنگوی پنتاگــون همچنین 
»گزارش های مبنی بر وجود پایــگاه ائتالف بین المللی 
در منطقه الحسکه ســوریه را با 8۰۰ نیروی ویژه را غیر 
دقیق خواند.« وی تصریح کرد: وزارت دفاع آمریکا اعزام 
٢۰۰ نظامی به سوریه را به اضافه ٣۰۰ نظامی که در این 

کشور حضور داشتند، اعالم کرده است.
رانکین افــزود: »وزارت دفاع آمریکا آمــوزش، تجهیز و 
مشاوره دهی به شرکای مورد اعتماد خود در سوریه برای 

مبارزه با گروه تروریستی داعش را ادامه می دهد.«

محل نیروهای ویژه آمریکا 
در سوریه مخفی می ماند

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، بر این اســاس، ضمن 
موافقت هیئت وزیران با تشکیل کارگروهی به منظور بررسی 
علــل و عوامل وقوع آتش ســوزی و فرو ریختن ســاختمان 
پالسکو، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه 
های مسئول  در مدیریت بحران و راه های پیشگیری از تکرار 
آن و اصالحات ســاختاری و مدیریتی الزم در قالب گزارش 

 ملی بررسی حادثه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد: 
 ١(  مطالبات بانک ها از واحدهای ساختمان پالسکو به مدت 
دو سال اســتمهال و عالوه بر بخشــش کلیه  جرایم و هزینه 
دیرکرد 5۰ درصد سود تســهیالت مذکور توسط بانک ها و 

5۰ درصد باقی مانده نیز  توسط دولت تامین و پرداخت شود. 
 ٢(  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی کلیه افراد بیکار بیمه 

شده را که قبال در ساختمان پالسکو  اشتغال به کار داشته اند، 
اعم از اینکه بیمــه خویش فرما، بیمه شــده و یا در وضعیت 
بیمه منقطع  قرار داشته باشند، به مدت 4 ماه طبق مقررات و 
به فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و  ضمنا حقوق 

دی ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت کند. 
 ٣(  کلیه شــاغالنی که دارای بیمه نیســتند )اعم از کارگر یا 
کارفرمــا( با شناســایی از طریق اتاق اصناف  ایران، توســط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل بیمه شده ها به مدت 
4 ماه از دی ماه تا  فروردین ماه از حداقل دســتمزد قانونی و 

سایر مزایای مربوط به آن برخوردار شوند. 
 4(  بدهــی بیمــه کارفرمایان ســاختمان پالســکو پس از 
بخشــیدن کامل جرایم طبق مقررات قانونی توسط  سازمان 

تامین اجتماعی به مدت 5 سال تقسیط شود. 
 5(  با توجه به اعــالم آمادگی بانک ها، به کلیــه کارفرمایان 
واحدهای آســیب دیده ســاختمان پالســکو تا  مبلغ ٣۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت بانکی با ســود حداکثر ١8 درصد 
پرداخت گردد و بازپرداخت  تسهیالت مذکور 48 ماهه )یک 

سال دوره تنفس و ٣6 ماه دوره بازپرداخت( خواهد بود. 
 6(  کلیه بدهی های مالیاتی مربوط به واحدهای کســبی که 
در اثر سانحه آتش ســوزی ساختمان  پالســکو، بیش از 5۰ 
درصد اموال آنها از بین رفته اســت، با معرفــی اتاق اصناف 
ایران، تا پایان  عملکرد ســال ١٣۹4 بخشوده شود. همچنین 
شرکت های بیمه مکلف شدند تا پایان بهمن ماه سال  جاری 
نسبت به بررســی خســارت واحدهای بیمه شده ساختمان 
پالسکو اقدام و کل خســارت های  تعهد شده را وفق مقررات 

پرداخت کنند. 
کاهش تعرفه های خدمات ســازمان هواپیمایی   

کشوری
هیئت وزیران با اصالح و کاهش تعــدادی از تعرفه های ارائه 

خدمات سازمان هواپیمایی کشوری موافقت  کرد. 
براین اســاس بهای تاســیس نمایندگی کل شــرکت های 
هواپیمایی خارجــی ) GSA (، همچنین بهــای اعطای  حق 
بهره برداری هوایی مازاد به شــرکت های حمل و نقل هوایی 

خارجی کاهش یافت. 
   موافقت نامه همکاری بین ایران و آذربایجان در 

زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی  
هیئت وزیران الیحه موافقت نامه همــکاری در زمینه حفظ 
نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری  اسالمی ایران 

و دولت جمهوری آذربایجان را به تصویب رساند. 
   نرخ تعرفه واردات موز اصالح شد

هیئت وزیران بــا کاهش ١١ درصدی حقــوق ورودی موز و 
برخورداری ١۰ درصدی تخفیف صادرات ســیب به ازای هر 

یک کیلو صادرات آن موافقت کرد. 
 در ادامه جلســه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گزارشی  درخصوص 
»طرح تحول نظام ســالمت« و اقدامات انجام شــده در این 

خصوص به هیئت وزیران ارائه دادند.
  این گزارش، به اقدامات سازمان های بیمه گر در طرح تحول 
نظام ســالمت با اهدافی همچون پوشــش بیمــه  همگانی، 
پرداخت از جیب کمتــر و ارائه خدمات بیشــتر و با کیفیت 

بهتر اشاره دارد. 

 به کلیه کارفرمایان 
واحدهای آسیب 

دیده ساختمان 
پالسکو تا  مبلغ 

300 میلیون تومان 
تسهیالت  بانکی 

با سود حداکثر 18 
درصد پرداخت 

گردد

هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست حجت االسالم والمسلمین روحانی رییس جمهوری،  تصمیماتی درباره 
جبران خسارت و حمایت از اصناف و کارگران خسارت دیده اتخاذ کرد. 

آیت ا... جنتی در معراج شهدا

نگاه

البرادعی با سخنان انقالبی 
درصدد حفظ انقالب مصر

ترکیه خوشحال از مذاکرات 
آستانه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشــجو، »محمد 
البرادعی« در صفحه خود در توئیتر نوشــت که انقالب ٢5 
ژانویه افتخاری برای تمامی مصری هاست و شعله فروزانی 

برای مصری های آزاده باقی خواهد ماند.
البرادعی نوشــت: ای جوانان! انقالب شــما در قلب جای 
گرفته؛ هر قدر هم زمان طوالنی شــود باز هم شــما پیروز 
خواهید شد زیرا آینده از آن شماست. انقالب ژانویه از شما 
ربوده شــد. انقالب مردم مصر علیه رژیم حســنی مبارک 
در سال ٢۰١١ پس از تشــدید اعتراضات و درگیری های 
خیابانی ســرانجام روز ٢5 ژانویه با کناره گیری مبارک از 

قدرت به پیروزی رسید.

وزیر خارجه ترکیه در ســخنانی مذاکرات آســتانه درباره 
سوریه را موفقیت آمیز خواند.

مولود چاوش اوغلو ضمن استقبال از نتایج مذاکرات آستانه 
درباره سوریه با اشاره به اینکه طرف های شرکت کننده در 
نشست آستانه درباره چگونگی تقویت آتش بس در سرتاسر 
سوریه گفت و گو کردند اظهار داشت: هیئت های مختلف 
در نشست آستانه حتی به شکل غیرمستقیم درباره مرحله 
سیاســی آینده در ســوریه گفت و گو کردند. وزیر خارجه 
ترکیه ادامه داد که گروه های معارض در نشســت آستانه 

مواضع پخته تری نسبت به نشست ژنو اتخاذ کردند.

پارلماندیدگاهانتخاباتبرجام

در جلسه هیئت دولت به ریاست رییس جمهور اتخاذ شد؛

شش تصمیم دولت برای کمک به پالسکو

کافه سیاست

 خرید محدود اس 300 
به منظور تولید انبوه در داخل

ابوالفضل حســن بیگی در مورد اینکه آیا ایران به دنبال خرید سامانه دفاع 
موشکی »اس 4۰۰« از روسیه اســت؟ گفت: اگر ما نتوانیم این کمبودها را 
برطرف کنیم آن وقت به دنبال خرید خواهیم رفــت، زیرا برای خرید هیچ 

مانعی نداریم و حتی ترکیه هم این موشک ها را خریداری کرده است.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ممکن است ایران بیش از 
١۰ برابر از آن تعدادی که از روسیه موشک» اس ٣۰۰« خریداری کرده نیاز 
داشته باشد ولی آن را به طور محدود خریداری کرده تا بقیه آن را در داخل 

تولید کند.
وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقالب وزارت دفاع و ارتش خودشان برای 
تامین امنیت کشــور و نیازهای دفاعی، مراکز تحقیقاتی و سازهای ساخت 
را انجام دادند، اظهار داشت: یکسری از رادارها را خودمان ساختیم و برخی 
از موشک ها را هم توانستیم بومی سازی کنیم و چیزی را هم که کم داریم 

تالش می کنیم به سرعت به آنها برسیم.

دیلی میل نوشت: دونالد ترامپ روز چهارشنبه دستور ساخت دیوار مکزیک و 
نیز اقدامات اجرایی در راستای جلوگیری از ورود مهاجران از 6 کشور به آمریکا 
را صادر کرد. ترامپ از روز چهارشــنبه اقدامات اجرایی شدیدتری در زمینه 
مهاجرت را آغاز کرده و این اقدام با تشــدید تدابیر امنیتی در مرزها و صدور 
فرمان ساخت دیوار در مرز مشترک این کشــور با مکزیک شروع شد. دونالد 
ترامپ با انتشار توئیتی برخی از برنامه های خود برای روز چهارشنبه را اعالم 

کرده و نوشت: روزی بزرگ برای امنیت ملی آمریکا برنامه ریزی شده است.
بنا به گزارش برخی از دستیاران کنگره و نیز متخصصان مهاجرت، ترامپ قصد 
دارد ورود مهاجران از سوریه و شش کشور خاورمیانه ای و آفریقایی به آمریکا 

را محدود کند. 
کارشناسان و دســتیاران کنگره که نخواستند نامشــان فاش شود گفته اند: 
دســتورات ترامپ صدور ویزا برای اتباع ایران، عراق، لیبی، سومالی،سودان و 

یمن را ممنوع خواهد کرد.

جلوگیری از ورود اتباع  
ایرانی  به آمریکا

حسین امیرعبداللهیان دســتیار ویژه رییس مجلس در امور 
بین الملل طی ســفر اخیر خود به لبنان با )جبران باســیل( 
وزیر امــور خارجــه لبنان دیــدار و گفت وگو کــرد. وی در 
ابتدای این دیدار با ابراز خرســندی از تکمیل روند سیاسی 
و انتخاب )میشل عون( به عنوان رییس جمهور لبنان افزود: 

این انتخاب که در نتیجه بلوغ و درایت همه رهبران احزاب و 
گروه های سیاسی در لبنان به دســت آمده، لبنان را به سوی 
ثبات و پیشرفت بیشتر سوق می دهد. وزیر امور خارجه لبنان 
نیز در این دیــدار با تاکید بر نقش و جایــگاه مهم جمهوری 
اســالمی ایران در کمک به حل بحران ها و تحکیم و تقویت 

صلح و ثبات در منطقه اظهار داشــت: از جمهوری اســالمی 
ایران به خاطر توجه و پیگیری مداوم حقوق از دســت رفته 
ملت مظلوم فلسطین و تالش به برگزاری کنفرانس حمایت 
از مردم فلسطین قدردانی می کنم. وزیر امور خارجه لبنان در 
پایان از ســفر رییس جمهور لبنان به تهران خبر داد و گفت: 
لبنان نیز از توسعه مناســبات با جمهوری اسالمی ایران در 

عرصه های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی استقبال می کند.

رییس جمهور لبنان به تهران سفر می کند
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پیشنهاد سردبیر:
10 تن طالی ایرانی در بانک مخفی و امنیتی!

یادداشت

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در یک نشست 
خبری با اشــاره به اینکه ســاالنه باید 8 هزار میلیــارد تومان بابت 
هدفمندی یارانه ها پرداخت کنیم گفت: بخشی از این پول از طریق 
دریافت گاز بهای مشترکین به دست می آید و اخیرا سر و صداهای 
بی موردی درمورد قیمت گاز در فصول ســرد سال مطرح شده که 
فقط 2 هزار تومان بــه تعرفه های قبلی افزایش پیــدا می کند. این 
مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر 21 هزار و 800 روستا و 
یک هزار و 77 شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردارند ادامه داد: 305 
هزار کیلومتر شبکه گازرسانی به همراه 10 میلیون و 598 میلیون 
انشعاب در کشور وجود دارد که براساس برنامه ریزی صورت گرفته 9 
درصد از گاز کشور در بخش صنعت، 9 درصد در بخش پتروشیمی، 
4 درصد در پاالیشــگاه، 3 درصد در بخش ســیمان، 27 درصد در 
بخش خانگی و 34 درصد در بخش نیروگاهی مصرف می شــود که 
تعرفه 150 تومانی گاز در بخش خانگی برای مشترکین پرمصرف 
در سال گذشته اعمال می شد و امسال نیز به کل بخش های مصرف 

کننده تخصیص داده شده است.

پاسخ عجیب مدیرعامل شرکت ملی 
گاز درباره افزایش بهای قبوض

اخبار

شــبکه خبری دولتــی »رای نیــوز24« ایتالیا در 
گزارشــی اعالم کرد: زعفران گران بهــای ایرانی در 

بانک و تحت مراقبت شدید قرار می گیرد.
در ایــران زعفران بــه قیمت کیلویــی 2000 دالر، 
همانند نفت آن کشور ارزشمند است و در یک بانک 

تحت حفاظت شدید قرار خواهد گرفت. 
این شــبکه افزود:غالمرضــا کریمی، مســئول این 
بانک گفت که برای نخســتین بار در ایران یک بانک 
زعفران مجهز به سیســتم های پیشــرفته حفاظتی 
تاسیس شده که در حال حاضر قادر به نگهداری 10 
تن زعفران است و ظرفیت آن در آینده قابل افزایش 

می باشد. 
تربت حیدریــه یکــی از بزرگ ترین مراکــز تولید 
زعفران ایــران و آدرس بانک زعفــران آن به دلیل 
امنیتی بــه عموم اعالم نشــده اســت. 90درصد از 

زعفران مصرفی درجهان، در ایران تولید می شود.
به گزارش ایرنا، بانک زعفــران ایران با هدف حفظ و 
نگهداری کیفی محصول و نیز معرفی برند »زعفران 
ایرانی« و مجهز به سیســتم های حفاظتی روز دنیا و 
حراست شبانه روزی توســط نیروهای مسلح، از روز 

یکشنبه فعالیت خود را در تربت حیدریه آغاز کرد.
کریمی همچنین بااشــاره به مزیت سپردن زعفران 
به این بانک، اظهار داشــت: تاکنون و به خصوص در 
فصل برداشت شاهد ســرقت زعفران چه در زمین و 
چه در انبار بودیم و از ســوی دیگر برخی کشاورزان 
نیز تمایل داشــتند محصــول خــود را در منزل و 
به شــیوه ســنتی نگهداری کنند که در آن روش به 
تدریج از کیفیت محصول کاســته می شد. در حالی 
که در این بانک زعفــران در فضایــی تاریک و بین 
درجه حرارت بین 7 تا 9 درجه سانتیگراد نگهداری 

می شود. 
ازمجموع 70 هــزار هکتار کشــتزارهای زعفران در 
استان خراسان رضوی، هشــت هزار و 400 هکتار، 
معادل 12 درصــد آن مربوط به شهرســتان تربت 

حیدریه است. 
دراستان خراســان رضوی 117 هزارخانوار به کشت 
زعفران مشغول هســتند که از این میزان 14 تا 15 
هزار خانوار در تربــت حیدریه به این کار اشــتغال 

دارند. 
در حالی کــه میانگین تولیــد زعفران در اســتان 
خراســان رضوی چهار کیلوگرم در هکتار است، این 

رقم در تربت حیدریه به 4/2کیلوگرم می رسد.

 10 تن طالی ایرانی 
در بانک مخفی و امنیتی!

محرمانه

این نمایشگاه که 9 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی را تحت 
پوشش دارد در ســیزدهمین دوره خود با دعوت از برندهایی 
همچون گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، 
مدیران خودرو، کرمان خودرو، شــرکت صنایع مدیا موتورز 
کیش، شرکت خودروسازی کارمانیا، رامک خودرو، آرین موتور 
پویا و جهان نوین آریا کار خود را آغاز کرده و مشارکت کنندگان 
در این نمایشگاه رونمایی از محصوالت جدید را در دستور کار 
خود دارند. در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه سرپرست مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: ایــن وزارتخانه به عنوان 
واحدی که حوزه تولید و تجــارت را در بخش صنعت، معدن و 
صادرات راهبری می کند سعی کرده در دولت تدبیر و امید در 
حوزه اشــتغال، کارآفرینی و تولید نیز گام های موثری بردارد. 
وی با اشــاره به راه اندازی مجدد 2 هزار واحد صنعتی کوچک 
و بزرگ در کشور تصریح کرد: اکنون 20 هزار واحد صنعتی با 
تســهیالتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این واحدها 

ترزیق کرد، رونق گرفته و چرخه صنعت را به حرکت در آورده 
اســت. فرزاد خلفی ادامه داد: اکنون بیــش از 8 میلیارد دالر 
جذب سرمایه گذاری خارجی داشته که بیش از 5 و نیم میلیارد 
دالر آن پس از برجام در کشور اتفاق افتاده است. وی دولت را 
به عنوان یک واحد ناظر نه تاجر دانســت و بیان داشت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی 
فراهم می آورد تا در حوزه های مختلف توســعه پیدا کرده و 
اشتغال در کشور ایجاد شود. سرپرست مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به ثبات 
اقتصادی در دولت یازدهم را اعالم و اضافه کرد: اقتصاد در حوزه 
صنعت به میزان 3 و هفت دهم درصد رشد داشته و شاهدیم که 
یک تراز مثبت تجاری در کشور ایجاد شده به طوری که برای 
نخستین بار شاهد پیشی گرفتن صادرات بر واردات هستیم. 
وی با اعتقاد به اینکه کیفیــت خودروهای تولیدی باید بیش 
از پیش باشد، یادآور شد: با بســتن قردادهای جدید در زمینه 
تولید خودرو عالوه بر انتقال دانش و فناوری با ســایر کشورها 

و مشــارکت در زمینه صادرات خودرو و قطعــات آن زمینه 
رقابتی مناســبی هم در داخل و هم خارج از کشور فراهم می 
شود. مشاور وزیر صنعت افزود: طی سه سال گذشته بیش از 14 
هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن کشور 
تزریق شده است. به اعتقاد خلفی، بحث به روز رسانی واحدهای 
تولیدی به مدیریت برمی گردد و صنایع باید به دنبال خالقیت 
و نوآوری باشند. وی با بیان اینکه ما نمی توانیم مردم را وادار به 
خرید کاالی ایرانی کنیم، تاکید کرد: با این وجود می توانیم آنها 
را تشویق به خرید کاالهای باکیفیت ایرانی کنیم. مشاور وزیر 
صنعت، در خصوص کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، گفت: 
کیفیت خودروی ایرانی متناسب با قیمت آن افزایش می یابد 
همچنین نباید سهم خودروی ایرانی را در اقتصاد کشور نادیده 
بگیریم و باید از تجارب خودروسازی دنیا استفاده کنیم. خلفی 
معتقد است، نمایشگاه های صنعت خودرو زمینه مناسبی است 
تا مردم و متخصصین شاهد رشد روزافزون آن باشند، صنعتی 
که بیشتر به دانش فناوری متکی اســت و نه خام فروشی و با 
حفظ مشتری مداری در واقع رقابت های سالمی ایجاد می شود.
طرح رونق اقتصادی رونقی در صنعت خودروسازی

در ادامه این نشست معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان اظهار داشت: برای نخستین بار دولت تدبیر 
و امید طرح رونق را در کشــور اجرایی کــرد. وی ادامه داد: با 
رایزنی هایی که دولت با بانک مرکزی داشــت چهار مانع را در 
زمینه تسهیالت از جمله موانع در چک های برگشتی، اقساط 
معوقه و ثبت نام در سایت برای خودروسازان و تولیدکنندگان 
واحدهای صنعتی را برداشته است. شاهین آذری طرح رونق 
اقتصادی دولت یازدهم در صنایع را رونقی ماندگار به ویژه در 
صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: با برداشته شدن بسیاری از 
محدودیت ها و ثبت نام در سایت برای بهره گیری از تسهیالت 

فرم خوبی به صنایع خودرو در اصفهان به وجود آمد.
تامین پوشش طیف وســیعی از سالیق مردم در 

نمایشگاه
مدیر عامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان نیز در 
افتتاحیه سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت خودرو  
اظهار داشــت: اظهار تاســف می کنــم از اینکه نتوانســتیم 
پاســخگوی تمام درخواست کنندگان برای شــرکت در این 
نمایشگاه باشیم، امیدواریم ســال آینده در نمایشگاه بزرگ و 
جدید، میزبان تمام آنها باشیم و به نوعی سیزدهمین نمایشگاه 
صنعت خودرو آخرین نمایشگاه خودرو است که در مکان فعلی 
برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه نمایشگاه بزرگ اصفهان 
دو سهامدار عمده دارد، خاطر نشان کرد: 60 درصد آن سهام 
شــهرداری، 32 درصد ســهام اتاق بازرگانــی و 8 درصد نیز 
سهامداران خرد هستند، در همین راستا برای فاز یک بالغ بر 
90 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده که بخشی از آن نیز 
تامین شده است. رسول محققیان بیان داشت: حضور مستقیم 
چهار شرکت ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و مدیران خودرو 
به  عنوان تامین کنندگان بخش عمده  نیاز خودروی کشور در 
کنار دیگر واردکنندگان و تولیدکنندگان فعال در این صنعت، 

طیف وسیعی از سالیق را پوشش می دهد.

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت 

زمینه را برای 
فعالیت بخش 

خصوصی فراهم می 
آورد تا در حوزه های 
مختلف توسعه پیدا 

کرده و اشتغال در 
کشور ایجاد شود

با ســاخت محل جدید نمایشــگاه بین المللي اصفهان در منطقه روشن دشت و راه اندازی 
آن در نیمه نخست سال 96 در واقع سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت خودرو که از 
چهارشنبه پنجم تا 8 بهمن ماه 95 در پل شهرستان برگزار می شود آخرین شوی برندهای بزرگ خودرو را در 

این مکان است.

متوســط قیمت خرید و فــروش یک متر مربــع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه معامالت ملکی شهر تهران 
در دی ماه سال جاری 44/9 میلیون ریال است که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب به میزان 1/4 و 9/9درصد 

افزایش نشان می دهد.
گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال 1395 
که برگرفتــه از آمارهای خام ســامانه ثبت معامــالت امالک و 
مستغالت کشــور است، توسط اداره بررســی ها و سیاست های 

اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
بر اســاس این گزارش، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در دی ماه سال 1395، به 16/7 هزار واحد مسکونی 
رسید که در مقایســه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

41/6 و 3/2 درصد افزایش را نشان می دهد.

افزایش بیش از 9 درصدی قیمت 
مسکن طی یک سال گذشته

به نقل از پایگاه اینترنتی نیوزمکس ، ســناتور مارکو روبیــو، جان کورنین و تاد 
یانگ، روز سه شــنبه بار دیگر قانون تحریم های غیر هســته ای ایران را برای 
دنبال کردن اعمال تحریم های قوی مالی و اقتصــادی علیه ایران و تحریکات 
غیر هســته ای این کشور به ادعای حمایت از تروریســم و  توسعه موشک های 

بالستیک ارائه کردند.
روبیو، سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا در بیانیه ای مطبوعاتی گفته است: 
»بعد از ســال ها امتیاز دهی و انعطاف یکجانبه از سوی دولت قبل )در آمریکا(، 
حال زمان آن رســیده اســت که آمریکا اقدامی جدی علیه ایــران انجام دهد. 
 من به دنبال همکاری دولت جدید هســتم تا ایران را در رابطــه با تهدیدهای 

غیر هسته ای و هسته ای به پاسخگویی واداریم.«
یانگ، ســناتور جمهوری خواه ایندیانا هم مدعی شــده اســت ایران به علت 
حمایتش از تروریسم و »توسعه تخاصمی موشــک های بالستیک که تهدیدی 
برای متحــدان آمریــکا، نیروهای مســتقر و در نهایت خاک آمریکا به شــمار 

می آید« یک تهدید به شمار می آید.
کرینون، ســناتور جمهوری خواه تگزاس نیز همزمان با معرفــی این طرح، از 
کنگره و رییس جمهور آمریکا خواســته است، تحریم هایی با پیامدهایی واقعی 

برای اقدامات ایران اعمال  کنند.
روبیو و کورنین پیش تر در ماه دســامبر این طرح را در کنار کلی آیوت، سناتور 
وقت جمهوری خواه از نیوهمشــایر و مــارک کوک، ســناتور جمهوری خواه 

ایلینویز ارائه کرده بودند.

 ســازمان بین المللی شــفافیت در جدیدترین رده بندی کشــورهای جهان
 بر اساس شاخص ادراک فساد اعالم کرد: ایران بین 176 کشور رتبه 131 را 

از این نظر به دست آورده است.
بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال 2016 تهیه شده است نمره ایران از 
نظر شاخص ادراک فساد 29 اعالم شده که نسبت به سال قبل افزایش داشته 
است. نمره ایران در شاخص ادراک فساد طی ســال 2015 بالغ بر 27 اعالم 
شده بود. شاخص ادراک فساد میزان فســاد اداری و اقتصادی در کشورها را 
نشان می دهد و برای هر کشــور نمره ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص 

تعیین می شود. هرچه این نمره بیشتر باشد داللت بر فساد کمتر است.
با وجود بهبود وضعیت فساد در ایران رتبه این کشــور در رده بندی جهانی 
یک پله نزول داشته است. ایران بین 176 کشور رتبه 131 را به دست آورده 
است. در گزارش سال قبل رتبه ایران بین 167 کشوری که مورد بررسی قرار 

گرفته بودند 130 اعالم شده بود.
برخی کارشناسان گزارش های سازمان بین المللی شفافیت را قابل استناد و 
به دور از جهت گیری های سیاســی نمی دانند و در این زمینه به جایگاه رژیم 
صهیونیستی در رده بندی های آن اشــاره می کنند که به رغم فساد گسترده 
مقامات ســطوح باال و پایین صهیونیســت، این رژیم میان کشورهای دارای 
فساد کم قرار می گیرد. در گزارش امسال رتبه 28 و نمره 64 به رژیم اسرائیل 
داده شده اســت. دانمارک و نیوزیلند با کســب نمره 90 در رتبه 1 جهان و 

سومالی با نمره 10 در رتبه آخر از این نظر قرار گرفته اند.

طرح جدید سنای آمریکا برای تحریم 
شدید اقتصادی علیه ایران

بهبود نمره ایران 
در شاخص ادراک فساد

آن سوی مرزها

قاب روز)در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو - اصفهان (

خبردیدگاه
قائم مقام وزیرکار:

مخالفتی با یارانه ندارم ولی رفاه با 
تزریق پول ایجاد نمی شود

ابوالحســن فیروز آبادی،قائم مقــام وزیرتعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
با حضور در همایش رشــد فراگیر و تأویلی از اقتصاد مقاومتی ) رشــد 
اشتغال زا، چالش ها و راهکارها( با اشــاره به اینکه تغییرات جمعیتی و 
گذر از اقتصاد کشــاورزی به صنعتی در ایران طی 50 سال و در غرب در 
مدت سه قرن رخ داد گفت: این فشــردگی تغییرات، طی مدت کوتاه در 
ایران مشکالت  خود را داشت؛ توسعه باید فراگیر باشد و ابعاد اقتصادی 

و انسانی را در بر بگیرد.
فیروزآبادی با بیان اینکه برای اشــتغال فراگیر باید اجماع انجام شود و 
نباید با تزریق پول سیاست های رفاهی را پیگیری کنیم، گفت: هر چند 
به تخصیص یارانه به جهت کمک به مردم مخالفتی ندارم؛ سیاست های 
 رفاهــی و توســعه ای با هــم مرتبط هســتند و باید از سیاســت های 

تک عاملی پرهیز کنیم.
وی ادامه داد: رشد کالسیک افق کوتاه مدت است؛ اما رشد فراگیر، افق 
بلند مدت را مورد توجه قرار می دهد. در رشــد کالسیک نقش حداقلی 
دولت مطرح می شود متاســفانه در ایران رهاسازی رخ می دهد که این 

مطلوب نخواهد بود.
فیروزآبادی با بیان اینکه توســعه باید فراگیر باشــد و ابعاد اقتصادی و 
انسانی را در برگیرد، افزود: برای اشتغال فراگیر باید اجماع صورت گیرد. 

نباید با تزریق پول سیاست های رفاهی را پیگیری کنیم.

 تبدیل سود ۲هزار 
میلیاردی بانک 
ملت به زیان 3 هزار 
میلیاردی؛

زیان بزرگ

به گزارش تسنیم، حســین عبده تبریزی عضو 
شورای عالی بورس در گفت وگوی ویژه خبری 
در پاســخ به این پرســش که چگونه 2 ماه پس 
از آنکه ســازمان حسابرســی، بانک مرکزی و 
ســازمان بورس اجــازه افزایــش 20 درصدی 
ســرمایه را به بانک ملت داده بودند، حدود سه 
هزار میلیارد تومــان زیان داده اســت، افزود: 
ســازمان بورس مجوزهای افزایش ســرمایه را 

می دهد و پیش از تغییر مدیریــت بانک ملت، 
رقمی که به عنوان ســود حسابرسی شده قرار 
دادند ســود 2 هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین 
سازمان بورس آن را روی سایت قرار داد و سپس 
از بانک مرکــزی افزایش ســرمایه دریافت می 
کند. وی ادامه داد: بانک مرکــزی در مطالعات 
بعدی متوجه شد گزارش ها مشکل داشته است 

و آن را اعالم کرد. 

عبده با اشــاره به اینکه این ایراد وارد است که 
چرا این اعالم با تاخیر انجام شــد، گفت: برخی 
افراد پیش از آن، ســهام را خریدنــد و بنابراین 
شکایت دارند که چرا این موضوع با تاخیر اعالم 

شده است. 
وی با اشــاره بــه اینکــه بــورس نمی تواند در 
حســاب ها دســتکاری کند گفت: مســئولیت 
با کسی اســت که حســاب ها را تهیه می کند و 

حسابرســان فقط ناظر هستند و در این موضوع 
بانک ملت حساب های خودرا تهیه کرده است.

عبده با بیان اینکه جریان نظارتی بانک مرکزی 
باید مســتمر باشــد، افزود: نظام نظارتی بانک 
مرکزی باید در طول ســال، نظارت های خود را 
اعمال کند و دستورات الزم را به بانک ها بدهد 
تا آنها در طول ســال قیمت های خود را تعدیل 

کنند تا به خریداران جدید ضرر نرسد.

نمایشگاه بین المللی اصفهان میزبان یک رقابت جذاب است

بازار داغ خودروهای برند
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مجموعه تجاری، تفریحی و گردشــگری اصفهان سیتی سنتر 
اولین و تنها ساختمان سبز کشور شناخته شد.

از این مجموعه تجاری، تفریحی و گردشــگری در هجدهمین 
همایش تقدیــر از واحدهای صنعتی و خدماتی ســبز به عنوان 

اولین و تنها مجموعه سبز کشور تقدیر شد.
مدیر بازرگانی شــرکت پرســتیژ لند ایران، معتقد است چهار 
موضوع باعث شــده اســت که این مجموعه تجاری، تفریحی و 

گردشگری به عنوان مجموعه ای سبز شناخته شود.
محمدرضا مرتضــوی در این رابطه گفت: مدیریــت منابع آب، 
کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، اســتقرار نظام سبز 
و کاهش میزان مصرف منابع باعث شــده که این مجموعه یک 
صد و پنجاه هزار متر مربعی، به عنوان مجموعه ای سبز شناخته 

شود.
وی افزود: مجموعه اصفهان ســیتی ســنتر بالغ بر یک میلیون 
و دویســت هزار مترمربع زیربنا دارد و مســائل زیست محیطی 
در همه مراحل ســاخت و بهره برداری مراکــز خرید، هتل پنج 
ســتاره، برج های مســکونی و اداری، هتل آپارتمان و برج های 

تجارت جهانی رعایت می شود.
به گفتــه مرتضوی آب در مجموعه اصفهان ســیتی ســنتر به 
ســه روش تصفیه می شــود و با این روند آب خروجی از تصفیه 
خانه فاضالب جهت آبیاری فضای ســبز، تاسیسات مجموعه و 

واحدهای همجوار استفاده می شود.
مدیر بازرگانی شــرکت پرســتیژ لند ایران، اذعــان کرد: برای 
رســیدن به تصفیه کامل آب در مجموعه، تاکنون 30 میلیارد 
هزینه شده است و 60 میلیارد ریال دیگر نیز جهت طرح توسعه 

هزینه خواهد شد.
مرتضوی با اشــاره به اینکه جانمایی مجموعه اصفهان ســیتی 
ســنتر در حاشــیه شــهر یکی از مهم ترین عواملی اســت که 
به کاهش آلودگی هوای شــهر کمــک می کند، عنــوان کرد: 
برخورداری از پیشــرفته ترین تجهیزات تاسیساتی تصفیه هوا 
که تحت کنترل مدیریت هوشمند است، استفاده از اکولوژی فن 
در آشپزخانه رستوران ها، استفاده از سوخت گاز طبیعی جهت 
بویلرها و سیستم اگزاست پارکینگ ها باعث شده است که این 

مجموعه به کاهش آلودگی هوا به شدت کمک کند.
به گفته مدیر بازرگانی شرکت پرســتیژ لند ایران، به کارگیری 
دیزل ژنراتورهــای کانوپی دار، تجهیزات تهویــه مطبوع با رنج 
صدای اســتاندارد 40 دســیبل، تعبیه تجهیزات کاهنده صدا 
روی چیلرهــا و بویلرها و اســتفاده از مصالح عایــق صوت در 
کف و دیوارهای مجموعه باعث کاهــش آلودگی صوتی در این 

ساختمان سبز شده است.
مرتضوی تاکید می کند: تفکیک پسماند در مبدأ و جمع آوری 
منظم و مستمر انواع پسماند طبق برنامه زمان بندی در تمامی 
400 واحد مجموعه و حمــل آن به مراکز بازیافت نیز توســط 

پیمانکاران طرف قرارداد اصفهان سیتی سنتر انجام می شود.
وی خاطر نشــان کرد: نه تنها در بهره بــرداری بلکه در طراحی 
کل مجموعه نیز همه اصول ســاختمان ســبز مدنظــر بوده و 
اصفهان سیتی سنتر به سیستم BMS، چراغ های روشنایی کم 
مصرف، عایق حرارتی، اینورتر روی تابلوهای برق، کانال های از 
پیش عایق شده، آب دورریز برای اســتفاده از آب های چرب و 
بال استفاده در عملیات ساختمان ســازی و پارکینگ هوشمند 

مجهز است.
گفتنی اســت؛ 63 واحد صنعتــی و خدماتی ســبز 5 بهمن در 
هجدهمین همایش ملی صنعت ســبز با حضــور معاون رییس 
جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست معرفی شدند. 
تعداد واحدهــای متقاضی جهت رقابت در ایــن همایش، 246 
واحد صنعتــی و 168 واحد خدماتی و در مجمــوع 414 واحد 
بودند. از این تعداد، 39 واحد صنعتی و 24 واحد خدماتی موفق 
به دریافت لوح و تندیس همایش شــده اند. به بیــان دیگر در 
جشنواره حاضر 63 واحد از 414 واحد داوطلب به مرحله نهایی 
رسیده و افتخار کسب عنوان واحد سبز صنعتی و یا خدماتی را 

حائز شدند.

