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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
رییس جمهــور با بیان اینکه همســایگان ما در 
زمینه حل مشــکالت محیط   زیست همکاری 
نمی کنند، گفــت: ظلم ما باعــث قهر طبیعت 
شده است. حجت االســالم حسن روحانی صبح 

دیروز در همایش سراســری مجریان برگزاری 
انتخابــات ۹۶ گفــت: برخی فکــر می کردند 
قطعنامه را در منقل کنار دستشان می اندازند، 

آتش می گیرد و تمام ...

شرمنده مردم نشدیم
روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات96:

بعد از ثبت نــام از کاندیداها برای انتخابات هیئت بســکتبال 
اســتان اصفهان، با نگاهی به اســامی  آنها قابل پیش بینی بود 

رقابت نزدیکی در جریان باشد، پس از رأی گیری ...

به گزارش تسنیم، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی 
کشور گفت: طبق قانون، مســئولیت امنیت انتخابات به عهده 
نیروی انتظامی است. وی گفت: همچنین ناجا یکی از چهار مرجع 
پاسخگویی به استعالمات است. هم در انتخابات مجلس، هم در 
انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات شوراها از مراکز استعالم 
هستیم. نیروی انتظامی سوابق را به خوبی نگهداری کرده است. ما 
موضوع سوءپیشینه را نیز مدنظر داشته و بانک اطالعاتی خوبی 
در این زمینه داریم و اطالعاتمان کامل است. خطایمان نیز کمتر 
بوده، البته ممکن است جاهایی تشابه اسمی وجود داشته باشد 
که بعدها متوجه شده و بالفاصله اصالح و عذرخواهی کرده ایم. 
فرمانده نیــروی انتظامــی تصریح کرد: ســعی می کنیم بانک 
اطالعاتی اســتعالمات را به روز کنیم تا با دقت و سرعت بیشتر 
پاسخگو باشیم. از ماه های گذشــته در جهت تجمیع اطالعات 
حرکت کرده ایم. وی با اعالم اینکه مسئولیت امنیت صندوق ها 
و محل اخــذ رای به عهده نیــروی انتظامی اســت و ما آمادگی 
داریم که بهتر از گذشته عمل کنیم، گفت: کسری نیرو را هم با 
هماهنگی های الزم جبران خواهیم کرد؛ اما این وظیفه را که در 
استان کســری نیرو داریم یا نه، به عهده شورای تامین استان ها 
و فرمانداران و فرماندهان انتظامی گذاشــته ایم که اگر نیاز شد 
نیروی کمکی در اختیارشان بگذاریم. وی درباره برنامه های ناجا 
در چهارشنبه آخر سال گفت: در چهارشنبه آخر سال همه اراذل 
و اوباش شناسنامه دار را جمع می کنیم و اگر برخورد نکنیم، دچار 
مشکل می شویم و در این زمینه باید برخورد شود. سردار اشتری 
تاکید کرد: کارگروهی در شورای عالی امنیت برای افراد آسیب زا 
تشکیل شده که از قبل کنترل می شوند؛ در چهارشنبه آخر سال 
گذشــته از همین تیپ افراد تعدادی را به ورزشگاه ها بردیم و به 
آنها گفتیم همین جا بمانید و ورزش کنید؛ درحالی که بازداشت 
هم نبودند. گفتیم شام هم می دهیم، طوری هم برخورد می کنیم 
که شــکایت نکنند. فرمانده ناجا تاکید کرد: در امنیت با کسی 

تعارف نداریم، چون امنیت، مسئله ساده ای نیست.

دشواری های ریاست داوری در هیئت بسکتبال اصفهان؛

قانونی که دور زده می شود

فرماندار اصفهان خبر داد:
آغاز نام نویسی از داوطلبان 

انتخابات میان دوره ای 
مجلس

والیتی در اصفهان مطرح کرد:
ایران در تولید علم، صاحب 

جایگاه ویژه ای در
جهان است

رییس شورای اسالمی شهر خواستار شد:
طرح های عمرانی شهر

تا 20 اسفندماه
تکمیل شود

رفع تصرف یک میلیون و ۱00 
هزار مترمربع زمین در استان

فرمانده نیروی انتظامی کشور:
اراذل و اوباش شناسنامه دار، چهارشنبه 

آخر سال جمع آوری می شوند 

14

3

20 هتل و 925 کالس درس پذیرای 
مسافران نوروزی بام ایران

7

خبر آخر

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان خبر داد:

در صورت نرسیدن به رشد جمعیتی 2/3درصد؛

15اصفهان زمین گیر می شود

151515

رییس کارگروه سالمت استان اصفهان می گوید: وقتی رشد جمعیتی که هم اکنون در اســتان با آن مواجه هستیم، از 1/6 به 2/3درصد برسد، 
می توانیم به نقاط امیدبخشی دست پیدا کنیم و اگر این رشد محقق نشود، استان را زمین گیر خواهد کرد.
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پیشنهاد سردبیر:
رییس جمهور کمترین فاصله را با رهبری داشته است

عکس روز

»روحانی« در راه اسالم آباد

سفیر جدید ایران در سوریه 
تعیین شده است

مسافرت خارجی مجریان انتخابات 
۹۶ ممنوع شد

تماس بین دولت های
 روحانی و ترامپ تکذیب شد

نظامیــان صهیونیســت به فلســطینی هــا در شــهر الخلیل 
حملــه کردند.تظاهرکننــدگان خواهان جمع آوری ایســت و 
بازرسی های ارتش صهیونیســتی به ویژه در بخش قدیمی شهر 

الخلیل و خروج شهرک نشینان صهیونیست از این شهر بودند.

پاکســتان از امروز تا یازدهم اســفند ماه جاری به ترتیب میزبان 
اجالس کارشناسان ارشد، وزیران خارجه و سران کشورهای عضو 
سازمان همکاری های منطقه ای)اکو( از جمله جمهوری اسالمی 
ایران خواهد بود. حســن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران 
ازجمله عالی ترین میهمانان اجالس ســران اکو در اســالم آباد به 
شمار می رود. این نخســتین تجربه روحانی در زمینه شرکت در 
اجالس ســران اکو به عنوان رییس جمهوری اسالمی ایران است. 
 روحانی برای دومین بار در ســال جاری  به این کشــور همسایه 

سفر می کند.

کمال دهقانی فیروز آبادی نایب رییس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس درباره اینکه آیا ســفیر ایران در ســوریه مشخص شده یا 
نه اظهار کرد: سفیر جدید ایران در سوریه مشخص شده و ظاهرا 
اقدامات الزم بین وزارت خارجه و ریاســت جمهــوری پیرامون 

معرفی وی در حال انجام است.
دهقانی فیروز آبادی افزود: با توجه بــه پروتکل های دیپلماتیک 
الزم در حیطه معرفی وزرا، اقدامات مربوطه باید از ســوی وزارت 
خارجه و دولــت صورت گیرد تا بعد از آن ســفیر مربوطه معرفی 
شود. نایب رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: در 
حال حاضر گزینــه و فرد نهایی برای حضور در ســوریه به عنوان 
سفیر کشورمان مطرح شــده و خبرهایی نیز در گذشته پیرامون 

این فرد وجود داشت.
دهقانی فیروز آبادی در پایان تاکید کرد: امیدوار هســتیم دولت 
هر چه سریع تر در جهت ابالغ حکم ســفیر کشورمان در سوریه 

وارد عمل شود تا اقدامات الزم در این راستا صورت گیرد.

رییس ســتاد انتخابات وزارت کشــور از ممنوعیت مسافرت های 
خارجی مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ خبر داد. علی اصغر احمدی، 
از ممنوعیت مسافرت های خارجی استانداران و فرمانداران سراسر 
کشور خبر داد و گفت: بنا به دستور وزیر کشور تمام مسافرت های 
خارجی اســتانداران، فرمانداران و مجریان ممنوع شد. وی افزود: 
نباید در مردم یأس و ناامیدی به وجود آورد، باید مردم را برای حضور 
در پای صندوق های رای تشویق کرد. باید با دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی کشور در ارتباط باشیم. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: 
باید زمینه حضور همه مردم را فراهم کنیم و مشارکت حداکثری 

فراهم شود.

بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر وجود ارتباط های دیپلماتیک بیــن وزارت خارجه ایران و 
تیم سیاست خارجی دولت جدید آمریکا گفت: هیچ رابطه ای بین 
ایران و آمریکا وجود ندارد و آنچه هم که تاکنون انجام شــده فقط 
درخصوص برجام بوده است. ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار 
داشت: با تمام شدن بحث برجام، تماس های سیاسی هم با آمریکا 
تمام شده است. قاســمی در خاتمه بار دیگر تاکید کرد: هیچ گونه 

تماسی با دولت جدید آمریکا نداریم.

اخبار

سیاست خارجهبرجامدیدگاهواکنش

افکار نیوز: چنــدی پیش یک رســانه اصالح طلب به 
نقل از رییس جمهور نوشــت که روحانی خواســتار 
کاندیداتــوری برخــی چهره  هــای اصالح طلب در 
انتخابات ۹۶ است تا به گفته آنچه از روحانی نقل شده، 
نقش »ضربه گیر« را برای روحانی در رقابت ۹۶ داشته 
باشــند. نقل قول این رســانه از حجت االسالم حسن 
روحانی که تا انتشــار این گزارش تکذیب نشده است، 
در حالی بود که رسانه های اصالح طلب نوشتند منظور 
از گزینه هــای ضربه گیر، امثال پزشــکیان و مطهری 
هستند. علی مطهری تاکنون واکنش قطعی و رسمی 
به این درخواست نداشته، اما مسعود پزشکیان بعد از 
مدت ها ســکوت در مقابل این درخواست، گفت: بنده 

هیچ تصمیمی برای کاندیداتوری ندارم.
پزشکیان در پاسخ به این ســوال که آیا قرار است شما 
با کاندیداتوری در انتخابات ۹۶ نقش ضربه گیر را ایفا 
کنید، می گوید: در دروازه را می توان بست ولی دهان 
مردم را خیر. خیلی حرف هــا را چه اصالح طلب و چه 
غیر اصالح طلب به غلط اشاعه می کنند؛ من کاندیدای 

انتخابات ۹۶ نخواهم شد.

ایســنا :علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی 
از خرید حدود هزار تن کیــک زرد در آینده نزدیک از 
قزاقستان خبر داد و گفت که ۳۰۰ کیلو از این مقدار قرار 
است در ایران به uf۶ تبدیل شده و مجددا به قزاقستان 
فروخته شــود. به این ترتیب این برای اولین بار خواهد 
بود که ایران به جمع کشورهای فروشنده uf۶  در دنیا 

می پیوندد.
صالحی در انتقــاد از برخی برخوردها بــا او در جریان 
مذاکرات هســته ای اظهار کرد کــه بعضی ها فقط به 
خاطر منافع حزبی هر حرفی را می زنند. نمی دانم اینها 
با خانواده  های خود چطور رفتار می کنند. متاســفانه 
این نوع رفتارها ناشــی از برخی مشــکالت اخالقی و 
فرهنگی اســت. وی در مورد برجام گفــت: اگر برجام 
نبود صادقانه و منصفانه بگویم به طور قطع شــرایط 
سخت تری را شاهد بودیم. بنده در زمانی که در وزارت 
امور خارجه مسئول بودم توفیق یافتم برای حضرت آقا 
درباره مشکالتی که داشتیم و چالش هایی که در آینده 
با آن رو به رو  می شدیم گزارشی تنظیم کنم که مورد 

تفقد ایشان قرار گرفت.

پزشکیان:

ضربه گیر
روحانی نمی شوم!

رییس سازمان انرژی اتمی:

اگر برجام نبود به طور قطع 
شرایط سخت تری داشتیم 

وزیر کشور در همایش سراسری مجریان انتخابات ۹۶:

رییس جمهور کمترین فاصله 
را با رهبری داشته است

معاون آسیا ، اقیانوسیه وزارت امور خارجه:

در حال آماده سازی سفر روحانی
 به مسکو هستیم

عبدالرضا رحمانــی فضلی گفت: برخــی دنبال القای 
حاکمیت دو گانه در کشور هستند و مسائل را به گونه ای 
بیان می کنند که بین رهبر و رییس جمهور فاصله است. 
وزیر کشــور افزود: این اقدام یکی از ظلم های سنگین 
است که خداوند آن را نمی بخشــد. بیان این مسائل به 
نفع چه کسی است؟ رییس جمهور فردی است که چه 
پیش از انقالب چه پس از انقــالب کمترین فاصله را با 
رهبری داشته اســت. وی در ادامه خطاب به فرمانداران 
و بخشداران اظهار کرد: شما باید این مسائل را صریحا به 
مردم منتقل کنید که این دوگانگی وجود ندارد. وظیفه 

ما تبعیت از والیت است.
 رحمانی فضلی خاطرنشــان کرد: رسانه های خارجی، 
برخی ناآگاهــان و برخی افــراد در داخل کشــور که 
تحلیل هــای اشــتباه دارنــد دنبال تقویت احســاس 
نارضایتی، القای یأس و ناامیــدی، ناکارآمد جلوه دادن 
دولت، القای حاکمیت دوگانه، لطمه زدن به وحدت ملی، 
تضعیف مشــروعیت و مقبولیت دولت، تقسیم مردم به 

انقالبی و غیرانقالبی و عدم مشارکت فعال مردم هستند.

ابراهیم رحیم پور معاون آســیا، اقیانوســیه و مشترک 
المنافع وزارت امور خارجه کشــورمان دیروز در حاشیه 
مراسم بزرگداشــت شــهدای وزارت خارجه در جمع 
خبرنگاران درباره سفر حســن روحانی به مسکو با بیان 
اینکه این سفر در اوایل سال آینده انجام می شود، گفت: 
تاریخ دقیق سفر را دفتر رییس جمهور اعالم می کند. وی 
اظهار داشت: در تدارک یک سفر خوب به مسکو هستیم 
و مدت هاســت که این مذاکرات در حال انجام و اسناد 
این سفر در حال آماده سازی است. رحیم پور با ذکر این 
نکته که سفر در مقطع بسیار مهمی انجام می شود و در 
تحوالت بین المللی، منطقه ای و دوجانبه ما در پیک و اوج 
روابط با روسیه از جهت همه مسائل اقتصادی، سیاسی و 
منطقه ای هستیم، خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید 
بحث منطقه ای خیلی مهم اســت و فعل و انفعاالتی که 
در اطراف مــا رخ می دهد و تاثیرگذاری در ســوریه این 
مناســبات را ایجاب می کند.معاون ظریف اضافه کرد: 
امیدواریم همکاری هایی که در دو سال اخیر در سوریه 

داشته ایم به نتیجه برسد.

حمله نظامیان صهیونیست
به فلسطینی ها در الخلیل

کافه سیاست

بین الملل

در ادامه گزیده ای از سخنان رییس جمهور را می خوانید:
 بعضی حوادث را نیز در برخی استان ها داشتیم مانند مسئله 
محیط زیســت و ریزگردها که به تبع آن مشکالت دیگری به 
وجود آمده اســت؛  اما مردم، فهیم، صبور و قدردان هستند و 

مسئوالن نیز پرتالش مشکالت را حل کرده و می کنند.
 در اهواز گفتم مشــکالتی که در طول ۵۰-۴۰ سال گذشته

 به وجود آمده، ظرف یک یا دو سال حل نخواهد شد.
 متاســفانه برخی از ما با طبیعت جنگیدیم، طبیعت صبور 
است، اما صبر طبیعت هم زمان دارد. وقتی ما به طبیعت ظلم 
می کنیم، زمین را آلوده کرده، حق آبــه تاالب ها را نمی دهیم 
و از سوی دیگر همســایگان ما هم در این مسیر با ما همکاری 
نمی کنند، نتیجه اش قهر طبیعت اســت. ظلم مــا باعث قهر 

طبیعت شده است.
  اساس حل کار، توبه است، توبه یعنی بازگشت به طبع صحیح 
و طبیعت سالم. توبه یعنی بازگشت به قانون و نظم که اول باید 

تصمیم بگیریم، توبه کنیم؛ بعد عمل صالح انجام دهیم.
  ما ماشــین فرســوده و آلوده و وســایل گرم کننده خانه ها 
را داریم، هــوا را آلوده می کنیــم و با هوای ســالم و طبیعت 
می جنگیم، بعد با کمی سرما همه این دودها به سمت ریه های 

ما بر می گردد. در این شرایط چه کار باید کنیم؟

 امسال کمی غم و غصه و نگرانی بیشتر بود، امیدواریم که در 
عید نوروز جبران شود؛ خوب است که با مردم قدری با مهربانی 
برخورد کنیم. بگذاریم این حوادث و غــم و غصه هایی که بود 
جبران شود؛ حوادثی چون موضوع قطار، ساختمان پالسکو، از 
دست دادن عزیزانمان و همه اینها دست به دست هم داد تا عید 
نوروز که سرآغاز طبیعت و شــروع دوباره زندگی است فرصت 
خوبی باشد تا مردم لبخند بزنند و باید بگذاریم که همه در کنار 
هم باشند تا غم ها و غصه های گذشــته جبران شود و مردم با 

نشاط بیشتر سال جدید را آغاز کنند.
 تا زمانی که امنیت نباشد کسی به فکر رقابت انتخاباتی نخواهد 
بود؛ چرا که اینها فرامادی اســت و مســائل درجه اول، مسائل 
پایه ای هستند که باید انجام بگیرد. خداوند نعمت امنیت را بر ما 
ارزانی داشته و لطف خداوند شامل حال ما شده است و من اینجا 
از همه نیروهای امنیتی، مرزبانی، انتظامی و نیروهای مســلح 
تشــکر می کنم که کارهای بزرگی انجام دادند. ولی اساس این 
مسئله به وحدت، انسجام و سرمایه های اجتماعی برمی گردد 

که باید به این مسئله توجه داشته باشیم.
 اگر ۱۰ برابر این میزان ما نیروی امنیتی و نظامی درست کنیم 
و سالح هایمان ۱۰۰برابر شــود؛ اما خدای نکرده میان اقوام و 
مردم ما شکاف و اختالف باشــد و اعتمادها از بین برود امنیت 

نخواهیم داشــت. مگر در آمریکا آن همه ابــزار امنیتی وجود 
ندارد؟ آیا توانستند امنیت خودشــان را حفظ کنند؟ این همه 
حوادثی که آنها در ماه ها و سال های اخیر پشت سرگذاشتند و 
یا در منطقه ما در آنجاهایی که امنیت وجود ندارد آنها این همه 

تجهیزات و اسلحه ندارند؟
  بزرگ ترین ســرمایه ما ســرمایه اجتماعی است، در بخش 
سیاسی چه سیاســت داخلی و چه سیاست خارجی، اتکای ما 
به سرمایه اجتماعی و اعتماد اســت؛ اینکه مردم به حکومت و 
مســئولین اعتماد نداشته باشــند، اینها خوب نیست. برخی 
نمی دانند و وقتی می خواهنــد از دولت انتقاد کنند کل اعتماد 
عمومی را زیر ســوال می برند که این خیانت به کشــور و نظام 

محسوب می شود.
 همه ما با هم برابریم و کشــتی نشینان یک کشتی هستیم؛ 
همه عضو یک جامعه هســتیم، در یک خانواده هستیم، چرا 
مذهب بخواهد بین ما اختالف ایجاد کند. همه ما مســلمانیم 
و مطیع امر خدا هستیم . مسائل سیاســی برای رقابت خوب 
است. انتقاد برای پیدا کردن راه حل، رفع نقص ها و نصیحت ها و 
دلسوزی ها خوب است، اما نباید بگذاریم کینه و اختالفی ایجاد 

شود.
 من خوشــحالم که خدمت ملت ایران اعــالم کنم که دولت 

نسبت به قول هایی که به مردم داده شرمنده نبوده است.
 به محض اینکه اولین هواپیمای نو وارد کشــور می شــود، 
نوشته هایی می نویسند که من نمی دانم چه ذهنیتی دارند، البته 

فکر می کنم که اینها از نو شدن بدشان می آید.
 هنر دیپلماسی باز کردن پیچ های سخت است، بعضی ها فکر 

می کنند که باید مشت گره کرد و داد زد. 
}درباره منشــور حقوق شــهروندی{: از همه مســئولین، 
اســتانداران، فرمانداران و بخشــداران می خواهم که حقوق 
شهروندی را پایه اصلی برای اعمال، رفتارها و تعاملشان با مردم 
قرار دهند. مردم باید احساس کنند که حقوقشان مورد احترام 

است.
 وحدت با احترام درست می شــود و انشقاق و تفرقه در کشور 

به وجود می آید.
 افتخار ما این اســت که بعد از برجام توانستیم از سانتریفیوژ

 IR ۸  که ۲۰ برابر ســانتریفیوژهای فعلــی فعالیت می کند، 
اســتفاده کنیم . در حال حاضــر گاز به آن تزریق شــده و کار 
می کند، ما در امور هســته ای به تجارت جهانی رسیده ایم و با 

دنیا معامله  می کنیم.
 چیزی که از دید ســازمان های بین المللی برای ما جرم بود، 
امروز انجام می دهیم؛ آب سنگین تولید می کنیم، محموله اول 

آب سنگین را به آمریکا و محموله دوم را به روسیه فروختیم.
 اصال فرض کنیم برجــام کاری نکرده و تحریم هــا را از بین 
نبرده اســت، اما قطعنامه های فصل هفتم شــورای امنیت را 
بدون اینکه حتی یک ســاعت آن را اجرا کنیم، برای اولین بار 
در تاریخ سیاسی ایران لغو کرده است؛ هیچ کشوری نبوده که 
او را به فصل ۷ منشور سازمان ملل بکشانند و قطعنامه علیه او 
تصویب کنند؛ مگر اینکه یا آن کشور را سرنگون کرده یا جنگ 

بر او تحمیل کرده اند.

رییس جمهور با بیان اینکه همسایگان ما در زمینه حل مشکالت محیط   زیست همکاری نمی کنند، گفت: ظلم ما باعث قهر 
طبیعت شده است. حجت االسالم حسن روحانی صبح دیروز در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ گفت: 

 شلیک یک موشک برخی فکر می کردند قطعنامه را در منقل کنار دستشان می اندازند، آتش می گیرد و تمام می شود.
به کشتی جنگی عربستان

بارزانی بر آتش تفرقه می دمد

منابع یمنی از اصابت یک موشــک به کشــتی جنگی 
ائتالف سعودی در سواحل استان الحدیده واقع در غرب 

یمن خبر دادند.
به گــزارش پایگاه خبــری »الیمــن الیوم«یک منبع 
نظامی یمن گزارش داد که یگان موشکی ارتش یمن و 
کمیته های مردمی وابسته به انصارا... یک فروند موشک 
را هنگامی به سمت کشــتی جنگی عربستان شلیک 
کردند که این کشتی تالش می کرد به سواحل منطقه 

الخوخه در استان الحدیده نزدیک شود.
منبع یمنی می گویند که موشک دقیقا به هدف مورد 
نظر اصابت کرده است. چندی پیش یمن موفق شد یک 
فروند ناوچه ساخت فرانسه عربستان را در سواحل غربی 
یمن هدف قرار بدهد و آن را دچار آسیب جدی کند به 
طوری که عربستان آن ناوچه را به ساحل جده انتقال داد 

و از کار خارج کرد.
همزمان با این خبر، منابع نظامی در یمن اعالم کردند 
که پدافند هوایی عربستان یک جنگنده اف-۱۶ وابسته 
به ائتالف عربســتان را در جبهه نجــران )جنوب غرب 

عربستان( هدف قرار داده و ساقط کرده اند.

مســعود بارزانی، رییس اقلیم کردســتان عــراق در 
گفت وگویی با روزنامــه آلمانی »فرانکفورتر آلگماینه« 
بار دیگر بر برگزاری همه پرســی برای استقالل منطقه 

خودمختار کردستان از دولت مرکزی عراق تاکید کرد.
 رییس اقلیم کردســتان عراق گفت: چنیــن اقدامی

 »حق طبیعی و خدادادی خلق کرد  است.«
مســعود بارزانی در این مصاحبه مطبوعاتی همچنین 
تصریح کرد که سوریه و عراق دیگر به عنوان کشورهای 
واحد وجود ندارند بلکه عمال تجزیه شده اند و »مرزهای 
رسمی این کشورها بی معنی شــده  و به گذشته تعلق 
دارند.« رییــس اقلیم کردســتان عراق از تابســتان 
۲۰۱۴، بارهــا برگزاری همه پرســی برای اســتقالل 
این منطقه از دولت مرکزی عراق را طــرح کرده اما به 
گفته خودش، تاکنون فرصت مناسبی برای این اقدام 
پیش نیامده اســت. بارزانی در مصاحبه با »فرانکفورتر 
آلگماینه« از رجب طیب اردوغــان، رییس جمهوری 
ترکیه به نیکی یاد کرد و به کردهای ســوری هشــدار 
داد، به حساســیت های دولت ترکیه اهمیت دهند.به 
اعتقاد بارزانی، اردوغان »شجاعت به خرج داده« و تنها 
سیاستمدار ترکیه است که می تواند بین ترکیه و کردها 

صلح  برقرار کند.

روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات۹۶:

شرمنده مردم نشدیم

محرمانه
قالیباف-احمدی نژاد؟!

چرا قاسمی ریشش را 
نتراشید؟

روزنامه قانون روایتی از دیدار قالیباف و احمدی نژاد منتشر کرده و مدعی شده 
شهردار تهران طی روزهای گذشــته براي دیدار با احمدي نژاد که چند روزي 
است در مشهد به سر مي برد، به دیارکودکي خود رفته است. قالیباف به محل 
اقامت احمدي نژاد در هتل پنج ستاره  و بین المللي کوثرناب که از گران ترین 
هتل هاي مشهد است، رفته و دیداري چندساعته با یکدیگر داشته اند. بنا به 
گفته برخي، تلفن های هتل نیز براي مدتي از دســترس خارج مي شوند ولي 
از محتویات دیدار،خبري به بیرون درز نمي کند. این خبری اســت که بازتاب 
زیادی در خبرگزاری ها داشت. قانون در همین رابطه نوشت: نباید تعجب کرد 
که قالیباف و احمدي نژاد که روزگاري دســت بر یقه یکدیگر داشتند، امروز با 
یکدیگر براي ایستادن مقابل قشري دیگر، عهد اخوت ببندند. شاید قالیباف 
نیز دانسته که احمدي نژاد از لحاظ مدیریتي و رویکرد، هرچه باشد از مدعیان 
اصولگرایي بیشتر برسرحرف خود مي ایســتد و راحت تر مي شود در مسائل 

هم راستا، به او اعتماد کرد.

خبرآنالین: سعید قاســمی از فرماندهان زمان جنگ، اخیرا در یک گفت و 
گوی تصویري که در شبکه هاي مجازي منتشر شده، پس از پنج سال درباره 
قولی که داده بود، توضیحاتی داده و گفته:  بارها اعالم شد که چرا سعید قاسمي 
ریشش را نزد. قســم یاد کرده بودم که اگر دخترک-فائزه هاشمی- را زندان 
بیندازند، ریشم را بزنم که معروف است و همه جا هم منتشر شد و همه مي دانند 
که من این حرف را زده ام، وقتي او را به زندان انداختند، تصمیم گرفتم همین 
کار را هم بکنم، یک دفعه دیدم حکم سیستم قضائي درباره این فتنه گر چیست. 
یعني کســي که به باالترین شــخصیت نظام بي احترامي مي کند، نظام را به 
چالش کشیده و یکي از لیدرهاي کودتاست، حکمش در هر نظامي به نظر شما 
چیست؟ براي این دختر خانمي که فتنه گر بود و فحاش نسبت به رهبري، چه 
حکمی درنظر گرفته شد؟ چون همین حاال هم کلمات زشت نسبت به رهبري 
به کار مي برد، صوت هایش هم بعضا منتشر مي شود، قوه قضائیه چقدر براي او 

حکم برید؟ من هم یک مقدار ریشم را به اندازه شش ماه کوتاه کردم!

هنر دیپلماسی 
باز کردن پیچ های 

سخت است، 
بعضی ها فکر 

می کنند که باید 
مشت گره کرد و 

داد زد

قرار دادن سپاه در لیست 
تروریست ها، به نفع آمریکا نیست 

وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران در ارتباط با تالش 
آمریکا برای تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اظهار کرد: این 

تحرکات آمریکا هیچ گاه منفعتی برای آنها نداشته است. 
ظریف در پاسخ به سوالی در ارتباط با تالش  آمریکایی ها جهت قرار 
دادن سپاه پاسداران در لیســت گروه های تروریستی، گفت: این 
تحرکات آمریکا هیچ گاه منفعتی برای مردم آمریکا و آمریکایی ها 
نداشــته و در واقع تمام دنیا اذعان دارند که سپاه پاسداران در برابر 
گروه های تروریســتی تکفیری و داعش بیشــترین حمایت را از 
کشورهای همســایه داشته اســت. وی ادامه داد: هرگونه حرکتی 
علیه این نیرو صرفا باعث روشن تر شــدن ماهیت کسانی می شود 
که این کار را می کنند. اینگونه حرکت ها به نفع آنها نیست و تاثیری 
نخواهد داشت. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در برابر سوال 
یکی دیگر از خبرنــگاران که از او در ارتباط بــا اظهارات ضدایرانی 
برخی از مقامات ترکیه علیه ایران پرســید، گفــت:  افراطی گری 
برای هیچ کسی منفعت ندارد. دامن زدن به دیدگاه ها و موضوعات 
فرقه گرایانه به ســود هیچ کس نیست. منطقه ما نیازمند همکاری 

است.
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پیشنهاد سردبیر:
بازار خودرو اندکی تکان خورد

قاب روزيادداشت

رییس کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس گفت: 
همســان ســازی حقوق یک میلیون و 600 هزار بازنشسته در 
کشــور از اولویت های مجلس شورای اســامی در بودجه سال 

96 است.
غامرضا تاجگردون در جمع مردم گچســاران افزود: بیش از 2 
میلیون و 200 هزار بازنشسته در کشــور وجود دارد که حقوق 
یک میلیون و 600 هزار نفر از آنها زیر 20 میلیون ریال اســت.

وی بیان کرد: حقــوق افرادی کــه کمتــر از 20 میلیون ریال 
تاکنون دریافتی داشته اند در سال 96 افزایش می یابد. نماینده 
مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اســامی ابراز کرد: 
حقوق بازنشســتگان در بخش های مختلف ناکافی است که با 
اجرای این مصوبه در سال آینده مشکات این بخش تا حدودی 

جبران خواهد شد.

روســیه به ایران پیشــنهاد کرده که کارخانه تولید مشــترک 
هواپیمای دو موتــوره توربوکــراپ ایلیوشــین 2-۱۱۴ برای 
مســیرهای داخلی در ایران راه اندازی شــود.یک منبع آگاه در 
ســازمان هواپیمایی کشــوری ایران تایید کرد که یک ایرالین 
ایرانی قصد خود را بــرای خرید یا اجاره هواپیمای ســوپرجت 

۱000 سوخو از روسیه اعام کرده است.
این منبع آگاه بدون اشاره به زمان سفر مذاکره کنندگان روس 
به تهران گفت، کل این قرارداد در زمان ســفر مذاکره کنندگان 
روس به ایران روشــن خواهد شــد. وی افزود: »ایــران منتظر 
ســفر هیئت روســی به این کشــور برای مذاکره با نمایندگان 
 ســازمان هواپیمایی کشــوری اســت. خرید یا اجاره احتمالی 
سوپرجت های ۱00 و تجهیزات خدمات فنی و قطعات هواپیما 
نیز جزو دســتور مذاکرات است. پس از مشــخص شدن نتیجه 

مذاکرات، تکلیف این قرارداد روشن خواهد شد.«

وزیر امور اقتصادی در حاشــیه همایش گزارشگری مالی گفت: 
حقوق بازنشســتگانی که از محــل خزانه بود، پرداخت شــده 
اســت. علی طیب نیا در حاشیه همایش اســتاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی و نقش آن در ارتقای شــفافیت بازار مالی در 
پاسخ به این ســوال مبنی بر اینکه خزانه داری کل کشور اعام 
کرد، حقوق و پاداش کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری 
را تا پایــان بهمن ماه واریز کرده اســت، در حالــی که برخی از 
بازنشستگان لشکری عنوان می کنند، هنوز دریافتی نداشته اند، 
اظهار داشــت: در این رابطه اطاعی ندارم و باید از خزانه داری 
کل کشور پرســید، تا جایی که مطلع هســتم، حقوق و عیدی 
بخش هایی از بازنشســتگان که مربوط به خزانه داری می شود، 
پرداخت شــده اســت.   وی ادامه داد: برای اطاع بیشتر در این 

رابطه، اطاع رسانی خواهیم کرد. 

در حالی به روزهای پایانی ســال نزدیک می شویم که گزارش ها از 
روند بازار خودرو، حاکی از رونق نسبی معامات است.

بازار خودرو کمی تکان خورد؛ ایــن موضوع را برخی از فعاالن بازار 
عنوان می کنند. آن طور که فعاالن بازار خــودرو عنوان می کنند، 
یکی از دالیل رونق معامات، عرضه خودروهای مدل96 است. بنا 
به اظهارنظرهای آنها، مراجعه مشتری ها به بازار در طول یک ماه و 
نیم گذشته به دلیل عرضه خودروهای مدل96 افزایش پیدا کرده 
و همین امر، بازار خودرو را تا حدی تکان داده اســت. با این وجود، 
انتظار می رفت که در ایام پایانی ســال و شب عید، حال بازار بیش 
از این خوش شــود. فعاالن بازار خودرو عنوان می کنند در صورتی 
که خودروهای مدل 96 عرضه نمی شــد، بــازار خودرو همچنان 
در رکود به ســر می برد. در این شرایط، بررســی روند قیمت ها در 
بازار خودرو نشــان می دهد در طول یکی، دو هفته گذشته تقریبا 
قیمت ها هیچ تغییری نکرده و ثابت بوده اســت. به این ترتیب، در 
حال حاضر پراید SE ۱۱۱ سفید با قیمت 2۱ میلیون و 500 هزار 
 تومان در بازار به فروش مــی رود. همین خودرو در رنگ های دیگر

 ۱00 هزار تومان گران تر و 2۱ میلیــون و 600 هزار تومان قیمت 
دارد.پرایــد SE ۱3۱ بنزینی نیــز در بازار با قیمــت 2۱ میلیون 
تومان به فروش می رود. قیمت پراید SE ۱3۱ پایه گازسوز نیز 22 
 ۱۱0 MVM S ،میلیون و 600 هزار تومان است. از ســوی دیگر
کامفورت با قیمت 28 میلیون و 200 هزار تومان، تیبا SX سفید 
رنگ با قیمت 25 میلیون و 200 هزار تومان و تیبا2 هاچ بک EX با 

قیمت 27 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می رود.
 EF7 حدود 28 میلیون و ۴00 هزار تومان و سمند SE ســمند
حدود 3۱ میلیون و 900 هزار تومان اســت. پژو ۴05 نیز با قیمت 

29 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رود.

ظاهرا شرکت آریان خودروســازان طوس در نظر دارد در آینده ای 
نزدیک یک خودروی شاســی بلند گمنام چینی به نام یما تی 70 

)YEMA T70( را به بازار ایران بیاورد. 

حقوق بازنشستگان
همسان سازی می شود

روسیه به ايران پیشنهاد ساخت 
هواپیما داد

بی اطالعی طیب نیا از پرداخت 
حقوق بازنشسته های لشکری

بازار خودرو اندکی تکان خورد

مدير امور دام جهاد کشاورزی اصفهان:

قیمت ها در بازار گوشت اصفهان متعادل می شود

شاسی بلند زيبای چینی، به زودی 
در جاده های ايران 

به گزارش روابــط عمومی، مدیرعامل شــرکت گاز 
استان اصفهان به همراه معاونان و تعدادی از مدیران 
خود، بــه مناطق جنوبی اســتان رفتنــد و وضعیت 

گازرسانی به این مناطق را مورد بازرسی قرار دادند.
ســید مصطفی علــوی، در این ســفر بــا فرماندار 
شهرســتان شــهرضا دیدار کرد و گفت: عدم وصول 
کامل مطالبات گاز بها در ســطح استان موجب شده 
که نقدینگی شرکت تامین نشــده و با مشکاتی در 
رابطه با پرداخت بدهــی ها به پیمانــکاران مواجه 
شــویم. وی با اشــاره به اینکه گازبها، دین مردم به 
دولت اســت گفت: تعداد محدودی از مشترکان در 
پرداخت گازبها تأخیر داشــته اند که امید داریم این 

مشکل نیز با همکاری مردم برطرف گردد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، در خصوص 
گازرســانی به دشــت مهیار افزود: گازرســانی این 
شهرک تکمیل شــده اما برخی از واحدهای صنعتی 
واقع در آن ســهم خــود را  در گازرســانی پرداخت 

نکرده اند.
مهنــدس علوی، با بیــان اینکه برای گازرســانی به 
منازل مسکونی خارج از محدوده گازرسانی، فقط با 
مجوز سازمان جهاد کشــاورزی می توان اقدام نمود 
گفت: رعایت قانون برای همه الزامی اســت چناچه 
واحد مســکونی خارج از محدوده بوده و مجوز جهاد 
کشاورزی را نیز اخذ نکرده باشــد، امکان تامین گاز 

آن وجود ندارد.
 وی با اشــاره به اینکه روســتای هوک تنها روستای 
گازرسانی نشــده در شهرســتان شهرضاست بیان 
داشــت: به زودی موضوع گازرســانی به این روستا، 
شهرک صنعتی امیر کبیر و شیخ بهایی مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.
در ادامه فرماندار شــهرضا ضمن تشــکر از اقدامات 
شــرکت گاز در ارائه خدمات گازرســانی، خواستار 
همکاری و مدارای بیشــتر برای وصول مطالبات شد 
ضمن اینکه به همه مردم شریف منطقه بر پرداخت 

به موقع گاز بها نیز تاکید نمود.
گفتنــی اســت، درادامه ایــن دیدار گازرســانی به 
مجتمــع  دامــداری قصر چــم، روســتای هوک، 
شــهرک  صنعتی امیر کبیر،  گلخانه های نهالستان 
شهرداری، کارخانه  آســفالت، کشتارگاه ها  و مراکز 
 دامپروری  شهرســتان شــهرضا نیز مورد مذاکره و

بررسی قرار گرفت.

در ديدار با فرماندار شهرضا عنوان شد؛

حمايت و مساعدت شرکت گاز 
با واحدهای صنعتی شهرضا 

ويژه

تســنیم: با اجرای حکم قضائــی، قطعه زمینــی به متراژ 
۱۱0 هکتار در مجاورت نیروگاه اصفهان و در شهرســتان 
شاهین شــهر ومیمه به ارزش حــدود ۱20 میلیارد تومان 
رفع تصرف شد. این لکه عظیم شهری واقع در پاک 292۴ 
شهرستان شاهین شهر و میمه در مجاورت نیروگاه اصفهان 
با مطرح شدن شکایت در محاکم قضائی از سال 9۱ منتج به 

قلع و قمع زمین و رفع تصرف شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اقدامات 
انجام شده در اســتان به منظور رفع تصرف از اراضی ملی و 
دولتی گفت: خوشــبختانه با وجود یگان حفاظت از اراضی 

سازمان ملی زمین و مسکن در استان و آغاز به کار این یگان 
از اوایل ســال 95 بیش از 350 هکتار از اراضی ملی داخل 
محدوده و حریم شهرها تاکنون در سطح استان رفع تصرف 
شــده که از جمله آن رفع تصرف ۱۱0 هکتار زمین واقع در 
بختیار دشت از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه است 
که روز گذشته حکم قلع بنا با حضور کلیه عوامل اجرایی به 
اجرا درآمد. حجت ا... غامی با توجه به زمان بر بودن اجرای 
احکام در این زمینه اظهار داشت: با ارائه اولین دادخواست 
علیه متجاوزان با ورود دســتگاه قضــا رأی توقف عملیات 
صادر می شود که متاســفانه این متصرفان به صورت شبانه 

و در زمان تعطیات با کاشــت درخت و احداث بنا و استخر 
در این اراضی نســبت به تثبیت تصرف خود بر زمین اقدام 
می کنند و در این مورد چندین بار عملیات ساخت، متوقف 
و اخطارهای قبلی به متصرف اباغ و نتیجه ای حاصل نشده 

و در نهایت عملیات تخریب با حکم قضائی به اجرا درآمد.
مدیــرکل راه وشهرســازی اســتان اصفهان در پاســخ به 
 چگونگی اخذ مجوزها بــرای دریافت انشــعابات آب، برق 
و ... در این اراضی بیان کرد: متاســفانه در سال های گذشته 
دستگاه های خدمات رسان با ارائه ناچیزترین اسناد از قبیل 
قباله و یا قولنامه عادی اقدام بــه صدور مجوز می کردند که 
خوشبختانه با هماهنگی های انجام شــده این اتفاق دیگر 
نخواهد افتاد و دســتگاه های خدمات رســان با ارائه مجوز 
کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و طی مراحل 

قانونی نسبت به مجوز اقدام خواهند کرد.
ســرهنگ عبدا... علیان فرمانده یگان حفاظــت از اراضی 
ســازمان ملی زمین و مســکن در اســتان اصفهان گفت: 
نیروهای این یگان در2۴ شهرستان استان اصفهان از اراضی 
ملی و دولتی در ید یگان حفاظت و بــا گزارش تعرضات به 
این اراضی نســبت به رفع تصرف آن برابر ضوابط قانونی و با 

اجرای رأی دادگاه اقدام می کنند.
رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان شــاهین شهر و 
میمه نیز با توجه به ارزش ریالی این زمین متصرف شــده 
اظهارداشت: این زمین با یک میلیون و ۱00 هزار مترمربع 
به ارزش حدود  ۱20 میلیــارد تومان رفع تصرف و به دولت 

بازگردانده شده است. 
حمیدرضا فاح گفت: در شهرســتان شاهین شهر و میمه 
با وجود 6 شــهر گز، گرگاب، الیبید، وزوان، شــاهین شهر 
و میمه 5 پرونده دیگر در محاکم قضائی در دســت بررسی 
است که ان شاءا... به زودی با صدور حکم قضائی، این احکام 

نیز اجرایی خواهند شد.

با وجود يگان 
حفاظت از اراضی 

سازمان ملی زمین و 
مسکن در استان و 

آغاز به کار اين يگان 
از اوايل سال 95  

بیش از 350 هکتار 
از اراضی ملی داخل 

محدوده و حريم 
شهرها تاکنون در 
سطح استان  رفع 
تصرف شده است

مديرکل راه و شهرسازی اصفهان خبر داد:

رفع تصرف یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع زمین در استان

مديرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از رفع تصرف يک میلیون و ۱00 هزار مترمربع زمین در استان 
اصفهان خبر داد.

سقف معافیت حقوق کارکنان از مالیات تا 500 هزار تومان دیگر افزایش 
یافت تا در مجموع شــش میلیون تومان دیگــر از دریافتی یک کارمند 
در طول یک سال مشــمول مالیات نباشد. براســاس ماده )8۴( قانون 
مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه مشموالن 
مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ســاله در قانون بودجه ســنواتی 
مشخص می شود. براین اســاس دولت در الیحه بودجه ساالنه پیشنهاد 
معافیت ســقف حقوق از مالیات را ارائه می کند که در نهایت با تصویب 
مجلس در قالب قانون بودجه برای ســال مربوطه اجرایی می شــود. در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس، دیروز،  
نمایندگان رسما مصوب کردند که سقف معافیت 500 هزار تومان دیگر 
افزایش یابد، بنابراین میزان آن از یک میلیون و 500 تومان در هر ماه که 

در الیحه پیشنهاد شده بود به دو میلیون تومان افزایش یافت.

براســاس آخرین اطاعات دریافتی از سامانه مســکن مهر و مقایسه 
جدول  واحدهای فاقد متقاضی )9 بهمن ماه امســال(  و مقایسه آن با 
آمار تا پایان اردیبهشــت  95، میزان واحدهای بدون متقاضی با 5520 
واحد کاهش، از ۱۱7 هزار واحد به ۱۱ هزار و ۴80 واحد رســیده است.

این بدان معناست که در مدت یاد شــده برای 5520 واحد، متقاضی 
جدید ثبت نام شــده اســت. مطابق آمار 60 هــزار و 7۱2 واحد بدون 
متقاضی مربوط به شهرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت، 9۴8۴ واحد 
در شــهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و ۴۱ هــزار و 28۴ واحد نیز در 

شهرهای جدید هستند.
همچنین از این تعداد  68309 واحد قرارداد سه جانبه، 273۱5 واحد 
تعاونی ها، ۱5۴66 واحد خودمالکی و 390 واحد بافت فرســوده فاقد 

متقاضی هستند.

