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مدیرکل آموزش متوسطه آموزش و پرورش خبر داد:   تعطیلی پنجشنبه ها پابرجاست

 مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:  بسته تشویقی ساخت و ساز،به بهبود اقتصاد شهرکمک کرد

مراســم وداع با پیکر مطهر ۸ شــهید دفــاع مقدس از 
استان اصفهان که به تازگی احراز هویت شده اند برگزار 
شد. پیکر مطهر ۸ شــهید دفاع مقدس اعزامی از استان 
اصفهــان؛ احراز هویت شــد. بنابراین گزارش اســامی 
شهدا به شــرح ذیل اســت:فضل اهلل پوطه انداز، مرتضی 

شـاه چراغی، سعید نمازی زاده، ماشاهلل بربط، منصور علی 
مهدی آرانی، محمد امینی، علــی محمدرضایی، هرمز 
شریفیان.مراسم دیدار بعد از 30 ســال و وداع خانواده 
شــهدا با پیکرهای مطهر شهدای شــان صبح امروز در 

نمازخانه سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان ...

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به آمار بازرسی از اصناف ویژه نوروز از ابتدای اسفندماه، گفت: در این مدت 
از 5۸26 واحد صنفی بازرسی انجام و  35 پرونده تخلف )گران فروشی( مربوط به صنوف پوشاک، کفش، آرایشگاه های زنانه و 
پارچه تشکیل شده است. جواد محمدی فشارکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متاسفانه بیشتر کارگاه های صنایع دستی در حال 
تعطیل شدن هستند، افزود: 602 مورد صنایع دســتی در جهان به ثبت رسیده اســت که 196 مورد آن مربوط به اصفهان است و به 

همین دلیل اصفهان به عنوان شهر صنایع دستی به ثبت رسیده است. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ...

وداع با شهدای احراز هویت شده اصفهانی؛

دیدار بعد از ۳۰ سال

با برندهای غیرمجاز برخورد می شود
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مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:

مراسم تکریم و معارفه فرماندار اصفهان برگزار شد؛

روز »مصلحت«

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

نتیجه دربی همه چیز را
مشخص می کند
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پیشنهاد سردبیر:
احمدی نژاد، روحانی را خشمگین کرد!

عکس روز

وزیرارشاد، اهانت به اهل سنت در
  دو روزنامه  را پیگیری کند

راکت های هوشمند »دهالویه«، برای 
اولین بار اهداف را منهدم کردند

کنفرانس بین المللــی تهران علیه قاچاق مــواد مخدر و جرایم 
ســازمان یافته مرتبط، صبح دیروز با حضور عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشــور و دبیرکل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر و 
فدوتوف، معاون دبیرکل ســازمان ملل متحد در مبارزه با مواد 
مخدر و جرایم ســازمان یافته، بــا حضور برخی از مســئولین 
کشــوری، ســفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهــران، در هتل 

اسپیناس پاالس برگزار شد.
 دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ایران در سال ۲۰۱۶ 
موفق شــد با اجرای ۲۳۲۵ عملیات مختلف، ۶۸۱ هزار و ۵۷۶ 
کیلوگرم انواع مواد مخدر کشــف کند که نسبت به سال ۲۰۱۵ 

حدود ۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

محمدقســیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس، در تذکر 
شفاهی دیروز خود با مورد خطاب قرار دادن وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی، گفت: روزنامه های »وطن امروز« و »نود« در روزهای 

اخیر،  مطالبی را  در راستای اهانت به اهل سنت منتشر کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه اهانت به اهل ســنت بر خاف منویات مقام 
معظم رهبری است، اظهار کرد: روزنامه وطن امروز در شماره دو 
روز گذشته خود با انعکاس توهین به افراد مورد احترام اهل سنت، 

به منویات رهبری بی توجهی کرده است.
نماینده مردم بوکان در مجلــس بیان کرد: روزنامــه نود نیز در 
شماره ۷ اســفندماه خود به همسر حضرت رســول اکرم)ص(  و 
مقدســات اهل ســنت بی احترامی کرده اســت؛ از این رو وزیر 
فرهنگ و ارشاد باید در اسرع وقت، ضمن تشکیل هیئت نظارت بر 
مطبوعات، با رفتارهای زنجیره ای که بر خاف وحدت مسلمانان 

است، برخورد کند.
این عضو هیئت رییســه مجلس تاکید کرد: ایــن نوع برخوردها 
ناشی از سهل انگاری و نقشه شوم دشمنان است که باید به شکل 

جدی با آنها برخورد شود.
به گزارش ایسنا،  مسعود پزشــکیان که ریاست جلسه را بر عهده 
داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد باید این 
موضوع را پیگیری کند؛ ضمن آنکه ما نیز بــه عنوان نمایندگان 

مجلس پیگیر اهانت صورت گرفته خواهیم بود.

در دومین روز از مرحله نهایــی رزمایش دریایی »والیت۹۵« تیپ 
های تکاوران دریایی و عملیات ویژه نیروی دریایی راهبردی ارتش، 
به تمرینات از پیش تعیین شده شــامل دفاع از آب های سرزمینی 
و سواحل مشــرف بر دریا در منطقه مکران اقدام کردند. بر اساس 
این گزارش، نخستین بار ســامانه های پرتاب راکت های هوشمند 
دهاویه آزمایش شــده و پس از پرتاب، شناورهای هدف را منهدم 

کردند.
این راکت های هوشــمند که ساخته دســت توانمند متخصصان 

داخلی هستند، ضد شناور بوده و به صورت لیزری هدایت می شوند.
تیپ های عملیات ویژه و تکاوران دریایی در ایــن روز از رزمایش، 
انواع گلوله های هوشمند و ســاح های بومی اعم از قایق های رعد 
مجهز به SPG9 و نیز قایــق های آذرخش مجهز بــه راکت انداز 
۱۲۲میلی متری را نخستین بار با موفقیت مورد ارزیابی قرار دادند. 
در این روز از رزمایش، ســامانه تله مدیســین بر بســتر فن آوری 
اطاعات نیز ارزیابی شد. با دســتیابی به این سامانه، این قابلیت به 
وجود آمده است که دشوارترین اقدامات پزشکی به صورت هدایت 
از راه دور و در شرایط دریانوردی در آب های دوردست، با موفقیت 

انجام شود.

رسانه های گروهی چین، روز گذشته گزارش کردند که ایران و روسیه 
برای تولید سوخت هسته ای به صورت مشترک، با یکدیگر به توافق 

رسیده اند.
شین هوا، خبرگزاری رسمی چین، در مطلبی آورده است که این یکی 

از اصلی ترین توافقات دو کشور پس از برجام به حساب می آید.
این گزارش می افزاید: ایران و روسیه از ســال ۲۰۱۵ میادی در این 
باره با یکدیگر گفــت و گوهایی انجام داده اند و ســازمان انرژی اتمی 
ایران با طرف روس در این باره مذاکرات موفقی داشــته و به توافقات 
مقدماتی رسیده است. تارنمای انگلیش نیوز چین هم گزارش کرده 
است: این همکاری ایران و روســیه، ماحصل برجام است و به همین 
منظور، دو کشــور درباره تولید مشترک سوخت هســته ای در حال 
رایزنی بوده اند. گزارش های رسانه ای چین حاکی است که دو کشور، 
نقشه راهی را برای تولید سوخت مشترک تنظیم کرده اند و احتماال 
کار تولید در ۲ سال آینده شروع خواهد شــد. از سوی دیگر تارنمای 
 »چاینا ارگ« چین هم نوشــته اســت: بر اســاس توافق موسوم به 
تهران-آستانه، ایران ۹۵۰ تن کیک زرد از قزاقستان خریداری می کند 
که از دیگر پیامدهای برجام برای جمهوری اسامی محسوب می شود.

اخبار

سیاست خارجهسپاهانتخاباتواکنش

دانشجو: سیدناصر موسوی الرگانی عضو فراکسیون 
والیت مجلس، با اشــاره به اظهارات اخیر، حســام 
الدین آشنا، مشــاور رســانه ای روحانی که با طعنه 
کنایه آمیزی درخصوص برگــزاری مجمع ملی جمنا 
در  روز پنجشــنبه گفته بــود این جبهه بــه عنوان 
کاندیدای یازدهــم به دنبال  یک دروازه بان باشــد، 
اظهار داشت: متاسفانه برخی از اعضای هیئت دولت، 

پیشتر، از این دست صحبت ها داشتند.
عضو فراکســیون والیت افزود: به طــور مثال آقای 
واعظی اعام کرد اگر کســی به غیر از آقای روحانی 
در صحنه انتخابات شــرکت کند، به دلیل مخالفت 
با دولت اســت؛ در حالی که انتخابات، صحنه رقابت 
بوده و هر کســی که مورد تائید شورای نگهبان باشد 

می تواند در این عرصه شرکت کند. 
موســوی الرگانی بــا بیــان اینکه این گونــه خرده 
فرمایش های آقای آشنا در گذشته نیز وجود داشته 
است، تصریح کرد: مشاور رســانه ای روحانی، پیش 
از این نیز اهانت ها و طعنه هایی داشــته و این برای 

اولین بار نیست.

ســردار حســین نجات درخصوص اظهارات یک مقام 
امنیتی در هشــتم اســفندماه درخصوص ۳ مــورد از 
اظهارات وی در جمع خانواده شهدای اطاعات در استان 
بوشهر گفت: اوال اطاعات سپاه با وزارت اطاعات کاما 
هماهنگ بوده و چنانچه تمامــی فعالیت  های اطاعات 
ســپاه به نام وزارت اطاعات هم منتشر شــود، ما هیچ 
گایه ای نداریم. جانشین سازمان اطاعات سپاه گفت: در 
جمع خانواده شهدای اطاعات سپاه بوشهر، دستگیری 
ریگی، به عناصر اطاعاتی جمهوری اسامی و سربازان 
گمنام امام زمان )عج( نسبت داده شد و از ارگان خاصی 
نام برده نشد؛ درخصوص دستگیری های قبل از ۲۲ بهمن 
نیز به صورت اختصاصی از وزارت اطاعات نام برده شده و 
در مورد دستگیری جیسون رضائیان و عملیات اطاعاتی 
مربوطه نیز اشاره شد که این اقدام توسط اطاعات سپاه 
پاسداران انجام پذیرفته و به واسطه آن توانستیم بخشی 
از دارایی های جمهوری اسامی ایران را آزاد کنیم. نجات 
تصریح کرد: بدیهی اســت وزارت اطاعات نیز به عنوان 
مسئول شورای هماهنگی اطاعات، در این خصوص به 

وظایف خود عمل کرده است.