 سیتی سنتر اصفهان 
تنها مجموعه سبز کشور

ویژه
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

 استرس، زمینه بروز سرطان را فراهم می کند

منیزیم از جمله ریزمغذی های ضروری اســت که ســامت بدن 
را تضمین می کنــد و برای بســیاری از عملکردهای بدن همچون 
تنظیم کارکــرد اعصــاب و ماهیچه ها، کنترل ســطح قند خون، 

فشارخون، تولید پروتئین، استخوان و DNA ضروری است.
در صورتی که فردی دچار کمبود منیزیم باشد بهترین روش برای 
دریافت آن، مصرف خوراکی هــای طبیعی حاوی این ماده معدنی 
است. منیزیم جذب شــده به طور طبیعی مضر نیست و مازاد آن 

ازطریق ادرار دفع می شود.
مصرف مکمل ها هم برای تامین کمبود ایــن ماده معدنی توصیه 
می شود که یکی از آنها، منیزیم گلیســینات است. بر خاف دیگر 
انواع منیزیم، این نوع با عوارض جانبی نامطلوب از قبیل ناراحتی 

دستگاه گوارش همراه نیست.
همچنین افراد مبتا به مشــکات کلیوی بایــد پیش از مصرف 
منیزیم گلیسینات با پزشک مشورت کنند زیرا آنان با صرف بیش 

از حد منیزیم، برای دفع مازاد آن دچار مشکل می شوند.
کمبود منیزیم تنها با انجام تست خون و تشخیص پزشک مشخص 
می شــود؛ زیرا مقدار زیادی از مکمل های منیزیم می تواند موجب 
بروز عوارض جانبی همچون اســهال، حالت تهوع و درد شــکمی 
شــود. عاوه بر این مصرف بیش از حد این ماده معدنی، به ضربان 

نامرتب قلب و حمله قلبی منجر می شود که بسیار خطرناک است.
همچنیــن منیزیم گلیســینات و دیگــر مکمل ها ممکن اســت 
تاثیرگــذاری داروهای دیگر را مختل ســازد. این داروها شــامل 
بیسفوسفونات )داروی درمان پوکی اســتخوان(، آنتی بیوتیک ها 

و دیورتیک ها )داروهای ادرارآور( می شود.
مبتایان به فشــارخون باال یا بیماری های قلبــی، دیابت نوع دو، 
پوکی استخوان، سردردهای میگرنی و افســردگی، بیش از افراد 

دیگر از مصرف مکمل های منیزیم سود می برند.

 رییــس جامعه اپتومتری ایــران، بر ضرورت معاینه چشــم افراد 
دیابتی که بیش از ۵ سال سابقه بیماری دارند، تاکید کرد.

محمدرضا محمدعلیها، در آســتانه برگزاری سمینار پاراکلینیک 
در اپتومتری گفت: بیمــاران مبتا به دیابت که بیش از ۵ســال 
از بیمــاری آنها مــی گــذرد، حتما باید هــر ۶ ماه توســط یک 

اپتومتریست معاینه چشم شوند.
وی افزود: معموال در افــراد مبتا به دیابت به علــت خونریزی و 
پارگی شبکیه، ضرورت دارد چکاب چشــمی پیوسته انجام شود؛ 
زیرا ســهل انگاری در بیماران دیابتی می توانــد موجب نابینایی 

شود.
رییس جامعــه اپتومتری با بیان اینکه یــک پنجم جمعیت باالی 
۴۰ســال کشــور، از دیابت رنج می برند افزود: باتوجه به افزایش 
چاقی وکم تحرکی در کشور، زمینه بروز دیابت روز به روز افزایش 

می یابد که این رویه، تهدیدی برای سامت بینایی جامعه است.
وی با اشــاره به اینکه بخشــی از فعالیت اپتومتریست ها در حوزه 
پاراکلینیــک اســت و تنها به تجویز یا ســاخت عینــک محدود 
نمی شــود، گفت: تســت میدان بینایی، تست شــبکیه، بروز یا 
افزایش زمینه آب مروارید و ارتباط بیماری های چشــمی با سایر 

بیماری های سیستمی، از جمله وظایف اپتومتریست هاست.
رییس جامعــه اپتومتری ایــران افزود: همایــش پاراکلینیک در 
اپتومتری با همکاری گروه اپتومتری دانشکده توانبخشی دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران و جامعه اپتومتری با هدف تشخیص به موقع 

بیماران و ارجاع به چشم پزشک برگزار می شود.
ســمینار پاراکلینیک در اپتومتری از  امروز در دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز می شود.

 به گفته محققان، یک درمان جدید برای ســرطان پروســتات در 
مراحل اولیه کشف شده است.

این درمــان جدید ترکیبی از لیزر و یک داروی ســاخته شــده از 
باکتری در عمق دریاست و عوارض جانبی شدید ایجاد نمی کند.

پژوهــش بالینی ۴۱۳ بیمار مبتا به ســرطان پروســتات در ۴۷ 
بیمارستان در سراسر اروپا، نشــان داد که در ۴۹ درصد آنها پس 
از درمان هیچ اثری از ســرطان باقی نمانده بــود. تنها ۶ درصد از 
کسانی که تحت درمان بودند، مجبور به برداشتن پروستات شدند.

با توجه به تحقیق منتشر شده در مجله النست انکولوژی، بسیاری 
از بیماران مبتا به ســرطان پروســتات که تحت عمل جراحی یا 
پرتودرمانی قرار مــی گیرند، دچار ناتوانی جنســی مادام العمر و 
بی اختیاری ادرار می شوند. اما در درمان جدید، مشکات جنسی 

و دفع ادرار بیش از سه ماه به طول نمی انجامد.
دارویــی که در درمــان جدید مورد اســتفاده قرار مــی گیرد، از 
باکتری هایی ساخته شده اســت که در تاریکی های کف اقیانوس 
زندگی می کنند و تنها زمانی که درمعرض نور قرار گیرند، ســمی 
می شوند. ۱۰ لیزر فیبر نوری داخل پروستات فعال می شود. لیزر 
بدون آسیب رساندن به پروســتات، دارو را برای کشتن سرطان به 

حرکت درمی آورد.
درمان جدید می تواند به عنوان یک پیشــرفت مهم برای بیماران 

مبتا به سرطان پروستات شناخته شود.
 درمان سنتی همواره منافع و مضراتی را به همراه دارد که مضرات 
آن شــامل بی اختیاری ادرار و مشکات جنسی در اکثریت مردان 

می شود؛ اما درمان جدید تقریبا عاری از عوارض جانبی است.
با این حال درمان جدید هنوز برای اســتفاده بیماران مورد تایید 

قرار نگرفته است.
طبق گزارش بی بی ســی، درمان های دیگر ســرطان پروستات، 
مانند سونوگرافی بســیار متمرکز، وجود دارد که عوارض جانبی 

کمتری دارند؛ اما هنوز به طور جهانی در دسترس نیستند.

 چرا منیزيم برای سالمت بدن
مفید است؟

چشمان بیماران ديابتی بايد هر ۶ ماه 
يک بار معاينه شود

درمان جديد 
سرطان پروستات کشف شد

گیاه درمانی

گندم ســیاه ارتباطی با گندم نــدارد و یک ماده بدون 
گلوتن محسوب می شــود. این دانه ها خواص زیادی 
برای بدن دارند که در این مطلب به برخی از آنها اشاره 

می شود.
منبع پروتئین محسوب می شود

اگرچه گندم سیاه جزو غات نیست اما اغلب، آن را با 
گندم مقایسه می کنند. گندم سیاه در مقایسه با گندم، 
پروتئین بیشتری دارد. با توجه به محل کشت این ماده 
غذایی، میزان پروتئین گندم ســیاه به ۱۵درصد وزن 
آن )گندم سیاه خشک( می رسد و تمام اسیدآمینه ها 

در آن موجود است.
خاصیت  سیرکنندگی دارد

گندم ســیاه حاوی کربوهیــدرات هــای پیچیده و 
فیبرهای محلول در آب مانند پکتین است که خواص 
ســیرکنندگی دارند. متخصصان می گوینــد بعد از 
مصرف الزانیای تهیه شــده از گندم ســیاه، بیشتر از 
خوردن الزانیای گندم معمولی احســاس سیری می 

کنید.
فاقد گلوتن است  

با وجود اینکه نام این ماده غذایی گندم سیاه است، اما 
ارتباطی با گندم ندارد. این مــاده غذایی برای افرادی 
که نسبت به گلوتن موجود در گندم حساسیت دارند 
مفید است؛ چون گلوتن ندارد. طعم گندم سیاه مانند 

فندق بوده و برای این افراد مناسب است.
خواص آنتی اکسیدانی دارد

گندم سیاه در مقایســه با گندم یا جو، آنتی اکسیدان 
بیشتری دارد. این ماده حاوی اسیدفنولیک و همچنین 
فاوونوئیدهاســت که اثرات ضدالتهابی دارند و قلب و 
عروق را تقویت می کنند. ایــن ترکیبات همچنین از 

ابتا به برخی از سرطان ها جلوگیری می کنند.
شاخص گلیسمی آن پايین است

شاخص گلیسمی گندم سیاه بین ۳۰ تا ۳۵ و پایین تر 
از گنــدم و غات دیگر اســت. افرادی که خــود را در 
معرض دیابت می بینند، می توانند از این ماده غذایی 

برای کاهش خطر ابتا به این بیماری استفاده کنند.
منبع ويتامین و مواد معدنی است

گندم ســیاه منبع مهم مس، فســفر، زینک )روی(، 
کلسیم و همچنین ویتامین های گروه B و غیره است. 
گفتنی اســت که ویتامین ها و مواد معدنی موجود در 
گندم سیاه بیشــتر از گندم معمولی است. گندم سیاه 
باعث تحریک رشد باکتری های خوب روده ها شده و 

به هضم غذا کمک می کند.

گندم سیاه چیست 
و چه خاصیتی دارد؟

به گزارش ایمنا، جســم انســان از میلیون ها میلیون سلول 
تشــکیل شــده اســت که در کنار هم ، بافت هایــی مانند 
ماهیچه ها، استخوان و پوست را می سازند. اغلب سلول های 
طبیعی بدن در پاســخ به تحریکاتی که از داخل و خارج بدن 
به آنها وارد می شود، رشــد و تولیدمثل می کنند و در نهایت 

می میرند.
اگر این فرآیند در مسیر متعادل و صحیح خود اتفاق بیفتد، 
بدن سالم می ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می کند. اما 
مشکات، زمانی شروع می شود که یک سلول طبیعی دچار 

»جهش« یا تغییر شده و به سلول سرطانی تبدیل می شود.
در مورد پیشگیری از سرطان و تغذیه مطلوب برای پیشگیری 
از این بیماری هولناک، با »بهنام یوسفیان«، کارشناس ارشد 
گیاهان دارویی، درمانگر و اســتاد دانشــگاه آزاد خوراسگان 

گفت وگویی انجام شده که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
سرطان چیســت و چه زمانی فرد به اين بیماری 

مبتال می شود؟
سرطان در اثر بروز جهش در سلولی ایجاد می شود که مقررات 
بافتــی را رعایــت نکرده و 
در اثر تقســیم سلولی 
بی رویــه، ایجاد یک 
غده ناخواســته در 

بــدن را ســبب 
می شود و با دست اندازی 

در اعضای مختلــف، باعث 
نارسایی این اعضا می شود.

هر نوع ســرطان اگــر زود 
کشــف شــود، می توان با 
روش هــای درمانی جدید 
آن را کنتــرل کرد و بیمار 
را نجــات داد؛ اما در طب 
سنتی می توان اقداماتی 

انجام داد کــه به این تکثیر 
ســلولی منجر نشــده و بیماری 

سرطان عارض نشود.
شايع ترين سرطان ها در میان زنان و مردان کدام 

نوع است؟
آمار موجود در کشــورهای غربی نشان می دهد که از هر سه 
نفر، یک نفر سرطان را تجربه می کند. در خانم ها شایع ترین 
سرطان، سرطان سینه است که در جهان از بین هر هفت زن، 
یک زن به آن مبتا می شود. در مردان، سرطان ریه به عنوان 
شایع ترین سرطان به حساب می آید و البته رابطه مستقیم با 

سیگار و قلیان و دود ناشی از محیط و آلودگی هوا دارد.
چه عواملی در ايجاد سرطان نقش دارند؟

در اینجا می توان به تاثیرات ســیگار و قلیان اشاره کرد. دود 
تنباکو حاوی مواد سرطان زاست و استنشاق این فرآورده در 
درازمدت، زمینه را برای بروز ســرطان ریه و برونش، دهان، 

زبان و حنجره مهیا می سازد.
همچنین مواد آرایشــی بی کیفیت مانند رنگ موها و غیره 
می تواند سرطان تولید کند. این در حالی است که رنگ های 
مواد غذایی که در خوردنی ها و آشامیدنی ها استفاده می شود 
نیز سرطان زاســت. بنابراین جا دارد به مواد غذایی رنگ دار 
با شک و تردید چشم بدوزید و هنگام اســتفاده از آنها دقت 
کنید. اما برعکس رنگ های شیمیایی، رنگ های گیاهی مانند 
رنگ هویج، ســبزیجات، گوجه فرنگی، توت فرنگی و دیگر 
رنگ های خالص و طبیعی مثل رنگ چغندر، حاوی ترکیبات 

آنتی اکسیدان هستند که ضد سرطان است.
آيا استرس در بروز سرطان نقش دارد؟

سرطان و استرس رابطه مستقیمی با هم دارند. اغلب مبتایان 
به سرطان، این بیماری را به دنبال تحمل یک دوره استرس 
تجربه کرده اند. اســترس می تواند از راه تضعیف سیســتم 

ایمنی بدن، زمینه را برای بروز سرطان فراهم کند.
چه غذاهايی باعث ايجاد سرطان می شوند؟

فرآورده های غذایی، تمام کمپوت ها، کنسروها که دارای 
مواد نگهدارنده هســتند، غذایی که مانده است و چندبار 

سرد و گرم می شود، همگی می توانند در بسترسازی زمینه 
سرطان موثر باشــند. همچنین ســرخ کردن مواد غذایی، 
کباب هایی که گوشت آن بســوزد و غذاهای مانده، در زمینه 
ایجاد سرطان موثرند و این در حالی اســت که آب پز کردن 

غذاها جلوی این عارضه را می گیرد.
چه غذاهايی در پیشــگیری از سرطان ها موثر 

است؟
تغذیه مطلوب، غذایی که حاوی فرآورده های گیاهی متنوع و 
مقداری پروتئین دریایی و حیوانی باشد، فرآورده های گیاهی 
مانند سبزی خوردن به صورت خام، هویج، کدو، چغندرقند و 
لبو، همگی ضد سرطان هستند.عاوه بر این، کدو تنبل، فلفل 
دلمه ای و گوجه فرنگی دارای آنتی اکســیدان بسیار زیادی 
است. میوه جات، ســیب درختی، توت فرنگی، پرتقال، لیمو 
ترش، پروتئین های گیاهی مانند لوبیا، نخود، عدس، ماش، 
پروتئین های حیوانی، دریایی، ماکیان، گوشت گوسفند بدون 
چربی، گوشت شتر و شترمرغ در پیشگیری از سرطان موثر 

هستند.
نقش لبنیات در پیشگیری از سرطان چیست؟

شیر، فرآورده بسیار خوبی برای کودکان و افراد مسن محسوب 
می شود. این در حالی اســت که برای پیشگیری از سرطان، 
شیر شتر به بیماران مختلفی داده شده و نتیجه مطلوبی از آن 
حاصل شده است. بهتر است افراد شیر را صبح همراه صبحانه 
میل کنند، اما اگر همراه با غذای مختلف مصرف شود ممکن 
اســت در جذب بعضی از مواد به ویژه ترکیبات آهن اختال 

ایجاد کند.
چه گیاهانی در پیشگیری از سرطان نقش موثری 

دارند؟
انار، بادمجان، اسفناج، شــاهی، تربچه، گل کلم، برگ کلم، 
کلم، گوجه، نعنــاع، تره، تره فرنگی، جعفــری، کاهو، خیار، 
تخم آفتابگردان، انگور، آناناس، هســته انگور، روغن هسته 
انگور )انگور قرمز از انگور سبز بهتر است(، عصاره مالت، سویا، 
هویج، ریحان، کرفس، شنبلیله، گلبرگ رز، آب چغندر قرمز، 
آب سیب، آب انگور سیاه، آب شلغم، موز، خرما، توت، آلبالو، 
پیاز، انجیر، بادام کوهی، عســل  و کدو تنبل بهترین گزینه 
برای پیشگیری از انواع سرطان ها هستند. همچنین شربت 
نشــاط آور زنجبیل + دارچین + کنجد + عسل + زعفران )که 
آنتی اکسیدان هم دارد( و مصرف طالبی و خربزه که مایع بین 

سلولی را تصفیه می کنند، به افراد توصیه می شود.

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 

افرادی که هرگز 
نبايد »کره بادام 
زمینی« بخورند

کره بادام زمینی در مقادیر مســاوی با کره لبنی، اگر با روغن های 
هیدروژنه )جامد( مخلوط نشــده و تقلبی نباشد، ارجحیت مصرف 
دارد؛ اما مصــرف آن برای برخــی از افراد توصیه نمی شــود. بادام 
زمینی به دلیــل دارا بودن ترکیبات حساســیت زا احتمال دارد در 
افراد مســتعد و خردســاالن باعث بروز آلرژی کند و مقدار کمی از 
آن می تواند منجر به شــوک آنافیاتیک شــود. در نتیجه مصرف 
آن برای کودکان زیر ۲ ســال و خانم های باردار و شــیرده توصیه 
نمی شود. الزم است بدانید شوک آنافیاتیک واکنشی بسیار شدید 
به مصرف مواد خوراکی حساسیت زاست که در عرض چند دقیقه 

و گاه چند ثانیه رخ می دهــد و طی ۱۵ تا ۳۰ دقیقــه به اوج خود 
می رسد. سرفه، تنگی نفس، سفتی و تورم گلو، احساس فشردگی در 
قفسه سینه، تپش قلب، التهاب مخاط زبان و دهان و بینی، کبودی 
لب ها، سرگیجه و تهوع و استفراغ، از عائم آن است که باید هرچه 
سریع تر بیمار را به مراکز درمانی انتقال داد. نکته قابل توجه دیگر 
درخصوص کره بادام زمینی این اســت که از جذب ید توسط بدن 
جلوگیری کرده و گواتروژن محسوب می شود؛ بنابراین مصرف آن 
برای مبتایان به تیروئید مضر اســت. همچنین به دلیل آنکه بادام 
زمینی غنی از اگزاالت است و به تشکیل سنگ های کلیوی از جنس 

اگزاالت کلســیم کمک می کند، اســتفاده از آن برای مبتایان به 
سنگ کلیه و مثانه توصیه نشده است. کره بادام زمینی همچون کره 
لبنی به دلیل کالری باالیی که دارد چاق کننده بوده و اگر در صنعت 
تولید مواد غذایی به همراه شکر و شکات و دیگر ترکیبات شیرین 
تهیه شده باشد، انتقال دهنده کالری بیشــتری خواهد بود. روش 
نگهداری این کره بدین گونه است که بر خاف کره لبنی، احتیاجی 
به نگهداری در یخچال ندارد؛ اما چون درمعرض نور اکسید می شود 
و خواص خود را از دســت می دهد، بهتر اســت در محیط تاریک 

نگهداری شود.

لوبیا چشم بلبلی در مقایسه با سایر لوبیاها نفخ کمتری دارد و 
با کاهش دادن میزان جذب کربوهیــدرات، میزان قند خون را 

حفظ می کند.
محقق طب سنتی درخصوص لوبیا چشم بلبلی گفت: این نوع 
لوبیا ارزش غذایــی باالیی دارد و کم چرب، بدون کلســترول 
و حاوی ســدیم بوده و منبع عالی کلسیم، ویتامین A و فوالت 

است.
منیره مومنی در مورد خواص لوبیا چشم بلبلی گفت: فیبر غنی 
موجــود در آن، به کاهش وزن کمک می کنــد. همچنین  این 
فیبر به سیستم گوارشی نظم می بخشد و مانع یبوست و جذب 
کلسترول می شود؛ از این رو احتمال خطر بروز بیماری قلبی را 

کاهش می دهد.
وی افزود: پتاسیم موجود در لوبیا چشــم بلبلی برای سامت 
عضله و استخوان مفید است. این عضو خانواده لوبیاها منبع عالی 
پروتئین است و افراد گیاه خوار می توانند آن را جایگزین گوشت 
کنند. عاوه بر این، پروتئین موجود در آن برای حفظ سامت 

عضله، پوست، مو و ناخن بسیار مفید است.
این محقق طب ســنتی در ادامه افزود: روی موجود در این نوع 
لوبیا، برای عملکرد صحیح سیستم ایمنی بدن، تولید پروتئین، 

درمان زخم و تکثیر سلول ها الزم است.

وی در ادامه بیان داشت: از آنجا که لوبیا چشم بلبلی منبع عالی 
آهن است، مصرف آن به افراد مبتا به کم خونی توصیه می شود.

مومنی افزود: این نوع لوبیا مانع بروز پوکی استخوان و برخی از 
انواع سرطان ها می شود و ویتامین C آن در جذب آهن گیاهی 

به بدن کمک می کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فیبر قابل حل در لوبیا چشم بلبلی 
برای بیماران دیابتی مفید است؛ زیرا با کاهش دادن میزان جذب 

کربوهیدرات، میزان قند خون را حفظ می کند.

نایب رییس بانوان فدراسیون پزشــکی ورزشی، با تاکید 
بر اینکه »ورزش های هــوازی بهترین ورزش برای افراد با 
فشار خون باالســت«، تصریح کرد:» این افراد تنها باید از 
وزنه های سبکی اســتفاده کنند که بتوانند بدون احساس 

فشار زیاد، 8تا۱۰ بار آن را بردارند.«
دکتر الله حاکمی متخصص داخلی، با بیان اینکه معموال 
به افراد با فشــار خون باال توصیه می شود که ورزش کنند، 
گفت:»باید توجه داشــت که هر ورزشــی برای این افراد 
مناسب نیست و پزشکان باید همان گونه که نسخه دارویی 
برای فرد تجویز می کنند، نوعی نسخه ورزشی نیز برای او 

مشخص کنند.«
 وی بهتریــن ورزش بــرای افراد با فشــار خــون باال را 
ورزش های هــوازی ذکر کرد و بیان داشــت:»معموال این 
افراد باید ۳تا۵ بار در هفته و هربــار بین ۳۰تا۴۵دقیقه به 

ورزش بپردازند.«
 نایب رییس بانوان فدراســیون پزشــکی ورزشی، ضربان 
مجاز قلب بــرای این افــراد را ۴۵تا۷۵درصد ضربان قلب 
بیشــینه ذکر کرد و ادامه داد: »بــرای تعیین ضربان قلب 

بیشینه باید سن فرد را از ۲۲۰ کم کرد.
۴۵تا۷۵درصد این عــدد برای ضربان قلب افراد با فشــار 

خون باال در حین ورزش توصیه می شود.«
  وی در عیــن حــال بــه ایــن موضوع اشــاره کــرد که 
برخــی از داروهایی که افراد با فشــار خــون باال مصرف 
می کنند ضربان قلب آنها را تحت تاثیــر قرار می دهد؛ به 
همین دلیــل مقیاس دیگری به نام مقیــاس بورگ وجود 
دارد که اســاس آن میزان ســختی اســت که خود فرد 
احســاس می کند و در حین ورزش باید در حد متوســط 

باشد.

لوبیا چشم بلبلی برای مبتاليان به ديابت مفید است

عده ای عرق کردن کف دســت و پا را به مشکات هورمونی 
و غــددی ربط می دهنــد و برخی دیگر، عقیــده به توارثی 
بودن این مشــکل دارند. تعریق کف دســت، بیشتر زمینه 
ارثی و ژنتیک دارد و همیشه نارســایی تیروئید، علت بروز 
آن نیســت. درصد بســیار کمی از افرادی که درگیر تعریق 
شدید کف دســت می شــوند، دچار اختاالت غده تیروئید 
هســتند. کســانی که زمینه ارثی تعریق کف دست دارند، 
از کودکی دچار این مشــکل بوده اند که در دوران بلوغشان 
شدت می یابد و در جوانی با اســترس به اوج خود می رسد. 
این بیماری گاه به قدری شــدت می یابد که هنگام استرس، 
قطرات عرق از دست می چکد یا کاغذ زیر دست بیمار خیس 
می شود. موارد خفیف بیماری تعریق کف دست با داروهای 
موضعی و خوراکی قابل کنترل است؛ اما در موارد شدید به 

درمان دارویی پاسخ نمی دهد و باید جراحی شود.

ســردرد و میگرن تنها به دلیل خســتگی یا استرس و فشار 
روحی نیســت و می تواند به دالیل مختلفی از جمله وجود 
میکروب هــای خاص بــدن ایجاد شــود. کارشناســان در 
جدیدترین تحقیقات خود دریافتند افرادی که از سردردهای 
میگرنی مزمن رنــج می برند، روی زبان خــود دارای مقدار 
فراوانی میکروب هســتند که باعث می شــود به طور مداوم 

دچار سردرد شوند. 
وجود میکروب روی زبان برای هضم مواد غذایی و شکستن 
نیترات موجود در خوراکی ها الزامی است، اما در بدن برخی از 
افراد میزان این میکروب ها بیش از حد طبیعی بوده و باعث 
می شود نیترات آزاد شده موجود در مواد غذایی، به سردرد 
منجر شــود. نیترات آزاد شده به اکســید نیتریک در بدن، 
تبدیل و وارد جریان خون می شــود که این فرآیند در حالت 

طبیعی برای بدن شما بسیار مفید است.

چرا به میگرن مبتال 
می شويم؟

علت عرق کردن کف دست 
چیست؟

ورزش های هوازی؛ بهترين ورزش برای افراد با فشار خون باال

ورزش درمانی

سرطان نوعی مرض اســت که در آن، سلول های بدن در 
يک تومور بدخیم به طور غیر عادی تقسیم و تکثیر شده 

و بافت های سالم را نابود می کنند.

پیشگیری از سرطان در طب سنتی؛

استرس،زمینهبروزسرطانرافراهممیکند
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پیشنهاد سردبیر: 
خوش رخ های ایرانی-کره ای

کرمان موتــور؛ این نام حاال به برندی معتبر در عرصه ســاخت، 
مونتاژ و فروش خودرو در ایران تبدیل شــده اســت؛ شــرکتی 
که  در اسفند سال 1373 تاسیس شــد و با استفاده از نیروهای 
مجرب، اقدام به اســتخدام و آموزش نیروهــای جوان در داخل 
و خارج کشــور نمود و با جدیت فراوان خــط تولید خودرو دوو 
سی یلو را در کارخانه تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدید، ایجاد و اقدام به مونتــاژ و تولید این خودرو کرد. این مهم 
با فراهم کردن کلیه امکانات در مراحل جوشکاری بدنه، رنگ و 
تزئینات نهایی در کارخانه به مرحلــه عمل درآمد. خودروهایی 
که این شرکت توانست خط تولید آنها را راه اندازی کند، هرکدام 

در زمان خود، به خودروهایی پرفروش و محبوب تبدیل شدند.
شرکت کرمان موتور با اســتفاده از نیروهای مجرب و متخصص 
توانست در سال 1375 خط تولید دوو سی یلو و در سال 1379 
خط تولید مدلی دیگر از خودروهای شــرکت دوو یعنی ماتیز را 
راه اندازی کرده و ایــن خودرو را که تمام مراحــل تولید آن در 

کشور انجام می شد، به بازار عرضه کند. 
پــس از خرید کارخانجات دوو توســط GM آمریــکا، مدیریت 
جدید »جی ام دوو« به دلیل تحریم آمریکا، از ادامه همکاری با 

شرکت کرمان موتور خودداری کرد.
مهم ترین استراتژی شرکت، قرارداد با شرکت لیفان در سال 86 
و تولید خودروی لیفان 520 بود که در ســال 87 روانه بازار شد. 
بعد از آن لیفان 520 آی به بازار، عرضه و با استقبال کم نظیری 
روبه رو شــد. پس از آن شــرکت کرمان موتور در راستای جلب 
نظر مشتریان و گرفتن قسمت بیشتری از بازار خودرو، در اواخر 
سال89، لیفان620 با موتور 1/6لیتری را تولید و روانه بازار کرد 
و هم اکنون تولید این خودرو با موتور 1/8لیتر و امکانات رفاهی 

بیشتر ادامه دارد.
شــرکت کرمان موتور به منظــور تکمیل ســبد محصوالتش، 
خودروی شاســی بلند ایکس 60 را در ســال 91 تولید و عرضه 
کرد که می توان آن را یکی از پرفروش ترین های بازار در کالس 
خود نامید. از مهم ترین اســتراتژی های دیگر شرکت، قرارداد با 
یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروسازی چین به نام شرکت 
جی ای سی در ســال 88 بود که حاصل آن، تولید خودرو جی 3 
در سال 89 و جی 5 در سال 92 بود که پس از آن جی 5 اتومات 

با موتوری قوی تر و امکاناتی بیشتر به این خانواده پیوست.
با توجه به استقبال بی نظیر مشتریان از خودروی J5، در اواخر 
ســال 93 خودروی S5 که یک خودروی شاسی بلند از شرکت 
JAC است، به بازار عرضه شــد. این اولین خودروی تولیدی در 
ایران با گیربکس 6 دنده دســتی و موتور 2000cc توربو است. 
شــرکت کرمان موتور قصد دارد خــودروی S5 اتوماتیک را با 
تجهیزات کامل تری از مدل دنده معمولی بــه بازار عرضه کند. 
 از دیگر پروژه های شــرکت کرمان موتور در سال 94، خودروی

Lifan X50 بود که در دو مدل CVT و دنــده معمولی به بازار 
عرضه شــد. این خودرو Cross Over )نیمه شاســی بلند( با 
هدف توجه به گروه مشتریان جوان، طراحی و عرضه شده است 

که در نوع خود در بازار ایران رقیب ندارد.
مسئولین و دســت اندرکاران شــرکت کرمان موتور به پشتوانه 
تجارب خود در این ســال ها، توسعه و گسترش تولیدات خود را 
همگام با تکنولوژی روز جهان مدنظر قرار داده اند و تا دستیابی 

به این هدف از پا نخواهند نشست.
ســامان فیروزی مدیرعامل این شــرکت می گوید:  مهم ترین 
دغدغــه مجموعه کرمان موتــور و گروه صنایع خودروســازی 
کرمان در گام نخســت تولید خودروهای با کیفیت و به روز و در 
گام دوم، حفظ و افزایش اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدید است تا ضمن برآورده کردن نیاز مشتریان، شاهد توسعه 

صنعتی و اقتصادی میهن عزیزمان باشیم.

کیفیت، افزایش اشتغال

معرفی

در هر عرصه ای که وارد می شویم، از نظر کیفیت 
در رتبه نخســت قرار می گیریم و از نظر سرعت 
عمل و چابکی، نظیر موسســات کوچک اقدام 
می کنیم. هر زمان با مشــتری مواجه می شویم 
با تبسم و احترام به دیدگان او نگریسته و جلب 

رضایت او را وظیفه خود می دانیم.

شعار کرمان موتور:

نکات مثبت:
پیشرانه جذاب یک لیتری توربو، دارای بهترین فضای کابین در کالس 

خود و ظاهر شیک
نکات منفی:

متریال به کاررفتــه در کابین می توانســت از این بهتر باشــد. تنها در 
تیپ های باال صفحه نمایش لمســی در دســترس اســت. در مجموع، 
کارشناسان تنها 3/8 امتیاز به هیوندای i20 اعطا کردند، اما گویا رویکرد 
مشتریان بریتانیایی نسبت به این خودرو مثبت تر از کارشناسان بوده و 

آنها در کل 4/6امتیاز از 5 امتیاز کلی را برای آن در نظر گرفتند.

خوش رخ های ایرانی-کره ای

فروش هیوندای آی20 و آی10 از دی ماه امســال از سوی کرمان موتور 
آغاز شد. قبل از آغاز پیش فروش، سامان فیروزی مدیرعامل کرمان موتور 
خبر داده بود که تمام خودروهای هیونــدای آی20 و آی10 با گیربکس 
اتوماتیک تولید و عرضه می شود و بخشی از محصوالت پیش فروش شده 
در دی ماه، تا قبل از آغاز سال جدید تحویل خریداران خواهد شد. فیروزی 
از برنامه گســترده و زمان بندی شــده کرمان موتور بــا هیوندای موتور 
کره جنوبی در حــوزه تولید محصوالت جدید خبــر داد و گفت: محصول 
هیوندای آی20 که در ایران تولید و عرضه خواهد شــد، مدل 2017 این 

خودروساز کره ای و محصول ویژه بازار اروپاست.
کرمان موتور و هیوندای موتور در تابستان امســال با هم توافق نامه ای را 
امضا کردند که براساس این تفاهم و توافق، طرف کره ای متعهد به انتقال 
دانش فنی و تکنولوژی برای تولید و عرضه خودروهــای روز هیوندای به 
کرمان موتور شده است. خودروی هیوندای آی20 با قیمت 86 میلیون و 
900 هزار تومان و هیوندای آی10 با قیمت 71 میلیون و 900 هزار تومان 
به بازار عرضه شــد و حاال این دو اتومبیل زیبا و خوش رخ به نمایشــگاه 
اصفهان آمده و در معرض دید مخاطبان قــرار گرفته اند. »کرمان موتور« 
امیدوار است با این دو محصول جدید، بتواند چشم ها را در اصفهان خیره 

کند. این اولین تولید مشترک هیوندای با کرمان موتور است.

 x50 یکی از محبوب ترین خودروهایی که کرمان موتور عرضه کرد، لیفان
اســت. یکی از نقاط قوت ایکس 50 شــکل ظاهری آن اســت که از نمای 
پشــت، آلفا جولیتا و از نمای جلو، اوپل کورسای جدید را تداعی می کند و 
در نمای کناری هم طراحی خوبی دارد. نه قد بلند است نه کوتاه؛ شاید هم 
قدکوتاه پاشــنه بلند با چهره ای متفاوت بین خودروهای سطح شهر باشد. 
امکاناتش خوب و قیمتش تقریبا مناسب است. از درون کابین اگر بخواهیم 
برایتان بگوییــم، صندلی ها چرم اســت، کیفیت مواد بــه کار رفته هم بد 

نیست. سنسور دنده عقب، چراغ های روشنایی روز، گیربکس اتوماتیک، 
ســانروف و چهره ای متفاوت، گزینه ای مناســب در بازه قیمتی 

اســت که برای این خودرو درنظر گرفته شده است. در 
عقب و جلو جای کافــی دارد. خودرو با 

سوییچ روشن می شــود و کی لِس 
نیســت، صفحه کیلومترشــمار 
آن هم بســیار زیبا و اســپرت با 
طیف رنگــی قرمــز و نمایش 
کامپیوتری اعداد طراحی شده 
است. شتاب خودرو خوب است 
و تعویض دنده هــا خیلی عالی 

صورت می گیرد.  موتور 1500 سی ســی آن واقعا عالی اســت و حتی در 
 X50 .شیب شدید، خودرو را از حالت ایست کامل به راحتی باال می کشد
با امکاناتی نظیر گیربکس، ســانروف، موتور 1500 سی ســی، سواری نرم 
با شــمایلی متفاوت و جوان پســند و البته با مراکز خدماتی فراوان، گزینه 
خوبی برای خرید اســت و می تواند خریدار را کامال راضی کند؛ همان طور 

که تا االن راضی کرده است.

هیوندای i20مدل
4 سیلندر 1/4لیتریپیشرانه

1368 سی سیحجم موتور
98 اسب بخار در 6000حداکثر قدرت

134 نیوتن متر در 4000حداکثر گشتاور
4 سرعته خودکارجعبه دنده

170 کیلومتر در ساعتحداکثر سرعت
یورو 6استاندارد آالیندگی

1197 کیلوگرموزن

هیوندای i10مدل
4 سیلندر، 16 سوپاپ DOHCپیشرانه

1248  سی سیحجم موتور
86 اسب بخار در 6000حداکثر قدرت

121 نیوتن متر در 4000حداکثر گشتاور
4 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیکجعبه دنده

160 کیلومتر در ساعتحداکثر سرعت
یورو 6استاندارد آالیندگی

1049 کیلوگرموزن

خریدی که از آن پشیمان نمی شوید
این خودرو واجد چنان صفاتی اســت که کمتر کسی را از خرید 
خود پشــیمان می کند. هیونــدای i20 مونتــاژی کرمان موتور 
مجهز به یک موتور 1/4لیتری اســت که توانایــی تولید قدرتی 
معادل 98/6اســب بخار را دارا بوده و گشتاور تولیدی آن به 134 
نیوتن متر می رســد. این موتور مجهز به سیســتم پاشش چند 
نقطه ای سوخت موسوم به MPI است و یک جعبه دنده 4سرعته 
اتوماتیک وظیفه تعویض دنــده را بر عهده دارد. 
فرمان آن از نوع برقی بــوده و ترمزها در 
جلو و عقب دیســکی هستند.تعلیق 
جلوی هیونــدای آی 20 جدید از 
نوع مک فرســون و تعلیق عقب 
آن از نوع غیر مســتقل یک تکه 
با بــازوی نیمه دنبالــه ای و فنر 

مارپیچ است. وزن خشــک آن در حدود 1025 تا 1193کیلوگرم 
بســته به تجهیزات اســت و چرخ های آن هم از نوع 16 اینچی 
هســتند. از امکانات و آپشــن های رفاهی هیوندای i20 کرمان 
موتور، می تــوان به آینه الکتروکرومیک، کیســه هــوای راننده 
 ،MP3 و DVD و سرنشــین جلو )2 کیسه هوا(، سیســتم پخش
 ،ABS + EBD ،سنسور پارک عقب، چراغ مه شــکن جلو و عقب
سیســتم کنترل پایداری الکترونیکي )ESC(، کامپیوتر سفري، 
کنترل سیســتم صوتي از روي فرمان، تهویه مطبوع اتوماتیک، 
سیستم کنترل ایستایي در سرباالیي )HAC(، اخطاردهنده فشار 
باد چرخ ها )TPMS(، سنســور باران، محفظه خنک نگهدارنده، 
 )Day Light( دوربین دید عقب، بلوتوث و چراغ روشــنایی روز
اشاره کرد. حذف سانروف و کاهش تعداد کیسه های هوا از 5 به 2 
را می توان از جمله دستاوردهای کرمان خودرو در زمینه کاستن 

از قیمت نهایی هیوندای i20 برشمرد.