6 میلیون ديگر از حقوق
معاف از مالیات شد

5500 مسکن مهر 
بدون متقاضی فروش رفت 

اخبار

سوژه روز

در جلسه کمیته توسعه 
صادرات  اتاق بازرگانی 
مطرح شد؛

افت صادرات 
اصفهان 

مسئول کمیته توســعه صادرات اتاق اصفهان 
در خصوص کاهش صادرات اســتان اصفهان 
در سال های اخیر، گفت:  باوجود مطرح شدن 
حمایت های صادراتی متاســفانه شــاهد افت 

صادرات در سال های اخیر استان بوده ایم.
حمیدرضا مومنی در بیســتمین جلسه کمیته 
توســعه صادرات  اتاق بازرگانی اصفهان، عدم 
ثبات نــرخ ارز، باال بــودن قیمت تمام شــده 
کاال و همچنیــن بی ثباتی روابط سیاســی را 
از عوامل مهــم و تاثیــر گذار بــر کاهش امر 

صادرات اســتان اصفهان دانســت و افزود: با 
توجه به وجود این مشــکل، بر آن شــدیم که 
طی جلسه ای مشــترک با ســه کمیته دیگر 
شامل کمیته صنایع معدنی کمیسیون معادن، 
کمیته رفع موانع ســرمایه گذاری کمیسیون 
حمایت از ســرمایه گــذاری و کمیته خدمات 
فنی مهندسی کمیســیون صنایع در راستای 
بررسی مشــکات و موانع صادرات بخش های 
مختلف و علت افت صادرات ســال گذشــته 
اســتان گامی مثبت برداریم. همچنین رییس 

کمیســیون تجارت اتاق بازرگانــی اصفهان با 
انتقاد از فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان استان اصفهان، گفت: صادرات 
استان اصفهان طی دو سال گذشته ۴0 درصد 
کاهش یافته اســت. مســعود گلشــیرازی از 
کاهش ۴0 درصدی صادراتی اســتان اصفهان 
طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: صادرات 
هر ساله استان نســبت به سال قبل 20 درصد 
کاهش می یابد که نشــان از روند نزولی تولید 
و تجارت اســتان دارد و باید اقــدام موثری در 

این زمینه انجام داد. وی با انتقاد از فشــارهای 
مالیاتی بــر تولیدکننــدگان و  صادرکنندگان 
استان اصفهان، بیان داشــت: زمانی که برای 
تولیدکننــده نمونــه، مالیــات چنــد برابر از 
سال های گذشــته وضع می شــود نمی توان 

انتظار افزایش صادرات از صادرکننده داشت. 
وی تجارت آزاد با ســوریه را فرصتی مناســب 
برای صادرکنندگان استان دانست و تاکیدکرد: 
صــادرات کاال و خدمــات بایــد در اولویــت 

برنامه های اقتصادی کشور و استان قرار گیرد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
با پایان یافتن فصل زمســتان و در بهار ســال آینده میزان 
عرضه و فروش بره های سبک )دام سبک( در بازار هم زمان 
با عرضه دام سبک عشــایری افزایش می یابد و نرخ گوشت 
قرمز در بازار متعادل خواهد شد. احمدرضا اسماعیلی با بیان 
اینکه میزان تولید گوشت قرمز استان حدود 67 هزار و 500 
تن است، ادامه داد: سهم بیشتری از این میزان تولید در نیمه 

اول سال انجام می شــود. با توجه به  اینکه هر ساله به دلیل 
فصلی بــودن جفت گیری و زایش گوســفند، میزان عرضه 
بره در فصل زمســتان به بازار کاهش می یابد و از طرفی به 
دلیل وقوع بیماری تب برفکی در ماه های اول ســال جاری 
و تلفات میش و بره های شیری، امسال شاهد کاهش بیشتر 
عرضه دام سبک در بازار کشور بودیم. وی افزود: این موضوع 
سبب افزایش نرخ گوشت قرمز شد که خوشبختانه با ورود 

ستاد تنظیم بازار و صدور مجوز واردات گوشت قرمز)الشه 
گوســفندی و گاوی( و ممنوعیت صادرات دام زنده تاش 
شــد که بازار عرضه و تقاضا کنترل و متعــادل گردد. وی 
اضافه کرد: یکی از عوامل دیگر تشدید کننده کاهش عرضه 
دام ســبک در بازار داخلی بحث قاچاق دام زنده از مرزهای 
جنوبی و غربی کشــور اســت، در واقع تغییرات نرخ ارز و 
اختاف زیاد قیمت دام زنده در کشور با کشورهای همسایه 
موجب ایجاد انگیزه برای افراد سودجو و قاچاقچی می شود 
تا دام زنده را از بازار داخلی خریداری و قاچاق کنند که نیاز 

است با این موضوع به شدت برخورد شود. 

با افتتاح پروژه مجتمع آب رسانی ورتون - يک لنگی بخش کوهپايه شهرستان اصفهان؛

بهره مندی3 هزار نفر از روستايیان شرق اصفهان از آب شرب سالم

خبر

پروژه مجتمع آب رســانی ۱۱ روســتای ورتون - یک لنگی 
شهرســتان اصفهان روز چهارشنبه ۴  اســفندماه با حضور 

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور افتتاح شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در مراسم 
آغاز بهره برداری از این پروژه، خشکسالی و کمبود آب شرب 
را یکی از بزرگ ترین مشــکات روســتاهای استان اصفهان 
عنوان کرد و گفت: متوســط بارندگی در اســتان اصفهان و 
به ویژه در مناطق شــمال و شرق بســیار پایین می باشد، به 
طوری که در حوزه زاینده رود متوسط سالیانه بارندگی 250 
میلی متر بوده و این میزان در نقاط دیگر تا 50 میلی متر بوده 
است. وی با اشاره به تاش جدی مدیران استان برای برطرف 
نمودن مشکل آب شــرب مردم، از عزم دولت برای تامین آب 
شرب همه روستاییان خبرداد و اظهار داشت: در سال جاری 
۱5 هزار میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توســعه ملی برای 
آبادانی روستاهای کشور اختصاص داده شد که کمک بسیار 
خوبی برای تکمیل پروژه های آب رسانی به روستاهای استان 
بوده است. مهندس طرفه مهاجرت روســتاییان به شهرها و 
کاهش چشمگیر جمعیت در روستاها باوجود حفظ ساختار 
مدیریتی روستاها را از چالش های موجود اعام کرد و افزود: 
برای تامین آب شــرب مورد نیاز مردم و حفظ روســتاها به 
ناچار از رودخانه زاینده رود بــه عنوان منبع اصلی تامین آب 

شــرب اصفهان بزرگ استفاده می شــود. وی پروژه مجتمع 
آب رســانی ۱۱ روســتای ورتون - یک لنگی را یکی از پروژه 
هایی عنوان کرد که از آب رودخانه زاینده رود اســتفاده می 
کند و ادامه داد: با توجه به کمبود آب و خشکســالی، مدیران 
آب و فاضاب روســتایی اســتان برای تصفیه و اســتفاده از 
پساب فاضاب روســتاهای این پروژه نیز برنامه ریزی کنند. 
به گفته طرفه، در اســتان اصفهان حدود ۱800 روستا وجود 
دارد که ۱7 درصد از جمعیت اســتان را تشکیل می دهد. در 
ابتدای مراسم، مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب روستایی 
استان اصفهان پروژه آب رسانی به مجتمع ورتون - یک لنگی 
را یکی از پروژه های مهم اجرا شــده توسط این شرکت اعام 
کرد و گفت: کوهستانی بودن منطقه یکی از معضات بزرگ 
در مسیر اجرای پروژه بود به طوری که اختاف ارتفاع اولین 

مخزن تا مخزن آخر 550 متر می باشد. 
مهندس محمدحســین قرائتی هدف از اجرای این پروژه ها 
را تامین آب شــرب ســالم و پایدار برای 3 هزار نفر از اهالی 
۱۱ روستای بخش کوهپایه شهرســتان اصفهان عنوان کرد 
و اظهار داشــت: 67 کیلومتر خط انتقال، 38 کیلومتر شبکه 
داخلی، 5 ایستگاه پمپاژ و هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب 
در این پروژه اجرا شده و 50 میلیارد ریال نیز برای تکمیل آن 

هزینه شده است. 

بازار )قیمت انواع رول فکس(

KX FA57E  پاناسونیک

4،500
تومان

6،500
تومان

FO-6CR   شارپ

4،500
تومان

10،000
تومان

LQ 2180/2170 -  رول اپسون

830،
000

تومان

سی پی تی -  Brother 204 طرح

15،0
00

تومان
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 نتایج یک بررســی جدید نشــان می دهد مصرف ۱۰ وعده میوه و 
ســبزیجات در روز می تواند بهترین راهکار افزایش طول عمر باشد.

به گفته محققان بریتانیایی، فواید مصرف زیاد میوه و ســبزیجات 
کاهش نرخ بروز حمله قلبی، ســکته، ســرطان و مرگ زودهنگام 
اســت. به عقیده محققان، اگر هرکس بتواند روزانه ۱۰ وعده میوه و 
سبزیجات مصرف کند، از وقوع ساالنه 7/8 میلیون مرگ زودهنگام 
در سراســر جهان پیشگیری می شــود.۱۰ وعده میوه و سبزیجات 
تقریبا شــامل 8۰۰ گرم این محصــوالت به صورت خــام یا پخته 
است. درحال حاضر بسیاری از موسســات سالمت، حداقل مصرف 
۵ وعده )۴۰۰ گــرم( میوه و ســبزیجات را در روز توصیه می کنند. 
داگفین آن، سرپرست تیم تحقیق از کالج امپریال لندن، در این باره 
می گوید: »اگرچه مصرف ۵ وعده میوه و ســبزیجات در روز خوب 
اســت، اما ۱۰ وعده در روز به مراتب بهتر است.«به گفته محققان، 
خوردن ۲/۵ وعده )۲۰۰ گرم( میوه و ســبزیجات در روز با کاهش 
بیماری قلبی تا ۱۶ درصد، سکته ۱8 درصد، بیماری قلبی-عروقی 
۱۳ درصد، ریسک ســرطان ۴ درصد و مرگ زودهنگام ۱۵ درصد 
مرتبط اســت اما فواید مربوط به مصرف ۱۰ وعده میوه و سبزیجات 
در روز به مراتب بیشــتر اســت: ۲۴ درصد کاهش ریسک بیماری 
قلبی، ۳۳ درصد کاهش ریسک ســکته، ۲8 درصد کاهش ریسک 
بیماری قلبی-عروقی، ۱۳ درصد کاهش ریســک ســرطان  و ۳۱ 
درصد کاهش ریســک مرگ زودهنگام. وی در ادامــه می افزاید: 
»میوه ها و ســبزیجات موجب کاهش میزان کلسترول، فشارخون، 
و تقویت ســالمت عروق خونی و سیســتم ایمنی می شوند چراکه 
عمدتا شامل شــبکه پیچیده ای از مواد مغذی هســتند. به عنوان 
مثال این محصوالت حاوی آنتی اکســیدان های متعددی هستند 
که از آســیب به DNA کاســته و منجر به کاهش ریسک سرطان 
می شــوند.«محققان در مجموع ۹۵ مطالعه را که شــامل حدود ۲ 

میلیون نفر بودند بررسی کرده و به این نتایج دست یافتند.
همچنین در این بررسی ها محققان دریافتند بیشترین فواید مربوط 
به سیب، گالبی، مرکبات، سبزیجات پربرگ سبز، انواع کلم ها نظیر 
بروکلی، کلم سبز و کلم پیچ، سبزیجات سبز و زرد نظیر لوبیا سبز، 

اسفناج، هویج و فلفل است.

بررسی های جدید نشان می دهد؛

 افزایش طول عمر با مصرف روزانه
 ۱۰ وعده میوه و سبزیجات

دانستنیها

خواصخوراکیها

موهایتان 
حمله قلبی 

را هشدار 
می دهد!

از آنجا که حمله قلبی یکی از دالیل اصلی مرگ و میر در جهان اســت 
عالئم متعددی وجود دارد که افــراد می توانند از چند روز قبل از حمله 
قلبی متوجــه وخامت اوضــاع فیزیکی و مخصوصا قلب خود شــوند. 
مطالعات اخیر دانشمندان نشان داده اســت که حتی موهای افراد نیز 
می تواند یکی از این عالئم هشداردهنده باشد. با ما همراه باشید و از این 
عالمت مهم باخبر شوید. شاید برایتان جالب باشد که بیشتر تحوالتی 
که در بدن اتفاق می افتــد در موها ردپایی از خود بــه جای می گذارد. 
عالوه بر این، سطح هورمون کورتیزول می تواند خطر حمله قلبی را قبل 

از وقوع آن پیش بینی کند. تحقیقات حاکی از آن است که مشکالت کار 
و ازدواج و همچنین مشــکالت مالی می تواند خطر حمله قلبی و سایر 
مشــکالت قلبی عروقی را افزایش دهد. محققان کانادایی در مطالعات 
خود به این نتیجه رسیدند که برخی تغییرات در بدن بخصوص در موها 
می تواند حمله  قلبی را پیش بینی کند. کورتیزول یکی از هورمون های 
بدن است که توسط غده  آدرنال یا فوق کلیه ترشح می شود. کورتیزول 
در جریان واکنش بدن به اســترس، در سطح باالیی ترشح می شود، به 
دلیل آنکه کورتیزول مســئول چند تغییر مربوط به اســترس در بدن 

است به آن »هورمون استرس« گفته می شود. میزان باالی کورتیزول 
بر اثر بروز عوارض قلبی بخصوص سکته قلبی می تواند به  راحتی منجر 
به مرگ افراد شود. موها می توانند ســکته قلبی را به زودی قبل از آنکه 
دیر شــود نشــان دهند. در واقع موها در هر ماه حدود یک سانتی متر 
رشد می کنند و چند ســانتی متر از یک تار مو می تواند سطح هورمون 
کورتیزول را نشان دهد. ســطح باالی این هورمون نشان دهنده خطر 
حمله قلبی است. با اندازه گیری سطح این هورمون از طریق تارهای مو 

می توان از حمله قلبی پیشگیری کرد.

بهارنارنج به شــکوفه گل درخت نارنج گفته می شود که در 
فصل بهار عرق آن گرفته می شود. این نوشیدنی خوش طعم 
و مطبوع در بسیاری از صنایع از جمله عطرسازی و ساخت 
محصوالت آرایشی بهداشــتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
بهارنارنج هم به صورت مایع نوشیدنی و هم به صورت روغن 
در بسیاری از زمینه های درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، 
از جمله اینکه تاثیر بسیار قدرتمند و مثبتی بر پوست دارد و 
می تواند مانند یک تونر برای پاک کردن چربی و آلودگی ها از 

سطح پوست  مورد  استفاده قرارگیرد.
 بهار نارنج همچنین برای درمان خشــکی و التهاب پوست 
نوزادان مورد اســتفاده قرار می گیرد و می تواند مشــکالت 
پوســتی آنها را برطرف کند. از جمله دیگــر خواص روغن 
بهار نارنج می توان اســتفاده از آن به عنوان تسکین دهنده 

دردهای عضالنی را نام برد.  
بهار نارنج به دلیل وجود ترکیبات خاص خود می تواند برای 
رفع التهــاب و گرفتگی عضالت مورد اســتفاده قرارگیرد، 
همچنین از این گیاه خوشبو برای درمان سردرد و تسکین 
اســترس و اضطراب نیز استفاده می شــود. مزیت دیگر آن 
در درخشان کردن پوست و مو اســت، تنها با اضافه کردن 
مقداری عرق بهار نارنج به آب حمام خود می توانید پوستی 
نرم مانند ابریشــم در طول روز داشــته باشید، همچنین 

می توانید از بهار نارنج به همراه چند قاشق غذاخوری عسل و 
سه لیوان شیرگرم به عنوان یک ماسک بسیار مفید برای زیبا 

شدن پوست خود استفاده کنید. 
اگر از مشکالت دستگاه گوارش و معده رنج می برید بهارنارنج 
معجزه درمان شماست، می توانید با مخلوط عرق بهار نارنج 
با مقداری آب یک محلول درمانی برای رفع اســیدی شدن 
معده درست کنید و به این ترتیب مشکالتی، چون ناراحتی و 

دل درد، سوء هاضمه و حتی نفخ معده را از بین ببرید.

آهن از سری مواد معدنی مورد نیاز برای رشد و نمو کودک 
اســت. فقر آهن با عالئمی مثل سردرد، سرگیجه، ضعف و 
بی حالی بروز می کند و بیشــتر کودکان، دختران نوجوان 
و زنان باردار و ســالمندان در معرض فقر آهن یا کم خونی 

هستند.
بیشــترین میزان آهن، در هموگلوبین موجود در گلبول 
قرمز اســت که وظیفه اصلی آن حمل اکســیژن از ریه به 
بافت  هاســت. اگر آهن کافی به بدن نرسد گلبول قرمز به 
میزان کافی تولید نمی  شــود و در نتیجــه فقر آهن پدید 

می  آید.
کودکان برای رشــد و خون ســازی به آهن نیاز دارند که 
باید از برنامه غذایی روزانه آنها تامین شود. در صورتی که 
کودک بخصوص در ۲ سال اول زندگی دچار کمبود آهن 
شود، سرعت رشد او کم می شود و بهره هوشی او کمتر از 

کودک سالم است. 
قدرت یادگیری و پیشــرفت تحصیلــی در کودکان مبتال 
به فقر آهن کاهــش می یابد، مقاومت بدنشــان در مقابل 
بیماری ها کم می شــود و مکررا دچار بیماری های عفونی 

می شوند.
 چه میزان آهن مورد نیاز است؟

برای رشــد و تکامل کودک باید مقدار ثابتی آهن در رژیم 

غذایی اش وجود داشته باشــد؛ کودکان 7 تا ۱۲ ماهه ۱۱ 
میلی  گرم، یک تا ۳ ســاله 7 میلی  گرم، ۴ تا 8 ســاله ۱۰ 
میلی  گرم، ۹ تا ۱۳ ســاله 8 میلی  گرم، دختران ۱۴ تا ۱8 
ساله ۱۵ میلی  گرم و پســران در این سنین ۱۱ میلی  گرم 

آهن به صورت روزانه احتیاج دارند.
نوزاد تا حدود شش ماهگی، از ذخیره های آهن موجود در 
بدن خود استفاده می  کند اما بعد از آن باید برنامه غذایی 
او طوری تنظیم شــود که مواد حاوی آهن در آن گنجانده 

شود.

خواص فوق العاده بهارنارنج

 یک بررسی گســترده نشــان می دهد نوعی ارتباط بین بیماری 
پارکینسون و ریسک سکته وجود دارد. به گفته محققان گاهی اوقات 
پارکینسون احتمال سکته ایســکمیک را در فرد افزایش می دهد؛ 
سکته ایسکمیک ناشی از لختگی خون است. گاهی اوقات هم سکته 
می تواند موجب تضعیف مغز شده و ریسک ابتال به پارکینسون را در 
فرد افزایش دهد. اما به گفته دکتر اندرو فیگین، متخصص نورولوژی 
در موسسه ســالمت نورث ول نیویورک، ممکن است یک فاکتور 
مجزا و ناشــناخته عامل ارتباط بین این دو مشــکل باشد. به گفته 
وی، ممکن است بروز برخی فرآیندها همراه با باالرفتن سن موجب 
افزایش ریسک سکته و اختالالت عصبی شود. در این تحقیق ۱/۶ 
میلیون آمریکایی بین سال های ۲۰۰8 و ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار 
گرفتند. محققان دریافتند وقوع سکته ایسکمیک در بین بیماران 
مبتال به پارکینسون در حدود ۲ درصد اســت، درحالی که در افراد 

غیرمبتال به پارکینسون کمتر از ۱ درصد است.

تغییر ســبک زندگــی و روی آوردن به غذاهای شــور به ویژه 
 فســت فودها، آمار ابتال به ســنگ های کلیه را در دنیا افزایش 

داده است.
بررسی ها و مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهند مصرف 
بیش از یک بار غذاهای فســت فود و پر چرب و شــور در طول 

هفته خطر ابتال به بیماری های کلیوی را افزایش می دهد.
گفتنی است، بر اســاس یک تحقیق انجام شده، مشخص شده 
است، کســانی که فشــار خون باال یا دیابت دارند یا افراد چاق، 
بیش از ســایرین در خطر ابتال به ســنگ های کلیه هســتند و 
می بایســت با رعایت رژیم غذایی از ابتال به ســنگ های کلیه 
پیشــگیری کنند. نتایج مطالعات نشــان می دهــد افرادی که 
ســابقه بیماری های کلیوی و به ویژه ســنگ کلیــه را در اقوام 
 و بســتگان خود دارند باید از مصرف مواد غذایی شــور و انواع 

فست فود ها خودداری کنند.

بیماری پارکینسون ریسک 
سکته را افزایش می دهد

 خوشمزه های
 سنگ ساز کلیه! 

عوارض فقر آهن در سنین کودکی

سالمتکودک

تازه های پزشکییادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

موهایتان حمله قلبی را هشدار می دهد!

 طبق نتایج یک مطالعه جدید، سالمندانی که بیش از ۹ ساعت در 
هنگام شب می خوابند با ریســک باالی زوال عقل مواجه هستند.

محققان دانشگاه بوستون دریافته اند ریسک ابتال به زوال عقل در 
افراد سالمندی که اخیرا نیاز به خواب بیشتری دارند در حدود۲/۵ 
برابر بیشتر است. همچنین طبق نتایج این مطالعات، احتمال ابتال 
به زوال عقل یا دمانس در افراد فاقد مدرک دبیرســتان که به ناگاه 
 به خواب بیش از ۹ ســاعت نیاز دارند، تا ۶ برابــر افزایش می یابد.

به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهد که تحصیالت ممکن 
است تا حدودی نقش بازدارنده در ابتال به زوال عقل داشته باشد.

متیو پیس، عضو تیم تحقیق، در این باره مــی گوید: »افراد مبتال 
به زوال عقل غالبا از اختالل در خواب رنج می برند. کنترل عادات 
خواب می تواند ایده خوبی در برخی مواقع باشــد.« وی در ادامه 
می افزاید:»اگر فردی گزارش کند که اخیرا پرخواب شــده است 
می توان او را در معرض ارزیابــی حافظه قرار داد.« در این تحقیق، 
محققان ۲۵۰۰ فرد با میانگین ســنی 7۲ سال را در دو بازه زمانی 
از ســال ۱۹8۶ تا ۱۹۹۰ و از ســال ۱۹۹8 تا ۲۰۰۱ مورد بررسی 
قرار دادند. در طول بالغ بر ۱۰ ســال، ۱۰ درصد شرکت کنندگان 
مبتال به زوال عقل و عمدتا بیماری آلزایمر، تشخیص داده شدند. 
محققان در مورد افرادی که به طور میانگین بیش از ۱۳ سال دچار 
پرخوابی شده بودند، افزایش ریسک زوال عقل را مشاهده نکردند.

اما در افرادی که به تازگــی و به ناگاه دچار پرخوابی شــده بودند 
دریافتند ریســک ابتال به زوال عقل در آنان دو برابر دیگران است 
و ۲۰ درصد آنها مبتال به زوال عقل تشــخیص داده شدند. به گفته 
پیس، این افراد دارای حجم کوچک تر مغــز هم بودند. وی عنوان 
می کند خواب اضافی علت مســتقیم زوال عقل نیســت و عالمت 
چیز دیگری اســت. پرخوابی می تواند نشــانه تغییرات شیمیایی 
 ایجادشــده در مغز باشــد که همان تغییرات منجر به زوال عقل 

می شود.

 مطالعه جدید نشــان می دهد بیماری حاد لثه ممکن است نشانه 
وجود بیماری دیابت نوع۲ باشــد. این مطالعه نشــان می دهد از 
هر ۵ فرد مبتال به بیماری حاد لثه یک نفــر مبتال به دیابت نوع۲ 
بوده و از آن مطلع نیست. به گفته محققان این یافته ها بیانگر این 
مطلب است که مطب دندان پزشک ممکن است محل خوبی برای 
تشــخیص بیماری دیابت یا پیش دیابت باشد. دکتر ویجناند تیو، 
سرپرست تیم تحقیق از مرکز دندان پزشــکی آمستردام هلند در 
این باره می گوید: »بدانید که وخیم شدن سالمت دهان، بخصوص 
لثه ها، می تواند نشانه مشــکالتی نظیر دیابت باشد.« وی در ادامه 
می افزاید:»تشخیص زودهنگام و درمان هردو مشکل لثه و دیابت 
مانع از بروز مشکالت آتی می شــود.« دیابت یک اپیدمی جهانی 
است. طبق برآوردها در ســال ۲۰۱۰، ۲8۵ میلیون نفر در سراسر 
جهان مبتال به دیابت بودند. به گفته محققان پیش بینی می شود 
تا سال ۲۰۳۰ این رقم به ۵۵۲ میلیون نفر افزایش یابد. همچنین 
گمان می رود یک سوم افراد مبتال به دیابت از بیماری خود مطلع 

نیستند.
به گفته تیو، »پریودنتیت«، عفونتی که منجــر به التهاب لثه ها و 
تخریب اســتخوان های محافظ دندان ها می شود، نیز از عوارض 
دیابت به شــمار می آید. مطالعه فعلی شــامل بیش از ۳۰۰ فرد با 
درجات مختلف پریودنتیــت و همچنین لثه های ســالم بود. در 
حــدود ۱۲۵ نفر مبتال بــه پریودنتیت خفیف تا مالیــم و 8۰ نفر 
مبتال به پریودنتیت حاد بودند و لثه بقیه افراد ســالم بود. محققان 
قندخون تمامی شرکت کنندگان را با استفاده از آزمایش موسوم 
به »هموگلوبیــن A۱c« آزمایش کردند. محققــان دریافتند ۵۰ 
درصد گروه دارای مشــکالت حاد لثه مبتال به پیش دیابت و ۱8 
درصد مبتال به دیابت نوع۲ بودند. در گروه مبتال به بیماری خفیف 
تا مالیم لثه، ۴8 درصد دارای عالئم پیش دیابت و ۱۰ درصد مبتال 
به دیابت نوع۲ بودند. به گفته محققان، افراد مبتال به دیابت قادر به 
مقابله با التهاب و عفونت نیستند. عالئم هشداردهنده بیماری لثه 
عبارتند از خونریزی لثه ها، کنار رفتن لثه ها، دندان های حساس، 

شل شدن دندان ها، بوی بد دهان و وجود مزه بد در دهان.

خواب زیاد سالمندان، نشانه ابتال به 
زوال عقل است

محققان می گویند:

دندان پزشکان، عامالن اصلی 
پیشگیری از شیوع دیابت

دانستنیها

زیبایی

هیچ کس عالقه ای به لب هایی ترک خورده یا پوسته 
پوسته شــده ندارد. در شــرایطی که عوامل محیطی 
مانند شــرایط آب و هوایی می توانند بر وضعیت لب ها 
تاثیرگذار باشند، اما گاهی اوقات خود ما نیز اشتباهاتی 
را مرتکب می شــویم که ظاهر زیبا و سالم لب ها را در 

معرض خطر قرار می دهد.
لب هایی خشک تاثیری فراتر از بر هم خوردن زیبایی 
لبخند انسان دارند. خشــکی لب ها می تواند شرایطی 
دردنــاک را ایجاد کند، بــه ویژه زمانی کــه آنها ترک 
خورده و خونریزی داشته باشند. این شرایط بیشتر در 
فصل زمســتان رخ می دهد، اما مواجهه بیش از اندازه 
با نور خورشــید نیز می تواند نتایجی مشــابه را در پی 

داشته باشد.
لب ها از پوســتی نــازک ســود می برنــد و برخالف 
بخش های دیگر پوســت فاقد غدد چربی هستند و از 
این رو، بــه راحتی می توانند دچار خشــکی شــوند. 
هوای سرد، هوای خشک، گرمایش داخلی، مواجهه با 
مواد شــیمیایی و مصرف برخی داروها از جمله دیگر 
 عواملی هستند که می توانند خشکی لب ها را به همراه 

داشته باشند. 
برخی عــادات و انتخاب های ما می توانند شــرایط را 
وخیم تر ســازند، بــه ویژه برخــی از آنهایــی که فکر 

می کنیم برای سالمت لب ها مفید هستند.
 لیسیدن لب ها

ممکن اســت در تضاد به نظر برســد، امــا لیس زدن 
لب ها می تواند موجب خشــکی آنها شود. بزاق حاوی 
آنزیم هایی است که پوســت لب ها را خشک و تحریک 
پذیر می سازد. با اســتفاده از مرطوب کننده های لب 

می توانید این عادت را کنار بگذارید.
 مسافرت های هوایی

هوای موجود در هواپیما به طور جدی موجب از دست 
رفتن آب می شود. رطوبت پایین و ارتفاع زیاد موجب 
از بیــن رفتن رطوبت پوســت از جمله پوســت لب ها 
می شــود و نتیجه آن، احساس خشــکی لب ها هنگام 
رسیدن به مقصد است. طی سفرهای طوالنی به میزان 
کافی آب بنوشید و از مرطوب کننده ها استفاده کنید 
تا نسبت به آب رســانی به لب ها از داخل و خارج بدن 

اطمینان حاصل شود.
 استفاده از رژ لب

زیاد نگــران نشــوید، چون قرار نیســت اســتفاده از 
رژ لب مورد عالقه خــود را کنار بگذاریــد، اما پیش از 
 اســتفاده بهتر اســت ابتدا از یک مرطوب کننده لب

 استفاده کنید.

خشکی لب و اشتباهات ما !

خواصخوراکیها

کمبود ویتامین D - بنابر اعالم موسسه پزشکی آمریکا، 
کمتر از ۶۰۰ واحــد بین المللــی )IU( در روز هم برای 
مردان و هم برای زنان در نظر گرفته می شود - می تواند 
ما را نسبت به طیف گسترده ای از بیماری ها آسیب پذیر 

سازد.
 خطر بیماری قلبی عروقی

بنابر پژوهش کالج قلب شناســی آمریکا، ســطوح پایین 
ویتامیــن D می توانــد خطر ابتــال به بیمــاری عروق 
کرونر را به میــزان ۳۲ درصد افزایش دهــد. همچنین، 
کمبود این ویتامین خطــر ابتال به بیمــاری های قلبی 
دیگر که سیســتم رگ هــای خونی را تحــت تاثیر قرار 
می دهند به میزان ۲۰ درصد افزایش می دهد. از ســوی 
دیگر، پژوهشــگران کالج قلب شناســی آمریــکا اعالم 
 کردند ســطوح کافی از ویتامین D )حداقل ۶۰۰ واحد 
بین المللی در روز( سیســتم ایمنی بدن انسان را تقویت 
می کند و کاهش التهاب ناشی از ایمنی که می تواند خطر 

کلی ابتال به بیماری قلبی را افزایش دهد در پی دارد.
 احتمال مرگ زودرس

American Jour�  نتایج پژوهشــی که در نشــریه
nal of Public Health منتشــر شــد، پیوند بین 

کمبود ویتامیــن D و مرگ زودرس را نشــان داد. برای 
این پژوهش، دانشــمندان ۳۲ مطالعه مختلف را تجزیه 
و تحلیل کردند که ســطوح پایین ویتامین D خون را با 
مرگ زودرس مرتبط می کردند. دانشــمندان دریافتند 
افرادی که ســطوح ویتامین D آنها کمتر از ۳۰ نانوگرم 
در هر میلی لیتر باشد، هرچه بیشتر در معرض مواجهه با 
بیماری ها و ناخوشــی های مختلف  و مرگ زودرس قرار 
دارند. از سوی دیگر، افرادی که ســطوح ویتامین D آنها 
۳۰ نانوگرم در هر میلی لیتر یا بیشــتر بــود به طول عمر 
بیشتر و در نتیجه مواجهه به مراتب کمتر با بیماری های 

کشنده تمایل داشتند.
 شکل گیری بیماری های مرتبط با زوال عقل

نتایج پژوهشــی که در نشــریه Neurology منتشر 
شد، ســطوح پایین ویتامین D را با خطر بیشتر ابتال به 
زوال عقل و بیماری آلزایمر پیوند داد. بنابر این پژوهش، 
کمبود ویتامین D می تواند خطر ابتال به بیماری آلزایمر 
را تا ۱۲۲ درصد افزایش دهــد. همچنین، در زمینه زوال 
شــناختی، مطالعات صــورت گرفته نشــان داده اند که 
حتی کمبود متوسط ویتامین D در مقایسه با افرادی که 
ویتامین D کافی دریافت مــی کنند، می تواند خطر ابتال 

به زوال عقل در یک فرد را به میــزان ۵۳ درصد افزایش 
دهد.

 شانس زنده ماندن از سرطان
Journal of Clini�  پژوهش منتشر شده در نشــریه

cal Endocrinology & Metabolism نشــان 
داد که اگر فردی به ســرطان مبتال شــود، احتمال زنده 
ماندن وی بــا توجه به دریافــت ویتامیــن D می تواند 
افزایش یابد. به عنوان مثال، بیماران مبتال به ســرطان با 
سطوح باالی ویتامین D از شانس بیشتری برای بهبودی 
بیماری و بقا برخوردار هســتند. بنابر ادعای دانشمندان، 
بیماران مبتال به ســرطان نرخ بقای خــود را با دریافت 
هر ۱۰ واحد اضافی از ویتامیــن D به میزان چهار درصد 
افزایش دادند، به ویــژه برای بیماران مبتال به ســرطان 
روده بزرگ، سرطان پستان و لنفوم، شانس بقا به واسطه 

سطوح سالم ویتامین D دو برابر شد.
 افت عملکرد سیستم ایمنی بدن

دیر زمانی اســت که به رابطه بین ســطوح ویتامین D و 
سالمت سیستم ایمنی اشــاره می شــود. با این وجود، 
پژوهشــگران دانشــگاه فنالند شــرقی، با بررسی رابطه 
بین ســطوح ویتامین D و ذات الریه این پیوند را هر چه 

مستحکم تر ساخته اند.
 D به گفته پژوهشــگران فنالنــدی، کمبــود ویتامین
احتمال ابتال بــه ذات الریه را در نتیجه سیســتم ایمنی 
تضعیف شــده به میزان دو و نیم برابــر افزایش می دهد. 
همچنین، ســطوح پایین ویتامین D می تواند خطر ابتال 

به انواع دیگر بیماری های تنفسی را نیز افزایش دهد.
 واکنش افسردگی

 D مشابه با سیستم ایمنی تضعیف شده، کمبود ویتامین
دیر زمانی است با افســردگی پیوند خورده است. سطوح 
پایین ویتامیــن D در جریان خون، احتمال تشــخیص 
افســردگی را دو برابر افزایش می دهد.پس از نظارت بر 
بیش از ۳۱ هزار سوژه مطالعه، پژوهشگران به افت شدید 
عملکرد در منطقــه هیپوکامپ مغز )کــه محل پرورش 
گیرنده های ویتامن D است و به تنظیم خلق و خو کمک 
می کند( به واسطه سطوح پایین ویتامین D در مقایسه 
با شــرکت کنندگانی که از سطوح ســالم این ویتامین 

برخوردار بودند، اشاره کردند.
 سطوح باالتر درد و التهاب

سطوح پایین تر ویتامین D در خون یک واکنش التهابی 
را موجب می شــود که در آن حمالت سیستم ایمنی به 

صورتی دردناک در مفاصل تجربه می شود.
به طور خاص، تقریبا ۳۰ درصــد از بیمارانی که از کمبود 
ویتامین D رنج می برند، مستعد ابتال به بیماری آرتریت 
سوریاتیک هســتند. به همین ترتیب، این پژوهش نشان 
داد ۶۲ درصد از مبتالیان به آرتریت سوریاتیک با کمبود 
ویتامین D مواجه هســتند که شــدت التهاب در نتیجه 
افزایش سطوح گلبول های سفید خون در بدن را توضیح 

می دهد.

ویتامین D یکی از مواد مغذی ضروری برای بدن انسان محسوب می شــود، اما کمبود آن یکی از موارد شایع در 
نقاط مختلف جهان اســت. ویتامین D که به نام ماده مغذی آفتاب نیز شناخته می شــود، تاثیر قابل توجهی بر 

سالمت کلی انسان دارد.

D آثار خطرناک کمبود ویتامین

سطوح پایین 
 D ویتامین
در جریان 

خون، احتمال 
تشخیص 

 افسردگی را 
 دو برابر

  افزایش 
می دهد
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پیشنهاد سردبیر: 
ترفندهایی برای افزایش سرعت اینترنت موبایل

کافه اپهوش سنج

مردم هر کشــور بــرای خود اصطالحــات و مثل هایــی دارند که 
برای ایجــاد رابطه بهتر بــا آن ها باید یادشــان بگیریــد. اگر زبان 
هدف شما انگلیسی اســت، خوشــبختانه با وجود اپلیکیشن های 
 متعــدد بــرای یادگیــری ایــن اصطالحــات مشــکلی ندارید.

 Idioms & Phrases Dictionary نمونـــــه خوبـــــی 
 از این اپلیکیشــن هاســت که می تواند3500 اصطالح کاربردی 

و عامیانه انگلیسی را به شما بیاموزد. 
می دانید که اصطالح fifth wheel را چه زمانی به کار می برند؟ 
 معنــای اصطــالح get of your high horse را می دانید؟ 

با این اپلیکیشن تمامی آن ها را یاد می گیرید.
را  اصطالحـــــات   Idioms & Phrases Dictionary 
 به دو شکل برای شــما فهرست کرده: یکی بر اســاس حروف الفبا 
و دیگری بر اســاس مفهوم و موضوع. اگر به دنبال اصطالح خاصی 
می گردید طبیعتا باید آن را در فیلد جســتجوی اپلیکیشــن پیدا 
کنید. اما اپلیکیشن برای آنکه بار آموزشــی هم داشته باشد، تمام 

اصطالحاتش را در دســته بندی های موضوعی قرار داده تا بتوانید 
 با برنامــه ای منظم آن هــا را یــاد بگیرید. مثــال اصطالحاتی که 
 در آن ها اســم حیوانــات بــه کار رفته یــا اصطالحــات مربوط 
به حالت های مختلف انسانی) خشم،ترس،عصبانیت،خوشحالی و...  ( 
همه دسته بندی خاص خود را دارند. این موضوع نه فقط جستجوی 
آن ها را آسان تر کرده، بلکه به قابلیت امتحان گرفتن اپلیکیشن هم 
کمک می کند. وقتی احســاس کردید که تمامی اصطالحات یک 
دسته بندی مشــخص را یاد گرفته اید، می توانید از خودتان آزمون 
بگیرید، آزمونی چهار گزینه ای که سواالتش را اصطالحات همین 
دسته بندی ها تشــکیل می دهند. اگر روی یادگیری اصطالحات 
وقت بگذارید و مثال های شــان در جملــه را بخوانید، آزمون باعث 
 می شــود که آن ها را ســریع تر ملکه ذهن خود کنید. متاســفانه

Idioms & Phrases Dictionary تمامــی اصطالحــات 
را به رایگان ارایه نمی کند. برای دسترســی به تمام3500 اصطالح 
می بایست نسخه Pro اپلیکیشن را بخرید. این تبلیغات می توانند 
روی سرعت جا به جایی شــما در منوها هم اثرگذار باشند. بنابراین 
توصیه می کنیم که در صورت استفاده از اپلیکیشن حتما وای فای 
 خود را خاموش کنید. شــما می توانید برای گرفتن این اپلیکیشن 

به goo.gl/3XSjLw مراجعه کنید.

آشنایی با 3500 اصطالح کاربردی انگلیسی؛

 Idioms & در اپلیکیشن  
Phrases Dictionary

استخراج فلز از مریخ؛

ساخت خانه های آینده 
از سنگ های آسمانی

پروژه جدید ناســا بر روی قابلیت تولیــد مواد اولیه 
به خصــوص فلزات در مریخ اســت. بــه این ترتیب 
 امکان خانه ســازی در این ســیاره فراهم می شود 
و هزینه ســفرهای فضایی نیز کاهش پیدا می کند. 
به نقل از دیجیتال ترندز، ناســا قصــد دارد تا۲030 
میالدی فضانورد به مریخ بفرســتد. ایــن در حالی 
است که این ســازمان فضایی قصد دارد با کاهش بار 
فضاپیما تا حد ممکن از هزینه هــا بکاهد. در همین 
راستا دانشمندان مشــغول بررسی راه های مختلفی 
هســتند تا کاال و مواد مورد نیاز را در مریخ بسازند. 
به ایــن ترتیب فضانــوردان دیگر مجبــور نخواهند 
بود کاالها و مــواد غذایی مورد نیــاز را با خود حمل 
 کنند. برای دســتیابی به این مهم، ســازمان ناســا 
با پروفســور سودیپتا سیل، اســتاد دانشگاه مرکزی 
فلوریدا مشغول تحقیق روی خاک مریخ هستند. آنها 
امیدوارند راهی برای استخراج فلزات از خاک سیاره 
پیدا کنند. مرحله بعدی اســتفاده از مواد به دســت 
آمده برای تولید ابزار و اجزای ســاختاری با استفاده 
از چاپگرهای سه بعدی اســت. کوین گروسمن یکی 
از کارآموزان ناســا می گوید: ســنگپوش های روی 

سیارات صخره ای از اکسید فلزات ساخته شده اند. 
 با الکترولیز کــردن این ترکیبات مــی توان خاک را 
به فلز خالص و اکســیژن تبدیل کرد. ایــن فرآیند 
شــامل ذوب کردن خاک در دمای ســه هزار درجه 
فارنهایت اســت. به گفته گروســمن هر دو این مواد 
برای خانه ســازی در مریخ یا ماه ضروری هســتند. 
همچنین این پروژه بر روی قابلیت چاپ ســه بعدی 
فلزات به صورت بخش های ســاختاری یا ابزار های 
کوچک تمرکز کرده اســت. پروژه های آتی احتماال 
روی بهبود آلیاژها و تبدیل آن بــه فلزات پایه مانند 
ســیلیکون خالص متمرکز خواهند بود. با این روش 

می توان دستگاه های الکترونیک در فضا ساخت.

 Allo مدتی اســت که گوگل از پیام رســان اختصاصی خود با نام
برای پلتفرم های موبایلی رونمایی کرده که به دســتیار دیجیتالی 
 هوشــمند این کمپانی، گوگل اسیســتنت، مجهز اســت. گوگل 
 به تازگی تصویری منتشــر کرده کــه از حضور پلتفــرم وب این 
 Hangouts پیام رسان نشــان دارد. در حال حاضر تنها مزیت
 گوگل نســبت به Allo این اســت که در هر دو پلتفــرم موبایل 
 و دسکتاپ در دســترس است. این ویژگی در ســایر پیام رسان ها 
و رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک و واتس اپ هم پیدا می شود. 
خبر خوش برای کاربران گوگل Allo این است که گوگل نسخه وب 
پیام رسان جدید خود را هم عرضه می کند. بر اساس اسکرین شاتی 
که نیک فاکس، نایب رییس گوگل، در توییتر منتشــر کرده این 
 نسخه در حال توســعه اســت. همان طور که در تصویر می بینید، 
این پیام رسان از طریق مرورگر دسکتاپ در حال اجراست و احتماال، 
همان طور که فاکس اعالم کرده، این نسخه همچنان در حال توسعه 
 است و ممکن است انتشار آن مدتی طول بکشــد. در حال حاضر 
و با توجه به این تصویر، نسخه وب Allo هم بسیار شبیه اپلیکیشن 

آن است و از استیکر و گوگل اسیستنت هم پشتیبانی می کند.

کامپیوترهــای کوانتومی که بــر پایه یون های بــه دام افتاده کار 
می کنند، قادرند تا محاسبات را سریع تر از کامپیوتر های امروزی 
انجام دهنــد و حتی محاســبات پیچیده ای کــه کامپیوتر های 
 موجود قادر به حل آن نیســتند را حل کنند. یک گروه بین المللی 
از فیزیکدانان، پیشــنهاد پیاده ســازی طرح ســاخت کامپیوتر 
کوانتومی عظیمی را با تکیه بر فناوری های موجود ارایه کردند که 
ابعادی معادل یک زمین فوتبــال رادارد. این کامپیوتر کوانتومی 
قادر خواهد بود پیچیده ترین مسائلی را حل کند که ابر رایانه های 

امروزی قادر به حل آنها نیستند.
 در پاســخ به این ســوال کــه کامپیوتــر کوانتومی چیســت؟ 
باید گفت این کامپیوترها قادرند با تکیه بر خصوصیات کوانتومی 
 ذرات زیر اتمی، بعضی محاســبات را به شــکل نمایی ســریع تر 
از کامپیوترهای امروزی انجام دهنــد. در کامپیوترهای معمولی 
محاسبات در مبنای دو انجام می شود و هر بیت ) واحد اطالعات ( 
در یکی از دو وضعیت صفر ) خاموش ( و یک ) روشن ( قرار خواهد 
گرفت. ولی در کامپیوترهای کوانتومی واحــد اطالعات که به آن 
کیوبیت )qbit( گفته می شود، می تواند صفر، یک یا مقداری بین 
آن ها را داشته باشد. فیزیکدانان با به کار گرفتن قوانین حیرت آور 
فیزیک کوانتومی توانستند راه هایی را برای محاسبات فوق العاده 
سریع بر اســاس این خصوصیات طراحی کنند. گروه بین المللی 
فیزیکدانان با سرپرســتی وینفرید هنزینگر از دانشگاه ساسکس، 
طرحی برای ساخت کامپیوتر کوانتومی به طریق یون های به دام 
 افتــاده ارایه دادند کــه از فناوری های موجود اســتفاده می کند. 
 در ایــن روش، یون ها درون میدانی مغناطیســی بــه  دام افتاده 
و هر یــک از آنها، نقش یک کیوبیت را خواهند داشــت. هزینه ای 
که برای ســاخت این کامپیوتر برآورد شــده حدود ۱۲۶ میلیون 
دالر است. ابعاد این کامپیوتر کوانتومی پس از ساخت برابر با یک 
زمین فوتبال خواهد شد. پیشرفته ترین و قوی ترین کامپیوترهای 
 امروزی نیز نمی توانند عددی ۲0۴۸ بیتی کــه ۶۱۷ رقم دارد را 
به عوامل اول تجزیه کنند ولی این کامپیوتر کوانتومی با استفاده از 

۴0۹۶ کیوبیت این مسئله را طی مدت۱۱0 روز حل خواهد کرد.