عضو فراکسیون والیت مجلس:

خرده فرمایشات آقای آشنا 
سابقه دار است

جانشین سازمان اطالعات سپاه:

 گالیه ای نیست اگر فعالیت ما
به نام وزارت اطالعات ثبت شود

عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری:

 اگر شورا تصمیم بگیرد 
کواکبیان انصراف می دهد

تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت:

لندن، واشنگتن و تل آویو 
طراحان برنامه های الجبیر

آنــا: داریوش قنبــری عضو شــورای مرکــزی حزب 
مردم ساالری، درباره برنامه این حزب در انتخابات سال 
۹۶ و با اشــاره به اعام کاندیداتوری مصطفی کواکبیان 
بــرای انتخابات ریاســت جمهوری گفــت: در این باره 
صحبت های بسیاری صورت گرفته است که کنار آقای 
روحانی، شخص دیگری نیز در انتخابات حضور داشته 
باشــد تا از فرصت مناظره های انتخاباتــی به نفع آقای 
روحانی استفاده شــود. تمام تاش حزب این است که 
درمجموع همســو با اصاح طلبان حرکــت کند. وی 
در پاسخ به این ســوال که آیا کاندیدای معرفی شده در 
انتها به نفع روحانی انصــراف می دهد، گفت: فعا یکی 
از دیدگاه ها همین اســت؛ اما باید دیــد که درمجموع 
شورای عالی سیاست گذاری اصاح طلبان چه تصمیمی 
می گیرد. هر تصمیمی شــورا بگیرد، ما تابعیم. قنبری 
با بیان اینکه حزب مردم ســاالری همیشــه با شورای 
سیاست گذاری همکاری کرده است، تصریح کرد: هدف 
حزب ما همراهی است و تا زمانی که دیدگاه های ما مورد 

توجه قرار گیرد، با این شورا همراهی خواهیم کرد.

جعفر قنادباشی تحلیلگر مســائل غرب آسیا، با اشاره 
به ســفر ناگهانی وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
به عراق، اظهار کرد: تردیدی نیســت که عادل الجبیر 
امروز با توجه بــه ناکامی های مختلفی که داشــته، 
درصدد است به مشــکات پیش آمده برای عربستان 
پایان دهد؛ امــا با این وجود به نظر نمی رســد در این 
ســفر او مســئله نزدیکی روابط با ایران را به طور غیر 
مستقیم دنبال کرده باشد. وی در همین رابطه گفت: 
عربستان و ترکیه به هر نحوی که شده در صدد جدایی 
کشــورهای عضو جبهه مقاومت از یکدیگر هستند تا 
به این طریق، روزبه روز قــدرت این جبهه کاهش پیدا 

کند.
قنادباشــی در پایان با بیان اینکه عــادل الجبیر، وزیر 
خارجه عربستان سعودی محسوب می شود اما اصوال 
منافع ملی عربســتان ســعودی را دنبــال نمی کند، 
خاطرنشان کرد: آنچه در دستور کار عادل الجبیر قرار 
دارد، توسط لندن، واشــنگتن و تل آویو، طرح ریزی 

شده و او صرفا مجری این برنامه ها محسوب می شود.

 کنفرانس بین المللی تهران 
علیه قاچاق مواد مخدر

کافه سیاست

بین الملل

تسنیم: حجت االسام حسن روحانی رییس جمهور اسامی 
ایران در پنجاه وششمین نشست مجمع سالیانه بانک مرکزی، 
طی سخنانی گفت: امروز شاهد کاهش تورم و تک رقمی بودن 
آن همراه با رشد هستیم که این رقم باتوجه به اینکه همراه با 
رشد است، دستاورد بزرگی اســت. کاهش تورم همراه با رشد 

برای اولین بار بعد از انقاب رخ داده  است.
وی با بیان اینکه معیار در بازار باید یورو باشد تا دالر، افزود: در 

سه و سال نیم گذشــته آرامش خوبی در بحث ارز داشته ایم. 
شاهد ثبات در بازار هستیم  که با شکست رکود همراه است.

روحانی با اشــاره به صادرات غیرنفتی نیز گفت: در صادرات 
غیرنفتی سال گذشته رکود داشته ایم؛ امســال هم ان شاءا... 
تا پایان ســال وضعیت خوبی در صــادرات غیرنفتی خواهیم 
داشت. در کنترل تورم، حرکت ما و نظارت بانک مرکزی خوب 
بوده است اما در سود تسهیات مشــکل داشته ایم. مهم این 

است که بتوانیم سود تسهیات را کاهش دهیم.
رییس  جمهور، با تاکید بر کاهش ســود تســهیات و بهینه 
کردن آن، تاکید کرد: البته بانک های ما باید طبقه بندی شود؛ 
نمی توانیم همه را مثل هم نگاه کنیم. بانک های مرکزی باید 
رتبه  بندی بانک ها را اعام کنند؛ البته می دانم کار ســختی 
است اما باید مشخص شــود که ریسک ســرمایه گذاری در 

بانک ها چقدر است.
وی با بیان اینکه دارایی  بانک ها باید افزایش یابد تا قدرتمندتر 
در صحنه حاضر شــوند، گفــت: بعد از برجام بایــد در حوزه 
بانکی قدرتمند باشــیم. دولت یازدهم خواهان شفاف شدن 

بدهی های بانکی است.
روحانی گفت: اگــر اقتصاد ما مقاومتی نبود نمی توانســتیم 
در مقابل این تکان های شــدید اقتصادی ایســتادگی کنیم؛ 
نمی توانســتیم تورم را کنترل کرده و رشــد اقتصادی داشته 

باشیم.
وی گفــت: اگر برجــام نبود، فــروش نفت ما امســال نصف 
می شــد؛ عده ای از روی شکم ســیری حرف می زنند. همه 
دنیا می گویند برجام، افتخار جمهوری اسامی است و حتی 
دشمنان ما مثل اســرائیل می گویند که ایرانی  ها سر ما کاه 
گذاشــتند. واهلل، باهلل این دروغ گفتن ها دربــاره برجام مثل 
 آب  شــور اســت. این قدر آب شــور نخورید؛ آب شیرین هم 

وجود دارد.
روحانی در ادامه گفت: عده ای فکر می کنند اقتصاد مقاومتی 
مسئله عجیب و غریبی است؛ اقتصاد مقاومتی به این معناست 
که تولید گازمان را تا پایان این دولت بیشــتر از قطر خواهیم 
کرد؛ اقتصــاد مقاومتی یعنــی کاهش تورم و افزایش رشــد 
اقتصادی؛ اقتصاد مقاومتی یعنی قدرتمندتر شدن اقتصاد در 

مقابل تهدیدات خارجی.
رییس جمهور با بیان اینکــه دنیای امروز دنیــای ارتباطات 
اســت، گفت: اگر از کســی موبایلش را بگیریم چه می شود؟ 
ســبک زندگی فــرق کــرده و اگر کســی موبایل نداشــته 
باشــد مثل این اســت کــه گمشــده ای دارد. جوان ها باید 
 یاد بگیرند که چگونه از این وســایل به درســتی اســتفاده 

کنند.

رییس جمهور با انتقاد مجدد از منتقدان دولت و برجام، خطاب به آنها گفت: بهتر اســت به جای آب شــور، آب 
شیرین بخورند.

روسیه، خواستار مشارکت 
ُکردها در مذاکرات ژنو شد

شلیک موشک از نوار غزه
به سمت فلسطین اشغالی

محاکمه شیخ عیسی قاسم
به 2۴ اسفند موکول شد

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای، خواستار مشارکت 
هیئتی از کردهای سوری در مذاکرات ژنو شده است.

در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه 
هشدار داده که حمات مرگبار اخیر در حمص، با هدف 
اختال در روند مذاکرات صلح ژنــو میان معارضان و 
دولت سوریه صورت گرفته است. استفان دی میستورا 
گفت: »هر زمانــی که مذاکره یــا گفت وگویی داریم، 
همیشه شــخصی وجود دارد که در تاش است آن را 
خراب کند؛ ما انتظار آن را داشــتیم.« روز شــنبه در 
چندین حملــه انتحاری هم زمان در شــهر حمص در 

غرب سوریه، دست کم 4۲ نفر کشته شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی دیروز اعام کرد یک موشک 
که از نوار غزه به سمت جنوب فلسطین اشغالی شلیک 
شده، منفجر شده اســت. در این بیانیه آمده است که 
این موشک در منطقه ای در جنوب فلسطین اشغالی 
اصابت کرده اما خســارتی برجا نگذاشــته است. بنابر 
گزارش رسانه های صهیونیســتی، این حادثه تلفاتی 
نداشته اســت. نظامیان صهیونیســت پس از اصابت 
موشک به فلسطین اشغالی، کار تحقیقات درباره این 

حادثه را آغاز کردند.

دادگاه جنایی بحرین، جلســه بعــدی برای محاکمه 
شیخ عیســی قاسم رهبر شــیعیان این کشــور را به 
۲4 اســفند )۱4 مارس( موکول کرد. ایــن در حالی 
اســت که مردم بحرین صبح دیروز بــا ادامه تحصن 
در برابر منزل شیخ عیسی قاســم، نماز جماعت را در 
این مکان به جماعت اقامه کرده و بر حمایت از شــیخ 
عیسی قاســم تاکید کردند. وزارت کشور بحرین در 
تاریخ ۳۱خرداد با ادعای اینکه این روحانی برجســته 
شیعی از جایگاه خود برای »خدمت به منافع خارجی 
و گسترش خشونت فرقه ای« سوءاستفاده کرده است، 
از لغو تابعیت وی خبر داد. شیخ عیسی قاسم که رهبر 
معنوی انقاب بحرین به شمار می آید، پس از تاسیس 
کشور بحرین در ســال ۱۹۷۱، از نجف اشرف به این 
کشور بازگشت و با اکثریت آرا به مجلس راه یافت و تا 

زمان انحال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود.

روحانی خطاب به منتقدان:

 عده ای از روی شکم سیری حرف میزنند

عده ای فکر 
می کنند اقتصاد 
مقاومتی مسئله 
عجیب و غریبی 

است؛ اقتصاد 
مقاومتی به این 

معناست که تولید 
گازمان را تا پایان 
این دولت بیشتر 

از قطر خواهیم 
کرد

رسانه های چین:

 ایران و روسیه، به طور مشترک 
سوخت هسته ای تولید می کنند

احمدی نژاد با نوشــتن نامه ای به ترامپ، محافل 
سیاســی ایران را غافلگیر کرد. به ادعای روزنامه 
الحیات، این اقدام غافلگیرکننده احمدی نژاد علیه 
روحانی صورت گرفته است تا او را در سایه افزایش 

تنش میان دولت روحانی و ترامپ، به خشم آورد.
این روزنامه ســعودی مدعی شــد: با وجود اینکه 
نزاع  میان محافظه کاران و ترامپ باال گرفته است، 
احمدی نژاد به ترامپ نامه نوشــت و این در حالی 
اســت که ســپاه درباره اعمال تحریم های جدید 
توسط کاخ سفید، با دولت ترامپ وارد تنش شده 

است.

کارشناســان سیاســی بر این باورند که سفر وزیر 
خارجه عربســتان بعد از دو دهه به بغداد، نشــانگر 
طرحی ضدایرانی در عراق اســت. رای الیوم نوشت: 
بعد از اظهارات  ترامپ درباره مقابله با نفوذ ایران در 
عراق، کشــورهای عربی  فرصت را غنیمت شمرده 
و برای دور کردن عراق از ایــران و بازگرداندن آن به 
جمع کشــورهای عربی همســو با خود، وارد عمل 
شدند. این روزنامه افزود: کارشناسان می گویند که 
اینک وقت چیدن بال های ایران فرا رســیده است و 
عراق قصد دارد به عربستان نزدیک شود تا موضوع 

نفوذ ایران در بغداد را کنترل  کند.«

احمدی نژاد، روحانی را خشمگین کرد! وقت چیدن بال های ایران فرارسیده!
دیروز در مجلس، بررســی بندهایی از الیحه بودجه 
درخصوص هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی در 
دستور کار  قرار گرفت. فاطمه حسینی نماینده مردم 
تهران، درخواست حذف بندی از الیحه را مطرح کرد 
که ۱۰ درصد از منابع صندوق به عشــایر اختصاص 
می یافت که وی در نهایت منصرف شد. علی الریجانی 
رییس مجلــس، خطاب به فاطمه حســینی گفت: 
مخالفت شما با این بندها یک مقداری هم به سوابق 
قومی تان بازمی گردد )فاطمه حسینی، دختر صفدر 
حسینی رییس صندوق توسعه ملی است که با افشای 

پرونده حقوق های نجومی، از این سمت استعفا داد(.