بیش از 3 ســال از عرضه نســل دوم i10 می گذرد. حــدود 4 ماه پیش بــود که هیوندای 
نخستین تصاویر اولین فیس لیفت i10 را منتشر کرد. 3 ماه پیش نیز این فیس لیفت برای 
اولین بار در نمایشــگاه خودروی پاریس 2016 رســما رونمایی شــد. فیس لیفت i10 که 
به عنوان مدل 2017 راهی بازار جهانی شــده است، از ســال 96 در کنار برادر بزرگ ترش 
i20 در ایران مونتاژ می شود تا بدین ترتیب طلسم غیبت 10 ساله این کوچولو در کشورمان 
شکسته شــود. i10 کوچک ترین هاچبک هیوندای بوده و با تکیه بر قلب 1/3لیتری، توانی 
برابر با 86 اسب بخار دارد که به همراه گشتاور 121 نیوتون متری، تحویل جعبه دنده چهار 

دنده خودکار می گردد.
تمامی نســخه های آن دیفرانســیل جلو هســتند و طبق بروشور 
موجود در غرفه، به مواردی چون دو عدد کیســه هوا، سامانه 
کنترل پایداری الکترونیکی، تهویه مطبــوع خودکار، ترمز 
ضد قفل )ABS( به همراه EBD، کمکی شــروع حرکت در 

سرباالیی و چند حسگر پارک مجهز شده اند.

X50 خودروی محبوب لیفان خانواده کرمان موتور
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حصر وراثت
11/90 آقای محمود جوادیان الیادرانی دارای  شناسنامه شماره 151332 به شرح 
دادخواست به کالســه  5840/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر جوادیان الیادرانی به شناســنامه 
1 در تاریخ 95/8/12 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- محمود جوادیان الیادرانــی، ش.ش 151332 فرزند 
2- احمدرضا جوادیان الیادرانــی، ش.ش 2608 فرزند 3- علی جوادیان الیادرانی، 
ش.ش 1270461397 فرزند 4- لیال جوادیان الیادرانی، ش.ش 3965 فرزند 5- زهرا 
کدخدائی الیادرانی، ش.ش 1118 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33508 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/91 آقای محمد ابراهیمیان دارای  شناسنامه شماره 1498 به شرح دادخواست 
به کالســه  5849/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عبــاس ابراهیمیان بــه شناســنامه 19609 در تاریخ 
95/8/20 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
 منحصر است به 1- محمد ابراهیمیان، ش.ش 1498 فرزند 2- امیررضا ابراهیمیان،

 ش.ش 49551 فرزند 3- علی ابراهیمیان، ش.ش 783 فرزند 4- حسن ابراهیمیان، 
ش.ش 1286 فرزند 5- حسین ابراهیمیان، ش.ش 918 فرزند 6- زهرا ابراهیمیان، 
ش.ش 49552 فرزند 7- نرجس ابراهیمیان، ش.ش 1755 فرزند 8- عفت ابراهیمیان، 
ش.ش 49550 فرزند 9- صغرا سبزی فروشان اصفهانی، ش.ش 168 همسر.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
33518 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/92 آقای سید جمال رضوی دارای  شناسنامه شماره 478 به شرح دادخواست 
به کالســه  5842/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید محمد رضوی به شناسنامه 1270487485 در تاریخ 
90/12/19 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- اعظم حیدری، ش.ش 21 مادر 2- سید جمال رضوی، ش.ش 
478 پدر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33509 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/93 شــماره: 440/94 به موجب رای شــماره 614 تاریــخ 94/8/27 حوزه 16 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جهانگیر 
چه گوئی دزکی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل بر مبنــای تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر و تادیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 94/5/26 لغایت زمان وصول در حق خواهان مهران مراد عباســی 
فوالدی با وکالت مصطفی نوروزی مهیاری به نشانی اصفهان خ شریف واقفی بعد 
از چهار راه  گلزار نبش کوچه شایسته طبقه فوقانی و پرداخت نیم عشر اجرایی در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:33445 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/94 شــماره: 486/95 به موجب رای شــماره 692 تاریــخ 95/7/27 حوزه 15 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه قاسم 
معمر فرزند منصور به نشــانی مجهول المکان  محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
75/000/000 ریال بابت اصل خواســته بابت 15 طغری ســفته و مبلغ 208/000 

ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشــر آگهی و نیز خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست ) 95/5/3( لغایت زمان وصول در حق خواهان امیر حسین 
توشقانیان فرزند حسن به نشــانی اصفهان پل ســرهنگ کوچه شهید حمیدرضا 
صادقیان پ 314 و همچنین پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:33444 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/95 شــماره: 485/95 به موجب رای شــماره 693 تاریــخ 95/7/27 حوزه 15 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه  قاسم 
معمر فرزنــد منصور به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
125/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/320/500 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره  636085 -94/6/29 
لغایت زمان وصول در حق خواهان امیر حسین توشکانیان فرزند حسین به نشانی 
اصفهان پل سرهنگ کوچه شهید حمیدرضا صادقیان پالک 314 و نیز پرداخت نیم 
عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33443 شعبه 15 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/96 شــماره: 950572 به موجب رای شــماره 1260 تاریخ 95/7/29 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهروز 
بابائی شاهدانی فرزند لطف ا... به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 105/000 ریال هزینه دادرســی و 
هزینه نشر آگهی 120/000 ریال خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به 
ش 922025/567876-94/9/5 نیم عشــر حق االجرا  در حق محکوم له سید امیر 
حسین مدرس به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک سپه مجتمع اقتصاد. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:33496 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/97 شــماره: 950666 به موجب رای شــماره 1388 تاریخ 95/8/18 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
 خادمی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ شصت و هشت

 میلیــون و پانصد هــزار ریال وجــه چک شــماره هــای 315563-94/11/10 و 
429377-95/4/1 و 280290-95/3/1 و 429380-95/4/30 و 429379-

95/4/30 و 315571-95/2/1 و 429378-95/4/10 بانــک ســپه بابــت اصــل 
خواســته و پرداخــت مبلــغ 3/102/500  به عنوان خســارت دادرســی و هزینه 
نشــر آگهی و پرداخت خســارت تاخیر و تادیــه از تاریخ های فــوق لغایت زمان 
وصول در حق خواهان ســید امیر حســین مــدرس صادقی به نشــانی اصفهان 
خ عبدالرزاق جنب بانک ســپه مجتمع اقتصــاد صادر و اعالم می گــردد و هزینه 
نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکــوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنرا بــه موقع 
 اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهــد یا مالی معرفــی کند که

 اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33495 
 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )210 کلمه، 

2 کادر(

اخطار اجرایی
11/98 شــماره: 950570 به موجب رای شــماره 1267 تاریخ 95/7/29 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید 
کامران حسینی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 12/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 350/000 ریال هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها به ش 89104908628-

90/6/30 و چک به ش 89104908627-90/8/30 و 891/04908621-90/7/15 و 
نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له ســید امیر حسین مدرس به نشانی اصفهان 
خ عبدالرزاق جنب بانک سپه مجتمع اقتصاد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33492 شعبه 

8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/99 شــماره: 586/95 به موجب رای شــماره 1158 تاریخ 95/7/10 حوزه 13 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
حسین کنگاورچی فرزند محمد هادی شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریــال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/500/000 ریال هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی با احتســاب اجرای احکام 
600/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/11/3 لغایت اجرای 
حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا  در حق محکوم له آقای محمد پور حقانی فرزند 
اصغر شغل آزاد به نشــانی اصفهان خ هزار جریب کوچه دوم پالک 16.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:33490 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)195 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/100 شــماره: 950571 به موجب رای شــماره 1268 تاریخ 95/7/29 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی 
راه اندوز به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و مبلغ 315/000 
ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/13 
بابت حواله به ش 387598 نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له سید امیر حسین 
مدرس صادقی به نشانی اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک سپه مجتمع اقتصاد. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:33489 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/101 شماره: 917/94 به موجب رای شــماره 1205 تاریخ 94/7/28 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
ترابی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مطالبه وجه یک فقره چک شماره 612642 مورخ 94/3/8 و 
پرداخت مبلغ 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید 94/3/8 تا زمان وصول در 
حق محکوم له ناهیــد صانعی با وکالت الهه صانعی به نشــانی اصفهان ســه راه 
سیمین جنب پمپ بنزین ساختمان آرش طبقه چهارم واحد 402 صادر و نیم عشر 
حق االجرای اجرای احکام اعالم  می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33485 شعبه 
11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
11/110 شــماره: 950298 به موجب رای شــماره 1370 تاریخ 95/8/4 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمود 
فرهادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد 
هزار تومان بابت اجرت ایام تصرف در حق محکوم له احمد مســتاجران به نشانی 
اصفهان خ میرزا طاهر کوچه 59 بن بست اول آخر بن بست سمت چپ و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33463 شــعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/112 شــماره: 425/95 به موجب رای شــماره 827 تاریخ 95/7/26 حوزه 17 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نریمان 
صالحی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی ، اجرای حکم و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 95/3/25 لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان جواد رحیمی 
به نشانی خ عبدالرزاق ک مسعودی تولیدی عباسی و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:33500 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/113 شــماره: 436/94 به موجب رای شــماره 714 تاریخ 95/7/12 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
قیصر چابــک بلداجی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
30/300/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 94/11/5 تا زمان اجرای حکم بر اســاس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت 1/415/000 ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی و نیم عشر 
حق االجرا در حق محکوم له محمود زارع به نشانی فالورجان الرگان خ روبه روی 
دهیاری منزل شــخصی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33507 شعبه 29 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/114 شــماره: 338/95 به موجب رای شــماره 709 تاریخ 95/7/12 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
مظاهری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 330/000 
ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له محمود 
زارع به نشــانی فالورجان الرگان خ روبروی دهیاری منزل شــخصی. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:33506 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)181 کلمه، 2 کادر(

اجرایيه
پرونــده:  شــماره    9510420350900579 اجراییــه: شــماره   11 /103
9309980350900344 شماره بایگانی شعبه:930388 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی 9309970350901460 محکوم علیهم 1- آمنه 
شمســی مورکانی فرزند محمد به نشــانی اصفهان خ زینبیه ایستگاه عوارضی ک 
شاداب پ 63 و 2- منصور حسن حســینی فرزند اسداله به نشانی اصفهان خ رباط 
اول خ شیخ فائض ک مطهری پ 71 و 3 – حسن محمدی فرزند محمد علی به نشانی 
بانک تجارت شعبه محمودآباد محکوم هستند به متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و 
پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/740/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حــق خواهان بانک مهر اقتصاد 
نوین- حمید نوری به نشانی اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی بانک 
مهر اقتصاد و خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شــاخص اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ سررسید در زمان اجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 33431 شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)454 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510420350900580 اجراییــه: شــماره   11 /104
9309980350901292 شماره بایگانی شعبه:931442 بموجب درخواست اجراي 
 حکم مربوطه و شــماره دادنامــه غیابــی 9409970350901558 محکوم علیهما

 1- توران حنی علی اکبــری فرزند کاکه 2- مریم صادق پــور فرزند علی هر دو به 
نشانی شهرســتان اصفهان خ ولیعصر ک مســجد خان ک خلیلیان پ 79 محکومند 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 290/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/160/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفــه قانونی در حق خواهان 
بانک مهر اقتصاد)موسسه مهر بسیجیان( به نشانی خ توحید جنب تاالر فرشچیان 
سرپرستی بانک مهر اقتصاد، خســارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ سررســید چک در زمان اجرا محاســبه می شود و نیم عشر 
دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
 مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری

 ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 33435 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)424 کلمه، 

5 کادر(

اجرایيه
پرونــده:  شــماره    9510420350600428 اجراییــه: شــماره   11 /107
9409980350600738 شماره بایگانی شعبه:940826 بموجب درخواست اجراي 
حکم و شماره دادنامه 9509970350600572 مورخ 95/3/30  صادره از شعبه شش 
دادگاه حقوقی اصفهان محکوم علیهم 1- رضا میرجمالی 2- عبدا... زارعی 3- فاطمه 
بیگم رنجبران هر سه به نشانی مجهول المکان محکوم هستند به انتقال 12/767 سهم 
مشاع از 32 سهم از 8/6 سهم ششدانگ پالک 1460 فرعی و 26/671 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ پالک 1461 همگی فرعی از 15177 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان در حق 
محکوم له علی هادی فرزند حسین قلی به نشانی اصفهان اتوبان چمران خیابان آل 
محمد انتهای کوچه وحدت سر چهار راه طبقه باالی مشاور امالک الله زار کدپستی 
8193737341 و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت ) در ضمن تقویم خواسته 
خواهان مبلغ 51/000/000 ریال می باشــد(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 33411 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)440 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510420352200359 اجراییــه: شــماره   11 /105
9509980352200372 شماره بایگانی شعبه:950377 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه  به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352200813 محکوم 
علیه علی فرامرزی به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پژو پارس شماره 479 س 22 ایران 81 به 
نام خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/728/004 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و مبلغ 6/040/000 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محمدرضا 
آقاجانیان صباغ فرزند مرتضی به نشــانی اصفهان خیابان امام خمینی اتوگالری 
ستایش با کدپســتی 8194943584 با تلفن همراه 09133693128 با وکالت سعید 
حاجی هاشمی فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی مقابل 
پل میر ساختمان پاراکس طبقه 4 واحد دی 1 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 10/000/000 
ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
 برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم

 به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقــدار و قیمت همه امــوال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هــر عنوان نزد 
بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هــر نوع تغییر 
دیگر در امــوال مذکور از زمان یک ســال قبــل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائــی ارائه نمایــد و اال به درخواســت محکوم له 
بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
 و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال

 مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
 معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت 
محکــوم له یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیل توســط محکــوم علیــه خواهد 
 بــود )تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 

 م الف: 33401 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان)444 کلمه، 
5 کادر(

اجرایيه
پرونــده:  شــماره    9510420352200357 اجراییــه: شــماره   11 /106
9509980352200379 شماره بایگانی شعبه:950384 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه  به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352200817 محکوم 
علیه هاشــم احمــدی زادگان فرزند رحمت اله به نشــانی مجهول المــکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 1/037/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
38/267/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان عباس شریف زاده فرزند محمد به 
نشانی اصفهان خیابان جابر انصاری خیابان پنج آذر کوی ویال پالک 97  و نیم عشر 
اجرایی به مبلغ 51/850/000 ریال در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 33402 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)421 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510420350100434 اجراییــه: شــماره   11 /108
9509980350100319 شــماره بایگانــی شــعبه:950401 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه  به شــماره 9510090350104013 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350101322 محکــوم علیــه محمدرضا ســلطانی فرزنــد علیرضا به 
نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه 1- پرداخت مبلــغ 698/311/000 ریال 
بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریــخ 1395/5/2 لغایت 
زمان وصول محکوم به بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 
23/550/885 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 960/000 ریال بابت هزینه نشــر 
آگهی و مبلغ 22/959/500 ریال بابت حــق الوکاله وکیل در حق محکوم له عبدالعلی 
مالکی رونوسفادرانی فرزند محمد علی به نشــانی استان اصفهان شهرک صنعتی 
محمودآباد خ 18 سنگبری فیروز کدپستی 8413785399 کدملی 1140131818 تلفن 
همراه 09134122036 با وکالت لیال مختاری فرد فرزند عبدالمحمد به نشانی اصفهان 
خ نیکبخت غربی ساختمان میدران ط 4 واحد 402  و 3- پرداخت مبلغ 34/915/550 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت) رای صادره غیابی است(. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 33430 شعبه 1 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)458 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510420350100430 اجراییــه: شــماره   11 /109
9209980350100944 شــماره بایگانــی شــعبه:920966 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه  به شماره  9510090350103992 و شماره دادنامه مربوطه 
9309970350101726  محکوم علیهم 1- تینا شــیرعلی ور 2- علــی ارزانی پور 
3- سعید صفدری هر سه به نشانی مجهول المکان متضامنًا محکومند به 1- پرداخت 
مبلغ 129/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
91/9/21 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 
2/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 980/000 ریال بابت هزینه نشر و مبلغ 
6/876/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نشانی 
اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشــچیان با وکالت حسن شیروانی فیل  آبادی فرزند 
رحمت اله به نشانی اصفهان خ حکیم شــفایی اول کوچه سجاد 2 پ 6 و 3- پرداخت 
مبلغ 6/450/000 ریال بابت حق االجرا در حق صنــدوق دولت )رای صادره غیابی 
است(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 33429 شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)453 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

11/116 شــماره: 337/95 به موجب رای شــماره 710 تاریخ 95/7/12 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مرضیه 
حسن پور به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم) 94/2/5( بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
780/000 ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی و نیم عش حق االجرا در حق محکوم له 
محمود زارع به نشانی فالورجان الرگان روبروی دهیاری منزل شخصی. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:33505 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

11/117 شــماره: 1278/94 به موجب رای شــماره 404 تاریــخ 95/4/23 حوزه 
 39 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه  
1- مسعود مرادی 2- اسماعیل دهقانیان هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/880/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/24 
بابت سفته به ش 631154 و 58870 نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له محمدرضا 
حاج آقا معمار به نشانی خ طیب کوچه 24 پ 73.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد 
 آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
 را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:33501 
شعبه 39 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )183 کلمه، 

2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر:
ما و نوستالژی های ایران خودرویی

سرآغاز

»ایران خودرو«؛ شاید گزاف نباشد اگر بگوییم هیچ ایرانی نیست که 
نام این شرکت خودروسازی را نشنیده باشد و البته سخن گزافی هم 
نیســت اگر بگوییم کمتر ایرانی وجود دارد که تجربه رانندگی داشته 
و ســوار خودروهای این شرکت نشده باشــد. »پیکان« ایران خودرو 
حاال برای ما نوستالژی شده است؛ خاطره ای خوش از سال هایی که 
»ســادگی« حرف اول را می زد و »ایران خودرو« با »پیکان« ماندگار 
شد؛ خودرویی که شاید حاال تبدیل به خاطره شده باشد، اما سال ها، 

عصای دست آنهایی بود که ماشین »جان سخت« می خواستند.
شرکت ایران خودرو رزومه ای دارد به قدمت یک عمر. از پیش از انقالب 
تا هم اکنون که بیش از سه دهه از انقالب شکوهمند ایران می گذرد. 
خیلی از ما با خودروهای این شرکت قد کشــیدیم و بزرگ شدیم؛ از 
پیکان بگیرید تا پژو که خودروی مورد عالقه طیف های مختلف بود؛ از 

جوان ها بگیرید تا میانساالن...
و حاال ایران خودرو به نمایشگاه اصفهان آمده و البته که هیچ نیازی به 
تبلیغ و معرفی ندارد. ایران خودرویی ها این شب ها در نمایشگاه بزرگ 
اصفهان میزبان عالقه مندان هستند و بد نیست از غرفه این شرکت با 

محصوالت متنوعی که در معرض تماشا گذاشته است، دیدن کنید.

ما و نوستالژی های ایران خودرویی

کسب رتبه نخست در شاخص فروش
کسب رتبه نخست در شاخص اشتغال زایی

کسب رتبه دوم در شاخص سودآوري
برترین گروه صنعتی در میان گروه هاي خودروسازي کشور

برگزیده شرکت هاي پیشرو در سراسر کشور

هایما S7 یک خودروی شاسي بلند  جدید، با ظاهر و تجهیزات مناسب است 
که از امکانات ایمني مناسب، اتاق جادار براي سرنشینان و تجهیزات رفاهي 
کامل در کنار طراحــي مدرن )که برگرفته از فن آوری مزداســت( برخوردار 
است. S7 یکي از پرفروش ترین محصوالت شرکت هایما درسال 2013 است 
که توانســته با بهره گیري از امکانات و تجهیزات به روز، جایگاه مناســبي را 
در بازار رقابتي به خود اختصاص دهد. هایما در ســال 1992 توســط بخش 
خصوصی و با همکاری و مشارکت شرکت مزدا تاسیس شد و در سال 2006 
سهم مزدا به شرکت خودرو ســازي FAW انتقال یافت که سومین شرکت 
برتر در ســال 2013  به لحاظ تعداد تولید در کشور چین است. این خودرو با 

مشارکت شرکت هایما در ایران خودروی خراسان به تولید رسیده است.

بیش از 5 میلیون دستگاه پژو 206 در سراسر دنیا تولید و 
عرضه شده است که شرکت ایران خودرو یکي از مهم ترین 
پایگاه هاي تولید این خودرو در جهان به شــمار مي رود. 
پژو 206 به خاطر چاالکــي و قابلیت هاي دینامیکي باال، 
سازگاري با محیط زیست و مصرف سوخت پایین، قیمت 
مناسب و مطابقت با استانداردهاي روز جهان، محبوبیت 
ویژه اي چه در میان جوانان و چــه در میان خانواده ها به 
دست آورده است. در طراحي و تولید این خودرو از آخرین 
دســتاوردهاي فني  استفاده شــده و فهرست تجهیزات 

استاندارد آن، توجه هر مشتري را به خود جلب مي کند.

تندر 90 یکي از خودروهــاي کالس و محبوب در اروپاي 
شرقي، خاورمیانه و آســیا بوده و این محبوبیت را مرهون 
اتاق جادار و دلباز، سادگي و پرهیز از هرگونه پیچیدگي 
در بخش فني و درنتیجه سهولت تعمیرات و خدمات پس 

از فروش قوي است. 
تندر 90 از موتور 1600 ســي ســي با توان 105 اسب 
بخار بهره مي برد که این میزان قــدرت در این کالس از 
خودروها قابل توجه اســت. ازنظر جادار بودن همین بس 
که سه نفر با قد 180 ســانتي متر مي توانند به راحتي در 

صندلي عقب تندر 90 بنشینند.

پژو 405 یکي از پرفروش ترین خودروهاي ساخته شده 
در کشور است که به دلیل برخورداري از مزایایي همچون 
ایمني باال، مصرف ســوخت و آالیندگي پایین، خدمات 
پس از فروش آسان و در دســترس، قیمت مناسب، اتاق 
جادار و فرمان پذیري عالي، به عنوان یکي از محبوب ترین 
و مطرح ترین خودروهاي ایراني شــناخته مي شود. پژو 
405 جي ال ایکــس از امکانات فني و رفاهــي روز دنیا 
همچون موتــور انژکتوري بــا مدیریــت الکترونیکي، 
شیشــه هاي برقي، کولر، فرمــان هیدرولیک و آینه هاي 

برقي سود مي برد. 

خــودروي H30 Cross از مجموعــه محصــوالت روز 
دنیاســت که با رعایت اســتانداردهاي مختلف طراحي، 
ایمني و تجهیزات رفاهي مناسب،گزینه اي قابل توجه و 

مناسب براي انتخاب جوانان و خانواده های ایراني است.
این خودرو بر مبناي پلتفورم پژو 308 ســاخته شده و از 
موتور شناخته شده TU5 و گیربکس اتوماتیک کمپاني 
AISIN بهره مند است. در مدل H30 Cross به خوبي 
مي توان طرح زیبا و خصوصیات اسپرتي را مشاهده کرد 
و باید گفت ســواري با آن حس رانندگي با یک خودروي 

اسپرت را به راننده منتقل مي کند.

ماحصل ده ها ســال تولید خودروهاي اســپورت شرکت 
سوزوکي، از همان آغاز تولید مورد توجه و استقبال بازارهاي 
جهاني قرار گرفته است. ابعاد بســیار مناسب گراند ویتارا، 
تســلط به جاده در هنگام رانندگي، ســوار و پیاده شدن 
آســان، امکانات ایمني و رفاهي آن در کنار نماي ظاهري 
زیبا و منحصربه فرد و قیمت مناسب، این نوع سوزوکي را 
در گروه بهترین خودروهاي هم رده موجود در بازار قرار داده 
است. مزایاي ذکر شده، الزمه یک خودروی لوکس شهري 
اســت که گراند ویتارا همه آنها را در قالــب یک خودروی 

چندمنظوره به شما ارائه مي کند.

ایران خودرو آن قدر محصوالت متنوع دارد که در معرفی آنها دچار سردرگمی می شویم. خودروهای ساخت این شرکت و یا عرضه شده توسط این شرکت، تقریبا همگی در سال های تولید و عرضه به بازار، جزو پرفروش ترین ها بوده و همچنان هستند. در نمایشگاه امسال هم می توانید چند نمونه از این محصوالت را ببینید.

سیســتم ورود بدون کلید و دکمه روشــن وخامــوش )مدل فول 
اتوماتیک(

طراحي زیبا و دلنشین در عین ایمني باال  
4 کیسه هواي ایمني)راننده وسرنشین وجانبي(

مصرف سوخت مناسب
سان روف و اسپویلر

کروز کنترل )مدل فول اتوماتیک(
دوربین دید عقب

آینه وســط با امکان نمایش فاصله عقب تا مانع و نمایش میزان باد 
)TPMS( الستیک

سیستم مالتي مدیا با سیستم رهیاب وصفحه نمایش 7اینچي لمسي
صندلي چرمي

صندلي راننده 8 حرکته برقي
سیستم ترمز ABS، EBD، BAS )چهار چرخ دیسکي(

هایما؛ برفراز جاده ها

سبک ایده آل زندگيیک اسپرتی برای خانوادهخودروی محبوب ایرانیانآنچه خوبان همه دارندجوان و چاالك
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مفاد آرا
10/۳66 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده آییــن نامه 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 شماره 809۳ مورخ 9۴/11/۳0 آقای علیرضا کریمی خوزانی  فرزند 
قدمعلی  بشماره کالســه 1108 و به شماره شناســنامه 12229 صادره به 
شماره ملی 11۴0۳7۵۳18 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 177/06 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 168 فرعی مجزی از 
11۳  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1۴۳۴۴7 

مورخ 82/02/۳0 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 809۴ مورخ 9۴/11/۳0 خانم مریم عموئی خوزانی  فرزند 
حسینعلی  بشماره کالسه 1109 و به شــماره شناسنامه 12201 صادره از 
اصفهان به شماره ملی 128۳2۳0186 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 177/06 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 168 
فرعی مجزی از 11۳  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 1۴۳۴۴7 مورخ 82/02/۳0 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳- رای شــماره 0۵۵7 مورخ 9۵/07/2۵ خانم رقیه میرزایی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 00۳9 و به شــماره شناســنامه 20 صادره به شماره ملی 
۵۴997۳۳181 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 11۵/۳2 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک ۳2 فرعی مجزی از 11۵  اصلی واقع در بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 100۵9۵ مورخ 88/0۳/0۵ 
دفترخانه 98 ثبت در صفحه 27۳ دفتر ۴2۵ امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴- رای شــماره 2219 مــورخ 9۵/08/26 آقــای ابوالفضــل کریــم خانی 
ورنوسفادرانی فرزند رضا بشماره کالسه 10۴۳ و به شماره شناسنامه 111 
صادره به شماره ملی 11۴0992۳92 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 1۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۳۳۵  
فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در صحرای دهشنده ورنوسفادران بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 112 دفتر 6۵ امالک  

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

۵- رای شماره 2218 مورخ 9۵/08/26 خانم عصمت کوچکی ورنوسفادرانی 
فرزند قنبرعلی بشماره کالســه 0890 و به شماره شناسنامه 81 صادره به 
شماره ملی 11۴102678 نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 1۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۳۳۵  فرعی مجزی از 
120  اصلی واقع در صحرای دهشنده ورنوســفادران بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 109 دفتر 67 و دفتر 67 صفحه 112 

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

6- رای شــماره 0۴28 مورخ 9۵/07/2۴ آقای مصطفــی عابدی  فرزند علی  
بشماره کالسه 09۵8 و به شماره شناســنامه 28 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 11۴09۵0۴79 نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 87/1966 که با 
شش دانگ پالک 87/۴2۴1 توامًا ادغام و تشکیل  یکباب مغازه و طبقه فوقانی و 
تحتانی داده شده است به انضمام ثمنیه اعیانی از شش دانگ پالک 87/1966  
به مساحت ۴1/97 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1966 فرعی مجزی 
از 87  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴0962 
مورخ 87/0۴/27 دفترخانه ۳8 ثبت در صفحه ۵7۴ دفتر 107 امالک مالحظه 

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

7- رای شــماره 8220 مورخ 9۵/06/29 آقای حســن عابدی اندانی فرزند 
یداله بشماره کالسه 2829 و به شماره شناســنامه 110 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 11۴1۵۵۴۴10 نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 9۴/۵1 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 12۳ فرعی مجزی از 10۵  اصلی واقــع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه ۳۳9 دفتر ۵7۴  مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 0۵19 مورخ 9۵/07/2۵ خانم فاطمه آقا کوچکی فروشانی 
فرزند حیدر بشماره کالسه ۵276 و به شماره شناسنامه 21۴29 صادره به 
شماره ملی 11۴021۳8۴9 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 18۵/۳7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 211 فرعی مجزی از 
80  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12710۳ 
و 127102 مورخ 87/11/27 دفترخانــه 6۳ ثبت در صفحه ۳10 و ۳1۳ دفتر 

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

9- رای شماره 0۵21 مورخ 9۵/07/2۵ آقای محمدعلی پریشانی فروشانی 
فرزند یداله بشــماره کالسه ۵279 و به شماره شناســنامه 727 صادره به 
شماره ملی 11۴17209۵7 نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 18۵/۳7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 211 فرعی مجزی از 
80  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12710۳ 
و 127102 مورخ 87/11/27 دفترخانــه 6۳ ثبت در صفحه ۳10 و ۳1۳ دفتر 

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

10- رای شــماره 0۵67 مورخ 9۵/07/2۵ آقای حســینعلی قائم پور فرزند 
غالمعباس بشماره کالســه 01۴6 و به شماره شناســنامه 19۴ صادره به 
شماره ملی 11۴1۴۳979۴ نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۳۳۴/11 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18991 

مورخ ۴6/12/01 دفترخانه ۳8 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 0۵66 مورخ 9۵/07/2۵ آقای اکبر قائم پور فرزند حسینعلی 
بشماره کالســه 01۴7 و به شماره شناســنامه ۴۵1 صادره به شماره ملی 
11۴1207168 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۳۳۴/11 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1880 فرعی مجزی از 72  
اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴18۴۵ مورخ 

91/12/0۵ دفترخانه 1۳9 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 0۵6۵ مورخ 9۵/07/2۵ خانم لیال مسیبی  فرزند سبزعلی 
بشماره کالسه 01۴۵ و به شماره شناسنامه 12877 صادره به شماره ملی 
11۴0۵0۴9۵9 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۳۳۴/11 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1880 فرعی مجزی از 72  
اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 12۳790 

مورخ 7۴/02/02 دفترخانه 20 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۳- رای شــماره 0۵6۳ مــورخ 9۵/07/2۵ آقــای مهدی قائم پــور فرزند 
حسینعلی بشماره کالسه 01۴۳ و به شــماره شناسنامه 1۳۳07 صادره به 
شماره ملی 11۴0۵092۵1 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه به 
مساحت ۳8۴/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۵898 

مورخ 9۳/08/0۴ دفترخانه ۳88 به مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۴- رای شماره 0۵62 مورخ 9۵/07/2۵ خانم مهناز بابائی فروشانی فرزند 

عبدالمحمد بشماره کالســه 01۴2 و به شماره شناســنامه 776 صادره به 
شماره ملی 11۴1700980 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه 
به مســاحت ۳8۴/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1880 فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 

سند 12۳79۴ مورخ 7۴/02/2۳ دفترخانه 20 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۵- رای شــماره 0۵6۴ مورخ 9۵/07/2۵ آقای محمدعلــی قائم پور  فرزند 
حسینعلی بشماره کالسه 01۴۴ و به شــماره شناسنامه 12297 صادره به 
شماره ملی 11۴0۴991۴9 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه به 
مساحت ۳8۴/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1880 فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۵898 

مورخ 9۳/08/0۴ دفترخانه ۳88 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شماره 0۵61 مورخ 9۵/07/2۵ خانم مریم حیدری فروشانی فرزند 
یداله بشماره کالسه 01۴1 و به شــماره شناسنامه 2199 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 11۴11۵7772 نسبت به 1 دانگ مشــاع از شش دانگ 
دو باب خانه به مســاحت ۳8۴/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
188 فرعی مجــزی از 72  اصلی واقع در بخش 1۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 110879 مورخ 78/01/19 دفترخانه 72 مالحظه و محرز 

گردیده است
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 216۳ مورخ 9۵/08/2۵ آقای محمدرضا تاج الدین خوزانی  
فرزند کریم بشــماره کالسه 0786 و به شماره شناســنامه 18۳ صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴1۵6۴009 نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
نیمه ساز به مســاحت 190 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی 
مجزی از 1۵6  اصلی واقــع در خیبرآباد بخش 1۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 7۵۵ مورخ 91/0۵/26 دفترخانه ۳01 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 2128 مــورخ 9۵/08/2۵ آقــای محمد ملک پــور  فرزند 
میرزامهدی بشماره کالســه 0۵76 و به شماره شناســنامه 7۴ صادره به 
شماره ملی ۵۴99۳26770 نسبت به ششــدانگ یکباب باغ به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  به مســاحت ۵029 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 91  
اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند ۵08۴9 
مورخ 6۳/06/08 دفترخانه و سند 22079 مورخ 9۵/06/07 دفترخانه 2726۳ 

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

19- رای شماره 0۵۴6 مورخ 9۵/07/2۵ آقای نوراهلل رفیعی فروشانی  فرزند 
ولی اهلل بشماره کالسه 0۴82 و به شماره شناسنامه 1۳90۵ صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 11۴2۳۵۳88۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
67/0۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 67۴ فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند ۵68۴9 مورخ 

9۳/0۴/10 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 0۵۳۴ مورخ 9۵/07/2۵ خانم نرجس کریمی اندانی  فرزند 
محمد حسین بشــماره کالسه 2۵22 و به شماره شناســنامه 77 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴1۴۳299۴ نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه و 
مغازه به مساحت ۴02/۵۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 72۳ فرعی 
مجزی از 99  اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 1۴9 دفتر 171 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 20۵1 مــورخ 9۵/08/2۳ آقای حســن بدیحی جوآبادی 
فرزند حیدر بشماره کالســه 099۴ و به شماره شناسنامه 10۵۳ صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴08۴7۴22 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 10۵/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 99 فرعی مجزی از 
۳7۴  اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند ۴128۴ مورخ ۵۳/0۵/2۴ دفترخانه ۵ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شــماره 20۵۵ مــورخ 9۵/08/2۳ آقای حســن بدیحی جوآبادی 
فرزند حیدر بشماره کالســه 099۵ و به شماره شناسنامه 10۵۳ صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴08۴7۴22 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 16۵/۳7 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳7۴ فرعی مجزی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند ۴128۴ مورخ ۵۳/0۵/2۴ دفترخانه ۵ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۳- رای شــماره 2129 مورخ 9۵/08/2۵ آقای احمد علــی رحیمی   فرزند 
کرمعلی بشماره کالسه 6۳68 و به شماره شناسنامه 28 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 11۴1622۴08 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 229/7۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 88  اصلی واقع در 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2۳0۴۳۵ مورخ 9۴/10/09 

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

2۴- رای شماره 2۳21 مورخ 9۵/08/27 آقای محمد صالحی امینه خوزانی 
فرزند اصغر بشماره کالسه 0996 و به شــماره شناسنامه ۴01 صادره به 
شماره ملی 11۴166۴7۴7 نسبت به ۴ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 128/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 81۳ فرعی مجزی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 20۳ صفحه ۳۴8 دفتر ۵8۵ و ۵76 امالک 

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

2۵- رای شــماره 2۳22 مورخ 9۵/08/27 خانم ناهید بیگی خوزانی فرزند 
کرمعلی بشــماره کالســه 099۵ و به شماره شناســنامه ۳۳87 صادره به 
شماره ملی 11۴12۳6۵67 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 128/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 81۳ فرعی مجزی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 20۳ صفحه ۳۴8 دفتر ۵8۵ و ۵76 امالک 