مشکل اتصال به شــارژر این روزها کامال همه گیر شده و متاسفانه 
 همه از این مشکل رنج می برند، هرشــب قبل از خواب گوشی ها را 
به شــارژر متصل می کنیم که مبادا در طول روز گوشی مان بدون 
 شــارژ بماند. اگر شــبی این کار را فراموش کنیم تمــام طول روز 
با اســترس کمبود باتری رو به رو هستیم که خوشبختانه همه گیر 
است! جالب اســت بدانید که LG برای حل مشکل کاربران گوشی 
جدیدی را با نام X power2 طراحی کرده که کامال شــما را بابت 
باتری خاطر جمع خواهــد کرد! باتــری X power2 با ظرفیت 
mAh ۴۵۰۰ می تواند دو روز آخر هفته بــه صورت کامل برای 
 اســتفاده تمام مدت خیال شما را آســوده کند. جالب است بدانید 
با کمک گرفتن از تکنولوژی شارژ سریع در کمتر از دو ساعت باتری 
دستگاه۱00درصد شارژ خواهد شد. متاسفانه درست مشابه نسل 
پیشین این گوشــی یعنی LG X power تنها نکته قابل توجه 
 HD این دستگاه هم باتری آن اســت. صفحه نمایش ۵/۵ اینچی
همراه با چیــپ پردازنــده ۱/۵Ghz octa-core که احتماال 
 ۱/5GB ساخته شــده همچین رم داخلی MediaTek توســط 
یا GB ۲با ۱۶GB حافظه داخلی به ســختی می تواند ما را راضی 
نگاه دارد چرا که تمامی پرچمدار های کنونی بازار مشخصاتی دو برابر 
این دستگاه دارند. به لیست مشخصات باال دوربین ۱3 مگاپیکسلی 
 اصلی و 5 مگاپیکســلی ســلفی را نیز همــراه با سیســتم عامل

Android 7/0 و قیمت مناسبی مثل نســخه پیشین ) نسخه 
 قبلی یعنی X power به قســمت۱50 دالر به فروش می رسید (

اضافه کنید. قرار است LG این گوشی را تا ماه آینده روانه بازار کند.

روزانه شــاهد بــه وجود آمــد تروجان ها بــرای ســرقت اطالعات 
شــخصی در سیســتم عامل های مختلف هســتیم. اگر جز کاربران 
تلفن های هوشمند هوآوی هســتید نیاز اســت منو خود را مجددا 
مورد بازنگری قرار دهید. پس از آن که در چند ماه گذشــته شــاهد 
حضور بدافزارهای آمریکایی برای جاسوســی از کاربــران اپل بودیم 
این بار یک کمپانــی چینی نیز متهم به جاسوســی علیــه کاربران 
خود شــد. هوآوی که در ایران نیــز بازارهای هدف زیــادی را برای 
خود بــه وجود آورده اســت متهم به جاسوســی از مشــتریان خود 
 شــده اســت. پژوهشــگران می گویند بــدون اطالع کاربــر تمام 
پیامک ها، فهرســت شــماره های تلفــن هــای ورودی و خروجی، 
فهرســت کاربــران، ارســال مــکان کاربــر و اپ هــای اســتفاده 
 شــده به ســرور یک کمپانــی در شــهر شــانگهای چین بــه نام

 AdUps Technology فرســتاده می شــود. موسسه امنیتی 
 » کرایپتووایــر « اولیــن بــار این بک دور را روی گوشــی موســوم 
به Blu R1 HD که در فلوریدا به فروش می رســد کشــف کرد؛ به 
طوری که نه قابل حذف است و نه غیرفعال می شود. گوگل اعالم کرده 

در حال ایجاد یک بسته ویژه امنیتی برای محو این بک دور است.

 Allo گوگل از نسخه وب پیام رسان
خبر می دهد

طراحی کامپیوتر کوانتومی 
به اندازه  زمین فوتبال

:LG X power 2 معرفی

این باتری قابل حمل از LG یک 
گوشی موبایل همراه خودش دارد

کاربران هوآوی 
مراقب این بدافزار باشند

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2087
مردی یک بطری آب معدنی را پــر از آب کرد و یک 
بالشــتک ســس کچاپ را داخل آن کرد و درش را 

بست. 
مرد در حالی که بطری آب معدنی را دســتش گرفته 
بود، گفت: پایین برو؛ در همین زمان ســس کچاپ 

داخل بطری پایین رفت. 
سپس او گفت: باال برو؛ سس کچاپ باال رفت. دوباره 
پایین برو و بایست: سس کچاپ در همان نقطه باقی 

ماند. 
به نظر شما او چطور این کار را انجام می دهد؟

جواب معمای  2086 
پاســخ معمای جالب پرتاب ســکه هــا:50 درصد، 
این یک روند خاص است که دو ســکه با همان وجه 

مشخص تعیین می شود.
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

صرفا جهت اطالع

گروهی از دانشمندان با اجرای طرحی خاص در تالش هستند تا از هوا غذا 
تهیه کنند. آنان اســم این طرح را Bionic Leaf گذاشــته اند و از انرژی 
خورشــید و باکتری های موجود در هوا هم بدین منظور کمک گرفتند. به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، طرح یاد شده تا بدان حد 

چشمگیر بوده که برنده جایزه صدهزار دالری شرکت آمازون شده است.
 هــدف از اجــرای طــرح مذکــور طراحی یــک کیت ســاده موســوم 
بــه Bionic Leaf Bioreactor Development اســت تا بتوان 
کربن میکروبی موجود در هوا را الکترولیز کرد و با حذف دی اکســیدکربن 
 بیش از حد موجود در هــوای محیط از طریق تبدیل آن به ســوخت متان 

و مواد غذایی هدف مورد نظر دانشمندان را برآورده کرد.
 حذف و جذب دی اکســیدکربن اضافــی موجود در هوا بــرای تبدیل آن 
 به غذا در شرایطی که جو زمین به علت گرم شــدن بیش از حد کره خاکی 
و تغییرات نامطلوب آب و هوایی مملو از این گاز شده، فواید زیست محیطی 
فراوانی نیز دارد. چنین کاری وقتی منجر به تهیه غذای مصرفی انســان نیز 

شود، فایده ای دوچندان خواهد داشت.

گروهی از محققان دانشگاه ایلینوی روباتی ساخته اند که فنوتایپ گیاهان 
 و محصوالت کشــاورزی را در مزارع بررســی می کنــد. فنوتایپ فرآیند 
پیش بینی ویژگی های یک گیاه با اســتفاده از اطالعات ژنتیکی اســت که 
جهت بررسی سالمت گیاه انجام می شــود. انجام چنین فرآیندی در مزارع  
 سیار خســته کننده و وقت گیر اســت. درهمین راســتا پروفسور استفن 
پی النگ همــراه گروهی از محققان دانشــگاه ایلینــوی در آمریکا روباتی 

ساخته اند که فرآیند بررسی گیاهان در مزارع را انجام می دهد. 
 کاربری بــا لپ تــاپ این روبــات نیمــه خــودکار را هدایت مــی کند. 
البته دستگاه به جی پی اس نیز مجهز است.  عالوه بر این موارد روبات مجهز 
به حسگرهای ابر طیفی، دوربین کیفیت باال و گرمایی، دستگاه های کنترل 
وضعیت آب و هوا و اسکنرهای لیزری است. این فناوری های نوین به روبات 
 کمک می کننــد اطالعات گیاه مانند  قطر ریشــه، ارتفاع گیــاه و  محیط 
برگ ها را ثبت کند. همچنین اطالعات مربوط به شرایط محیطی مانند دما 
و رطوبت خاک نیز سنجیده می شوند. تا کنون از این روبات در مزارع کشت 

ذرت برای تبدیل به سوخت طبیعی استفاده شده است.

روبات های کشاورز از راه رسیدندتهیه غذا از هوا ممکن شد سفر به دنیای مجازی با جلیقه جادویی

امروزه بسیاری از مردم با استفاده از هدســت های واقعیت مجازی از حضور 
در این فضای جذاب و ســه بعدی لذت می برند، اما با پوشــیدن یک جلیقه 
 می توان ایــن تجربه را تکمیل کرد. جلیقه یاد شــده که تقریبــا کل بدن را 
در برمی گیرد تجربــه برخورد با اشــیا و افراد در فضای مجــازی را از طریق 
لرزاندن خود کامل می کنــد و با اســتفاده از آن می توان اثــر رویدادهایی 
 مانند انفجار، برخــورد گلوله، جنــگ با شمشــیر و ... را کــه در بازی های 
 رایانــه ای متــداول اســت، حــس کــرد. جلیقــه یــاد شــده کــه 
Hardlight VR Suit نــام دارد دارای ۱۶ منطقــه بــا قابلیت بازخورد 
لمســی اســت که در زمان اجــرای بــازی هــای مختلف واکنــش های 
 متناســب بروز می دهــد. این جلیقه با هدســت هایــی ماننــد Vive  و 
 Oculus Rift ســازگاری دارد و می توان از طریق پورت یــواس بی آن را 
به رایانه های شخصی متصل کرد بنابراین حرکت کامال آزادانه با استفاده از آن 
ممکن نیست. در حال حاضر تنها ۱5 بازی با این جلیقه سازگار شده و شرکت 
سازنده که NullSpace نام دارد، تالش دارد بر تعداد این بازی ها اضافه کند.

امروزه  اغلب مــا بیش از هر زمان دیگری و فــارغ از نوع فعالیت 
نیاز به دسترســی بــه اینترنت داریــم. یک دانش آمــوز برای 
دســتیابی به اطالعات بیشــتر و تحقیق و تفحــص در مورد 
موضوعات مختلف، یــک تاجر بــرای گرفتن آخریــن اخبار 
بازار و... بســیاری از مردم از طریق تلفن همراه شان به اینترنت 
دسترســی دارند؛ در ابتدا خدمات 2G بسیار خوب و با سرعت 
 باال به کاربران ارایه می شــد، اما کم کم این سرعت رنگ باخت 
 و موجــب نارضایتــی کاربــران شــد. طبیعتــا هیــچ یک 
 از اپراتورهــای تلفــن همراه بهــره مندی از یک ســرعت باال 
و رضایت بخش را ضمانت نمی دهند و ممکن اســت ســرعت 
 اینترنت موبایل شــما پس از مدتــی با کاهش مواجه شــود. 
در این گــزارش با ارایه راهکارهای مناســب به شــما آموزش 

 می دهیم که چگونــه می توانید ســرعت تلفن همــراه تان را 
به صورت چشمگیری افزایش دهید.

1- حافظه کش تلفن همراه تان را پاک کنید
 پاکســازی حافظه کش تلفن همــراه می تواند تاثیر بســزایی 
در افزایــش ســرعت اینترنــت داشــته باشــد. زمانــی که 
حافظــه کش پــر باشــد تلفــن همــراه تــان کنــد عمل 
 می کنــد و به دنبــال آن ســرعت اینترنــت پاییــن می آید.
 2- برنامه های غیرضروری تلفن همراه تان را حذف کنید

بسیاری از اپلیکیشن های غیرضروری ممکن است سرعت تلفن 
همراه تان را کاهش داده و در ادامه موجب کندی سرعت اینترنت 
شوند. بنابراین شما باید تمامی نرم افزارهای غیر ضروری را حذف 

کنید. 

3- گزینه حداکثر میزان بارگذاری اطالعات را  فعال کنید
بــــرای انجــــام ایــن کــــار در تلفــــن همــــراه بایـد 
 بـــــه بخـــــش تنظیمـــــات رفتـــــه و از قســـــمت

 WIRELESS AND NETWORK SETTINGS
 گزینــــــه GPRS TRANSFER PREFER را بــــــه

  DATA PREFER تغییــر دهیــد؛ ایــن کار موجب تغییر 
در سرعت اینترنت می شود.

4- نوع اتصال به شبکه را به حالت 3G تغییر دهید
 2G 3 نســبت بهG حتما مــی دانید میزان ســرعت شــبکه
بیشــتر اســت؛ بنابراین در درجه اول شما باید شــبکه 3G را 
 برای اتصال بــه اینترنت بــه کار بگیرید. برای انجــام این کار 
 به تنظیمات رفته و در تنظیمات بی ســیم وشبکه نوع اتصال را 

به 3G تغییر دهید. 
نکته: با انجام ایــن کار نباید توقع افزایش ســرعت به صورت 
 چشــمگیر را داشته باشــید، اما هرچه باشــد 3G از 2G بهتر 

و مفیدتر خواهد بود.
5- حالت متن را در مرورگرتان فعال کنید

اگر در وبگردی نیازی به مشــاهده تصاویر نداریــد، می توانید 
حالت متن را در مرورگرتان فعال کنید. این کار تاثیر به ســزایی 
 در افزایش ســرعت اینترنت خواهد داشــت. شــما  می توانید 
 در مرورگر کــروم تلفن اندرویدی تان ایــن افزونه را فعال کنید 

تا از نمایش تصاویر جلوگیری شود.
 6- یک مرورگر  سریع را برای وبگردی انتخاب کنید

مرورگر تلفن همراه تان نقش مهمی را در افزاش سرعت اینترنت 
بازی می کند. تعــداد زیادی مرورگر وب در پلی اســتور موجود 
است، اما شــما باید از میان این همه تنوع ســریع ترین آنها را 
انتخاب کنید. مرورگرهای اپرا و کروم یکی از بهترین انتخاب ها 

برای گوشی های اندرویدی هستند. 
اگر از این مرورگرها در تلفن همراه تان اســتفاده کنید مطمئن 
باشید یک وبگردی سریع و لذت بخش را نسبت به گذشته تجربه 

خواهید کرد.
7- از برنامه هایی که برای افزایش ســرعت اینترنت 

طراحی شده اند، کمک بگیرید
 نرم افزارهای مختلفی برای افزایش سرعت اینترنت در گوشی ها 
 و تبلت های اندرویدی طراحی شــده اند؛ بنابراین زودتر دست 

به کار شوید و بهترین اپلیکیشن ها را دانلود و استفاده کنید.

 در این گزارش 7 راهکار مناسب جهت افزایش سرعت اینترنت تلفن همراه را به شما آموزش می دهیم.

پاکسازی 
حافظه کش تلفن 

همراه می تواند 
 تاثیر بسزایی 

در افزایش 
سرعت اینترنت 

داشته باشد. 
زمانی که 

حافظه کش 
پر باشد 

تلفن همراه تان 
کند عمل می کند 

و به دنبال آن 
سرعت اینترنت 

پایین می آید

ترفندهایی برای افزایش سرعت اینترنت موبایل

کاربران گوشــی های اندرویدی از این پس می توانند برای 
جستجوی فایل های ذخیره شده در سرویس گوگل درایو 
به طور مستقیم از برنامه موبایلی خود گوگل استفاده کنند.

به گزارش دیجیتال ترندز، تا به حال دسترسی به فایل های 

ذخیره شده در این ســرویس تنها از طریق باز کردن نسخه 
موبایلی برنامه گــوگل درایو ممکن بود، اما با به روزشــدن 
برنامه گوگل در گوشــی های اندرویدی ایــن کار از طریق 
برنامه اصلی گوگل بر روی گوشی های یاد شده ممکن است. 
با این به روزرسانی تمام کاری که کاربران گوگل باید انجام 
 دهند، باز کردن برنامه گوگل و تایــپ کردن یک کلیدواژه 
و سپس ضربه زدن بر روی زبانه In Apps است تا جستجو 

برای پیدا کردن فایل هــای ذخیره شــده در برنامه درایو 
انجام شــود. پس از آن می توان فایل پیدا شده را در برنامه 
مربوطه باز کرد. سوابق این جســتجوها در حساب کاربری 
افراد ذخیره می شــود و آنها می توانند بعدها به این سوابق 
هم مانند دیگ سوابق جستجوی خود دسترسی پیدا کنند. 
هنوز مشــخص نیســت آیا این خدمات در اختیار کاربران 

گوشی های آیفون هم قرار می گیرد یا خیر.

امکان جدید جستجو در گوگل 
درایو از درون برنامه اندرویدی
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علم پژوهی



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  208۷ |  یکشنبه 8 اسفند 1395|  28 جمادی االول  1438

پیشنهاد سر دبیر: 
ارشاد در افزایش قیمت بلیت  سینما مداخله نمی کند

اخبار فرهنگی

نمایشــگاه گروهی نقاشــی و طراحی »طبیعت بــی جان« در 
گالری متن امروز برگزار شده است.

آثار این نمایشــگاه حاصل ســومین فراخوانی است که از سوی 
گالری متن امروز برای نقاشــان اصفهانی اعالم شــده اســت. 
هنرمندان شرکت کننده هر کدام از نگاه و نوع نظر شخصی خود 
به موضوع طبیعت بی جان در آثارشــان پرداخته اند و به نوعی 
تنوع این آثار مصداقی از تغییر نگاه به این موضوع اســت که در 

دوره های مختلف تاریخ هنر مورد توجه نقاشان بوده است.
هدف مدیــران گالری متــن امــروز از برپایی این نمایشــگاه 
پیداکردن نقطه نظر و نوع نگاه هنرمندان به موضوع است؛ عالوه 
بر اینکه آنها برگزاری این نمایشــگاه را فرصتی برای شناسایی 
هنرمندان و آرتیســت های جوان و مستعد اصفهان و استفاده از 
آنها در نمایشگاه های انفرادی آینده دانسته اند. گزینش آثار نیز 
بر اساس همخوانی آثار رسیده با هم و وجود نوعی هماهنگی در 

ترکیب نمایشگاهی انجام شده است.
عالقه مندان بــرای بازدید از این نمایشــگاه مــی توانند تا 23 
اسفندماه همه روزه بجز روزهای دوشنبه ســاعت 16 تا 20 به 
گالری متن امروز واقع در خیابان آبشــار اول، بعد از بن بســت 

آرش، پالک 25 مراجعه کنند.

مستند »ارباب جمشید« ســاخته پگاه آهنگرانی و درنا مدنی از 
اول اسفندماه اکران خود را در سینماهای گروه هنر وتجربه آغاز 
کرد.»ارباب جمشید« مستندی است درباره سیاهی لشکرهای 
سینما که در گذشــته در خیابان ارباب جمشــید تهران جمع 
می شــدند. این فیلم را پگاه آهنگرانی بازیگر سینما و درنا مدنی 
به طور مشترک و با تهیه کنندگی سید امیر سیدزاده ساخته اند. 
دو کارگردان این مســتند در بخشی از یادداشــت کارگردانان 
برای »ارباب جمشید« نوشته اند: »مردان ارباب جمشید فیلمی 
است درباره گروهی از عاشقان سینما که آن جرقه معجزه گر در 
وجودشان نگرفت و در حاشیه ماندند.« تهیه کنندگی این فیلم 
را سیدامیر ســیدزاده برعهده دارد و تصویربردار آن محمدرضا 
اکبری است. این فیلم مستند در ســینما سوره اصفهان به روی 

پرده رفته است.

نمایشگاه گروهی عکس چهارفصل در حمایت از بیماران سرطانی 
در گالری سایان برگزار شده است. 

در این نمایشــگاه آثاری از محمدرضا مومنی، یوســف قاســمی، 
حســین شــجاعی منش، ســیدعلی میرعمــادی، حمیدرضا 
سوهانکار، ســعید حیدری، حســین حســین زاده، مهدی قلعه 
بیگی، امیــن دهقان، علی صالحــی، امین یوســفی، امیر جالل، 
پیمان پورکوشــکی، زینب بابایــی، هالله خدامی، مریم شــیخ 
بهایی، شــیما موسوی، مســعود زربخش، بنفشــه پیش خوان و 
مریم خدابنده نمایش داده شده اســت. عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشــگاه می توانند تا چهارشــنبه 11 اســفندماه همه 
 روزه از ســاعت 16 تا 20 به گالری ســایان واقــع در خیابان آذر، 

بن بست شماره سی و دوم)امین( مراجعه کنند.

همایش ادبی »کوثــر والیت« در مورد شــخصیت واالی حضرت 
فاطمه )س( اســت که ویژه بانوان شــاعر اســتان اصفهان برگزار 
می شــود. دبیرخانه همایش ادبی »کوثر والیــت« در نظر دارد در 
روزهای پایانی سال 95 همایشی را ویژه زنان شاعر استان اصفهان 
برگزار کنــد و به همین منظــور فراخوان این همایــش ادبی را با 

جزئیاتی از موضوعات و جوایز آن منتشر کرده است.
موضوعات همایش که حول محور شخصیت حضرت فاطمه )س( 

است، عبارتند از:
1. مادرانه های حضرت )ارتباط با حضرت خدیجه)س( و فرزندان(

2. دخترانه ها )ارتباط با پدر(
3. همسرانه ها )ارتباط با حضرت علی)ع((

4. سبک زندگی فاطمی )با نگاه به الگوهای اقتصاد مقاومتی(
5. حجاب و عفاف و حیای فاطمی

قالب آثار درخواستی نیز کالسیک، نیمایی و سپید  است.
گفتنی است، برای نفرات برگزیده اول تا سوم مبلغ 200 هزار تومان 
و برای نفرات تقدیری تــا 5 نفر، مبلغ 100 هــزار تومان به عنوان 
جایزه در نظر گرفته شده است. بانوان شــاعر استان اصفهان برای 
شرکت در این همایش تا 20 اسفندماه مهلت دارند، آثار خود را به 
 دبیرخانه همایش ادبی »کوثر والیت« به آدرس: اردستان، خیابان

 امام خمینی)ره(، جنب میهمان سرای ایرانگردی، اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اردستان  ارسال کنند.

پیشکسوت زبان و ادبیات فارســی گفت: هر گاه گویش های ملی  
کشوری به فراموشی سپرده شــود، قطعا فرهنگ آن کشور نابود 

خواهد شد.
مهدی احمدی در همایش گویش خوانســاری اظهار داشت: این 
همایش با هدف حفظ  گویش خوانســاری در ســه بخش علمی، 

فرهنگی و هنری برگزار شد.
وی با اشاره به اجرای ویژه برنامه هایی مانند جنگ شادی، نمایش و 
طراحی تیزرهای خوانساری در همایش گویش خوانساری، افزود: 
در این همایش از شهرهای اصفهان که گویش مشترکی با گویش 
شهرستان خوانسار دارد، دعوت شــده است. دبیر همایش گویش 
خوانساری گفت: در این همایش گروه سرود کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان سرودی با گویش خوانساری به اجرا درآوردند. 
در ادامه محمود براتی با اشــاره به اینکه زبان فارسی زبان مشترک 
همه مردم ایران است، تصریح کرد: قدیمی ترین متن باقی مانده در 
قرن پنجم به عربی در اصفهان نوشته و در قرن هشتم ترجمه شده 
است و در این کتاب نام دو نفر از خوانساری ها آورده شده است. در 
ادامه میرجالل الدین کزازی پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی اظهار 
داشت: هرگاه گویش های ملی  کشــوری به فراموشی سپرده شود، 

قطعا فرهنگ آن کشور نابود خواهد شد.

تا 17 اسفندماه در گالری متن امروز برپاست؛

آثار نقاشی »طبیعت بی جان« 

 اکران » ارباب جمشید«
 در سینما سوره

تا 11 اسفندماه در گالری سایان برپاست؛

نمایشگاه گروهی عکس چهارفصل

مهلت تا 20 اسفند ماه؛

فراخوان همایش ادبی »کوثر 
والیت« منتشر شد

پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی:

فراموشی گویش های ملی نابودی 
فرهنگ کشور است

با تدوین و صداگذاری نهایی ســریال نوروزی »مرز خوشــبختی«، 
ســاخت این مجموعــه بــه کارگردانی حســین ســهیلی زاده و 

تهیه کنندگی مهران رسام به پایان رسید.
تصویربرداری فــاز دوم مجموعه تلویزیونی »مرزخوشــبختی« به 
کارگردانی حســین ســهیلی زاده که در لوکیشــن ویالی شهریار 
پیگیری می شــد، با بازی پوریا پورسرخ و امیرحسین آرمان به پایان 
رســید. این ســریال با ایفای نقش بازیگرانی چون پوریا پورسرخ، 
امیرحســین آرمان، مهدی ســلوکی، شــهرزاد کمالزاده، سروش 
جمشــیدی، مریم معصومی، جمشــید جهانــزاده، عباس محبی، 
مهدی صباغی، فرزانه نشاط خواه، رضا یزدانی، جواد زیتونی، عباس 
محبوب و امیر غفارمنش برای پخش نوروزی در 15 قســمت برای 

شبکه2 سیما آماده می شود.
علی لهراســبی به عنوان خواننده تیتراژ پایانی مجموعه تلویزیونی 

»مرز خوشبختی« انتخاب شده است.

فیلم برداری فیلم ســینمایی »هت تریک« بــه کارگردانی رامتین 
لوافی و تهیه کنندگی مجید مطلبی به تهران رسید.

فیلم برداری فیلم ســینمایی »هت تریک« بــه کارگردانی رامتین 
لوافی و تهیه کنندگی مجید مطلبی که از اواخر بهمن ماه در لواسان 

آغاز شده بود، به تهران رسید.
 فیلم برداری صحنه های لواسان چندی پیش به پایان رسید و گروه 
این روزها در تهران مشــغول فیلم برداری بقیه صحنه ها هســتند. 
طبق برنامه ریزی های انجام شــده، فیلم بــرداری »هت تریک« تا 

اواخر سال ادامه خواهد داشت. 
 رامتیــن لوافی پیــش از ایــن فیلم هــای »آرام بــاش و تا هفت 
 بشــمار« و »برلیــن منفــی هفــت« را کارگردانی کرده اســت 
بــه جهانــی  در جشــنواره های  خوبــی  موفقیت هــای   کــه 

 دست آورده و »هت تریک« ســومین ساخته سینمایی او محسوب 
می شود. 

پایان ساخت سریال 
نوروزی شبکه دو

فیلم برداری »هت تریک« 
به تهران رسید

موسیقی

با نزدیک شدن به روزهای پایانی ســال، آخرین کنسرت های 
موسیقی زمستانی برگزار می شوند تا سال 1395 را بدرقه کنند.

حمید حامی خواننده پاپ قصد دارد امروز هم مانند روز گذشته 
در حضور دوستداران خود در تاالر وحدت کنسرت برگزار کند. 
قیمت بلیت های این اجراهــا از 50 هزار تــا 130 هزار تومان 

تعیین شده و ساعت 21:30 برگزار می شود.
گروه »نی کوبه« به سرپرستی ابوالفضل محمدقلی، فردا ساعت 
20 در فرهنگ ســرای نیاوران اجرا  خواهد داشت. در این اجرا 
نوازندگان ســازهای کوبــه ای و نی با همراهــی همخوان ها 
هنرنمایی خواهند کرد. بلیت های این کنسرت 40 هزار تومان 

به فروش می رسد.
 مهدی یراحی 19 اسفند ماه در سالن میالد نمایشگاه و در دو 
سانس آلبوم جدید خود را اجرا خواهد کرد که بلیت های آن از 

45 هزار تا 140 هزار تومان قابل خرید است.
همچنین اولین کنسرت ارکســتر »آریابانگ« )آئولوس( روز 
جمعه 20 اسفند در ســالن اریکه ایرانیان و در دو سانس اجرا 
می شود. سانس نخست این کنســرت ساعت 1۸ و سانس دوم 
ساعت 21 آغاز می شود که بلیت های آن از 45 هزار تا 120 هزار 
تومان قابل خرید است. امین سالمی رهبر ارکستر »آریابانگ« 

است و سرپرستی این ارکستر را شایان اموری برعهده دارد.
محمدرضا گلزار بازیگر ســینما نیز20  اســفند در دو سانس 
1۸:30 و 21:45 در ســالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران 

روی صحنه خواهد رفت. رهبری ارکســتر را حامــد برادران 
برعهده دارد. 40 هزار تــا 140 هزار تومان قیمتی اســت که 

دوستداران گلزار باید برای دیدن این کنسرت پرداخت کنند.
امید حاجیلی نیز در روزهای پایانی اســفند، در ســالن میالد 
نمایشــگاه بین المللی تهران اجرا خواهد کــرد. عالقه مندان 
می توانند با پرداخت مبلغی بین 45 هــزار تا 140 هزار تومان، 

شنبه 21 اسفندماه ساعت 19 و 22 به این کنسرت بروند.
 احســان خواجه امیری نیز در دو تاریخ 22 و 23 اســفند در 
ســالن میالد نمایشــگاه بین المللی تهران و در 4 سانس برای 
هواداران خود کنسرت برگزار می کند. باوجود اینکه بلیت های 
این کنســرت 45 هزار تا 140 هزار تومان اعالم شده اما تمام 

بلیت های آن به فروش رسیده است.
 سیروان خســروی نیز همچون خواجه امیری در  دو تاریخ 25 
و 26 اسفند در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران و در 4 

سانس برای هواداران خود کنسرت برگزار می کند.
 گروه »دنگ شــو« که آخرین اجرای خــود را در تاالر وحدت 
روی صحنه برد، 26 اسفند با اجرای قطعات آلبوم جدید خود 
در مرکز همایش های برج میالد تهــران میزبان هواداران خود 
خواهد بود. بلیت های این اجرا که ساعت 22 برگزار می شود از 

35 هزار تا 130 هزار تومان به فروش می رسد.
 در شهرستان ها نیز ســاالر عقیلی و محمد علیزاده در تدارک 

برپایی کنسرت هستند.

مراسم اعطای جوایز چهل ودومین دوره جوایز سینمایی 
»سزار« موســوم به اسکار ســینمای فرانسه با معرفی 

برندگان برگزار شد.
فیلم »او« به کارگردانی »پل ورهوفن« که در 11 شاخه 
جوایز سزار نامزد کســب جایزه بود، در نهایت دو جایزه 
اصلی بهترین فیلم و همچنین بهترین بازیگر زن )ایزابل 

هوپر( را از این رویداد مهم سینمایی کسب کرد.
فیلم »او« که اولیــن نمایش خود را در جشــنواره کن 
2016 تجربه کرد، تاکنون موفق به کسب جایزه بهترین 
فیلم خارجی جوایز گلدن گلوب شــده و »ایزابل هوپر« 
ســتاره این فیلم نیز که اخیرا جایزه افتخاری سینمای 
فرانســه را دریافت کرده، عالوه  بر کســب جایزه گلدن 
گلوب بهترین بازیگــر زن، در جوایز اســکار نیز نامزد 

دریافت جایزه است.
»ایزابل هوپر« امسال برای شانزدهمین بار نامزد کسب 
جایزه سزار شد، جایزه ای که وی یک بار در سال 1996 با 
فیلم »مراسم« دریافت کرده بود و امسال برای دومین بار 

موفق به کسب این جایزه سینمایی شد.
فیلم »این تنها پایان دنیاســت« ساخته »زاویه دوالن« 
نیز ســه جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد 

)گاسپار اولیه( و بهترین تدوین را به خانه برد.

احسان علیخانی مجری برنامه ماه عسل بعد از مدت ها 
 اینســتاگرامش را با خبرهایی از برنامه تحویل ســال

 به روز کرد.
 علیخانی نوشت:

سالم به رفقای عزیز...
عذر میخوام بابت غیبت طوالنی ، یه کوچولو این مدت 
ِکِســل و مریض احوال بودم و بالفاصلــه درگیر کلی 
کارهای عقب افتاده شــدم ، االن خدا رو شکر بهترم ، 
خیلی حوصله و جوِن کارکردن نداشتم اما هیچی مثل 
کار کردن حال منو خوب نمیکنه و به اصرار دوســتان 
سه ستاره رو شروع کردیم برای اســفند ماه و تحویل 
سال 96، البته با تغییراتی که سلیقه شــما بوده، 2 تا 
جریان داریم برای برنامه امسال که خیلی باحاله و باید 
همه شما پایه باشین که بهترین اتفاق رقم بخوره، اوایل 
هفته استارت می زنیم با شــما و همتون باید دست به 
دوربین بشین، برنامه احتماال 14 اسفند شروع میشه 
برای مدت 1 هفته و بعد میریم برای تحویل ســال...، 
بازم اگر پیشــنهادی دارین خوشحال میشم، ولی قول 
میدم تمام تالشمونو بکنیم که برنامه تحویل سال،شاد 

و باانرژی باشه ، امسال خبر بد کم نشنیدیم همگی... .

در آخرین ماه سال به کدام کنسرت برویم؟ اسکار سینمای فرانسه به »اِو« 
رسید

احسان علیخانی برای تحویل 
سال 96 چه برنامه ای دارد؟

کودک و نوجوان

اصفهــان، برای دســتیابی به عنوان پایتختِی شــهر 
دوســتدار کودک، توانمندی های بسیاری دارد که با 
مدیریت آن می تواند به عنوان نمونــه ای برای دیگر 

شهرها در سراسر جهان تبدیل شود.
در تعریف شهر دوستدار کودک، ورای تعریف تاریخی 
و اشاره به ســابقه این طرح تا دهه 19۸0، می توان به 
سادگی گفت: با شنیدن کلمه »شهر دوستدار کودک« 
هر تعریفی که در ذهن شــما نقش ببندد می تواند به 
عنوان تعریفی برای این اصطالح تلقی شــود. شــاید 
تعریف »شهری که کودک را دوست دارد« گویا ترین 
تعریف ممکن باشــد و نتیجه طراحی چنین شهری 
طبیعتا کودکی است که عشــق و توجه نهادینه شده 
در تک تک اجزای شــهری را می بیند، درک می کند 
و متقابال آن عشق و توجه را به شــهر بر می گرداند و 
بی شک، می توان امید داشــت که تحقق این امر در 
قالب کمترین نتیجه ممکن، باعث از بین رفتن روحیه 
تخریب بناهای تاریخی، که مدت هاست نصف جهان 

از آن رنج می برد باشد.
دســتیابی به عنوان پایتختی شــهر دوستدار کودک 
برای اصفهان، عنوانی شایســته اســت که جز با کمر 
همت بســتن به اجرای بهترین طرح هــا و ایده های 
ارائه شده در این زمینه، امکان پذیر نیست. کما اینکه 
بارها شــنیده ایم که دیگر شــهرها هر از گاه موفق به 
کسب عنوان شهر دوســتدار کودک می شــوند، اما 
از پس این لقب سنگین و مســئولیت زا  برنمی آیند. 
در مورد اصفهان اما می تــوان خوش بین بود چنانکه 
به گفته ویل پارکس، رییس دفتر یونیســف در ایران، 
»برخورداری از امکانات طبیعی و تاریخی و همچنین 
مدیریت شهری قوی و خالق باعث می شود اصفهان 

سریع تر به اهدافش برسد.«
از جمله طرح هایی که تاکنون برای نیل به این مقصود 
ارائه شــده می توان به طرح محله دوســتدار کودک، 
شــهر آموزشــی کودکان، سرای دوســتدار کودک، 
اتاق مــادر و کودک، جزیره بازی کودک، شــهر موزه 
کودکان و... اشــاره کرد که هر کدام از این طرح ها در 
نوع خود جزئیات قابل قبولی را بــرای ایجاد تحرک، 
نشاط و مشارکت در امور شــهری که به عنوان یکی 
از شــاخصه های اصلی کسب عنوان شــهر دوستدار 
کودک از سوی یونیسف معرفی می شود، دارا هستند. 
طرح هایی که علیرضا نوروزی، رییس دبیرخانه شهر 
 دوســتدار کودک اصفهان، با تعیین چشــم اندازی

 5 ساله، تحقق آن را نوید داده است.

شهر دوستدار کودک و کودک 
دوستدار شهر

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت:  وزارت ارشــاد اصال 
مداخله ای در مسئله افزایش قیمت بلیت های سینما ندارد. 
سیدرضا صالحی امیری، در پاسخ به این سوال که آیا درست 
است که کمیسیون فرهنگی مجلس درخواست کرده عضوی 
در شورای پروانه ساخت داشته باشد و آیا شما با این پیشنهاد 
موافق هســتید، عنوان کرد: در این رابطه رییس ســازمان 

سینمایی پاســخ خود را داد. شــورای صدور پروانه ساخت 
و نمایش چارچوب قانونی دارد و اینکــه دیگران در آن عضو 
شــوند به نظر من یک امر کامال غیرضروری اســت. اگرچه 
مجلس می تواند با ســازوکارهای خود امر نظارت را در این 
زمینه دنبال کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درمورد لزوم 
تصویب قانون نظام صنفی در سینما و اینکه آیا قرار است در 

این رابطه الیحه ای به مجلس ارسال شود یا خیر، گفت: بله، 
درحال حاضر در وزارت ارشاد درحال تهیه پیش نویس الیحه 
نظام سازمان هنری هســتیم که بعد از تصویب الیحه نظام 
رسانه ای که هم اکنون در دســتور کار دولت است این کار را 
انجام خواهیم داد. صالحی امیری درمورد زمزمه های مربوط 
به افزایش قیمت بلیت های سینما تا سقف 20 هزار تومان هم 
عنوان کرد: ما به عنوان وزارت ارشــاد اصال مداخله ای در این 
کار نداریم. نهادهای صنفی  و  ازجمله خانه سینما باید در این 

رابطه تصمیم گیری کنند. 

وزیر ارشاد:

ارشاد در افزایش قیمت بلیت  سینما مداخله نمی کند

در پناه تو به مانند بســیاری از مجموعه های موفق و ماندگار 
ریشه در ملودرام داشــته و قصه نه چندان پیچیده اش را در 

این بستر روایت می کند.
ریتم کند قصه نشانه ای از سریال های دهه 70

علیرضا طالب زاده کــه فیلم نامه های درخشــانی را در قاب 
کوچک خلق کرده، چند شــخصیت را از میان دانشجویان 
هنر ورودی یک ســال برگزیده و پس از معرفی شخصیت ها 
به ایجاد ارتباط های حســی میان آنها می پردازد اما این کار 
با کندی بسیار انجام شــده که بخش مهمی از آن به ساختار 
تلویزیونی دهه 70 ســیمای جمهوری اسالمی برمی گردد 
که کندی ریتم یکی از وجوه شــاخص آن به حساب می آید. 
حال وقتی مخاطب نیمه دهه 90 تلویزیون به تماشای آثاری 
همچون در پناه تو می نشیند، این کندی ریتم را با تمام وجود 
حس کرده و تجربه خاص و جالبی را پشــت سر می گذارد. 
بخصوص اینکه نســخه در حال نمایش از شــبکه آی فیلم، 
ترمیم شده به نظر رسیده و نســبت به نسخه دو دهه پیش 

کیفیت تصویری بهتری دارد.
مریم، محمد، رامین و دیگران

در مجموعه هایی از این دســت که شــخصیت های متعدد 
در پیشبرد داستان نقشــی حیاتی دارند، شخصیت پردازی 
از اهمیتی حیاتی برخوردار اســت که ضعف در آن می تواند 
کلیت کار را زیرســوال ببرد. طالب زاده در مجموعه یاد شده 
سراغ ترکیبی از تیپ و شــخصیت رفته و نمونه های موفقی 

را خلق کرده است.
البته گاه از تیپ های بسیار آشنا و کلیشه شده نیز بهره گرفته 
که کلیشــه های به کار بــرده شــده در آن آزاردهنده جلوه 
نمی کند. مریم افشــار به عنوان قهرمان فیلم نامه، شخصیت 
چندالیه و تا حــدی پیچیــده دارد که به مــرور مخاطب 
را به همدلی بیشــتر با خود واداشــته و در برابر ضد قهرمان 
می شــوراند. در عین حال شــکنندگی موجــود در آن نیز 
بسیار به کارش آمده و به قربانی شدنش رنگ و بوی دیگری 
می بخشد. لجباز بودن مریم نیز الیه دیگری به این شخصیت 
بخشــیده و مخاطب او را بری از اشــتباه نمی بیند. در نقطه 

مقابل محمد منصوری از طبقه متوسط مذهبی قرار دارد که 
عالقه اش به مریم از جنس عشــق های پاک این طبقه است 
که با فداکاری ایثارگونه ای همراه شــده و شخصیتی با عمق 
زیاد را به وجود آورده است. در نقطه مقابل رامینی قرار دارد 
که یک ضد قهرمان واقعی و کامال غیرکلیشــه ای است که 
مخاطب، نمونه های نزدیک به او را در اطرافش دیده اســت. 
شــخصیتی سرشــار از عقده های درونی که توجه ترحم وار 
مریم به او درامی را شــکل داده که در نهایت به یک فاجعه 

ختم می شود. 
برای مثال می توان به صحنه قال گذاشتن میهمان ها توسط 
این دو و سفرشان به شمال در شب عروسی اشاره کرد که به 
تقلید از فیلم سینمایی عروس انجام شده و حقارت کودکانه 
رامین را بیش از پیش نشــان می دهد. اما دیگر شخصیت ها 
از جمله پارسا، پدر و مادر مریم و نیز مادر رامین آنچنان که 
باید از کار درنیامده و کلیشــه ها لطمات زیادی به آنها وارد 

کرده است.
دانشجو در آینه مجموعه های تلویزیونی

در مجموعه های تلویزیونی، از مینی سریال گرفته تا کارهایی 
با تعداد قســمت های زیاد، با شــخصیت  هــای مختلف و 
متعددی روبه رو می شــویم که هر یک از آنها متعلق به یک 

طبقه اجتماعی بوده و شــغل معینی دارنــد. در میان این 
گروه ها به جوان هایی برمی خوریم که دانشجو بوده و بخشی 
از هویت خود را از این عنوان کسب می کنند. در حقیقت آنها 
از طیف های مختلف جامعه هســتند که در یک مکان واحد 
علمی کنار یکدیگر قرار گرفته اند و از برخورد آنها با یکدیگر 
قصه های بسیاری خلق می شــود. به این ترتیب نویسندگان 
فیلم نامه، برای نگارش داستان های خود دست بازتری داشته 
و می توانند با تکیه بر این گروه کارشان را پیش ببرند. اتفاقی 
که در سه دهه گذشته در سریال های تلویزیونی به وفور رخ 
داده و مخاطبان پروپاقرص تلویزیون شاهد نمونه های زیادی 
با کیفیت های مختلــف در این باب بوده اند کــه در ادامه به 

برخی از نمونه های شاخص آن اشاره می کنیم.
روزهای زندگی و دانشگاه در حاشیه داستان

ساخته های تلویزیونی سیروس مقدم عموما از شخصیت های 
متعدد با داستانک های مختلف تشکیل شــده که روزهای 
زندگی هم از این قاعده مســتثنی نیســت. استاد میانسال 
رشته جامعه شناسی پس از سال ها از آلمان به ایران بازگشته 

و برای تدریس وارد دانشگاه می شود.
روزگار جوانی و جوان های دوست داشتنی اش

زنده یاد شــاپور قریب که کارگردانی ســری نخســت این 
مجموعه پرطرفدار را برعهده 
داشت، به شکل هوشمندانه ای 
از کلیشــه ها بهــره گرفته و 
شخصیت های محوری خود را 
بر این اســاس خلق کرده بود. 
چند دانشــجو در رشته های 
مختلف که خانــه ای را به طور 
مشترک اجاره کرده و زندگی 
دانشــجویی را در کنــار هم 
آغاز می کنند و در این مســیر 
ماجراهــای تلــخ و شــیرین 
بسیاری را پشت سر می گذارند. 
احد دانشــجوی پزشکی ترک 
زبــان، شــهریار دانشــجوی 
حســابداری و اهل کرمانشاه، 
مجید دانشجوی اصفهانی هنر، 

حمیدرضای عاشق پیشــه اهل آبادان و افشین تنها تهرانی 
گروه که به دلیل اختالف با پدر و مادرش به این جمع پیوسته 
است. فرمول شــکل دادن شخصیت براســاس کلیشه های 
اقلیمی به خوبی در اینجا جواب داده و مخاطب حس خوبی 
نســبت به آن دارد. از طرف دیگر برخالف نمونه های مشابه، 
تقریبا هیچ تصویری از دانشــگاه محل تحصیل این پنج نفر  
دیده نمی شــود  و تنها روی زندگی اشتراکی آنها و مسائل و 
مشکالتشان تمرکز می شود که داستانک هایی آن را کامل 
می کند. برای مثال می توان به احدی اشــاره کرد که پس از 
ازدواج و با داشتن فرزندی خردســال وارد دانشگاه شده و با 
ورود غیرمنتظره همســرش به تهران برای ماندن کنار او با 

چالشی بزرگ مواجه می شود.

به بهانه بازپخش سریال »در پناه تو« از شبکه آی فیلم؛

یک عاشقانه آرام
مجموعه هــای تلویزیونی انگشت شــماری در تاریخ 
تلویزیون کشورمان وجود دارد که از تاثیرگذاری روی 
یک قشــر خاص فراتر رفته و به پدیــده ای اجتماعی 
تبدیل شده که بدون شک مجموعه »در پناه تو« یکی از 

شاخص ترین آنهاست.
مجموعه ای کــه در زمان خــود با توجه به ســاختار 
جوان پسندش توانســت انبوهی از مخاطبان را به خود 

جلب و هنگام پخش شبانه اش خیابان ها را خلوت کند.