کنایه الریجانی به دختر صفدر حسینی

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، روز 
گذشته در حاشیه بازدید از نمایشــگاه چهارمین جشنواره 
جهادگران علم و فن آوری در دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
علوم و تحقیقــات، در جمع خبرنگاران درخصوص انتشــار 
خبری مبنی بر اینکه شــما بــا عادل الجبیــر وزیر خارجه 
عربســتان در بغداد دیدار داشــته اید گفت: مــن تکذیب 
می کنم. وی درخصوص ادعای وزیر خارجه عربستان مبنی 
بر اینکه چرا در ایران اقدام تروریستی صورت نمی گیرد نیز 
اظهار داشت: عربستان و تروریســت ها در جایی می توانند 

انفجار و اقدام تروریســتی انجام دهند که پرورش یافته اند. 
شمخانی با ذکر این نکته که ایران سرزمین بیگانه ای نسبت 
به تربیت تروریســت اســت، یادآور شــد: عاوه بر این، ما 

دستگاه امنیتی هوشیار و مردم حاضر در صحنه ای داریم.
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی بــا ذکر این نکتــه که در 
بعضی از کشــورهای منطقه ای پیرامون ما، افرادی اقدامات 
تروریستی انجام می دهند که در آنجا درس خوانده و زندگی 
می کنند و از آنجا ماموریت گرفته و به جای دیگری رفته اند، 
خاطرنشــان کرد: امروز آنهــا به دلیل اختاف سیاســی با 
زاویه های کم انتقام می گیرنــد؛ ضمن اینکه مردم یکپارچه 
یا حاکمیتی نداشــته و حتی سیســتم امنیتی متناسب با 
مبارزه با تروریســم هم ندارند. آنها سیســتمی متناســب 

با جوامع آزادیخواه دارند و این، علت تفــاوت ایران با دیگر 
کشورهاست.

شمخانی:

 دیداری با جبیر نداشته ام
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پیشنهاد سردبیر:
با برندهای غیرمجاز برخورد می شود

قاب روزيادداشت

عضوکمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره 
کاهــش تعرفــه محصــوالت کشــاورزی،گفت:کاهش تعرفه 
محصوالت کشــاورزی یکی از راهــکاری دولت بــرای توازن 
نرخ در بازار به شــمار می آید،اما این راهــکار نباید تولیدکننده 
داخلی را متضررکند و این درحالی اســت که نرخ تعیین شــده 
محصوالت کشاورزی داخلی باید برطبق قدرت خرید اقتصادی 
تمام طبقات جامعه تعیین شود و درغیر این صورت بدیهی است 
که دولت برای تنظیم نرخ برنج باید سیاســتی همچون کاهش 
تعرفه واردات را در دستورکار قرار دهد.علی اکبری با بیان اینکه 
اکثریت مردم قــدرت خرید برنج ایرانــی را ندارند،تصریح کرد: 
دولت برای ایجاد توازن در بازار کاهش تعرفه محصولی همچون 
برنج را اعمال کرده اســت،اما دولت باید با اتخاذ سیاست های 
اقتصادی از متضرر شدن تولیدکننده داخلی نیز جلوگیری کند.

وی ادامه داد: دولت برای اینکه تمــام طبقات اجتماعی بتوانند 
محصوالت کشاورزی را در سفره اقتصادشان داشته باشند باید 
سیاســت هایی همچون کاهش تعرفه وارداتی را در نظر بگیرد 
تا بازار به توازن و تعادل برســد و از همین رو بــرای تنظیم بازار 
محصوالت کشــاورزی یکــی از گزینه های مهــم حضورفعال 
تعاونی های روستایی است.اکبری افزود:تعیین نرخ برنج ایرانی 
باید همراه با درنظرگرفتن حقوق تولیدکننده و مشــتری باشد؛ 
بنابراین برای تنظیم بازار باید واســطه های متعدد محصوالت 

کشاورزی درچرخه تولید حذف شوند  .

رییس جمهور عــاوه بر رونمایی از چند ســامانه نظارتی بانک 
مرکزی، اسکناس ده هزار ریالی منقش به آرامگاه حافظ را امضا 
کرد. در حاشیه مجمع امســال بانک مرکزی که دیروز با حضور 
رییس جمهور در ساختمان میرداماد برگزار شد، از چند سامانه 
نظارتی بانک مرکزی همچون نســیم، رونمایی شد. روحانی در 
حین رونمایی از اســکناس جدید ده هزار ریالی، نمونه ای از آن 

را امضا کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

 اکثريت مردم توان خريد برنج 
ايرانی را ندارند

در حاشیه مجمع بانک مرکزی؛

 امضای روحانی پای اسکناس
 ده هزار ريالی جديد نشست

همایش ملی جایــگاه زنــان در کارآفرینی و توســعه 
پایدار با رویکرد نقش زنان در تحقــق اقتصاد مقاومتی  
روز گذشــته با حضور شــهیندخت موالوردی معاون 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده در اصفهان آغاز به 
کار کرد. معرفی زنان کارآفرین و تجربیات آنان به عنوان 
الگوهای موفق در عرصــه کار و زندگی، تبادل تجربیات 
زنان کارآفرین موفق در ســطح ملی، ترویج و توســعه 
فرهنگ نقش آفرینی زنان در راستای دستیابی به توسعه 
اقتصادی و اجتماعی پایدار، اســتفاده بهینه از توانایی 
زنان در حوزه های مختلف، کمک به ایجاد شــبکه ای 
اطاعاتی و ارتباطی میان زنان کارآفرین در سطح ملی، 
منطقه ای و جهانی و ترغیب بانوان کشــور برای حضور 
در فعالیت های کارآفرینی در ســطح ملی و بین المللی 
از اهداف برپایی این همایش یک روزه عنوان شده است. 

معاون امــور بانوان اتاق بازرگانــی اصفهان، تاش برای 
شناســایی و معرفــی زنان موفــق اصفهــان و معرفی 
جایگاه آنان در توســعه و پیشــرفت اقتصاد کشور را از 
دیگر اهداف این نشســت اعام کرد. زهرا اخوان نسب 
افزود: باید مشــارکت همــه جانبه زنان بــرای افزایش 
توانمندی زیاد شود و زنان در حوزه  های تصمیم  گیری 
مشارکت بیشتری داشته باشــند. وی با بیان اینکه یکی 
از محورهای این همایش بحث اقتصاد مقاومتی اســت 
گفت: زنان طایه داران تحقق اقتصاد مقاومتی هستند و 
می توانند در مدیریت اقتصادی خانواده در بحث اقتصاد 

مقاومتی و تولید، نقش محوری داشته باشند. 
معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: 
شــهر اصفهان ظرفیــت هــای باالیــی در حوزه های 
مختلــف از جملــه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
دارد، بنابراین می تواند فرصت و بســترهای مناســبی 
 را برای حضور بیشــتر زنــان در حوزه هــای مختلف

فراهم آورد. زهرا اخوان نسب یادآوری کرد: در سال های 
اخیر نبوغ زنــان و نقش برجســته و ســازنده آنها در 
صحنه  های اقتصاد داخلی و خارجی نمایان بوده اســت 
و بر این اســاس می توان با معرفی قابلیــت های زنان و 
تجارب ارزشمند آنان در حوزه کسب و کار، جایگاه واقعی 
آنــان را تثبیت کرده و به اعتای کمــی و کیفی جامعه 

کمک کرد. 
براســاس آخریــن سرشــماری نفــوس، از جمعیت 
حدود پنج میلیــون و 200 هزار نفری اســتان اصفهان 
 حدود دو میلیــون و 560 هــزار نفر را زنان تشــکیل 

می دهند. 

با حضور معاون ريیس جمهور دراصفهان صورت گرفت:

آغاز به کار همايش ملی جايگاه 
زنان در توسعه پايدار

درشهر

جواد محمدی فشــارکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
متاسفانه بیشــتر کارگاه های صنایع دستی در حال تعطیل 
شدن هســتند، افزود: 602 مورد صنایع دستی در جهان به 
ثبت رسیده است که 196 مورد آن مربوط به اصفهان است 
و به همین دلیل اصفهان به عنوان شهر صنایع دستی به ثبت 
رسیده است. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
با بیان اینکه از یکی از واحدهــای صنفی 40 میلیون تومان 
صنایع دستی قاچاق توقیف شــد، ادامه داد: در سال جاری 
یک میلیــارد و 100 میلیون تومان کاالی صنایع دســتی 
قاچاق از میــدان نقش جهــان و خیابان هــای اطراف آن 
جمع آوری شــد که بیشــتر آنهــا از چین، ترکیــه، هند و 

پاکستان وارد شده بودند.
محمــدی فشــارکی تصریــح کرد: 

در اســتان هفت واحــد صنفی 
صنایع دســتی قاچاق دارند 

کــه ســایر واحدهــای 
صنفی صنایع دســتی 
از ایــن واحدها تغذیه 
می شــوند، به همین 
دلیل از ایــن هفت 
کتبی  تعهــد  واحد 
گرفتــه شــد کــه 
تــا 14 اســفند ماه 

نداشته  قاچاق  کاالی 
باشــند.  وی بــا بیــان 

اینکه کاالهایی را که تحت 
عنوان صنایع دستی به فروش 

می رسد اما صنایع دستی نیستند 
جمع آوری می کنیم، اضافه کرد: بازرسی 

قاچاق ویژه نوروز از واحدهای صنفی از 14 اسفندماه 
آغاز و تا 30 فروردین ماه ادامــه دارد و در این مدت یک تیم 

شش نفره در میدان نقش جهان مستقر می شوند.
 تغییر کاربری واحدهای صنفی تخلف است

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: سال 
گذشته 40 واحد صنفی در میدان نقش جهان و خیابان های 
اطــراف آن تغییر کاربــری داده بودند که به شــدت با آنها 

برخورد شــد، این رقم در نوروز سال 95 به 24 واحد صنفی 
رســید. محمدی فشــارکی با بیان اینکه گز زیر 18 درصد 
مغز ممنوع است، یادآور شــد: تمام گزهای زیر 18 درصد 
واحدهــای پایانه های مســافربری و میــدان نقش جهان 
جمع آوری شد و گزهای تولید شده بدون مجوز بهداشت نیز 

ممنوع است که آنها نیز جمع آوری می شوند.
بازرسان اتاق سلیقه ای عمل نمی کنند

وی با بیــان اینکه بازرســان اتاق اصناف ســلیقه ای عمل 
نمی کننــد، ادامــه داد: به خریــد از یک هزار تــا 10 هزار 
تومان باید فاکتــور داده شــود، خرید از 10 هــزار تومان 
به بــاال حتی اگــر مشــتری درخواســت فاکتــور نکرد 
متصدی باید فاکتــور ارائــه دهد .  مدیر بازرســی 
اصفهــان  اســتان  اصنــاف  نظــارت   و 
خاطر نشــان کرد: ســال جاری 71 
درصد بازرسی های ویژه قاچاق را 
افزایش داده ایم و در این مدت  
37 درصد آمار پرونده های 
 تشکیل شــده نیز افزایش 