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

26- رای شماره 2081 مورخ 9۵/08/2۴ آقای محسن ابوطالبی حسین آبادی 
فرزند حسین بشماره کالسه 00۳9 و به شماره شناسنامه 21978 صادره 
به شماره ملی 1282688۵96 نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان تجاری 
پزشکی مســاحت 19۴/۳8 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 20 فرعی 
مجزی از 11۳  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 1۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19۴۳۳6 مورخ 88/10/1۴ دفترخانه 7۳ ثبت 

در صفحه ۳2۳ دفتر 1۴2 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 201۳ مورخ 9۵/08/2۳ خانم میمنت یاوری فروشــانی  
فرزند محمدباقر بشماره کالسه 068۵ و به شماره شناسنامه ۳۴7 صادره 
به شــماره ملی 11۴1۴787۴9 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
2۴8/17 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 212 فرعی مجزی از 120  
اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 20969۳ مورخ 90/11/۳0 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
28- رای شــماره 2079 مورخ 9۵/08/2۴ خانم عــزت کریمی فرزند رضا 
بشماره کالســه 0801 و به شــماره شناســنامه 6 صادره به شماره ملی 
11۴1۵۳۵۵80 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳06/۵ مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک ۳28 فرعــی مجــزی از 111  اصلی واقع در 
صحرای نخودجاری اندان   بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 2۵9 دفتر 18۳ امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 2018 مورخ 9۵/08/2۳ خانم محترم تــاج الدین خوزانی 
فرزند علی اکبر  بشماره کالسه 6۵۳7 و به شماره شناسنامه ۳2 صادره به 
شماره ملی 11۴161۵029 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/۵0 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۴7 فرعی مجزی از 82  اصلی واقع در  
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 8۳296 مورخ 7۳/10/22 

دفترخانه 6۳ مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۳0- رای شــماره ۳711 مورخ 9۵/0۳/19 خانم ســمیه هوازاده جوآبادی 
فرزند غالمرضا  بشماره کالسه 0171 و به شماره شناسنامه 909 صادره 
به شــماره ملی 11۴2۴88896 نسبت به 1 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 2۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1721 فرعی 
مجزی از 99  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
سند 1667۵۴ مورخ 8۵/07/20 دفترخانه 7۳ ثبت در صفحه ۵9۳ دفتر 298  

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

۳1- رای شماره ۳710 مورخ 9۵/0۳/19 آقای کرامت جوانمرد  فرزند محمد  
بشماره کالسه 0102 و به شماره شناســنامه 1621 صادره به شماره ملی 
11۴118۴8۵0 نسبت به ۵ دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
2۴۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1721 فرعی مجزی از 99  اصلی 
واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 1667۵۴ مورخ 
8۵/07/20 دفترخانــه 7۳ ثبت در صفحه ۵9۳ دفتــر 298  مالحظه و محرز 

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

۳2- رای شــماره 20۳۵ مورخ 9۵/08/2۳ آقای حجت ابراهیمیان خوزانی 
فرزند شکراله  بشماره کالسه 0782 و به شماره شناسنامه 18۴۳ صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 11۴1221128 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه به مساحت 1۴۳/۳۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 111 فرعی 
مجزی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 1۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 21988 مورخ 87/12/2۴ دفترخانه 1۳9 مالحظه 

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

۳۳- رای شــماره 218۳ مــورخ 9۵/08/2۵ خانــم لیــال روغــن چراغــی 
ورنوســفادرانی  فرزند حســینعلی  بشــماره کالســه 0972 و به شماره 
شناســنامه 22۵۴6 صــادره به شــماره ملــی 11۴022۵0۳0 نســبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی  به مســاحت 69/82 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک ۵۴8/1 فرعی مجــزی از 87  اصلی واقع در 
ورنوســفادران   بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 9۴۴۳6 

مورخ 9۵/12/0۴ دفترخانه ۴6 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳۴- رای شــماره 0608 مورخ 9۵/07/26 آقای احســان رضایی آدریانی  
فرزند حسن  بشماره کالسه ۵911 و به شــماره شناسنامه 11۳01698۳9 
صادره به شــماره ملی 11۳01698۳9 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 1۴۵/7۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 786 فرعی مجزی از 
109  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2۵76 

مورخ 89/0۴/۳1 دفترخانه ۳0۵ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳۵- رای شماره 0606 مورخ 9۵/07/26 آقای محسن رضایی آدریانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه ۵910 و به شماره شناسنامه 11۳0100677 صادره 
به شماره ملی 11۳0100677 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
1۳9/88 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 786 فرعی مجزی از 109  
اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2۵7۵ مورخ 

89/0۴/۳1 دفترخانه ۳0۵ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳6- رای شماره 19۵7 مورخ 9۵/08/2۳ خانم مریم براهیمی ورنوسفادرانی  
فرزند حسینعلی  بشماره کالسه 0۴27 و به شماره شناسنامه 117۵ صادره 
به شــماره ملی 11۴1111۳۴9 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به 
مســاحت ۳0۵/17 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳۴۵ و 762 فرعی 
مجزی از 87  اصلی واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
ثبت در صفحه ۳29 دفتــر 281 و صفحه ۵09 دفتــر 280  مالحظه و محرز 

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

۳7- رای شــماره 20۴7 مورخ 9۵/08/2۳ خانم پروانه کارخیران خوزانی  
فرزند محمود  بشماره کالسه 1۳۵۴ و به شماره شناسنامه 11۳ صادره به 
شماره ملی 11۴11007۴6 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه  به مســاحت 2۵۳/77 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۴19 
فرعی مجزی از 8۵  اصلی واقع در خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند ۳۵۴82 مورخ 88/12/08 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

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

۳8- رای شــماره 20۴6 مــورخ 9۵/08/2۳ آقای رحمت الــه خانی  فرزند 
شکراله  بشماره کالسه 1۳۵۳ و به شماره شناسنامه 81 صادره به شماره 
ملی 11۴16۳۵۳۵6 نسبت به ۵  دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مســاحت 2۵۳/77 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۴19 فرعی 
مجزی از 8۵  اصلی واقع در خوزان  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند ۳۵۴82 مورخ 88/12/08 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳8- رای شــماره 0۵18 مورخ 9۵/07/2۵ خانم مریــم مجیدی جوی آبادی  
فرزند سید جمال  بشماره کالسه 1۳76 و به شماره شناسنامه 1278 صادره 
به شماره ملی 128۴922871 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
12۴/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۳22 فرعی مجزی از 99  
اصلی واقع در بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9۴66۵ مورخ 

72/0۳/2۳ دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳9- رای شــماره 6۵1۴ مورخ 9۵/0۵/19 آقای علی پرنــده خوزانی  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 01۳8 و به شماره شناسنامه ۳۵1 صادره به شماره 
ملی 11۴1206161 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 167/2۴ 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی از 1۵6  اصلی واقع در 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19۳77۴ مورخ 88/09/1۴ 

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

۴0- رای شــماره 2069 مورخ 9۵/08/2۴ آقای عبدالمجید گوهریان فرزند 
محمد کاظم  بشــماره کالســه 68۴7 و به شماره شناســنامه 222 صادره 
اصفهان  به شــماره ملی 128۴۵12۴01 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت ۳9 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 88  اصلی واقع در  قرطمان 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر 
کریمی ، غالمرضا کریمی ، صادق و رضا کریمی و کاظم کریمی  مالحظه و 

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

۴1- رای شــماره 2068 مورخ 9۵/08/2۴ آقای عبدالمجید گوهریان فرزند 
محمد کاظم  بشــماره کالســه 68۴۵ و به شماره شناســنامه 222 صادره 
اصفهان  به شــماره ملی 128۴۵12۴01 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت ۳9 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 88  اصلی واقع در  قرطمان 
بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر 
کریمی ، غالمرضا کریمی ، صادق و رضا کریمی و کاظم کریمی  مالحظه و 

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

۴2- رای شــماره 2210 مورخ 9۵/08/26 آقای عبدالمجید گوهریان فرزند 
محمد کاظم  بشــماره کالســه 68۴۴ و به شماره شناســنامه 222 صادره 
اصفهان  به شماره ملی 128۴۵12۴01 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به 
مساحت 99/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در  
قرطمان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک رسمی 
علی اکبر کریمی ، غالمرضا کریمی ، صــادق و رضا کریمی و کاظم کریمی  

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

۴۳- رای شــماره 2208 مورخ 9۵/08/26 آقای عبدالمجید گوهریان فرزند 
محمد کاظم  بشــماره کالســه 68۴6 و به شماره شناســنامه 222 صادره 
اصفهان  به شــماره ملی 128۴۵12۴01 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه  
به مساحت 26۴ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در  
قرطمان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک رسمی 
علی اکبر کریمی ، غالمرضا کریمی ، صــادق و رضا کریمی و کاظم کریمی  

مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۴۴- رای شــماره 2207 مورخ 9۵/08/26 آقای عبدالمجید گوهریان فرزند 
محمد کاظم  بشــماره کالســه 67۴۴ و به شماره شناســنامه 222 صادره 
اصفهان  به شماره ملی 128۴۵12۴01 نسبت به ششدانگ دوباب  مغازه  به 
مساحت 81/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در  
قرطمان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک رسمی 
علی اکبر کریمی ، غالمرضا کریمی ، صــادق و رضا کریمی و کاظم کریمی  

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

۴۵- رای شماره 20۵9 مورخ 9۵/08/2۴ آقای حامد فخاری اسفریزی فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه ۵۳۴8 و به شماره شناسنامه ۵۳۴8 صادره به شماره 
ملی 11۴2281۵1۵ نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۴۴/88 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 797 فرعــی از 11۵  اصلی واقع در  
صحرای کهندژ بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 2 

دفتر ۴11 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴6- رای شــماره 2181 مورخ 9۵/08/2۵ آقای مهدی قانعی خوزانی فرزند 
صمد   بشماره کالسه 0۵7۳ و به شماره شناسنامه 11 صادره به شماره ملی 
11۴170۵۴۴۳ نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 2۴0/۳۴ مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1۵2 فرعی از 11۴  اصلــی واقع در  صحرای 
کهندژ بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 217 دفتر 

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

۴7- رای شماره 20۳2 مورخ 9۵/08/2۳ آقای محمد حسین صرامی فرزند 
محمد مهدی  بشــماره کالســه 1199 و به شماره شناســنامه 8 صادره به 
شماره ملی 11۴1۵01988 نســبت به ۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 2۵7/۳۴ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2۳2۴ و 2۳2۳  
فرعی از 72  اصلی واقع در  فروشــان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه دردفتر 2۴1 62 و 119  صفحه ۴81 109 ۴8۴ ۴2۴ ۴78 

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

۴8- رای شماره 20۳1 مورخ 9۵/08/2۳ خانم بتول عسگری فر فرزند یداهلل  
بشماره کالسه 1200 و به شــماره شناســنامه 9۳ صادره به شماره ملی 
11۴1۵68268 نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
2۵7/۳۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳2۴ و 2۳2۳  فرعی از 72  
اصلی واقع در  فروشــان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه دردفتــر 2۴1 62 و 119  صفحــه ۴81 109 ۴8۴ ۴2۴ ۴78 امالک  

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

۴9- رای شــماره 1971 مــورخ 9۵/08/2۳ آقای غالمحســین گلی فرزند 
محمدعلی  بشماره کالســه ۳۵۳۳ و به شماره شناســنامه 2۵9 صادره به 
شماره ملی 11۴1۵91928 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
1۳۵/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 18۴9  فرعی از 72  اصلی 
واقع در  بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 127۳۳۴ مورخ 

87/12/2۴ دفترخانه 6۳   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵0- رای شــماره 211۵ مورخ 9۵/08/2۳ خانم اعظــم کریمی اندانی فرزند 
تقی  بشماره کالسه 07۳۵ و به شــماره شناسنامه 1217 صادره به شماره 
ملی 11۴11۳۴۴70 نســبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 26۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلی 
واقع در  صحرای جوتنده اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 978۵2 مورخ 77/0۳/2۳ دفترخانه 6۳   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵1- رای شــماره 2108 مورخ 9۵/08/2۴ آقای غالمحسین قاسمی اندانی 
فرزند حسن  بشــماره کالسه 07۳9 و به شماره شناســنامه ۳9 صادره به 
شماره ملی 11۴16۵8917 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 26۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلی 
واقع در  صحرای جوتنده اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند ۵1۵۴ مورخ 91/0۳/2۵ دفترخانه ۴11   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵2- رای شــماره 2097 مورخ 9۵/08/2۴ آقای علی قاســمی فرزند حسن  
بشماره کالســه 07۳8 و به شماره شناســنامه 9۵8 صادره به شماره ملی 
11۴10867۳۵ نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
26۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلی واقع در  
صحرای جوتنده اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۵1۵۴ 

مورخ 91/0۳/2۵ دفترخانه ۴11   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۳- رای شماره 211۳ مورخ 9۵/08/2۴ خانم سلطنت عمادی اندانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالســه 07۳7 و به شماره شناســنامه ۳۳ صادره به 
شماره ملی 11۴1۴۵۳۳71 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 26۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلی 
واقع در  صحرای جوتنده اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند ۵1۵۴ مورخ 91/0۳/2۵ دفترخانه ۴11   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۴- رای شــماره 211۴ مورخ 9۵/08/2۴ خانم زهره طاهری اندانی فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 07۳6 و به شماره شناسنامه 10۵97 صادره به شماره 
ملی 11۴2۳۳0826 نســبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 26۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۴2  فرعی از 7۳  اصلی 
واقع در  صحرای جوتنده اندان بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 108992 مورخ 80/12/2۳ دفترخانه 6۳   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
۵۵- رای شــماره 209۵ مورخ 9۵/08/2۴ آقای ناصر کربالئی  فرزند علی  
بشماره کالسه 0۴26 و به شماره شناسنامه 1۵69۵ صادره به شماره ملی 
11۴01۵۵768 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 2۴0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳۴۵0 و 762   فرعی از 
87  اصلی واقع در  ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 229 دفتر 67۳   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵6- رای شماره 2096 مورخ 9۵/08/2۴ خانم زهره شاهین ورنوسفادرانی  
فرزند یداله  بشماره کالسه 0۴2۵ و به شماره شناسنامه 16019 صادره به 
شماره ملی 11۴01۵900۳ نســبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه به مساحت 2۴0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳۴۵0 و 762   
فرعی از 87  اصلی واقع در  ورنوسفادران بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ثبت در صفحه 617۴ صفحه ۵۴8 و ســند 1۵۴20۵ مالحظه و 

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

۵7- رای شماره 0۴12 مورخ 9۵/07/2۴ آقای حسین جعفری  فرزند حیدر  
بشماره کالســه 06۴7 و به شــماره شناســنامه 26 صادره به شماره ملی 
1209812691 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206/7 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 6۳1   فرعــی از 107  اصلــی واقع در  بخش 
1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۴1667 مورخ 61/01/17 دفترخانه 

6۳ ثبت در صفحه ۳89 دفتر 88 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵7- رای شــماره 20۳۴ مورخ 9۵/08/2۳ خانم معصومــه محمدی  فرزند 
مرداس  بشماره کالسه 09۵۵ و به شماره شناسنامه 822 صادره به شماره 
ملی ۵7۵9۴090۵0 نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 1۵2 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵10   فرعی از 99  اصلی 
واقع در  جوی آباد بخش 1۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1۳0۴86 

مورخ 89/06/01 دفترخانه 6۳  مالحظه و محرز گردیده است.
رای اصالحی:

۵8- پیرو رای شماره ۴2۵۳ مورخ 9۵/10/0۵ آقای غیب اله محمدی  فرزند 
لطف اله  میزان مالکیت نامبرده از پالک ۵10 فرعی از 99 اصلی ۴ دانگ مشاع 
از ششدانگ می باشــد که اشتباهًا ششــدانگ قید گردیده است بدین ترتیب 

اصالح می گردد. 
میزان مالکیت صحیح ۴ دانگ مشاع از ششدانگ خانه صحیح است. 

ادامه در صفحه  9
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
59- رای شــماره 1995 مورخ 95/08/23 آقای حامد ماندگاری پور  فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 0396 و به شماره شناسنامه 6057 صادره به شماره 
ملی 1142288609 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 218 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 9   فرعی از 
156  اصلی واقع در  هانهــای مارچی )خیرآباد( بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 86859 مورخ 91/04/19 دفترخانه 46  مالحظه و 

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

60- رای شــماره 1996 مورخ 95/08/23 آقای مهدی ماندگاری پور  فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 0395 و به شماره شناسنامه 2601 صادره به شماره 
ملی 1141335001  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 218 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 9   فرعی از 
156  اصلی واقع در  هانهــای مارچی )خیرآباد( بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 86859 مورخ 91/04/19 دفترخانه 46  مالحظه و 

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

61- رای شماره 4282 مورخ 95/10/05 آقای قاسم آقایی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالســه 0385 و به شماره شناســنامه 661 صادره به شماره ملی 
1140700502  نسبت به ششــدانگ یکباب زمین محصور و انباری احداثی 
در آن به مساحت 274/97 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 7   فرعی از 
77  اصلی واقع در  صحرای وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع 
الواسطه از مالک رسمی محمد حسن صرامی صورت مجلس تفکیکی 2091 
مورخ 43/04/09 و تقسیم نامه 5787 مورخ 43/08/28 دفترخانه 59   مالحظه 

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

62- رای شماره 8025 مورخ 95/06/28 خانم لطیفه پارسا  فرزند عبداللطیف  
بشماره کالسه 0118 و به شماره شناســنامه 3552 صادره به شماره ملی 
1141344531  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/19 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1739   فرعی از 159  اصلی واقع بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در دفتر 367 دفتر 409   مالحظه و محرز 

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

63- رای شــماره 2145 مــورخ 95/08/25 آقای مرتضــی بلوچی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0700 و به شماره شناســنامه 1155 صادره به 
شــماره ملی 1290595224  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
294/14 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1565   فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 10048 

مورخ 95/06/15 دفترخانه 416    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 2020 مورخ 95/08/23 آقای براتعلی هاشــم پور  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 0803 و به شماره شناسنامه 356 صادره به شماره 
ملی 1141552477  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 
166/65 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 768   فرعی از 72  اصلی واقع 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 322 دفتر 167 

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

65- رای شــماره 2019 مــورخ 95/08/23 آقای ســید مهــدی مصطفوی 
فروشانی فرزند سید علی  بشــماره کالسه 0802 و به شــماره شناسنامه 
188 صادره به شــماره ملی 1141079070  نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 108/08 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 768   فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
دفتر 561 صفحه 21 و وکالتنامه 66424 مورخ 95/08/19 دفترخانه 172 از 

براتعلی هاشم پور  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
66- رای شماره 2166 مورخ 95/08/25 خانم فریبا پرنده  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 0463 و به شماره شناسنامه 14629 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140519689  نسبت به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب 
ساختمان تجاری مسکونی  به مســاحت 117/75 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 1315  فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 180 دفتر 554 امالک 

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

67- رای شــماره 2165 مورخ 95/08/25 آقای محمد باقری  فرزند حسین  
بشــماره کالسه 0462 و به شــماره شناســنامه 1738 صادره از کویت به 
شــماره ملی 4722082812  نســبت به 4 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب 
ساختمان تجاری مسکونی  به مســاحت 117/75 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 1315  فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 30 دفتر 556 امالک 

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

68- رای شماره 2044 مورخ 95/08/23 خانم زهرا مشتاقی خوزانی  فرزند 
قربانعلی  بشــماره کالســه 0314 و به شماره شناســنامه 211 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141587238  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 152/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 321 و  322 فرعی 
از 82  اصلی واقع در صحرای سکته الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 315 دفتر 386 و صفحه 459 دفتر 473  

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

69- رای شماره 2043 مورخ 95/08/23 خانم زهرا مشتاقی خوزانی  فرزند 
قربانعلی  بشــماره کالســه 0313 و به شماره شناســنامه 211 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141587238  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 190/19 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 321 و  322 فرعی 
از 82  اصلی واقع در صحرای سکته الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 518 دفتر 604 و صفحه 169 دفتر 65 و ثبت 

در صفحه 272 دفتر 387  امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 2042 مورخ 95/08/23 خانم فاطمه افتادگان  فرزند رحمان  
بشماره کالسه 0315 و به شــماره شناســنامه 1130023036 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1130023036  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 188/03 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 321 و  322 فرعی 
از 82  اصلی واقع در صحرای سکته الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 456 دفتر 473 و صفحه 561 دفتر 471 و 

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

71- رای شماره 2060 مورخ 95/08/24 آقای علی فخاری اسفریزی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالســه 0953 و به شماره شناســنامه 23168 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140231278  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 142/33 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 797 فرعی از 115  
اصلی واقع در کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 317 دفتر 682 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 2190 مورخ 95/08/26 خانم شیوا هارون الرشیدی  فرزند 
محمد رسول  بشماره کالســه 1324 و به شماره شناسنامه 110 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1129954277  نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
و طبقه فوقانی  به مســاحت 113/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1248 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی اشرف کیانی سند 186926 مورخ 87/11/13 

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

73- رای شماره 1976 مورخ 95/08/23 خانم ســکینه شاه محمدی فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 1163 و به شماره شناسنامه 47 صادره از شهرکرد 
به شماره ملی 4622944642  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
126/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 591 فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 322 

دفتر 473 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 8040 مورخ 95/06/28 آقای محمــود جعفریان آدریانی 
فرزند مرتضی  بشماره کالسه 1456 و به شــماره شناسنامه 4 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142150259  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 161/31 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 358 فرعی از 107  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

317 دفتر 682 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 4085 مورخ 95/09/30 خانم نفیســه نصوحیان  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0886 و به شماره شناسنامه 2182 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1287248438  نسبت به 1 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب 
ساختمان تجاری و فوقانی  به مســاحت 286/37 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 9 فرعی از 159  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 460 و 463 دفتر 559 امالک مالحظه و 

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

76- رای شــماره 4084 مورخ 95/09/30 آقای محمد زلقــی پرچل  فرزند 
علی  بشماره کالسه 0887 و به شماره شناسنامه 620 صادره از الیگودرز 
به شــماره ملی 4171480183  نسبت به 5 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب 
ساختمان تجاری و فوقانی  به مســاحت 286/37 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 9 فرعی از 159  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 460 و 463 دفتر 559 امالک مالحظه و 

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

77- رای شماره 4124 مورخ 95/10/01 آقای یداله صفاریان  فرزند اسداله  
بشماره کالسه 3507 و به شماره شناسنامه 114 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141684391  نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  
به مســاحت 185 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 279 فرعی از 82  
اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 285 دفتر 616 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شماره 1982 مورخ 95/08/23 خانم اعظم عشقی خوزانی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 3508 و به شماره شناسنامه 847 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141095467  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 185 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 279 فرعی از 82  
اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 69 دفتر 594 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 3983 مورخ 95/09/29 خانم مریم سالمی خوزانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 2163 و به شماره شناسنامه 22633 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140225901  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 281/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 185 فرعی 
از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 216569 مورخ 92/01/18 دفترخانه 72 مالحظه و 

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

80- رای شماره 3984 مورخ 95/09/29 آقای محمد حبیبی خوزانی  فرزند 
براتعلی  بشماره کالسه 2164 و به شماره شناسنامه 224 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141063591  نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 281/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 185 
فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 216569 مورخ 92/01/18  سند 118702 مورخ 

78/12/12 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 3985 مورخ 95/09/29 آقای احمدرضا افشاری  فرزند 
تیمور  بشماره کالســه 0483 و به شماره شناســنامه 1203 صادره از به 
شــماره ملی 5759314297  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
103/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1250 فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالتنامه 
از مالک رســمی فاطمه هوازاده به شماره ســند 84954  مورخ 95/04/23 
دفترخانه 112 مالکیت رسمی فاطمه هوازاده مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
82- رای شــماره 3971 مورخ 95/09/28 خانم زهرا مفیدی خوزانی  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 5338 و به شماره شناسنامه 51 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141100126  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی  به 
مساحت 179/66 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 95 و 94  فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 170 دفتر 250 امالک و سند 52657 مورخ 95/07/14 دفترخانه 139 

دفتر 240 صفحه 586 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 0925 مورخ 95/01/31 شرکت توزیع برق استان اصفهان   
بشماره کالسه 0811 و به شماره ملی 10260304489  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان شرکت توزیع برق به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
1300 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 320/1 و 320/3 فرعی از 85  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 66151 
مورخ 68/11/23 دفترخانه 63 و ســند 82165 مورخ 69/02/08 دفترخانه 
73 و سند 66450 مورخ 68/12/23 دفترخانه 73 و 66431 مورخ 68/12/21 
دفترخانه 63 و ســند 66798 مورخ 69/02/22 دفترخانه 63 و سند 67203 
مورخ 69/04/14 دفترخانه 63 و سند 67300 مورخ 69/04/28 دفترخانه 63 
و سند 83328 مورخ 69/05/08 دفترخانه 73 و سند 68214 مورخ 69/08/17 
دفترخانه 63 و سند 133860 مورخ 90/12/24 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

84- رای شماره 1972 مورخ 95/08/23 خانم فاطمه پرنده خوزانی  فرزند 
عباسعلی  بشماره کالســه 3506 و به شماره شناســنامه 37301 صادره 
اصفهان  به شماره ملی 1282300423  نســبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 159/55 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 215 فرعی از 115  
اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 206710 مورخ 90/06/22 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
85- رای شــماره 2185 مــورخ 95/08/25 آقــای ولی الــه حاجی حیدری  
فرزند رضا  بشماره کالسه 1098 و به شماره شناســنامه 397 صادره از 
خمینی شهر به شــماره ملی 1141041601  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  
به مســاحت 209/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 649 فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلــگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 172900 مورخ 86/05/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/7

م الف: 2406 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

حصر وراثت
11/152  آقای علی اصغر صانعی دارای شــماره شناســنامه 264  به شرح 
دادخواست به کالسه 831/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کمال صانعی فرزند حســین به 
شــماره شناســنامه 752 در تاریخ 95/9/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ناصــر صانعی فرزند 
 کمال، ش.ش 148 صادره از خوانســار 2- هوشــنگ صانعی فرزند کمال،
  ش.ش 346 صــادره از خوانســار 3- جمشــید صانعــی فرزنــد کمــال،

 ش.ش 16682 صادره از خوانسار 4- علی اکبر صانعی فرزند کمال، ش.ش 
221 صادره از خوانســار 5- علی اصغر صانعــی فرزند کمال، ش.ش 264 
صادره از خوانســار 6- ملیحه صانعی فرزند کمال، ش.ش 194 صادره از 
خوانســار 7- مهری صانعی فرزند کمال، ش.ش 1694 صادره از خوانسار 
8- بتول خانم شفعتی فرزند محمد اسمعیل، ش.ش 188 صادره از خوانسار، 
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 شورا تحویل دارد 
 بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. 
 م الف: 420 شــعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانســار) 203 کلمه، 

2 کادر(  
حصر وراثت

10/588  آقای محســن تیموری دارای  شناســنامه شــماره 39 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  5661/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عزت آغاکرمانی القریشی 
به شناســنامه 1367 در تاریخ 95/1/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محســن تیموری، 
ش.ش 39 فرزند 2- محمد جــواد تیموری جردکانــی، ش.ش 1254 فرزند 
3- مهدی تیموری جردکانی، ش.ش 12 فرزند 4- زهره تیموری جردکانی، 
ش.ش 259 فرزنــد 5- زینت تیموری جردکانــی، ش.ش 33 فرزند 6- مریم 
تیموری جردکانــی، ش.ش 145 فرزنــد و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 33173 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/574  آقای احمد قهری خوراســگانی دارای  شناســنامه شماره 166 به 
شــرح دادخواســت به کالســه  5782/95  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صغرا بارپازیان به 
شناسنامه 2370 در تاریخ 82/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی قهری خوراسگانی، 
 ش.ش 94 فرزنــد 2- محمد علــی قهــری خوراســگانی، ش.ش 69 فرزند

  3- احمد قهری خوراسگانی، ش.ش 166 فرزند 4- ربابه قهری خوراسگانی، 
 ش.ش 125 فرزنــد 5- فاطمــه قهــری خوراســگانی، ش.ش 7632 فرزند

 6- خدیجه قهــری خوراســگانی، ش.ش 63 فرزند و الغیر. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33189 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/77  آقای ســعید تیرآور دارای  شناســنامه شــماره 51709 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  5825/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف تیرآور به شناسنامه 
 73 در تاریــخ 95/7/26 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگــی گفته ورثه

 حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ســعید تیرآور، ش.ش 51709 
فرزند 2- امیر تیرآور، ش.ش 61045 فرزند 3- مهدی تیرآور، ش.ش 49371 
 فرزند 4- عزت زراعتی شمس آبادی، ش.ش 33 همسر 5- خدیجه افشاری، 
 ش.ش 29 همســر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور 

را در یــک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33522 شعبه 10 مجتمع 
 شــماره دو حقوقی شــورای حل اختــالف اســتان اصفهــان )153 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/78  خانم ملیحــه میرزایی دارای  شناســنامه شــماره 1080218653 
به شــرح دادخواســت به کالســه  5816/95  از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهی حصر وراثــت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان مجید 
میرزائــی خوندابــی بــه شناســنامه 1415 در تاریــخ 95/3/12 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حیــن الفوت آن مرحــوم منحصر 
 اســت بــه 1- ملینــا میرزائــی خوندابــی، ش.ش 1131078217 فرزنــد

 2- ملیحه میرزائــی، ش.ش 1080218653 همســر 3- فاطمــه خوندابی، 
ش.ش 26 مــادر 4- رضــا میرزائــی خوندابــی، ش.ش 8 پــدر.  اینــک 
 با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یــک مرتبه آگهی

 می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33548 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/79  آقای حمید براتی دارای  شناسنامه شماره 1581 به شرح دادخواست 
به کالسه  5827/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان محمد علی براتی به شناسنامه 417 در 
تاریخ 95/10/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به1- احمدرضا براتی، ش.ش 2273 فرزند 2- مجید 
 براتی، ش.ش 730 فرزند 3- حمید براتی، ش.ش 1581 فرزند 4- یحیی براتی،

  ش.ش 456 فرزنــد 5- زهــره براتــی، ش.ش 308 فرزند 6- زهــرا براتی، 
ش.ش 908 فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33521 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/80  آقای علیرضا طاهریان دارای  شناســنامه شــماره 968 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  5828/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر طاهریان به شناسنامه 
3939 در تاریخ 95/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا طاهریان، ش.ش 9680 فرزند 
2- مهدی طاهریان، ش.ش 2408 فرزند 3- صغــری طاهریان، ش.ش 319 
فرزند 4- زیبا طاهریان، ش.ش 610 فرزند.   اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33520 شعبه 
10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )132 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/81  آقای علی رضا کدخدائی دارای  شناســنامه شــماره 841 به شرح 
دادخواســت به کالســه  5829/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله کدخدائی الیادرانی به 
شناسنامه 8 در تاریخ 95/10/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی رضا کدخدائی الیادرانی، 
ش.ش 841 فرزند 2- زهره کدخدائی الیادرانی، ش.ش 264 فرزند 3- عزت 
کدخدائی الیادرانی، ش.ش 39 همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33519 شعبه 
10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )134 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
11/82  آقای محمود صالحی دارای  شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست 
به کالسه  5850/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان امان اله صالحی مقدم به شناسنامه 73 در 
تاریخ 95/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمود صالحی مقدم، ش.ش 7 فرزند 2- مجید 
 صالحی مقدم، ش.ش 3 فرزند 3- عباس صالحــی مقدم، ش.ش 126 فرزند

 4- اشــرف خانم صالحی مقدم، ش.ش 111 فرزند 5- مریم صالحی مقدم، 
ش.ش 11880 فرزند 6- محبوبه صالحی مقدم، ش.ش 61 فرزند 7- فاطمه 
مرادی قهجاورســتانی، ش.ش 4 همســر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33517 شعبه 
10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

 11/83 آقــای علــی یــار محمدیــان دارای  شناســنامه شــماره 1257 به 
شــرح دادخواســت به کالســه  5855/95  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسن یارمحمدیان 
به شناســنامه 432 در تاریخ 94/3/23 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- علی یار محمدیان، 
 ش.ش 1257 فرزنــد 2- حســین یــار محمدیــان، ش.ش 26069 فرزنــد

  3- منصــور یارمحمدیــان، ش.ش 165 فرزند 4- مســعود یارمحمدیان، 
ش.ش 1954 فرزند 5- ناصــر یارمحمدیــان،ش.ش 6779 فرزند 6- عفت 
گلچین، ش.ش 335 همســر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33516 شعبه 10 
 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )146 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/84 خانم شکوه الزمان نوری لنجان نکوآبادی دارای  شناسنامه شماره 
8 به شرح دادخواست به کالسه  5853/95  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم نوری لنجان 
نوکابادی به شناســنامه 30 در تاریخ 90/12/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- علیرضا 
نوری لنجان نوکابادی، ش.ش 1254 فرزند 2- شــکوه الزمان نوری لنجان 
نکوآبادی، ش.ش 8 فرزند 3- شهزاد نوری لنجان، ش.ش 12747937609 
فرزند 4- شــهره نــوری لنجــان، ش.ش 60483 فرزند 5- عفــت فرهنگ 
اصفهانی، ش.ش 442 همســر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
 مزبــور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا

 وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33515 شعبه 10 
مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )151 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

11/85 آقای اصغر نعمتی دارای  شناســنامه شماره 5 به شرح دادخواست 
به کالسه  5852/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان اشرف مقبلی حسین آبادی به شناسنامه 
207 در تاریــخ 95/9/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حســین نعمتی، ش.ش 2360 فرزند 
2- یوسف نعمتی، ش.ش 208 فرزند 3- حجت اله نعمتی، ش.ش 544 فرزند 
4- محســن نعمتی، ش.ش 772 فرزند 5- محترم نعمتی، ش.ش 438 فرزند 
 6- اصغر نعمتی، ش.ش 5 همســر 7- عمه کلثوم حســینی حســین آبادی، 
ش.ش 87 مادر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33514 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/86 آقای مســعود طالچیان دارای  شناســنامه شــماره 1597 به شرح 
دادخواســت به کالســه  5831/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان ماشــااله طالچیان به 
شناســنامه 99 در تاریــخ 95/3/16 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
 گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فــردوس زنوبی،

 ش.ش 38945 زوجــه 2- مهرنــوش طالچیــان، ش.ش 10752 فرزنــد 
3- منصوره طالچیان، ش.ش 398 فرزند 4- محمد طالچیان، ش.ش 4458 
فرزند 5- مســعود طالچیان، ش.ش 1597 فرزند.  اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 33513 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/87 آقای تقی پژوهنده دارای  شناسنامه شماره 561 به شرح دادخواست 
به کالسه  5807/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ابوالقاســم پژوهنده به شناسنامه 645 
در تاریخ 94/8/5 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- عباس پژوهنده، ش.ش 520 فرزند 2- تقی 
پژوهنده، ش.ش 561 فرزند 3- محمدرضا پژوهنده، ش.ش 56741 فرزند 4- 
زهرا پژوهنده، ش.ش 826 فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33512 شعبه 10 مجتمع 

شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/88 آقای امرا... رمضانی بوزانی دارای  شناســنامه شماره 20 به شرح 
دادخواســت به کالســه  5834/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نصرت اخالقی بوزانی به 
شناســنامه 255 در تاریخ 90/5/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- امراله رمضانی بوزانی، 
ش.ش 20 فرزند 2- اشــرف رمضانی بوزانی، ش.ش 11 فرزند 3- اسداله 
رمضانی بوزانی، ش.ش 12 فرزند 4- نصراله رمضانی بوزانی، ش.ش 18 
فرزند. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33511 شعبه 10 مجتمع شماره دو حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/89 آقای اکبر شریفی دارای  شناسنامه شماره 2610 به شرح دادخواست 
به کالسه  5833/95  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان علی اصغر شــریفی جبلی به شناسنامه 
27 در تاریــخ 95/8/28 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حســن شــریفی جبلی، ش.ش 
6 فرزند 2- حســین شــریفی جبلی، ش.ش 2167 فرزند 3- اکبر شــریفی 
جبلی، ش.ش 2610 فرزند 4- راضیه شــریفی جبلی، ش.ش 12777 فرزند 
 5- مرضیه شــریفی جبلــی، ش.ش 178 فرزنــد 6- مهری شــریفی جبلی، 
ش.ش 7 فرزند 7- فاطمه شریفی جبلی، ش.ش 3460 فرزند 8- لیال شریفی 
جبلی، ش.ش 104 فرزند 9- پوران شــریفی جبلــی، ش.ش 89 فرزند 10- 
ایران شــریفی جبلی، ش.ش 134 فرزند 11- عفت یعقوبی کوپائی، ش.ش 4 
 همســر 12- مرواری بیگم رضائی،ش.ش 3 همسر 13- علی شریفی جبلی، 
ش.ش 1036 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33510 شعبه 10 مجتمع 

شماره دو حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )202 کلمه، 2 کادر(
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دادستان کل کشور:

 حادثه پالسکو 
تلنگری برای غفلت مسئوالن بود

 به منظور حفظ حریم شخصی بیمه شدگان؛

سامانه اینترنتی مشاهده سوابق 
بیمه، طراحی شد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

باید رویکردهاي اشتغال زنان
 تغییر کند

محموله 2 میلیارد ریال کاالي قاچاق 
کشف شد

دادستان کل کشور گفت: فاجعه پالســکو تلنگری برای مسئوالن 
است تا در برخی از مسائل غفلت نکنند.