علیرضا   طالب زاده که  
فیلم نامه های درخشانی 
را در قاب کوچک خلق 
کرده،  چند   شخصیت 
را از میان دانشجویان 
هنر ورودی یک سال 

برگزیده  و پس از معرفی 
شخصیت ها  به   ایجاد 

ارتباط های حسی  میان 
آنها   می پردازد

اینستاگردیسینما
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پیشنهاد سردبیر:
2۰ هتل و 925 کالس درس، پذیرای مسافران نوروزی بام ایران

اخبار

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق چهارمحال و 
بختیاری گفت: ۱۴۵ کیلومتر شــبکه سیمی با هدف 
جمع آوری انشــعابات غیرمجاز به  شــبکه کابلی در 

چهارمحال و بختیاری تبدیل شد.
مجید فرهزاد اظهار کرد: شرکت توزیع برق در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتــی اقدام به آمــوزش مدیریت 
صحیح مصرف انرژی در مصارف صنعتی و کشاورزی 
به منظور کاهش پیک بار شــبکه در زمان اوج مصرف 

انرژی کرده است.
 وی افــزود: ۱۴۵ کیلومتر شــبکه ســیمی با هدف 
جمــع آوری انشــعابات غیرمجــاز در چهارمحال و 

بختیاری به  شبکه کابلی تبدیل شد.
فرهزاد کاهش تلفات انرژی، کاهش خاموشی، کاهش 
نرخ انرژی، مدیریت صحیح مصــرف انرژی و کاهش 
پیک بار شــبکه را از اقدامات اجرایی این شــرکت در 
راســتای اهداف اقتصاد مقاومتی طی ســال جاری 
گزارش کرد و گفــت: این شــرکت در زمینه احداث 
نیروگاه های مقیاس کوچک و نیروگاه های خورشیدی 

نیز موفق بوده است.
وی صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی به میزان 
۱۱/۵ مگاوات بــرای متقاضیان بخــش خصوصی و 
بهره برداری از یــک نیروگاه گازی بــا ظرفیت 3/8۵ 
مگاوات را از اقدامات عملی این شرکت در سال جاری 
برشــمرد و گفت: ۱۱۱ کیلووات نیروگاه خورشیدی 
در محوطه ستاد شرکت در راســتای  فرهنگ سازی 
با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال در اســتان احداث 

شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان با اشــاره به 
راندمــان 38 درصدی نیروگاه های ســطح کشــور 
تصریح کرد: احــداث نیروگاه هــای مقیاس کوچک 
و خورشــیدی باعث افزایش ۴۵ درصــدی راندمان 
نیروگاه ها خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در راستای 
جذب سرمایه گذار و اشتغال زایی این شرکت در بخش 
تولید برق اقدام به تهیه فرصت های سرمایه گذاری و 

مستندسازی کرده است.
فرهزاد با اشــاره به کاهــش هزینه پروژه هــا در این 
شــرکت، تصریح کرد: کنتــرل پیشــرفت فیزیکی 
پروژه ها، هزینه و نیز زمان اجرای آنها در دفتر کنترل 

برنامه و پروژه این شرکت انجام می شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع بــرق اســتان در پایان 
خاطرنشان کرد: یک هزار و 9۵0 عدد کنتور انشعاب 

مشترکان دیماندی  طی سال جاری  تعویض شد.

تبدیل ۱۴5 کیلومتر شبکه 
سیمی به کابلی در چهارمحال

با مسئوالن
تسهیالت اقتصاد مقاومتی ارائه شده به متقاضیان در چهارمحال 

و بختیاری ۱0 درصد بیشتر از تعهد استانی است.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ســی و نهمین نشست ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان با مطلوب دانســتن عملکرد 
بانک ها گفت: امســال جمع تسهیالت ارائه شــده به سه هزار و 
930 میلیارد ریال رسیده است. ســلیمانی افزود: با این عملکرد 
می توان ســهم اعتبارات اســتان را افزایش داد . در این نشست 
معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان هم گفت:به طور 
میانگین ماهانه 3۵0 میلیارد ریال تســهیالت اقتصاد مقاومتی 
دراستان پرداخت شده است .شــهریارپور افزود : در این نشست 
مسائل و مشکالت برخی طرح های ســرمایه گذاری مانند ایجاد 
زیرساخت ها و همچنین وثیقه مربوط به تسهیالت طرح ها مورد 
بررسی قرار گرفت و مقرر شد بانک های عامل با سرعت بیشتری 
در روزهای پایان سال تکمیل پرونده کنند و طرح های اولویت دار 

استان بتوانند از تسهیالت مقرر این بخش استفاده کنند .

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: مهدی 
قنبری، بهاره نیکبخت  و محمد نیکخواه  با ارائه مقاله کاوش در 
فرصت ها،چالش ها و بایســت های فرآیند درس پژوهی علوم 
تجربی رتبه برتر کشور را به دســت آوردند. بهروز امیدی افزود: 
در این همایش 30 مقاله  ارائه شــده بود. به گفته وی همایش 
ملی برنامه درســی علوم تجربــی و گردهمایی ســرگروه های  

آموزشی این درس چهارم وپنجم اسفند در اصفهان برگزار شد .

نمایشــگاه آثار هنری دانش آمــوزان هنرســتان کار و دانش در 
فرهنگ سرای شهر بروجن گشایش یافت .

مسئول برگزاری نمایشــگاه گفت: در این نمایشگاه 80 اثر از ۱۴ 
دانش آموزهنرمند شاغل به تحصیل به نمایش گذاشته شده است. 
منصوری افزود: آثار ارائه شــده حاصل تالش یک ترم تحصیلی 
- چهارماه - دانش آموزان اســت. وی گفت: نگارگری، تذهیب، 
آیینه قاب و کار روی ســفال از جمله آثار ارائه شده در نمایشگاه 
اســت. منصوری، تعامل با هنرمندان و شناســایی استعداد ها و 
ظرفیت های هنری دانش آموزان را از اهداف تشــکیل نمایشگاه 
آثار تجسمی دانش آموزان بیان کرد. مرکز شهرستان بروجن در 

فاصله  60 کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

مســئول روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
گفت: ورزشــکار این اســتان موفق به کســب مقــام قهرمانی 
کشور شــد. شــهریار تندرو اظهار کرد: مائده عالی پور ورزشکار 
چهارمحال و بختیاری موفق شد در رقابت های لیگ تکواندوی 
نوجوانان دختر جام آینده ســازان المپیک بــه عنوان قهرمانی 

دست یابد.
وی ادامه داد: نفرات برتر این مســابقات به اردوی آمادگی تیم 
ملی بانوان برای شرکت در رقابت های آسیایی قزاقستان دعوت 
می شــوند. مســئول روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری اضافه کــرد: مائده عالی پور در وزن ســوم منفی ۴6 
کیلوگرم در مســابقات انتخابی موفق به کسب جواز حضور در 

اردوی تیم ملی شد.

رییس اتحادیه فروشندگان گل شهرستان شهرکرد بیش از 90 
درصد گل هــای موجود در واحدهای صنفی اســتان را وارداتی 
اعالم کرد و گفــت: تنها دو نــوع گل رز هلندی و آلســترم در 
چهارمحال و بختیاری تولید و مابقی از مناطق شــمالی کشور، 

کرج و ورامین وارد استان می شود.
عبدالرضا حیدری اظهار کرد: ایام عید، پرتقاضاترین زمان خرید 
گل است به همین دلیل الزم است تولید و واردات گل به حدی 
برسد که  در بازار مشــکالتی از نظر میزان گل یا افزایش قیمت 

ایجاد نشود.
وی با اشاره به رشد ۱۵ درصدی قیمت گل در سال جاری نسبت 
به سال گذشــته، تصریح کرد: قیمت گل طی یک بازه زمانی نیز 
بسته به تقاضای مردم و مناسبت ها نوسان دارد. رییس اتحادیه 
فروشندگان گل شهرستان شهرکرد در ادامه افزود: گل های رز 
هلندی و آلســترم نیز از چهارمحال و بختیاری به اســتان های 

تهران و اصفهان صادر می شوند.
وی با اشــاره به وجود گلخانه های تولید کننده گل رز و آلسترم  
در رســتم آباد، شــهرکرد، هفشــجان، ســامان و سورشجان، 
تصریح کرد: تولید گل در این گلخانه ها موجب ارزآوری و ایجاد 

اشتغال در استان شده است.

موفقیت معلمان چهارمحالی در همایش 
ملی برنامه درسی علوم تجربی

گشایش نمایشگاه
آثار هنری دانش آموزان

قهرمانی ورزشکار چهارمحال و 
بختیاری در مسابقات کشوری

بیش از 9۰ درصد گل های واحدهای 
صنفی چهارمحال وارداتی است

عبور از سقف تعهدات تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی شهرکرد

مهر: اســتان چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های 
مقصد گردشگری در ایام نوروز است که هر ساله مسافران 

بسیاری در این ایام به آن سفر می کنند.
قرار گرفتن این اســتان در مســیر ارتباطــی اتصال مرکز 
به جنــوب ایران نقش مهمــی در افزایش ورود مســافر و 
گردشگر به این استان دارد و بســیاری از مسافرانی که از 
مرکز و شمال ایران قصد سفر به استان های جنوبی کشور 
را دارند، باید از این اســتان عبور کنند. با توجه به اینکه تا 
آغاز ســفرهای نوروزی که از اواخر اســفند ماه شروع می 
 شــود، زمان اندکی باقی مانده اســت، این استان در حال

 آماده شدن برای پذیرایی از مسافران نوروزی است.
مراکز اقامتی این اســتان از جمله خانه های معلم، هتل ها، 
میهمان سراها و... در حال آماده شدن برای اسکان مسافران 
نوروزی هستند. آموزش و پرورش نیز در حال آماده سازی 

مراکز اقامتی برای مسافران فرهنگی این استان است.
هتل های چهارمحال و بختیاری در حال آماده شدن برای 

پذیرایی و اقامت مســافران نوروزی این اســتان هستند.
رییس اتحادیه هتــل داران چهارمحــال و بختیاری نیز با 
اشاره به در پیش بودن آغاز سفرهای نوروزی به مهر گفت: 
هتل های این اســتان در حال آماده شدن برای پذیرایی و 

اقامت مسافران نوروزی این استان هستند.
فریدون رئیســی دهکردی عنوان کرد: بیــش از ۲0 هتل 
و اقامتــگاه در چهارمحــال و بختیاری وجــود دارد. وی 
عنوان کرد: ظرفیت تخت های این هتل هــا و اقامتگاه ها 

بیش از ۷00 تخت است.
رییس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
هم اکنون در شهرســتان های مختلف این استان از جمله 
شــهرکرد، بروجن و کوهرنگ هتل با امکانات بسیار خوب 
وجود دارد. وی یادآور شد: شهرستان کوهرنگ چهارمحال 
و بختیــاری یکــی از پرجاذبه تریــن نقاط گردشــگری 
 استان است که مسافران بســیاری در ایام نوروز راهی آن

 می شــوند و ســه هتل این منطقه در آمادگی کامل برای 

اسکان مسافران هستند.
برنامه ریزی ها توســط ســتاد خدمات نوروزی آموزش و 
پرورش این اســتان برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران 
در حال انجام است. مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری نیز در گفت وگو با مهر اظهار داشــت: به دنبال 
افزایش خدمات مطلوب به مســافران فرهنگی این استان  

هستیم.
بهروز امیدی با اشــاره به اینکه ۲۴۷ نفــر عوامل اجرایی، 
به مسافران فرهنگی نوروزی این اســتان خدمات رسانی 
می کنند، اظهار داشــت: این عوامل اجرایــی در مدارس، 
خانه هــای معلــم، ادارات آمــوزش و پرورش اســتان و 
شهرســتان و... در ایام نوروز به مســافران خدمات رسانی 
می کنند. وی عنوان کرد: ۱۲۲ مرکزآموزشــی، ۱9 پایگاه، 
9۲۵ کالس درس، هشــت خانه معلــم و... در ایام نوروز، 

مسافران فرهنگی این استان را اسکان می دهند.
 مدیــرکل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیاری 
تاکیدکرد: هم اکنون برنامه ریزی ها توسط ستاد خدمات 
نوروزی آموزش و پرورش این اســتان بــرای ارائه خدمات 
مطلوب به مســافران در حال انجام است. وی تصریح کرد: 
با توجه به نزدیک شــدن به ایام نوروز سال 96 برنامه ریزی  
و اقدامات الزم برای هر چه بهتر اجرا شــدن طرح اسکان 
موقت نوروزی فرهنگیان در چهارمحال و بختیاری در حال 
انجام است. امیدی بیان کرد: فعالیت ستاد اسکان نوروزی 
این استان از اواخر اسفندماه امسال آغاز و تا روزهای پایانی 

ایام نوروز ادامه دارد.
افزایش کیفیت خدمات اقامتی و گردشگری در 

چهارمحال و بختیاری
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال وبختیاری نیز گفت: در حال حاضر اقامتگاه های 
چهارمحــال و بختیاری شــامل هتــل، هتــل آپارتمان، 
میهمان  پذیر، منازل اســتیجاری و مدارس در حال آماده 

سازی برای اسکان مسافران نوروزی هستند.
بهمن عسگری سوادجانی عنوان کرد: مسافران بسیاری هر 
ساله در ایام نوروز به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند، 

از این رو افزایش رضایت مسافران به استان ضروری است.
وی بیان کرد: در تالش هستیم که کیفیت خدمات اقامتی 

و گردشگری در ایام نوروز امسال افزایش داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال وبختیاری بیان کــرد: چهارمحال و بختیاری 
یکی از پرجاذبه ترین اســتان های گردشگری کشور است 
که باید با جذب گردشگر و مسافر به این استان زمینه برای 

توسعه بیشتر بخش گردشگری فراهم شود.

شهرستان 
کوهرنگ 

چهارمحال و 
بختیاری یکی 

از پرجاذبه ترین 
نقاط گردشگری 
استان است که 

مسافران بسیاری 
در ایام نوروز راهی 
آن می شوند و سه 
هتل این منطقه در 
آمادگی کامل برای 

اسکان مسافران 
هستند

در حالی که تا آغاز سفرهای نوروزی زمان اندکی باقی مانده است، بیش از 2۰ هتل و مرکز اقامتی چهارمحال 
و بختیاری در حال آماده شدن برای پذیرایی از مسافران نوروزی است.

چهارمحال وبختیاری آماده میزبانی گردشگران نوروزی است؛

2۰هتلو925کالسدرس،پذیرایمسافراننوروزیبامایران

جــواد کارگران مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و 
بختیاری گفت: تا پایان مهلت شرکت در ســومین جشنواره استانی 
فیلم کوتاه بام ایران در 30 بهمن، ۷3 اثر از هنرمندان فیلم ساز استان 
به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد. کارگران افزود: سومین جشنواره 
فیلم کوتاه »بام ایران« در دو بخش فیلم کوتاه داســتانی و فیلم کوتاه 
مســتند، از پانزدهم تا هفدهم اســفندماه جاری در فرهنگ ســرای 
شهرکرد برگزار می شود. کارگران گفت: این جشنواره به منظور ارتقای 
سطح آگاهی، تجربه و بینش نســل جوان برای نیل به سینمای ملی 
در جهت معرفی فرهنگ، آداب و رســوم منطقه و تقویت بنیان های 
فرهنگی سینمای کشور همراه با طرح تحلیل شاخصه های قابل تأمل 
در حیطه محتوا و شــکل از ســوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

عبدالمحمد نجاتی مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: به 
دنبال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد در استان طی چند هفته گذشته 
و بررســی و کنترل مرگ و میر پرندگان توسط بازرســان دامپزشکی، 
عالئم این بیماری در یک واحد مرغداری صنعتی در منطقه شــاه منظر 
شهرکرد حوالی شهر سورشجان مشاهده شــد. وی افزود: پس از انجام 
آزمایشات، ۱۲ هزار قطعه طیور آلوده این مرغداری به طور کامل معدوم 
و جایگاه نگهداری پرندگان هم ضد عفونی و پاک ســازی گردید. نجاتی 
اضافه کرد: آزمایشات انجام شده بیانگر سالمت کامل در محصوالت دیگر 
مرغداری های استان است. آنفلوآنزای فوق حاد از مهم ترین بیماری های 
طیور و یک بیماری تنفسی ویروسی مشترک انسان و پرندگان با عالئم 
بی حالی شدید، دور هم جمع شدن گله، کاهش شدید مصرف دانه، افت 

ناگهانی تولید تخم مرغ روزانه و انتشار ناگهانی در گله می باشد.

7٣ اثر به دبیرخانه جشنواره 
فیلم کوتاه بام ایران رسید

مشاهده آنفلوآنزای فوق حاد 
در یک مرغداری صنعتی

شهرستان

علی مالکــی سرپرســت اداره راهداری وحمــل و نقل 
جاده ای شهرستان شهرکرد اظهار کرد: به منظور ارتقای 
ایمنی تردد جــاده ای عملیات حذف دو پیــچ جاده ای 
روســتاهای فتح آباد بــه آق بالغ در محور سورشــجان- 

سودجان به طور کامل انجام شد.
وی عنوان کرد: با تالش راهداران، حــذف کامل دو پیچ 
مانند فتح      آباد به آق بالغ و شانه سازی با مصالح برداشتی 

حاصل از آن، در این محور به طور کامل انجام شد.
مالکی با بیان اینکه حذف این پیچ های بسیار حادثه ساز 
در بخــش الران شهرســتان شــهرکرد از مطالبــات و 
خواسته های چندین ســاله مردم دو روستای فتح آباد و 
آق بالغ بود گفت: با حجم ترانشه برداری بیش از ۱0 هزار 
مترمکعب، در یک عملیات برنامه ریزی شده و فشرده در 
مدت ۴0 روز با دو دســتگاه کامیون، یک دستگاه لودر و 

یک دستگاه بیل و پیکور حذف شد.
وی با اشــاره بــه اقدامات صــورت گرفته از ســوی این 
اداره کل افزود: با شانه ســازی و اصالح شــیب شیروانی 

برخی از نقاط و آشکارسازی محور،  تردد تسهیل شد.
مالکی اظهار داشت: امید اســت با اقدامات انجام شده و 
اصالح هندســی و فنی جاده شــاهد کاهــش تصادفات 

جاده ای در این محور باشیم.

با تولید محصول جدیــد گز بلداجی 
اصلی بــا نــام شــاهکار کام مردم 
کشور ما در نوروز 96  شــیرین تر خواهد شد. به مناسبت 
فرارســیدن ســال نو محصول جدید گــز بلداجی اصلی 
 با نام شــاهکار، تولید و روانه  بازار  مصــرف کنندگان این

محصول شد.
حاج احمد طهماســبی بلداجی مدیر واحــد تولیدی گز 
بلداجی اصلی در گفت وگو با زاینــده رود گفت: این واحد 
تولیدی  از ســال ۱3۵3دومیــن واحد تولید گــز در این 
شــهر می باشــد که تاکنون موفق شده اســت با کیفیت 
 ترین، مرغوب تریــن گز را در ایــران تولیــد و روانه بازار

مصرف کند.
حاج احمد طهماســبی در ادامه افزود: این واحد تولیدی 
سال گذشــته نخســتین واحد تولید گز در استان بود که 

موفق به اخذ گواهینامه استاندارد شد.
طهماســبی در ادامه افزود: گز بلداجی اصلی اولین واحد 
تولید گز در بلداجی اســت که دارای آزمایشــگاه کنترل 

کیفیت و بهداشت محصوالت است.
وی رضایتمنــدی مشــتریان و مصــرف کننــدگان این 
محصول را از برنامه های آتی این واحد تولیدی دانســت 
و افــزود: در آینده با برنامــه ریزی مدون ســعی داریم با 
حفظ کیفیت این محصول همچون گذشــته رضایتمندی 
 مشــتریان را در ســطح کشــور و حتی خارج از کشور را

فراهم کنیم.
طهماســبی در ادامــه گفت: »گــز بلداجــی اصلی نامی 
آشــنا در صنعت گزســازی ایران اســالمی اســت« که 
در بیشــتر ایام شــادی ایرانیان زینت بخــش محافل و 
 مجالس شادی هاســت و ما به شــیرین کردن کام مردم

مفتخر هستیم.« 
وی گفت: سال گذشته برای اولین بار ۲ محموله گز از این 

واحد تولیدی به کشور عراق صادر شد.
مشــکالت   مهم تریــن  طهماســبی  احمــد  حــاج 
واحدهــای تولیدی گــز در شــهر بلداجــی را پرداخت 

مالیــات ارزش افــزوده عنــوان کــرد و افــزود: اگــر 
مالیــات ارزش افــزوده از مشــتریان اخــذ شــود، مــا 
تولیــد کننــدگان گز بــرای وصــول و پرداخــت آن به 
 واحــد مالیــات بــرارزش افــزوده هیچ گونه مشــکلی

نخواهیم داشت.
وی همچنین خاطر نشــان کرد: تا کنون ســعی کرده ایم 
جزو مؤدیان مالیاتی خوش حســاب با ادارات امور مالیاتی 
شهرســتان بروجن و بخــش بلداجی باشــیم و حقیقتا با 
مشکالت اقتصادی کشــور قادر به اخذ و پرداخت مالیات 
ارزش افزوده از سوی مشتریان نیســتیم و اگر این مالیات 
تعدیل شود و عادالنه تشخیص داده و به واحدهای تولیدی 
ابالغ شــود در پرداخت آن مشــکلی نخواهیم داشت زیرا 
پرداخت مالیات مشارکت در سازندگی است و با پرداخت 

مالیات ایرانی آباد خواهیم داشت. 
قطعا  با پرداخت مالیات  عمران و آبادانی منطقه، اســتان، 

 شهرستان و شهر بلداجی   که محل سکونت ماست فراهم
خواهد شد.

حاج احمد طهماسبی مدیرعامل واحد  تولیدی گز شاهکار 
گفت:80 واحد تولید گز در شــهر بلداجی وجود دارد که 
تعداد ۱۲ کارگاه از  آنها مشــمول مالیات بر ارزش افزوده 
شده اند که از کارشناسان و حسابرســان مالیاتی عاجزانه 
اســتدعا داریم دربررســی ها و تحقیقات بــه عمل آمده 
مشکالت عدیده این ۱۲ واحد را به مسئوالن ارشد استانی 
و کشوری انتقال دهند تا مشکالت مالیات بر ارزش افزوده 

حل و فصل شود.
مدیر تولیدی گز شــاهکار ناتوانی واحدهــای تولیدی  در 
وصــول و پرداخــت مالیات بــر ارزش افــزوده و افزایش 
قیمت مــواد اولیــه تولید گز در ایــام  نزدیک بــه عید را 
 از مهم ترین مشــکالت واحدهــای تولیدی گز در شــهر

بلداجی دانست. گفتنی اســت  واحد تولیدی گز بلداجی 
اصلی )شاهکار( امسال موفق شد عنوان صنایع غذایی برتر 
در ســال ۱39۵ و روز جهانی غذا  در استان چهارمحال و 

بختیاری را آن خود کند.

سرپرست راهداری وحمل و نقل شهرستان شهرکرد:

عملیات حذف کامل2 پیچ 
خطرناک در شهرکرد انجام شد

شاهکار به خانواده گز بلداجی اصلی اضافه شد

»آگهیانحصاروراثت«
بنا به اعالم و درخواست آقای نعمت اله عباسی پور که به کالسه 95/466 
ش ح 1 شعبه اول شورای حل اختالف حوزه قضایی بخش بلداجی به ثبت 
رسیده و چنین اشعار نموده که مرحوم سعید عباسی پور فرزند نعمت اله 
به شــماره شناســنامه 366 در تاریخ 1395/11/18  فوت نموده و وراث 

حین الفوت متوفی به شرح ذیل اعالم گردیده است.

صادره حوزهشماره شناسنامهنام و نام خانوادگی ردیف

بروجن ۴6۴۰۰87۴2۱فتانه عباسی سیبک۱

بروجن 2 ایران محمدی سیوکی2

بلداجی7۴8۰۰۱۴۴65 حسین عباسی پور٣

مسجد سلیمان۱97۰696982 نعمت اهلل عباسی پور۴

اکنون به موجب این آگهی چنانچه فرد یا افرادی نســبت به تعداد وراث یا 
وصیتنامه نزد ایشان می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی مهلت 
دارد که مدارک الزم را به این شعبه اعالم نماید در غیر این صورت گواهی 

مربوطه صادر خواهد شد.

رییس شعبه اول شورای حل اختالف بلداجی- صفیان

علیرضا
رحمانی بلداجی
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مفاد آراء )نوبت دوم(
11/495 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 38762-1394/07/25 هیأت اول خانم منیژه خراسانی فردوانی  
به شناسنامه شماره  6  کدملي  1290194866   صادره اصفهان  فرزند  حیدر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 159/44  مترمربع از پالک شماره 184  فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حبیبه خراسانی فردوانی ازموردثبت صفحه 302 دفتر 295  امالک
2 رای شــماره 41931-1394/08/25 هیأت دوم  اقای ســید مهرداد حسینی 
عاشق ابادی به شناسنامه شماره 1416 کدملي 1291945318  صادره  اصفهان  
فرزند سیدابوالفضل ششدانگ ساختمان  به مساحت  158/23  مترمربع از پالک 
شــماره  66   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی سیداسداله حسینی عاشــق ابادی ازموردثبت صفحه 65 دفتر 

150 امالک
3- رای شــماره 54408-1394/12/22 هیأت اول  اقای غالم عباس زارعی به 
شناسنامه شماره 739  کدملي 2559301741  صادره نی ریز  فرزند  حاجی آقا 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  147/64  مترمربع از پالک شماره 110 فرعی 
از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی احمدمارانی ازموردثبت صفحه 1 دفتر 365 امالک
4- رای شــماره 54548-1394/12/24 هیــأت اول  اقــای علــی غالمــی  به 
شناســنامه شــماره 526  کدملــي  1290341117  صادره اصفهــان  فرزند  
رجبعلی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127  مترمربع از پالک شماره 3910 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازســند64190-91/10/18 دفتر112 اصفهان ازموردثبــت صفحه 350 دفتر 

476 امالک
5- رای شــماره 4806-1395/02/28 هیــأت دوم  خانم مرضیــه ماراني به 
شناســنامه شــماره 3798 کدملي 1282994972 صادره برزان فرزند یداله 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 150.65 مترمربع پالک شماره708/1 فرعي از 
16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 14 دفتر 494 امالک
6- رای شماره 4626-1395/02/27 هیأت اول  آقاي اسداله دهقاني ناژواني به 
شناسنامه شماره 912 کدملي 1284564738 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/30 مترمربع پالک شماره 63و32 فرعي از2 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

اصغر کیانی ازموردثبت صفحه 7 دفتر 363 امالک
7- رای شــماره 9286-1395/04/28 هیــأت اول اقــای علی شــیر خلجی به 
شناســنامه شــماره  4 کدملي 6219798120  صادره فریدن فرزند کیومرث  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 181/80 مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیداسداله 

وسید حسین حسینی عاشق ابادی
8- رای شــماره 12282-1395/05/23 هیأت سوم  خانم زهرا جهاني مقدم به 
شناسنامه شــماره 4285 کدملي 6609300941 صادره برخوار و میمه فرزند 
حیدر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238.28 مترمربع پالک شماره 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف مالک رسمی 

حاج اکبر گل شیرازی  و مرتضی کشانی
9- رای شــماره 12304-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي حسن جامی فر به 
شناسنامه شماره 307 کدملي 1817603698صادره آبادان فرزند علی اصغر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148.65 مترمربع از پالک شماره 3782  فرعی 
از16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حسین مارانی ازسندشماره ازموردثبت صفحه 80 دفتر 101       امالک
10- رای شــماره 11799-1395/05/20 هیأت دوم اقای غالمرضا قاســمی 
علویجه به شناســنامه شــماره 102 کدملي 1091957037  صادره نجف اباد  
فرزند محمدعلی ششدانگ ساختمان به مســاحت  169/40  مترمربع از پالک 
شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خانم زبیده واعظ ازموردثبت صفحه 181 دفتر 199 امالک
11- رای شماره 9111-1395/04/27 هیأت دوم  اقای حسن زارع چاوشی به 
شناسنامه شماره 134 کدملي 1283371121  صادره اصفهان فرزند مصطفی  
ششدانگ ساختمان به مساحت 246/26 مترمربع از پالک شماره 79 فرعی از 38  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

اکبرقاسمی کوهانستانی ازموردثبت صفحه 68 دفتر 160 امالک
12- رای شماره 15651-1395/06/15 هیأت سوم آقاي محمدرضا مظاهری  
به شناســنامه شــماره 12234 کدملي 0073011363  صــادره تهران  فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140.20 مترمربع از پالک شماره  
2611    فرعــی از 18     اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق         ازموردثبت صفحه   170    دفتر        452 امالک
13- رای شــماره 10501-1395/05/11 هیأت اول  آقــای محمد عیس پره به 
شناسنامه شماره 274  کدملي  5759422812  صادره چادگان  فرزند حسنقلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  106/30  مترمربع از پالک شماره  45   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی فتح 

اله اقابابائی خوابجانی
14- رای شــماره 12507-1395/05/25 هیأت اول اقای یاور اسدی دزکی  به 
شناسنامه شــماره 41  کدملي 6339831011  صادره شهرکرد  فرزند عیسی 
خان  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 195/20 مترمربع از پالک شماره 311  
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رســمی فاطمه فخفوری واحمدوســادات ونصرت اغا باب الدشتیان 

ازموردثبت صفحه 545و548و551و554 دفتر 982  امالک 
15- رای شماره 16330-1395/06/20 هیأت اول اقای احمد تیموری جروکانی  
به شناسنامه شماره 1407 کدملي 1283359650  صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/53  مترمربع از 
پالک شماره 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی عبدالکریم عبدی ازسند 36731-49/1/16 دفترخانه 29 اصفهان 

ازموردثبت صفحه 243و 249الی264 دفتر 238 امالک
16- رای شــماره 16332-1395/06/20 هیأت اول خانم مریم حسنی نژاد  به 
شناسنامه شــماره 38253 کدملي 2990380418  صادره کرمان فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/53  مترمربع از 
پالک شماره 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی عبدالکریم عبدی ازسند 36731-49/1/16 دفترخانه 29 اصفهان 

ازموردثبت صفحه 243و 249الی264 دفتر 238 امالک
17- رای شماره 16377-1395/06/20 هیأت اول خانم مرضیه آهن جان شیخ 
شبانی  به شناســنامه شــماره 1428 کدملي 1284874060  صادره اصفهان  
فرزند سیدابوالفضل ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/93  مترمربع از پالک 
شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رســمی رضا زارع بهرام ابادی ازسند 36175-50/1/25 دفترخانه 65 

اصفهان ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
18- رای شــماره 16941-1395/06/27 هیــأت دوم  اقای بهــروز امانی   به 
شناســنامه شــماره  6177 کدملي  4679149485  صادره فارســان  فرزند 
سوارعلی  ششدانگ ساختمان  به مساحت  123/20  مترمربع از پالک شماره 
2762  فرعــی از18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی فاطمه صغری علیجانی رنانی ازموردثبت صفحه 539 

دفتر 312  امالک
19- رای شــماره 19236-1395/07/17 هیــأت دوم  خانم زهــرا اخالقی  به 
شناسنامه شــماره  75  کدملي  1290344817  صادره اصفهان  فرزند ناصر 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 102/80  مترمربع از پالک شماره 66  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

غالمعلی کاظمی زهرانی
20- رای شماره 19180-1395/07/17 هیأت دوم  خانم مهین سهرابی رنانی   
به شناسنامه شماره 79  کدملي  1290225184   صادره اصفهان  فرزند رضا 
نسبت به 22 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 71/50   
مترمربع از پالک شماره 2865  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 293 دفتر 62  امالک
21- رای شماره 19181-1395/07/17 هیأت دوم اقای قدرت اله کبیری رنانی   
به شناسنامه شماره 66  کدملي  1290225052   صادره اصفهان  فرزند عباس  

نسبت به 50 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 71/50   
مترمربع از پالک شماره 2865  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 566 دفتر 854  امالک
22- رای شــماره 17663-1395/07/01 هیأت سوم آقاي حاجتعلی ابراهیمی   
به شناسنامه شماره 2  کدملي 1159826137  صادره فریدن  فرزند میرزا قلی   
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 144.10  مترمربع از پالک شماره فرعی 
از   67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فاطمه آقاجان دستجردی
23- رای شماره 17738-1395/07/03 هیأت سوم آقای علی اصغر جوانی   به 
شناسنامه شماره 1926   کدملي  1283042843  صادره  اصفهان  فرزند یداله    
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه   به مساحت 52.63  مترمربع از پالک 
شماره  308   فرعی از  25   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان     ازموردثبت صفحه   117     دفتر   756    امالک
24- رای شماره 17739-1395/07/03 هیأت سوم  آقای علیرضا جوانی    به 
شناسنامه شماره 27   کدملي  1290401179  صادره اصفهان  فرزند یداله    سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب مغازه   به مســاحت 52.63  مترمربع از پالک 
شماره  308   فرعی از  25   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه    117    دفتر    756   امالک
25- رای شماره 16555-1395/06/21 هیأت سوم  آقاي  حسین رادهوش  به 
شناسنامه شماره 464 کدملي 1285371089  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی   
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  187.15  مترمربع از پالک 
شــماره  455    فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی   عباسعلی اکبری   
26- رای شماره 16559-1395/06/21 هیأت ســوم خانم بتول کریمی حبیب 
آبادی    به شناسنامه شماره 562 کدملي  1285491432  صادره اصفهان فرزند  
اکبر  سه دانگ  مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 187.15  مترمربع 
از پالک شماره    455  فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباسعلی اکبری
27- رای شماره 17730-1395/07/03 هیأت سوم آقای علی اصغر جوانی   به 
شناسنامه شماره 1926    کدملي  1283042843  صادره اصفهان  فرزند یداله   
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 293.45  مترمربع از پالک 
شماره   308  فرعی از   25  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان   ازموردثبت صفحه     117   دفتر   756    امالک
28- رای شــماره 17715-1395/07/03 هیأت سوم  آقای علیرضا جوانی   به 
شناسنامه شماره 27    کدملي 1290401179  صادره اصفهان  فرزند یداله    سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 293.45  مترمربع از پالک 
شــماره  308   فرعی از 25    اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی     ازموردثبت صفحه  117      دفتر  756    امالک
29- رای شماره 16650-1395/06/21 هیأت سوم  آقاي محمدحسین هنرمند    
به شناســنامه شــماره 24167 کدملي 1282168894 صادره اصفهان  فرزند 
حسن 9/45 و42 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 
مترمربع از پالک شماره 683     فرعی از   27   اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق    ازموردثبت صفحه    298   
دفتر  442  امالک.در ضمن اینکه نامبرده بموجب گواهی فوت 270978 ف/17 
و گواهی حصروراثت شماره 6631-93/12/19 فوت نموده و وراث حین الفوت 
نامبرده عبارتند از یک نفر همسر بنام بتول فخر زارع که خود نیز متقاضی می 
باشد و ســه نفر دختر بنامهای زهرا و فاطمه و عصمت و سه نفر پسر بنامهای 
مصطفی و مهدی و عباس که پسران مالک  که سهم پسرها 9 حبه و هفده-چهل 
و پنجم حبه باستثنای ثمنیه آن از 42.2 حبه از ششدانگ و سهم دخترها چهار 
حبه و سی و یک -چهل و پنجم حبه باستثنای ثمنیه آن از 42.2 حبه از ششدانگ 

می باشد.
30- رای شماره 16651-1395/06/21 هیأت ســوم خانم بتول فخر زارع   به 
شناســنامه شــماره 22316  کدملي 1282150405  صــادره اصفهان  فرزند 
کاظم مقدار 29.8 حبه مشــاع به انضمام ثمنیه آن از 72 حبه ششدانگ  یک باب 
خانه به مســاحت 240 مترمربع از پالک شــماره  683    فرعــی از 27     اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  فوق    

ازموردثبت صفحه  376     دفتر    442    امالک
31- رای شماره 18279-1395/07/06 هیأت ســوم خانم طیبه صفری سهر 
فیروزانی      به شناسنامه شماره  48   کدملي   1111371334   صادره فالورجان        
فرزند عبداله     ششدانگ یک باب    خانه  به مســاحت    129    مترمربع از پالک 
شــماره 68    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  عباس زارع بهرام آبادی
32- رای شــماره 20069-1395/07/27 هیأت اول  اقــای اصغر مظاهری   به 
شناســنامه شــماره  12  کدملي  5499333882   صادره تیــران فرزند  رحیم  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  174/80  مترمربع از پالک شماره  28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین 

ترکی
33- رای شماره 20091-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدحسن حسینی  به 
شناســنامه شــماره  148  کدملي  1290213194  صادره خمینی شهر  فرزند 
سیدمحمد  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  218/50  مترمربع از پالک شماره 
1356  فرعی از  18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدحســینی ازموردثبت صفحه 413 دفتر 193 

امالک
34- رای شــماره 18211-1395/07/06 هیــأت چهــارم   آقــاي مهــدي 
نصراصفهاني به شناسنامه شماره 706 کدملي 1289431442 صادره فرزند 
غالم علي ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 93/ 175 مترمربع پالک شماره 
141و37/ 140 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از صدیقه  نصراصفهانی فرزند ابوالقاسم تقسیم نامه 44399 مورخ 

63/7/19 دفترخانه 95 اصفهان
35- رای شماره 19825-1395/07/25 هیأت چهارم آقای علیرضا احمدی     به 
شناسنامه شماره  23 کدملي   5649880921  صادره  اصفهان  فرزند امیرآقا           
چهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   150.75   مترمربع از 
پالک شماره 67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی ابراهیم نریمانی
36- رای شــماره 19824-1395/07/25 هیأت چهارم خانم افسانه احمدی  به 
شناسنامه شــماره 1271871793   کدملي  1271871793   صادره  اصفهان       
فرزند  علیرضا دودانگ مشاع از   ششدانگ یک باب  خانه    به مساحت  150.75   
مترمربع از پالک شماره 67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم نریمانی
37- رای شــماره 18303-1395/07/06 هیأت چهارم خانم سارا پاریان     به 
شناسنامه شماره   753     کدملي   3257413807   صادره  باختران       فرزند علی  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   219   مترمربع از پالک شماره   566    فرعی 
از   25     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند 

شماره   10679  مورخ 91/11/14  دفترخانه 160 اصفهان
38- رای شــماره 21419-1395/08/09 هیأت دوم خانم توران خاکســار به 
شناسنامه شماره 14 کدملي 1290144001 صادره  اصفهان فرزند حیدر  در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  69/65    مترمربع پالک شماره    3666  
فرعي از  18 اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت     صفحه 289 دفتر 384   
39- رای شــماره 21416-1395/08/09 هیأت دوم خانم توران خاکســار به 
شناسنامه شــماره 14 کدملي 1290144001 صادره  اصفهان فرزند حیدر در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   82/90   مترمربع پالک شماره    3666  
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14   حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 289 دفتر 384 امالک
40- رای شــماره 21399-1395/08/09 هیأت دوم  خانم توران خاکســار به 
شناسنامه شــماره 14 کدملي 1290144001 صادره  اصفهان فرزند حیدر در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   89/95   مترمربع پالک شماره   3666   
فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 289 دفتر 384 امالک
41- رای شــماره 21405-1395/08/09 هیأت دوم  آقاي محمود یوســفي به 
شناسنامه شماره 294 کدملي 1090861028 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل 
در  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   278/70   
مترمربع پالک شماره   293   فرعي از   7 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان  از موردثبت صفحه  279 دفتر 1024   امالک
42- رای شماره 21406-1395/08/09 هیأت دوم خانم سیمین نوریان نجف 
آبادي به شناســنامه شــماره 1157 کدملي 1090963505 صادره  نجف آباد 
فرزند سید احمد در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   
278/70   مترمربع پالک شماره   293   فرعي از   7 اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از موردثبت صفحه  376 دفتر 1024   امالک

43- رای شماره 23216 -1395/09/02 هیأت دوم خانم زهرا صادقي برزاني 
به شناسنامه شماره 39 کدملي 1290313598 صادره اصفهان  فرزند علي در    

ششــدانگ یک باب خانه باســتثناء بهای ربعیه  اعیانی یک ثلث از یک ششم  به 
مســاحت    71.32    متر مربع پالک شــماره  185   فرعی از  27   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت علی صادقی برزانی

44- رای شماره 23154-1395/09/01 هیأت اول آقاي امیررضا جان نثاري 
الداني به شناســنامه شــماره 1541 کدملي 1283454408 صــادره اصفهان 
فرزند محمد در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    183.53    متر مربع پالک 
شماره  390   فرعی از  25   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت اسماعیل نادری درباغشاهی صفحه 317 دفتر 110 امالک
45- رای شــماره 22968-1395/08/27 هیأت اول  خانــم مرضیه حیدري به 
شناسنامه شماره 27262 کدملي 1282742442 صادره اصفهان  فرزند شکراله 
در 83 سهم مشاع از 226 سهم   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت 102     
مترمربع پالک شماره    67   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت سید اسداله حسینی عاشق آبادی
46- رای شماره 22969-1395/08/27 هیأت اول آقاي بهرام سعیدمهدوي به 
شناسنامه شماره 636 کدملي 1285593065 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در   83 سهم مشاع از 226 سهم   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت 102     
مترمربع پالک شماره    67   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت سید اسداله حسینی عاشق آبادی
47- رای شــماره 22967-1395/08/27 هیأت اول خانم مرجان ســلیمي به 
شناسنامه شماره 5100188601 کدملي 5100188601 صادره شاهین شهر و 
میمه فرزند بهروز در  60 سهم مشاع از 226 سهم   ششدانگ یک باب   ساختمان   
به مساحت 102     مترمربع پالک شــماره    67   اصلي واقع در اصفهان بخش  

14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید اسداله حسینی عاشق آبادی
48- رای شماره 23063-1395/09/01 هیأت اول  آقاي احمدرضا علي آقائي 
سوداني به شناسنامه شــماره 1076 کدملي 1283293110 صادره اصفهان 
فرزند براتعلي در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   266.50     متر مربع پالک 
شماره      34   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت آقای براتعلی سودانی  صفحه 395 دفتر 193  امالک
49- رای شــماره 23086-1395/09/01 هیأت اول  آقاي ابراهیم ریاحي نیا به 
شناسنامه شماره 981 کدملي 1284529509 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   486.17     متر مربع پالک شماره  89   فرعی 
از  4  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

صغری سلطان بارورز
50- رای شــماره 23052-1395/08/29 هیــأت اول آقاي مهــدي غالمي به 
شناسنامه شماره 247 کدملي 1285395123 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   114.80     متر مربع 
پالک شــماره     28   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت حسن رضایی
51- رای شــماره 23051-1395/08/29 هیأت اول خانم بدرالسادات اکبریان 
تفاقي به شناسنامه شماره 41087 کدملي 1280836431 صادره اصفهان فرزند 
سید حسین در   سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   114.80     
متر مربع پالک شماره     28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مالکیت حسن رضایی
52- رای شــماره 22868-1395/08/26 هیأت اول آقاي سید محسن دادخواه 
چقائي به شناســنامه شــماره 16 کدملي 1129718840 صادره فریدونشهر  
فرزند ابوتراب در    ششــدانگ یک باب   خانه    به مساحت   107/20   مترمربع 
پالک شــماره   64   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت رحمان شفیعی
53- رای شــماره 23004-1395/08/29 هیأت اول  خانم اشرف السادات میر 
معصومي به شناسنامه شــماره 318 کدملي 0491276338 صادره شهر ری 
فرزند جعفر در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   216.66     متر مربع پالک 
شــماره  3365   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت خانم علی  عسگری فرزند  ابراهیم
54- رای شــماره 21792-1395/08/12 هیــأت دوم آقــاي ابراهیم رنجبري 
ترگماني به شناسنامه شــماره 36 کدملي 5459666163 صادره ترکمانچای 
فرزند غیاث در  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت    153/50  مترمربع 
پالک شماره   2624   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مالک رسمی سید رضا حسینی نژاد 
55- رای شــماره 24181-1395/09/14 هیــأت دوم  آقاي مجیــد حقوقي به 
شناسنامه شماره 478 کدملي 1283574209 صادره اصفهان فرزند سیف اله 
در ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت   45.61 متر مربع پالک شماره   
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

37210 مورخ 50/8/8 دفترخانه 65 اصفهان
56- رای شماره 22972-1395/08/29 هیأت دوم  آقاي حسن بهمن زیاري به 
شناسنامه شماره 805 کدملي 5499209626 صادره نجف آباد فرزند رمضان 
در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    121  مترمربع پالک شماره 68    
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

حاج میرزا اسماعیل زارعی
57- رای شــماره 21574-1395/08/10 هیــأت دوم  آقــاي منصور رضائي 
برزاني به شناســنامه شــماره 1861 کدملي 1282983318 صادره  اصفهان 
فرزند هوشنگ در  3 و یک سوم دانگ مشــاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   
به مســاحت  197/25   مترمربع پالک شــماره   200   فرعي از  16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت    صفحه 177 

دفتر 759 امالک
58- رای شماره 21575-1395/08/10 هیأت دوم خانم سهیال رضائي برزاني 
به شناسنامه شــماره 0 کدملي 1271239851 صادره کاظمین فرزند رضا در  
2 و دو سوم دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  197/25   
مترمربع پالک شــماره   200   فرعي از  16  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 349 دفتر 60 امالک    
59- رای شــماره 21688-1395/08/12 هیــأت دوم خانم اعظــم دیانتي به 
شناسنامه شماره 348 کدملي 1229453768 صادره خوانسار فرزند رجبعلي 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   141   مترمربع 
پالک شــماره   28  اصلي واقع در اصفهــان بخش   14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت نعمت اله ماهرانی
60- رای شــماره 21689-1395/08/12 هیــأت دوم خانم فاطمــه دیانتي به 
شناسنامه شماره 4 کدملي 1229903501 صادره خوانسار  فرزند رجبعلي در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   141   مترمربع 
پالک شــماره   28  اصلي واقع در اصفهــان بخش   14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت نعمت اله ماهرانی
61- رای شــماره 21710-1395/08/12 هیأت دوم آقاي علي جمشــیدي به 
شناسنامه شماره 1784 کدملي 1282948903 صادره اصفهان فرزند باقر در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   148/40   مترمربع پالک شماره 304     
فرعي از  24  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند 9757 مورخ 1380/12/15 دفترخانه 32 اصفهان    
62- رای شــماره 21716-1395/08/12 هیأت سوم  آقای علی قهرمانی گنجه  
به شناسنامه شــماره 34 کدملي 1159632138 صادره فریدن فرزند محمود  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 112 مترمربع از پالک شماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رضا رضایی کوجانی
63- رای شــماره 20426-1395/07/29 هیأت ســوم خانم زینت بنده خدا به 
شناســنامه شــماره 712 کدملي 1284452530 صادره اصفهان فرزند رحیم 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 69.68 مترمربع پالک شماره 340فرعي از6 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 52 دفتر 293 امالک
64- رای شــماره 20809-1395/08/02 هیأت سوم  آقای  حســین بلبلی  به 
شناسنامه شماره  1653  کدملي 0558295304 صادره خمین فرزند عباسقلی           
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 187/54 مترمربع از پالک شماره 68 اصلی 
واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی 