یافته است.
شـــیوه  تغییر 

قاچاق میوه
محمدی فشــارکی با 
بیــان اینکه ســال 
شــته  گذ

آمار قاچاق میوه در اصفهان بــاال بود، ادامه داد: 
در حال حاضر 7 بازرس از ســاعت سه تا 11 صبح در میدان 
میوه و تره بار مستقر هستند. امسال تنها لیمو ترش قاچاق 
داشتیم، در حال حاضر روش قاچاق میوه تغییر کرده است 
به گونه ای که این افراد به واحدهای صنفی مراجعه می کنند 

و به اندازه مصرف روزانه به واحدها میوه قاچاق می فروشند.
وی با بیان اینکه از هفتم اســفندماه بازرسی از سردخانه ها 

شروع شده است، اضافه کرد:  135 بازرس به صورت رسمی 
و 101 بازرس به صورت افتخاری با ما همکاری می کنند. بر 
اساس استانداردها، هر 500 واحد صنفی نیاز به یک بازرس 
دارد و اصفهان 120 واحد صنفی دارد که بر این اساس نیاز 

به 240 بازرس رسمی  وجود دارد.
فروش کاالهای قاچاق در کانال های تلگرامی

وی با بیان اینکه تعداد فروشــگاه های مجــازی در اصفهان 
افزایش یافته اســت، تصریح کرد: 1126 فروشگاه مجازی 
در استان شناسایی شده است که 600 مورد آن در اصفهان  
اســت و بســیاری از این فروشــگاه ها بدون مجوز فعالیت 
می کنند. مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
افزود: این تعداد فروشگاه مجازی مربوط به آمار سایت های 

است  شــده  شناســایی 
و تعــداد فروشــگاه های 
مجــازی کــه از طریــق 
 ... و  اینســتا  و  تلگــرام 
فعالیت می کنند مشخص 
نیســت که در بیشتر این 
مــوارد در ایــن کانال ها 
کاالهای قاچاق و ممنوع 
محمدی  می شود.  عرضه 
فشــارکی اضافه کــرد: با 
شش فروشــگاه برند غیر 
مجاز در اصفهان برخورد 
و به آنها تذکر داده شــد و 
پایین  نیز  تابلوهایشــان 
کشــیده شــد و به آنها تا 
ســال  ماه  اردیبهشــت 
آینده فرصت داده شــد تا 
مجوزهای الزم را دریافت 

کنند.وی با اشاره به کشف 70 کیلو طای قاچاق در اصفهان 
گفت: قاچاق طا، ارز بســیاری از کشــور خارج می کند و 
همچنین موجب تعطیلی کارگاه های طا سازی می شود. 
البته بیشــتر این طاهای قاچاق دارای عیار 18 نیستند، 
ولی از مشــتری پول طای 18 عیار گرفته می شود. مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
در ســال جاری 428 هزار و 725 بازرســی در شهرستان 
اصفهان انجام شده اســت، اظهار داشت: این آمار نسبت 
به سال گذشته 27 درصد افزایش داشته است. 
محمدی فشــارکی در خصوص آمار 
پرونده های مورد بررســی که 
به تعزیرات ارجاع داده شــد، 
ادامه داد: سال جاری 4599 
پرونده بازرســی اصنــاف به 
تعزیرات ارجاع داده شد که نسبت 
به ســال گذشــته 58 درصد کاهش 
داشته اســت که  48 درصد این کاهش، مربوط به آموزش 

بازرسی های اتاق اصناف بوده است.

تمام گزهای 
زير 18 درصد 

واحدهای پايانه های 
مسافربری و 

میدان نقش جهان 
جمع آوری شد و 

گزهای تولید شده 
بدون مجوز بهداشت 

نیز ممنوع است که 
آنها نیز جمع آوری 

می شوند

مدير بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:

بابرندهایغیرمجازبرخوردمیشود
مدير بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشــاره به آمار بازرســی از اصناف ويژه نوروز از ابتدای 
اســفندماه، گفت: در اين مدت از 5826 واحد صنفی بازرســی انجام و  35 پرونده تخلف )گران فروشی( 

مربوط به صنوف پوشاک، کفش، آرايشگاه های زنانه و پارچه تشکیل شده است.

خبر

آگهیبرگزاریمناقصهعمومی

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریــق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین)ریال(برآورد)ریال(محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
عملیات اجرائی بخشی از شبکه جمع آوری فاضاب 95-4-231

شهر نجف آباد محله یزدانشهر 4)با ارزیابی کیفی(
16/315/248/742816/000/000عمرانی )اسناد خزانه(

عملیات اجرائی خطوط انفصال شبکه و خط انتقال 95-4-233
فاضاب شهر خوانسار )با ارزیابی کیفی(

11/764/921/413589/000/000عمرانی )اوراق مشارکت(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30روز شنبه به تاریخ 95/12/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/12/22

دريافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031  )داخلی  335(

نام روزنامه: زاینده رود 
تاریخ انتشار: 95/12/10

نوبت دوم
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 

)سهامی خاص(

آگهیمزایدهعمومی

ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان در نظر دارد به استناد بند ب ماده 43 و ماده 5 قانون الحاق 2 قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت، مراکز ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت منفرد یا گروهی به اشخاص 

حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت استیجاری به مدت یک سال واگذار نماید.

- هنرستان هنرهای زيبای پسران) شامل ســالن آمفی تئاتر، نگارخانه و ...( واقع در: اصفهان، خیابان 
مطهری

- سینما خمینی شهر واقع در: خمینی شهر، میدان قدس
- سینما دهاقان واقع در: دهاقان، بلوار انقاب، پشت  آموزشگاه جاوید

- سینما شهرضا واقع در: شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ، مجتمع شهید مدرس

متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید از محل، جهت دریافت اســناد و مدارک و اطاع از چگونگی 
ونحوه واگذاری از تاریخ انتشــار روزنامه به مدت 4 روز کاری از ساعت 9 لغایت 12 به محل اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسامی مراجعه و یا با شماره تماس 36302781-031 تماس حاصل نمایند.

نوبت اول
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آگهیتجدیدمناقصه
شماره95/7662/صمورخ95/12/8

روابطعمومیشرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهر

1- موضوع مناقصه: اجرای کامل زمین های ورزشــی محات ایثار یک و ایثار دو شهر جدید 
فوالدشهر از طریق تهاتر صد در صد از مبالغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده با اراضی 
یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شــهر جدید فوالدشــهر به قیمت کارشناسی روز با 

تعیین و تشخیص شرکت عمران.
2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

3- مهلت ومحل دريافت اســناد مناقصه: از تاریخ 95/12/10 تا پایان وقت اداری مورخ 
95/12/15 و از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا 
http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر- 

میدان ولی عصر، تلفن  0315-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاريخ گشــايش آن: زمان تحویل پیشنهاد 
قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 95/12/25 و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 

95/12/26 می باشد.
5- مبلغ برآورد: چهار میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و چهارصد 

و هشتاد و شش ) 4/087/142/486( ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 95 
6- میزان سپرده شرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ دویست و چهار میلیون و سیصد و 

پنجاه و هفت هزار و یکصد و بیست و چهار ) 204/357/124( ریال
 7- نوع ســپرده شــرکت در فرآينــد ارجــاع کار: 1- ضمانت نامــه بانکــی و یا 
ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران هستند، در وجه شــرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت ســه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 
2173690205004 ســیبا بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده شــرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر
8- مدارک مورد نیاز جهت دريافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفی نامه کتبی 

نماینده شرکت
تذکر: داشــتن حداقل پایه پنج در رشــته ســاختمان و ابنیه ) گواهینامه صاحیت سازمان 
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عضو هیئت علمــی بنیاد بیماری هــای نادر ایران گفــت: درمان 
بیماران نادر بسیار سخت است و هزینه های درمانشان نیز باالست. 
حمیدرضا ادراکی در نشســت خبری افزود: بیمــاران نادر در ایران 

مظلوم و معصومند.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا باید مسئله آموزش به عنوان یک موضوع 
مهم برای بیماری های نادر مدنظر باشد؛ چرا که با آموزش می توان از 
این بیماری ها پیشگیری کرد. وی ادامه داد: باید ابتدا بیماران نادر را 
شناسایی کرد. البته ٥٨ نوع بیماری نادر در ایران شناسایی شده که 

شیوع آنها در بین بیماران نادر ایران بیشتر است.
ادراکی ادامه داد: ما به دالیــل فراوان، به بســیاری از بیماران نادر 
دسترســی نداریم و براســاس آمارها 2 تا ٥ نفر در هر 10هزار نفر 
جمعیت، مبتال به بیماری نادرنــد. وی تصریح کرد: ما با این برآورد، 
انتظار داریم یک میلیون و 200 هزار بیمار نادر داشــته باشــیم اما 
تنها ٥0 هزار تن از این شمار از بنیاد بیماری های نادر ایران خدمت 
می گیرند. ادراکی ابراز امیــدواری کرد که با کمک خیران برای این 
افراد اقدامات اساسی انجام دهیم؛ البته ما هنوز نتوانسته ایم بیماران 
نادر را شناسایی کنیم؛ چرا که در زمینه شناسایی این افراد سیستم 
ارتباطی کشور بســیار ضعیف اســت. این عضو هیئت علمی بنیاد 
بیماری های نادر ایران ادامــه داد: همچنین در گزارش هایی که در 
زمینه »ام آر آی« جنین داشتیم به این واسطه توانستیم جنین ٥ تا 
6 ماهه را مورد آزمایش قرار دهیــم و از نظر بیماری های نادر مغز و 
ستون فقرات، تشخیص های الزم صورت گرفت و البته این اقدامات 

در شکم مادر و با یک کار تیمی انجام شد.
وی خاطرنشــان کرد: برای بیماران نادر کار زیادی می توان انجام 
داد اما بایدقبول کنیم که اینها امید بــه زندگی دارند و این اقدامات 
ما فعالیت های اولیه ای به شمار می آید که برای درمان این بیماران 

صورت گرفته است.
بنیاد بیماری های نادر، رفتار صدقه منشانه ندارد

زهرا ریاحی، عضو هیئت علمی بنیاد بیماری های نادر ایران نیز در 
این نشست گفت: بنیاد، زیرساخت های الزم را فراهم کرده است تا 

آسایش و آرامش به جامعه بیماران برگردانده شود.
وی تصریح کرد: این بنیاد، مرکز تشــخیص طبی پارســیان را نیز 
برای ارائه خدمات به بیماران نادر و دیگر بیماران به صورت شــبانه 
روزی درنظر گرفته اســت. وی اضافه کرد: تفــاوت ماهیتی بنیاد 
بیماری های نادر با همه »ان جی او« )ســازمان مــردم نهاد( های 
فعال در حوزه سالمت، در این است که این بنیاد رفتار صدقه منشانه 
ندارد و شــناخت بیمــار،  بیماری، پیشــگیری، کمــک، درمان و 
 کاهش میزان بروز و شــیوع بیمــاری در ایــران را از اهداف اصلی 

خود می داند.