حجت االسالم محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست سراسری 
رؤســای پلیس مبارزه با مواد مخدر، افزود: مســئله ایمن ســازی 
ســاختمان ها باید مورد توجه جــدی قرار گیــرد و در این زمینه 
نهادهایی چون شوراها، شهرداری ها، وزارت کشــور و وزارت راه و 
شهرسازی مسئول هســتند. وی با انتقاد از فضای موجود در بحث 
علت یابی فاجعه پالســکو، افزود: به جای فرافکنــی و رنگ و لعاب 
سیاسی دادن به این قضایا به فکر مردم باشــیم و هر مسئولی باید 
تالش کند. دادستان کل کشور با بیان اینکه از یک دستگاه به تنهایی 
نباید انتظار ایمن سازی داشت، گفت: شهرســازی و وزارت کشور 
باید برنامه ریزی کنند و شوراها و شهرداری ها نسبت به این موارد 
اهتمام داشته باشند. عقل و منطق ایجاب می کند فارغ از هر گونه 
جناح بندی سیاسی به فکر سالمت مردم باشیم. منتظری همچنین 
با بیان اینکه به دادستان ها دســتور دادم سر صحنه حاضر باشند و 
موارد را پیگیری کنند، افزود: در مواردی که شاهد قضائی شدن این 
امر بودیم، قصوری از نقشه برداری و نحوه ساخت مشاهده می شود 
و مهندسین ناظر باید با وجدان و شــرف کاری وارد شوند. وی ادامه 
داد: بخش های مختلفی در این قضیه دخیل هســتند و هر کسی 
باید به وظایف خود عمل کند و بافت های فرســوده درست شوند. 
دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد، این حادثه تلخ به همراه خود 
خیراتی برای به حرکت در آوردن مسئوالن داشته باشد. منتظری 
درباره مبارزه با فساد و بازداشت بدهکاران بزرگ بانکی، گفت: مبارزه 
با فساد بحث توقف پذیری نیســت و آنقدر این تالش ها ادامه دارد 
که شاهد کاهش و نبود فساد باشیم. وی ادامه داد: قوه قضائیه بدون 

اغماض به مسائل فساد رسیدگی می کند.

سازمان تامین اجتماعی به منظور حفظ حریم شخصی بیمه شدگان 
و در راستای اطالع رسانی شفاف و تکریم مخاطبان، سامانه اینترنتی 

مشاهده سوابق را باز طراحی کرد.
ســعید حســینی، مدیرکل نام نویســی و حســاب های انفرادی 
ســازمان تامین اجتماعی با بیان این مطلب، افزود: بیمه شــدگان 
می توانند برای مشاهده ســوابق پرداخت حق بیمه خود به صورت 
 غیر حضوری به پایگاه اطالع رســانی تامین اجتماعی به نشــانی

 www.tamin.ir مراجعه و با انتخاب گزینه سوابق بیمه شدگان و 
ورود به سامانه، مطابق راهنمای ثبت نام، اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تغییراتی به منظور ارتقــای امنیت و حفظ حریم 
شخصی بیمه شدگان در این ســامانه ایجاد شده است، تاکید کرد: 

بیمه شدگان قبل از ثبت نام، با دقت راهنمای آن را مطالعه کنند.
حسینی اظهار داشت: بیمه شــدگانی که هنگام ثبت نام اطالعات 
هویتی خود را مطابق شناسنامه صحیح وارد کرده و از شماره تلفن 
همراه متعلق به خود )به نام خود( استفاده کنند، حساب کاربریشان 
فعال شده و نیاز به مراجعه به شعب ســازمان ندارند. وی افزود: این 
بیمه شــدگان می توانند پس از دریافت پیامک فعال سازی حساب 
کاربری، با ورود کد ملی به عنوان نام کاربری و گذر واژه در ســامانه 

مذکور، سوابق پرداخت حق بیمه خود را مشاهده کنند. 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: معاونت امور زنان 
و خانواده به دنبال ایجاد تبعیض به نفع زنان در بازار کار نیست، بلکه 
به دنبال فرصت های برابر و ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار است. 
شهیندخت موالوردی در نشســت مقدماتی سیزدهمین همایش 
ملی »توسعه کارآفرینی زنان« فرهنگ سازی برای کارآفرینی را از 
نکات کلیدی کمک به توسعه اشــتغال و کارآفرینی زنان دانست و 
گفت: امروز صاحب نظران توسعه به این نتیجه رسیده اند که توسعه 
از تغییر باورها و اذهان آغاز می شود و تا وقتی توسعه در باورها اتفاق 

نیفتد، در عمل تغییری رخ نخواهد داد.
موالوردی در ادامه اظهار داشــت: باید به دنبال توســعه فرهنگی 
باشیم و توســعه فرهنگی، نیاز به فرهنگ توسعه دارد. محور و مدار 
توسعه فرهنگی انســان خالق و آگاه، فارغ از زن یا مرد و متکی بر 
دانایی محوری است. وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: 
نهادهای آموزشی و فرهنگ ساز در کشور باید نگاه جامعه به شغل 

و کار را اصالح کنند تا اشتغال، مترادف با پشت میزنشینی نباشد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانــواده گفت: این معاونت 
در سه سال ونیم گذشته سند سیاستی اشتغال زنان را برای توسعه 
کارآفرینی و اشتغال پایدار زنان و دختران تهیه و تدوین کرده که در 
نوبت بررسی در شورایعالی اشتغال اســت. در این سند تالش شده 
اقتضائات اشــتغال زنان با مســئولیت های خانوادگی آنها تلفیق و 
تطبیق داده شود. موالوردی اضافه کرد: معاونت امور زنان و خانواده 
به دنبال ایجاد تبعیض به نفع زنان در بازار کار نیست، بلکه به دنبال 
فرصت های برابر و ایجاد تعادل جنســیتی در بازار کار است و باید 

باورها، نگاه ها و رویکردها به اشتغال زنان تغییر کند.

فرمانده انتظامي شهرستان شــهرضا از کشف یک محموله ظروف 
اســتیل و شیشــه اي قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال و دستگیري 
یک قاچاقچي خبر داد. سرهنگ حمید امیرخاني  فرمانده انتظامي 
شهرستان شهرضا گفت: ماموران انتظامي ایستگاه ایست و بازرسي 
شهید امامي شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهاي عبوري به 
یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ مشــکوک و آن را متوقف 
کردند. وي ادامه داد: در بازرســي از این کامیون تعداد 498 کارتن 
ظروف استیل و شیشه اي قاچاق فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکي 
کشف شد. سرهنگ امیرخاني بیان داشــت: ارزش محموله کشف 
شده توسط کارشناسان مربوطه دو میلیارد ریال اعالم شده است. این 
مقام انتظامي افزود: در این خصوص راننده کامیون دستگیر و جهت 

سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شد.
فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا در پایان خاطر نشان کرد: قاچاق 
کاال به تولیدات داخلي کشور ضربه مستقیم مي زند که از تمام مردم 
تقاضا مي شــود هر گونه اخبار در خصوص کاالي قاچاق را از طریق 

شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
بخشش؛ آخرین درس پدر به نوزاد

با مسئوالن

اخبار حوادث

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشــاره به اینکه 
۵4۶ تن کشــفیات مــواد مخدر تــا چند روز گذشــته 
داشته ایم، گفت: راه حل مبارزه با مواد مخدر »اجتماعی 

شدن مبارزه« و بهره گیری از ظرفیت مردمی است.
ســردار محمد مســعود زاهدیان در نشســت تخصصی 
معاونان و رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر سراسر کشور 
از افزایش 1۵ درصدی کشــفیات مواد مخدر در 10 ماهه 
گذشــته خبر داد و افزود: از ابتدای ســال جاری تا کنون 
۵4۶ تن کشفیات داشته ایم.رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا با تشریح اقدامات این پلیس در راستای مبارزه 
با مواد مخدر بیان کرد: امروز تنها برخوردهای »ســلبی« 
جوابگو نیست و »پیشــگیری« موضوعی است که باید به 

آن توجه شود.
وی با بیان اینکه تمرکز بر مرزها به ویژه مرزهای شــرقی 
از برنامه های اصلی پلیس اســت، مطرح کرد: ۷۶ درصد 
از کشفیات در استان های شــرق و حاشیه شرق صورت 

گرفته است.
تزریق تجهیزات به روز و پیشرفته 

ســردار زاهدیان با بیان اینکه تزریق تجهیــزات به روز و 
پیشــرفته از دیگر برنامه های پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ناجاست، گفت : در حوزه ساختاری نیز تغییرات مناسبی 
در دســت اقدام داریم که ان شــاءا... با تالش و کوشش 

بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی افزود: بــرای مقابله و مبــارزه بایــد از ظرفیت های 
مردمی سازمان هایی که در حوزه امنیتی همکاری دارند 
نیز بهره ببریــم. وی گفت: به یــاری خداوند هماهنگی 
خوبی میان ناجا و دســتگاه های مسئول در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر وجود دارد ، ضمن اینکه با تنظیم نقشــه راه 
و تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت، هر استان با 
توجه به شرایط منطقه ای شرح وظایف و ماموریت خود را 
پیش می برد.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا خاطر 
نشان کرد: درحوزه اجتماعی نیز باید اقدامات جدی تری 
صورت گیرد، ضمن اینکــه در صددیم از ظرفیت معاونت 
اجتماعی ناجا در حوزه مشــاوره و پیشــگیری استفاده 

بیشتری ببریم.
ســردار زاهدیان ادامه داد: در حــوزه تحقیق و پژوهش 
اقدامات ارزشمندی صورت گرفته و امروز پلیس »دانش 
محور« و توسعه آن جزو  برنامه ها و مورد توجه قرار دارد، 
آزمایشــگاه پلیس نیز تخصصی و پیشــرفته و به عنوان 
مرجع در منطقه مطرح اســت. وی با اشــاره به اقدامات 
صورت گرفتــه در بخش آموزش و فعالیــت های قرارگاه 
جهادی در حــوزه موادمخــدر گفت : در صــدد ارتقای 
مهارت های علمــی و عملی کارکنان هســتیم و در این 

زمینه توفیقات خوبی حاصل شده است.

معاون پیشــگیری از آســیب های اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی گفت: در ســال گذشــته از میان 1۷0 هزار 
کودک مورد معاینه در سراســر اســتان در حدود 9 هزار 
کودک به مداخالت بینایی ســنجی و چشم پزشکی نیاز 
داشتند، در سال جاری نیز تاکنون حدود 90 هزار کودک 

موردسنجش قرار گرفته اند.
در دنیا بین دو تــا پنج درصد کودکان مبتــال به بیماری 
تنبلی چشم هستند و در کشورما نیز  1/4 درصد کودکان 
مبتال به این بیماری می باشند. بیماری تنبلی چشم یکی 
از شایع ترین دالیل کم بینایی شــدید و نابینایی در دنیا 
و در ایران اســت، با اقدامات کم قابل پیشگیری و درمان 
می باشد و در اولویت طرح های سازمان بهزیستی کشور 
قرار دارد.  بینایی سنجی هر ساله توسط مربیان مهدهای 
کودک و گروه های همیار آموزش دیده انجام می شــود. 
بیشــترین دوره تکامل چشــم بین رده سنی سه تا شش 
سال است بدین لحاظ این دوران، دوران طالیی تشخیص 

و پیشگیری بیماری تنبلی چشم است.
شناخت عیوب بینایی فرزندان

معاون پیشــگیری از آســیب های اجتماعی ســازمان 
بهزیستی اســتان اصفهان درباره طرح بینایی سنجی به 
خبرنگار ایمنا گفت: طرح بینایی سنجی حدود 20 سال 
است که با هدف پیشــگیری از اختالالت بینایی کودکان 

اجرا می شود.
وی با اشــاره به اینکه در طرح بینایی ســنجی خانواده ها 
می توانند در  سراســر اســتان از طریق معاینــه رایگان 
فرزندان را بینایی ســنجی کنند، اظهار داشت: این طرح 
به شناخت عیوب بینایی فرزندان کمک می کند و والدین 

می توانند تنبلی چشم کودکان را تشخیص دهند.
ســنجش در مهد کودک ها و پایــگاه های 

سنجش اداره بهزیستی
مجتبی ناجی ضمن اشــاره بــه مراکز بینایی ســنجی 
در اســتان گفت: در این طرح عیــوب بینایی کودکان در 
کلیه مهدکودک ها و پایگاه های سنجش اداره بهزیستی 
ســنجیده و مطابق با پیگیــری های به عمــل آمده رفع 

عیوب می شود.
سال گذشته در سراسر استان در حدود 9 هزار کودک به 
مداخالت بینایی سنجی و چشم پزشکی نیاز داشتند و در 
سال جاری نیز تاکنون بسیاری از کودکان موردسنجش 

قرار گرفته اند.
معاون پیشــگیری از آســیب های اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی اســتان اصفهان با ابــراز خرســندی گفت: 
خوشــبختانه با انجــام این برنامه در ســال گذشــته و 
تشخیص به موقع تنبلی چشــم از نیمه بینا شدن حدود 

۷3۷ نفر از کودکان سنین 3 تا ۶ سال پیشگیری شد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

کشف ۵۴۶ تن موادمخدر در 10 ماهه گذشته
معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی اصفهان:

بینایی سنجی 90 هزار کودک انجام شد 

ویژه

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: گرایش و افزایش 
زنان به ســوی اعتیاد خطرناک ترین آسیب اجتماعی 
است.  انوشــیروان محســنی بندپی، افزود: در محدوده 
سنی 2۵ تا 4۵ ســال در ازای هر 18 مرد معتاد یک زن 
معتاد و در محدوده ســنی 4۵ تا۶0ســال در مقابل هر 
1۷مرد معتاد یک زن معتاد وجود دارد. وی که در شورای 
اجتماعی بیجار به همراه برخی از مدیران این شهرستان 
حضور داشــت، ادامه داد: این یک اتفاق بسیار دردناک 

است و می تواند شیرازه خانواده را متالشی کند.
وی با بیان بخش هایی از موفقیت های ادارات بهزیستی 
استان کردستان افزود: متاسفانه رشد برخی ساختارهای 
زندگی موجب شــده اســت که تعدادی از آسیب های 
اجتماعی قبح خود را از دســت بدهد و روند افزایشــی 
پیدا کند. وی به دغدغه مقام معظم رهبری درخصوص 
مسائل ناهنجار اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: معظم له 
مکرر گزارشات این موضوع را رصد می کنند و از مدیران 
سازمان بهزیستی و قوه قضائیه می خواهند نسبت به این 

موضوع حساسیت ویژه ای داشته باشند.
به گفته محسنی، کاهش میانگین سنی در جامعه زنان 
در گرایش به مواد مخدر به 1۵تا 2۵ ســال نگران کننده 
اســت و اگر زنی معتاد شــود، بنیان خانواده به شــدت 
آســیب خواهد دید و می تواند تمامیت خانــواده را در 
مسیر پرخطری سوق دهد. وی اعتیاد، حاشیه نشینی، 
طالق، ناهنجاری های اخالقی و نقاط بحرانی شــهری و 
روستایی را پنج آســیب پر خطری دانست که مورد نظر 
معظم له هستند. محســنی اظهار کرد: بر همین اساس 
است که سازمان بهزیســتی دارای مسئولیت سنگینی 
است و باید مدیران استانی و شهرستانی با نگاه دیگری به 
این آسیب ها توجه کنند. رییس سازمان بهزیستی کشور 
پیشــگیری را از مهم ترین اولویت های کاری بیان کرد و 
گفت: اگر پیشــگیری در زمینه اعتیاد، کاهش معلولیت 
و طالق به نتیجه مطلوب برســد، از بسیاری هزینه های 

گزاف درمان و افزایش آمار طالق جلوگیری شده است.
مراکز مشاوره ای باید اثر گذاری داشته باشند

محســنی بندپی، فراوانی تعداد یک طالق در برابر 18 
ازدواج در دو دهه قبل و رســیدن این آمار به یک طالق 
در برابر چهار ازدواج را بستر بسیار خطرناکی برای جامعه 
برشمرد و خواستار اجرای برنامه ریزی فرهنگی و افزایش 
 دوره های مشــاوره ای و آموزش سبک زندگی صحیح 

شد.

رییس سازمان بهزیستی کشورمطرح کرد :

گرایش زنان به اعتیاد 
خطرناک ترین آسیب اجتماعی

مرد 3۵ ساله وقتی خبر پدر شدنش را شــنید، نمی دانست فقط 22 روز طعم پدر 
بودن را می چشــد و در جریان یک تصادف چهره در نقاب خاک خواهد کشــید. 

اعضای بدن پدر جوان زندگی بخش چند بیمار شد.
مصطفی اسدی کرم 3۵ ســاله کارمند و حسابدار یک شــرکت بود. او بعد از 9 ماه 
چشم انتظاری، صاحب پســری به نام متین شــد. فقط 22 روز طعم پدرشدن را 
چشــیده بود. دنیای او و همسر جوانش شــده بود متین. زمانی که شب از شرکت 
به خانه بازمی گشت، ساعت ها کنار پسرش می نشست و غرق بوسه اش می کرد. او 
هنوز قد کشیدن متین را ندیده بود. بابا گفتن او را نشنیده بود. حسرت خندیدن و 

راه رفتن پسر کوچولویش به دلش ماند.
صبح شــنبه بودکــه مصطفی یک دل ســیر پســرش را نگاهش کــرد و پس از 
خداحافظی از همسرش، به سمت شرکت راه افتاد. غروب همان روز و پس از پایان 
کار و جمع کردن وسایلش، کیف پولش را باز کرد و با دیدن عکس متین، لبخندی 
زد و آن را دوباره بست. سوار سرویس شد و به سمت خانه اش در یکی از محله های 
شــهر فردیس به راه افتاد. ساعت 8 شب بود که از ســرویس پیاده شد و به سمت 
خانه اش حرکت کرد. در همین موقع راننده پژوآردی که با سرعت در حرکت بود و 

انگار کسی را نمی دید، به او برخورد کرد و متواری شد.
صدای مهیب تصادف سکوت محله را شکست. مردم سراسیمه به سمت او آمدند. 
مرد جوان غرق در خون کــف خیابان افتاده بود. یکی از اهالــی با اورژانس تماس 

گرفت و با آمدن آمبوالنس، مرد مصدوم به بیمارســتان مدنی کرج منتقل شد. او 
در حال انتقال به اتاق عمل بیمارستان بود که زنگ تلفن همراهش به صدا درآمد. 

زمانی که پرستار گوشی را پاسخ داد، زن جوانی سراغ شوهرش را می گرفت.
پرستار به او گفت که شوهرش تصادف کرده است. زن جوان با شنیدن این جمله 
دنیا بر سرش آوار شــد. پســرش را بغل کرد و با خانواده همسرش تماس گرفت و 

همراه آنها راهی بیمارستان شد.
شوهرش روی تخت بیمارستان آرام خوابیده بود و پزشکان در تالش برای نجاتش 
بودند تا اینکه پزشکان اعالم کردند او مرگ مغزی شده و دیگر امیدی به بازگشت 

وی به زندگی نیست.
این خانواده تصمیم مهــم زندگی خود را گرفتند و اجــازه دادند اعضای بدن او به 
بیماران اهدا و نویدبخش زندگی بیمارانی شــود که سال هاســت با مرگ دست و 

پنجه نرم می کردند.
پیکر این پدر فداکار به بیمارســتان ســینای تهران منتقل و قلب، دو کلیه، کبد و 

بافت های نسوج بدن او به بیماران پیوند زده شد.
هرچند مصطفی همسر و پسر 22 روزه اش را تنها گذاشت، اما فداکاری او تا ابد در 

یاد و قلب پسر کوچک می ماند و به پدر قهرمانش افتخار می کند.
برادر مصطفی می گوید: من و برادرم با هم همکار بودیم. تا همین سه ماه پیش که 
در یک محله زندگی می کردیم، با هم به شرکت می رفتیم و بازمی گشتیم. برادرم 
تازه پدر شده و پسرش متین فقط 22 روز از بهار زندگی اش گذشته بود که تقدیر 
این گونه رقم خورد. من 12 ســال پیش کارت اهدای عضو گرفتم و حتی وصیت 

کردم در صورت مرگ مغزی، اعضای بدنم را به بیماران اهدا کنند.

وی افزود: اما تقدیــر طور دیگری رقم خورد و انگار قســمت این بــود که برادرم 
اهداکننده مهربانی باشــد. زمانی که پزشــکان گفتند برادرم مرگ مغزی شده و 
دیگر امیدی به بازگشت او به زندگی نیســت، فقط سکوت کردم. نمی توانستم در 
این مورد چیزی بگویم. ســرانجام ماجرا را بازگو کردم و خانواده ام و نیز همسرش 

تصمیم گرفتند اعضای بدن او را به بیماران اهدا کنند.

گفت وگو و تعامل کالمی میان اعضای خانواده، از نیازهای 
جدی محسوب می شود که به واســطه آن می توان ضریب 

همدلی و ارتباطات عاطفی درون خانوادگی را تقویت کرد.
علی رغم نقش سازنده این مؤلفه، افزایش و تسری استفاده 
از فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی از طریق نرم 
افزارهای ارتباطی نوین و گوشــی های همراه نسل جدید، 
توســط اعضای خانواده هــا و به خصوص جوانــان، فضا و 
شــرایط نگران کننده ای را ایجاد کرده که به اعتقاد برخی 
کارشناسان اســتمرار آن، با تبعات مخرب و ناخوشایندی 

همراه خواهد بود.
حمیده رهگذر،جامعه شــناس و آسیب شــناس مســائل 
اجتماعی اظهارکرد: یکی از عوامــل و متهمان اصلی بروز 
این پدیده، به اســتفاده افراطی از گوشی های همراه نسل 
جدید و نرم افزارهای ارتباطی نوظهــوری باز می گردد که 
به نوعی همچون دیواری میان اعضای خانــواده، آنها را به 

انزوای تدریجی مبتال می کند.
وی افزود: بر اســاس آمار و ارقام منتشــر شــده از سوی 
رســانه ها، میانگین و مدت زمان گفت وگــو میان اعضای 

خانواده، بــه 1۵ دقیقه در روز رســیده که ایــن پدیده به 
صورت بالقوه بستر و زمینه ســاز ظهور و بروز نارسایی ها و 
چالش های متعددی اســت. رهگذر بیان کرد: ادامه یافتن 
این وضعیــت، ارتباطات عاطفی میان اعضــای خانواده را 
تضعیف می کند و تدریجا باعث کاشــتن بذری خواهد شد 
که از آن تحت عنوان اختالف و تنش یاد می شود. وی افزود: 
اساسا یکی از راهکارهای موثر در ارتباط گیری، به تعامالت 

و گفت وگوها میان افراد و اعضای خانواده معطوف می شود.
بیش از۶0 درصد خانواده ها، غــذای روزانه را 

انفرادی تناول می کنند
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی)رهگذر( با 
اشاره به فاصله گرفتن و انشــقاق پنهان در میان برخی از 
خانواده ها،گفت: در گذشته ای نه چندان دور، تمام اعضای 
خانواده، در هنــگام صرف غذا گرداگرد یک ســفره یا میز 
جمع می شدند که همین رویه به ظاهر ساده، نقش موثری 
در حفظ بنیان خانواده و تحکیم روابــط و تعامالت درون 

خانوادگی ایفا می کرد.
وی افزود: با افزایش تعداد کاربران و شــایع شدن استفاده 

از شبکه های اجتماعی، متاسفانه برخی از نیازهای بدیهی 
و ضروری جامعه و نظام خانواده به فراموشــی سپرده شده 

است.
رهگــذر گفت: یکــی از آســیب های جدی شــبکه های 
اجتماعی بــه جدایی عاطفــی اعضای خانــواده معطوف 
می شــود، به نوعی که در ظاهر، اعضای خانــواده و به ویژه 
فرزندان جوان آنها در کنار یکدیگــر قرار گرفته اند؛ اما این 
حضور فیزیکی تنهــا در ظاهر رویت می شــود؛ بنابراین 
اندیشه و تفکر کاربران در نقطه و محفلی دیگر سیر می کند.

وی افــزود: اگرچه در ظاهــر، فاصله گرفتــن تدریجی و 
کالمی میــان اعضــای خانواده، صرفــا در بیــان و گفتار 
خالصه می شود، اما بررســی ها و تحقیقات روانشناختی 
ثابت کرده، این ســکوت حاکم بر نظام خانــواده در میان 
برخی از اقشــار و گروه های اجتماعی، مسبب بروز چالش 
ها و نارســایی های عمیقی می شــود که با وجود اهمیت 
آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. پروانه مسعودی، 
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی، در واکاوی 
و تحلیل ایــن موضوع، تصریــح کرد: تضعیــف و کاهش 
ضریب گفت و گو میان اعضای خانواده صرفا به شبکه های 
اجتماعی خالصه نمی شود، زیرا در فقدان این فناوری ها، 

شبکه های تلویزیونی و برخی 
از ســرگرمی های این چنینی 
می توانند به عاملی برای فاصله 
 گرفتن اعضــای خانــواده و

 به خصوص جوانان از یکدیگر 
تبدیل شود.

وی افــزود: به نظــر من، عدم 
تفاهــم الزم میــان اعضای 
خانــواده عامــل و باعث این 
شــکاف تدریجی شــده و در 
برخی خانواده ها، شــرایطی 
حاکــم شــده کــه فضــای 
گفت وگوی صمیمــی از بین 
رفته و اساســا اعضای خانواده 
از ارتبــاط و تعامــل کالمی 
بــا یکدیگــر احســاس لذت 

نمی کنند.
مسعودی اظهارکرد: خانواده هایی که از گفت وگوی سازنده 
میان یکدیگر محروم هستند، بیش از دیگران مستعد ایجاد 

شکاف و انفکاک خواهند بود.
وی در پایان یادآور شد:برای برون رفت از چنین مشکالتی، 
ابتدا با تکیه بر وجه اشــتراکات میان اعضای خانواده باید 
سطح همدلی ها ارتقا یابد و سپس حضور در فضای مجازی 
یا شبکه های ارتباطاتی و اجتماعی با تعیین کردن حدود و 
چارچوب مشخص زمانی انجام پذیرد که قطعا رعایت این 
دو مؤلفه، در پیشــگیری از بروز شــکاف درون خانوادگی 
میــان اعضای خانــواده و به خصوص جوانان پیشــگیری 

خواهد کرد.

اساسا یکی از 
راهکارهای موثر 

در ارتباط گیری، به 
تعامالت و گفت وگوها 

میان افراد و اعضای 
خانواده معطوف 

می شود

یکی از پیامدهای منفی و مخرب فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی، به تضعیف تعامالت 
و گفت وگوی سازنده میان اعضای خانواده به ویژه در حوزه مناسبات درون خانوادگی بین جوانان و والدین 

معطوف می شود.

بخشش؛ آخرین درس پدر به نوزاد 

 وقتی فضای مجازی، تعامل را 
در نظام خانواده تضعیف می کند
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پیشنهاد سردبیر: 
تاریخ در لباس برفی!

8 مکان گردشگری که اجازه دارید شب را هم در آنجا بخوابید

یک خواب آرام و جذاب!

دیدنی ها

کاخ مروارید مربوط به دوره پهلوی است که توسط یکی از بزرگ 
ترین معماران جهان، »فرانک لوید رایت« برای شمس پهلوی ، 
به مبلغ یک میلیون دالر ساخته شــده و از دید معماری یکی از 

شاهکارهای معماری جهان به شمار می رود. 
می گویند شــمس به خاطر بیماری آسم، این منطقه را انتخاب 
کرده بود؛ متاســفانه این کاخ هم اکنــون در وضعیت بدی قرار 
گرفته است. بخش عمده لوازم موجود در این کاخ پس از انقالب 
به ســرقت رفت. این مجموعه تا چندی پیش به عنوان موزه و 
با نام مجتمع اردویی تفریحی شــهید فهمیده مورد اســتفاده 
قرار می گرفت؛ اما بعــد به اداره میراث فرهنگی کرج ســپرده 
شد.مقرر شده بعد از بازســازی به عنوان یکی از گنجینه های با 

ارزش هنر و معماری معاصر دنیا مورد بازدید، قرار بگیرد.

کاخ مروارید )کاخ شمس(

در دل تاریخ

تصاویری قدیمی از روزهای زمستانی انگلستان؛ 

 تاریخ در لباس برفی!

برف که می بارد، هیجانی وصف ناپذیر را بــا خود به همراه می آورد؛ 
این لباس ســفید، آنقدر زیبا بر تن طبیعت می نشیند که هر چه نگاه 
می کنی و لذت می بری، سیر نمی شــوی. این دانه های شفاف سفید 
رنگ با آمدنشان کارناوالی از شوق و اشــتیاق میان همه مردم به راه 
می اندازند؛ کارناوالی که کودک و بزرگ نمی شناسد و همه حتی برای 
چند ساعت هم که شده می روند تا از این زیبایی که شاید خیلی زود 

تمام شود، لذت ببرند. 
از اینکه صبح با منظره ای سفید رو به رو می شویم و انبوهی از برف بر 
سقف اتومبیلمان سنگینی می کند احساس خوشایندی وجودمان را 
فرا می گیرد ولی امان از روزی که این موهبت الهی قصد پایان نداشته 
باشد، آن وقت اســت که کم کم کارهای روزمره مختل می شوند یا به 
تعویق می افتند. اتومبیل ها زیر برف پنهان می شنود و فستیوالی از 
سرسره بازی بر کف خیابان ها راه می افتد که حتی گاهی خطر آفرین 

هم هست، با همه این حرف ها باز هم برف زیباست و شگفت انگیز.
این بار از میان تمام مقاصد دنیا، ســفری زمستانی خواهیم داشت به 
بریتانیا. می خواهیم با مردم بریتانیا قــدم در میان برف ها بگذاریم. 
تصاویری که در ادامه می بینید، مجموعه ای اســت که توســط وب 
ســایت میل آنالین تراول  منتشر شــده که با عنوان دیلی میل نیز 
شناخته می شود. این سایت یکی از پرمخاطب ترین وب سایت های 
انگلیسی اســت که در زمینه های مختلف ورزش، سیاست، سفر و...
فعالیت می کند. این وب ســایت مجموعه ای از تصاویر زمستانی را 
از انگلســتان برفی اواخر قرن 1۹ به بعد منتشر کرده که حال و هوای 

مردم را به نمایش می گذارد.

شاید از این باال نتوانید هیچ توپ بیس بالی را بگیرید، اما هتل رنسانس دون تاون در تورنتو تجربه ای را 
به شما پیشنهاد می کند که هرگز فراموش نخواهید کرد. اینجا یکی از معدود هتل های جهان است که 
در استادیوم بزرگ ورزشی قرار دارد؛  به این معنی که می توانید بازی توپ قدیمی را در کمال راحتی از 

تخت خواب خود تماشا کنید. عالوه بر این، خوراکی در زمان اقامت شما در هتل ارزان تر است.

هتل رنسانس؛تورنتو

5 با توجه به اینکه زیر آب نمی توانید بخوابید، گردش های مرجانی سان الور بهترین هدیه را به شما می دهد. کمپانی 
شما را به دیواره بزرگ مرجانی می برد که می توانید به زیر آب شــیرجه بزنید و بیش از 10000 ماهی و گونه های 
دریایی را ببینید که با مرجان های رنگارنگ آمیخته شده اند. وقتی خسته شدید، به قایق برگردید تا کمی ستاره ها را 

تماشا کنید و همه این کارها را صبح روز بعد دوباره انجام دهید. قیمت ها از 499 دالر شروع می شود.

دیواره بزرگ مرجانی؛ استرالیا

3 بهتر است با یک چشم باز در آکواریوم رپیلی در ساحل مرتل، کارولینای جنوبی بخوابید. کمپانی به خانواده ها و یا 
فقط کودکان اجازه می دهد شب در مکانی به نام تونل خطرناک صخره ای بخواند. شب شامل نمایش غواصی، شکار 

اشیای پنهان و فعالیت های نیمه شب است.

7 این قلعه که زمانی خانه خاندان معروف گینس بود، ریشه های خود را در ســال های 1200 می یابد. امروزه هتلی 
گران قیمت و صاحب جایزه اســت که میزبان خانواده های پادشــاهی، سیاســت مداران و افراد مشــهور است. 
واژه»خیره کننده« برای توصیف اینجا کم است. قلعه آشفورد برای کسانی که می خواهند در مکانی لوکس باشند و 

همزمان در تاریخ نیز غرق شوند، عالی است؛ اما باید به شما هشدار دهیم، قیمت های بسیار باال هستند.

اگر خوابیدن زیر اسکلت های دایناسوری بزرگ شما را نمی ترساند، موزه تاریخ طبیعی در لندن اجازه 
خوابیدن در طول رویدادهای خاصی را به کودکان و بزرگســاالن می دهد. بلیت هــا از 60 پوند برای 

کودکان و 180 پوند برای بزرگساالن شروع می شود.

موزه تاریخ طبیعی؛ لندن

می گویند دنیای دیزنی در اورالندو، ســرزمینی است که رویاها را می ســازد. اگر آنجا نخوابید، چطور 2
می توانید رویا بسازید؟ خوشبختانه، بسیاری از هتل ها و استراحتگاه ها در دنیای دیزنی آماده پذیرایی 
هســتند، مثل هتل قو و دلفین والت دیزنی. داخل آن استخری با سرسره آبی، ســونا و آب گرم، خانه 

استیک و حتی قسمتی نظارت شده برای نگهداری کودکان است. حاال این شد چیزی برای رویا دیدن!

دنیای والت دیزنی؛ ایاالت متحده آمریکا

6

وان های آب داغ در پشت بام ها، آتش بازی، غذاهای خوشمزه و شب های قتل های اسرارآمیز، جایی که برای دفاع در 
برابر حمالت دریایی علیه بریتانیا ساخته شده بود و تجمالت در پادگان نومن چیزی کم ندارد. در این پادگان که 
کنار ساحل پورت موث قرار گرفته است، دید بی نظیری به اقیانوس خواهید داشت؛ البته به خاطر پنجره های زیادی 

که از زمین تا سقف وجود دارد. پکیج های شبانه از تقریبا 450 پوند برای هر اتاق، برای هر شب شروع خواهد شد.

پادگان نومن؛ بریتانیا

مانند هتل زرافه کنیا، هتل وولف در نزدیکی باردو به شما این امکان را می دهد که در میان حصاری بزرگ از گرگ ها 4
زندگی کنید. هتل کاناپه های راحت، شومینه، پتوهای پوست حیوانات و پنجره هایی در سقف دارد تا نورهای شمالی 
را در شب تماشا کنید؛ همچنین فرصت های معینی در اختیار شما قرار داده می شــود تا با گرگ ها ارتباط برقرار 

کنید! باید مستقیم به شرکت ایمیل بزنید تا اطالعات قیمت های اجاره اتاق ها برای یک شب را به دست آورید.