باقرواعظ دهنوی
65- رای شماره 21750-1395/08/12 هیأت سوم  آقای جعفر صابری رنانی 
به شناسنامه شماره  833 کدملي 1290592020 صادره خمینی شهر فرزند علی          
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  180 مترمربع از پالک شماره 2874 فرعی 
از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی احمد اکبریان  ازموردثبت صفحه 363 دفتر 963 امالک
66- رای شماره 21192-1395/08/06 هیأت سوم خانم فاطمه اسدی کرم  به 
شناسنامه شماره 127 کدملي 3149515688 صادره مرکزی فرزند رمضان سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 211 مترمربع از پالک شماره  
68  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 
رسمی  رمضانعلی زارع بهرام آبادی  ازموردثبت صفحه  84 دفتر  208 امالک

67- رای شماره 21193-1395/08/06 هیأت ســوم  آقای علیرضا مرادی  به 
شناسنامه شماره 2159 کدملي 6219283775 صادره فریدن فرزند نصراله  سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 211 مترمربع از پالک شماره 
68   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی رمضانعلی زارع بهرام آبادی  ازموردثبت صفحه  84 دفتر 208 امالک
68- رای شــماره 21635-1395/08/11 هیأت سوم خانم مکیه خرم آرائی  به 
شناسنامه شماره 59791 کدملي 0033972400 صادره کاظمین فرزند عباس           
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  141.80  مترمربع از پالک شماره   68   اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین 

اکبری محمود آبادی
69- رای شماره 24056-1395/09/13 هیأت سوم  آقای رسول توکلی کوجانی 
به شناسنامه شماره 1499 کدملي 1283384620 صادره اصفهان فرزند اکبر  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 309.39  مترمربع از پالک شماره  28  اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نوروز 

توکلی
70- رای شماره 25799-1395/09/29 هیأت اول  آقاي مجتبي شیخ داراني به 
شناسنامه شماره 487 کدملي 1159884641 صادره داران فرزند محمدرضا 
در  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23.5 متر مربع پالک شماره 45  اصلی 
واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکیت عباس 

عسگری رنانی
71- رای شماره 25881-1395/09/30 هیأت اول  آقاي مرتضي حافظ فرقان 
به شناسنامه شماره 665 کدملي 1285289900 صادره اصفهان فرزند حسین 
در  ششدانگ یک باب انبار مصالح ساختمانی و دفتر کار به مساحت  1041.83 
مترمربع پالک شماره 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت سید هاشم موسوی بابوکانی
72- رای شــماره 25909-1395/09/30 هیأت اول خانم روح انگیز صدري به 
شناسنامه شماره 8 کدملي 1290091447 صادره اصفهان  فرزند اسمعیل در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 202 متر مربع پالک شماره  293 فرعی از 
22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 582 و 244 دفتر 449 و 641  امالک
73- رای شــماره 25961-1395/09/30 هیــأت اول  آقــاي  عبدالرحیــم 
نصراصفهاني به شناســنامه شــماره 1554 کدملــي 1285602234 صادره 
اصفهان فرزند علیرضا در   ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت  179.67 
مترمربع پالک شماره 261  فرعی از15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 232 دفتر 357 امالک
74- رای شماره 25752-1395/09/28 هیأت اول آقاي علیرضا موجودي به 
شناسنامه شــماره 51 کدملي 1290302340 صادره اصفهان فرزند یداله در  
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مســاحت  107  متر مربع پالک شماره  
3178 فرعــی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 377 دفتر 1089 امالک
75- رای شــماره 25870-1395/09/30 هیأت اول خانم معصومه رضایي به 
شناسنامه شماره 1881 کدملي 1282766295 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت  203 مترمربع 
پالک شماره 452  فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 537 دفتر 589 امالک
76- رای شــماره 25873-1395/09/30 هیــأت اول  آقــاي جبــار باغکي به 
شناســنامه شــماره 50859 کدملي 4720660002 صادره عراق فرزند محمد 
علي در  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 155.30 مترمربع پالک شماره  
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

عباسعلی نجفی
77- رای شماره 25872-1395/09/30 هیأت اول آقاي جهانگیر رجبي وینچه 
به شناسنامه شماره 939 کدملي 5419043653 صادره  لنجان فرزند شکراله 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 148 مترمربع پالک شماره 28 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا ماهرانی
78- رای شــماره 25878-1395/09/30 هیــأت اول خانم اقــدس باقرصاد 
به شناســنامه شــماره 9 کدملي 1290059179 صادره فرزند محمد علي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 230.50 مترمربع پالک شماره 791 و 792 و 
795  فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت تقی و حسین باقرصاد ثبت صفحات 108 الی 117 دفتر 134 امالک و 

صفحه 422 دفتر 133 امالک و صفحه 12 الی 17 دفتر 134 امالک
79- رای شماره 25830-1395/09/29 هیأت اول آقاي غالم محمد بیگي علي 
آبادي به شناســنامه شــماره 91451 کدملي 1281911569 صادره اصفهان 
فرزند کرمعلي در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 73 متر مربع پالک شماره 
577 فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت حسین وارث
80- رای شــماره 25001-1395/09/18 هیأت اول  آقاي ســعید شــریفي به 
شناســنامه شــماره 357 کدملي 1285787927 صادره اصفهان فرزند رضا 
در    ششدانگ یک باب   خانه  به مساحت  202/70    مترمربع پالک شماره  241    
فرعي از  27  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند 14039 مورخ 94/7/4  دفترخانه 302 اصفهان
81- رای شــماره 25612-1395/09/25 هیأت اول  آقاي امیرحسین رحمتي 
به شناسنامه شــماره 1810 کدملي 1141186756 صادره خمینی شهر فرزند 
حسینعلي در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136.53متر مربع پالک شماره  
28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 268 و 271 دفتر 54 امالک
82- رای شــماره 26013-1395/10/01 هیأت اول خانم مهشــید هیرادفر به 
شناسنامه شماره 1282 کدملي 1288020090 صادره اصفهان فرزند احمد در  
یک  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  488.43 متر مربع پالک 
شماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
83- رای شماره 26017-1395/10/01 هیأت اول  آقاي محمد مهدي هیرادفر به 
شناسنامه شماره 160 کدملي 1289062684 صادره اصفهان فرزند احمد در  
دو  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  488.43 متر مربع پالک 
شماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
84- رای شــماره 26015-1395/10/01 هیــأت اول خانــم لیــال هیرادفر به 
شناسنامه شماره 12522 کدملي 1292834897 صادره اصفهان فرزند احمد 
در یک  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  488.43 متر مربع 
پالک شــماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
85- رای شــماره 26014-1395/10/01 هیــأت اول خانم مریــم هیرادفر به 
شناسنامه شماره 2029 کدملي 1288050801 صادره اصفهان فرزند احمد در  
یک دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  488.43 متر مربع پالک 
شماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
86- رای شماره 26016-1395/10/01 هیأت اول خانم افتخار السادات سجادي 
فر به شناسنامه شماره 27229 کدملي 1282198981 صادره اصفهان فرزند 
سید مهدي در یک  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  488.43 
متر مربع پالک شماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
87- رای شــماره 25976-1395/10/01 هیــأت اول آقــاي مرتضي خاني به 
شناسنامه شماره 27 کدملي 1290095183 صادره اصفهان فرزند قدمعلي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  203.30 متر مربع پالک شماره 467  فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

محترم آقای رشتی
88- رای شــماره 25972-1395/09/30 هیأت اول  آقاي علي بخش خدادادي 
کته شوري به شناسنامه شماره 4 کدملي 6209882803 صادره لنجان فرزند 
علیقلي در سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  203.5 متر 
مربع پالک شــماره 736  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی اصغر عســگری مورد ثبت صفحه 583 

دفتر 381 امالک
89- رای شــماره 25971-1395/09/30 هیأت اول خانم فرشــته بیگي نیا به 
شناسنامه شماره 4155 کدملي 1282789155 صادره اصفهان فرزند اقاعلي 
در   سه دانگ مشــاع از   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  203.5 متر مربع 
پالک شماره 736  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالکیت علی اصغر عسگری مورد ثبت صفحه 583 دفتر 381 

امالک
90- رای شــماره 25611-1395/09/25 هیأت اول  خانم مهیــن الرعنایي به 
شناسنامه شماره 670 کدملي 1286911869 صادره اصفهان فرزند عبدالغفار 
در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 128.82 متر مربع پالک شماره  1081 
فرعی از 36   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 136 دفتر 196 امالک
ادامه در صفحه 9 
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91- رای شماره 25719-1395/09/28 هيأت اول آقاي سعيد ذوالفقاري رناني 
به شناسنامه شماره 509 كدملي 1290470456 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  203  متر مربع پالک 
شماره  1256 فرعی از19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 447 و 423 دفتر 873 و دفتر 846 امالک
92- رای شــماره 25720-1395/09/28 هيأت اول خانم زهرا بختياري رناني 
به شناسنامه شماره 606 كدملي 1293132462 صادره اصفهان فرزند محمد 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  203  متر مربع پالک 
شماره  1256 فرعی از19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 447 و 423 دفتر 873 و دفتر 846 امالک
93- رای شــماره 25715-1395/09/28 هيأت اول آقــاي عليرضا رحيمي به 
شناسنامه شماره 748 كدملي 4171776694 صادره اليگودرز  فرزند رضا در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  98  متر مربع پالک شماره 67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حســين حيدری 

عاشق آبادی
94- رای شماره 25811-1395/09/29 هيأت اول آقاي حسين صدري كرمي 
به شناسنامه شــماره 1 كدملي 1290448027 صادره اصفهان فرزند عزیزاهلل 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99.35 متر مربع پالک شماره 83 فرعی 
از22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

سيد محمد مير احمدی كرمی  
95- رای شماره 25778-1395/09/28 هيأت اول خانم زهراسادات حسيني به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290187861 صادره اصفهان فرزند سيدعلي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220.95 متر مربع پالک شماره 239 فرعی 
از  9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 73 دفتر 35 امالک بنام متقاضی و عزت حسينی بهارانچی
96- رای شــماره 25848-1395/09/29 هيــأت اول خانــم بتــول ماراني به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 1290140456 صادره  اصفهان  فرزند علي در سه 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 187 متر مربع پالک شماره 
577 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت مصطفی حيدری جونی مورد ثبت صفحه 358 دفتر 495 امالک
97- رای شــماره 25847-1395/09/29 هيــأت اول آقــاي مصطفي حيدري 
جوني به شناســنامه شــماره 1342 كدملي 1283037610 صادره  اصفهان 
فرزند براتعلي در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 187 
متر مربع پالک شماره 577 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مصطفی حيــدری جونی مورد ثبت صفحه 

358 دفتر 495 امالک
98- رای شماره 25623-1395/09/25 هيأت اول خانم آزاده جواني جوني به 
شناسنامه شماره 884 كدملي 1141150921 صادره خميني شهر فرزند محمود 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 477 متر مربع پالک شماره  442 فرعی 
از 24   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند شماره 150172 مورخ 91/5/17 دفترخانه 64 اصفهان
99- رای شماره 25620-1395/09/25 هيأت اول  آقاي عباس ميرمحمدطاهري 
نيم آوري به شناسنامه شــماره 960 كدملي 1284553401 صادره اصفهان 
فرزند علي در  ششــدانگ یک باب خانــه به مســاحت 165.42 متر مربع پالک 
شماره  28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت حسين تركی  
100- رای شماره 25849-1395/09/29 هيأت اول خانم فخر الملوک رضائي 
كوجاني به شناسنامه شــماره 1120 كدملي 1283382768 صادره اصفهان 
فرزند حسين در   سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 متر 
مربع پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت عصمت رضایی
101- رای شماره 25850-1395/09/29 هيأت اول آقاي ابراهيم توكلي كوجاني 
به شناسنامه شماره 989 كدملي 1283381451 صادره اصفهان فرزند حسين 
در سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 متر مربع پالک 
شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت عصمت رضایی
102- رای شــماره 25828-1395/09/29 هيأت اول  آقاي جــواد كاظمي به 
شناسنامه شــماره 1360 كدملي 1284750701 صادره اصفهان فرزند حسن 
در  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 16 متر مربع پالک شماره 2592 فرعی 
از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 461 دفتر 933 امالک
103- رای شماره 24644-1395/09/16 هيأت سوم آقای محمد علی صانعی 
عطاآبادی  به شناســنامه شــماره 57 كدملي5129780078 صادره شهرضا  
فرزند عبدالرسول  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 143 مترمربع از پالک 
شماره 2418 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 499 دفتر 62  امالک
104- رای شماره 24553-1395/09/16 هيأت سوم خانم مریم رفعت راد  به 
شناسنامه شماره 2110 كدملي 1286843715 صادره اصفهان فرزند مرتضی          
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 82.12 مترمربع از پالک شماره  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مهدی 

كریمی بهرام آبادی   ازموردثبت صفحه 199 دفتر  205 امالک
105- رای شماره 24552-1395/09/16 هيأت سوم خانم مریم رفعت راد   به 
شناسنامه شماره 2110  كدملي 1286843715 صادره اصفهان فرزند مرتضی           
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  15.63 مترمربع از پالک شماره  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مهدی 

كریمی بهرام آبادی  ازموردثبت صفحه  199 دفتر   205  امالک
106- رای شماره 21896-1395/08/13 هيأت سوم  خانم زهرا رنجبر لمجيری  
به شناســنامه شــماره 31 كدملي 1293214787  صادره  خمينی شهر فرزند 
یداله          سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167.31 مترمربع 
از پالک شماره  3114 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  رضا كيانی فرزند كریم ازموردثبت صفحه 

64  دفتر 472 امالک
107- رای شماره 21893-1395/08/13 هيأت سوم  آقای غالمحسين كيانی  
به شناسنامه شــماره 214  كدملي 1290513503 صادره خمينی شهر  فرزند 
رضا  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 167.31 مترمربع 
از پالک شماره  3114 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رضا كيانی فرزند كریم ازموردثبت صفحه  

64 دفتر  472 امالک
108- رای شماره 24786-1395/09/17 هيأت سوم  آقای سعيد نصر اصفهانی   
به شناسنامه شماره 33 كدملي 1290245916 صادره اصفهان فرزند بختيار  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179.65 مترمربع از پالک شماره  460  فرعی 
از   15 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان كه به 

موجبه سند شماره 836325 مورخ 91/7/12 دفتر25
109- رای شــماره 24105-1395/09/13 هيأت ســوم آقــای رحيم رضایی 
برزانی به شناسنامه شــماره 6كدملي 1289951081 صادره اصفهان فرزند 
رمضانعلی  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت  356.11 
مترمربع از پالک شماره 449 فرعی از36  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضان ومحمدعلی حسينی
110- رای شــماره 24102-1395/09/13 هيأت ســوم  خانم سلطان حبيبی 
جونی به شناسنامه شماره 883 كدملي 1283505789 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلی ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  356.11 
مترمربع از پالک شماره 449 فرعی از36  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضان ومحمد علی حسينی
111- رای شماره 24157-1395/09/13 هيأت سوم  خانم مریم زارع چاوشی 
گودرودخانه ای به شناســنامه شــماره  189كدملــي 1111800782 صادره 
فالورجان فرزند محمدرضا   ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 275.28 مترمربع از پالک شماره  15 فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از مورد ثبت صفحه 

77   دفتر 453  امالک
112- رای شــماره 24156-1395/09/13 هيــأت ســوم  آقــای مهدی نصر 
اصفهانی  به شناسنامه شــماره 9218 كدملي 1282876392 صادره اصفهان 
فرزند اصغر  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 275.28 
مترمربع از پالک شماره   15 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مریم زارع چاوشی گود رودخانه از مورد 

ثبت صفحه 416 دفتر  1 امالک
113- رای شــماره 24835-1395/09/17 هيأت سوم خانم اشرف ذوالفقاری 
جونی  به شناسنامه شماره 1536 كدملي 1283042071 صادره اصفهان  فرزند 
حسين علی ششدانگ به استثنای بهای ثمينه اعيانی یک باب مغازه به مساحت 
52.39 مترمربــع از پالک شــماره 852 فرعی از  16  اصلی واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی ســکينه جوانی جونی 

وشهربانو صادقی برزانی  ازموردثبت صفحات557و560  دفتر  310    امالک

114- رای شماره 24163-1395/09/13 هيأت ســوم  آقای علی نوروزی  به 
شناسنامه شــماره 531 كدملي 1283556634  صادره اصفهان  فرزند عبداله  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121.50 مترمربع از پالک شماره 701 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق از سند شماره 32664 مورخ 90/3/18 دفترخانه 101 اصفهان
115- رای شــماره 24502-1395/09/16 هيأت ســوم  آقای اسداله عباسی 
ولدانی  به شناسنامه شــماره 5  كدملي 1285366050 صادره اصفهان فرزند 
شعبانعلی          ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 318.13 مترمربع از پالک 
شماره  426  فرعی از  36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی یداله شریفی
116- رای شماره 24680-1395/09/16 هيأت ســوم آقای ناصر اشراقی به 
شناســنامه شــماره 388 كدملي 0037546791 صادره تهران  فرزند عباس 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  119 مترمربع از پالک شــماره فرعی از 
67 اصلی ردیف2و4 واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی جدی
117- رای شماره 24545-1395/09/16 هيأت ســوم آقای عباس ذوالفقاری 
عاشق آبادی  به شناسنامه شماره 30 كدملي 1290148899 صادره اصفهان 
فرزند رضا          ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 230.30 مترمربع از پالک 
شــماره 37 فرعی از66 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی احمد ذوالفقاری
118- رای شماره 24465-1395/09/16 هيأت سوم  خانم بی بی ناز هارونی  
به شناسنامه شماره 1562  كدملي 4620803782  صادره شهركرد فرزند كاظم          
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172.91 مترمربع از پالک شماره 45 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از 

سند شماره 24004 مورخ 41/12/12 دفترخانه 29 اصفهان
119- رای شــماره 25349-1395/09/23 هيأت ســوم آقاي مصطفی كيانی 
خوزانی  به شناسنامه شــماره 11293 كدملي 1140365940 صادره خمينی 
شهر فرزند حبيب اله  ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 49.64 مترمربع از 
پالک شماره 462 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی محمود كيقبادی لمجيری  ازموردثبت صفحه 27 

دفتر 171 امالک
120- رای شــماره 26294-1395/10/04 هيــأت دوم آقاي اكبر باباشــاهي 
كوهانستاني به شناسنامه شماره 900 كدملي 1283397366 صادره اصفهان  
فرزند اسماعيل در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 236 متر مربع پالک 
شماره 45 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سند شماره 14582 مورخ 94/5/22 دفترخانه 414 اصفهان
121- رای شماره 24759-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي مجتبي عبدالهي طادي 
به شناسنامه شماره 1193 كدملي 1287548059 صادره  اصفهان فرزند مهدي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 205.50 متر مربع پالک شماره 68   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رضا 

رضایی كوجانی
122- رای شــماره 24798-1395/09/17 هيأت دوم  آقــاي حميد صدري به 
شناسنامه شماره 12980 كدملي 1283240483 صادره اصفهان فرزند اكبر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92.40 متر مربع پالک شماره  13 فرعی 
از  7  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 527 دفتر 554 امالک
123- رای شــماره 24781-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي  حسين شفيعي به 
شناسنامه شماره 57 كدملي 1091870160 صادره نجف آباد فرزند اصغر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 51  متر مربع پالک شماره 28   اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکيت حيدر 

ابراهيمی
124- رای شماره 24779-1395/09/17 هيأت دوم خانم طاهره جواني جوني 
به شناسنامه شماره 2704 كدملي 1284967581 صادره اصفهان فرزند حسن 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154.40 متر مربع پالک شماره  718 
فرعی از 25   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بشماره سند 12155 مورخ 83/4/11 دفترخانه 105 اصفهان
125- رای شــماره 24762-1395/09/17 هيأت دوم  آقــاي احمد جواني به 
شناسنامه شماره 41 كدملي 1289980616 صادره اصفهان فرزند نوروزعلي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 117.30 متر مربع پالک شماره  555 
فرعی از 27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 353 دفتر 902 امالک
126- رای شــماره 26321-1395/10/05 هيــأت دوم خانم زهــرا ماراني به 
شناســنامه شــماره 1271289113 كدملي 1271289113 صــادره اصفهان  
فرزند اصغر در یک دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب ساختمان باستثناء بهاء 
ثمنيه اعيانی به مساحت 173.64 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 451 

دفتر 828 امالک
127- رای شماره 26322-1395/10/05 هيأت دوم آقاي علي صادقي برزاني 
به شناسنامه شــماره 3563 كدملي 1293162027 صادره خميني شهر فرزند 
محمود در   یک  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان باستثناء بهاء ثمنيه 
اعيانی به مســاحت 173.64 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 16 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 451 دفتر 

828 امالک
128- رای شــماره 26323-1395/10/05 هيأت دوم آقاي محســن صادقي 
برزاني به شناسنامه شــماره 834 كدملي 1290829209 صادره خمينی شهر 
فرزند محمود در  دو  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان باستثناء بهاء 
ثمنيه اعيانی به مساحت 173.64 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 451 

دفتر 828 امالک
129- رای شــماره 26324-1395/10/05 هيأت دوم  آقاي اسماعيل صادقي 
برزاني به شناسنامه شــماره 452 كدملي 1293112577 صادره خمينی شهر  
فرزند محمود در دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان باستثناء بهاء 
ثمنيه اعيانی به مساحت 173.64 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 451 

دفتر 828 امالک
130- رای شــماره 25546-1395/09/24 هيــأت دوم خانــم ليــال ماراني به 
شناســنامه شــماره 3930 كدملي 1282998803 صادره خميني شهر فرزند 
مرتضي در  ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت   37.65   متر مربع 
پالک شماره  9 و 9/1  فرعی از 27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سهم االرث صدیقه و بتول شعرباف فرزند عباس
131- رای شــماره 25548-1395/09/24 هيأت دوم آقاي قربانعلي جعفري 
ولداني به شناسنامه شماره 1287 كدملي 1283509970 صادره اصفهان  فرزند 
رحيم در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  100  متر مربع پالک شماره 
13  فرعی از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 156 دفتر 890 امالک
132- رای شماره 25554-1395/09/24 هيأت دوم آقاي حسين كاظمي زهراني 
به شناسنامه شماره 1021 كدملي 1283259419 صادره اصفهان فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب ســاختمان انبار به مســاحت   100.20   متر مربع پالک 
شماره 351   فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت هادی كاظمی زهرانی
133- رای شــماره 25666-1395/09/28 هيأت دوم  آقاي عيدیمحمد بهرامي 
به شناسنامه شــماره 6 كدملي 6219815645 صادره  فریدن فرزند جواد در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  165/26    مترمربع پالک شماره    31  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند 167991 

مورخ 1392/4/26 دفترخانه 103 اصفهان  
134- رای شماره 26292-1395/10/04 هيأت دوم  آقاي پرویز لطفي زاده به 
شناسنامه شماره 825 كدملي 1284539946 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 286.60 متر مربع پالک شماره 1054 
و 1077 فرعــی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت رحيم واعظ برزانی  مورد ثبت صفحه 243 دفتر 249 امالک 
نسبت به 100 متر و محمد هاشم الحسينی مورد ثبت  صفحات 346 و 224 دفاتر 

490 و 306 امالک    نسبت به  200 متر
135- رای شــماره 26309-1395/10/05 هيأت دوم خانــم مليحه رفيعي به 
شناسنامه شماره 180 كدملي 1290254168 صادره اصفهان  فرزند مهدي در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 247.65 متر مربع 
پالک شماره 3402 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  ثبت در صفحه 338 دفتر 787
136- رای شماره 26310-1395/10/05 هيأت دوم  آقاي  ناصر اسماعيلي علي 
عسگري رناني به شناسنامه شماره 216 كدملي 1290131619 صادره اصفهان  
فرزند حيدر در سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
247.65 متر مربع پالک شماره 3402 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ثبت در صفحه 338 دفتر 787
137- رای شماره 25590-1395/09/24 هيأت دوم آقاي قربانعلي عابدي رناني 
به شناسنامه شماره 229 كدملي 1290013780 صادره اصفهان فرزند رحيم 
در    ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت   152   مترمربع پالک شماره  
4203    فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت   صفحه 134 دفتر 788 و صفحه 272 دفتر 566
138- رای شماره 25237-1395/09/22 هيأت دوم خانم خانم سلطان طاهري 
لمجيري به شناسنامه شماره 4 كدملي 1290107564 صادره اصفهان فرزند 
رجبعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان كارگاه به مساحت   49.60   متر مربع 
پالک شماره  347  فرعی از 40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مالکيت غالمعلی كيقبادی
139- رای شــماره 25527-1395/09/24 هيــأت دوم آقــاي عباس رضائي 
كوجاني به شناسنامه شماره 1287 كدملي 1293139262 صادره  خمينی شهر 
فرزند محمود در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  178    متر مربع پالک 
شماره   68   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت محمد حسين زارع بهرام آبادی
140- رای شــماره 25344-1395/09/23 هيــأت دوم آقاي ســيد محمد علي 
ميراحمدي به شناسنامه شــماره 432 كدملي 1291007921 صادره اصفهان  
فرزند سيد اسمعيل در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   226.21   متر 
مربع پالک شماره  2  فرعی از 35   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان بشماره سند 21937 مورخ 94/5/26 دفترخانه 371 اصفهان

141- رای شــماره 24771-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي محمدرضا شــاه 
سنائي به شناســنامه شــماره 32 كدملي 1290675678 صادره خمينی شهر  
فرزند مسيب در 2 و صدو بيست و هفت  ، دویست و پنجاه و سوم دانگ مشاع 
از  ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 255.5 متر مربع پالک شماره  543  
فرعی از 25   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

بشماره سند 90626 مورخ 94/6/9 دفترخانه 25 اصفهان
142- رای شماره 24772-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي سعيد شاه سنائي به 
شناسنامه شــماره 688 كدملي 1283409933 صادره اصفهان  فرزند مسيب 
در 3 و صدو بيست و شش ، دویســت و پنجاه و سوم دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب  ساختمان به مساحت 255.5 متر مربع پالک شماره  543  فرعی از 25   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بشــماره سند 

90626 مورخ 94/6/9 دفترخانه 25 اصفهان
143- رای شماره 25299-1395/09/22 هيأت دوم  آقاي محسن تاجميرریاحي 
به شناسنامه شماره 2859 كدملي 1290636834 صادره اصفهان فرزند اصغر 
در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   250.10   متر 
مربع پالک شماره  44  فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 377 و 380 دفتر 48 امالک
144- رای شماره 25298-1395/09/22 هيأت دوم  آقاي مهرداد تاجميرریاحي 
به شناسنامه شماره 69 كدملي 1290246270 صادره اصفهان فرزند اصغر در  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   250.10   متر مربع 
پالک شماره  44  فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 377 و 380 دفتر 48 امالک
145- رای شماره 25526-1395/09/24 هيأت دوم آقاي علي استکي اورگاني 
به شناسنامه شماره 137 كدملي 5759647857 صادره چادگان فرزند جعفر 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  118.50    متر مربع پالک شماره   
28  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

طاهره رضایی
146- رای شــماره 24844-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي مهدي جان نثاري 
الداني به شناسنامه شــماره 12 كدملي 1290450358 صادره اصفهان فرزند 
اكبر در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه 
اعيانی به مساحت 150.60 متر مربع پالک شماره  16 فرعی از 27   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مصطفی زرمهر

147- رای شــماره 24843-1395/09/17 هيأت دوم آقــاي  محمد ماراني به 
شناسنامه شماره 1130052338 كدملي 1130052338 صادره اصفهان فرزند 
حسن در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه 
اعيانی به مساحت 150.60 متر مربع پالک شماره  16 فرعی از 27   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مصطفی زرمهر

148- رای شماره 24852-1395/09/17 هيأت دوم آقاي محمد خاني ولداني به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 1290006156 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 246 متر مربع پالک شماره  528 فرعی 
از 25   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره 

سند 52138 مورخ 79/6/22 دفترخانه 91 اصفهان
149- رای شماره 24841-1395/09/17 هيأت دوم آقاي سيد محسن حسيني 
بهارانچي به شناسنامه شماره 273 كدملي 1293205303 صادره  خمينی شهر 
فرزند ســيد احمد در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 170 متر مربع 
پالک شماره  187/1 فرعی از 24   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان بشماره سند 17203 مورخ 94/7/14 دفترخانه 160 اصفهان

150- رای شــماره 25142-1395/09/21 هيأت دوم  آقاي شکر اله جمشيدي 
به شناسنامه شماره 30 كدملي 1290040745 صادره اصفهان فرزند علي در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   180.68   متر مربع پالک شماره 77   
فرعی از 24   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالکيت حسن جمشيدی و اظهار نامه ثبتی مربوط به فاطمه جمشيدی
151- رای شــماره 24231-1395/09/14 هيأت چهارم خانــم آمنه خليليان 
گورتانی  به شناسنامه شماره 6  كدملي 1290293910 صادره اصفهان فرزند 
احمد          ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 201.85 مترمربع از پالک شماره 
367 فرعی از 15  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 75 دفتر 602  امالک
152- رای شماره 24312-1395/09/14 هيأت چهارم خانم طاهره حسن زاده 
كارالدانی  به شناسنامه شماره  1689 كدملي 1290498989  صادره اصفهان 
فرزند اصغر          دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 158.80 
مترمربع از پالک شــماره  135 فرعی از 37 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مسعود نصر اصفهانی
153- رای شــماره 24297-1395/09/14 هيأت چهارم  آقای مســعود نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره  53938 كدملي 1280964022 صادره اصفهان 
فرزند صادق چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 158.80 
مترمربع از پالک شــماره 135  فرعی از  37 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مسعود نصر اصفهانی
154- رای شــماره 24300-1395/09/14 هيــأت چهارم آقــای علی نادری 
درباغشاه  به شناسنامه شماره  61 كدملي 1290142300 صادره  خمينی شهر 
فرزند حسين    ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 292.90 مترمربع از پالک 
شماره  340 فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره  812 مورخ 88/11/6 دفترخانه 371 

اصفهان و 146070 مورخ 77/10/20 دفترخانه 20 اصفهان
155- رای شماره 23235-1395/09/02 هيأت چهارم خانم طاهره اسماعيلی 
برزانی  به شناسنامه شماره  20   كدملي 1290187622  صادره اصفهان فرزند 
محمد          ششدانگ یک باب خانه به مساحت 280.63 مترمربع از پالک شماره  
750 فرعی از  16  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی فوق از سند شماره 38840 مورخ 58/4/5 دفترخانه 26 اصفهان  

ازموردثبت صفحه  317 دفتر  65 امالک
156- رای شــماره 23234-1395/09/02 هيأت چهارم خانم فرزانه طاهری 
صفت به شناسنامه شماره 2749 كدملي 0051142813 صادره تهران فرزند 
علی اعظم           ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84 مترمربع از پالک شماره   
67  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی امير هوشنگ مختاری تهرانی  
157- رای شماره 23228-1395/09/02 هيأت چهارم آقای محمدحسن شاه 
سنایی گنيرانی به شناسنامه شماره 0  كدملي 1130018202  صادره اصفهان 
فرزند ابوالقاسم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115.57 مترمربع از پالک 
شماره 712 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی فاطمه صفری كاظمی رنانــی ازموردثبت صفحه 69 

دفتر 44 امالک
158- رای شــماره 24251-1395/09/14 هيأت چهارم خانم زهرا نصری  به 
شناسنامه شماره 56 كدملي 1290328714  صادره  اصفهان  فرزند علی  سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 242.40 مترمربع از پالک شماره  
183 فرعی از  3  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 191 دفتر 948 امالک
159- رای شماره 24250-1395/09/14 هيأت چهارم آقای داود بزرگمهر  به 
شناسنامه شــماره 28  كدملي 6299718498  صادره بروجن فرزند حياتعلی 
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 242.40 مترمربع از پالک شماره 
183 فرعی از  3  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 231  دفتر  392  امالک

160- رای شــماره 24249-1395/09/14 هيــأت چهارم خانــم زهرا یزدانی 
نوگورانی به شناسنامه شــماره 23752 كدملي 1970239794 صادره مسجد 
سليمان فرزند نوروز ششدانگ یک باب خانه به مساحت 244 مترمربع از پالک 
شماره 500 فرعی از  27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رضا جبار زارع فرزند حيدر
161- رای شماره 23263-1395/09/02 هيأت چهارم  آقای غالمرضا احمدی 
به شناسنامه شــماره  63  كدملي 1818750791   صادره آبادان فرزند مجيد 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  144 مترمربع از پالک 
شماره 509  فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی  احمد و محمود معين احمد  ازموردثبت صفحه 371و 

368 دفتر 615      امالک
162- رای شــماره 23265-1395/09/02 هيأت چهارم خانم افســانه گنجی 
مهياری به شناسنامه شماره 1494 كدملي 1819405079 صادره آبادان فرزند 
اله كرم          سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع از 
پالک شماره 509 فرعی از 26  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد و محمود معين احمد   ازموردثبت صفحه 

371 و 368   دفتر   615    امالک
163- رای شــماره 21849-1395/08/13 هيأت چهارم  آقــای مجيد بهرامی 
دیزیچه  به شناسنامه شماره  142 كدملي 5419611996 صادره مباركه فرزند 
یداله  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/20 مترمربع از پالک شماره 3314  
فرعی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی گوهر موجودی
164- رای شماره 24143-1395/09/13 هيأت چهارم  آقای عباسعلی عابدزاده 
كوهانستانی به شناسنامه شــماره 30كدملي 1290105979 صادره اصفهان 
فرزند حسن    ششدانگ یک باب خانه به مساحت 178 مترمربع از پالک شماره  
761/2   فرعی از 14 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 47927 مورخ 57/12/15 دفترخانه 

34 اصفهان
165- رای شــماره 25949-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي یداله یعقوب  به 
شناسنامه شماره  40 كدملي 6229960257  صادره ميمه  فرزند علی  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 66.30 مترمربع از پالک شــماره  32 اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی صدیقه تميزی
166- رای شماره 23227-1395/09/02 هيأت چهارم  آقای محمد علی سعيدی 
خوندآبی به شناسنامه شــماره 256 كدملي 4171732123 صادره اليگودرز 
فرزند رضا علی  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  92.43 مترمربع از پالک 
شــماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  سيد محمود حسينی
167- رای شــماره 23211-1395/09/02 هيأت چهــارم  خانم زهرا صادقی  
به شناســنامه شــماره  1635 كدملي 1284695417  صادره  اصفهان  فرزند  
محمد  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107.88 مترمربع 
از پالک شماره  1253 فرعی از  16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شــماره 18364 مورخ 85/9/9 

دفترخانه 105 اصفهان
168- رای شــماره 23219-1395/09/02 هيأت چهارم  آقای حسين ماهرانی 
برزانی  به شناسنامه شــماره 80 كدملي 1290156352 صادره  خمينی شهر 
فرزند مهدی سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 107.88 
مترمربع از پالک شماره 1253  فرعی از  16  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 18364 مورخ 

85/9/9 دفترخانه 105 اصفهان
169- رای شماره 25908-1395/09/30 هيأت چهارم  آقاي اكبر خالقی فر  به 
شناسنامه شماره 1077 كدملي 1289369054  صادره اصفهان  فرزند ولی اله  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 260 مترمربع از پالک شماره 624 فرعی 
از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه 263 دفتر  1049 امالک
170- رای شــماره 25879-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي مهدی مداح دنبه      
به شناسنامه شماره  1760 كدملي  1284927717 صادره اصفهان فرزند احمد         
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144.80 مترمربع از پالک شماره 575 فرعی 
از  27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 
رسمی محمدحسين بحرینيان  و علی نجفی سرپيری  ازموردثبت صفحه  129     

دفتر 162 و صفحه 482 الی 500 دفتر 747 امالک
171- رای شماره 25880-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي سيد حسين حسينی  
به شناسنامه شــماره 232 كدملي 1290146187 صادره اصفهان فرزند سيد 
اسماعيل        ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 497.20 مترمربع از پالک 
شماره 739 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حسين جعفری ولدانی
172- رای شــماره 12405-1395/05/24 هيأت چهارم آقاي محمدحســين 
متانتيان به شناسنامه شــماره 1400 كدملي 1283276968 صادره اصفهان 
فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/50 مترمربع پالک شماره 
32 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالک 

رسمی احمد متانتيان
173- رای شماره 8267-1393/04/12 هيأت سوم آقاي اكبر صادقی برزانی به 
شناسنامه شماره 3164 كدملي 1282990586 صادره حوزه 7 اصفهان فرزند 
احمد نسبت به 29 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ یک باب ساختمان  تجاری 
مسکونی  به مساحت 210/33 مترمربع از پالک شماره 1278 فرعی از 16 اصلي 
واقع در برزان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در دفتر 

204 صفحه یک امالک
174- رای شــماره 8268-1393/04/12 هيأت ســوم آقاي علــی مارانی به 
شناسنامه شــماره 49 كدملي 1290235309 صادره حوزه 7 اصفهان فرزند 
محمد نسبت به 43 حبه از 72 حبه شش دانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی  
به مساحت 210/33 مترمربع از پالک شماره 1278 فرعی از 16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در دفتر 214 

صفحه یک  امالک
175- رای شماره 7757-1393/04/08 هيأت سوم  خانم فاطمه صادقی برزانی 
به شناســنامه شــماره 2686 كدملي 1282986562 صادره حوزه 7 اصفهان 
فرزند حسين ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 194/61 مترمربع از پالک 
شــماره 942 فرعی از 16 اصلي واقع در برزان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی حســين صادقی برزانی ثبت شده در دفتر 84 صفحه 

99 امالک
176- رای شــماره 7754-1393/04/08 هيأت ســوم  آقاي مصطفی یاری به 
شناسنامه شــماره 61 كدملي 1290130061 صادره حوزه 7 اصفهان فرزند 
رحيم  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 189/75 مترمربع از پالک شماره 459 
فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی سيف اله شریفی رنانی
177- رای شــماره 12578-1394/04/11 هيــأت دوم  اقــای ســيد اصغــر 
ميرحسينی رنانی به شناسنامه شــماره 136  كدملي 1817467093  صادره 
آبادان  فرزند  سيدخليل ششدانگ ساختمان  به مساحت 131/60  مترمربع از 
پالک شــماره 3585  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 131 دفتر 674 امالک ومقداری ازمالک 
رسمی حاج غالمحسين حاجی حسينی ازموردثبت صفحه 382 دفتر 296 امالک

178- رای شــماره 28019-1395/10/25 هيــأت دوم  خانم عفــت واعظ به 
شناســنامه شــماره 192 كدملي 5499336441 صادره فرزند غالمرضا در  
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 147/25  مترمربع پالک شــماره 
 236  فرعــی از  40 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب

 اصفهان مورد از  سهم االرث نرگس كيقبادی  فرزند علی اكبر ثبت صفحه 321 
دفتر 300  

179- رای شماره 28018-1395/10/25 هيأت دوم  خانم فرشته ترک الداني به 
شناسنامه شماره 28 كدملي 1290349525 صادره اصفهان  فرزند عباسعلي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 232/48  مترمربع پالک شماره 542  
فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 407 دفتر 357
180- رای شماره 27304-1395/10/13 هيأت دوم آقاي محمدجواد ابراهيمي 
دره بيدي به شناسنامه شــماره 2314 كدملي 1286116309 صادره اصفهان 
فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 207.66 مترمربع پالک 
شماره 1049  فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه36 دفتر 714 امالک
181- رای شماره 27303-1395/10/13 هيأت دوم آقاي محسن جان نثاري به 
شناسنامه شماره 1854 كدملي 1283456834 صادره اصفهان فرزند قاسمعلي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 213.50 مترمربع پالک شماره  97 
فرعی از 36 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند شماره 52644 مورخ 89/11/30 دفتر 112 اصفهان
ادامه در صفحه 10
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182- رای شــماره 27405-1395/10/14 هیأت دوم  خانم زهره قندهاري به 
شناسنامه شماره 96 كدملي 1284986357 صادره اصفهان  فرزند قنبر در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  213.40 مترمربع پالک 
شــماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسن حاتمی
183- رای شــماره 27406-1395/10/14 هیأت دوم  آقــاي مهدي حاتمي به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 1290448221 صادره اصفهان  فرزند حسن در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  213.40 مترمربع 
پالک شماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت حسن حاتمی
184- رای شــماره 27309-1395/10/13 هیأت دوم خانم ســمیه سلیحي به 
شناسنامه شماره 2574 كدملي 1286673534 صادره  اصفهان فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 208.11 مترمربع پالک شماره  367/1 
فرعی از 12 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

بشماره سند 1366 مورخ 88/10/26 دفترخانه 411 اصفهان
185- رای شــماره 27997-1395/10/23 هیــأت دوم آقــاي ســیدرضا 
میرمعصومي بــه شناســنامه شــماره 423 كدملــي 1283366614 صادره  
اصفهان فرزند ســید مرتضي در    ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت    
87/03  مترمربع پالک شماره   326   فرعي از   22 اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند 47264 مورخ 54/9/4 دفتر خانه 5 

اصفهان  
186- رای شــماره 28131-1395/10/25 هیأت دوم خانم خانم اغا شــریفي 
رناني به شناسنامه شماره 9833 كدملي 1283207656 صادره اصفهان  فرزند 
حسن در   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   160/10   مترمربع پالک 
شماره 3218     فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت     صفحه 360 دفتر 396    
187- رای شماره 28132-1395/10/25 هیأت دوم آقاي اصغر شریفي رناني 
به شناسنامه شــماره 187 كدملي 1290178259 صادره خمینی شهر فرزند 
حسین در    ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت    203  مترمربع پالک 
شماره  3218    فرعي از   18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت    360 دفتر 396    
188- رای شماره 28037-1395/10/25 هیأت دوم خانم شهناز خدري غریب 
وند به شناسنامه شماره 696 كدملي 6639692937 صادره اندیکا  فرزند علي 
بابا در  درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103  مترمربع پالک شماره 
469  فرعی از  27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد از مالکیت محمدجواد فراشاهی  ثبت صفحه 28 دفتر 162
189- رای شماره 27194-1395/10/12 هیأت دوم آقاي محمد حسین جواني 
به شناسنامه شــماره 9 كدملي 1290084815 صادره اصفهان  فرزند مهدي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان ســوله انباری و تجاری به مساحت  1144.38 
مترمربع پالک شماره 36  فرعی از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت صفحــه 224 و 306 دفترهای 169 و 289 

امالک
190- رای شماره 28136-1395/10/25 هیأت دوم آقاي محمد رضا شریفي 
رناني به شناسنامه شماره 194 كدملي 1290088128 صادره اصفهان  فرزند 
حسین در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   198/20   مترمربع پالک 
شماره  3218    فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت     صفحه 360 دفتر 396
191- رای شــماره 27330-1395/10/14 هیأت دوم  خانــم فاطمه عابدي به 
شناسنامه شماره 67 كدملي 1283024845 صادره اصفهان فرزند حاجي تقي 
در   ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 330 مترمربع پالک شماره  630 
فرعی از25 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند شماره 16777 مورخ 39/12/3 دفترخانه 5 اصفهان
192- رای شماره 28139-1395/10/25 هیأت دوم  خانم ام البنین جهانگیري 
به شناسنامه شماره 172 كدملي 6219425022 صادره فریدن فرزند رضا در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   131/38   مترمربع پالک شماره 232  
فرعي از  27  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت نصرت قهدریجانی  

193- رای شــماره 28053-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي حســن بکرانی 
باالنی به شناسنامه شماره 15 كدملي 1111491437 صادره فالورجان فرزند 
اسداله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 262 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

ازمالک رسمی فتح اله ابراهیمی بابوكانی
194- رای شــماره 28051-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي رضا آقابابائی 
بنی به شناسنامه شماره 5202 كدملي 4621064932 صادره شهركرد فرزند 
یداله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123.70 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 145 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه ازمالک رسمی عبداله مارانی ازموردثبت صفحه 17 دفتر 

511 امالک
195- رای شــماره 28559-1395/10/29 هیأت چهارم  آقــاي  عباس باقري 
رناني به شناسنامه شماره 926 كدملي 1290520593 صادره اصفهان فرزند 
علي رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108 مترمربع 
پالک شماره 1352 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  مورد ص 29 دفتر 733 امالک
196- رای شــماره 28554-1395/10/29 هیأت چهارم خانــم فریبا حیدري 
رناني به شناسنامه شــماره 2222 كدملي 1290605858 صادره خمینی شهر 
فرزند اكبر در سه دانگ از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108 مترمربع پالک 
شماره 1352 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت ص 29 دفتر 733 امالک
197- رای شماره 28537-1395/10/29 هیأت چهارم  خانم توران اسماعیلی 
به شناسنامه شماره 195 كدملي 1755229747 صادره اهواز فرزند قربانعلی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134.80 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه 

ازمالک رسمی حسن مهری دهنوی
198- رای شــماره 28527-1395/10/29 هیأت چهارم  آقــاي رحمت كیانی 
رنانی به شناســنامه شــماره 1317 كدملي 1290478521 صــادره اصفهان 
فرزند غالمعلی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 3842 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان كه به موجب صفحه 437 دفتر 1105 مالک 163.52 سهم از 1809 

سهم ششدانگ می باشد
199- رای شــماره 25973-1395/09/30 هیأت چهارم خانم محترم صادقی 
برزانی   به شناسنامه شماره 56 كدملي 1289993671 صادره اصفهان فرزند 
مهدی  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 100 مترمربع از پالک شماره 103 
فرعی از 16 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 103دفتر  308 امالک
200- رای شماره 28088-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي غالمعلی عباسی 
ولدانی به شناسنامه شماره 34 كدملي 1289918848 صادره اصفهان فرزند 
نصراله ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 203.42 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 503 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان كه در صفحه 419 دفتر 340 مالک می باشد
201- رای شــماره 27718-1395/10/19 هیأت چهارم خانم زهره جوانی به 
شناسنامه شــماره 17822 كدملي 1140177771 صادره خمینی شهر  فرزند 
علی   ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 222.20 مترمربع از پالک شماره 
341 فرعــی از 25  اصلــی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 645 مورخ 94/5/13 دفترخانه 11