 بسیار غافگیر خواهید شد اگر بدانید سطوح باالی اسیدهای چرب 
امگا3 که معموال به عنوان عامل خوبی برای ســالمت قلب قلمداد 
می شــود، با ریسک باالتر ســرطان پروســتات مرتبط شده است. 
درحقیقت بر اســاس تحقیقات جدید، مصرف زیاد ماهی روغنی یا 
دریافت مکمل های امگا3 برای ســالمت مردان خوب نیست. این 
تحقیقات آشــکار ســاخته اند که مردان با غلظت های خونی باالی 
اســیدهای چرب امگا3، درمعرض ریسک بیشــتر ابتال به سرطان 
پروستات قرار دارند. محققین بار دیگر نشان داده اند که استفاده از 

مکمل های تغذیه ای می تواند مضر باشد.

تشخیص بیماری نادر
با آزمایش روی جنین

 روغن امگا3 و خطرابتال به سرطان 
پروستات

دانستنیها

خواصخوراکیها

پنیر از 
دندان های شما 

محافظت می کند

 پژوهش دانشمندان آکادمی دندان پزشکی عمومی آمریکا نشان داده 
که پنیر به دلیل برخورداری از قابلیت خنثی سازی اسید پالک دندان، 
می تواند حفره های دندانی را کاهش دهد. محققان دریافتند که این 
محصول لبنی تخمیر شده، محیط دهان را قلیایی تر کرده و درنتیجه 

نیاز به درمان های دندانی را کاهش می دهد.
آنها همچنین دریافتند که پنیر یک غشای محافظ در اطراف دندان ها 
ایجاد می کند و هرچه pH سطح دندان باالتر باشد، محافظت بیشتری 
از دندان ها در برابر سایش دندانی ایجاد می شود؛ سایشی که منجر به 

ایجاد حفره در دندان ها و درنتیجه پر کردن آنها می شود.
در این پژوهش، 6٨ کودک بین 12 تا 1٥ ســال به سه گروه تقسیم 
شــدند. به یک گروه به طور روزانه پنیر چدار داده شد، به گروه بعدی 
ماست بدون شــکر و به گروه ســوم مصرف یک لیوان شیر به اضافه 
شست وشــوی دهان بعد از مصرف آنها تجویز شــد. سطح pH روی 
پالک دندان این افراد، پیش از آزمایــش و 10، 20 و 30 دقیقه پس از 

آن سنجیده شد.
در آن دسته از افرادی که از رژیم ماســت یا یک لیوان شیر برخوردار 

بودند، هیچ تغییری در سطح pH دهان دیده نشد؛ اما آن دسته از افراد 
 pH که پنیر مصرف کرده بودند، در هر بار مصرف، سطوح افزایش یافته

نمایش داده شد.
محققان بــر این باورند که خــوردن پنیر باعث افزایــش بزاق دهان 

می شود که یک راه طبیعی بدن برای تامین سطح pH سالم است.
عالوه بر آن، پنیر، نوعی ترکیبات شیمیایی آزاد می کند که می تواند 
یک الیه محافــظ روی دندان ها ایجاد کرده و به ایــن طریق، در برابر 

حمالت اسیدها به مینای دندان، از آنها محافظت کند.

- اگر می توانیــد، حلیم را در منزل و با اســتفاده از جوانه 
گندم یا حداقل گندم سبوس دار تهیه کنید.

 - حلیم مانده را مصــرف نکنید، زیرا اگــر این غذا چند 
ساعت یا چند روز بماند مواد نشاسته ای آن غیرقابل هضم 
شده و نشاســته آن به نشاســته مقاوم، تبدیل و موجب 

ناراحتی های گوارشی می شود.
-  عده ای در پخت حلیم از جوانه گندم استفاده می کنند. 
این نــوع حلیم به دلیل داشــتن جوانه گنــدم، عالوه بر 
خاصیت ســیرکنندگی باال، منبع بســیار خــوب انواع 
ویتامین ها و امالح است. از ســوی دیگر با توجه به فعل و 
انفعاالتی که طی جوانه زدن در دانه گندم اتفاق می افتد 
میزان کالری جوانه گندم به مقدار زیادی کاهش می یابد 
 که یکی از مزایای حلیم غنی شــده نسبت به حلیم های 

رایج است.
-  حلیم یک منبع عالی پروتئین بوده و از غذاهایی است 
که دیر هضم می شود. به همین علت مصرف آن در سحر 

موجب می شود تا مدت ها احساس گرسنگی نکنید.
- در هنگام افطار، حلیم را با شــکر و روغن زیاد نخورید؛ 
زیرا باعث تحریک معده، اضافه وزن و نیز عطش شــدید 
می شود. اغلب این تشــنگی را با نوشیدن مقادیر زیاد آب 
و نوشیدنی های ســرد جبران می کنند که این کار باعث 

رقیق شــدن شــیره معده و تاخیر هضم غذا می شــود و 
نتیجه آن، نفخ شکم و سایر ناراحتی های گوارشی است.

- حلیم به علت داشتن گندم و گوشت، منبع خوب آهن 
بوده و برای زنان، دختران جــوان و افرادی که درمعرض 

کم خونی هستند، توصیه می شود.
-  پس از خوردن حلیم بالفاصله دراز نکشید، زیرا این غذا 
دیر هضم است و باعث می شــود دچار سوزش و ناراحتی 

معده شوید.
- در ماه رمضان سر هر کوچه دیگ حلیم بر پا می شود، اما 
به آنان اعتماد نکنید و حلیــم را فقط از واحدهای صنفی 

مجاز به عرضه حلیم خریداری کنید.

به منظور پیشــگیری از فقر آهن، والدین به توصیه های زیر 
توجه  نمایند:

- برای شــیر خواران شــیر مادر، از 6 ماهگی و برای شــیر 
خشــک خواران از ۴ ماهگی قطره خوراکی سولفات آهن به 
مقدار 1 تا 2 قطره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن شــیرخوار 
استفاده شود. اگر وزن تولد شیرخوار از2٥00گرم کمتر باشد 
پس از اینکه وزن او به 2 برابر وزن موقع تولد رســید ) حدود 

6هفتگی ( قطره آهن شروع می شود.
– در سال اول تولد، شیر گاو به کودک داده نشود زیرا احتمال 
حساسیت مخاط روده ها به پروتئین شــیر گاو وجود دارد و 
ممکن است سبب دفع خون به صورت مخفی از طریق روده 

و مدفوع گردد.
- اضافه کردن مواد حاوی ویتامیــن C مثل آب میوه، جذب 

آهن را بیشتر می کند.
- اگر قطره آهن نیم ساعت قبل از شیر یا غذا داده شود، بهتر 
جذب می شود. قطره آهن با کلسیم مصرف نشود زیرا جذب 

آن کاهش می یابد.
- مصرف شیر خشک باید محدود به ٥00 تا 1000سی سی 
در 2۴ ســاعت شــود و میزان مصرف غذاهای غنی از آهن 

افزایش یابد.
- گاهی شیرخوار ممکن اســت قطره آهن را تحمل نکرده و 

استفراغ کند؛ در این صورت باید تعداد قطرات آهن را کم ولی 
در 2 تا 3 وعده در روز بــه او داد )در مجموع آهن مورد نیاز را 

باید دریافت کند(.
- عوارض جانبی مصــرف ترکیبات آهن را بایــد به والدین 

آموزش داد:
تهوع، استفراغ و بی اشــتهایی، مدفوع تیره رنگ، یبوست و 

رنگی شدن دندان ها
- برای پیشگیری از رنگی شدن غیر قابل برگشت دندان ها باید 
قطره آهن را عقب زبان شیر خوارچکاند تا با دندان ها تماس 
پیدا نکند و بعــد از مصرف، دندان ها یا لثه هــای کودک را با 

مسواک یا پارچه تمیز کرد.

نکاتی در رابطه با مصرف حلیم  )2(

 بر اساس تحقیقات جدید، شاید مجبور باشید بهای گزافی برای 
بی اعتنایی به کمر درد خود بپردازید. بــا وجودی که کمر درد 
مشکلی شــایع در تمامی نقاط دنیاســت، اما اخیرا دانشمندان 
هشدار داده اند که این مشکل شــایع می تواند به مرگ زودرس 

افراد منجر شود.
تحقیقات جدید نشــان داده اســت افرادی که از کمر درد رنج 
می برند، 13درصد بیش از ســایر افراد درمعرض خطر مرگ در 

سنین پایین تر هستند.
نتایج ایــن تحقیق چنین ادعا مــی کند که بســیاری از مردم 
 تصور می کنند کمر درد نمی تواند زندگــی آنها را مورد تهدید 

قرار دهد.
 اما در تحقیقات مشخص شــده ارتباط مستقیمی بین کمر درد 
و میزان مرگ و میر وجود دارد که البته دلیل آن هنوز مشخص 

نشده است.

یکی از مطالعات اخیر نشــان می دهد ســالمندانی که شب ها 
خوابی بیشتر از ۹ ســاعت دارند، ممکن است بیش از دیگران با 
خطر ابتال به زوال عقل مواجه شــوند. براساس برآورد محققان،  
خطر ابتال به زوال عقل در افرادی که اخیرا به خواب بیشتر نیاز 

پیدا کرده اند، 2/٥برابر بیشتر از دیگران است.
 حتی شــانس ابتال بــه زوال عقــل در افرادی کــه تحصیالت 
خودشان را تا قبل از دوره دبیرستان رها کرده و به طور ناگهانی 
به ۹ ساعت خواب شبانه یا بیشتر از آن نیاز پیدا کرده اند، 6 برابر 
بیشتر می شود. به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهند که 
داشــتن تحصیالت می تواند تا حدودی از افراد در مقابل ابتال به 

زوال عقل محافظت کند. 
بررســی های ایــن مطالعه حاکــی از آن هســتند کــه مغز 
 افراد نیازمند به خواب بیشــتر نیــز از نظر حجــم، کوچک تر 

می شود.

کمر درد می تواند خطر مرگ 
را افزایش دهد

خواب زیاد، مغز را کوچک 
می کند

عوارض فقر آهن درسنین کودکی)3(

سالمتکودک

اخبار یادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

اهدا کنندگان خون شادترند

 نتایج یک مطالعه نشان می دهد میزان سالمت عمومی، شادمانی 
و امید به آینده افرادی که به طور مستمر خون اهدا می کنند، باالتر 
از افرادی است که ســابقه اهدای خون ندارند. نتایج مطالعه ای که 
با همکاری 1۷11 نفر از شــهروندان تهرانی در انتقال خون استان 
تهران انجام شــد، نشان داد که میزان ســالمت عمومی، شادمانی 
و امید به آینده افرادی که به طور مســتمر خون اهدا می کنند، به 
میزان قابل توجهی باالتر از افرادی اســت که ســابقه اهدای خون 
ندارنــد. مطالعات انجام شــده روی ٨٥6 اهداکننــده و ٨٥٥ غیر 
اهداکننده خــون نشــان داد اهداکنندگان خون بــه دلیل حس 
همدلی و مشــارکت در نجات جان بیماران، نســبت به دیگر افراد 
جامعه، از شادمانی و امید به آینده بیشــتری برخوردارند. بنابراین 
گزارش اهدای خون، یکی از فعالیت های اجتماعی است که موجب 
شادکامی می شــود. شــاد بودن یکی از ضروریات زندگی انسان 
است که نه تنها بر سالمت روانی و طول عمر انسان تاثیر دارد بلکه 
عملکرد فرد را نیز بهبود می  بخشد. از دیگر نکات مثبت قابل توجه، 
تاثیر اهدای خون بر سالمت جسمانی فرد اهداکننده است. از آنجا 
که درهر بار اهدای خون، سالمت فرد اهدا کننده با سنجش میزان 
فشار خون، ضربان قلب، میزان گلبول های قرمز خون بررسی شده 
و سپس اجازه اهدا به فرد داده می شود، بســیاری از بیماری های 
فرد مانند فشار خون باال، مشــکالت خونی، ناراحتی های قلبی و... 
با همین آزمایش های ســاده قابل بررسی است. نتایج این پژوهش 
نشــان داد معاینات پیش از اهدای خون، احساس آرامش و شادی 
پس از اهدا به همراه آزمایش هــای غربالگری انجام گرفته بر خون 
های اهدایی و ارضای حس انسان دوســتی و کمــک به همنوعان، 
همگی موجب می شــود  فرد اهداکننده، از سالمت عمومی و امید 

به آینده باالتری نسبت به دیگر افراد جامعه برخوردار باشد.