هتل وولف؛ نروژ

8

قلعه آشفورد؛ ایرلندآکواریوم ریپلی در  ساحل مرتل

1

 قطار بخار در مسیر راه آهن شمال شرقی، نزدیک
 شهر هرتفوردشر، در شرق انگلستان

 کارگران با شلنگ های فشار قوی
 در حال برف روبی در خیابان های لندن هستند

 سورتمه سواری از تفریحات پارک باستانی
 همپستید هیث لندن به شمار می آید

 اوقات خوش راهبه های سورتمه سوار 
در روز برفی

 مرد شیر فروش با اسکی
 در شب سال نوی میالدی 1۹62

 افتتاح بیمارستان جدید چرچیل در آکسفورد
 به دست پرنسس مارینا
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پیشنهاد  سردبیر:
»مالیات سبز« مفیدترین نوع مالیات است نماینده GIZ آلمان تصریح کرد:

اهمیت رویکرد یکپارچه
 در اقتصاد سبز

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

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

هنرمندان، پتانسیل مرجع شدن را 
در زمینه حفظ محیط زیست دارند

نماینده GIZ آلمان با تاکید بر اهمیت فناوری های سبز تصریح 
کرد: موفقیت از یــک روش یکپارچه با توجه بــه کاهش اثرات 
سوء در آب و هوا، امحای پســماندها و حفاظت از خاک حاصل 

می شود.
نماینــده  GIZ آلمــان در هجدهمین همایــش ملی صنعت 
و خدمات ســبز گفت: بهتریــن احترامات را از طرف ســازمان 
همکاری های آلمان و دولت و وزارت محیط زیست آلمان پذیرا 
باشید. GIZ از سال ۱۹۹۸ در ایران فعال بوده و به تعهدات خود 
در مقابل جمهوری اسالمی ایران پایبند بوده است. ایگور افزود:  
GIZ به ویژه با دفتر ملی الیه ازن همکاری نزدیکی داشــته و در 
 UNIDO برنامه کاهش گازهای گلخانــه ای همکاری خود را با

ادامه خواهد داد.
وی ادامــه داد: صنعت، در بســیاری از کشــورها ازجمله ایران 
به منزله ســتون و پایه است؛ با این حال توســعه صنعت در این 
کشــورها اغلب به مثابه زیان به محیط زیســت تلقی می شود. 
اما توسعه صنعت سبز فرصت هایی را برای محیط زیست به بار 

خواهد آورد.
نماینده GIZ افزود: در آلمان زمانــی نه چندان دور رودخانه ها 
به دلیل سرریز شدن پســاب های خانگی و شهری آلوده بودند، 
جنگل ها به دلیل باران های اسیدی خشک می شدند و ترافیک 
و  آلودگی هوا زیاد بود؛ امــا توافقات و مقررات بــه بهبود قابل 

توجهی در محیط زیست انجامید.
ایگــور تاکید کــرد: امــروز آلمــان در جایــگاه صادرکننده و 
تولیدکننده اول در فناوری های دوســتدار محیط زیست قرار 

گرفته که این صنایع در سازگاری کامل با آب و خاک است.
وی تصریح کــرد: موفقیت از یــک روش یکپارچه بــا توجه به 
کاهش اثرات ســوء در آب و هوا، امحای پســماندها و حفاظت 
از خاک حاصل می شــود. این روش در یــک برنامه اقتصادی به 

منظور مدیریت خسارات ناشی از آلودگی دنبال می شود.
نماینده GIZ یادآوری کرد: از ابتدای شــروع پــروژه نه تنها به 
حفظ الیــه ازن که به حفــظ اقلیم نیــز اهمیت داده شــده و 
فناوری های ارائه شــده به هیچ وجه گران نیستند؛ بنابراین در 

توسعه فناوری سبز بسیار موثرند.

 مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: واحدهای صنعتی 
از نظر آالیندگی به شکل مداوم پایش می شوند و هم اکنون ۳۵ 
واحد صنعتی تحت پاالیش آنالین اداره حفاظت محیط زیست 

هستند.
حمیــد ظهرابی، با بیــان اینکه دیوان محاســبات و ســازمان 
بازرســی، در بررســی عملکرد دســتگاه های مختلف در طرح 
جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان، همکاری نزدیکی با محیط 
زیست داشته است، اظهار داشت: اســتفاده از شیوه های نوین 
برای پایش آنالین صنایع و نصب در خروجی واحدهای صنعتی 
از اولویت های ما بوده است و بر این اســاس واحدهای صنعتی 
مکلف شدند روی خروجی های خود تجهیزاتی نصب کنند و بر 

این اساس همواره تحت نظارت سازمان هستند.
وی افزود: بدین ترتیب واحدهای صنعتــی از نظر آالیندگی به 
شکل مداوم پایش می شــوند و ۳۵ واحد صنعتی تحت پاالیش 

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

کشور رتبه اول را داشته است
مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان، با بیان اینکه محیط 
زیست اصفهان در پایش شبانه تصادفی در کشــور رتبه اول را 
داشــته اســت، تاکید کرد: از میان واحدهای صنعتی آالینده، 
۷۲ مورد در ســال ۹۲ اخطار دریافت کردنــد و مواردی هم که 
کم توجهی یا بی توجهی به اخطارها نشــان دادنــد، به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
وی ادامه داد: تعــداد ۱۷۰ واحد صنعتی آالینده در ســال ۹۲، 
۳۲۵ مورد در ســال ۹۳، ۷۱۲ واحد در ســال ۹۴ و ۵۱۵ واحد 
آالینده صنعتی و خدماتی آالینده محیط زیست در سال ۹۵ به 

مراجع قضایی ارجاع شدند.

معاون محیط زیست انسانی 
ســازمان حفاظت محیط 
هنرمندان  گفت:  زیســت 
مــی توانند با بهــره گیری 
از پتانســیل تاثیرگــذاری 
خود در جامعــه، به عنوان 
یکی از گروه هــای مرجع، 
با رفتار، کالم یــا هنر خود 
آغازگر حرکت های مثبت 

اجتماعی برای کاهش آالینده های زیست محیطی باشند.
سعید متصدی افزود: با توجه به اینکه هنرمندان ازجمله گروه های 
مورد عالقه و رجوع مردم هستند، بســیاری از رفتارهای آنها نیز به 

جامعه تسری پیدا می کند و از سوی مردم الگو برداری می شود.
وی با بیان اینکه این قشر می توانند از فرصت و پتانسیل تاثیرگذاری 
بر جامعه، برای آموزش و ارتقای آگاهی هــای مردم در حوزه های 
مختلف به ویژه محیط زیســت کمک بگیرند، گفــت: هنرمندان 

توانایی ایجاد هم افزایی عمومی را دارند.
متصدی ضمن تاکید بر اینکه معضل ها و چالش های محیط زیست 
بدون مشــارکت تمام اقشار مردم قابل حل نیســت، تصریح کرد: 
اقداماتی همچون جشنواره عکس و پوستر به نفس های شهر کمک 
می کند تا گروه ها و قشرهای مختلف جامعه با حوزه محیط زیست 

پیوند بخورند و برای حفظ محیط زیست گام بردارند.
معاون محیط زیست انســانی ســازمان حفاظت محیط زیست، 
با اشــاره به توانایی هنرمندان برای ایجاد هــم افزایی میان مردم، 
گفت: هنرمندان می تواننــد در چارچوب حرکت های اجتماعی و 
با اســتفاده از هنر خود، ضمن ایجاد هم افزایی اجتماعی، به حفظ 
محیط زیست کمک کنند؛ به ویژه آنکه هنر در شاخه های مختلف، 

دارای مخاطبان و عالقه مندان بسیاری در جامعه ایران است.

اخبار

دریچه

قائم مقام معاون امــور جنگل ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشــور گفت: در حال حاضــر ۱۱۰ قرارداد 
طرح های جنگلــداری با مجریان در شــمال کشــور در 

مساحتی نزدیک به یک میلیون هکتار وجود دارد.
مهندس اســحاق عطایی در حاشیه گردهمایی جانشینان 
یگان حفاظــت ادارات کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
منطقه یک کشــور، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب 
اظهار کــرد: از این تعــداد، ۵ قرارداد بــا مجریان طرح ها 
 تمام شــده و ۱۰ قرارداد دیگر تا پایان ســال ۹۵ به اتمام 

می رسد.
وی با اعالم اینکه طــرح حفاظت و حمایــت از جنگل ها 
جایگزین طرح بهره برداری از جنگل های کشــور می شود، 
تصریح کرد: این طرح از طریق آگهــی در اختیار مجریان 

قرار می گیرد تا طرح تنفس انجام شود.
عطایی افزود: در گذشــته میــزان بهره بــرداری چوب از 

طرح های جنگلداری بیش از یــک میلیون متر مکعب بود 
که با نظر کارشناسان، این میزان به ۵۰۰ هزار متر مکعب 

رسید.
وی با بیان اینکه در سال های گذشــته طرح بهره برداری 
از جنگل ها فقط در برداشــت چوب بود و به ظرفیت های 
دیگــر آن توجه نمی شــد، گفت: ظرفیت هــای خوبی در 
جنگل ها مثل توریسم و اکوتوریســم داریم که از مباحث 
 مهم اســت تا از ظرفیت گردشــگری جنگل ها اســتفاده 

کنیم.
جانشــین معاون امورجنگل ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشــور، در پایان با اشــاره به طــرح مدیریت 
چند منظوره جنگل های هیرکانی اظهار کرد: این طرح در 
چهار پایلوت جنگل های شــمال با هدف مشارکت مردم و 
جنگل کاری اجتماعی و بر اساس ظرفیت مردم و جنگل ها 

در حال اجراست و طرح موفقی هم بوده است.

ایجاد استخرهای کشــاورزی با اســتفاده از روکش های 
پلی اتیلنــی و موادی مشــابه آن، این روزهــا به یک آفت 

جدید برای حیات وحش استان یزد تبدیل شده است.
مدتی است که برای ســاخت اســتخرهای آب در مزارع 
کشــاورزی، از روکش های پلی اتیلنی یا مانند آن استفاده 
می شــود؛ به این ترتیب که به جای ایجاد اســتخرهایی با 
دیواره های بتنی و اشــکال هندسی منظم، روکش هایی از 
جنس مواد شیمیایی را روی چاله های بزرگ پهن کرده و 

برای ذخیره آب از آن استفاده می کنند.
 به دلیل بازدهی نسبتا مناســب، این روش ذخیره سازی 
آب نسبت به صخره های بتنی مورد اســتقبال کشاورزان 
قرار گرفته و استفاده از این نوع اســتخرها رو به گسترش 
است؛ اما متاسفانه این نوع اســتخرها برای حیات وحش 
فریب دهنده بــوده و در اغلب مــوارد، جانورانی که برای 
نوشیدن آب به این استخرها مراجعه می کنند، در آن غرق 

شده و از بین می روند.
شــیب مالیم دیواره ها به نحوی اســت که حیوان را با این 
خیال که قادر به بازگشت بعد از نوشیدن آب است، به خود 
جذب می کند اما به دلیل جنس خالی این روکش ها عموما 
حیوانات لیز خورده و به داخل اســتخر سقوط می کنند و 
باتوجه به جنس دیواره ها و صیقلی بــودن آن، راه نجاتی 
برای آنها باقــی نمی ماند و تالش جانور بــرای نجات خود 

منجر به غرق شدن و از بین رفتنش می شود.
تاکنون مواردی از تلفــات روباه، آهو و شــغال و غیره در 
این نوع اســتخرها گزارش شده اســت. اگر چه اداره کل 
حفاظت محیط زیســت در اســتعالم های اخیــر جهاد 
کشاورزی، ضرورت فنس کشــی در اطراف این استخرها 
را به متقاضیان به صورت کتبی اعــالم می کند، اما هم در 
اســتخرهای جدید و هم در اســتخرهای قبلی که بدون 

استعالم ایجاد شده اند، این مهم رعایت نشده است.
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رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهور 
گفت: مالیات ســبز مفیدترین نوع مالیات در جهان اســت و 

می تواند آثار بسیار مفید اجتماعی را به بار آورد.  
به گزارش ایمنا، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
در همایش ملی صنعت و خدمات سبز گفت: برند صنعت سبز 

نوعی مشوق معنوی برای صنایع است.
معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست، در هجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات 
سبز که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با 
اشــاره به برخی از رخدادهای مهم ماه های اخیر برای افزایش 
تعامل حوزه های اقتصادی و صنعتی با محیط زیســت، گفت: 
تصویب مالیات ســبز در الیحه اصالح مالیات بر ارزش افزوده، 
برای نخستین بار در کشــور و پس از یک سال و نیم گفت وگو 
و هم اندیشی میان سازمان حفاظت محیط زیست و کمیسیون 
اقتصادی دولــت، وزارت اقتصاد و دارایی و ســایر بخش های 

اقتصادی دولت، توسط هیئت دولت بود.
ابتکار با بیان اینکه در تمام دنیا، مالیات سبز به دلیل آثار بسیار 
مثبت اجتماعی و اقتصادی، به عنــوان مفیدترین نوع مالیات 
شناخته می شود، خاطرنشان کرد: تصویب مالیات سبز تاثیر 

بسیار مثبتی در جهت گیری های اقتصادی دولت و کشور دارد.
مالیات سبز واژه ای اســت که در صنایع آالینده کاربرد دارد. بر 
همین اساس، خبرنگار ایمنا درباره مالیات سبز توضیح می دهد:

آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از: پخش یا آمیختن 
مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت 
فیزیکی، شــیمیایی یــا بیولوژیک آن برای انســان یا ســایر 
موجودات زنده یا گیاهان و آثار و ابنیه، خطرناک و مضر باشــد 

و تعادل طبیعی آنها را تغییر دهد.
گاه برای ترغیب افراد جامعه به انجــام یک عمل صحیح، الزم 
است از انگیزه های اقتصادی استفاده شــود. نمونه روزمره آن 
اســتفاده از کمربند ایمنی در رانندگی است که در کشورمان 
تا زمان اعمال جریمه های ســنگین در بین مــردم تبدیل به 
فرهنگ نشد. اما در مورد رفتار درست با محیط زیست نیز الزم 
است از چنین مشوق های اقتصادی استفاده کرد که این عمل 
می تواند به شکل جریمه عمل نادرســت یا تشویق کار درست 
از طریق مشوق های اقتصادی انجام پذیرد. اصالحات مالیاتی 
زیست محیطی که با نام »مالیات سبز« از آنها یاد می شود، یکی 
از راه های ایجاد چنین انگیزه هــای اقتصادی در حفظ محیط 

زیست برای نسل های آینده است.
سیاست های تشویقی و تنبیهی

»مالیات سبز«، زیر مجموعه طیف وسیعی از اصالحات ساختار 
مالی با عنوان »اصالحات زیست محیطی نظام مالی« است که 
در مجموع، توجه به »حسابرسی کامل« یا »حسابرسی واقعی« 
فعالیت های مالی را مد نظر دارد. این نوع حسابرســی به معنی 
نگاه کامل به یک سیستم اقتصادی در کنار آسیب ها و فایده های 
آن سیستم برای محیط زیست است. هدف اصلی این اصالحات 
نگاه به هزینه واقعی محصوالت به جای هزینه اسمی آنهاست. 
)به این موضوع در یادداشت منتشره در تاریخ ۲۴ فروردین ماه 

به تفصیل اشاره شده است.(

این اصالحات می توانند به شکل تشویق فعالیت های دوستدار 
محیط  زیســت یا تنبیه فعالیت های مضر برای محیط زیست 
اعمال شوند. یکی از راه های تشــویق، قرار دادن تخفیف های 
مالیاتی صنایع دوســتدار محیط زیست اســت. به طور مثال 
در برخی از کشــورهای اتحادیه اروپا، بــرای محصوالت برقی 
که مصرف انرژی آنها بهینه اســت، مالیات بــر ارزش افزوده 
اخذ نمی شــود و همچنین ســرمایه گذارانی کــه در زمینه 
توســعه انرژی های نو و کاهش آلودگی های زیست محیطی 

سرمایه گذاری کنند،  مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند.
در کل مالیات هایــی که در اصالحات مالیات ســبز شــامل 
تخفیف می شوند عبارت است از: مالیات بر فروش محصوالت 
دوستدار محیط زیست، مالیات بر دستمزد و درآمد مشاغلی 
که به نحوی برای حفظ محیط زیست فعالیت می کنند، مالیات 
بر ســاختمان هایی که طراحی آنها برای حفظ محیط زیست 
صورت گرفته و مالیات شرکت هایی که کســب و کار آنها در 
رابطه با حفظ محیط زیســت و کاهش آلودگی هاســت. اما 
مالیات هایی که در این نظام شامل جریمه و افزایش می شوند 
عبارت اســت از: مالیات بر کربن که به شکل مالیات بر مصرف 
سوخت های فســیلی نمود می یابد، تعرفه واردات کاالهای با 
مصرف انرژی باال، مالیات استخراج معدن، انرژی و بهره برداری 
از جنگل ها، هزینه مجوز ماهیگیری، شکار و وسایل الزم آنها. 
به طور کلی این نظام بــه دنبال کاهش هزینــه فعالیت های 
دوســتدار محیط زیســت به هر شــکل و افزایــش هزینه 

فعالیت های آسیب رسان به محیط زیست است.
در ایران، با وجود پژوهش های بسیاری که در زمینه توسعه نظام 
مالیاتی سبز انجام گرفته، هنوز این اصالحات در ساختار مالیاتی 
کشور وارد نشده است. البته این اصالحات نیازمند بررسی های 
دقیق اجتماعی و ساختاری است و به سادگی امکان اجرای آنها 
وجود ندارد. هر چند در حال حاضر در کشــور برخی عوارض و 
جریمه ها برای حفظ محیط زیســت وجود دارد و از جمله آن 
می توان به ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور اشاره 
کرد که »نرخ عوارض شهردار  ي ها و دهیار ي ها در رابطه با کاال 
و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 
)۱6( این قانون، به شرح زیر تعیین مي شود: الف. کلیه کاالها 
و خدمات مشــمول نرخ صدر ماده )۱6( این قانون ۵/ ۱درصد؛ 
ب. انواع ســیگار و محصوالت دخاني ۳درصد؛ ج. انواع بنزین و 
سوخت هواپیما۱۰درصد؛ د. نفت سفید و نفت گاز۱۰درصد و 
نفت کوره۵درصد.« همچنین در تبصره ۱ این قانون آمده است: 
»واحدهاي تولیدي آالینده محیط زیســت که استانداردها و 

ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمي کنند، 
طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط 
زیســت ) تا پانزدهم اســفند ماه هر سال براي 

اجرا در سال بعد(، همچنین پاالیشگاه هاي نفت و 
واحدهاي پتروشیمي، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق 

موضوع این قانون، مشمول پرداخت ۱درصد از قیمت فروش 
به عنوان عوارض آالیندگي هســتند. حکم ماده )۱۷( این 
قانون و تبصره هاي آن به عوارض آالیندگي موضوع این ماده 

قابل تسري نیست.«

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیســت، همچنین در حســاب کاربری خود نوشت: 
»مالیات سبز یکی ازمؤلفه های اقتصاد سبزاست. همین طور 
بانکداری سبز، سبزشــدن حســاب های ملی وصندوق ملی 

محیط زیست وتوجه به ارزیابی زیست محیطی درپروژه ها.«
وی ادامه داد: »هر کدام ازابعاد اقتصاد ســبز در دولت یازدهم 
پیشرفت های خوبی داشــته و اینها گام های استوار در جهت 

وعده رییس جمهور برای تحقق دولت محیط زیست است.«
ابتکار یادآور شد: »ســازمان طی دو سال اخیر با وزارت اقتصاد 
و دارایی و کمیسیون اقتصاد دولت، ساعت ها کار کارشناسی و 
توجیهی داشته است تا مالیات ســبز در دستور کار دولت قرار 

گرفت.«
به گفته رییس ســازمان حفاظت محیط زیست، مالیات سبز 
برای جبران ایجاد آالینده ها و رای دولت به ابقای مالیات سبز 

در الیحه ارزش افزوده است.
 پیش بینی مشوق های مالیاتی برای صنایع سبز 

در الیحه هوای پاک
معاون رییس جمهور اشاره ای هم به الیحه هوای پاک داشت 
و افزود: این الیحه که هم اکنون در نوبت طرح و تصویب صحن 
علنی مجلس برای تبدیل به قانون هوای پاک قرار دارد، دارای 
بندی است که در برگیرنده مشــوق های مالیاتی برای صنایع 

سبز و صنایع سبز برگزیده کشور است.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت ضمن تاکید بر این 
موضوع که تصویب قانون هوای پاک و این بند می تواند کمک 
بزرگی برای حرکت بخش صنعت کشور به سمت صنعت سبز 
باشد، تصریح کرد: ایجاد مشوق در کنار مباحثی همچون اخذ 
مالیات و جرایم و مقررات، می تواند به رشــد صنایع ســبز در 

کشور منجر شود.
تخریــب محیط زیســت، تخریب 

اقتصاد است
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: تخریب و 
آسیب محیط زیست منجر به آسیب اقتصادی در جامعه و از بین 
رفتن سرمایه های ملی می شود؛ زیرا وقتی سفره آب زیرزمینی 
و خاک و مرتع کشور به دلیل هر نوع فعالیت نادرست و ناپایدار 
اعم از فعالیت نفتی یا صنعتی یا دامداری، غیرقابل اســتفاده و 
تخریب شود، سرمایه ملی و دارایی کشور، تخریب، آلوده و نابود 

شده است.
وی با تاکید بر اینکه امروز تفکر اقتصادی با تفکر محیط زیستی 
عجین شــده و دوران رو در رویی و سردرگمی محیط زیست و 
صنعت و اقتصاد سپری شده اســت، تصریح کرد: امروز، دوران 

اقتصاد سبز، توسعه پایدار و اقتصاد دوار است.
ابتکار با بیان اینکه امروز نگاه اقتصادی در جهان از اقتصاد خطی 
به اقتصاد دوار تغییر کرده اســت، اظهار کــرد: مبنای اقتصاد 
دوار، بازیافت و بازگشــت تمامی مواد به طبیعت یا بازگشت به 
چرخه تولید است؛ به طوری که هیچ دورریزی وجود نداشته 

باشــد؛ یعنی هر آنچه دارای ارزش افزوده 
و فرآیند اقتصادی اســت، 

باید به چرخه تولید 
طبیعــت  یــا 

بازگردد.

حیوانات دوقلو

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه امروز در جهان اصل 
رقابت بر محیط زیست گذاشته شده، گفت: سازگاری با محیط 
زیست برای صنایع دیگر به معنای هزینه بیشتر نیست و سود 

اقتصادی را به دنبال دارد.
سعید متصدی در هجدهمین همایش ملی صنعت و خدمات 
سبز گفت: این تفکر ســبز و زیســت محیطی است که باعث 
می شود در فعالیت هایمان عملکرد مناسب داشته باشیم. بحثی 
که وجود داشت رقابت پذیری واحدهای صنعتی و محصوالت 
ما با دنیــا بود. امــروز در جهان اصل رقابت بر محیط زیســت 

گذاشته شده است.
وی افزود: این همایش یک مکان مناسب برای تبادل تجربیاتی 
است که بین واحدهای صنعتی با محیط زیست به وجود آمده و 
به عنوان یک درس آموخته شده از محیط زیست، می تواند در 

اختیار دیگران قرار گیرد.
متصدی ادامه داد: رشد اقتصادی که همگام با کاهش آلودگی 
هوا محقق خواهد شــد، از اهداف دیگری اســت کــه در این 
همایش دنبال می کنیم. پیشتر تصور می کردند اگر تجهیزات 
یا فعالیت های محیط زیســتی را لحاظ کنند، تنها به معنای 

هزینه بیشــتر خواهد بود. اما اگر روی دیگر سکه را نگاه کنیم، 
امروز غیر از سود محیط زیست، سود اقتصادی هم حاصل شده و 
مثال در هر تصفیه خانه ای که ایجاد می کنیم، با کمترین هزینه 
بازچرخانی آب می کنیم؛ در شرایطی که کشور ما امروز با بحران 

آن روبه روست.
معاون محیط زیست انسانی ســازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرد: حفظ محیط زیســت تنها باال بردن کیفیت محیط 
زیست نیســت، بلکه با ســود اقتصادی هم همراه خواهد بود. 
سازمان محیط زیست قدردان صنایعی است که این مسئله را 

مد نظر قرار داده اند.
متصدی در توزیع فرآیند انتخاب صنایع و خدمات سبز برگزیده 
گفت: از اواخر سال ۹۲ که ما صنعت ســبز را با رویکرد جدید 
برگزار کردیم، سیستم مدونی ایجاد شد. ثبت نام به صورت خود 

اظهاری است و هیچ اداره ای، واحدی را معرفی نمی کند. هیچ 
واحدی نیز بدون مستندات انتخاب نخواهد شد و این مستندات 

توسط اداره کل محیط زیست استان بررسی می شود.
وی تاکید کرد: شــاخص ها و معیارهایی را فارغ از ســلیقه و 
 عددگذاری توســط شــخص لحاظ کردیم و در این راســتا از

 UNIDO و GIZ تاییدیه فرآیند بررسی داریم.
متصدی گفت: گروه های صنعتی را به ۸ گروه تفکیک کردیم که 

یکی از آنها صنعت بازیافت است.
وی در پایان، فهرســتی از معیارهای مد نظــر و جزئیات فرم 
ارزشــیابی و ضرایب و امتیازات را توضیح داد و افزود: مجموعا 
۴۱۴ واحد ثبت نام کرده انــد و  از این میان ۲۴6 واحد صنعتی 
و ۱6۸ واحد خدماتی بودند که از ۸ تا ۲۴ آبان در ادارات کل ما 

بررسی شدند.

معاون سازمان محیط زیست:

تفکر محیط زیستی، سود اقتصادی به دنبال دارد

با مسئوالن

معاون رییس جمهور در همایش ملی صنعت و خدمات سبز:

»مالیات سبز« مفیدترین نوع مالیات است
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
امتحان عملکرد 

افراد باهوش در برخورد با کسانی که خوششان نمی آید، به 
چند روش عمل می کنند که به آنها می پردازیم:

مکث می کنند و یک نفس عمیق می کشند
کاتلین بارتل )مشاور روان شناس از کالیفرنیا( می گوید: 
بعضی از خصوصیات شــخصیتی ممکن اســت همیشه 
باعث ناراحتی تان شــوند؛ به عنوان مثال آن همکاری که 
همیشــه کار را به ضرب العجل ها نمی رساند یا آن مردی 
که جوک های مبتذل تعریف می کند. ببینید چه چیزی 
روی اعصابتان رفته اســت! بارتل می گوید به این ترتیب 
می توانید خودتان را برای دفعه بعدی که آن اتفاق می افتد 

آماده کنید.
او می گوید: »اگــر بتوانید کمی مکث کنیــد تا آدرنالین 
خونتان پایین بیاید و به بخش منطقی مغزتان رجوع کنید، 
خیلی بهتر خواهید توانست با آن فرد حرف بزنید و قضاوت 
زودهنــگام نخواهید کرد.« یک نفــس عمیق و یک قدم 
بزرگ رو به عقب هم می تواند به آرام کردنتان کمک کند و 

باعث شود واکنش افراطی نشان ندهید.
نیازهایشان را عنوان می کنند

اگر افراد خاصی مــدام روی اعصاب شــما راه می روند، با 
آرامش به آنهــا بگویید که روش برخورد و ســبک روابط 
عمومی آنها برای شما مشکل ساز است. از زبان متهم کننده 
استفاده نکنید و درعوض سعی کنید از فرمول »وقتی تو... 
من احساس می کنم...« استفاده کنید.  به عنوان مثال به آن 
فرد بگویید: »وقتی حرف من را در جلسات قطع می کنی، 
احساس می کنم که برای نظرات من ارزشی قائل نیستی.« 

بعد یک لحظه صبر کنید و منتظر پاسخ او بمانید.
ممکن است متوجه شــوید که آن فرد نمی دانسته حرف 
شما هنوز تمام نشده اســت یا آنقدر برای بیان نظر خود 

هیجان زده بوده که وسط حرف شما پریده است.

- نیکبخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت 
بیاراید و گفتار را به راستی.

- خوشبختی حسی است که  بیش از هر چیزی مورد سوء 
تغییر قرار می گیرد. 

- اگر نفرت شــما بتواند به الکتریسیته تبدیل شود، تمام 
جهان را روشن خواهد کرد. 

- انسان بودن یعنی در صورت لزوم، سپردن تمامی زندگی 
به دست های سرنوشت و در عین حال به وجود آمدن هر 

روز آفتابی با هر ابر زیبا.

زیر یک سقف

دانستنی ها

-تخمین زده می شــود که از زمان پیدایش انســان تاکنون حدود 
107میلیارد انسان متولد شــده اند که از این تعداد، 40درصدشان 

در سن 1سالگی فوت کرده اند. 
- پزشکان چینی برای پسر 11ســاله ای که بر اثر سرطان مغز جان 
خود را از دست داده و همه اعضای بدنش را برای نجات چندین تن 

اهدا کرده بود، تعظیم کردند.
- در سوئد، نروژ و ِکِبک، تبلیغات کاالهای مخصوص کودکان ممنوع 
است. این قانون به منظور جلوگیری از اصرار کودکان به والدینشان 

برای خرید این اجناس، به تصویب رسیده است.
- صدای درونی، صدایی که شــما در زمان مطالعه یا فکر کردن در 
مغزتان می شــنوید، با حرکت ماهیچه ای به نام Laryanx همراه 

است.

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

داستان  های کوتاه

سود وکو

 با کسانی که خوشمان 
نمی آید، چطور رفتار کنیم؟

لذت زندگی 

هایالیت 

راه هایی که شما را به هدف می رساند
انگیزه، اولین عنصر تشکیل دهنده رفتار در ما آدم هاست، وقتی 
می پرسیم فالن شخص چرا فالن کار را انجام داد، دنبال انگیزه 
او از رفتارش هســتیم. انگیزه وادارمان می کند کاری را که واقعا 
دوســت داریم انجام دهیم یا به هدفی که واقعا داریم برسیم؛ اما 
این مهم اســت که بفهمیم چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم و 
به هدف برسیم.در این نوشــته می خواهیم درباره سه گام مهم 
تمرکز، رشد اعتماد به نفس و ثابت قدم بودن که در ایجاد انگیزه 
موثر هســتند، با شــما صحبت کنیم. همراه ما باشید تا ببینیم 

چگونه باید در خودمان انگیزه ایجاد کنیم.
گام اول: متمرکز باشید

موقعی که ترسیده اید،  فکر نکنید
به این مورد کامال توجه کنید! همه مــا می دانیم که افکار منفی 
بد هستند؛ اما اغلب اوقات حواس مان نیســت که داریم به آنها 
پروبال می دهیم. همیشه فکرمان مشــغول چیزهایی است که 
نمی خواهیم، این جمله برایتان آشــنا نیســت؟! بله، اتفاقا این 
بدترین چیزی است که همیشــه هم اتفاق می افتد؛ دقیقا روی 
چیزی متمرکزیــم که نمی خواهیــم. البته این مســئله کامال 
طبیعی اســت! اما ذهن ما از کجــا باید بداند که مــا به چیزی 
فکر می کنیم کــه نمی خواهیمش؟ پس باز هــم به کار خودش 
ادامه می دهد و همان ها را به ســمت خود می کشــد؛ حتی اگر 
دوستشان نداشته باشیم! از طرفی کدام تان کسی را می شناسید 
که بــرای چیزی کــه نمی خواهد تالش کند؟ وقتــی چیزی را 

نمی خواهید، آیا برای رسیدن به آن تصمیم می گیرید؟! 
در نهایت تمام اینها دســت به دســت هم می دهد تا شما هیچ 
کاری نکنید.پس ترس به چند دلیل مضر اســت: اول اینکه شما 
را بی انگیزه می کند، هدف منفی چیزی نیســت که شما برایش 
تالش کنید.  نکته بعدی این اســت که افــکار منفی که از ترس 
می آیند، خسته کننده و طاقت فرسا هستند. »ترس« انرژی شما 
را کم می کند و در حالت نگرانی مــداوم نگه تان می دارد و وقتی 

خسته و نگران باشید، بی انگیزه می شوید.

پســر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه 
را به سمت تلفن هل داد و روی جعبه ایستاد تا 
دســتش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد 
به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به 

مکالماتش گوش می داد.
پسرک پرســید: خانم، می توانم خواهش کنم 
کوتاه کردن چمن های حیاط خانه تان را به من 
بسپارید؟ زن پاسخ داد: کسی هست که این کار 

را برایم انجام می دهد!
پســرک گفت: خانم، مــن ایــن کار را با نصف 
قیمتی که او می خواهد، انجــام خواهم داد. زن 

در جوابش گفت کــه از کار این فرد کامال راضی 
است.  پســرک بیشــتر اصرار کرد و پیشنهاد 
داد: خانم من پیاده رو و جــدول جلوی خانه را 
هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شــما 
زیباترین چمن را در کل شــهر خواهید داشت. 

مجددا زن پاسخ منفی داد. 
پســرک در حالی که لبخندی بر لب داشــت، 
گوشی را گذاشت. مغازه دار که به صحبت های 
او گوش داده بود به ســمتش رفت و گفت: پسر، 
از رفتارت خوشــم آمد؛ به خاطر اینکه روحیه 
خاص و خوبی داری، دوســت دارم کاری به تو 
بدهم. پسر جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم 
عملکردم را می ســنجیدم. من همان کســی 

هستم که برای این خانه کار می کند.

مردی تمام عمر خود را صــرف پــول در آوردن و پس انداز 
کردن نموده و فقط مقدار بســیار اندکی از درآمدش را صرف 
معاش خود می کــرد و در واقع همســر خود را نیــز در این 
بدبختی با خود شــریک نموده بود. تا اینکــه روزی از روزها 

به بستر مرگ افتاد و دیگر برایش مسلم شد که رفتنی است. 
بنابراین در لحظات آخر، همســرش را نزد خــود خواند. از او 
خواست در آخر عمرش قولی به او بدهد که تمامی پول هایش 
را داخل صندوقی گذاشته و در کنار جسد وی در تابوت قرار 

دهد تا او بتواند در آن دنیا آنها را خرج کند. 
همسرش در حالی که با نگاهی دلســوزانه به شوهر در حال 

نزع می نگریست، قسم خورد که به قولش وفا کند.

در روز تشییع و درست وقتی که تمامی مقدمات فراهم شده 
بود و مامورین گورســتان می خواســتند میخ های تابوت را 
بکوبند، زن فریادی کشید و گفت: صبر کنید! یک سفارش او 

مانده که باید انجام دهم. 
سپس کیسه ســیاهی را از کیفش بیرون آورده و آن را داخل 
صندوق کوچک درون تابوت قرار داد. خواهر خانم که از شرح 
ما وقع خبردار بود، با لحنی ســرزنش آمیز به همسر متوفی 
گفت: مگه عقل از سرت پریده؟ این چه کاری بود که کردی؟ 
آخه شــوهرت اون پول ها رو چه جوری می تونــه تو اون دنیا 

خرج کنه؟
زن پاســخ داد: من فردی با ایمان هســتم و قولــی را که به 
همسرم دادم هیچ وقت فراموش نکرده ام. اما برای راحتی او، 
تمامی پول ها را به حســاب خودم واریز کردم و برایش چکی 

صادر کردم که بعد از نقد کردن، بتواند آن را خرج کند. 

مالنصرالدین هر روز در بــازار گدایی می 
کرد و مردم با نیرنگی، حماقت او را دست 
می انداختند. دو سکه به او نشان می دادند 
که یکی از آنها طال بود و دیگری نقره؛ اما 
مال نصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب 
می کرد. این داســتان در تمــام منطقه 
پخش شــد. هر روز گروهی زن و مرد می 
آمدند و دو ســکه به او نشــان می دادند و 
مالنصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب 

می کرد. 
تا اینکه مــرد مهربانی از راه رســید و از 

اینکه مال نصرالدین را آن طور دســت می 
انداختند، ناراحت شــد. در گوشه میدان 
به ســراغش رفــت و گفت: هــر وقت دو 
سکه به تو نشان دادند، سکه طال را بردار. 
این طوری هم پول بیشتری گیرت می آید 

و هم دیگر دستت نمی اندازند.
مالنصرالدین پاســخ داد: ظاهــرا حق با 
شماست؛ اما اگر سکه طال را بردارم، دیگر 
مردم به من پول نمی دهند تا ثابت کنند 
که من احمق تر از آنهایم. شما نمی دانید 
تا حاال با این کلک چقدر پول گیر آورده ام!
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همسر وفادارامتحان عملکرد  مالنصرالدین و انتخاب سکه ارزان تر 

تو که خوب باشی دیگران هم حالشان خوب است. 
دوست داری بفهمی چقدر برای دیگران مهم و عزیز هستی؟

کافی است چند روزی سراغشان را نگیری!
نه اینکه خودت را لوس کنی، نه هرگز. 

فقط چنــد روزی وظیفه ســراغ گرفتن از حــال دیگران را 
فراموش کن. 

در این صورت یا دلتنگ می شوند یا فراموش می کنند!
اگر دلتنگ و نگرانت شدند قدرشان را بدان و به هر قیمتی که 
شده آنان را در کنار خود داشــته باش و اگر فراموشت کردند، 

به راحتی فراموششان کن؛
اینها همان هایی بودند که ترس را به تو آموختند؛

ترس از تنهایی و عدم توجه و تایید. 
آنها بابت نوازش های روحی خود، بهایــش را نقد از تو طلب 

می کنند؛ 
گویا  همیشه به آنها بدهکاری 

و این ترس در ناخودآگاهت تو را مجبور می کند تا همیشــه 
راضی شان نگه داری. 