 اصفهان
202- رای شــماره 28596-1395/10/29 هیأت چهارم خانم زهرا عســگري 
رناني به شناسنامه شماره 851 كدملي 1290667810 صادره اصفهان فرزند 
رمضان در یکدانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه. به مساحت 156.23 مترمربع 
پالک شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از طرف مالک رسمی غالمرضا صباغی
203- رای شــماره 28592-1395/10/29 هیأت چهــارم آقاي  مجید صباغي 
رناني به شناسنامه شــماره 493 كدملي 1290375305 صادره خمیني شهر 
فرزند غالمرضا در 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156.23 
مترمربع پالک شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از طرف مالک رسمی غالمرضا صباغی
204- رای شماره 27663-1395/10/18 هیأت چهارم آقاي محمدعلي حیدري 
بهرام آبادي به شناسنامه شماره 10 كدملي 1290097712 صادره از اصفهان 
فرزند رضا در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171/18 مترمربع پالک 
شــماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمي رضا حیدري
205- رای شماره 28179-1395/10/26 هیأت اول  آقاي امیرحسین مشکدار به 
شناسنامه شماره 15647 كدملي 1292084596 صادره اصفهان فرزند علي در  
سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت   155   مترمربع پالک 
شماره   28   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت زبیده واعظی 
206- رای شــماره 28180-1395/10/26 هیأت اول  آقاي  رضا مشــکدار به 
شناسنامه شماره 53762 كدملي 1280425891 صادره اصفهان فرزند علي در 
سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت   155   مترمربع پالک 
شــماره   28   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت زبیده واعظی
207- رای شماره 28158-1395/10/26 هیأت اول آقاي حمید سلطان رضائي 
به شناســنامه شــماره 2399 كدملي 1285102363 صادره  اصفهان فرزند 
غالمرضا در   ششدانگ یک باب    خانه به مســاحت  143/05    مترمربع پالک 
شماره    463  فرعي از    36   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت هاشم شریفی
208- رای شــماره 28160-1395/10/26 هیأت اول  آقاي اصغر جندقیان به 
شناســنامه شــماره 61 كدملي 1287479464 صادره اصفهان فرزند باقر در    
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت   219/95   مترمربع پالک شماره   
68    اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

حسنعلی زارع بهرام آبادی
209- رای شماره 28491-1395/10/28 هیأت اول آقاي عباس باقري رناني به 
شناسنامه شماره 293 كدملي 1290438986 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 194.62 متر مربع پالک شماره 714 فرعی 
از 40  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 38 دفتر 172 امالک
210- رای شــماره 28456-1395/10/28 هیأت اول آقاي  حبیب اله مختاري 
به شناســنامه شــماره 830 كدملي 1129062554 صادره فریدونشهر فرزند 
عبدالمحمد در  ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 213.78 مترمربع پالک 
شماره 3779 فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 109 دفتر 345 امالک
211- رای شــماره 31247-1393/12/21 هیأت اول اقــای اصغرباباصفری 
رنانی به شناسنامه شماره  48  كدملي   1289896399  صادره  اصفهان  فرزند 
علی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ خانه به مساحت  296  مترمربع از 
پالک شماره  429  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 421 دفتر 332 امالک
212-  رای شماره 31244-1393/12/21 هیأت اول خانم احترام سلیمی زمانی 
به شناسنامه شماره  441  كدملي   0491096313  صادره شهرری  فرزند كریم 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ خانه به مساحت  296  مترمربع از پالک 
شماره  429  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 424 دفتر 332 امالک
213- رای شــماره 26844-1393/11/07 هیــأت دوم  اقــای محمد انصاری 
طادی به شناسنامه شماره 3143  كدملي   1815648392 صادره آبادان  فرزند 
فضلعلی ششــدانگ مغازه  به مســاحت 72/85 مترمربع از پالک شماره  333 
فرعی از 35 اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 77 دفتر 519 امالک
214- رای شماره 26435-1395/10/06 هیأت سوم  آقاي علي اكبر صفري به 
شناسنامه شماره 332 كدملي 1284258904 صادره اصفهان فرزند نوروز در 
ششــدانگ یک باب مزروعي و دامداري  به مساحت 10861.63 مترمربع پالک 
شماره 134 اصلي واقع در اصفهان بخش20 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالک رسمي مراد خاني باصري
215- رای شــماره 28110-1395/10/25 هیأت ســوم  خانــم زهرا ماهرانی 

به شناسنامه شــماره 64 كدملي 1290249237 صادره اصفهان فرزند احمد 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128.45 مترمربع قسمتی از پالک شماره 24 
فرعی از 16 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحات 13 و 199 دفاتر 376 و 457 امالک
216- رای شماره 26071-1395/10/01 هیأت سوم  آقاي علیرضا تقی یاری 
رنانی  به شناســنامه شــماره 13454 كدملي 1283244810 صادره اصفهان 
فرزند اصغر یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157.17 
مترمربع از پالک شماره636 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سید میرزا حسینی رنانی
217- رای شماره 26076-1395/10/01 هیأت سوم فاطمه انصاری رنانی  به 
شناسنامه شماره 2310كدملي 1293149497 صادره خمینی شهر فرزند اصغر 
یک و نیم دانگ مشاع ا ز  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157.17 مترمربع از 
پالک شماره 636 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی سید میرزا حسینی رنانی
218- رای شــماره 26018-1395/10/01 هیأت ســوم  آقاي محمد رضا تقی 
یاری رنانی به شناسنامه شماره 118 كدملي 1290464596 صادره اصفهان 
فرزند اصغر سه دانگ مشاع ا ز  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 157.17 
مترمربع از پالک شماره 636 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سید میرزا حسینی رنانی
219- رای شــماره 27607-1395/10/18 هیأت سوم خانم رضوان اكبری به 
شناسنامه شماره 809 كدملي  1290667391  صادره خمینی شهر   فرزند علی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  152 مترمربع 
 از پالک شماره 2666 فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت

 ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره  48459 مورخ 89/3/11 دفترخانه 112 
اصفهان

220- رای شماره 27608-1395/10/18 هیأت ســوم  آقای شهرام سهرابی 
رنانی  به شناسنامه شــماره 448 كدملي 1290440522 صادره خمینی شهر 
فرزند رحیم ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  152 
مترمربع از پالک شــماره 2666 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 48459 مورخ 89/3/11 دفترخانه 

112 اصفهان
221- رای شــماره 28154-1395/10/26 هیأت ســوم خانم اكرم صادقی به 
شناســنامه شــماره 72 كدملي 1290313921 صادره اصفهان فرزند اسداله 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 177.62 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
28 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 
 رسمی محمد ابراهیمی فرزند كریم ازموردثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 

امالک
آرای اصالحی

1- رای شــماره 25667-1395/09/28 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 
به شرح زیر اصالح مي گردد: نام مالک رسمی صفرعلی شفیعی فرزند عباس به 

شماره سند انتقال 92148 مورخ 52/9/6 دفترخانه 2 اصفهان میباشد.
2- رای شــماره 21690-1395/08/12 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 
به شرح زیر اصالح مي گردد: مورد تقاضا یکباب ساختمان پالک 63 فرعی از 

27 اصلی واقع در بخش 14 ثبت غرب اصفهان میباشد.
3- رای شــماره 23305-1395/09/02 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به 
شرح زیر اصالح مي گردد: نوع ملک و پالک آن:یکباب مغازه به مساحت 63.10 
مترمربع از پالک 68 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان میباشد و نیز پالک 

اصلی مجاورین نیز 68 اصلی میباشد.
آرای صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد

بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/11/23

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/12/08
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

مفاد آراء
12/117 شماره: 139560302025031531 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 با حضــور امضاء كننــدگان زیر 
در وقــت مقرر / فــوق العــاده در دبیرخانه هیات تشــکیل و پرونده كالســه 
1395114402025000234 مربــوط به تقاضای خانم زهرا بابائی ســودانی 
مبنی بر صدور سند مالکیت نســبت به ملک مفروزی از پالک شماره 34 اصلی 
واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تحت بررسی است. هیات پس 
ازمطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: با توجــه به تقاضانامه ارائه 
شده و مستندات ضمیمه شامل ) مبایعه نامه عادی/ سند رسمی/ سند مالکیت 
مشاعی/ ...( و مالحظه نقشه ملک و گزارش كارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی كه حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رســمی به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسی های محل كارشناس كه حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد لذا مالکیت خانم زهرا بابائی سودانی 
به شناسنامه شــماره 1322 كدملی 1293139610 صادره خمینی شهر فرزند 
قدیرعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/56 متر مربع پالک شماره 
34 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
مهدی شیرانی ثبت در صفحه 395 دفتر 193 امالک تایید و رای خود را با  حدود 
ذیل صادر می نماید. شمااًل به طول 8/10 متر دیواریست به دیوار خانه از پالک 
4 اصلی- شرقًا به طول 17/60 متر دیواریست به دیوار خانه از پالک 34 اصلی

جنوبًا به طول 3/30 متر و 3/11 متر و 0/35 متر دیواریســت به معبر - غربًا به 
طول 4/20 متر و 12/60 متر درب و دیواریست به معبر - حقوق ارتفاقی ندارد. 
در اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 
امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 

مورد اشاره به نام متقاضی مذكور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/23 
اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  

مفاد آراء
12/116  شماره: 139560302025031533 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 با حضــور امضاء كننــدگان زیر 
در وقــت مقرر / فــوق العــاده در دبیرخانه هیات تشــکیل و پرونده كالســه 
1391114402025011834 مربوط به تقاضای آقای ابراهیم كرمی زاده مبنی 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ملک مفروزی از پالک شماره 195 فرعی از 25 
اصلی واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تحت بررسی است. هیات 
پس ازمطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: با توجه به تقاضانامه 
ارائه شده و مســتندات ضمیمه شــامل ) مبایعه نامه عادی/ سند رسمی/ سند 
مالکیت مشاعی/ ...( و مالحظه نقشه ملک و گزارش كارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی كه حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسی های محل كارشناس كه حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد لذا مالکیت آقای ابراهیم كرمی زاده به 
شناسنامه شماره 548 كدملی 1091587590 صادره نجف آباد فرزند مصطفی 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 37/32 متر مربع پالک شماره 195 فرعی 
از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند 
131965 مورخ 1376/9/10 دفترخانه 71 اصفهان  تایید و رای خود را با  حدود 
ذیل صادر می نماید. شــمااًل به طول 3/95 متر دیوار بــه دیوار پالک 25/195 
باقیمانده- شرقًا به طول 9/45 متر دیوار به دیوار خانه پالک 25/195 باقیمانده

جنوبًا به طول 3/95 متر درب و دیواریست به خیابان- غربًا به طول 9/45 متر 
دیوار به دیوار پالک 25/195 باقیمانده- حقوق ارتفاقی ندارد. 

در اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رســمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 
امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک 

مورد اشاره به نام متقاضی مذكور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/23 
اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  

اخطار طالق)نوبت دوم(
11/584 جناب آقای علی حجتی فرد فرزند محمد صادق شــغل آزاد به نشانی 
مجهول المکان بدینوسیله به شــما اخطار می گردد ظرف مدت 10 روز پس از 
وصول اخطاریه جهت اجرای حکم طالق قطعیت یافته صادره شــعبه 6 دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان به شماره بایگانی 950140-1395/8/2 به دفترخانه 
طالق 8 خوانسار واقع در خیابان امام پاساژ مانی طبقه 3 واحد 9 مراجعه نمایید. 

م الف: 444  سردفتر طالق 8 خوانسار ) 71 كلمه، 1 كادر( 
حصر وراثت

12/103  جواد مخالفی دارای شماره شناســنامه 153  به شرح دادخواست به 
كالسه 888/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان علی اكبر مخالفی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 
554 در تاریخ 95/10/18 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- مریم مخالفی فرزند علی اكبــر، ش.ش 17607 
صادره از خوانسار) دختر متوفی(2- زهرا مخالفی فرزند علی اكبر، ش.ش 831 
صادره از خوانسار) دختر متوفی( 3- فاطمه مخالفی فرزند علی اكبر، ش ملی 
1220000280 صادره ازخوانسار )دختر متوفی( 4- احسان مخالفی فرزند علی 
اكبر، ش.ش 232 صادر از خوانسار) پسر متوفی( 5- جواد مخالفی فرزند علی 
اكبر، ش.ش 153 صادره از خوانسار)پسرمتوفی( 6- جمال مخالفی فرزند علی 
اكبر، ش.ش 661 صادره از خوانسار )پســر متوفی( 7- ناصر مخالفی فرزند 
علی اكبر، ش.ش 177 صادره ازخوانسار) پسر متوفی( 8- مهناز مخالفی فرزند 
اسمعیل، ش.ش 131 صادره ازخوانسار) همسر متوفی(.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 448 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف 

خوانسار) 212 كلمه، 2 كادر(  
فقدان سند مالکیت

12/104 شماره صادره: 1395/43/338217 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 243 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان ذیل 
ثبــت 20580/1085 در صفحه 5 دفتــر 9 فرعی امالک به نــام خانم نجمه حق 
پرست  تحت شماره چاپی مسلسل 722489 د 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
ونامبرده با ارائه درخواست كتبی به شــماره وارده 25029252-95/12/2 به 
انضمام دو برگ استشــهادیه محلی كه امضا شــهود آن ذیل شماره 32926-

95/12/2 به گواهی دفترخانه 137 اصفهان رســیده اســت مدعی شد كه سند 
مالکیت  آن مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه كسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 37838 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 222 كلمه، 3 كادر(  
ابالغ رای

12/107 كالســه پرونــده: 674/95 شــماره دادنامــه:867-95/9/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر اسفندیارپور 
فرزند بهروز به نشانی آبشار سوم بلوار اشــکاوند مبل مدرن، خوانده: حیدر 
محمدیان فرزند عبدالرسول به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 2 
فقره چک به شماره های 078232-95/3/20 و 078231-95/2/20 جمعًا مبلغ 
26/000/000 ریال به انضمام خســارات تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت 
اجرای حکم بر اساس شــاخص تورم بانک مركزی و خســارات وارده اعم از 
هزینه دادرسی و غیره،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای قاضی شورا: در خصوص دعوی امیر اسفندیار پور فرزند بهروز به طرفیت 
حیدر محمدیان فرزند عبدالرسول به خواسته مطالبه جمعًا مبلغ 26/000/000 
ریال وجه دو فقره چک  به شماره های 078232-95/3/20 و 95/2/20-078231 
هر كدام به مبلغ سیزده میلیون ریال عهده بانک ملی   به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  
صدور گواهی عدم پرداخت  توســط بانک محال علیه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این كه خوانده علی رغم  
ابالغ نشر آگهی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد كه مستنداً به 
مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر 
محکومیت خوانده به پرداخت جمعًا مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/525/000 ریال  بابت هزینه دادرســی و هزینه  نشر آگهی مبلغ 120/000 
ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 95/3/20 و 95/2/20 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همیــن مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 

م الف:37455 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان )337 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

12/108 كالســه پرونده: 951119 مرجع رســیدگی: شــعبه 12 شورای حل 
اختالف اصفهــان، خواهان: ناصر قپانچی به نشــانی اصفهان خ آبشــار دوم 
مجتمع ایســاتیس واحد 52، خوانده: حسن اقدام مستقیم كار به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
ناصر قپانچی به طرفیت حســن اقدام مســتقیم كار به خواســته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه چک به شماره 855/192112-95/6/20 به عهده بانک 
مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
كه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/020/000  ریال بابت هزینه دادرسی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/6/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:37408 شعبه 12 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )288 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

12/109 كالســه پرونده: 644/95 شــماره دادنامــه: 984-95/10/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مسعود واحدی 
به نشانی چهارباغ عباسی روبروی مدرسه چهارباغ ساختمان مهدی طبقه اول 
واحد10، خوانده: قدرت اله جاللی نیا به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
سید مســعود واحدی به طرفیت قدرت اله جاللی نیا به خواســته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه چک به شماره 272975 به عهده بانک ملت به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این كه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 2/450/000  ریال بابت هزینه دادرســی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/8/9(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاكم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:37409 شــعبه 39 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )298 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/110  شــماره درخواســت: 9510463637100025 شــماره پرونــده: 
9509983637101110 شــماره بایگانی شــعبه: 951817 خواهان علیرضا 
دهاقین فرزند عزت اله دادخواســتی به طرفیت آقــای مصطفی صادقی فرزند 
مجید به خواسته الزام به فک پالک اتومبیل به شماره انتظامی 27 ن 457 ایران 
66 تســلیم این دادگاه نموده كه به كالسه 951817 ع ثبت و وقت رسیدگی روز 
یکشنبه مورخ 1396/01/27 ســاعت 9 صبح تعیین شده است.  به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار 
یا محلی درج می گردد تا خوانده مذكور از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر شود و اال  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف:450 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار )139 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت دادرسی

12/111  شــماره درخواســت: 951046363700023 شــماره پرونــده: 
9509983637100086 شماره بایگانی شــعبه: 950147خواهان خانم زینب 
گودرزی فرزنــد محمدرضا دادخواســتی بــه طرفیت الله آغــا آدمی فرزند 
محمدخان و به خواســته طالق به انضمام كلیه خســارات قانونی تســلیم این 
دادگاه نموده كه به كالسه 950147 ع ثبت و وقت رســیدگی روز شنبه مورخ 
1396/01/19 ســاعت 9 صبح تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار یا محلی درج 
می گردد تا خوانده مذكور از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 
حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.  م الف:451 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی خوانسار )131 كلمه، 2 كادر(
مزایده نوبت دوم

12/112  شــماره درخواســت: 9510463728200022  شــماره پرونــده: 
8809983727100462 شــماره بایگانی شعبه: 950058 شــعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگســتری نایین در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی شــماره 
950058 ح اجرایی ســه دانگ قطعه زمین به پالک ثبتــی 4 فرعی از 10 اصلی 
واقع در بخــش 02 نایین ملکی محکوم علیه حمید كریمــی عقدا فرزند محمد را 
جهت وصول مطالبــات محکوم له ســید كمال جعفریان محمدی فرزند ســید 
طاوس ازطریق مزایده و با قیمت پایه كارشناسی تعیین شده به فروش برساند. 
متقاضیان خرید می توانند در روز چهارشــنبه مورخه 1396/01/16 ساعت 
10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری ناییــن حاضر و در مزایده 
شركت نمایند، برنده مزایده كســی اســت كه باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید، 
ضمنًا متقاضیان خرید بایستی 10 درصد مبلغ پایه كارشناسی را قبل ازجلسه 
پرداخت و بادر دســت داشــتن فیش مذكور در جلسه شــركت نمایند. برنده 
مزایده بایســتی مابقی وجه را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری نایین واریز نماید، حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی بوده 
و طالبین می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده از محل مربوطه واقع در نایین 
خیابان مسجد جامع كوچه شــماره 6، كوچه فرعی اول سمت راستی، دومین 
قطعه سمت چپ بازدید نمایند ) شــماره حساب سپرده دادگستری نایین جهت 
واریز وجه 2171290283004 بانک ملی مركزی نایین می باشد( . مشخصات 
ششدانگ ملک طبق نظر كارشناس: محل معرفی شــده دارای دو جلد سند تک 
برگی مشاعی مربوط به یک باب  خانه بوده كه در حال حاضر اعیانی آن تخریب 
و به صورت قطعه زمین و به مساحت ششدانگ 675/50 متر مربع و فاقد اعیانی 
می باشد. با توجه به مراتب معنونه ارزش ششدانگ پالک ثبتی مذكور طبق نظر 
كارشناس مبلغ 4/000/000/000 ریال و ارزش سه دانگ آن و قیمت پایه جهت 
 شــركت در مزایده مبلغ 2/000/000/000 ریال معادل دویست میلیون تومان 
می باشد.  م الف:394  اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی نایین )306 كلمه، 

3 كادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
فرش ابریشم کاشان

دیدنی ها

هنگامی که نام بالی را می شنوید، ساحل ماسه های سیاه، تماشای دلفین ها 
در الوینا و  گران ترین قهوه دنیا به ذهن می آید.سرزمینی که تقویمی 210 
روزه دارد و اکثریت جمعیت آن هندو  هستند. معابد زیاد در بالی قابل توجه 
است! اقتصاد بالی بر پایه گردشگری می چرخد و بومیان بالی، با غذا، روزی 
به نام سکوت، ویالهای خاص و نقاط بکر، میزبان توریست های زیادی  می 
شوند. سه زبان بالی، اندونزیایی و انگلیسی را تقریبا بیشتر ساکنان آموزش 
دیده اند به خصوص زبان انگلیسی که برای رونق صنعت توریسم به جزیره 
کمک می کند. کارخانه شکالت در بالی در ساختمانی ساخته شده از چوب 
 بامبو است. روز ســکوت برای خیلی از توریست ها جالب اســت زیرا در روز 
 »Nyepi« از کار کــردن، حــرف زدن و ســرو صدا هیچ خبری نیســت! 
»اینس فاریا« ماجراجو و عکاسی است از لیسبون-پرتغال- که با عکس های 

زیبایی از بالی  با ما شریک می شود.

عکس هایی ازجذاب ترین 
جزیره توریستی دنیا

کلیساهایی که به خانه های مدرن تبدیل شده اند
ویژگی های منحصربه فرد معماری کلیسا، چه قوس های طاقی شکل باشد چه پنجره ای با شیشــه های رنگی، فضاهای الهام بخش و حیرت انگیزی ایجاد می کند؛ اما وقتی این ساختمان های باشکوه بی اســتفاده رها می شوند چه اتفاقی برایشان می افتد؟ کلیساها به دست برخی 
صاحب خانه های هوشمند، ترمیم و بازسازی شده و به خانه های مدرن و باورنکردنی تبدیل می شــوند. این خانه ها الهام بخش سراسر جهان هســتند، با طراحان و معمارانی که خالقیت خود را در این فضاها به نمایش می گذارند. درواقع شرکت هایی مثل معماران Zecc در هلند، با 

توانایی هایشان برای بازسازی کامل کلیساها مشهور شده اند و در حالی که سبک معماری داخلی هر خانه متفاوت است؛ اما همه آنها با ویژگی های منحصر به فردی که کلیسا ارائه می دهد بازی کرده اند. احتماال این خانه ها حس شگفتی شما را برانگیخته می کنند.با ما همراه باشید. 

گنجینه تاریخ

سراغ نقش برجسته داریوش بزرگ در بیســتون می رویم. در باالی نقش برجسته 
مورد نظر پیش از همه نماد فروهر دیده می شود که درون حلقه ای تابان و با صورتی 
انسانی تصویر شده است. در قسمت پایین تر نقش برجسته مورد نظر، تصویری از 
داریوش اول را می بینیم که تاجی بر سر دارد، ریش بلندی داشته و کمانی را به نشانه 
سلطنت و پادشاهی در دست چپ خود نگه داشته است. داریوش دست راست خود 
را به معنای تشکر از اهورامزدا باال برده و یکی از پاهایش را روی قفسه شخصی که در 

مقابلش روی زمین افتاده، گذاشته است. 
تحقیقات باستان شناسان ثابت کرده که شــخص زیر پای داریوش، گئومات مغی 
اهل ماد و مدعی تاج و تخت است که داریوش با کشتن او به سلطنت دست می یابد. 
همچنین در پشــت ســر داریوش نیز افرادی را می بینید که دو نیزه دار و کماندار 
هستند. در مقابل داریوش نیز تصویر هشــت فرد دیگر که به هم زنجیر شده و آنها 
نیز از غاصبان تخت و تاج پادشاهی بوده اند، به چشم می خورد. این نقوش برجسته 
به همراه کتیبه هایی باســتانی هســتند و در مجموع طولی 5/8 متری و عرضی 
3/2 متری دارند. برای بازدید از این نقش برجســته ها باید به سی کیلومتری شهر 

کرمانشاه و به دامنه بیستون بروید.

فرش ابریشــمی پیش رو یکی از معدود فرش های مجلل است که به سبب تراکم 
و تعداد بسیار باالی گره ها و جنس آن که کامال از ابریشم است، بسیار موردتوجه 
است. اگر روی این فرش ابریشم دست  بکشید، لطافتش چون پارچه ای مخلمین 
جلب توجه می کند. ردیف به ردیف طرح فوق العاده این فرش، با رنج و مشــقت 
فراوان و تماما با دست و نخ ابریشم اعال پدید آمده است. جالب است بدانید که تنها 
بیست فرش مشابه فرش مورد نظر باقی مانده که در این میان چهار فرش ابریشمین 
در مجموعه موزه متروپولیتن قرار دارند. همگی آنها فرش های ابریشمینی هستند 
که در شهر کاشان بافته شده اند. شهر کاشان مهد خلق فرش های ابریشمین است 
که قدمت آن به قرن شــانزدهم میالدی بر می گردد. هر چند طرح این فرش ها 
اغلب بسیار مرتبط و مشــابه با طرح های رایج و مدرن در تبریز، پایتخت صفویان 
است که این شباهت رابطه ای میان شهر کاشان و کارگاه های طراحی سلطنتی 
تبریز را بیان می کند. این فرش ابریشــمین با طرح و نگارهای منحصر به فرد در 
قرن شانزدهم میالدی، در شهر کاشان و با طول 2۴۹ ســانتی متر و عرض 171 
 بافته شده است و همان طور که گفته شد در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری

 می شود.

فرش ابریشم کاشاناز قدرت نمایی داریوش لذت ببرید مجسمه زئوس تندیس ایستاده با سرپوش پردار

 سرپوش زینتی، بازوها و لباس های فاخر این تندیس ایستاده همه نشان از آن 
دارند که تندیس های مشابه، شمایلی از محافظ شــخصی پادشاه، وزیران و یا 
امیران بوده است. این تندیس احتماال به منظور تزئین سرسرای ورودی دادگاه 
حکومتی و برای یکی از پادشاهان ســلجوقی یا یکی از جانشینان وی ساخته 
شده اســت. تجزیه و تحلیل های اخیر نشــان می دهند که استفاده و ساخت 
مجسمه های گچی سنتی در گچ کاری بناهای باستانی رواج داشته است. در این 
تندیس همچنین بازسازی ترکیبی از نیمه اول قرن دوازدهم و دوره های بعدی 
به چشم می خورد که به نظر می رسد بخش های رنگی قرمز و آبی در دوره های 
بعدی دوباره رنگ آمیزی شده اند. تندیس گچی مورد نظر ابتدا با استفاده از قالب 
ساخته شده و سپس توسط حکاکی ها و تذهیب جزئیات روی بدنه خلق شده 
است. برای رنگ آمیزی این مجسمه از رنگ هایی چون آبی و قرمز استفاده شده 
است. روی ســرپوش محافظ، تزئینات جالب توجه، گل هایی کوچک و شکلی 
پردار به چشم می خورد. همچنین از کنده کاری و حکاکی گل در حاشیه دامن 

تندیس استفاده شده است. 

یکی از معروف ترین مجسمه های دنیا که به عنوان یکی از شاهکار ها و عجایب 
هفتگانه جهان باستان شناخته می شود، تندیس زئوس است. مجسمه اصلی 
زئوس در ســال ۴35 پیش از میالد توســط هنرمند ماهری بــه نام فیدیاس 
)Phidias( ساخته شــد و در معبدی به همین نام در شهر المپیا قرار گرفت. 
المپیا یکی از بزرگ ترین مراکز مذهبی یونان بود که در جنوب غربی این کشور 
باستانی قرار داشت. در مذهب یونانیان باســتان، زئوس خدای آسمان و رعد و 
پادشاه تمام خدایان بود که قدرتی وصف ناشدنی داشت. تندیس اصلی زئوس 
ارتفاعی 12 متری و عرضی ۶ متری دارد و برای ســاخت پیکره آن از عاج فیل 
استفاده کرده بودند. البته برای ساخت بخش های ریش، ردا و موهای زئوس از 
طال استفاده شده بود. این تندیس سال ها بزرگ ترین مجسمه جهان محسوب 
می شد تا آنکه به دلیل آتش سوزی از میان رفت. با از بین رفتن تندیس زئوس، 
در اواخر قرن اول میالدی تصمیم گرفته شد تا موالژی از تندیس زئوس ساخته 
شود. تندیس پیش رو نیز نسخه ای برابر نسخه اصلی تندیس زئوس است که 

امروزه در موزه آرمیتاژ سنت پترزبورگ نگهداری می شود.

طراحی دوباره این کلیسای انگلیسی باتوجه 
به زمینه و کاراکتر ســاختمان موجود انجام 

شده است.

1

قبل از اینکه این کلیسا در شیکاگو با معماری 
داخلی تمیز و مدرن زینت داده شود، کل اجزای 

فضای داخلی آن  تخریب شده است.   

2

این کلیسا در سال 1930 در روتردام ساخته شد 
و از سال 1960 فاقد اســتفاده بوده تا اینکه این 

تغییرات خیره کننده در آن به وجود آمده است.

3

 طبقه دوم کلیسای ویتبورن گراو در انگلستان به 
یک خانه زیرشیروانی شیک و مدرن تبدیل شده 

است.

4

 در این کلیسای هلندی، معماران مفهوم باز بودن 
را به سطح جدیدی ارتقا دادند.

5

این خانه باشکوه در سال 1873 ساخته شده و هنوز هم برخی 
ویژگی های اصلی خود از جمله ناقوس کلیسا را داراست.

6

  این کلیسای لوتری ســابق در سال 2005 مورد نوسازی 
قرار گرفته است.

8

 )Zecc( پروژه هــای معماران شــرکت هلنــدی زک
استانداردهای تبدیل کلیسا به خانه را تعیین می کند.

9

ترکیب کهنه و نو را در این کلیســای متحول شده در سال 
1850 به یک خانه سه خوابه مشاهده می کنید.

7
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 عیـــدانه
کارکرد روانشناسی خانه تکانی: 

همراه با نوروز و خونه تکونی بیایید یه دل تکونی هم بکنیم، 
خیلی حس های به درد نخور داریم تو دالمون که دور ریختنیه

 همه ایده های تغییر چیدمان لزوما با صرف وقت و هزینه زیاد همراه نیست...
 گاه تغییر جزیی در چینش مبلمان و لوازم خانه خود نوعی تنوع به شمار می رود. 
چنانچه به دنبال چند ایده مختصر برای طراحی چیدمان داخلی برای تغییر دادن 
خانه تان هستید این چند مورد می تواند کمک تان کند به ویژه اگر صاحب خانه 

شما نباشید!
۱- تنظیم و محل قرار گرفتن مبلمان را تغییر دهید. می توانید مبلمان را از کنار 

دیوار برداشته و بکوشید در زوایای جدیدتر و گیراتر بچینید.
2-  از گل و گیاه استفاده کنید. به زودی بوی گل های شب بو، عطر دل انگیزی را 
 به فضای خانه خواهد داد. اگر عالقه ای به رسیدگی گل و گیاه ندارید، می توانید 

از گل ها و درختچه های مصنوعی استفاده کنید.
کیفیت گل های مصنوعی امروزه آن قدر خوب شده است که به سختی می توان 

آن ها را از گل طبیعی تشخیص داد!
3-یک قالیچه محلی در نقطه ای از هال و پذیرایی بیندازید. قالیچه های محلی 

همچنین وسیله بسیار خوبی برای اتاق نشیمن است، آن را پایین میز بیندازید.
4-  از تابلو و آینه کمک بگیرید. تابلوهایی آویزان کنید که شخصیت و روحیه شما 
را منعکس کند. بکوشید از قاب های زیباتر و به روزتر استفاده کنید. دقت کنید که 

تابلو از هر قسمت خانه قابل مشاهده و گیرا باشد.
5- چنانچه در خانه تندیس یا مجسمه دارید آن ها را در یک جا جمع کنید، در این 

صورت جلوه بیشتری خواهند داشت.
 6- از کوسن های تزیینی استفاده کنید. این بالشتک ها به سادگی رنگ و بوی 

تازه ای به خانه می دهد و مبلمان منزل را نیز باشکوه تر جلوه می دهد.

7- المپ ها و لوسترها را عوض کنید. این روزها تنوع بسیاری در لوسترها به چشم 
می خورد. قیمت لوسترهای فانتزی به مراتب از لوسترهای کالسیک و سنتی کمتر 

است. لوستری را انتخاب کنید که با لوازم و رنگ بندی خانه تان هماهنگ باشد.
 8- از لحاف ها و رواندازهای جدید غفلت نکنید. ایــن رواندازها همان کاری را 

می کنند که کوسن ها، بنابراین باتوجه به سلیقه خود زیباترین را انتخاب کنید.
9- در ایام عید موقتا لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید. وسائل اضافی همواره 
سبب از بین رفتن جلوه اتاق می شود. روزنامه ها، اسباب بازی های بچه ها و سایر 

اسباب، شکل اتاق را برهم می زنند.

قرار است خانه تکانی با از بین بردن آلودگی ها برای تندرستی ما مفید باشد 
ولی اگر نکته هایی را رعایت نکنیم بیماری و درد بسیاری در انتظار ماست.

 کارهای بسیار سنگین مانند بلند کردن اجســام سنگین باعث می شوند 
 تا ستون فقرات حالت طبیعی خودشــان را از دست بدهند و خمیده شوند 

و خطرات جبران ناپذیر را نیز برای ما به وجود بیاورند.
شست و شوی فرش های ماشینی و دستی باعث می شود تا پوست دست 

حالت سختی پیدا کند و ظرافتش را از دست بدهد.
 خانه تکانی و بلند کردن اجســام ســنگین در کوتاه مدت باعث خستگی 
 شــده و احتمال بیرون زدن دیســک و آسیب دیدن ســتون فقرات زیاد 

مي شود.
 بنابراین توصیه می شود کارهای منزل را به تدریج و به آرامی انجام دهید 
و سعی کنید برای سرعت دادن به کارهای تان در روزهای آخر سال سالمتی 

خود را به خطر بیاندازید.
 اگر مواد شــوینده هنگام شست و شــو با پوست شــما تماس پیدا کنند 
مولکول های چربی و غشای محافظ آن را از بین می برند در نتیجه پوست 

خشک شده و ترک می خورد.
 برای جلوگیری از این عارضه پوســتی که اگزما نامیده می شود حتما باید 
 از دســتکش اســتفاده کنید و بعد از شست و شــو باید حتما از کرم های 

مرطوب کننده استفاده کنید.
 افرادی که به  آســم و آلرژی مبتال هســتند به هیچ وجه نباید در معرض 

مواد شوینده قرار بگیرند چون عالئم بیماری آن ها را تشدید می کند.

توصیه می شود از آب ســرد برای شست و شو اســتفاده کنید چون بخار 
 آب داغ ســبب ماندگاری گاز این مواد می شود. این مواد را قبل از استفاده 

با آب رقیق کنید.
به محض بیدار شدن از خواب، خانه تکاني نکنید

برای این که هنگام خانه تکانی با مشــکالت عضالنی رو به رو نشوید نباید 
بالفاصله بعد از بیدار شدن از خواب کارهای سنگین انجام دهید.

نکته: بهترین زمان برای انجام کارهای سنگین هنگامی است که بدن گرم 
است و خسته نیست.

نظافت به قیمت از دست دادن سالمت! اگر هنوز خانه تکانی نکرده اید!                 

 چهــار مرحله بــرای از بیــن بردن جــای مبلمان 
و سایر وسایل از روی فرش و موکت:

 ۱- بر روی ناحیه مــورد نظر قطعه یــخ قرار دهید
) اگر این ناحیه بزرگ اســت از چندیــن قطعه یخ 

استفاده کنید (.
2- اجازه دهید تا یخ کامال در آن ناحیه آب شود.

3- حال با کشــیدن یک دســتمال عالوه بر خشک 
کردن سعی کنید آن ناحیه را به حالت اول برگردانید.

4- عالوه بر دستمال برای نتیجه بهتر از یک چنگال 
یا قاشق هم می توانید استفاده کنید.

به همین راحتی فرش یا موکت شــما به حالت اول 
بر می گردد.

 یکــی از نکات مهم در شســتن لحــاف و ملحفه ها 
 شســت و شــو با ماشــین لباسشویی اســت. زیرا 
در شست و شــوی دســتی امکان باقی ماندن مواد 
شوینده به دلیل عدم آبکشی صحیح و سنگین بودن 
 وزن کاالهای خواب پس از خیس شــدن هست که 
در نتیجه باعث آلرژی و ایجاد حساسیت های پوستی 
 می شــود. بنابراین اگر به هر دلیلی امکان استفاده 
از ماشین لباسشویی را نداشــتید حتما چندین بار 
عمل آبکشــی را انجام داده و از پودر شست و شوی 
کمتری استفاده کنید. در هنگام شست و  شو ملحفه ها 

با ماشین لباسشویی حتما به نکات زیر توجه کنید: 
پیش از شست و شو ملحفه ها لکه های موجود روی 

آن را از بین ببرید.
هرگز ملحفه  را با لباس ها نشویید چون ممکن است 
باعث رنگ دادگی و تغییر رنگ ملحفه های شما شود. 
  بهتر اســت ملحفه ها را با آب گرم و صابون بشویید 

و داخل خشک کن کامال خشک کنید.
همچنین یکی از روش های طبیعی برای روشن شدن 
 ملحفه های ســفید، اضافه کردن ¼ پیمانه آبلیمو 

و شستن آن با آب  گرم است.
برای جلوگیری از آســیب رســاندن به بافت پارچه 
ملحفه ها را به صورت گرد داخل ماشین لباسشویی 
قرار دهید. این کار از کشــیدگی و تغییر شــکل آن 

جلوگیری می کند.

پتوها را باید پیش از شســت و شــو به چند دسته 
 تقســیم کرد و هر کدام را متناســب با نوع شــان 

شست. 
به طور مثــال پتوهای پشــمی را باید با آب ســرد 
 بشویید و روی دور کم ماشــین لباسشویی خشک 

کنید. 
همچنین پتوهای خاص مثل پتوهای برقی یا موهر 
را خشکشویی بدهید، چرا که شست و شوی خاصی 
را نیاز دارند که ممکن است شست و شوهای معمولی 

به آن ها آسیب برساند.
شستن روتختی ها

 در هنگام شســت و شــو روتختی ها دقت کنید که 

رنگ شــان ثابت باشــد، بــرای اطمینــان از این 
 موضوع قبل از شســت و شــوی کامل، قســمتی 
از روتختی را امتحان کنید، به این صورت که گوشه 
مخفی از روتختی را داخل کمی ماده شــوینده فرو 

ببرید و به رنگ آن توجه کنید. 
 در صــورت تغییر رنگ، آن را برای شســت و شــو 
 به خشــک شــویی بدهید. همچنین روتختی ها را 
با آب سرد بشویید و درجه خشک کن را روی دمای 
کم بگذارید و پس از آن در هوای آزاد خشک کنید.

نکته: توجه داشته باشــید که تمامی کاالهای 
خواب را پس از شست و شو در هوای آزاد و نور آفتاب 

خشک کنید.

شستن پتوهاشستن ملحفه  هانحوه از بین بردن جای مبلمان

بهترین روش تمیز کردن دیوارهااشتباه خانم ها در چیدمان آشپزخانه
آشپزخانه یکی از مهم ترین قسمت های هر خانه ای است. خانم های خانه دار 
 ممکن است ناخواسته اشتباهاتی را در چیدمان آشپزخانه شان انجام دهند. 

با ما همراه شوید تا این اشتباهات را بدانید.
 همه ما خوب می دانیم که آشپزخانه محل سلطنت خانم های خانه دار است 
 و حسابی هم روی آن حساس هستند و هر چیزی که نظم آنجا و چیدمانش را 
 بهم بریزد و باعث شــود که حال خوبی را که در آشــپزخانه تجربه می کنند 
نداشته باشند، حسابی آن ها را عصبانی می کند. در ادامه به شش عامل بی نظمی 

که دشمن چیدمان زیبای آشپزخانه است، اشاره می شود.
قرار دادن ظرف های کثیف هر جایی از آشپزخانه

واقعا دوست دارم بدانم با آن 5 ثانیه ای که باز کردن در ماشین ظرفشویی و قرار 
 دادن بشقاب درون آن از شما می گرفت چه کار مهمی می توانید انجام دهید؟

در کابینت آشپزخانه و کشوها را باز رها نکنید
آیا واقعا توقع زیادی است که وقتی در کابینت آشپزخانه یا کشوها را می بندید 
همان موقع چک کنید که آیا کامل بسته شده است یا نه؟ با این کار فقط چیدمان 

آشپزخانه را بی نظم تر جلوه می دهید.
بطری آب خالی در یخچال آشپزخانه

روی چه حسابی بطری آب شخصی تان را که خالی شده است داخل یخچال 
قرار می دهید؟ قبول کردن مسئولیت یک بطری نیم لیتری؛ نه اصال یک لیتری 

خیلی سخت است؟
سبد سینک ظرفشویی جای غذای باقی مانده نیست

سبدی که در داخل سینک ظرفشویی قرار می گیرد جای ریختن باقی مانده 
غذای داخل بشقاب شما نیست. آن سبد برای ریختن تفاله های چای استفاده 
می شود و وقتی شما هر چیز دیگری را هم داخل آن می ریزید جز کثیف کردن 
سینک کار دیگری نمی کنید، باور کنید رعایت کردن این نکات خیلی راحت 

است.
به چیدمان بشقاب ها روی هم دقت کنید

باور کنید خیلی سخت نیست که بشقاب ها را روی هم قرار دهید آن هم جوری 
که یک نمای منظم را به شما تحویل دهد.

غذاهای تاریخ مصرف گذشته را دور بریزید
بهتر است که گاهی به یخچال سر بزنید و غذاهای تاریخ مصرف گذشته را دور 
 بریزید، اما این جور نباشد که هر چیزی را از یخچال در بیاورید، آن را نگاه کنید 
و با آن که تاریخ مصرف آن گذشته بگویید نه هنوز می شود از آن استفاده کرد، 

باور کنید حفظ سالمتی هم راهی برای پس انداز پول است.

تمیز کردن دیوارها به خاطر مساحت زیاد و ارتفاع بلندشان همواره کار سختی 
به نظر خواهد آمد. اما به هر حال حداقل سالی یک بار را باید به تمیز کردن همه 
دیوارها و سقف اختصاص داد. البته توصیه می کنیم هرچند گرد وخاک و دوده را 
نمی توان هر روز تمیز کرد؛ اما همواره لکه هایی که روی دیوار و مخصوصا اطراف 

کلیدها و پریزها می بینید تمیز کنید. 
در این جا محلول هایی برای تمیز کردن دیوارها معرفی کرده ایم.

 ابتدا تمام وسائل نزدیک دیوار را جمع کنید، تابلوها را بردارید و پنجره ها را 
باز کنید بعد با برس دسته بلند دیوارها را گردگیری کنید.

 لکه های مداد رنگی بچه ها روی دیوار را به وسیله یک مسواک کهنه و کمی 
خمیر دندان پاک کنید.

لکه های مداد آرایشی یا مداد شمعی را با پنبه آغشته به روغن بچه پاک کنید.  
شوره و سفیدک روی کاشی و سرامیک را می توان با مالش دادن یک تکه 

لیموترش یا دستمال آغشته به سرکه روی سطح مورد نظر از بین برد.
واکس اتومبیل، تمیز کننده خوبی برای کاشی است. آن را به کار گیرید و 

پیش از خشک شدن با دستمال نرم مالش دهید.
 اگر رنگ دیوار یا کاغذ دیواری قابل شســت و شو اســت، محلول آب ولرم 
 و پودر ماشــین لباسشــویی را با اســفنج یا یک کهنه نرم روی دیوار بکشید 

و با دستمال تمیز پاک کنید.
 هر بار قســمت کوچکی از دیوار را تمیز کنید ) حداکثــر نیم متر مربع (. 

مرز بین دو قسمت تمیز شده را نیز هر بار تمیز کنید تا لکه به جا نماند.
 برای تمیز کــردن دیوارهایی که رنــگ روغنی دارند، مــی توانید از این 

محلول ها نیز استفاده کنید:
یک سطل آب گرم، یک دوم پیمانه بوراکس ) BORAX (، یک دوم قاشق 
 مرباخوری مایع ظرفشــویی و یک قاشــق غذاخوری آمونیاک؛ حین استفاده 
 از محلول حتما دســتکش بپوشــید. ) بوراکــس را می توانیــد از مغازه های 

مواد شیمیایی – بهداشتی تهیه کنید. (
محلول دیگری که با بوراکس می توانید تهیه کنید یک پیمانه بوراکس، نصف 

پیمانه سرکه و یک چهارم پیمانه آمونیاک است.
دو قاشق غذاخوری بوراکس در یک سطل آب هم می تواند کافی باشد.

مخلوط یک پیمانه آمونیاک، یک چهارم پیمانه جوش شیرین و یک دوم 
پیمانه سرکه ) یا نصف پیمانه آمونیاک، یک چهارم پیمانه سرکه سفید و یک چهارم 
پیمانه جوش  شیرین ( در یک سطل آب داغ نیز فرمول دیگری برای تمیز کردن 

سطح دیوارهای رنگ روغنی یا کاشی و سرامیک است.