تحقیقاتی از دانشــگاه بوستون نشــان می دهد که نوشیدن قهوه 
می توانــد از بروز بیماری هــای لثه، التهاب لثه و اســتخوان فک 

پیشگیری کند.
پــس از مطالعه بیــش از هزار مرد بــه مدت 30 ســال، محققان 
دریافتند کســانی که یــک فنجان یا بیشــتر قهــوه در روز می 
نوشــند، کمتر به بیماری هــای دهان و دندان مبتال می شــوند؛ 
ازجمله بیماری پریودنتال که می تواند به شــل شدن و در نهایت 
از دســت دادن دندان منجر شــود. محققــان بر ایــن باورند که 
آنتی اکسیدان های قهوه ممکن اســت از خونریزی لثه پیشگیری 

کند.
 با توجــه به مطالعــه ای در یک مجله انگلیســی، قهــوه محافظ 
دندان ها شناخته شده است و نسبت به ســایر نوشیدنی ها مانند 
نوشــابه، چای و... می تواند از دندان ها در برابر بسیاری از خطرات 

محافظت کند.

نتایج مطالعات نشان می دهد؛

اهدا کنندگان خون شادترند

استحکام دندان ها با مصرف قهوه 

دانستنیها

زیبایی

دانه های ســر سیاه یکی از شــایع ترین مشکالت پوستی 
هستند که به ویژه در منطقه T صورت انسان )پیشانی، بینی 
و چانه( پدیدار می شــوند. دانه های سر سیاه زمانی شکل 
می گیرند که منافذ پوست به واسطه تولید چربی بیش از 
اندازه، ذرات موجود در هوا و سلول های مرده که روی سطح 
پوست باقی مانده اند، مسدود می شوند.  هنگامی که منافذ 
پوست مسدود می شوند، چربی طبیعی پوست نمی تواند 
به سمت سطح جاری شود و با گذشت زمان سخت تر شده 
و به واسطه قرار گرفتن درمعرض اکسیژن، به رنگ سیاه در 
می آید.حضور این دانه های سر سیاه می تواند از نظر زیبایی 
آزاردهنده باشد؛ زیرا ظاهری چرب و پر از لکه به پوست می 
بخشد. خوشبختانه روش های طبیعی بسیاری برای مقابله 
با دانه های سر سیاه در دسترس هســتند؛ بدون اینکه به 
پوست آسیبی برســد یا نیاز به درمان های پر هزینه باشد. 
در ادامه با چند ماسک خانگی آشنا می شویم که در صورت 
استفاده منظم، به پاکســازی پوست و مقابله با این مشکل 

کمک می کنند.
ماســک آناناس عســل: ترکیب آناناس و عسل 
می توانــد گزینه درمانی خوبــی برای افزایــش طراوت و 
پاکسازی پوست باشد و با استفاده از آن می توان با دانه های 
 pH ،سر سیاه آزاردهنده نیز خداحافظی کرد. این دو ماده
طبیعی پوست را بدون ایجاد خشکی بیش از اندازه یا دیگر 
عوارض جانبی نامطلوب تنظیم می کنند. ماسک آناناس 
عسل به لطف محتوای آنتی اکسیدانی فوق العاده خود، در 

پیشگیری از پیری زودرس نیز موثر است.
مواد تشــکیل دهنده: یک بــرش آناناس،دو قاشــق 

غذاخوری عسل )٥0 گرم(
آماده سازی: مواد تشکیل دهنده ماسک را در یک مخلوط 
کن بریزید و تا زمان شــکل گیری یک ترکیب نرم، آنها را 
مخلوط کنید. محصول به دست آمده را روی مناطق تحت 
تاثیر قرار گرفته بمالید و اجازه دهیــد 1٥ تا 20 دقیقه به 
همان حالت باقی بماند؛ سپس پوست خود را بشویید. این 

کار را دو یا سه بار در هفته انجام دهید.

 فرمول طبیعی برای 
دانه های سر سیاه

تغذیه

بیش از 2۰۰ ویروس مختلف در ابتال به سرماخوردگی مسئول هستند؛ بنابراین ممکن است در طول ســال چندین بار دچار سرماخوردگی شوید. اگر به نحو مناسبی 
سرماخوردگی را درمان کنید، بیماری شما یک یا دو هفته طول خواهد کشید؛ اما اگر در رسیدگی به آن کوتاهی کنید و اشتباهاتی را مرتکب شوید، مدت زمان درمان آن 

بیشتر خواهد شد.

اشتباهاتیکهباعثبدترشدنسرماخوردگیشمامیشوند

اکنون قصد داریم به شایع ترین اشتباهاتی اشاره کنیم که 
یک فرد با مرتکب شدن آنها فرآیند درمان سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا را طوالنی تر کرده و همچنین شدت آنها را افزایش 

می دهد.
وانمود کردن به مریض نبــودن: نادیده گرفتن 
سرماخوردگی کار آسانی است؛ چون ممکن است کارهایی 
مهم تر از نشســتن در خانه و درمان سرماخوردگی خود 
داشــته باشــید. شــایع ترین اشــتباه یک فرد پس از 
سرماخوردگی این است که کارهایش را کم نکند و مراقب 

خود نباشد. 
به طورکلی، در صورت احســاس ناخوشی یا حس ابتال به 
ســرماخوردگی، در جهت رفع آن تالش کــرده و طوری 
وانمود نکنید که حال شــما خوب اســت و اصال ســرما 
نخورده اید، چون این نادیده گرفتن شما باعث بدتر شدن 
سرماخوردگی و افزایش مدت زمان فرآیند درمان می شود.

پخش کردن میکروب ها بــه اطراف: معموال از 
زمانی که در معرض ویروس سرماخوردگی قرار می گیرید 
تا زمانی که واقعا احساس مریضی به شما دست می دهد، دو 
تا سه روز طول می کشــد؛ اما گاهی ممکن است احساس 
واقعی مریضی پس از یک هفته به وجود آید. در این مدت 
ممکن است حالتان خوب باشد؛ اما درواقع سرماخوردگی 
شما در حال شکل گرفتن است. به همین دلیل هنگامی که 
احساس ناخوشی کردید، باید تالش آگاهانه ای در جهت 
کنترل میکروب هــای خود به خرج دهید. بــرای آنکه از 
سرایت ویروس سرماخوردگی به دیگران جلوگیری کنید، 
باید به هنگام عطسه و ســرفه جلوی دهان و بینی خود را 
بگیرید و غالبا دســت های خود را بشــویید. در غیر این 
صورت، ویروس سرماخوردگی شما در هوای خانه یا اداره 
پخش می شــود و دوباره به خود شــما ســرایت کرده و 

مدت زمان فرآیند درمان طوالنی تر می شود.
درمان  بــرای  آنتی بیوتیک هــا  مصــرف 
ســرماخوردگی: اگر عفونت باکتریایی داشته باشید، 
احتماال برای درمان آن بــه آنتی بیوتیک ها نیاز دارید؛ اما 
ویروس ها به آنتی بیوتیک ها واکنشی نشان نمی دهند و اگر 
بــدون ضــرورت، آنها را مصــرف کنید باعــث مقاومت 
باکتری ها به آنتی بیوتیک ها می شوید؛ بنابراین اگر مبتال به 
سرماخوردگی شــدید، برای درمان آن از آنتی بیوتیک ها 
استفاده نکنید؛ بلکه از داروهای معمول سرماخوردگی که 

به نسخه نیاز ندارند، استفاده کنید. 
عدم توجه به تامین آب بدن: وقتی که مبتال به 

سرماخوردگی می شوید، به احتمال زیاد حس و حال غذا 
خوردن و نوشــیدن نخواهید داشــت. باوجود این، برای 
درمان سرماخوردگی نوشــیدن مایعات فراوان، اهمیت 
ویژه ای دارد. خوردن ســوپ مرغ یکی از روش هایی است 
کــه بــا آن می تــوان آب بــدن را فراهــم و بــه درمان 

سرماخوردگی کمک کرد.  
نادیده گرفتن احساس خستگی: زمانی که به 
دلیل سرماخوردگی یا آنفلوآنزا حال خوبی ندارید، واقعا به 
خواب بیشــتر نیاز دارید. این خواب اضافی زمانی اهمیت 
بیشتری پیدا می کند که فرد به دلیل سرماخوردگی، تب با 
درجه پایین یا به دلیل آنفلوآنزا، تب با درجه باال داشــته 

باشد. 
خواب به بدن شــما در مبارزه با عفونــت کمک می کند. 
به طورکلی، برای درمان ســریع و بهتر سرماخوردگی یا 
آنفلوآنزا به اســتراحت زیادی نیاز دارید. گرچه شــاید به 
نظر شــما این یک حرف کلیشه ای باشــد، اما استراحت 
کافی یکی از اصلی ترین راه ها برای درمان سرماخوردگی 

و آنفلوآنزا ست.
سیگار کشیدن: دود ســیگار باعث بدتر شدن 
عالئم ســرماخوردگی، بخصوص ســرفه می شــود. با 

کشــیدن ســیگار، باعث التهــاب ریه های خود 
می شــوید و به آنها آســیب می رســانید. خود 
سرماخوردگی باعث التهاب ریه ها شده و سیگار 
کشیدن، آن را بیشــتر یا بدتر می کند. عالوه بر 
این، در صورت ابتال به سرماخوردگی باید از افراد 
ســیگاری دوری کنید تا دود سیگار آنها باعث 
بدتر شدن سرماخوردگی شما نشود. دود سیگار 
دیگر افراد نیز می تواند  مانند دود سیگار خودتان 

باعث تشدید سرماخوردگی شما شود.
احساس اســترس بیش ازاندازه: 
استرس می تواند دســتگاه ایمنی را تحت 

تاثیر قرار داده و آن را مجبور کند که سخت تر 
کار کند. در طول فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزا 

باید دستگاه ایمنی خود را قوی نگه دارید تا بتواند در 
صورت بیماری، سریع تر و بهتر بدن شما را به وضعیت 

نرمال و سالم بازگرداند. هر چه استرس شما بیشتر باشد، 
مدت زمان درمان ســرماخوردگی شما نیز بیشتر 

خواهد شد. توصیه می شود که برای بهبود سریع 

ســرماخوردگی خود با اســتفاده از تکنیک های کاهنده 
استرس، از شدت آن بکاهید. یاد بگیرید در خود آرمیدگی 
عضالنی )ریلکسیشــن( ایجاد کنید، تنفس عمیق انجام 