همیشــه پروانه بودن برای دیگران، نشــانه عقل و انسانیت 
نیست. 

این جمله بوعلی سینا را باید با طال نوشت که می فرماید:
 »هر چیزی کمش داروست،

متوسطش غذا
و زیادش سم است؛

حتی محبت کردن!« 
 1. هیچ وقت با کســی بیشــتر از جنبه اش شــوخی نکن؛ 

حرمت ها شکسته می شود. 
2. هیچ وقت به کسی بیشــتر از جنبه اش خوبی نکن؛ تبدیل 

به وظیفه می شود. 
3. هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز؛ بی ارزش 

می شوی. 
از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله اســت؛ پس تا ذهنت را 

باز نکردی، دهانت را باز نکن.

کاریکاتوردل نوشته

همیشه یک شاگرد باقی بمانید 
تنها ابــزار موفقیت که قطعا بــه آن نیاز دارید، صــرف نظر از اینکه 
کارتان چیست، این اســت که بیشــتر و بهتر از آنچه از شما انتظار 

می رود، کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید.
درســتان را بخوانید؛ این یکــی از اصول کارایی فردی اســت. باید 
بفهمید برای اینکه کارتان را عالی انجــام دهید، چه مطالبی را باید 
بیاموزید. هر چه مهارتتــان در خوردن نوع بخصوصــی از قورباغه 
بیشتر شود احتمال اینکه بتوانید سریع دســت به کار شوید و آن را 

بخورید، بیشتر می شود. 
یکی از دالیــل تنبلی و به تعویق انداختن کارهای اصلی، احســاس 
عدم صالحیت، نداشــتن اعتماد به نفس یا توانایی در انجام آن کار 
است. احســاس ضعف یا کمبود در رســیدن به یکی از هدف های 

اصلی زندگی تان کافی است تا شما را از شروع کار باز دارد.
مهارت ها و توانایی های خود را در حوزه های اصلی کاری تان مرتبا 
به روز کنید. به خاطر داشته باشــید که هر چقدر هم کاری را خیلی 
خوب انجام دهید، دانش و مهارت شما دارد با سرعت زیادی کهنه و 

قدیمی می شود. 
همان طور که پت رایلی مربی بســکتبال می گوید: »اگر در کارتان 
در حال پیشــرفت نیســتید و بهتر نمی شــوید، پــس دارید بدتر 

می شوید.«
یکی از مفیدترین تکنیک هــای مدیریت زمان این اســت که باید 
کارهای اصلی را بهتــر انجام دهید و یکــی از بهترین خدمتکارانی 
که به شــما در صرفــه جویی وقت کمــک می کند، پیشــرفت در 

مهارت های شغلی و فردی تان است. 
هر چه در انجام یک کار اصلی توانایی و مهارت بیشــتری داشــته 
باشــید، انگیزه بیشــتری برای انجام آن کار خواهید داشت. هر چه 
بتوانید کاری را بهتر انجام دهید، انرژی و شــوق بیشــتری به انجام 
آن کار خواهید داشت. هنگامی که می توانید کاری را به خوبی انجام 
دهید، می بینید که غلبه بر تنبلی برایتان آســان تر است و تحت هر 

شرایطی کار را سریع تر و بهتر انجام می دهید. 
کمی آگاهی یا مهارت بیشــتر ممکن اســت تفاوت چشــمگیری 
در میزان توانایی شــما برای انجام بهتر کار ایجــاد کند. مهم ترین 
کارهایی را که انجام می دهید، مشــخص و برای به روز کردن مدام 

اطالعات و مهارت های خود، در این زمینه ها برنامه ریزی کنید. 

درســت از فردای روزی که 
از خدمت سربازی برگشتم، 
یعنی موقعی که بیست ساله 
بودم، مادرم گیر داد که»خب 

رضاجون، حاال که سربازیت رو 
هم تموم کردی و مرد شــدی، 

وقتشــه که بــرات زن بگیریم... 
حرفی که نداری پسرم؟!«

من اما، از آنجایی که فکر می کردم مــادرم هم مثل تمام 
مادران دنیا، آرزویش تنها فکر کردن به عروســی پسرش 
اســت، برای اینکه دلش را نشکنم، ســکوت کردم و »نه« 
نگفتم و خندیدم. البته خنده من بــه خاطر تفاوت افکارم 
با افکار مادرم بــود؛ در آن روزها، من بــه تنها چیزی که 
فکر نمی کردم، ازدواج بود؛ چرا که اصال دلم نمی خواست 
با حقوق کارگری و کارمندی، یک زندگی همیشــه نسیه 
را شروع کنم و دســت دختر بینوایی را که در خانه پدرش 
در ناز و نعمت اســت بگیرم و به خانه خودم بیاورم و به او 
گرســنگی بدهم! آری، من در آن ایام فقط به فکر پولدار 
شــدن بودم و به همین خاطر به حرف مادرم خندیدم؛ اما 
انگار او خنده مرا به حســاب رضایت گذاشته بود، چرا که 
فردا ظهر، یعنی در نخستین ساعاتی که داشتم یک کارگاه 
واشرســازی را راه اندازی می کردم، به موبایلم زنگ زد و با 
ذوق و شوق گفت: »رضاجون، واســه ساعت هفت غروب 
قرار گذاشتم، کت و شلوارت رو هم دادم اتوشویی و با هزار 
خواهش و تمنا قول گرفتم که تا ســاعت شش حاضرش 
کنه؛ فقط سر راهت ماشــینت رو ببر کارواش و یک دسته 
گل هم بخر... اگر بدونی چه دختر نــازی برات پیدا کردم 

و...«
تازه متوجه منظور مادرم شــدم و اولین »نــه« را خیلی 
جدی گفتم و از همان روز گریه ها و قسم های مادرم شروع 
شد. کار به جایی رسید که یک روز گفتم: »مادرجون، من 
با خودم قرار گذاشتم دســت کم تا 30، حتی 35 سالگی 

فقط کار کنم و اصال به فکر ازدواج نباشم.«

م  ر د مــا
زد  دوبــاره 

زیر گریه، امــا مادربزرگم 
به مادرم اخم کرد و گفت: »چرا 

اینقدر بهــش اصرار می کنــی دخترم؟ 
مطمئن باش تقدیرش که برسه، حلقه میره 
تو انگشتش« و بعد رو به من کرد و ادامه داد: »تو 
هم اینقدر با اطمینان، زمــان تعیین نکن! موقعی که پات 
جایی گیر کنه، اون وقت گلوت هم گیر می کنه!« ولی من 
خندیدم و گفتم: »مادربزرگ، خیالت راحت باشه که من 

پام رو قطع می کنم که کار به گلو نرسه!«
مادربزرگ پوزخندی زد و گفــت: »می بینیم!« من هم با 

خنده گفتم: »می بینیم!«
یک سالی بود که از آن روزها می گذشت. حاال مادرم دیگر 
سر به سرم نمی گذاشــت و من هم با خیال راحت و دعای 
او و کرامت پروردگار توانستم با تالش و پشتکار فراوان راه 
ده ســاله را ظرف دو ســال طی کنم و در آن صنعت برای 
خودم اسم و رسمی پیدا کنم. اتفاقا چون وضع اقتصادی ام 
خوب شده بود، گاهی اوقات مادرم بدش نمی آمد حرفی از 
عروسی من بزند، اما من بالفاصله می گفتم: »30 سالگی« 
و مادربزرگم که با ما زندگی می کرد می گفت: »می بینیم 

آقارضا!« تا اینکه یک روز...
ســاعت حدود 10 صبح بود و من که با یک تاجر آهن قرار 
مهمی داشتم، وقتی دیدم ترافیک سنگین است، ماشین 
را داخل یکی از کوچه های خیابــان آزادی پارک کردم تا 
مسافر یک »موتوری مســافرکش« شوم بلکه بتواند کمتر 
از سی دقیقه مرا به میدان قزوین برساند. به همین خاطر 
تقریبا به حالت دویدن کوچه ها را طی می کردم و... وقتی 
داشتم از مقابل یک خانه رد می شــدم، ناگهان در باز شد 
و دختری جوان )کــه بعدا فهمیدم او هم برای رســیدن 
به کالس زبان انگلیســی دیرش شــده بود( با عجله پرید 
توی پیاده رو... من اما برای اینکه بــا او برخورد نکنم پایم 
را کج برداشتم و... که ناگهان احساس کردم مچ پایم پیچ 

خورد و چنان دردی در اعماق وجودم احســاس کردم که 
بی اختیار فریادی از ته دل کشیدم... دختر جوان )که بعدا 
فهمیدم اســمش فالمک اســت( 
کــه متوجه نشــده بود چه 
اتفاقی برایم افتــاده، با این 
خیال که دارم ســر به سرش 
می گذارم، بــا بی خیالی گفت: 
»انگار مار نیشــش زده!« و من که خیلی عصبانی شده 
بودم، فریاد زدم: »اگه ماری هم بود زبون شما بود... ولی 
تقصیر شما شد که این بال ســر من اومد!« دختر جوان 
آماده شد تا پاســخی بدهد که مادرش )که سر و صداها 
را شــنیده بود( در را بــاز کرد و بیرون آمــد. من هم که 
هنوز نمی دانستم پایم شکســته است، خواستم با خیال 
راحت به مســیرم ادامه بدهــم، اما همین که 
پای مصدومم را زمین گذاشتم، بار دیگر، از 
شدت درد فریادی ســر دادم و افتادم وسط 
خیابان و رو به فالمک گفتــم: »خدا ازتون 
نگذره که منو علیل کردیــن!« و او با قیافه ای 
حق به جانب پاسخ داد: »خدا از خودت نگذره... 
چقدر از خود راضی و...« کــه در این لحظه مادرش 
لب خود را گاز گرفت و رو به دخترش گفت: »چه بالیی سر 
بچه مردم آوردی دختر؟« و رو بــه من گفت: »خدا مرگم 
بده پسرم... بیا توی خونه ببینم چه بالیی سرت اومده.« و 
من که واقعا درد داشــتم و دیگر می دانستم به آن قرار هم 
نمی رســم، لنگ لنگان وارد آن خانه شدم. پدر فالمک که 
بازنشسته و در خانه مشغول مطالعه بود، با دیدن وضعیت 
من به اورژانس زنگ زد و... و تــازه آن موقع بود که نگاهم 
در چشمان فالمک گره خورد و در دلم از خدا خواستم که 
اورژانس دیر برسد!  که البته دعایم برآورده نشد و آنها زود 
آمدند و همان جا پای مرا معاینه و سپس برای گچ گرفتن 

راهی بیمارستانم کردند.
دو روز بعد با پای گچ گرفته و یک جعبه شــیرینی به خانه 
آنها رفتم تا مادر فالمک که زن ساده ای بود با خنده بگوید: 
»تو چه آدم خوبی هستی، ما پات رو شکستیم، اون وقت با 
شیرینی میای خونه ما؟« اما آن خانم محترم نمی دانست 
که من به خاطر دلم دارم به سراغ آنها می آیم نه پایم! بعد 
از کلی ســرخ و سفید شــدن، نیم ســاعتی آنجا بودم و با 
پدرش سر حرف رو باز کردم و به بهانه اینکه برای بازسازی 
خانه آنها، بنای خوب می شناســم، شماره شان را گرفتم؛ 

خواستم خودم ببینم چطور خانواده ای هستند.
بعدازظهر همان روز وقتی در خانه خودمان بودم، به آرامی 
کنــار صندلی مادربزرگم نشســتم و در گوشــش زمزمه 
کردم: »مادربزرگ، پایم یک جا گیــر کرده!« و آن پیرزن 
باهوش هم بالفاصله خندید و گفــت: »و البد گلویت هم 
گیر کرده؟!« چند روز بعد مادرم با خانه آنها تماس گرفت 
و قرارها گذاشته شــد. امروز پس از دو سال من وفالمک 
آنقدر خوشبخت هستیم که احســاس می کنم او بهترین 

هدیه خدا برای من بوده است.

دل عاشق
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پیشنهاد سردبیر: 
این آقا لیاقت هدایت استقالل را ندارد!

منهای فوتبال

حادثه هفته گذشته ساختمان پالسکو و آتش سوزی 
و فرو ریختن این ساختمان باعث به شهادت رسیدن 
جمعی از آتش نشان های عزیز کشور مان شد. برهمین 
اساس دو لژیونر بسکتبال کشــورمان در چین یعنی 
حامد حدادی و صمد نیکخــواه بهرامی با پارچه های 
مشکی در دیدار روز چهارشنبه تیم هایشان به میدان 
رفتند. حدادی در این باره گفت: مــی دانم که مردم 
کشــورم این روزها داغدار وعزادار این حادثه هستند. 
آنها با شهادت خود یک بار دیگر شــهادت را برای ما 

معنا کردند.
وی ادامه داد: درست است که شرایط حرفه ای اجازه 
حضور درکنار آنها را نداد، اما ســعی کردم در بازی با 
زدن روبان مشکی با خانواده آنها ابراز همدردی کنم. 

لحظه به لحظه پیگیر اخبار این حادثه ناگوار هستم.

به نقل از سایت فدراسیون وزنه برداری، در حالی دور 
جدید اردوهای آماده ســازی تیم ملــی وزنه برداری 
بزرگســاالن کشــورمان در نوبــت صبــح، از دیروز 
)چهارشــنبه 6 بهمن مــاه( در کمــپ تیم های ملی 
وزنه برداری )مجتمع 5 سالن ورزشگاه آزادی تهران( 
برگزار شــد که نفرات دعوت شده با تمرینات متفاوت 
در دو گروه کار خود را آغــاز کردند؛ همچنین نفرات 
گروه نخست که متشــکل از رضا زارعی، میثم زارعی، 
جابر بهروزی، رضا آقازاده، علیرضا سلیمانی، محسن 
بهرام زاده، رامین ربیعی، علــی میری، صالح چراغی، 
سید ایوب موسوی و محمد زارعی بودند، از ساعت 10 

صبح، با وزنه زدن، تمرینات خود را استارت زدند.
ضمن اینکه مجید عسگری به علت یکسری مشکالت 
و با اجازه از کادر فنی تیم ملی بزرگســاالن در تمرین 
دیروز حضور نداشــت. کیانوش رســتمی، ســهراب 
مــرادی، مرتضی بیگلــری و همایــون تیموری هم 
برای شــرکت در هفته چهارم لیگ برتر وزنه برداری 
باشــگاه های کشــور در نخســتین روز مرحله سوم 
تمرینات تیم ملی بزرگســاالن حضور نداشتند. گروه 
دوم نفرات تیم ملی از جمله بهداد ســلیمی، کیانوش 
رستمی، سهراب مرادی، سعید محمدپور، محمد رضا 
براری و علی هاشمی از ساعت 11:30 تمرینات هوازی 

را در سالن بدنسازی انجام دادند.

ابراز همدردی با آتش نشان ها 
از دیوار چین

دور جدید تمرینات تیم ملی 
وزنه برداری استارت خورد

آقای فتح ا.. زاده استقالل سرانجام محروم شد؟
متاسفانه با سهل انگاری مدیران فعلی این حکم صادر شد 

تا آبروی استقالل در مجامع داخلی و بین المللی برود.
شما چقدر در این اتفاق خودتان را سهیم می دانید؟

چه ســهمی؟! مگر من کجای این ماجرا هستم که سهمی 
هم داشته باشم.

اما شــما به عنوان مدیرعامل ســابق با بازیکنان 
خارجی قرارداد بستید؟

این دیگر بی انصافی اســت که پای فتــح ا.. زاده را به این 
ماجرا باز می کنید. مگر قرارداد عادل شیحی را من بستم 
که در این حکم مقصر باشــم. بروید از آن مدیری که این 
قرارداد را بست ســوال کنید چقدر ســهم دارد نه من که 

کاره ای نبودم.
در قرارداد سایر خارجی ها پای شما هم وسط است؟

نه هیچ کدام از بازیکنانی که شــکایت کردنــد در دوران 

مدیریت من به اســتقالل نیامدند و اگر هــم آمدند من تا 
ریال آخر پولشان را تامین کردم و دادم و رفتم.

واقعا؟
بله تسویه کردم و استقالل را تحویل دادم.

اگر این طور است چرا ساموئل شکایت کرده؟
اتفاقا سوال خوبی پرســیدید. من 200 هزار دالر بدهی با 
ساموئل را تامین کردم و شــاهد زنده این ماجرا هم آقای 
کسرایی مدیر روابط بین الملل فدراســیون فوتبال است 
که قرار شــد این بازیکن برود مالزی و از مقر AFC پولش 
را دریافت کند؛ اما آقایان که بعد از مــن آمدند بدون این 
که کسی متوجه شــود نماینده خود را راهی کواالالمپور 
کردند و 200 هزار دالری که از درآمدهای باشگاه در لیگ 
قهرمانان برای ساموئل کنار گذاشته شده بود را گرفتند و 

خوردند بدون اینکه به عواقبش فکر کنند.
چرا همان موقع اعتراض نکردید؟

اتفاقا اعتراض کردم؛ اما کو گوش شنوا؟ همان موقع وقتی 
فهمیدم هشــدار دادم که این تصمیم عواقب تلخی برای 

باشگاه خواهد داشت اما کسی گوش نداد.
اما هر چه بود بدهی این بازیکن به اسم شما نوشته 

شد؟
ببینم مگر ســاموئل برای من بازی کرده بود که پولش را 
فتح ا.. زاده بدهد؟! نــه این بازیکن برای اســتقالل بازی 
کرده بود و تمام هزینه هایش برعهده باشگاه بود نه شخص 
مدیرعامل. اصال هر چه بدهی تا االن هســت برای باشگاه 
است و برای مدیران وقت نیست که بخواهیم دنبال مقصر 
فرضی بگردیم. بدهی ها جزو هزینه های باشــگاه بوده و 
هر مدیری که می آید باید تاب و تحمل فشــارها و تامین 
منابع برای پرداخت آنها را داشته باشد. مگر خود من جور 
مدیران قبلی را نکشیده و بدهی های کمی پرداخت کردم 

که حاال باید در این ماجرا مظلوم واقع شوم.
مظلوم که واقع نشدید؟

اتفاقا مظلوم واقع شدم، عادل شیحی را من قرارداد نبستم 
امــا االن هر کس در باشــگاه حرف می زند بــرای توجیه 
اشتباهات خود پای مدیران قبلی را وسط می کشد گویی 
خودشــان هیچ گناهی ندارند.مدیری که می آید باشگاه 
اســتقالل را در دســت می گیــرد باید عرضــه پرداخت 
بدهی هایش را داشته باشد اگر ندارد بهتر است اصال نیاید.

به علیرضا منصوریان هم حمله تندی کردید؟
او حقش است این حرف ها را بشــنود چون منصوریان در 
باشگاه کاره ای نیست که بخواهد بیاید و راجع به مدیران 
قبلی صحبت کند. او کارگر باشگاه استقالل است و حقوق 

می گیرد که کارگری مدیرعامل را بکند و نه کار دیگری.
اما شــرایط او را هم باید در نظر گرفت چون شوک 

بدی به او وارد شد؟
منصوریان یک میلیارد تومان قرارداد بســته و پول گرفته 
که کارگری اســتقالل را بکنــد و در این میــان باید با هر 
شــرایطی کنار بیاید چون پولش را گرفته است. تا قبل از 
این اتفاق ما هــر کاری از او دیدیم جز ایــن که بخواهد به 
وظیفه اصلی اش در قبال مسائل فنی رسیدگی کند. گویی 
او مدیر است و یکی دیگر سرمربی و حاال هم که می بینیم 
خودش را وســط انداخته و مدام پای مدیــران قبلی را به 
میان می کشد تا عملکرد ضعیف خودش و باشگاه را توجیه 
کند؛ اما این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیســت چون بنا 
دارم برای یک بار هم شده منصوریان را سرجایش بنشانم 
و نشان بدهم اگر او چنین جســارتی پیدا کرده که در کار 
مدیران دخالت کند تنها به خاطــر مدیریت ضعیف فعلی 

استقالل بوده و نه چیز دیگر.
نظر شــما راجع به اســتقالل علیرضا منصوریان 

چیست؟
واقعا منصوریانی روی نیمکت اســتقالل ندیدم که نشان 
بدهد لیاقت رهبــری تیم را دارد. اســتقالل این فصل هر 
وقت بازیکنانش ســرحال و با انگیزه بودند نتیجه گرفت و 

هر وقت بازیکنانش بی حال بودند ناکام ماند.

.. بمب جدید سرخپوشان را بشناسیدبازگشت ادینیو به تمرینات تراکتور
هافبک تیم ملی فوتبــال مورد توجه باشــگاه 
پرسپولیس قرارگرفته است. سعید عزت اللهی، 
هافبک تیم ملــی فوتبال ایران که بعــد از پایان 
قراردادش با روستوف روسیه این روزها در ایران به 
سر می برد، برای حضور در پرسپولیس مورد توجه 
این باشگاه قرار گرفته است. با اینکه هنوز واکنش 
رسمی از سوی باشگاه پرســپولیس در این باره 
شاهد نبودیم اما عزت اللهی پیشنهاد سرخپوشان 
را تایید می کند. سعید عزت اللهی در این باره به 
کاپ گفت: من هدفم بازی کردن در اروپاســت 

اما صحبــت هایی دربــاره حضــورم در ایران و 
پرسپولیس شده است. گفتنی است؛ پرسپولیس 
که توانسته سروش رفیعی و سامان نریمان جهان 
را جذب کند،حاال می تواند بــا رونمایی از عزت 

اللهی ترکیبی رویایی تر داشته باشد.

مهاجم برزیلی تیم تراکتورســازی به تمرینات تیمش برگشــت. 
لوســیانو ادینیو که حــدود یک مــاه از تمرینات تیــم به دلیل 

مصدومیت دور بود در ورزشگاه اختصاصی حضور یافت. 
ادینیو از ناحیه عضله دوقلوی پا مصدوم شــده بــود که مدتی در 
تهران زیر نظر دکتــر نوروزی تمرینات فیزیوتراپــی انجام داد. او 
در تمرینات تراکتورسازی حاضر شــد و زیر نظر کادرپزشکی به 

تمرین پرداخت. 
پزشــکان تراکتورســازی در تالش هســتند تا ادینیو را به بازی 
روز جمعه با ماشــین سازی برســانند؛ اما هنوز وضعیت نهایی او 

06مشخص نیست.

کمیته انضباطی رای دیدار دو تیم فوالد خوزستان و پرسپولیس 
از ســری رقابت های لیگ برتر در هفته هفدهــم را اعالم کرد.

درمســابقه تیم های فوالد خوزستان و پرســپولیس از سوی 
تماشاگران تیم پرســپولیس تخلفاتی مبنی بر پرتاب ترقه رخ 
داد. کمیته انضباطی طبق بند یک ماده 79 آیین نامه انضباطی با 
توجه به سوابق تخلفات تماشاگران در هفته های 11،6،4 و 16، 
این تیم را به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
کرد. باشگاه فوالد خوزســتان نیز به خاطر پرتاب ترقه از سوی 
تماشاگرانش طبق بند یک ماده 79 آیین نامه انضباطی با توجه 
به سوابق تخلفات تماشــاگران در هفته های10،14 و 15 لیگ 

برتر، به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شــد. 
همچنین تیم فوالد خوزستان به دلیل فحاشی تماشاگرانش به 
داور بازی، طبق بند 3 ماده 79 و با توجه به سوابق در هفته های 
10،14 و 15 باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. 

کلیه آرای صادره از سوی کمیته انضباطی قطعی است.

ایگور استیماچ که در الشحانیه سرمربی مهرداد پوالدی و مهدی 
رحیم زهیوی اســت درباره حضورش در این تیم گفت: پیش از 
آمدن به الشحانیه قطر شــش ماه در سپاهان حضور داشتم و با 
آنها همکاری کردم. با این حال همکاری ام با مدیریت باشــگاه 
رضایت بخش نبود، چون آنها نتوانســتند نیازها و توافقاتی که 
شــده بود را برآورده کنند. به همین دلیل پیش از پایان فصل با 
سپاهانی ها قطع همکاری کردم و به کرواسی برگشتم. سرمربی 
پیشین سپاهان ادامه داد:پس از اینکه با سپاهان قطع همکاری 
کردم،پیشنهاد مربیگری الشحانیه مطرح شد. من هم به اینجا 
آمدم و خیلی سریع با مدیریت باشگاه به توافق رسیدیم. وی در 

پاسخ به این سوال که سابقه مربیگری در کرواسی، باشگاه های 
بزرگ این کشــور و ســپاهان در ایران را دارد که همه تیم های 
بزرگی بودند و چرا هدایت الشــحانیه که تازه به لیگ ستارگان 
قطر آمده را پذیرفته و این کار شبیه ریسک است، اظهار داشت: 
مربی در هر مکانی چه با تیم کوچک و چه تیم بزرگ کار می کند.

سرخپوشان 1۰۰ میلیون جریمه 
شدند!

 سپاهانی ها نیازها و توافقات را 
برآورده نکردند

تصاویری که دو بازیکن مطرح تیم های پایتخت 
نیمه هــای شــب در فضــای مجازی منتشــر 
کردند زاویه تازه ای از اســتعمال قلیان توســط 
فوتبالیست ها و شــب زنده داری این بازیکنان را 
نشان داد. چندی پیش بود که علیرضا منصوریان 

سرمربی تیم فوتبال استقالل از حضور بازیکنانش 
در فضای مجازی گالیه و ابــراز نگرانی کرد. بعد 
از او برانکو ایوانکوویچ هم بــه حضور بازیکنان در 
فضای مجازی و اســتعمال قلیان واکنش نشان 
داد. مدت هاست فضای مجازی بخش عمده ای از 
زندگی افراد در مسئولیت ها و شغل های مختلف 
را به خود اختصاص داده و هر روز زوایای منفی از 
حضور بیش از اندازه در این فضا نمایان می شود. 
در این میان فوتبالیســت های مطرح که طبیعتا 
باید رفتار حرفه ای داشــته باشند و زودتر از سایر 
افراد به رختخواب بروند تا نیمه های شــب بیدار 
هستند و به شــب زنده داری می پردازند. در این 
میان یکی از شــبکه های پرمخاطب اجتماعی به 
تازگی امکانی را برای کاربــران خود فراهم کرده 
که می توانند به صورت زنده بــا دنبال کنندگان 
خود صحبت کرده و واکنــش زنده آنها را دریافت 
کنند.  اولین ســاعات بامداد چهارشنبه و زمانی 
که فوتبالیســت های حرفه ای باید خواب باشند 
دو بازیکن مطرح و سرشــناس یکی از تیم های 
پایتخت با حضــور در این برنامــه واکنش های 

دنبال کنندگان خود را مــی دیدند. این بازیکنان 
البته پا را فراتر گذاشــتند و دوربین را به جهات 
مختلف مــی چرخاندند و درحالی که مشــغول 
بازی کامپیوتــری بودند، از قلیان برنجی شــان 
نیز به طور ناخواســته رونمایی کردند و مشخص 
شــد کار غیرحرفه ای آنها تنها شب زنده داری و 
بازی کامپیوتری نیست و استعمال قلیان هم در 
کار است.  مربیان و کارشناســان زیادی در مورد 
استعمال قلیان توسط بازیکنان اظهار نظر کرده 
بودند که یکی از آنها برانکــو ایوانکوویچ بود. وی 
در نشســت خبری قبل از دیدار برابر گسترش در 
واکنش به پرسش خبرنگاران در این مورد گفت: 
اطالعی ندارم که چه کسی چه کار می کند اما در 
مدتی که در این تیم هستم در چارچوب تمرین ها 
و تا جایی که بازیکنان را دیده ام، احدی را ندیدم 
که سیگار و قلیان مصرف کند. حاال این که کسی 
در خانــه اش دخانیات مصرف کنــد را نمی دانم.  
علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال استقالل 
نیز با گالیه از حضور بازیکنانش در فضای مجازی 
تاکید کرده بود که زمــان زیادی که این بازیکنان 
در فضای مجازی می گذارند به تیمش ضربه زده 

و تمرکز را از بازیکنان گرفته است.

باشگاه رئال مادرید به جهت احترام به هواداران پرتعداد مسلمان خود، نشان 
صلیب باالی پرچمش را حذف کرد. پرافتخارترین تیم اروپا، دلیل این اقدام را 
احترام به عقاید مسلمانانی دانست که در کشورشان پذیرای اردوی پیش فصل 
باشگاه هستند. رئال مادرید در بیانیه خود، دوری از جهت گیری مذهبی را یکی 

دیگر از دالیل حذف صلیب دانست.

قاب   روز خارج از گود

تغییر در لوگوی رئال مادرید؛ 

به احترام مسلمانان
قلیان برنجی دو بازیکن مطرح، رونمایی شد!

مکانی، در تیررس علی دایی قرار گرفت
دروازه بان سابق تیم پرســپولیس مد نظر علی دایی سرمربی تیم 
نفت تهران قرار گرفته است. سوشا مکانی دروازه بان تیم میوندالن 
نروژ مد نظر علی دایی سرمربی نفت تهران قرار گرفته است و این 
احتمال وجود دارد که وی به این تیم منتقل شــود؛ البته مکانی 
به دلیل قراردادی که با باشــگاه میوندالن دارد بایــد ابتدا بتواند 
رضایت نامه خود را از این باشــگاه بگیرد تا بتواند به تیم بعدی اش 
برود. در صورتی که این دروازه بان بتواند از تیم نروژی جدا شود به 
احتمال فراوان به نفت تهران خواهد پیوست. مکانی فصل گذشته 
در پرسپولیس حضور داشــت و ســپس به تیم میوندالن نروژ در 

لیگ دسته دوم این کشور پیوست.

فضای مجازیک

دروازه بان پرسپولیسی ها روزهای خوبی را با سرخپوشان پشت 
سر می گذارد؛ چرا که هم تیمش صدرجدول است و هم خودش 
به سنگربانی مطمئن برای محبوب ترین تیم آسیا تبدیل شده؛ او 
این روزها به طور ویژه ای خوشحال تر است. علیرضا بیرانوند که 
با حضور در برنامه »ماه عسل« شــهرت فراوانی پیدا کرد و سپس 
رد فوتبال ایران، پله های پیشــرفت و شــهرت را یکی یکی باال 
رفت، به تازگی پدر شده است. ســروش رفیعی، بازیکن تازه وارد 
سرخپوشان با انتشار پستی در اینستاگرامش، قدم نورسیده را به 

دروازه بان تیمش تبریک گفته است. 

یکی از مربیان مطرح لیگ برتری که در جریان سودجویی دختری 
از ملی پوشان فوتسال اســت، جزئیات جالبی از این ماجرا را شرح 
داده است.موضوع ارتباط چند ملی پوش فوتسال و فوتبال ساحلی 
با دختری که قصد سودجویی مالی داشته جنجال ساز شده و حتی 

به مراجع قضائی نیز کشیده شده است.
یکی از مربیان مطرح فوتسال که از نزدیک پیگیر این موضوع بوده 
و در جریان اتفاقات قرار دارد، در گفت وگو با ایسنا گفت: متاسفانه 
برخی راه پول درآوردن و باج گیری را یــاد گرفته اند و از موقعیت 
و جایگاه ملی پوشان سوءاســتفاده می کنند. این ماجرا هم تنها به 
بازیکنان فوتسال ختم نمی شــود و تعدادی از ملی پوشان فوتبال 

ساحلی هم درگیر آن هستند.
این مربی همچنین با بیان اینکه برنامه ریزی این ســودجو از ابتدا 
برای باج گیری بوده است، افزود: یک خانم شهرستانی با چهار-پنج 
ملی پوش فوتســال ارتباط گرفته و بعد از گذشت مدتی نقشه اش 
را پیاده می کنــد. او بعد از اینکه تیرش به ســنگ خورده، موضوع 
شکایت را مطرح می کند و مبلغ زیادی را از ملی پوشان می خواهد. 
شکایت او نیز ابتدا به حراست فدراســیون فوتبال بوده و سپس به 
مراجع قضائی باالتر کشیده شــده؛ اما مطمئن باشید ملی پوشان 
فوتسال مرتکب کوچک ترین اشتباهی نشده اند و خودم به شخصه 

پیگیر امور حقوقی هستم تا این شیاد نتواند به خواسته اش برسد.
وی همچنین با اشاره به حاشــیه مشابهی که برای احسان حدادی 
به وجود آمده بود، به ایسنا گفت: اصال دوســت ندارم ملی پوشان 
فوتســال وارد چنین فضاهایی شــوند چون برخی از آنها بســیار 
آدم های متدینی هســتند و هیچ اتهامی به آنها وارد نیست. قطعا 
هدف این خانم، ســودجویی بــوده و همین که همزمــان با چند 
ملی پوش، آن هم در دو رشــته فوتســال و فوتبال ساحلی ارتباط 

گرفته، گویای همه چیز است.

ستاره مصدوم رئال مادرید با پیشنهاد جدیدی مواجه شده است. باشگاه 
منچســتریونایتد در جدیدترین تالش برای خرید گرت بیل، ستاره 
ولزی مصدوم رئــال مادرید در فصل نقل و انتقاالت تابســتانی، مبلغ 
200 میلیون پوند را در نظر گرفته است. 
این بازیکن از مدت هــا قبل مورد 
توجه تیم انگلیسی اســت اما این 
بار شیاطین سرخ بهترین فرصت 
را برای جدایی او از جمع ســفیدها 
یافته اند چون بیل پس از مصدومیت 
از چشم ســران باشــگاهش افتاده و 
فلورنتینو پرس، رییس رئال مادرید 
از آنجایی که به پولی زیاد 
برای توسعه باشگاه نیاز 
دارد به احتمال زیاد با 
سنگین  پیشنهاد  این 
بــرای فــروش بیل در 
موافقــت  تابســتان 

خواهد کرد.

ستاره آلمانی تیم فوتبال گاالتاسرای در جام حذفی فوتبال ترکیه 
درخشش خیره کننده ای داشــت و به تنهایی 5 گل به ثمر رساند. 
تیم فوتبال گاالتاســرای در رقابت های جام حذفی ترکیه در دیدار 
مقابل ارزینجان بــا نتیجه 6 بر 
2 پیروز شــد. در ایــن بازی 
ستاره  پودولســکی  لوکاس 
آلمانی گاال بــه تنهایی 5 گل 
بــه ثمر رســاند تا درخشــش 
خیره کننــده ای در ایــن بــازی 
داشته باشــد. پولدی این گل ها را 
در دقایق 4، 10، 51، 55 و 64 به 
ثمر رساند. ستاره آلمانی سابق 
بایرن و آرسنال با پیشنهاداتی 
از جی لیگ ژاپن و سوپرلیگ 
چین و تیــم بیجینگ گوان 

مواجه شده است.

قدم نورسیده مبارک

سودجویی یک دختر 
از چند ملی پوش!

 بیل با 2۰۰ میلیون پوند 
در منچستریونایتد!

درخشش خیره کننده ستاره آلمانی 
در گاالتاسرای

درحاشیه

فوتبال جهان

فتح ا... زاده: 

این آقا لیاقت هدایت استقالل را ندارد!

منصوریان در 
 باشگاه

 کاره ای نیست 
که بخواهد 

بیاید و راجع به 
مدیران قبلی 

صحبت کند

 بدهی باشگاه اســتقالل به بازیکنان خارجی در نهایت باعث شــد تا فیفا رای به محرومیت این تیم از نقل و 
انتقاالت زمستانی بدهد تا شوک بزرگی به آبی های پایتخت و علیرضا منصوریان وارد شود. سرمربی استقالل 
هم پیرو این اتفاق تلخ به مدیران قبلی باشــگاه تاخت که یکی از آنها علی فتح ا... زاده بود. مدیرعامل سابق 
استقالل که تصور نمی کرد با چنین هجمه ای از سوی منصوریان روبه رو شود در گفت وگویی مفصل حرف های 

تندی علیه مدیران فعلی و همچنین سرمربی استقالل زد.
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شهرداری

پیشنهاد سردبیر: 
جمع آوری 1400 متکدی از سطح شهر

مدیرمنطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی فاز اول شهرک 
سالمت

مدیرمنطقه 4 شهرداری اصفهان:

بیش از 40 مورد تخریب و رفع خطر بنا 
در محله کردآباد انجام شده است

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل پیاده رو سازی خیابان 
مسجد سید در آینده نزدیک

شهروندان، ذی نفعان 
اصلی شهرداری هستند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان خبرداد:

اعزام 30 دستگاه اتوبوس بازسازی 
شده به شهرهای زابل و ایرانشهر

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان گفت: فاز اول شهرک سالمت 
تاکنون 90 درصد پیشــرفت داشــته و تا پایان سال جاری تکمیل 
می شود. عبدالرسول امامی با اشاره به اینکه احداث شهرک سالمت 
یکي از ابر پروژه های مشارکتی اســت، اظهار کرد: احداث شهرک 
سالمت برای کاهش ترافیک خیابان های آمادگاه، شمس آبادی و 
توحید که مملو از مطب پزشکان است، در دست اجرا قرار گرفت. وی 
افزود: شهرک سالمت شاخص ترین پروژه در حال احداث منطقه 10 

است که تالش هاي بي وقفه براي به سرانجام رسیدن آن ادامه دارد.