نکته

ماه پرکار آخرسال فرا رسیده است. 
 اگر دوســت داریــد از بهــم ریختگی هــای کمدتان خالص شــوید، 
 می توانید با کنار گذاشــتن اشــتباهاتی که در ادامه ایــن مطلب ذکر 
کرده ایــم، تاحدی از این مشــکل رهــا شــوید و بتوانید بــه اوضاع 
 سروســامان دهیــد. یکــی از قســمت هــای همیشــه در معرض 
بهم ریختگی، کمدها و کشوهای لباس ها هستند. شاید راه های زیادی 
برای مرتب شدن آنها درنظر گرفته باشید، اما با وجود بچه ها یا به خاطر 
 زمان هایی که عجله دارید با کمترین واکنشــی کمدها دوباره نامرتب 

می شوند. حتما راه حل هایی برای این بحران داخلی هست! 
 کافی اســت کمی دل مــان را بــه دریــا بزنیــم و دوباره بــه فضای 
 در اختیارمــان و لبــاس ها نــگاه کنیم. چــه کمد بــزرگ و جاداری 
با کشوهای زیاد داشته باشید و چه فقط یک کمد دو در داشته باشید فقط 
با دو کشو، باز هم این نکته ها به کمک شما می آیند. شاید حتی ایده های 

جدیدتری به ذهن تان برسد برای حل این معضل.

کمد یک فضای خصوصی است
قبل از هر حرکتی بــه عنوان اولین قانون یادتان باشــد کمد شــما به 
عنوان یک فضای خصوصی باید توسط شــخص خودتان و در یک روز 
مجزا خانه تکانی شود. دومین قانون این است که قبل از هر کاری سعی 
کنید متناسب با فضایی که در اختیار دارید وسیله تهیه کنید نه بیشتر 
 از آن. همین حرف، اول جلــوی خرید لباس هایی که شــاید مجموعا 
یک بار پوشیده می شوند را می گیرد و این یعنی فضای بیشتر برای لباس 

های قابل استفاده و نظم پذیری بهتر فضای موجود.
یکی یکی از لباس ها دل بکنید

اســتفاده از در کمد ها را فراموش نکنید. می توانید به درها ســازه های 
پارچه ای جیــب داری آویزان کنید کــه خیلی چیز هــا را می توانند 
درون خود جای دهند . ســری به کمــد لباس تان بزنیــد. یکی یکی 
 لباس ها را ورق بزنید. کدام لباس ها را بیشــتر از یک ســال اســت که 
نپوشیده اید؟! کمی با خودتان صادق باشــید، بعد از این هم این لباس 
ها را نمی پوشــید. یک بار از اینهــا دل بکنید و اگر نو و قابل اســتفاده 

 هســتند به خیریه ای اهدا کنید تا با این کار لبخندی روی لب کسی که 
نمی شناسید، بیاید. 

دسته بندی یادتان نرود
اگر دو کمد یا بیشتر در اختیار دارید، لباس های رسمی را از لباس های 
 دم دستی و راحتی جدا کنید. لباس های رسمی را به ترتیب رنگ بچینید 

تا انتخاب کردن آنها برای تان راحت تر باشد.
از جعبه ها کمک بگیرید

برای مرتب کردن کشــو ها از جعبه ها کمک بگیریــد. مثال یک جعبه 
 لیوان کــه در حالت عادی شــش خانــه دارد را برداریــد و در هر خانه 

دو جفت جوراب با رنگ های نزدیک به هم قرار دهید. 
برای مرتب کردن ســایر قسمت های کشــوها هم همین شیوه را ادامه 

دهید و جعبه ها را مرزهای لباس ها قرار بدهید. 
 حتی لباس هــای کوچک هم به راحتــی با این روش پیدا می شــوند.

همه را آویزان نکنید
احتیاجی نیســت همه لباس ها را روی چوب لباسی قرار دهید و آویزان 
 کنید. لباس هــای کتان و رســمی را که با تا کردن بــه راحتی چروک 
 می شــوند، آویزان کنید. لباس ها با بافت های ضخیــم مثل ژاکت ها 

و پولیور ها را تا کنید و در جعبه هایی که برای تقسیم بندی فضای کمد 
تعبیه کرده اید، بچینید.

در کمدها را فراموش نکنید
اســتفاده از در کمد ها را فراموش نکنید. می توانید به درها ســازه های 
پارچه ای جیــب داری آویزان کنید کــه خیلی چیز هــا را می توانند 
 درون خود جای دهنــد. مثال دمپایی های شــما در همین جیب ها جا 
می گیرند یا شال هایی که هنوز برای مرتب کردن شان، جایی پیدا نکرده 

اید. همه اینها می توانند در همین قسمت ساده از کمد قرار بگیرند.
مواظب کیف ها باشید

اگر از کیف های تان به خوبی مراقبت نکنید به مرور زمان شــکل خود را 
از دست می دهند و چرمی های آنها در قسمت هایی، شکسته و پوسته 

پوسته می شوند پس بهتر است اگر فضا دارید آنها را آویزان کنید. 
در غیراین صورت سعی کنید به شــکلی از بدفرم ایستادن یا تا خوردن 
آنها جلوگیری کنید. می توانید از ترفند قراردادن کیف ها درون یکدیگر 

کمک بگیرید.

آشنایی با اشتباهات کمد تکانی

نظافتاصول خانه تکانی
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پیشنهاد سردبیر: 
 ايران توانست مسئله گرد و غبار را در سطح جهاني مطرح كند

اخبار

مدير روابط عمومی سازمان محیط زيست؛

عدم توجه به مسئولیت اجتماعی 
منجر به تخريب محیط زيست می شود

درخت يادبود در باغ ملل پرديسان 
كاشته شد

مدیرکل روابط عمومی ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
تخریب محیط زیســت زمانی شــکل می گیرد که مســئولیت 
اجتماعی ما محقق نمی شود. تا زمانی که اهمیت محیط زیست 

را تبیین نکنیم، موفق نمی شویم.
 به گــزارش مهــر، مجید فدایی در » نشســت محیط زیســت 
و رسانه « بیان کرد: فقط با کار رسانه ای می توان فرهنگ سازی 
کرد. محیط زیست در سبد رســانه ای جایی ندارد و فقط با بروز 

بحران ها متوجه محیط زیست می شویم.
وی ادامــه داد: انتظار داشــتیم بــا ابالغ سیاســت های کلی 
محیط زیســت اتفاقات جدی تری بیفتد و رســانه هــم از این 
 نگاه سطحی که به مقوله محیط زیســت دارد دست بردارد، اما 
در رســانه ها صرفا به ارزش برخورد، رویکــرد انتقادی و ارزش 
شهرت توجه می شــود و کمتر به مقوله محیط زیست به مفهوم 

اصلی آن توجه شده  است.
فدایی بیان کرد: در حال حاضر روزنامه هــای معدودی صفحه 
 محیط زیســت دارنــد و با وجــود اهمیتی که محیط زیســت 
در اسناد باالدســتی دارد، اما رســانه به این مســئله توجهی 
 نــدارد.وی بــا انتقــاد از  نبــود ســرویس محیــط زیســت 
در خبرگزاری ها، افزود: صرفا با ایجاد ســرویس محیط زیست 
در خبرگزاری ها می توانیم به اخبار محیط زیســت اهمیت داده 
 و با حساســیت بیشــتری وقایع این بخش را پیگیری کنیم، اما 
در خبرگزاری ها گاه حوزه محیط زیســت و گردشــگری با هم 

ادغام شده اند.
مدیر کل روابط عمومی محیط زیست تاکید کرد: اگر قرار است 
به محیط زیســت اهمیت بدهیم باید الزامات این مسئله فراهم 
شود. الزمه این مسئله ایجاد ســرویس محیط زیست در کشور 

است.
 وی گفت: ســازمان حفاظت محیط زیســت از برجسته شدن 

این حوزه حتی با رویکرد انتقادی استقبال می کند.
به گفته فدایی ســفر روز جمعه رییس جمهور به اهواز نشــان 
 داد که سازمان محیط زیســت به تنهایی قادر به حل مشکالت 
 زیست محیطی نیستند. باید ســازمان جنگل ها، وزارت کشور 

و غیره نیز پای کار بیایند.
وی افزود: اگرچه جامعه در زمینه آلودگی هوا حســاس شــده، 
اما مردم نمی دانند که۱۰ تا ۱۲ دســتگاه متولی کنترل آلودگی 
هوا هستند و هشت دستگاه مســتقیما مسئول مستقیم کنترل 
آلودگی هستند. این مسائل را باید رسانه به گوش مردم برساند.

مدیر کل روابط عمومی محیط زیست عنوان کرد: محیط زیست 
وظیفه نظارتی و حاکمیتی دارد. 

رســانه ها عالوه بر فرهنگ ســازی و اطالع رســانی رســالت 
مطالبه گری هم دارند. 

رســانه باید در کنار مــا قرار گیرد کــه دســتگاه های دیگر به 
خودشــان بیایند و اقدامات خود در قبال محیط زیست را انجام 

داده و باید این دستگاه ها پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: حساســیت جامعه در قبال محیط زیســت باال 
رفته، اما همه سر سازمان حفاظت محیط زیست آوار می شوند. 

رسانه باید مسئوالن وقایع را به مردم معرفی کند. 
وقتی چاه های متعــدد غیر مجــاز در باال دســت ارومیه حفر 
می شود، سدهای متعدد ساخته می شود، دریاچه ارومیه به این 

روز می افتد. 
امروز روند خشــکی دریاچه ارومیه متوقف شده است که بخشی 
از این گام های موثر حاصل مشــارکت رســانه ها بوده که جای 

تقدیر دارد.

درخت یادبود با حضور رییس ســازمان حفاظت محیط زیست، 
رییس برنامه ســازمان ملــل متحد، مدیر کل محیط زیســت 
اتحادیه اروپا و وزیر محیط زیســت ایتالیا در باغ ملل پردیسان 

کاشته شد.
 معصومــه ابتکار در این مراســم ابــراز امیدواری کــرد که این 
نهال کاری منجر به تحکیم همکاری های محیط زیستی میان 

ملل و کمک در حل چالش های این حوزه در جهان شود.
وی با بیان اینکه درختکاری در ایران، دارای پیشــنیه فرهنگی 
و سنتی است، گفت: با توســعه این فرهنگ می توان گامی مهم 

برای مقابله با بیابان زایی برداشت.
در ادامه، اریک ســولهام رییس برنامه محیط زیســت سازمان 
ملل متحد با بیان برخی خاطرات خود از مراســم های مختلف 
درختکاری در جهان، گفت: درختکاری باید به صورت فعالیتی 

فراگیر در جهان توسعه داده شود.
دانیل کالخا مدیــرکل محیط زیســت اتحادیه اروپــا نیز ابراز 
 امیدواری کرد که انجــام چنین اقدام هایی هــم در ایران و هم 
در سایر نقاط جهان استمرار داشته باشــد تا هم در حل مسائل 
 محیط زیســت و هم در گســترش صلح و دوســتی در جهان 

و در میان ملل مختلف موثر باشد.
گالتی وزیر محیط زیســت ایتالیا نیز با اســتقبال از انجام این 
مراســم، گفت: حتما در آینده ای نزدیک به ایران باز می گردم 
و از این باغ دیدن می کنم تا ببینم این نهال ها در چه موقعیتی 

هستند.
 وی ابــراز امیدواری کردکه در آینده نزدیک شــاهد اســتمرار 
 و توسعه این اقدام ها به عنوان یکی از ابزارها برای تقویت توافق 

آب و هوای پاریس باشیم. 
گالتی با اشاره به اینکه درختان نماد حیات هستند، اظهار کرد: 
توســعه درختکاری در جهان به قوام ملل و حیات آن ها کمک 

می کند.

با مسئوالن

  عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس نسبت 
به ورود پساب های سمی حاصل از فعالیت صنایع پتروشیمی 
ماهشــهر به رودخانه ها هشــدار داد و گفت: این ترکیبات 
 زمینه ســاز ابتال به انواع سرطان هاســت. عباس پاپی زاده 
با هشدار نسبت به ورود ترکیبات و پساب های سمی حاصل 
از فعالیت صنایع پتروشیمی ماهشهر به سواحل و رودخانه، 
گفت: این ترکیبات خطرناک و ســمی در بافت های آبزیان 
رســوخ کرده و دفع نمی شــود از این رو  فلزات سنگین با 
 مصرف ماهی در بدن افراد تجمع کرده و به تدریج زمینه ابتال 
به انواع ســرطان ها را فراهم می کند. نماینده مردم دزفول 
در مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه تامین سالمت 
مردم جزو وظایف اساســی مسئوالن اســت بر لزوم توجه 
 جدی وزارت بهداشــت، ســازمان غــذا و دارو و حفاظت 
محیط زیســت به موضوع ماهی های آلوده ناشی از صنایع 
پتروشیمی ماهشهر تاکید کرد و یادآور شد: مواد و ترکیبات 
سمی حاصل از فعالیت صنایع پتروشیمی ماهشهر مشکالت 
زیســت محیطی بســیاری را رقم خواهــد زد. وی افزود: 
ضروری است سازمان محیط زیســت با ورود به این موضوع 
 از ورود پساب های صنایع شیمیایی به رودخانه ها جلوگیری 
 و همچنیــن وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و سازمان غذا و دارو سالمت آبزیان را مورد ارزیابی قرار دهند. 
 نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان اینکه ورود پســاب 
و مواد ســمی حاصل از فعالیت صنایع پتروشیمی ماهشهر  
به رودخانه ها و دریا باید جدی گرفته شــود، ادامه داد: این 
موضــوع را از طریق دولت به دفعات پیگیری و به ســازمان 
محیط زیســت و غذا و دارو هم تذکر داده ایم، اما متاسفانه 
مورد بی توجهی واقع شــد و شــاهد هیچ گونه اقدام عملی 
مناسب از ســوی دولت نبوده ایم. عضو مجمع نمایندگان 
استان خوزســتان در مجلس، با انتقاد از اینکه فعال کردن 
مراکز تصفیه پساب از ســوی صنایع پتروشیمی ماهشهر 
جدی گرفته نمی شود، گفت: بخشی از این صنایع خصوصی 
و بخشــی دولتی هســتند؛ هر چند وزارت نفــت و بخش 
خصوصی در این باره باید پروتکل های زیســت محیطی را 
اعمال کنند، اما متاسفانه این پروتکل ها از سوی آنها نادیده 

گرفته می شود.

عضو مجمع نمايندگان خوزستان هشدار داد؛

ورود پساب های سرطان زا 
به رودخانه ها 

معــاون دبیــرکل ســازمان ملل متحــد بــا تاکید بــر این که 
 ایران توانســت در زمینــه برجام بــه موفقیت برســد و درمورد 
محیط زیســت هم موفق مي شــود،گفت: این کشــور توانست 
پدیده گرد و غبار را در ســطح جهاني مطرح و کشورها را نسبت 
به برطــرف کــردن آن وارد عمل کند.  بــه گــزارش » پارما «، 
 اریک ســولهام در مراســم افتتاحییه شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللي محیط زیست افزود: ســال گذشته توافقنامه اي براي 
کاهش توفان هاي گرد و غبار در ســطح جهاني به تصویب رسید 
که ایران نقش زیــادي در آن داشــت. وي اظهار کــرد: تاکنون 
قطعنامه هاي زیادي در مورد مسائل محیط زیستي تصویب شده 
که اجراي آنها باید بر اساس فعالیت هاي علمي و دانشگاهي انجام 
شود تا اجازه ندهیم این مشکالت به ویژه پدیده گرد و غبار مناطق 
بیشــتري را درگیر کند. رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل 
متحد تاکید کرد: یکي از اقدامات در این زمینه اصالح روش هاي 
کشاورزي و نحوه آبیاري است. ســولهام همچنین گفت: در ایران 
گونه هاي جانوري زیادي در معرض خطر انقــراض قرار دارد که 
برنامه محیط زیست ســازمان ملل آماده هرگونه همکاري با این 
کشور اســت، در واقع آمادگي داریم تا از ایران و سازمان حفاظت 
محیط زیست براي حرکت در این عرصه حمایت کنیم. وي با طرح 
این سوال که چگونه مي توانیم این مشکالت را در سطح جهاني یا 
 در داخل کشورها حل کنیم، تصریح کرد: فقط مي توان گفت باید 
 از » با هــم بودن « بهــره ببریم، یعني بخــش دولتي، خصوصي 
و مــردم در کنار هــم مــي توانند ایــن مشــکالت را برطرف 

کننــد. وي با بیــان این که مشــکالت محیط زیســتي جهاني 
اســت، گفــت: در ســال ۱۹۷۰ دانشــمندان جهــان بــه این 
نتیجه رســیدند که الیه ازون در خطر اســت و در ســال ۱۹۸۷ 
 موافقتنامــه اي براي برطــرف کردن این مشــکل امضا شــد 
تا بر اســاس آن حداقل یک درصد انتشــار گازهــاي گلخانه اي 
کاهش پیدا کند و در این راســتا بســیاري از اقدامــات آن انجام 
 شــد. معاون دبیر کل ســازمان ملــل متحد به موفقیــت ایران 
در زمینــه برجــام و اقدامــات مفید ایــن کشــور در خصوص 
محیط زیست اشــاره و اظهار کرد: از ایران تشــکر مي کنیم که 
 توانســت به این موفقیت برســد. ســولهام افزود: شــاید اکنون 
در زمینه محیــط زیســت، بدترین نقطــه در تاریخ بشــریت 
باشــد که انتظار مي رود تمام کشــورها براي حل این مشــکل 
در کنــار هــم بایســتند. وي همچنیــن گفــت: امروزه ســن 
 امید به زندگــي در دنیــا افزایــش پیدا کــرده و به۹۰ ســال 
رسیده اســت، ایران بخش مهمي از این افزایش است و پیشرفت 
هــاي خوبي در زمینــه آموزش زنان و کودکان داشــته اســت، 
 بنابراین بــرای زندگي با کیفیت تــر باید در کنــار هم به حفظ 
 محیط زیست بپردازیم. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه 
 به اهمیت داشــتن اقتصاد ســبز اشــاره کــرد و افــزود: اکنون 
در مقطــع تاریخــي خاصي قــرار داریــم، باید انتخــاب کنیم 
 پیشرفت را داشــته باشــیم یا محیط زیســت را البته مي توان 
با حفظ محیط زیســت هــم پیشــرفت کنیم و هم بــه اقتصاد 
ســبز برســیم. ســولهام گفت: در دنیا براي اســتفاده از انرژي 

 هاي تجدید پذیر پیشــرفت هاي خوبي به دســت آمده اســت، 
 یکي از بزرگ ترین نیروگاه برق خورشیدي دنیا در هند واقع شده 
و به زودي نیروگاه برق خورشیدي دیگر در چین افتتاح مي شود 
که امیدواریم در آینده بزرگ ترین نیروگاه برق خورشیدي جهان 
در ایران راه اندازي شــود. وي تاکید کرد: ایران کشوري است که 
چالش هاي محیط زیستي زیادي دارد، بهره وري پایین از انرژي 
مشکالت زیادي براي این کشور به وجود آورده است، ایران کشوري 
 گرم و خشک است و انتظار مي رود که گرم تر و گرم تر و خشک تر 
و خشــک تر شــود بنابراین براي مقابله با این مشکالت نیازمند 

داشتن سیستم مدیریتي علمي و منظمي است.
ايران شريك خوبي براي اتحاديه اروپاست

مدیر کل محیط زیســت اتحادیــه اروپا گفت: ایــران در زمینه 
محیط زیســت شــریک خوبي براي اتحادیه اروپاســت و تالش 
مي کنیم در این زمینه با ایران همکاري خوبي داشــته باشــیم. 
دانیل کالخــا نیز روز جمعه در مراســم افتتاحیه شــانزدهمین 
 نمایشــگاه بیــن المللــي محیــط زیســت افــزود: داشــتن 
محیط زیســت ســالم، موضوع مهمي بــراي جهان اســت زیرا 
 فقط یک ســیاره داریــم و بــراي حفاظــت از آن بایــد تالش 

کنیم. 
وي با اشــاره به اقدامات ایــران در زمینه حفظ محیط زیســت 
 اظهار کــرد: مي دانم کــه اصل پنجاهــم قانون اساســي ایران 
به حفظ محیط زیســت و اینکه یک وظیفه عمومي اســت اشاره 
 دارد و این نشــان مي دهد کــه مــردم و دولتمــردان در ایران 
 به این مقوله اهمیــت مي دهند و از آقــاي روحاني به علت توجه 

به مقوله محیط زیست تشکر مي کنیم.
مــردم ايــران اهمیت محیــط زيســت را خود 

درك كرده اند
 قائم مقــام وزیــر محیط زیســت آلمان گفــت: دولــت ایران 
 و مردم آن اهمیــت حفاظت از محیط زیســت را به خوبي درک 
کرده انــد. یوخن فالس بــارت افزود: آلودگي زیســت محیطي 
 از جمله آلودگي هوا یک تهدید جهاني اســت و مي تــوان آن را 
در پکن، ایران و حتي آلمان نیز دیــد بنابراین حل آن نیازمند در 
کنار هم بودن است. وي ادامه داد: با خانم ابتکار در مباحث مربوط 
به آلودگي هوا مذاکرات زیادي داشتیم، زماني هواي آلمان بسیار 
آلوده بود، اما اکنــون با اقداماتي که صورت گرفته بســیار بهبود 
پیدا کرده است زیرا این خواســته همه بود بنابراین با در کنار هم 
 بودن مي توان این مشــکالت را برطــرف کرد. قائــم مقام وزیر 
محیط زیســت آلمان با بیان اینکه ایران و آلمان سابقه خوبي در 
زمینه همکاري هاي محیط زیستي دارند، گفت: نباید اجازه دهیم 
خاک در هوا منتشر شود، باید ظرفیت تاالب ها را براي نگهداري 
 آب باال ببریم تا شــاهد محیط زیســتي با طراوات و هوایي سالم 

باشیم.

معاون دبیر كل سازمان ملل:

 ايران توانست مسئله گرد و غبار را در سطح جهاني مطرح كند

دریچه

حیات وحش

در حیــات وحش فیل هــا از جمله حیواناتی هســتند که 
پیوندهای خانوادگی میان آنها بسیار مستحکم است. 

فیــل هــا، موجوداتــی اجتماعی بــوده و در گــروه های 
مادرساالر زندگی می کنند.

 ،» Michael Nichols « مایــکل » نیــک « نیکولــز 
عکاس کهنه کار و بــا تجربه حیات وحش نشــریه معتبر 
» National Geographic « نشــنال جئوگرافیک 

بیش از۲۰ ســال از زندگــی اش را برای تهیــه فیلم های 
 مســتند یا گزارش هــای تصویری از فیل هــای آفریقایی 
در جنگل های اســتوایی، بیشــه زارها و علفزارهای آفریقا 

سپری کرد. 
 او می گویــد: هرگــز از گرفتن عکــس از فیل ها، ســیر 

نمی شوم.
نیکولز مــی افزاید: فیل ها بــا اینکه از نظــر ظاهری هیچ 
شباهتی با انســان ها ندارند، اما از لحاظ روابط اجتماعی، 
هوش، بازیگوشــی، احساسات، آســیب پذیری و عطوفت 

شباهت زیادی به بشر دارند. 
 وابســتگی اجتماعی بین فیل ها واقعا مســتحکم اســت.

وی می گویــد: امنیت و حفاظــت از گروه بــه عهده فیل 
مادرساالر و دیگر ماده فیل های بالغ گروه است. 

در ضمن، مــاده فیل های بالغ تحت فرمــان و هدایت فیل 
مادرســاالر وظیفه آموزش و انتقال تجربیات را به اعضای 

جوان گروه به عهده دارند.
۱- ماده فیل رهبر گروه در پارک حفاظت شــده سامبورو 

در کنیا. 
 روابــط خانوادگــی در میــان فیل هــا پیچیــده، جذاب 

و باورنکردنی است.

۲- فیل های جوان تحت مراقبت فیل مادرســاالر و دیگر 
 ماده فیل های بالغ بــازی می کنند. این بــازی ها در واقع 
نه تنها روابط خانوادگی آنها را مســتحکم مــی کند بلکه 

نوعی کسب تجربه برای ایام بزرگسالی است.

3- یک بچه فیل ۸ ماهه. بچه فیل هــا تا زمانی که در گروه 
 باشــند از ســوی تمام اعضای خانواده مورد مراقبت قرار 

می گیرند.

4- فیل ها عالقه خاصی به حمام گل دارند. 
حمام گل نه تنها آنها را خنک می کند بلکه از پوســت شان 
در برابر تابش خورشید، انگل ها و نیش حشرات محافظت 
می کنــد. تصویری از چنــد فیل در پارک حفاظت شــده 

سامبورو در کنیا که از حمام گل لذت می برند.

5- دو فیل نر جوان در حال زورآزمایی دوســتانه درپارک 
حفاظت شده سامبورو در کنیا.

 6- وندی، فیــل یتیم در پارک ملی تســاوو ایســت کنیا 
 » Michael Nichols « به اتومبیل مایــکل نیکولــز

نزدیک شده است. 
وندی هم اکنون عضو گروهی شامل ۱4 فیل یتیم است که 

پس از مراقبت در این پارک به حالت آزاد زندگی می کنند.

فیل ها، جانورانی احساساتی و مادرساالر 

محققان در یک بررســی جدید به تاثیــرات منفی تغییرات 
اقلیمی، فعالیت های انسان، اسیدی شدن و نبود اکسیژن کافی 
روی اقیانوس ها و موجوداتی که در آن زیست دارند، پرداختند. 
 گروهی از محققان بین المللی هشدار دادند عمق اقیانوس ها 
و موجوداتی که در آن قســمت ها زندگــی می کنند به دلیل 
 کمبود ذخایــر غذایی و تغییر دما با شــرایط نگران کننده ای 
در آینده رو به رو هســتند. عمق اقیانوس هــا نقش حیاتی در 
حفظ صنعت شیالت و حذف کربن دی اکسید از اتمسفر بازی 
می کند. همچنین محل مناسبی برای زیست انواع گونه های 
جانوری است. هر چند محققان در یک بررسی جدید متوجه 
شــدند ذخایر غذایی در عمیق ترین بخش هــای اقیانوس ها 
 می تواند تا ســال ۲۱۰۰ بیش از 55 درصد کاهش پیدا کند؛ 
در نتیجه این وضعیت گونه های جانوری و میکروب های موجود 
در این قسمت با کمبود ذخایر غذایی رو به رو شده، دمای آب 
اقیانوس و سطح اکســیژن تغییر می کند. محققان همچنین 
 تاکید کردند این وضعیــت با عملیات اســتخراج نفت و گاز، 

رها کردن زباله و صید ماهی تشدید می شود. 
در این بررســی گروهی از محققان بین المللی از۲۰ موسسه 
 تحقیقاتی با مطالعــه روی مدل های آب و هوایــی به ارزیابی 
این موضوع پرداختند که چگونه اقیانوس های سراســر جهان 
طی قرن ۲۱ تغییر می کند. همچنین در این بررسی مشخص 
شــد چگونه فاکتورهایی همچون گرما، اســیدی شدن آب، 
کاهش ذخایر مواد غذایی و نبود اکسیژن کافی در کنار یکدیگر 
بر اقیانوس ها تاثیــر می گذارند. به گفته ایــن تیم تحقیقاتی 
بین المللی، آینده ای که برای مناطق عمیق اقیانوس ها تصور 
می شود شفاف و روشن نیســت. پیش بینی می شود تا سال 
۲۱۰۰ وضعیت اقیانوس ها به شــدت تغییر کند. گرم شــدن 

اقیانوس ها به کاهش انباشت اکسیژن منجر می شود. 
عالوه بر این، افزایش سطح کربن دی اکسید باعث اسیدی تر 
 شدن آب اقیانوس می شــود. میزان مواد ارگانیک تا این سال 
 در عمق اقیانوس ها کاهش پیدا کــرده و مواد غذایی کمتری 

در دسترس گونه های جانوری خواهد بود.

 بازیگــر ســینما و تلویزیــون ایران با اشــاره بــه اینکه 
بحرانی ترین مشــکل در محیط زیســت اکنون وضعیت 
مردم خوزستان است، گفت: باید سازمان محیط زیست به 
اهواز منتقل شود تا از نزدیک مسائل مردم را لمس کنند.

 کتایون ریاحی بازیگر ســینما و تلویزیــون طی بازدیدی 
 از نمایشــگاه محیط زیســت گفت: بحرانی ترین مشکل 
در محیط زیست ما اآلن وضعیت مردم خوزستان است که 

آب، هوا و همه چیز را شامل می شود.
ریاحی افزود: من یک راهکار دارم، اگر ســازمان حفاظت 
 محیط زیســت را به اهــواز منتقل کننــد مطمئنا ظرف 

شش ماه همه مسائل حل می شود.
 وی ادامه داد: ســازمان محیط زیســت باید به طور سیار 
در مناطق بحران زده مستقر شــود تا از نزدیک مسائل را 

لمس کند.
این بازیگر ســینما و تلویزیون تاکید کرد: اگر خانم ابتکار 
برای زندگی و کار به خوزستان تشــریف ببرند، خود من 

 هم حاضرم آن شــش ماه را همراه ایشــان در این منطقه 
بحران زده زندگی کنم.

 سازمان محیط زيست را به خوزستان ببريدپیش بینی آينده ای تاريك برای عمق اقیانوس ها

 شايد  اكنون 
در  زمینه 

محیط  زيست، 
بدترين  نقطه 

در تاريخ  بشريت 
باشد كه 

انتظار مي رود 
تمام  كشورها  

براي حل  
اين  مشكل 
در  كنار  هم 

بايستند
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پیشنهاد سردبیر: 
جردن باروز و خانواده اش به ایران می آیند

فضای مجازیک

احسان حاج صفی کاپیتان سپاهان بیست و هفتمین سالروز تولد 
خود را جشن گرفت. به همین مناسبت، برخی از همبازیان جدید 
و قدیم کاپیتان ملی پوش ســپاهان با انتشار تصاویری در صفحات 
شخصی خود در اینستاگرام تولد او را تبریک گفتند. هادی عقیلی، 
شــجاع خلیل زاده، محمد روشــندل، مهرداد محمدی، مســعود 
کاظمینی، حامد بحیرایی، صابر دیده ور، محمدحسین مرادمند و 

مهدی شریفی از جمله این بازیکنان بودند.

 فدراسیون کشتی ایران از قهرمان آمریکایی جهان و المپیک، دعوت 
کرد به همراه خانواده اش برای سفری تفریحی سیاحتی به کشورمان 
بیاید.جردن باروز یکی از کشتی گیران عنوان دار تیم ملی آمریکاست 
که نامش برای تمامی اهالی کشــتی و مردم عالقه مند به این رشته 
آشناست و در هر میدانی که حضور داشــته همواره مورد حمایت و 
تشویق ایرانیان قرار گرفته اســت. او به تازگی در جام جهانی کشتی 
آزاد در کرمانشــاه هم روزهای خوب و خاطره انگیزی را گذراند و در 
صفحات شخصی خود در شبکه های اجتماعی بارها به این موضوع 
اشــاره کرد. باروز به رغم شکســت تیم آمریکا در فینال برابر ایران، 
باز هم این مســابقات را یکی ار بهترین لحظات عمر ورزشی خود و 
ایرانیان را از بهترین تماشاگران و حامیان کشتی جهان خواند. بر این 
اساس فدراسیون کشتی ایران نیز با توجه به ابراز عالقه جردن باروز و 
همسرش برای سفر به ایران از او و خانواده اش دعوت کرد در صورت 
تمایل برای سفری ۱۰ روزه به کشورمان بیایند تا با شهرها و مناطق 

تاریخی و همچنین خانواده کشتی ایران بیشتر آشنا شوند.

باشگاه والنسیا با انتشــار بیانیه ای، بار دیگر خواســتار تغییر زمان 
برگزاری دیدار مقابل بارســلونا شد. براســاس برنامه، قرار است این 
دیدار روز ۱9 مارس )29 اسفند( و ساعت 2۰:45 دقیقه به وقت محلی 
برگزار شود؛ اما با توجه به برگزاری فستیوال فایس در شهر والنسیا، این 
باشگاه خواستار تغییر زمان این دیدار شد. خاویر تباس، رییس اللیگا، 
اعالم کرده بود که به دلیل تعهدات در پخش تلویزیونی رقابت ها، تغییر 
زمان بازی امکان پذیر نیست؛ اما باشــگاه والنسیا با انتشار بیانیه ای 
تاکید کرد که ساعت شروع بازی باید تغییر کند.  در این بیانیه آمده: 
»باشگاه والنسیا مایل است نارضایتی اش را از زمان برگزاری بازی با 
بارسا اعالم کند؛ برگزاری بازی در این زمان اجازه نمی دهد که صدها 
هوادار والنسیا این دیدار را تماشا کنند.« فستیوال فایس هر سال بین 

۱5 تا ۱9 مارس در والنسیا برگزار می شود.

  سسک فابرگاس، هافبک اسپانیایی چلسی تاکید کرد برخالف شایعات 
موجود، صددرصد در تیمش می ماند. او گفت: برای به دســت آوردن 
جایگاه ثابت در تیمم می جنگم و قصد ترک چلســی را ندارم. اوضاع از 
6 ماه پیش تاکنون تغییرات زیادی کرده اســت. از  شــروع فصل تا به 
حال رقابت سختی برای حضور در ترکیب اصلی تیم وجود دارد و البته 
شایعات هم همیشــه در مورد همه بازیکنان به چشم می خورد.مردم 
حرف های زیادی می زنند و من نگران اظهاراتشــان نیستم. قبال چند 
بار گفته بودم که نمی خواهم از تیم لندنی جدا شوم.گاهی اوقات عدم 
حضور در یک یا دو  بازی شما را به فکر ترک تیم می اندازد؛ اما در مورد 
من اوضاع برعکس است و در چنین حالتی برای بازیابی جایگاهم بیشتر 
تالش می کنم.می دانم چه کاری می توانم انجام دهم و چقدر از دیگران 
بهتر هستم.به حرف های مربی گوش می دهم  و به بایدها و نبایدهایش 
احترام می گذارم.هرگاه شانسی برای بازی کردن به دست بیاورم، برای 

بهتر شدن تالش می کنم و هرگز از تالش دست برنمی دارم.

حاج صفی 27 ساله شد؛

تبریک باران کاپیتان 

با دعوت فدراسیون کشتی؛

جردن باروز و خانواده اش 
به ایران می آیند

والنسیا 
خواهان تغییر زمان بازی با بارسا

فابرگاس: 

صددرصد در چلسی می مانم

اتفاق روز

فوتبال جهان

خارج از گود

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه با شبکه 
SIC در خصــوص 8۰۰ هــزار دالر از دســت رفتــه 
کمپانی BES گفت: بابت همه چیز متاسفم.کارلوس 
کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه 
با شبکه خبری SIC از ماجرای 8۰۰ هزار دالر و بانک 
ورشکسته پرتغالی و کمپانی مالی BES ناگفته هایی 
را بیان کرد. این مــرد پرتغالی دو ســال پیش در این 
خصوص به رســانه ها گفته بود: نزدیک به ۱5 سال از 
حقوق بازنشســتگی ام در یک روز به باد رفت. انگار من 
نیمی از حرفه ام را برای اربابان موسســه ریو فورته کار 
کرده ام. مردم پرتغال باید بیشتر درباره این بانک بدانند 
که چطور و چه اقداماتی انجام داده است. بانک پرتغال 
)Banco Espirito Santo( شعبه دبی مرا فریب 
داد و مبلغی که من در نیمی از زندگی ام به دست آورده 
بودم را باال کشید.کی روش در این خصوص و به تازگی به 
خبرنگاران گفته است: واقعا در این خصوص متاسفم، 
من متهمان در این عملیات بانکی را می شناسم و آنها 
هرگز حاضر به همکاری و قبول اشــتباه خود نشدند.

گروهی از خبرنــگاران حوزه اقتصادی و ورزشــی در 
پرتغال به دنبال کشــف حقیقت در این عرصه هستند 
و تحقیق گســترده ای در این خصوص صورت گرفته 
است. کی روش در این خصوص مدعی شده که از دست 
رفتن 8۰۰ هزار دالر باعث فروپاشی این گروه اقتصادی 
شده است.این فروپاشی و ورشکستگی به خصوص در 
بی نظمی های مالیاتی و مالی در بانک شعبه دبی صورت 
گرفته است. در این مصاحبه کی روش به انتقال مبالغی 
از ســوی این بانک پرتغالی به پایتخت آنگوال نیز اشاره 
می کند و می گوید: من هیچ پیشــنهاد یا دســتوری 
دریافت نکردم که به ازای آن پول خود را به شرکت های 
زنجیره ای GES منتقل کنم. در یکی از انتقاالت مالی 
گفته شده که کی روش مقصد واریز پول خود را پایتخت 
آنگوال عنوان کرده و در همین انتقال ارزی مشــکالتی 
برای او رخ داده اســت. کی روش به شدت از دست این 
کمپانی ها دلخور و عصبانی است و البته باید مشخص 
شود چرا نوع دریافت مبالغ تا این حد پیچیده بوده است.

800 هزار دالر پول کی روش 
چطور دود شد؟

آلزایمر
در واقع هر ســال دچار بیماری آلزایمر می شویم و تنها در 
هنگام لیگ قهرمانان آسیا به یاد می آوریم که با چه رقبایی 
پنجه در پنجه انداخته ایم. حریفان ما این تیم ها هســتند، 
همین الهالل هــا و االهلی ها و العین ها و ... این بخشــی از 
دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم، یعنی خاورمیانه، 
یعنی حوزه خلیج فارس یعنی پرتنش ترین بخش جهان از 
همه نظر. تقریبا در همه بخش های سال فراموش کرده ایم 
که قرار اســت این بچه ها پرچم ایران را با آن همه استعداد 
ذاتی باال و باالتر ببرنــد و کاری کنند که همه خاورمیانه که 
نه، دیگرانی باالتر از اینها هم بفهمند ایران چه نیروی انسانی 

خوبی دارد، چه مدیران منظم و چه اقتصاد برتری.
موقعیت ریاضی

برای اینکه بفهمیم کجا قرار داریم تفســیر کــردن را باید 
کافی دانســت. باید به اعــداد ریاضی نگاه کــرد، ما اینجا 
 هستیم وســط این نبرد در آســیا و به ویژه در خاورمیانه: 

لی میونگ جو »کــره جنوبی- العین- 5 میلیــون یورو«، 
کیکو فلورس »اســپانیا- لخویای قطر – 5 میلیون یورو«، 
هرنانه »برزیل- النصر عربســتان- 5/3 میلیون یورو«، دیه 
گو تاردلی »برزیل- شــاندونگ لیونگ- 3/5میلیون یورو«، 
والدمیر وایس »اسلواکی- لخویای قطر- 3/5میلیون یورو«، 
موریکی »برزیل- الســد قطر- 5/9 میلیون یورو«، اســامه 
الســعیدی »مراکش- االهلی امارات- 6 میلیــون یورو«، 
آســاموا جیان »غنا- العین امــارات- 5/7 میلیون یورو«، 
آالن »برزیــل- گوانگجو اوری گرانــد- ۱2 میلیون یورو«، 
 اورتون ریبرو »برزیل- االهلی امــارات- ۱5 میلیون یورو«، 

»ژاوی- اسپانیا- 5 میلیون یورو السد قطر«
و حاال بیایید باالتر برویم و چین را بررسی کنیم:

»هالک برزیلــی – 55 میلیــون یورو شــانگهای چین«، 
»تکسیرا 6۰ میلیون یورو جیانگسو سونینگ«، »جکسون 
مارتینز 45 میلیون یورو – گوانژو«، »رامیرس برزیلی - 28 
میلیون یورو - جیانگسو سونینگ«، »الکسون  برزیلی – ۱8 

میلیون یورو« و ... اینجاســت که بایــد تصمیم بگیریم که 
چه کاری باید انجام دهیم؟ آیا بایــد با همین امکانات کم و 
زمین های خراب ، معدود، محدود و بــدون ردیف بودجه و 
بدون حق پخش تلویزیونی و حتی بــدون کپی رایت طی 
طریق کنیم و همین جا بمانیم؟ یا باید آســتین همت باال 

بزنیم و برخی موارد را عوض کنیم؟
اصال تصــور نکنید آنها دالرهــای نفتی را مفــت پای این 
بازیکنان می ریزند، اصال تصــور نکنید که آنها از جیب پول 
بی حساب می دهند، این درست نیســت، السد قطر از قبل 
ژاوی که در حدود ســالی ۱7 میلیارد تومــان هزینه دارد 
بالغ بر 4۰ میلیارد تومان درآمد داشــته، از تلویزیون های 

خصوصی، از اسپانسر ها، از تبلیغات و ...
امروز غیرت و تعصب هنوز ما را در مقابل کشــورهای عربی 
حوزه خلیج فارس با پرچم هایی بر افراشــته ســربلند نگه 
داشــته اند؛ اما این مسیر، انتهایی مشــخص و معلوم دارد. 
اینکه به قول یکی مثــل فتح ا...زاده جوبیلــو ایواتای ژاپن 
 ۱6 زمین تمرین دارد، مســیر و آینده را مشخص و معلوم 

می کند.
مهندسی صنعت فوتبال

کی روش خیلی مســائل را در فوتبال به ما یاد داد. اگر چه 
بد اخالق به نظر می رســد؛ اما مهندس فوتبال است. امروز 
برنامه ای می دهد که یک ســال و نیم بعد در فالن ساعت، 
روی زمیــن فالن جــا، تمریــن ترکیبی برای گــروه دوم 

جوان های پشتیبان تیم ملی خواهم داشت!
برای پیشرفت فقط باید برنامه داشــت و از همه ظرفیت ها 
استفاده کرد، باید نشست و برای آینده مهندسی کرد، باید 
نخبه ها بنشــینند و به جای دعوا با فوتبالی کــه امروز در 
ایران اصطالحا هزینه زاســت آن را به صنعت تبدیل کنند. 
شاید تلویزیون یا ورزش خصوصی راه پیشرفت باشد، شاید 
مسیرهای دیگری پیدا شود که فوتبال با مدیران ایرانی اش 
اینگونه زمین گیر نشود و برای مبلغ کم و ناچیزی آبرویشان 
نرود و آبرویمــان را در فیفا و دادگاه »کاس« نبرند و رســم 
میهمان نوازی ایرانی را اینگونه نمایش ندهند که در دادگاه 
بین المللی تعداد پرونده های ایرانی اینگونه زیاد باشد که به 

بیش از پنجاه عدد برسد!
موتورگازی و بنز

یاد مرحوم ناصر حجازی گرامی که بیست و چند سال قبل 
اعالم کرد که در بیســت ســال آینده دیگر تیم های ایرانی 

قهرمان باشگاه های آسیا نخواهند شد. 
یا علی پروین که می گفت با موتور گازی باید با بنز مسابقه 
بدهیم و نمی توانیم. شــاید وقت آن رســیده باشد که جور 
دیگری به فوتبال نگاه کنیم، فوتبالی که در جام جهانی هم 
رویاهای بزرگی دارد و می تواند به مرحله دوم برسد و ایران 

را به جهان معرفی کند.

پایان قهرمانی موتور گازی با بنز برای قهرمانی در آسیا

 برای پیشرفت 
فقط باید برنامه 

داشت و از 
همه ظرفیت ها 

استفاده کرد، باید 
نشست و برای 

آینده مهندسی 
کرد

به نظر می رسد مهاجم پرسپولیس در معرض خطری جدی 
قرار دارد. با اینکه باشــگاه پرسپولیس و مهدی طارمی بعد از 
اتفاقات ابتدای فصل خیالشــان از بابت شکایت نکردن ریزه 
اسپور راحت شده بود، این باشــگاه ترکیه ای بعد از چند ماه 
معادالت را بر هم زده و به فیفا شکایت کرد.طارمی و نماینده 
اش همچنان اعتقاد دارند که فسخ قرارداد این بازیکن قانونی 
بوده و او می توانست در آن مقطع به پرسپولیس برگردد؛ اما 
قطعا باشگاه ترکیه ای در چند ماه به مدارکی دست یافته که 
حاال به دنبال گرفتن غرامت است.به نظر می رسد باید باشگاه 

پرسپولیس و طارمی این پرونده را جدی بگیرند تا مثل پرونده 
بازیکنان و مربیان خارجی دیگر دردسرساز نشود و بیخ پیدا 
نکند.باید دید که ماجرای طارمی و پرسپولیس که در ابتدای 
فصل حواشی زیادی داشت، پایان خوشی پیدا می کند یا خیر.

اگر چه مهــدی رحمتی از عدم بخشــش از ســوی کمیته 
انضباطی ناراحت شده و مدعی اســت بعد از بازی با التعاون 
در میکســدزون لیگ قهرمانان آســیا در خصوص مسائل 
داخلی فدراســیون و فوتبال ایران افشــاگری می کند؛ اما 
اطرافیان رحمتی به دنبال این هستند که او را از تصمیمش 
منصرف کنند.  شــنیده ایم علیرضا منصوریان هم مخالف 
صحبت های بــی پرده رحمتی اســت؛ چرا که افشــاگری 
رحمتی نه تنهــا کمکی به کاهــش محرومیتش نمی کند، 
بلکه احتمال افزایش ایــن محرومیت را باال مــی برد. با این 

حال همه چیز در این خصوص بعد از بازی با التعاون مشخص 
می شود. شاید رحمتی با افشــاگری خود باز هم محرومیت 
 دوباره را به جان بخرد و شــاید هم اطرافیانــش بتوانند او را 

منصرف کنند.