دهید و سایر تکنیک های آرام سازی را به کار برید.
اتــکای بیش ازانــدازه بــه درمان هــای 
ســرماخوردگی: بعضــی از داروهــای بدون نســخه 
سرماخوردگی می توانند باعث احساس بهتر شما شوند. 
برای مثال، افشــانه ها یــا قطره های ضــد احتقان بینی 
می توانند به درمان بینی گرفته ناشــی از سرماخوردگی 
کمک کنند؛ اما اســتفاده بی حد از ایــن درمان های غیر 
تجویزی می تواند تاثیر عکس داشــته باشد و باعث بدتر 
شدن عالئم سرماخوردگی شــود. در حقیقت، اگر برای 
بیش از سه تا چهار روز متوالی از افشانه ها یا قطره های ضد 
احتقان بینی استفاده کنید، غشاهای بینی شما بیشتر ورم 

خواهند کرد.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2089   | February  28   ,2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
چرا نباید تلفن همراه مان را روت کنیم؟

کافه اپهوش سنج

VRTV Video Player یک پلیر کاربردی برای ویدیو های 
سه بعدی و VR اســت که به کمک آن می توانید ویدیوهای 

واقعیت مجازی را مشاهده کنید .
این روزها نــام VR یا ویدیوهــای واقعیت مجــازی را زیاد 
می شــنویم. یکی از جذاب ترین تکنولوژی هــای جدید که 
اجرایی شــدن آن می تواند درهای جدیدی را به روی دنیای 
تکنولوژی بــاز کند  . در واقــع همان طور که از نــام واقعیت 
مجازی مشخص اســت، این پروژه قصد ارایه  و شبیه سازی 
یک فضای کامال حقیقــی را برای کاربــران دارد که به طور 
ویژه، تجربه کردن آن را به شــما پیشــنهاد می کنیم. البته 
اســتفاده از این ویدئوها نیاز به شــرایط خاصی دارد. قبل از 
هر چیز برای تماشــای این ســبک از واقعیت مجازی نیاز به 
فایل های ویدئویی به خصوصی خواهید داشــت که برای این 
امر آماده سازی شــده اند. بعد از دانلود و انتقال آن به گوشی، 
 حال به سخت افزار یعنی یک هدســت واقعیت مجازی نیاز 

خواهید داشــت که انواع و اقســام آن با قیمت های مختلف 
در بازار وجود دارند. حال کافی است گوشــی خود را در این 
هدست بگذارید و آن را مانند یک عینک به چشمان تان بزنید 
تا عالوه بر یک تجربه  جدید و فوق العاده، از تماشــای کامال 

خصوصی ویدئوها نیز بهره مند شوید.
اپلیکیشــن VRTV Video Player یــک برنامه  کاربردی 
و مناسب برای پخش ویدئوهای VR اســت که به کمک آن 
می توانید این فایل ها را به بهترین شکل ممکن مشاهده کنید. 
این اپلیکیشن که برای گوشی های اندروید منتشر شده است، 
مانند یک ویدئوپلیر عادی طراحی شــده است؛ با این تفاوت 
که از تمام فرمت ها و دستورات مربوط به فایل های سه بعدی 
پشتیبانی می کند. بدون شک این تکنولوژی آینده  روشنی در 
پیش خواهد داشــت؛ به طوری که به زودی استفاده از آن در 
صنعت های مختلف به قدری زیاد می شود که شاید یک روز 

فیلم های روز سینما را با این تکنولوژی تماشا کنیم. 
برای دانلود این اپلیکیشن که تنها در پلی استور گوگل دارای 

صد هزار دانلود است، می توانید از لینک زیر استفاده کنید.
 شــما مــی توانیــد ایــن اپلیکیشــن را از آدرس اینترنتی

 goo.gl/g7g9kc  دانلود کنید.

برنامه VRTV Video Player؛

پخش ویدئوهای واقعیت مجازی

افراد خالق فقط » راست مغز « 
نیستند

 بررسی های گذشــته حاکی از آن بود که افراد خالق 
و هنرمند راســت مغز و افــراد منطقــی و تحلیلی 
چپ مغز هســتند؟ اما آیــا واقعا مغــز دقیقا چنین 
 عملکردی دارد؟ نتایج بررســی های جدید نشــان 
 داده اســت، یک فــرد نمی تواند فقط راســت مغز 
یا چپ مغز باشد و نیمکره چپ مغز هم به افراد خالق 

کمک می کند.
 بررسی های گذشــته حاکی از آن بود که افراد خالق 
و هنرمند راســت مغز و افــراد منطقــی و تحلیلی 
چپ مغز هســتند، امــا محققــان متوجه شــدند، 
نیمکره های راست و چپ در کنار هم فعالیت دارند.

پیش از این افراد بر این باور بودند که فعالیت نیمکره 
مغزی در هنرمنــدان و ریاضیدانان متفاوت اســت.

مغز دارای دو نوع بافت است: ماده خاکستری و ماده 
ســفید. ماده خاکســتری برای پردازش اطالعات، 
کنترل عضالت و ادراک حسی اســت، در حالی که 
 ماده ســفید مسئول حمل ســیگنال های الکتریکی 
به مناطق مختلف از طریق رشته هایی به نام آکسون 
اســت. محققان در این بررســی، آکســون در 68 
شــرکت کننده را با روش MRI به نام تصویربرداری 
 diffusion tensor مــورد مطالعــه قــرار دادند 

و آزمون هایی برای میزان خالقیت در آنها انجام شد.
نتایج بررســی ها نشــان داد، اغلب گروه خالق ماده 
سفید بیشــتری در لوب فرونتال مغز نسبت به افراد 
با خالقیت کمتر دارند. این بررســی به دانش آموزان 
برای مشــاوره شــغلی مناســب بــه آنها بســیار 
کمک کننده اســت. دیوید دانســون، نویسنده این 
بررسی در دانشــگاه دوک، با همکاری پل تامپسون 
از دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی این مطالعه را انجام 
دادند. مشــاهده این الگوهای مغزی برای تشخیص 
زودهنگام بیماری آلزایمر و همچنین شرایط عصبی 
مانند زوال عقل، صرع، اســکیزوفرنی، آســیب های 
مغزی و کما بسیار مفید است. یافته های این بررسی 

در مجله Bayesian Analysis منتشر شده است.

ماه گذشته شــاهد معرفی گوشــی اندرویدی نوکیا، اسمارت 
 فون میــان رده نوکیا 6 بودیــم. اما عالقه مندان بــه برند نوکیا 
 در بســیاری از نقاط جهان با معرفی این محصول از دسترســی 
 به آن ناامید شدند؛ این گوشــی فقط در کشور چین عرضه شد 
و تا کنون نوکیا هیچ تمایلی نســبت به عرضه این اسمارت فون 

در سایر بازارها نشان نداده بود.
 اما پس از تجربه هایی بســیار مثبت در فــروش این محصول، 
به نظر می رســد کمپانی HMD Global تصمیم گرفته نوکیا 
6 را در بازارهایــی غیر از کشــور چین نیز عرضــه کند. چندی 
 ،MWC 2017 پیش، و در جریان کنفرانس مطبوعاتی نوکیا در
 این کمپانی اعالم کرد که نوکیا 6 از ســه ماهه دوم سال 2017 
در سراسر جهان در دسترس عالقه مندان خواهد بود. در ضمن 
در این مراســم نســخه ویژه ای از نوکیا 6 به رنگ مشکی براق 
همانند رنگ کلیدهای مشــکی پیانو نیز معرفی شد. نسخه پایه 
 ، Nokia 6 Arte ،نوکیا 6 به قیمت 241 دالر و نسخه ویژه آن

به قیمت 315 دالر در بازارهای جهانی عرضه خواهند شد.

قاســم خورشــیدی در نشســتی خبری خود که به مناسبت 
ســومین ســالگرد ابالغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
برگزار شد، در پاسخ به ســوالی در خصوص تغییر شیوه و شگرد 
عرضه کنندگان کاالی قاچاق و حرکت آنها به سمت عرضه این 
کاالها در بســتر اینترنت و فضای مجازی گفت که ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در ســال جاری اقداماتی را شــروع کرده که 
در ســال آینده نیز ادامه خواهد داشــت و بر طبق این اقدامات 
با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شــد اخذ نماد 
الکترونیک برای سایت هایی که مبادرت به عرضه کاال می کنند 
پیگیری شود و هیچ فروشــگاهی نتواند بدون داشتن این نماد 
اعتمــاد مبادرت بــه فعالیت کــرده و در صــورت فعالیت این 
سایت ها بدون اخذ این نماد ضابطین مربوطه نسبت به مسدود 

ساختن این سایت ها اقدام خواهند کرد. 
خورشیدی در پاســخ به ســوال یکی از خبرنگاران در خصوص 
مبــارزه با قاچــاق موبایل، از کشــف بیش از210 هــزار تلفن 
همراه قاچاق در10 ماهه نخســت امسال و افزایش20 درصدی 

کشفیات این کاال خبر داد و گفت:
طبق اعــالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 23 شــرکت اجازه 
واردات گوشــی های آیفون را دارند و تا این لحظه نیز عدد قابل 
مالحظه ای از نیاز بازار توســط این شرکت ها ثبت سفارش شده 
و این در حالی است که در ســال جاری بیشترین حجم واردات 
 تلفن همــراه مختص گوشــی های آیفون بــوده و انتظار داریم 
با اجرای طرح رجیســتری، شــاهد کاهش قابل توجه واردات 

قاچاق به کشور باشیم.

اگر CES 2017 را به خاطر داشــته باشید، قطعا به خاطر دارید 
که در آن رویداد الکسا همه جا حضور داشــت. در CES شاهد 
بودیم که دســتیار دیجیتال مجازی آمــازون تقریبا در تمامی 
 محصوالت از دســتگاه های هوشــمند گرفته تا لــوازم خانگی 
به کار رفتــه بود. این کمپانــی حاال با موتــوروال وارد همکاری 
شده تا الکسا را به اســمارت فون ها نیز وارد کند. موتوروال امروز 
تایید کرد که در ســال جاری، کاربران خواهند توانست با کمک 
الکسای آمازون نســبت به خرید موتو ماد مورد عالقه شان برای 
موتو Z خود اقدام کنند. بدین ترتیب الکسا به اسمارت فون های 

موتوروال وارد خواهد شد.
در جریان کنفرانس مطبوعاتی موتــوروال، جان کرک از آمازون 
به روی صحنه آمد و تایید کرد که آمــازون با کمپانی موتوروال 
وارد همکاری شــده اســت. او همچنین ویدئویــی مفهومی را 
نمایش داد که یک اســمارت فون موتوروال را نشان می داد که 
 به یک مــاد بلندگــوی Harman Kardon متصل شــده که 

از الکسای آمازون نیز برخوردار است.
  بدین ترتیــب موتو مادهــا به کاربــران اجازه مــی دهند که 
به تمام امکانات دســتگاه هــای مجهز به الکســا مانند آمازون 
اکو دسترسی داشته باشــند. این قابلیت ها شامل دسترسی به 
 اخبار، درخواست ســرویس های حمل و نقل مانند اوبر، کنترل 
دستگاه های هوشمند منزل مانند ترموستات و چراغ ها، تنظیم 

یادآور و فهرست خرید و بسیاری دیگر خواهد بود.
 موتــوروال نیــز تاییــد کــرد کــه در ســال جــاری الکســا 
 به اســمارت فون هــای موتوروال افــزوده می شــود و کاربران 
 می توانند به این دســتیار شــخصی دیجیتال حتی بدون نیاز 

به آنالک کردن گوشی شان دسترسی داشته باشند.