مدیرمنطقه 4 شهرداری اصفهان اعالم کرد: از سال گذشته تاکنون 
بیش از 40 مورد تخریب و رفع خطر بنــا در محله کردآباد اصفهان 
انجام شده اســت. محمد هویدا اظهارکرد: بر اســاس بند 14 ماده 
55 قانون شــهرداری، یکــی از وظایف شــهرداری، رفــع خطر از 
ساختمان های فرسوده است که بَِر معابر عمومی هستند تا براساس 
نظر کارشناسی، با یک فرآیند و اخذ دستور دادستانی رفع خطر این 

ساختمان ها انجام شود. 
وی با تاکید بر اینکه بیشتر این ســاختمان ها در بافت های قدیمی 
و خالی از سکنه قرار دارد، تصریح کرد: شهرداری منطقه 4 اصفهان 
در محله کردآباد، بیشــترین موارد رفع خطر را در کارنامه عملکرد 
خود ثبت کرده؛ به طوری که از سال گذشته تاکنون بیش از 40 مورد 
تخریب و رفع خطر بنا در این محله انجام شده است تا محیط مناسبی 

برای زندگی مردم آن مناطق به وجود آید. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه به منظور ساماندهي وضعیت ترافیکي 
محدوده میدان پینارت، ســه پروژه در این محور تعریف شده است، 
افزود: 3 پروژه شــامل تعریض خیابان ســلمان فارســي حدفاصل 
بیمارستان چمران تا میدان پینارت، ســاماندهي میدان پینارت و 
تعریض خیابان ارغوانیه حدفاصل تقاطع ارغوانیه تا میدان پینارت 
است. مدیر منطقه 4 شهرداري اصفهان، به اتمام بیش از ۸0درصد 
آزادسازي خیابان سلمان فارسي، اشاره و خاطرنشان کرد: بخش هاي 

توافقي میدان پینارت تا 90 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت: پیاده روسازی ضلع 
جنوبی خیابان مسجد ســید حدفاصل خیابان طیب تا خیابان 

ظهیراالسالم در دست اجراست. 
حمیدعصارزادگان با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 95 درصد 
پیشرفت داشته اســت، عنوان کرد: پیاده رو سازی ضلع جنوبی 
خیابان مسجد ســید با اعتبار 2میلیارد و 500 میلیون ریال در 

آینده نزدیک تکمیل می شود.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: زیباســازی دیوارهای شــهر به منظور بهبود 
سیما و منظر شهری در دســتور کار قرار گرفته است. وی اعالم 
کرد: در همین راستا زیباسازی دیوارهای خیابان زاهد در دست 

اجراست.

مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود روش های معاونت برنامه ریزی، 
پژوهــش و فنــاوری اطالعات شــهرداری اصفهــان گفت: در 
مجموعه شــهرداری ذی نفعان اصلی، شــهروندان هستند که 
می توانند بــا افکار، ایده ها و پیشــنهادات خود، ســازمان های 

مرتبط خدمت رسان را یاری کنند. 
مرتضی نصوحــی اظهار کــرد: نظام پیشــنهادات در مجموعه 
شهرداری اصفهان چند سالی است که پایه ریزی شده و در حال 

بهره گیری از آن هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از پیشنهادهای شهروندان برای 
پیشــبرد برنامه ها و اهداف شــهرداری اصفهان، افزود: امروزه 
همه ســازمان ها، هم نیازمند تجهیزات و امکانات و هم نیازمند 
سرمایه های فکری هستند که این سرمایه های فکری می تواند 

از طریق ذی نفعان سازمان منتقل شود.
مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود روش های معاونت برنامه ریزی، 
پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان، روش های ارائه 
پیشنهادات شهروندان را ازطریق شــماره تلفن 3233۸432، 
ایمیــل np@esfahan.ir و بخش خدمــات الکترونیکی 
سایت شهرداری اصفهان به نشــانی Esfahan.ir ، برشمرد و 
تاکید کرد: شهروندان می توانند با استفاده از یکی از این روش ها 

اعالم نظر و پیشنهاد داشته باشند.

 مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســراني اصفهــان، از اعزام 
30 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به شهرهای دیگر خبر داد.

محمدعلي احمــدي در گفت وگو با خبرنگار ایمنــا اظهارکرد: 
درراســتای فرامین مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و تحقق 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی و تقویت و رسیدگی به مناطق 
محــروم، تعداد 30 دســتگاه اتوبــوس که در کالن شــهرهای 
ترافیکی از جمله شــهر اصفهان اجازه تردد نداشــتند، توسط 
پرسنل متخصص و پرتوان معاونت فنی، بازسازی و به شهرهای 

دیگر ارسال شد.
وي اضافه کرد: از این تعداد، 15 دســتگاه به شــهر زابل و 15 

دستگاه به ایران شهر اختصاص یافت.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان تصریح کرد: ناوگان 
بازسازی شده، امروز از سوی شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
به همراه یــک تیم فنی مجرب به شــهرهای زابل و ایرانشــهر 

تحویل داده می شود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، بر استفاده از نیروهای مردمی امدادرسان 
در زمان حادثه تاکید کرد. احمد شریعتي، با اشاره به اینکه کمک گرفتن از نیروهاي 
مردمي در هنگام وقوع حوادث باید نهادینه شود، گفت: این مسئله در هنگام وقوع 
حوادث مي تواند راهگشا باشد؛ بسیاري از مردم در روند وقوع حوادث حضور دارند 
و اگر آمادگي الزم را داشته باشند، مي توانند نقش مهمي در کاهش اثرات بالیا ایفا 
کنند. وي اضافه کرد: در گذشته مساجد محالت و پایگاه هاي بسیج، آموزش هاي 
خوبي را در زمینه مباحث ایمنی ارائه مي دادند؛ اگر این موضوع در حال حاضر هم 
نهادینه شود، مي تواند نقش مهمي در کاهش اثرات حوادث داشته باشد. شریعتی 
 اظهار کرد: از جمعیت هالل احمر و شــوراهاي دانش آموزي مــدارس، می توان

در زمینه امدادرسانی  استفاده کرد.

عضو کمیسیون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري شوراي اسالمي شهر اصفهان 
گفت: دوري از روش حبابي باعث مي شــود به واقعیات درآمدهاي شهر نزدیک 
شویم و بر اساس آن برنامه ها و پروژه ها را پیش ببریم. رسول جهانگیري، با اشاره به 
بودجه سال آتي شهرداري اصفهان اظهار کرد: سعي کردیم در بودجه ریزي سال 
آینده، بودجه را به شکل حبابي تنظیم نکنیم. وي در ادامه به توضیح حبابي بودن 
بودجه پرداخت و گفت: رسم شده که هر سازماني سالیانه درصدي از هزینه هاي 
خود را به بودجه، اضافه و بودجه ســال آتي خود را تنظیــم کند و با همین روش 
برنامه هاي خود را پیش ببرد؛ در صورتي که ایــن روش به عدد و رقم هاي واقعي 
خیلي نزدیک نیست. وی  بیان کرد: بودجه سال آینده شهر اصفهان با روش هاي 

منطقي که به واقعیت نزدیک تر است ، تنظیم شد.

نایب رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان تاکید کرد:

ضرورت استفاده از نیروهاي مردمي براي امدادرساني ها
عضو کمیسیون امور اقتصادي شوراي شهر اصفهان:

از بودجه ریزي حبابي فاصله گرفتیم

به گزارش ایســنا، رســول زرگرپور در نشست شورای 
مدیران اســتانداری، با اشــاره به ماه های پایانی دولت 
یازدهم گفت: انتظار می رود که فارغ از هر مســئله ای، 
در ارتباط با دســتاوردها، فعالیت ها، تالش ها و زحمات 
قدم برداریم و هم در ارتباط با همــکاران و درخصوص 
ارائــه عملکردها نیــز جمع بندی انجام و اعالم شــود.

استانداراصفهان با بیان اینکه پروژه های تخت جمشیدی 
استان که سال ها از آغاز عملیات عمرانی آن می گذشت، 
در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید، گفت: مترو، 
ورزشــگاه نقش جهان، مصالی بزرگ امام خمینی )ره(

اصفهان و احــداث موزه بزرگ در کارخانه ریســباف و 
کنارگذر شــرق، از جمله پروژه هایی بودند که در دولت 
تدبیر و امید به نتیجه رســیدند و می تــوان گفت تمام 
طرح های تخت جمشیدی و طرح های جامع در استان 
یا به اتمام رسیده یا در حال انجام است. استاندار اصفهان 
افزود: قبول داریم که مشــکالت خشکسالی و کارگری 
کمابیش در استان وجود دارد، ولی دولت با مظلومیت 
کار می کند و زحمت می کشــد و تمام تــالش دولت 
درراستای کاهش این مشکالت است؛ گر چه آنچنان که 

شایسته است، خدماتش منعکس نمی شود.

به گزارش ایمنا، فضــل اله کفیل فرمانــدار اصفهان 
در جلســه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان، بر مشارکت دســتگاه های مختلف جهت 
اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: کمیته ای با عنوان 
ســاماندهی منطقه حصه، با محوریت اداره بهزیستی 
شهرســتان و دبیری بســیج و متشــکل از معاونت 
فرهنگی شــهرداری منطقــه، اداره ورزش و جوانان، 
نیروی انتظامی و سازمان فنی و حرفه ای و مشارکت 
دیگر دستگاه ها و خیریه ها متناســب با وظایف آنها 
تشکیل شــده و اقدامات الزم پیرامون ساماندهی این 

منطقه در زمینه مسائل اجتماعی صورت پذیرد.
فرماندار اصفهان افزود: عملیاتــی کردن 6 گام طرح 
ســاماندهی حصه، ازجمله وظایف کمیته ساماندهی 
این منطقه اســت که کســب اطالعات و آمار کامل و 
دقیــق از آن، راهگشــا بــوده و از اهمیــت ویژه ای 

برخوردار است.

زرگرپور:

خدمات دولت به درستی 
منعکس نمی شود

فرماندار اصفهان مطرح کرد:

بانک اطالعاتی دقیق 
راهگشای مشکالت حصه

با مسئوالن

به گزارش تابناک، دومین اجالس سراســری نشان عالی 
مدیران با دریافت جوایز به مدیران موفق به کار خود پایان 
داد. این نشست با حضور شخصیت ها، مسئولین و مدیران 
مجموعه های دولتی و خصوصــی، در مرکز همایش های 
دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شــد. این جلســه 
که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســازمان ملی 
اســتاندارد، معاونت علمی و فناوری  ریاســت جمهوری، 
وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، از تعدادی از  مدیران افراد نخبه، 
اساتید بین المللی حوزه بازاریابی، برندیگ و مشاوره های 
فروش و بازرگانی تقدیر به عمل آمد. جمالی نژاد شــهردار 
اصفهان نیز به دلیل ایجاد زیرساخت توسعه و به کارگیری 
شیوه های نوین مدیریتی، نشان طالیی مدیریت را دریافت 

کرد.
با اعطای نشان طالیی مدیران به شــهردار اصفهان در این 
برنامه  که حسن غفوری فرد عضو شــورای مرکزی حزب 

مؤتلفه اسالمی، حجت االسالم ابوترابی فرد، مهدی جمالی 
نژاد شهردار اصفهان، ولی ا... شــجاع پوریان عضو شورای 
اســالمی شــهر تهران، غالمرضا کاتب دبیر هیئت رییسه 
مجلس شورای اسالمی، عیســی منصوری معاون توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 
هنرمندانی چون ســعید و ایرج راد نیز حضور داشــتند، 

نخبگان عرصه بازاریابی، به تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای برنامــه، محمد غرضی وزیر اســبق مخابرات و 
کاندیدای ریاســت جمهوری دوره یازدهــم درخصوص 
مشکالت و چالش های سیســتم مدیریتی سخنرانی کرد 
و گفت: مدیران در ایران با مشکالت بسیاری مواجه هستند 
که باید با اصول و دانش شاخه مدیریت، آنها را حل و فصل 
کنند. هوشمند سازی و به کارگیری نیروهای متخصص در 
الیه های ارشد و میانی سازمان، می تواند در پویایی و ضرب 

آهنگ توسعه سازمانی کمک شایانی کند.
در ادامه، تعدادی از بازاریابان بین المللی و مدرسان حوزه 

بازرگانی با حضور در جایگاه، به بیان نکات کلیدی و به روز 
مدیریت پرداختند.

در حاشیه برگزاری این اجالس با ابراز تاسف از حادثه تلخ 
فروریختن پاساژ پالسکو، از خانواده و بازماندگان تعدادی از 
شهدای آتش نشان در این حادثه و چند حادثه دیگر تقدیر 
شــد. در این بخش از برنامه، خانواده های شهدا، فرزندان و 
پدران و مادران آتش نشان، روی سن حاضر شدند و با بیان 
خاطرات و ناگفته هایی از آتش نشان های فداکار و جان بر 

کف، فضا را منقلب کردند.
پس از آن سید محمد حسن ابوترابی فرد به عنوان سخنران 
در جایگاه قرار گرفت و درخصوص مدیریت اسالمی گفت: 
در اسالم، اخالق از اصلی ترین پایه های مدیریت است. اگر 
می خواهیم در پیشگاه حق تعالی ســرافراز باشیم باید در 
زمان مســئولیت پذیری، اخالق و انصاف را رعایت و سعی 
کنیم در تمامی تصمیمات، اعتدال و عدالت دو شــاخص 

اصلی در رفتار مدیران باشد.
در پایان نیز با اعطای نشــان  طالیی مدیر سال به تعدادی 
از مدیران ارشــد، از آنها تقدیر شــد. مهــدی جمالی نژاد 
شــهردار اصفهان به عنوان یکی از مدیران کارآمد در حوزه 
شهری، هوشــمند ســازی، ایجاد پایگاه جهاد اقتصادی و 
همچنین به کارگیری جوانان مســتعد و با انگیزه در حوزه 
شــهرداری تقدیر شــد. وی در گفت و گویی بــا خبرنگار 
تیترشهر درخصوص مدیریت کارآمد و  چالش های پیش 
رو گفت: مدیریت یک علم بســیار پیچیده و حیاتی است؛ 
زیرا سرنوشــت یک ســازمان به چگونگی و نحوه مدیریت 
مدیران بستگی دارد و اگر قرار باشد برای افزایش بهره وری 
و راندمان کاری در سازمان ها اقدامی صورت گیرد، باید با 
استفاده از شیوه های نوین و به کارگیری فناوری های روز 

دنیا وارد این عرصه شد.
وی در ادامه گفــت: اقتصاد مقاومتی یکــی از اصلی ترین 
راه های خروج از مشــکالت اســت؛ از همین رو شهرداری 
اصفهان تنها شهرداری در ایران اســت که قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی را ایجــاد کرده؛ زیرا اعتقاد داریــم خود اتکایی و 
عدم نیاز به کشــورهای خارج می تواند بلوغ و ابتکار افراد 
را تقویت کند. یکــی از اولویت های شــهرداری اصفهان 
پاکیزگی هوا و رفع آلودگی اســت؛ از همین رو در اصفهان 
سه شنبه های بدون خودرو را در نظر گرفته ایم که همین 
برنامه در فرهنگ سازی مردم برای استفاده از دوچرخه یا 
وسایل نقلیه عمومی بســیار تاثیرگذار بوده است. در پایان 
این برنامه، لوح طالیی مدیریت بــه نباتی نژاد مدیر روابط 
عمومی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهردار اصفهان 

اعطا شد.

اقتصاد مقاومتی 
یکی از اصلی ترین 

راه های خروج 
از مشکالت 

است؛ از همین رو 
شهرداری اصفهان 

تنها شهرداری 
در ایران است که 

قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی را ایجاد 

کرده است

به دلیل ایجاد زیرساخت توسعه و به کارگیری شیوه های نوین مدیریتی انجام شد؛

اعطای نشان طالیی مدیران به شهردار اصفهان

در دومین اجالس سراسری »نشان عالی مدیر ســال« با حضور مدیران و شخصیت های کشوری در مرکز 
همایش های دیپلماتیک وزارت امور خارجه، شــهردار اصفهان به دلیل فعالیت های گسترده و ارزشمند، 

شایسته نشان طالیی مدیران شد.

نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: به این 
نتیجه رسیدیم که پیاده راه سازی چهارباغ در سه قسمت 
انجام شود. احمد شریعتی با اشاره به روند پیاده راه سازي 
چهارباغ عباسی اظهار کرد: سیاست های اصفهان 1400 
در قالب توجه دو چندان به پیاده راه سازی معابر، موجب 
تجربه بسیار خوب پیاده راه ســازی میدان نقش جهان 
شد که کامال به نتیجه رسیده است و با وجود حجم زیاد 
فشارهای موجود، توانست درســتی این رویکرد را ثابت 
کند. وی ادامه داد: احیای دولتخانه صفوی از میدان امام 
علی)ع ( تا چهارباغ عباسی و سی و سه پل از جانب معاونت 
حمل و نقل، عنوان و در کمیســیون حمل و نقل شورای 
شهر بررسی شد و به تصویب رسید. در مجموع با موافقت 
همه به این نتیجه رسیدیم که پیاده راه سازی چهارباغ در 
سه قسمت انجام شود. نایب رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: در بخش اول از میدان امام حســین)ع( تا 
خیابان شــیخ بهایی، در بخش های بعدی به تدریج تمام 
خیابان چهارباغ عباسی و ســپس خیابان سپه پیاده راه 
خواهد شد. البته همه این فرآیند به گونه ای پیش خواهد 
رفت که خیابان های شمس آبادی و باغ گلدسته بتوانند 

بار ترافیکی چهارباغ را به دوش بکشند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
امسال از 25 اســفند ماه عملیات ستاد خدمات سفر آغاز 
می شود، گفت: برآورد ما این است که 15 الی 25 درصد 
به حجم مسافران اضافه می شود؛ به همین منظور آماده 
پذیرایی از مسافران نوروزی هستیم. احمدرضا مصور در 
برنامه تلویزیونی »اینجا اصفهان«، با اشاره به فعالیت ستاد 
خدمات سفر شــهر اصفهان اظهار کرد: بنابر قانون، این 
ستاد زیر نظر استاندار اصفهان است و برنامه های آن با نظر 
معاون استاندار دنبال می شود، همچنین در شهر اصفهان 
نیز شهردار عهده دار این مسئولیت است. وی اضافه کرد: 
تمام دستگاه های خدمت رســان اعم از اورژانس، هالل 
احمر، هتــل داران و خوابگاه داران، آمــوزش و پرورش، 
اتحادیه امالک و شــهرداری با این ستاد مرتبط هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
آماده ســازی شــهر برای نوروز، مقدمات و ویژگی های 
خاص خود را دارد، ادامه داد: در این راســتا از رنگ آمیزی 
جدول ها تا اجرای بیش از 300 طرح مختلف زیباسازی 
در دستور کار شــهرداری قرار دارد. مصور گفت: تا پایان 
15اســفند انجام پروژه های زیباســازی به اتمام خواهد 

رسید و وارد مرحله میزبانی از مسافران می شویم.

 چهارباغ در سه مرحله 
پیاده راه می شود

پیش بینی افزایش 25درصدی 
مسافران به شهر اصفهان

ویژه

رییس نظام پزشکی اصفهان، در پی خطای پزشک در عمل جراحی دست یک 
کودک دو ســاله گفت: در صورت طرح دعوی، برخورد با پزشکان خاطی بعد از 
بررسی هیئت کارشناسی و ارائه نظر آنها مشــخص می شود و البته نظر قاضی 
پرونده که در روند رسیدگی در جلســات نظام پزشکی حضور دارد، بسیار مهم 
خواهد بود. عباســعلی جوادی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به حادثه 

مشابه بیمارستان شاهین شهر و عمل اشــتباه پای یک بیمار در سال گذشته 
اظهار کرد: در آن اتفاق نیز کســی از پزشک خاطی شــکایتی در سازمان نظام 
پزشــکی طرح نکرده بود و به همین خاطر امکان تخمین مجــازات برای این 
پزشک ممکن نیست. وی ادامه داد: در صورت طرح دعوی، برخورد با پزشکان 
خاطی بعد از بررسی هیئت کارشناسی و ارائه نظر آنها مشخص می شود و البته 
نظر قاضی پرونده که در روند رسیدگی در جلســات نظام پزشکی حضور دارد، 
بسیار مهم خواهد بود؛ گرچه در این پرونده هنوز شکایتی از جانب والدین این 
کودک مطرح نشده است. رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان ادامه داد: برای 
شکایت از پزشــکان خاطی دو مرجع وجود دارد: نظام پزشکی و مراجع قضایی 
که هردو امکان بررســی پرونده های پزشــکی را دارند و حتی گاهی اوقات یک 

پرونده، هم زمان در هر دو مرجع مورد بررسی قرار می گیرد. معموال پرونده های 
اینچنینی در مراجع قضایی به پرداخت دیه ختم می شود.

جوادی افزود: در صورت شکایت به خود ســازمان نظام پزشکی، بسته به عمق 
خطا محکومیت های گوناگون صادر خواهد شــد. ایــن محکومیت می تواند از 
توبیخ شــفاهی و درج در پرونده آغاز شــده و تا محرومیت همیشگی از طبابت 
ادامه پیدا کند. برای مثال در صورت بد اخالقی، پزشک تنها به صورت شفاهی 

توبیخ می شود.
جوادی در انتها با اشــاره به اتفاق رخ داده تاکید کرد: در صورتی که والدین این 
کودک در سازمان نظام پزشکی شــکایتی را طرح کنند، شکایت آنها به دقت و 

عادالنه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به دنبال اشتباه در جراحي دست یک کودک در اصفهان؛

جوادی: نظام پزشکی هنوز شکایتی دریافت 
نکرده است

نمایشــگاه توانمنــدی هــای قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص(روز گذشته در گلستان شهدای اصفهان 
افتتاح شــد. به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از ســتاد 
اطالع رســانی یادواره شهید محســن صفوی و شهدای 
مهندس و مهندســی رزمی اســتان اصفهان، نمایشگاه 
توانمندی ها و عملکرد گروه تخصصی قائم)عج( وابسته به 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در گلستان شهدای 
اصفهان افتتاح شد. در این نمایشگاه قرار است سه محور 
تجربه های طراحی و اجرای تونل مکانیزه خط 2 متروی 
مشــهد، مالحظات طراحی و اجرای ســگمنت الیافی 
در حفــاری مکانیزه و تجربه احداث پل های شــهری، با 
نگرشی بر پل های کابلی و مطالعه موردی پل کابلی شیراز 
به نمایش درآمده و برای دانشــجویان، اساتید و فعاالن 
عرصه مهندســی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر در 
کنار این نمایشگاه، کارگاه های تخصصی ویژه مهندسان و 
دانشجویان و اساتید رشته های صنعتی برگزار خواهد شد 
که عالقه مندان می توانند برای شرکت در این کارگاه ها، 
در سامانه اینترنتی بسیج مهندســین استان اصفهان به 
آدرس engbasij-esf.ir ثبت نام کنند.گفتنی است 

این نمایشگاه  تا فردا پابرجاست.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
گفت: از اول سال جاری تاکنون 1400 متکدی از سطح 
شهر جمع آوری شده اســت. مجتبی کاظمی اظهارکرد: 
مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان در سطح شهر به صورت 24 ساعته ماموریت های 
محوله خود را پیگیــری می کند. وی با اشــاره به اینکه 
متاسفانه بیشتر متکدیان شهر اتباع بیگانه هستند، افزود: 
متکدیان اتباع بیگانه از احساسات شهروندان سوء استفاده 
می کنند؛ چرا که با اســتفاده از ایــن تکنیک می توانند 
منبع درآمد خوبی کســب کنند. مدیر پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: کمک های 
بی دریغ شهروندان باعث می شود تا اتباع بیگانه به صورت 
غیرقانونی وارد کشور و سپس شهر شوند و چهره شهر را 
نازیبا کنند. کاظمی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری 
تاکنون 1400 متکدی از سطح شــهر جمع آوری شده 
است، بیان کرد: در حال حاضر یکی از معضالت اصلی این 
مدیریت، چرخه تکراری جمــع آوری و رهایی متکدیان 
در سطح شهر است؛ شــهرداری فقط در امر جمع آوری و 
تحویل متکدیان اقدام می کند و سپس این افراد تحویل 

مرکز »فضیلت« بهزیستی می شوند.

نمایشگاه قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( افتتاح شد

 جمع آوری 1400 متکدی
از سطح شهر

تخلفات شهریافتتاح شورای شهرخدمات شهری

خبر
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

جلد دوم کتاب »سفر عشــق، زیارت پیاده« 
نوشته محسن موسوی گرمارودی توسط نشر 

شاملو منتشر شد.
زیارت پیاده و معصومان، احادیث زیارت پیاده، 
زیارت پیاده نقطه مشترک ادیان و ملل، سیره 
بزرگان، معانی مختلف پیاده و پابرهنه بودن، 
نمونه هایی از زیارت پیاده در تاریخ، باید پیاده 
به ســمت معصومان رفت، زیارت پیاده و نذر، 
احکام پیاده و پابرهنه بــودن، زیارت پیاده در 
ادب پارســی، زیارت پیاده حاکمان در تاریخ 
و شــرط والیت، عنوان فصل های این کتاب 

اســت. این کتاب ادامه  جلد اول کتاب »سفر 
عشق، زیارت پیاده« است که در سال 1393 
به چاپ رســید. در این کتاب سعی شده تا با 
جمع آوری نــکات تاریخــی و روایی زندگی 
معصومان، بــزرگان، اقوام و ادیــان مختلف، 
نشــان داده شــود که زیارت پیاده متعلق به 
امروز، این قرن و یا حتی اسالم یا دین خاصی 
نیست.در جلد نخست این کتاب روایاتی نقل 
شده که نشــان می دهد زیارت پیاده، تاریخی 
به درازای عمر بشــریت دارد یعنی از حضرت 
آدم ابوالبشر آغاز شــده و انبیای بعدی ادامه 
دهنده این راه بوده انــد و همینطور روایات و 
گزارش های تاریخی نشان می دهند که انبیا و 

حتی چهارده معصوم، با آنکه مرکب به همراه 
داشــتند، پیاده به حج  یا مکان های مقدس 
برای زیارت مشرف می شده اند؛ بنابراین زیارت 
پیاده توسلی بوده است که همه  اقوام و ملل در 

طول تاریخ از آن بهره مند می شده اند. 
نویســنده در بخشــی از مقدمه کتاب نوشته 

است: 
امیدواریــم بــه مرور زمــان و بــا پیگیری و 
جمع آوری روایــات و گزارش هــای تاریخی 
در این کتاب ها، بتوانیم مجموعه ای را فراهم 
کنیم که در واقع اســناد زیارت پیاده است تا 
بدانیــم که چرا پیــاده به زیــارت معصومان 

می رویم؟ 

مرغ سرخ شده به همراه نخود فرنگی و پاستا

لبخندک

گوناگون

دور زدن زندگی

مواد الزم: سه عدد پیازچه خرد شده، یک 
دوم پیمانه گشنیز درشت خرد شده،سه قاشق 
غذاخوری روغن زیتون، چهار حبه ســیر خرد 
شده،یک قاشق غذاخوری سرکه،یک دوم قاشق 
چایخوری فلفل پاپریکای دودی،یک قاشــق 
چایخــوری عســل،یک قاشــق چایخــوری 
نمک،یک دوم قاشــق چایخوری فلفل ســیاه 

تازه،۳۴۰ گرم سینه مرغ،۳۴۰ گرم ران مرغ بدون استخوان،یک دوم پیمانه نخود فرنگی،یک 
و یک دوم پیمانه پاستا،یک چهارم پیمانه تربچه خرد شده

طرز تهیه: ابتدا فر را با دمای ۳۷۵ درجه فارنهایت از قبل گرم کنید. ســپس پیازچه، 
گشنیز، روغن ، سیر، سرکه، فلفل پاپریکا، عسل، نمک و فلفل سیاه را در غذاساز بریزید و خوب 
با هم ترکیب کنید تا به شکل خمیر در آید. دو سوم از خمیر آماده شده را روی مرغ بمالید و آن 
را داخل سینی فر بگذارید. به مدت ۲۵ دقیقه داخل فر بپزید تا طالیی و سرخ شود. سپس آن 
را به یک ظرف مناسب انتقال دهید و بگذارید  قبل از برش به مدت ۵ دقیقه در همین حالت 
باقی بماند و خنک شــود. یک ظرف بزرگ بردارید و داخل آن آب بریزیــد. اجازه دهید آب 
بجوشد. یک کاسه آب یخ آماده داشته باشید. نخود فرنگی را به مدت یک دقیقه در آب جوش 

بریزید و سپس به آب یخ انتقال دهید. 
بعد از آن پاستا را بر اساس دستورالعمل موجود روی بسته بندی، بپزید. پاستا را آبکشی کرده و 
به سرعت با باقی مانده خمیر ترکیب کنید. نخود فرنگی ها را به کاسه اضافه کرده و روی پاستا 

مرغ بریزید و سرو کنید . 

 حقایق جالب
 از فصل زمستان)1(

می خواهم برایتــان از هنرها و شــیرین 
کاری هایی بنویســم که خیلــی هم مجاز 
نیســت، مثل الیی کشــیدن. چطور می توانید از بین این همه 
ماشین ویراژ بدهید و خودتان را بین آن دو تا ماشین فسقلی که 

دارند در افق ناپدید می شوند جا کنید؟
 من شــنیده ام که اصال هنر نیســت و خیلی هم جرم اســت. 
بعضی از دوستان هم توی زمستان به فکر سینوزیت های مردم 
هســتند و کاله را یک جوری ســر آدم می گذارند که تا گردن 
پایین می آید. بعضی هایشــان خیلی هم ظاهــر موقر و مودبی 
دارند و آدم تــا روزی که عکسشــان را در روزنامه نبیند باورش 
نمی شود که اینها کاله یک عده را برداشته و سر یک عده دیگر 
گذاشته اند. در یک مورد دیده شده که فرد مالباخته وقتی عکس 
دوست عزیز عشــِق کالهمان را توی روزنامه دیده تازه فهمیده 
علت اینکه چند مدتی اســت همه جا را تار مــی بیند و خیلی 
گرمش است همین کاله پشــمی است که به سرش رفته؛ دسته 
بعد دوســتانی هســتند که داســتان می بافند و به جای حرف 
راســت به خورد خلق ا... می دهنــد. مثال من نویســنده ای را 
می شناسم که هربار نمی رســد مطلب را سر وقت تحویل بدهد 
از این هنر اســتفاده می کند. مثال دفعه پیش وقتی زنگ زدند 
و گفتند مطلب ما کو؟ گفت: »من اینجام! یه موز گرفتم دســتم 
و می خوام ببینــم می تونم این گوریل بزرگــه رو که رفته نوک 
ساختمون بکشم پایین؟ حاال توی این وضع شما می گی مطلب 

من کو؟ این درسته؟ انسانیتتون کجا رفته؟« 
در یک مورد دیگر که به ایشــان زنگ زده شد در حالی که سعی 
می کرد تا وانمود کند موبایلش آنتن نمی دهد، گفت: »اه! برادر 
آدم فضایی شــما چرا اینقدر الغری؟ باید پاچــه بخوری برای 
اســتخونات خوبه! این منظومه شمســیه که داره از ما دور می 
شــه؟! چقدر از ایــن فاصله 
باشــکوهه!« این جور آدم ها 
هم فکر می کننــد که خیلی 
هنرمندند و می توانند بقیه را 
خوب دور بزننــد، البته بعد از 
مدتی زندگی دورشان می زند 
یعنــی امیدواریم کــه بزند و 

انتقام ما را از آنها بگیرد!

سفر عشق، زیارت پیاده

قانون های بی نظیر چربی سوزی)6(
قبل از خواب چیزی نخورید

ســه ســاعت قبل از اینکه بخوابید، هیچ چیزی نخورید. گزینه  بهتر این است که چهار 
ســاعت مانده به وقت خوابتان، یک وعده  پروتئینی بخورید و قبــل از خواب هم دوباره 
یک وعده  فقط پروتئینی مانند شــیک کازئین یا شیک وی، پنیر کم چرب، یا سینه مرغ 

بخورید. 
 شب ها نیتریک اکسید استفاده کنید

نیتریک اکسید )no( ترکیبی است که تمام عروق را گشاد کرده و در نتیجه یک محصول 
چربی سوز عالی به حساب می آید. وقتی آن را قبل از تمرین مصرف کنید، به پمپاژ خون 
و جاری کردن آن در عضالت در حین تمرین کمک خواهد کرد که متابولیسم را افزایش 

داده و عضالتتان بیشتر حجم بگیرند.
این مکمل که بر پایه  آرژنین است، وقتی پیش از خواب نیز مصرف شود موثر واقع خواهد 
شد؛ چرا که می تواند باعث افزایش قابل توجه سطح هورمون رشد )GH( شده و به چربی 

سوزی کمک کند.
۳۰ تا ۶۰ دقیقه پیش از اینکه به خواب شــبانه بروید، با شــکم خالی یــک دوز ۵ تا ۱۰ 

گرمی از مکمل نیتریک اکسید که حاوی کافئین نیست مصرف کنید. 
 وعده های بیشتری در روز بخورید

درســت اســت کالری ها و هورمون ها می توانند تعیین کننده این باشند که بدنتان مواد 
غذایی را درون عضالت شــما ذخیره کند یا چربی؛ اما تناوب وعده های غذایی شما، یا به 
زبان دیگر اینکه چند وعده غذا خوردن شــما در روز، بر متابولیسم یا سیستم سوخت و 

ساز کلی بدنتان تاثیرگذار است مهم می باشد.

نداشاه نوری

در حالی که مردم نیمکره شــمالی زمیــن با برف و 
سرما روبه رو هستند، مردم کشورهایی مانند برزیل و 
استرالیا که در جنوب خط استوا ساکنند به استقبال 
فصل تابستان می روند . پیشنهاد ایده آل ما به شما 
این است که اگر فصل زمســتان را دوست ندارید، از 
نیمکره شــمالی زمین به نیمکره جنوبی آن ســفر 
کنید. با همه این اوصاف، فصل زمستان هم تجربه 

زیبا و دل انگیزی است.
در این گزارش حقایق جالب و کمتر شنیده شده ای 
را درباره فصل ســپیدپوش و سرد زمستان خواهید 

خواند.
۱. در هر زمستان یک سپتیلیون دانه برف بر زمین 
می نشیند. ســپتیلیون رقمی اســت که در سمت 

راست خود ۲۴ صفر دارد.
۲. در بیست و هشتم ژانویه ســال ۱۸۸۷ میالدی 
بزرگ ترین دانه برف تاریخ با ۳۸ سانتی متر عرض و 

بیست سانتی متر ضخامت بر زمین نشست.
 ۳. در نیوزیلند حشــره غول پیکری به نام » ویتا « 
وجود دارد. این حشــره در فصل زمستان منجمد 
می شود و در فصل بهار و با آغاز گرمای هوا دوباره به 

حالت عادی بازمی گردد.
 ۴. بزرگ تریــن آدم برفی جهــان در فوریه ۱۹۹۹ 
میالدی و در ایالت »مین« آمریکا و با ارتفاع ۳۴ متر 

ساخته شد.
 ۵. برآورد شــده که هر کوالک شدید قادر به ریزش 

۳۹ میلیون تن برف است.
 ۶. آلــوی چینی در فصل زمســتان هم شــکوفه 
می دهد؛ از این رو، سمبل امید به آینده در آثار ادبی و 

اشعار مردم چین است.
۷. سرمای زمستان دوبرابر بیشتر از گرمای تابستان 

منجر به مرگ شهروندان آمریکایی می شود.
۸. چیونوفوبیا ) Chionophobia ( فوبیایی است 
که فرد مبتال به آن بــه طرز باورنکردنــی از برف و 

دانه های آن می ترسد.
۹. وقتی یک تپه برفی با ارتفاع ۱۰ اینچ آب می شود 

فقط مقدار آبی به اندازه یک اینچ تولید می کند.
۱۰. در ســال ۱۹۲۱ میالدی در یک شبانه روز در 

ایالت کلرادوی آمریکا  ۱/۸متر برف بارید.
۱۱. هیچ دو دانه برفی شبیه هم نیستند؛ اما همه آنها 

شش ضلعی هستند.
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رسول اکرم)ص(:
خداوند بنده پرهیزکار بی نیاز گمنام را دوست دارد.
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