خطر بیخ گوش ستاره 
پرسپولیس

مخالفت منصوریان با اقدام 
جنجالی رحمتی

بعد از ثبت نام از کاندیداها برای انتخابات هیئت بســکتبال اســتان اصفهان، با 
نگاهی به اسامی  آنها قابل پیش بینی بود رقابت نزدیکی در جریان باشد، پس از 
رأی گیری، جواد داوری به  عنوان رییس چهار سال آینده هیئت بسکتبال استان 
اصفهان انتخاب شد. داوری یکی از شاخص ترین بسکتبالیست های ملی پوش 
استان اصفهان محسوب می شــود که طی دوران حضورش در تیم ملی، تجربه 
حضور در المپیک و جام جهانی را دارد و بعد از خداحافظی از تیم ملی، همچنان 
به  عنوان بازیکن در لیگ برتر حضور و برای این فصل، در تیم شــیمیدر تهران 
عضویت دارد. در آیین نامه هیئت های ورزشــی، شرط ســکونت برای ریاست 
هیئت های ورزشی در نظر گرفته شده، همچنان  که در گذشته افرادی همانند 
فرامرز می آبادی، هوشنگ عشایری و غالمرضا مصدقیان، به  دلیل اینکه پس از 
دوران ریاست، شرط سکونت را از دســت دادند، ناچار به استعفا شدند؛ اما برای 
یک بازیکن ورزشــی که در لیگ حرفه ای در تیم شــهر دیگری بازی می کند، 
قانون سکوت کرده است و به همین واسطه نیز داوری مشکلی برای شرکت در 
انتخابات نداشت. با این  حال، هیئت بسکتبال استان اصفهان با توجه به اهمیت 
و حساسیتی که دارد، نیاز به یک رییس تمام وقت دارد؛ اما داوری حداقل تا پایان 
فصل جاری لیگ برتر بسکتبال، به تیم شیمیدر تعهد داشته و ملزم به همراهی 
این تیم است . در دوره ریاست محسن صادق زاده، به  واسطه فعالیت وی به  عنوان 
مربی در تیم های فوالدماهان و پمینا، انتقادات زیادی وارد بود و منتقدان از این 
موضوع به بهانه منفعت طلبی شخصی و وقت گذاری کم برای فشار وارد کردن به 
صادق زاده استفاده می کردند و حاال این نگرانی وجود دارد که همان داستان نیز 

این بار برای جواد داوری تکرار شود.

خارج از گود
دشواری های ریاست داوری در هیئت بسکتبال اصفهان؛

قانونی که دور زده می شود

.. کیوسک

به نظر می رسد دچار تعارض با خودمان شده ایم، جایی هستیم میان زمین و آسمان، مانده ایم معطل که کدام 
مسیر را باید برویم. یک ماه قبل در کوران محرومیت های فیفا برخی از ما فریادگوش خراشی سر می دادیم که 
چرا باشــگاه ها ول خرجی می کنند؟ چرا بازیکن خارجی می گیرند، به کدام دلیل بیشتر از ظرفیت خودشان 
خرج می کنند؟ اما به محض رو در رو شــدن با واقعیت های بین المللی تغییر برخورد می دهیم و »جنگ دارا و 

ندار« راه می اندازیم.

آگهی مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی، 
مازاد و مستعمل

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیریت خدمات پشتیبانی و تجهیزات پزشکی دانشگاه در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطی و مازاد 
تعدادی از واحدهای تابعه دانشگاه به شرح زیر اقدام نماید.

1( شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا
2( شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه

3( بیمارستان های امیرالمومنین )ع( و صاحب الزمان )عج( شهرضا
4( بیمارستان گلدیس شاهین شهر

5( مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر )ع(
6( مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

 متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس
Poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه و یا با شــماره تلفن 37923989-۰3۱ اداره امور عمومی مدیریت 

خدمات پشتیبانی دانشگاه تماس حاصل فرمایند.
م الف : 27081

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2087  | February  26 , 2017 | 16 Pages 



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2087 | یکشنبه 8 اسفند  1395|  28 جمادی االول  1438

پیشنهاد سردبیر: 
شهرداري ها، زمین های فضاي سبز را مي فروشند

با مسئوالن

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

پیشرفت 25درصدی مجموعه 
تجاری و پارکینگ کمرزرین

رییس شورای اسالمی شهر خواستار شد:

طرح های عمرانی شهر تا 20 
اسفندماه تکمیل شود

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص 3 میلیارد ریال اعتبار 
برای مناسب سازی معابر منطقه 3

 فعالیت ناوگان اتوبوسرانی اصفهان
از ساعت 6 الی 23

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان  اظهارکــرد: یکی از 
پروژه های شــاخص فاز ســوم طرح احیای میدان امام علی)ع( 
ساخت پروژه بازار بزرگ زرین است. ایرج مظفر افزود: این پروژه  
به منظور جبران کمبود پارکینگ در میدان امام علی)ع( در ضلع 
شمال و شمال شــرقی میدان جلوخان مســجد جامع در دست 
احداث اســت. معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اضافه 
کرد: عملیات اجرایی پارکینگ و تجاری کمرزرین به مســاحت 
32هزار مترمربع تاکنون 25درصد پیشــرفت داشته است. مظفر 
خاطرنشــان کرد: این پروژه طــی یک برنامه زمان بندی شــده 
24ماهه نهایی می شود که با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان 

سال 96 عملیاتی تحویل شهروندان می شود.

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان اظهار کرد: معلوالن و جانبازان 
مانند هر شــهروند حق دارند در شــهر حضور یابند و از امکانات 
شــهری اســتفاده کنند. حســین کارگر افزود: در همین راستا 
مناسب ســازی معابر منطقه برای تردد روان معلوالن در دستور 
کار قرار دارد که در سال آینده نیز 3 میلیارد ریال اعتبار برای این 

مهم در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان ادامه داد: تاکنون مناسب سازی 
خیابان های بزرگمهر، حافظ، سپاه و مشتاق اول به پایان رسیده 
اســت.کارگر با اشــاره به دیگر پروژه های این منطقه ادامه داد: 
پیاده روســازی و مناسب ســازی خیابان های چهارباغ عباسي، 
هشت بهشت، شــریف واقفي، گذرهاي قصرمنشي و باغ قلندرها 

برای تردد روان نابینایان و معلوالن نیز به پایان رسید.

از ابتدای اسفند تا بیســتم این ماه، ناوگان اتوبوسرانی از ساعت 
6الی23 به شهروندان خدمت رسانی می کنند.

البتــه در خطوطی که مســافر وجود نداشــته باشــد، ناوگان 
اتوبوســرانی طبق روزهای عادی تا ســاعت 21 به شهروندان 
خدمات ارائه می کنند. از 20 اســفند ماه نیز در خطوط منتهی 
به میدان امــام)ره(، میدان انقــاب و میــدان آزادی، ناوگان 
اتوبوسرانی تا ساعت 24 فعال هســتند. شایان ذکر است در ایام 
نوروز با توجه به تردد مسافران و شهروندان، 50 درصد از ناوگان 

اتوبوسرانی فعال هستند.

شهرداری

رییس شورای اسامی شهر، در جلســه علنی شورای اسامی 
شهر اصفهان ضمن عرض تســلیت به مناسبت ایام سوگواری 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا ســام ا... علیها اظهار کرد: اگر 
بخواهیم مقام علمی فاطمه)س( را درک کنیم و به گوشــه ای 
از آن پی ببریم، شایســته اســت به گفتار او در خطبه فدکیه 
بنگریم؛ چه آنجا که اســتوارترین جمــات را در توحید ذات 
اقدس ربوبی بر زبان جاری می کند و چه آن هنگام که معرفت 
و بینش خود را نسبت به رســول اکرم)ص( آشکار می سازد و 
همچنین در مجالی که در آن خطبه، امامت را شرح مختصری 

می دهد.
رضــا امینی با اشــاره به ســالروز اســتقال کانــون وکا در 
7اسفندماه ســال1331 یادآورشد: وکیل کســی است که از 
طرف شــخص دیگری )اعم از حقوقی یا حقیقــی( به موجب 
عقد وکالت برای انجام کاری مامور می شــود. نایب السلطنه را 
در دوره صفویــه وکیل می گفتند و عنوان وکیــل الرعایا هم از 
همین جا برخاسته اســت. می توان برای وکیل انتخابی، حد و 
مرزی مشــخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف 
شــما دارد و در چه زمینه ای خود شــخص باید بــرای آن کار 

حضور داشته باشد.
وی در ادامــه باتوجه به فرا رســیدن ایام پایانی ســال، اتمام 
طرح های تعمیراتی و پروژه های عمرانی و اصاح هندســی را 
تا 20 اسفند ماه سال جاری خواستار شد. امیني افزود: باتوجه 
به نزدیک بودن روزهای پایانی سال، الزم است پیش بینی الزم 
براي پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان شهرداری 
به عمل آید تا ان شاءا... شب عید و ایام نوروز به کام این عزیزان 

زحمت کش هم شیرین و به یاد ماندنی باشد.
رییس شــوراي اســامي شــهر اصفهان در همین رابطه، از 
پرداخت بخشــی از مطالبات پیمانکاران شــهرداری خبرداد 
و گفت: الزم اســت باقیمانــده مطالبات آنان پرداخت شــود 
تا مشــکلی پیش نیاید؛ چراکه نظر به تراکم عبــور و مرور در 
روزهای پایانی سال، شــهرداری باید همه تاش خود را برای 
پایان اقدامات عمرانی و آماده سازی شهر برای تسهیل درتردد 
مردم و رفع نیازهای شــب عید آنها به کار بگیرد. وی در بخش 
دیگري از ســخنان خود عنوان کرد: هفته گذشــته با حضور  
روسای محترم مجالس، رهبران گروه های مختلف فلسطینی، 
اندیشمندان، فرزانگان و شــخصیت های برجسته جهان اسام 
و دیگر شــخصیت های آزادی خواه، نشست ارزشمند ششمین 
کنفرانس بین المللــی حمایت از انتفاضه فلســطین در تهران 

برگزار شد. 
امیني یکی از دســتاوردهای ارزشــمند این نشست را مطرح 
کردن اولویت نخســت جهان اســام و آزادی خواهان جهان، 
یعنی موضوع فلســطین و ایجاد فضای همدلــی برای تحقق 
هدف واالی حمایت از مردم فلســطین و مبارزات حق طلبانه 
و عدالت جویانه  آنان دانست و تصریح کرد: کشورهای اسامی 
و عربی و همه  جریان های اســامی و ملی، موظفند در خدمت 
آرمان فلســطین قرار گیرند چراکه حمایت از مقاومت، وظیفه  
همه  ماست و هیچکس حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار 
ویژه ای داشته باشــد. البته تنها شــرط کمک این است که در 
جهت تقویت بُنیه  مردم فلســطین و ســاختار مقاومت هزینه 

شود.

ویژه

محســن حجتی با اشاره به شهادت کاشــانی از دکترهای 
اصفهانی که در این بیمارستان حضور داشته، افزود: جامعه 
پزشــکی از ســال 75 آغاز به کار کرد که ارکان اصلی آن 
امداد، درمان، محدودیت زدایی و آموزش و پرورش نیروی 

انسانی و فرهنگی است.
رییس بسیج جامعه پزشکی اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: قرارگاه رفع محرومیت طبق دســتورات مقام معظم 
رهبری حدود 7 ماه است که راه اندازی شده و به دنبال رفع 
محرومیت از مناطق اطراف اصفهان است. وی عنوان کرد: 
تنها جایی که در آن بحث سیاســی و سیاسی بازی نیست 
بسیج جامعه پزشــکی اســت، در اینجا همه در کنار هم 
برای رفع مشکات پزشــکی مردم جمع شده اند و فعالیت 

می کنند.
حجتی تصریــح کرد: یکــی از مهم ترین وظایف بســیج، 
جذب حداکثری نیرو بوده و در حال حاضر دیگر بســیج، 
نه 20میلیون که ده ها میلیونی اســت. هر کسی که با نظام 
جمهوری اسامی مشــکلی نداشته باشــد در هر جناح با 
هر تیپ و قیافه ای می تواند عضو بســیج باشد و برای نظام 

جمهوری اسامی دل بسوزاند و فعالیت کند.
وی بیان کرد: در حوزه های علمی پژوهشــی برای دو قشر 

کادر درمان و برای عام مردم فعالیت هایی انجام می شــود.
برای کادر درمان کاس های بازآموزی تشکیل می شود که 
رایگان است و موضوعات آن با توجه به نیازهای روز انتخاب 

می شود.
رییس بسیج جامعه پزشکی اســتان اصفهان گفت: یکی از 
نیازهای ما در حال حاضر پرداختن به طب ســنتی است.

از مشکات پیش روی طب سنتی پزشــکانی هستند که 
اعتقاد به طب ســنتی ندارند و بالعکس. همچنین دخالت 
افراد بی سواد و ســودجو در طب ســنتی و اسامی است 
که کاس طــب تلفیقی برای رفع این مشــکات در حال 
برگزاری اســت. وی اذعان داشت: همایشــی در موضوع 
پدافند غیرعامل و دفاع زیستی برای مراکز درمانی داشتیم 
که از رییس بیمارستان های استان دعوت کردیم، همچنین 
همایش هــای سیاســت های نوین جمعیتی بــه صورت 

کرسی های آزاداندیشی برگزار کردیم.
حجتی خاطرنشان کرد: به همه پایگاه های مقاومت استان 
اعام شده هر زمان نیاز به مدرس داشتند درخواست کنند 
که تا االن بیش از 2هزار کاس آموزشی در آن برگزار شده 

است.
وی عنوان کرد: ادارات، بیمه ها، حوزه ها و... هر زمان نیاز به 

مدرس داشتند درخواســت کنند تا مدرس فرستاده شود؛ 
همچنین به کمیته امداد، بهزیســتی و ائمه جمعه استان 
اصفهان اعام شده است تا اگر افراد کم بضاعت با مشکات 
اقتصادی سراغ داشــتند معرفی کنند تا مشکات پزشکی 

آنها حل شود.
رییس بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: از 
پایان نامه ها و مخترعان پزشکی در برنامه تحقیق و پژوهش 
حمایت کرده و درخصــوص حمایت های مادی این افراد را 
به برخی نهادها معرفی می کنیم. وی بیان کرد: ســومین 
جمعه هر ماه اعضای بســیج جامعه پزشــکی دیداری با 
آیت ا... ناصری دارند که برای این برنامه امدادگران عاشورا، 
بیمارســتان صدوقی و بســیج جامعه پزشــکی همکاری 
می کنند تا آن را به صورت خانوادگی برگزار کنند. حجتی 
گفت: کانون نمونه اســتانی امســال، کانون شهرســتان 
گلپایگان بود و کانون نمونه کشوری نیز به کانون شهرستان 
لنجان تعلق گرفت. وی اذعان داشــت: یکی از مشــکات 
درمانی، فعالیت های مراکز ترک اعتیــاد بود؛ به طور مثال 
داروهای متادون به صورت بســته بندی شــده کامل برای 
فروش در عطاری ها پیدا می شــد که از همین مراکز ترک 
اعتیاد به این عطاری ها فروخته شــده بود و نیاز به نظارت 
جدی در این بخش داشــت که این کار به بســیج جامعه 

پزشکی سپرده شد.
رییس بسیج جامع پزشکی استان اصفهان در پایان افزود: 
در حوزه نظارت بر مراکز تــرک اعتیاد هم اکنون افرادی به 
صــورت الکترونیکی و آناین بر مراکــز نظارت می کنند و 

تاکنون نزدیک به 90درصد مراکز بازدید شده اند.
زمین گیر شــدن اســتان اصفهان در صورت 

نرسیدن به رشد جمعیتی 2/3درصد
رییس کارگروه سامت اســتان اصفهان نیز در این جلسه 
اظهار کرد: کارگروه ســامت در ابتدای ســال به اولویت 
سال می پردازند و در طول ســال این اولویت ها را تبدیل به 
گفتمان می کنیم. کمال حیدری افزود: امســال بحث های 
جمعیتی جزو این اولویت هاســت زیرا مقام معظم رهبری 
نیز تاکید خاصی نســبت به این موضوع داشتند. در بسیج 
می توانیم بــه این گفتمان ســازی بپردازیم؛ چــرا که اگر 
8درصد یک جامعه پیر شود زنگ خطر جمعیتی آن کشور 
به صدا در می آید. رییس کارگروه ســامت استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: با موفقیت خیلی فاصله داریم و فعا در 
حال گفتمان سازی هستیم؛ تغییر باور فرزند کمتر داشتن 
که از ســال 65 روی آن کار شده، کار ســختی است. وی 
عنوان کرد: وقتی رشــد جمعیتی که هم اکنون در استان 
با آن مواجه هســتیم، از 1/6 به 2/3درصد برسد، می توانیم 
به نقاط امیدبخشی دست پیدا کنیم و اگر این رشد محقق 
نشود، استان را زمین گیر خواهد کرد. حیدری تصریح کرد: 
با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری، ما فقط سه دهه 
وقت داریم تا توسعه را تجربه کنیم، یعنی انرژی قشر جوان 
باید نوآوری هایی برای توسعه انجام دهند و در صورت عدم 

موفقیت در سیاست جمعیتی این اتفاق نخواهد افتاد.

در حوزه نظارت بر 
مراکز ترک اعتیاد هم 

اکنون افرادی به صورت 
الکترونیکی و آنالین بر 
مراکز نظارت می کنند 

و تاکنون نزدیک به 
90درصد مراکز بازدید 

شده اند

در صورت نرسیدن به رشد جمعیتی 2/3درصد؛

اصفهانزمینگیرمیشود

رییس بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان در نشست خبری سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان 
اظهار کرد: 8 اسفند سال 64 ساعت 9:30 صبح، عراق حمله وحشیانه ای به بیمارستان فاو انجام داد و تعداد 

زیادی از سفیدپوشان ما را به شهادت رساند و این روز به عنوان روز بسیج جامعه پزشکی نام گرفت.

رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در مراســم افتتاحیه دومین کنگره بین المللی جمعیت آســیایی و 
آفریقایی مایکوباکتریولوژی، به جایگاه ایران در تولید و توسعه علوم 
به ویژه در حوزه پزشــکی اشاره کرد و اظهار داشــت: بعد از پیروزی 
انقاب شــکوهمند اســامی، ملت ایــران در راه خودکفایی برای 

رسیدن به رشد و تعالی در همه عرصه ها عزم خود را جزم کرد.
علی اکبر والیتی افزود: این عزم به ویژه در زمینه توســعه علوم خود 
را نشــان داد و امروز خوشــحالیم از اینکه در این مسیر ترسیم شده 
قدم برداشته ایم. بدون تردید ایران در زمینه تولید علم و دست یابی 
به فن آوری های نوین، امــروز صاحب جایگاهی بی نظیر در منطقه و 

جهان است. رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام در بخش دیگــری از صحبت های خود، به ســند 
چشم انداز توســعه کشور اشــاره کرد و افزود: این ســند ضرورتی 
برای سرآمدی ایران در مســائل مرتبط با علم و فن آوری های نوین 
در منطقه به شــمار می رود. والیتی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم 
انقاب پیرامون تولید علم و افزایش شــتاب علمی گفت: به دنبال 
تاکیدات رهبر معظم انقاب، توســعه علمی و فن آوری ها با سرعت 
بیشــتری ادامه پیدا کرد. رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه به دنبال این بودیم تا ازطرف 
مرکز آموزشــی و پژوهشــی- درمانی ســل و بیماری های ریوی 
بیمارستان مسیح دانشوری، اقدامی پیرامون این بیماری در سطح 
بین المللی را شکل دهیم، خاطرنشــان کرد: در این راستا جمعیت 
آســیایی- آفریقایی مایکوباکتریولوژی در ســال 1391 کار خود را 

آغاز کرد و به ثبت رســید. وی ادامه داد:  نخستین کنگره پیرامون 
این موضوع در سال 1393 برگزار شد و امروز بعد از گذشت 2 سال 
شاهد برگزاری دومین کنگره در این زمینه هستیم که با حضور 120 
نفر از متخصصان و صاحب نظران این حوزه از سراســر جهان برگزار 

می شود.
والیتی با بیان اینکه امیدواریم دستاوردهای این کنگره، زمینه ساز 
توسعه همکاری ها برای دست یابی به جدیدترین یافته های علمی در 
این حوزه باشد، تصریح کرد: به این وســیله امیدواریم شرایط رشد 
علمی در حوزه مایکوباکتریولوژی بیش از گذشــته فراهم شود. وی 
در بیان هدف برگزاری کنگره اظهار داشــت: توجــه به امر پژوهش 
در زمینه زیست شناســی، آسیب شناسی و روند توسعه عفونت های 
مختلف ناشــی از مایکوباکتریا، ازجمله اهداف برگزاری این کنگره 

است.

والیتی در اصفهان مطرح کرد:

ایران در تولید علم، صاحب جایگاه ویژه ای در جهان است

نماینده مردم اصفهــان در مجلس دهم با اشــاره به 
ضرورت توجه به مســئله تخصص گرایــی در حوزه 
شوراهای شهر و روســتا، گفت: قطعا شوراهای شهر و 

روستا باید نسبت به دیگر نهادها تخصصی تر باشند.
حمیدرضــا فوالدگــر ادامــه داد: حــوزه مدیریت 
شــهری دارای اهمیت بسیاری اســت و این مسئله 
نشــان می دهد که اعضای شــورای شــهر به عنوان 
تصمیم گیران ایــن حوزه باید تخصــص الزم را برای 
مدیریت بخش های مختلف مدیریت شــهری داشته 
باشند. وی گفت: حوزه مدیریت شهری ابعاد مختلفی 
دارد و قطعــا به هر میزانــی که نگاه به ایــن حوزه در 
شورای شهر تخصصی تر باشــد، بهتر می توان امور را 
مدیریت و برنامه ریزی کرد. فوالدگــر ادامه داد: البته 
در شــرایط کنونی وضعیت برای تغییر قانون شوراها 
وجود نــدارد زیرا در طــرح اخیر کــه در مجلس نیز 
بررسی شد، نمایندگان با این مسئله که 5 سال سابقه 
مرتبط نامزدهای شوراها با مسائل شهری منظور شود، 
مخالفت کردند. این نماینده در مجلــس دهم افزود: 
ما نمی گوییم که در شــوراها نباید نیروهای سیاسی 
حضور داشــته باشــند، اما اکثریت این نهــاد را باید 

متخصصان و رویکرد تخصصی تشکیل بدهد.

شورای شهر باید در مدیریت 
شهری تخصص الزم را داشته باشد

شوراکمیته امداد خبر

شهرداري ها، زمین های فضاي 
سبز را مي فروشند

کمک 5۷ میلیارد تومانی 
خیران اصفهانی 

قائم مقام کمیته امداد اصفهان اظهار داشت: از ابتدای 
امسال تاکنون، خیران استان، 57 میلیارد تومان در قالب 
طرح هایی از جمله اکرام ایتام، محسنین، صندوق های 
صدقات و کمک های امانی بــه 86 هزار و 980 نیازمند 
اســتان کمک کردند که این میزان مشارکت نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل 7 درصد افزایش داشته است. 
هادی بنایی با بیان اینکه بیشــترین میزان مشارکت 
خیران در قالب طرح های اکرام ایتام و محسنین بوده، 
افزود: در این مدت بیــش از 23 میلیارد و 400 میلیون 
تومان از مشــارکت خیران در قالــب صندوق صدقات 
جمع آوری شــده که این میزان کمک جمع آوری شده 
در بخش هایی شامل خرید و بازسازی مسکن، جهیزیه 
و کمک های موردی در اختیار اقشــار آسیب پذیر قرار 
می گیرد. وی با بیان اینکه این میزان کمک نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل 4 درصد افزایش داشته است، 
اظهار داشت: اســتان اصفهان رتبه دوم کشور را از نظر 
میزان کمک خیــران در حوزه صنــدوق صدقات دارد. 
بنایی افزود: از ابتدای امســال تاکنون، خیران اســتان 
14میلیارد و 200 میلیون تومان با مشــارکت در طرح 
اکرام ایتام و 4 میلیارد و 200 میلیــون تومان در قالب 

طرح محسنین به فرزندان نیازمند کمک کردند.

یک عضو شورای اسامی شهر اصفهان گفت:جلوگیری 
از چرخه کاربری و تبدیل زمین ها با کاربری فضای سبز 
در سطح شهر، در شهرداری های مناطق سیر صعودی 
پیدا کرده اســت. فتح ا... معین با بیــان اینکه باوجود 
تذکرات متعدد، شــهرداری های مناطــق، زمین های 
تملک شده برای احداث فضای ســبز را اولویت بندی 
کرده و به فروش می رسانند، افزود: اولویت بندی جهت 
تعیین تکلیف در تملک زمین باید با کاربری های مورد 
نیاز شهر صورت گیرد. چگونه اســت که شهرداری به 
عنوان یک دستگاه اجرایی زمین های با کاربری فضای 
ســبز را برای خودش اولویت بندی می کند؟! معین با 
اشاره به اینکه از سوی دیگر تملک و خرید زمین جهت 
اجرای طرح گام اول در مرحله انجام اســت، ادامه داد: 
خودداری از اتمام کار، اقدامی غیرقانونی است که امید 
می رود با پیگیری رییس شورای شهر و شهردار اصفهان 
از انجام ایــن قبیل اقدامات که بی توجهــی به قانون و 
نهایتا توهین و از بین بردن حق مردم است، جلوگیری 
شود. وی خاطر نشان کرد: طی اقدامی تحسین برانگیز، 
دولت بــا هماهنگی شــهرداری ها در صدد اســت که 
تعهدات و معوقات شــهرداری ها را در سال 96 در قالب 

اسناد خزانه پرداخت کند.

اصناف

با توجه به بارندگی هــا و کاهش ورود بار به اســتان 
اصفهان، قیمت انواع میوه، ســبزی و صیفی جات در 
بازار میوه و تره بار افزایش پیــدا کرد. رییس اتحادیه 
عمده فروشــان میادین میوه و تره بار اصفهان در این 
خصوص گفت: با بارندگی های اخیر در اســتان های 
دیگر، مشکاتی را برای تهیه ســبزی و صیفی جات 
استان داشــتیم؛ اما در حال حاضر بازار به روال عادی 
خود باز می گردد. ناصــر اطرج با بیــان اینکه با بهتر 
شدن هوا مشــکلی در تامین ســبزی و صیفی جات 
اســتان نخواهیم داشــت، اظهار کرد: وقوع سیل در 
اســتان فارس روی قیمت صیفی جــات و تاحدودی 
مرکبــات تاثیر گذاشــته اســت. وی با بیــان اینکه 
صیفی جات اســتان اصفهان، بیشــتر ازطریق استان 
فارس، خوزســتان و هرمزگان تامین می شود، ادامه 
داد: سبزیجات اصفهان را خوزســتان و صیفی جات 
آن را بیشتر اســتان هرمزگان و اســتان های جنوبی 
تامین می کننــد. اطرج با بیان اینکــه در حال حاضر 
شنیدیم که پرتقال وارد کشور شده است تصریح کرد: 
اگر پرتقال وارد کشور شــده باشد دیگر مشکلی برای 
تامین پرتقال شــب عید نداریم؛ ولی اگر پرتقال وارد 

نشود در این زمینه مشکل خواهیم داشت.

 بازار میوه و سبزی اصفهان 
به روال عادی باز می گردد

فرماندار اصفهان خبر داد:

آغاز نام نویسی داوطلبان 
انتخابات میان دوره ای مجلس 
با دســتور وزیر کشــور، ثبت نام داوطلبان انتخابات 
میــان دوره ای مجلس از امــروز آغاز می شــود و 
داوطلبان به مدت یک هفته )تا 14اســفند( فرصت 
دارند بــه فرمانداری شهرســتان اصفهان یا ســتاد 

انتخابات کشور، مراجعه و ثبت نام کنند.
فرماندار اصفهان با اعام این خبــر افزود: همچنین 
امروز هیئــت اجرایــی اولیــن مرحلــه انتخابات 
میان دوره ای دهمین دوره مجلس شــورای اسامی 
در حوزه انتخابیه اصفهان به هیئت نظارت شــورای 

نگهبان معرفی می شوند.
»فضل ا... کفیل« در این باره به ایرنا گفت: این هیئت 
متشکل از 30 نفر از معتمدین است که از بین اقشار 
مختلف مردم، برای بررسی تایید صاحیت به هیئت 

نظارت شورای نگهبان معرفی خواهند شد. 
وی افزود: در صورت تایید این افراد از ســوی هیئت 
نظــارت، فرماندار ظــرف مــدت 6 روز فرصت دارد 
با برگزاری جلسه ای، هشــت نفر از آنها را به عنوان 
معتمدیــن هیئت اجرایــی انتخاب کنــد. فرماندار 
اصفهــان با تاکید بــر اینکه انتخابات توســط مردم 
برگزار می شود، تصریح کرد: هیئت اجرایی انتخابات 
و اعضای شعب اخذ رای، همه از اقشار مختلف مردم 
انتخاب می شــوند و مســئولیت اجــرای انتخابات 
را برعهده دارند. وی با اشــاره بــه اینکه کمیته های 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، شــوراهای 
اسامی شــهر و روســتا و مرحله اول میان دوره ای 
مجلس شــورای اســامی در فرمانداری اصفهان از 
2ماه قبل فعال شــده اند، گفت: پشتیبانی، اجرایی، 
فن آوری، حراســت، روابط عمومی و اطاع رسانی و 
آموزش کمیته های ســتاد برگــزاری انتخابات در 
شهرستان اصفهان هســتند. فرماندار اصفهان ادامه 
داد: باتوجــه به برگــزاری انتخابات میــان دوره ای 
مجلس شــورای اســامی در شهرســتان اصفهان 
همراه با انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای 
اسامی شهر و روستا، این دوره یکی از گسترده ترین 
انتخابات خواهد بود که در شهرستان اصفهان برگزار 
خواهد شــد. وی افزود: بررســی مجدد مکان های 
شــعب اخذ رای، یکی از کارهایی است که باید برای 
برگزاری انتخابات در شهرستان اصفهان انجام شود. 
کفیل ادامه داد: پیش بینی می شــود با نظر هیئت 
اجرایــی انتخابات، تعداد شــعب اخــذ رای در این 

شهرستان نسبت به دوره گذشته افزایش یابد.
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4- تعجب کشــدار- جهاز عروس و اســتانی در 

افغانستان- باروت
5- خودم- هر پنجره ای دارد- مرکز داد و ستد

6- بارکش شهری- استان سرسبز و خرم ایران- عدو
7- مقام- بیمارستان- آسیاب دستی کوچک

8- الزم و ضروری- نویسنده دور دنیا در هشتاد روز- 
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9- حسادت- فاجر- از کشورهای عربی
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و مرگ آور

12- دوست دانشمند و میزبان همه ما- نوعی کتاب- 
کشتی جنگی

13- خردمند - سلطان مرکبات- دربند و گرفتار آمدن
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تصاویر روز

 مجسمه مرد آهنین کنار ماکت ابوالهول 
در آنهویی چین

آماده کردن ماکت سیاستمداران برای
 کارناوال آلمان

دانشــگاه اســالمی »ام القــری« واقــع در مکه طــی تصمیمی 
عجیــب و ســلیقه ای، 27 دانشــجوی دختــر خود را بــه دلیل 
 داشتن ظاهری مردانه و پوشــیدن لباس هایی شــبیه به مردان

اخراج کرد.
این دختران به داشــتن مدل موی مردانه، عدم آرایش و استفاده از 
زیور آالت، پوشیدن لباس های مارک مردانه، راه رفتن شبیه مردان، 
داشتن فرم صورت بخصوص، شــانه های پهن و خال روی صورت 

متهم شدند.
این دختران در دفاع از خود و طی مصاحبــه ای با روزنامه »مکه« 
عنوان کردند که به دلیل حســاس بودن پوســت خــود از لوازم 
آرایشی استفاده نمی کنند، بلندی موی ســر آنها معمولی بوده و 
مارک لباس هایشان مارک هایی هســتند که هم برای مردان و هم 
برای زنان لباس طراحی می کنند. آنها همچنین گفتند: راه رفتن 
ما کامال معمولی اســت و در مورد فرم صورت، پهن بودن شانه ها و 
 خال صورت، خدا ما را اینچنین آفریده و بــا این موضوع نمی توان

مبارزه کرد.

رفتگر فداکار

یک رفتگر چینی در ســی سال گذشته توانســته مبلغ 25هزار 
دالر برای 37 کودک خیابانی خرج کند که بتوانند به مدرســه 
بروند. ژائو یونگجیو 56 سال سن دارد و به تازگی مشخص شده 
که در ســه دهه گذشــته، با بخشــیدن مبلغی پول به صندوق 
آموزش و پرورش توانســته هزینه تحصیــل 37 دانش آموز را 

تامین کند.
این خبر در رســانه های چینی بازتاب زیادی داشته است و برای 
همه سوال شــده که چطور کســی که درآمد زیادی هم ندارد، 

توانسته چنین کاری انجام دهد!
او هر روز کارش را از 4:30 صبح آغاز می کند و تا ســاعت 9 شب 
بیرون از خانه است، درآمد ماهیانه او 350 دالر )با درنظر گرفتن 
دالر 3800 تومانی، یک میلیون و 300هزار تومان( اســت و با 
اینکه همین مقدار برای یک زندگی معمولی کم به نظر می رسد، 
اما او توانسته با مدیریت هزینه های خودش هر ماه مبلغی را کنار 
بگذارد تا بچه هایی که توانایی پرداخــت هزینه های مدارس را 

ندارند، بتوانند تحصیل کنند.

تصمیم سلیقه ای دانشگاه سعودی!ملکه زیبایی که موهایش را تراشید!

گفته می شــود او موهایش را تراشــید تا کودکانی که به خاطر 
معالجات سرطان موهای خود را از دســت می دهند، بدانند که 

نباید آن را به عنوان یک نشانه بد در نظر بگیرند.
این ملکه زیبایی 23 ســاله گفت: »می خواهم معنا و احساس را 
در ورای آن قرار دهم تا کودکان سرطانی بدانند که چرا این کار 
را انجام دادم! من این کار را برای توجه و شهرت انجام ندادم و نه 
به خاطر اینکه آسان ترین مدل موســت؛ بلکه تنها برای آنها این 

کار را کردم.«
او با اشاره به اینکه نمی خواهد همیشه عنوان ملکه زیبایی کچل 
را با خود به همراه داشته باشد، اظهار داشت: »همانند بچه ها که 
با سرطان مبارزه می کنند، از دســت دادن موهایم واقعا تجربه 
خوبی نبود و چیزی اســت که امیدوارم تنها یــک بار در طول 

زندگی آنها رخ دهد.«

کشکول

گوناگون

گل های گران قیمت جهان

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »ســیمای یوســف در قرآن« به قلم »روح ا... محمدي« به 
تبیین سیمای حضرت یوسف)ع( در قرآن کریم می پردازد.

در میان داســتان هــای قــرآن، داســتان حضرت یوســف)ع( 
احســن القصص نامیده شده است؛ چرا که ترســیمی از عالی ترین 
درس های زندگی است. در این داســتان، حاکمیت اراده خداوند 
را بر همه چیز به خوبی مشــاهده می کنیم و از ســر نوشت شوم 
حســودان و نقشــه های بر آب رفته آنان و در مقابل از بزرگواری و 
پاکدامنی و تمام خصلت های خوب حضرت یوسف)ع( درس های 
آموزنده می گیریم. این داستان که قهرمانش جوانی با همه کماالت 
انسانی است، با تمام داســتان های دنیا تفاوت دارد؛ چرا که در این 
داستان،  قصه گو خداوند اســت و داستان، حقیقی و هدف دار بوده 

و وهم  و خیال نیست؛ بلکه از سرچشــمه وحی الهی نشئت گرفته 
و براساس علم است. ســوره یوسف از ســوره های مکی است که 
111 آیه دارد و نام حضرت یوســف 25 بار در این ســوره و دوبار 
در ســوره های دیگر آمده است. خداوند داســتان زندگی حضرت 
یوسف)ع( از کودکی تا رســیدن به مقام خزانه داری مصر، عفت و 
پاکدامنی او و خنثی شــدن توطئه های مختلف علیه او را به طور 

کامل در قرآن بیان کرده است.
در کتاب پیش رو نیز نویســنده تالش کرده تا به تبیین ســیمای 

حضرت یوسف)ع( در قرآن بپردازد.
همچنین در این کتاب، نویســنده دریافت های خود را از آیات این 
سوره قرآن کریم به صورت پیام بیان کرده و از هر آیه مبارکه سوره 
حضرت یوسف)ع( حدود 5 پیام، استخراج و به خواننده ارائه کرده 

است.

بادمجان فنری

لبخندک

دردانه!

مواد الزم: بادمجــان  3عدد، 
گوشــت چرخ کرده  300گرم، فلفل 
قرمز  یــک قاشــق چای خوری،پیاز  
2عدد، نمک و فلفل ســیاه  به میزان 
الزم، گوجه فرنگی  500گرم، ســیر  

2حبه، روغن  2 قاشق سوپ خوری
طرز تهیــه: ابتدا تمــام طول 
بادمجــان را بــا چاقو بــرش عمیق 
می دهیم؛ به طوری کــه بادمجان ها 
متالشی نشوند. سپس بادمجان های 
آماده را نیم ســاعت در آب نمک قرار 
داده و پــس از ایــن مــدت آنهــا را 

می شــوییم و در آبکش قرار می دهیم. یک عدد پیاز را روی گوشــت چرخ شده رنده می کنیم و 
فلفل قرمز، کمی فلفل سیاه و نمک را به مواد، اضافه و با دســت مخلوط می کنیم؛ سپس درون 
برش ها را با گوشت پر کرده و آنها را کمی ســرخ می کنیم. پس از این مرحله یک لیوان کوچک 
آب و کمی نمک روی آنها می ریزیــم و در ظرف را می بندیم تا بادمجان هــا بپزند.حرارت باید 
مالیم باشــد تا بادمجان ها بخارپز شــوند. یک پیاز دیگر را نگینی خرد می کنیم و با روغن تفت 
می دهیم؛ سپس سیر خرد شــده را اضافه کرده و یک دقیقه دیگر تفت می دهیم. در مرحله آخر 
گوجه فرنگی پوست کنده و خرد شــده را اضافه می کنیم و کمی تفت می دهیم و صبر می کنیم 

یک ربع با حرارت مالیم بجوشد تا جا بیفتد.

برای اینکــه بتوانم ســالی یکــی دو بار 
پــدر بــزرگ و مادربزرگم را ببینــم، باید 
800کیلومتر راه می آمدم. ســفر، طوالنی و خســته کننده بود و 
گاهی 12ساعت طول می کشید؛ درعوض پس از تحمل مصائب 
این سفر دراز که صادقانه بگویم نصف بیشترش در حالت درازکش 
روی صندلی عقب می گذشت، در مقصد عمال پادشاهی می کردم؛ 
نوه عزیزی بودم که از راه دور آمــده و کافی بود لب تر کند تا همه 
چیز برایش مهیا شــود. کار به جایی رســیده بود که تمام جرایم 
بچه های فامیل را جوانمردانه به گردن مــی گرفتم؛ حتی اگر در 
لحظه وقوع جــرم کیلومترها با محل فاصله داشــتم. به هر حال 
کســی کاری به کارم نداشــت و خبری از تنبیه نبود. حتی یادم 
هست یک روز با بچه ها هوس تخمه آفتابگردان کردیم ولی هرجا 
را گشــتیم خبری از تخمه نبود. ِده مغازه درســت و حسابی هم 
نداشت، برای همین پر چادر مادربزرگم را چسبیدم و رفتیم خانه 
فامیلی که توی حیاطش گل آفتابگردان کاشته بود و همانجا یک 
عدد درشت و مغزدارش را برایمان چید. حاال که به آن روزها فکر 
می کنم لب هایم را از حسرت گاز می گیرم. نه که فکر کنید بابت 
آن لوس بازی ها شرمنده ام ها؟ نه! دارم فکر می کنم چه کارهایی 

می توانستم بکنم که فرصت انجامش را از دست دادم!
عالء الدین

بعضی از وسایل قدیمی، ما را کنار هم جمع می کردند. البته آنها 
مثل تلویزیون متکلم وحده نبودند و وقتــی در یک میهمانی به 
حرف می آمدند ما را مجبور نمی کردند که دو زانو در محضرشان 
بنشینیم، حرف خودمان را فراموش کنیم و ببینیم آنها قرار است 
از کدام َدر برای ما ُدرفشــانی کنند. به نظرم یکی از این وســایل 
قدیمی چراغ عالء الدین بود؛ چراغ نفتی قدبلندی که روی سرش 

یک در فلزی گرد، شبیه بشقاب داشت. 
عالءالدین صبح ها همیشه بوی نفت می داد، ظهرها قابلمه غذا را 
گرم می کرد، دم غروب کتری به ســر بود و بعضی شب ها تا صبح  
لبو یا آبگوشت می پخت. آنقدرها حرارت نداشت و به همین خاطر 
ناچار بودیم دورش جمع شــویم و همانجــا درازکش روی زمین 
مشق بنویســیم. عالءالدین، اخالقی مثل یک پیرمرد سختگیر و 
بی حوصله داشت، جایی که نشسته بود نمی شد دوید یا توپ بازی 
کرد؛ اما در عوض می شد قصه شــنید و یکی از قشنگ ترین آنها، 
داستان جوانکی گرفتار چهل دزد بود که دست بر قضا عالءالدین 

صدایش می کردند.

سیمای یوسف در قرآن

رژیم غذایی مونو چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟)3(
محققان می گویند با این رژیم  در آینده برای کاهش وزن با دشواری بیشتری مواجه 
خواهید بود و وزن کم شده طی دوران رژیم غذایی مونو پس از آنکه تغذیه عادی خود 

را از سر بگیرید، بار دیگر باز خواهد گشت.
با مصرف تنها یک ماده غذایی مانند موز، شــما بدن خود را از مواد مغذی مهم محروم 
می کنید. یک رژیم غذایی سالم باید متشــکل از هر سه درشت مغذی یعنی پروتئین، 

کربوهیدرات و چربی باشد.
از ســوی دیگر، مصرف تنها یک ماده غذایی می تواند موجــب دریافت بیش از اندازه 
یک سری از مواد مغذی توسط بدن شــود که برخی از آنها می توانند پیامدهای جدی 

به همراه داشته باشند.
به عنوان مثال دریافت پتاســیم بیش از اندازه از موز می تواند به عوارض قلبی عروقی 
مانند ایســت قلبی منجر شــود و قند اضافی می تواند خطر ابتال بــه دیابت نوع 2 و 
اختالل در سطوح انسولین را در پی داشته باشد. این شرایط می تواند افزایش اشتها و 
هوس های غذاهای کم ارزش را موجب شود. همچنین، زمانی که از خوردن یک ماده 
غذایی مشابه خســته می شــوید، احتمال مصرف بیش از اندازه مواد غذایی دیگر که 

تالش می کردید از آنها دور باشید، افزایش می یابد.
از موارد مهمی کــه باید دربــاره کاهــش وزن از طریق رژیم های غذایی ســخت و 
محدودکننده مانند رژیم غذایــی مونو مد نظر قرار بگیرد این اســت که کاهش وزن 
چقدر دوام می آورد. اگر روشی سالم برای غذا خوردن را پس از پایان رژیم غذایی مونو 
اتخاذ نکنید، به احتمال بســیار زیاد بار دیگر به وزن پیش از آغاز رژیم باز می گردید و 

یا حتی سنگین تر می شوید.

نداشاه نوری

در این بخش به انواع نادر گل ها در سراســر جهان 
می پردازیم که ارزش فوق العاده ای دارند و جزو 9 گل 

گران جهان مجسوب می شوند.
گل ادریسی:

این گل در آسیا و شمال و جنوب آمریکا رشد می کند 
و نام آن برگرفته از خواهر امپراتور روم است. این گل 
شــامل دو گونه اســت؛ یکی با میوه و دیگری بدون 

میوه.
گل گلوریوسا:

این گل بسیار نادر و گران که در آسیا و جنوب آفریقا 
رشــد می کند، نام خود را از لغــت التین به معنای 
برجسته برگرفته اســت. این گیاه با ساقه های بلند 

گاهی به 3 متر هم می رسد و بسیار شکننده است.
رز رنگین کمان:

در نتیجه فن آوری شــرکت گل هلنــدی، این رز با 
چندین رنگ پرورش یافته است که اولین بار در سال 
2004 با تلفیق رنگ ها یک رز سفید را به یک رنگین 

کمان تبدیل کرد.
گل پادشاه شب:

یک نمونه از الله اما با تلفیقی از رنگ بنفش و مشکی 
است.

پیر دو رونسار یا رز بهشتی:
یکی از زیباتریــن گل های جهان اســت که مدل 
فنجانی آن و ترکیب رنگش، جذاب ترین نوع گل نام 

گرفته است. 
این گل به نام یک شــاعر فرانسوی اســت اما چون 
شهرت چندانی نداشت، به نام گل رز بهشتی که نام 

یکی از اشعار وی بوده، معرفی شده است.
ژولیت شیرین:

نوعی از گل سرخ است که توسط بانویی در انگلیس با 
هزینه بسیار باال پرورش یافته و در آخر نام فرزندش را 

روی آن گذاشته است.
مدینیال :

گل های کوچــک صورتی که به صورت خوشــه ای 
بیشتر در خاک مرطوب آســیا و کشورهای جنوب 
صحرای آفریقا و جزایر اقیانوس آرام پرورش می یابند.

ارکیده طالیی:
ارکیده طالیــی در بــازار، گران تریــن گل جهان 
محسوب می شود. این گونه گیاه تنها در یک مکان 
و آن هم در کوه کینابالو واقع در جزیره بورنئو پرورش 

می یابد. 
خطر از بین رفتن این نوع گل بسیار زیاد است چرا که 
مدت زیادی طول می کشد تا گل دهد و بزرگ شود به 
همین دلیل دوستداران ارکیده طالیی مجبورند برای 

هر شاخه آن 5 تا 6 هزار دالر هزینه کنند.
شنژن نونگکه:

نوع مصنوعی از گل ارکیده اســت که پس از 8 سال 
نگهداری به سختی در چین رشــد می  کند. اولین 
بار یک ناشناس این گل را در ســال 2005 به مبلغ 

202هزار دالر خریداری کرد.
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حضرت علی  )علیه السالم(:
پايین آوردن صدا، فرو هشتن نگاه از حرام و راه رفتن میانه ]نه 

تند و نه آهسته[، از نشانه هاى ايمان و نكويی ديندارى است.
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