همان طور که پیش بینی می شــد سامسونگ نمایشگاه موبایل 
 Galaxy Tab S3 بارســلون را برای معرفی محصوالتی مثــل
و Galaxy Book در نظــر گرفت و گلکســی اس 8 را در این 
نمایشگاه رونمایی نکرد. اما خوشــبختانه به شکل رسمی اعالم 
شد که پرچمدار جدید 9 فروردین در نیویورک معرفی می شود.

 این همــان تاریخی اســت که در شــایعات مختلــف به گوش 
 می رســید، برای همین می توان مشــخصات دســتگاه را هم 
تا حدی بر اساس شــایعات تخمین زد، از جمله صفحه نمایش 
کم حاشیه و دکمه هوم مجازی تعبیه شده در نمایشگر به جای 
دکمه فیزیکی فعلی. شــرکت کره ای عالوه بــر این اعالم کرد 
 پرچمــدار بعدی خود را، همــراه با هدفون هــای AKG عرضه 
 می کنــد، موضوعی کــه شــنیدن آن پس از خرید شــرکت

Harman ) مالک AKG ( به دست سامسونگ تعجب چندانی 
در پی ندارد.

عرضه جهانی نوکیا 6 آغاز می شود

آیفون، در صدر واردات موبایل 
به کشور قرار دارد

موتوروال و آمازون، الکسا را 
به اسمارت فون ها می آورند

سامسونگ، 9 فروردین 
گلکسی اس 8 را رونمایی می کند 

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2089
دو تا مرد نســبت به هم، خواهر زاده و دایي هســتند. 
یعني اولي دایي و دومي خواهر زاده او هســت، دومي 

نیز دایي اولي و خواهرزاده او هست. 
چطوری یک همچنیــن چیزي  ممکن اســت اتفاق 

بیفتد؟ اصال میشه؟

جواب معمای  2088 
کســی که اون جا گفته بود که دروغگوســت؛ دروغگو 
بوده اســت به این دلیل که هیچ گاه کسی نمی گوید 
من دروغگو هســتم. نکته قابل توجه این جاســت که 
کســی که دروغگو باشد ســعی می کند که دیگران را 
نیز دروغگو جلــوه دهد و همچنین خود را راســتگو... 
بنابراین آن کســی که گفته اســت که راستگوســت 

خودش راستگو بوده است.

لطفا جواب معماهای طرح شــده 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

با معرفی پرچمدار تازه جی 6، ال جی تا حدی سنت شکنی کرد و از عرضه 
 موبایلی با باتــری قابل تعویض فاصلــه گرفت و در عین حال به اســتفاده 

از مواد با کیفیت فلزی و شیشه ای روی آورد.
جی 6 بدون شــک یکی از زیباترین موبایل های ســری G کمپانی کره ای 
است که با نمایشــگر 5/7 اینچی و پشــتیبانی از دالبی ویژن و نسبت ابعاد 

نمایشگر 2:1، می تواند برای سال ها جذابیت خود را حفظ کند.
 گذشــته از مشــخصات ســخت افزاری جی 6 و دالیلی که سبب می شود 
هر کاربری نسبت به خریدش ترغیب شود، پرچمدار تازه ال جی قرار است 
 از روز 2 الی 9 مارس ) 12 الی 19 اســفندماه امســال ( بــرای پیش خرید 
در دسترس قرار گیرد و عرضه آن از روز20 اسفندماه در سراسر جهان آغاز 
می شود. با وجود مشخص شدن زمان عرضه ال جی جی 6، کره ای ها هنوز 
به صورت دقیق صحبتی درباره قیمت این پرچمدار به میان نیاورده اند، اما 
می توان حدس زد که دســتگاه با قیمتی بین 649 الی 699 دالر به دست 

مشتریان خواهد رسید.

ال جی و هوآوی پرچمــداران هیجان انگیزی را در کنگــره جهانی موبایل 
2017 معرفی کردند، اما هیچ یک نمی توانند قابلیتی مشــابه » گیگابیت 
 فون « رونمایی شــده از ســوی ZTE را ارایه دهند؛ یعنــی قابلیت دانلود 
با سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه. کمپانی ZTE گیگابیت فون را اسمارت فونی 
» با نگاهی به آینده « می خواند. این موبایل مفهومی برای نمایش ســرعت 
بســیار باالی آپلود و دانلود، هنگامی که شبکه های 5G شروع به کار کنند، 
ساخته شده اند. البته باید به خاطر داشــت که درباره آینده ای دور صحبت 
نمی کنیم و کمپانی های مختلف نظیر ورایزن مشغول آزمایش شبکه های 
 5G خود هستند. چیپســت اســنپدراگون 835 کوالکام، سوخت رسانی 
 X16 LTE به گیگابیت فون را برعهده دارد که خود از مودم اســنپدراگون
بهره می گیرد. این مودم به همراه تکنولوژی آنتن 4x4 MIMO و بســامد 
QAM-256 می تواند به ســرعت 1 گیگابیت بر ثانیه دست پیدا کند؛ باید 
توجه داشت که این ســرعت به صورت تئوری به دست نیامده و همین حاال 

ZTE در بارسلونا مشغول نمایش چنین سرعت خارق العاده ای است.

 LG G6 در چه تاریخی و با چه قیمتی
عرضه می شود؟

نخستین موبایل جهان 
با سرعت دانلود 1 گیگابیت بر ثانیه

رونمایی سامسونگ 
Gear VR از هدست واقعیت مجازی

مدتی قبل شــایعاتی مبنی بر ارایه  نســل جدید هدست های واقعیت 
مجازی از سوی سامســونگ در رویداد MWC 2017 منتشر شد، اما 
اکنون این هدست که تفاوت هایی با مدل  قبلی خود دارد، رسما در این 
رویداد معرفی شدند. هدست جدید دارای کنترلر بیسیم همراه بوده که 
به آنچه قبال در هدســت واقعیت مجازی Daydream View گوگل 
دیده ایم، شباهت زیادی دارد. کمپانی سامسونگ کنترلر بیسیم را برای 
 Gear VR همراهی با آکیولس طراحی کرده اســت. از این رو کاربران
کنترل گسترده تری بر ویژگی های مختلف این هدست خواهند داشت. 
 microUSB و USB Type-C گیر وی آر جدیــد دارای پورت هــای
است، این موضوع بدان معنی است که با ســری گلکسی اس 6، اس 7، 
نوت 5 و گلکسی اس 8 سازگار خواهد بود. مانند نسل قبلی هدست های 
گیر وی آر، هدست جدید نیز از لنزهای 42 میلیمتری با زاویه دید 101 
درجه برخوردار است. سامسونگ وعده  عرضه  آن را در سه ماهه دوم سال 

جاری میالدی و با قیمتی معادل 99 دالر داده است.

روت کردن تلفن همراه به معنی دسترســی کامل و بدون 
محدودیــت به تمامی قســمت های تلفن همــراه و فاش 
شــدن قســمت های پنهان آن اســت. این کار جدای از 
 محاسنی که به گفته برخی از کاربران دارد می تواند اثرات 

جبران ناپذیری را بر روی گوشی هوشمندتان بگذارد.
1- انقضای گارانتی تلفن همراه

روت کردن موجب می شــود تا گارانتی تلفن همراه شــما 
باطل شــود. فرآیند روت دقیقا بر ضد قوانین شرکت های 
ســازنده تلفن همراه اســت بنابراین اگر می خواهید تلفن 
همراه تان تحت گارانتی شــرکت باقی بمانــد باید از روت 
کردن آن اجتناب کنید؛ چراکه در غیر این صورت گارانتی 

به طور کامل از بین می رود.
2- روت، تلفــن همراه تان را تبدیــل به یک آجر 

می کند!
 هنگامی که شــما تلفــن همراه تــان را روت مــی کنید 
در واقع آن را به یک تکه آجر تبدیل کرده اید. می پرســید 
چرا؟ از آنجایی که انجام این کار به دانش کافی و اطالعات 
کامپیوتری نیاز دارد و شــما باید برای انجام این کار دقیقا 
دنبال روش خاص برای مدل گوشــی خودتــان بگردید، 
گاهی ممکن است حین روت کردن، دستگاه از کار بیافتد 

و فرآیند بوت شدن را متوقف کرده؛ حالتی که در اصطالح 
به آن Bricking می گویند. با کمی تامل می توان دریافت 
که بهتر است تلفن همراه تان را به خاطر دسترسی بیشتر 

به قسمت های مختلف تبدیل به یک شی بی ارزش نکنید.
3- وارد شدن آسیب های غیرقابل برگشت

روت کردن آســیب های جبــران ناپذیری را به گوشــی 
وارد مــی کند و این امر مــی تواند تا جایــی پیش رود که 
شــما را وادار به تعویض گوشــی یا پرداخــت هزینه های 
هنگفت جهت تعمیــر آن کند. البته باید بــه این نکته هم 
توجه کرد که شاید هیچ گاه تلفن همراه تان پس از تعمیر 
ماننــد روز اول کار نکند! بــا روت کردن سیســتم عامل، 
 شــما می توانیــد بــه فایل های سیســتمی دسترســی 
داشــته باشــید و این امر امنیت دستگاه شــما را کاهش 
می دهــد و به دنبــال آن بدافزارهــا راحت تر از گذشــته 
 فعالیت های مخرب خــود را انجام می دهنــد و به راحتی 
به تمام بخش های سیستم عامل دسترسی پیدا می کنند. 
 با تمام ایــن احوال اگر تلفــن همراه تــان را روت کردید، 
بهتر است برای جبران امنیت از دست رفته از نرم افزارهای 

امنیتی و ویروس یاب ها کمک بگیرید.
4- کاهش عملکرد باتری تلفن همراه

اگر مصمم هستید تلفن همراه تان را روت کنید باید از این 
نکته نیز باخبر باشــید. یکی دیگر از مشکالتی که ممکن 
است با انجام این کار به وجود آید این است که باتری تلفن 
همراه تان دیگر مثل ســابق به خوبی عمــل نکند. این کار 
می تواند به ســرعت عملکرد باتری را تحت تاثیر قرار دهد.  
توسعه دهندگان تلفن همراه، عمر باتری را بر اساس میزان 
سطح دسترسی تعریف شده کاربر به قسمت های مختلف 
 گوشــی البته بدون در نظــر گرفتن فرآینــد روت تعیین 
کرده اند بنابراین با انجام این کار شــما با کارآیی بد باتری 

مواجه خواهید شد.
 5- کاهــش کارایـــی 

تلفن همراه
جــدای از دالیل ذکر شــده 
برای انجام ندادن روت ) وارد 
شدن آســیب های غیرقابل 
شــدن  منقضی  برگشــت، 
گارانتــی و... (، یکی دیگر از 
مشــکالتی که این کار برای 
شــما به وجود می آورد این 
است که ممکن است کارایی 
تلفن همراه تــان بر اثر انجام 
این کار به شدت کاهش پیدا 
کرده و شما مجبور باشید با 
دستگاهی کار کنید که مدام 
هنگ می کند و قادر به انجام 

خواسته های شما نیست.
6- حــذف فایــل های 
دلیل  بــه  سیســتمی 

افزایش خطای کاربر
از آنجایی که با روت کردن، دستگاه شما به تمام بخش های 
سیســتم عامل از جمله فایل های سیســتمی دسترسی 
خواهید داشت اگر به اشتباه فایل سیستمی را حذف یا آن 
را با تنظیمات نادرســتی ویرایش کنید این احتمال وجود 
 دارد که سیســتم عامل دســتگاه به درســتی عمل نکرده 
یا حتی بوت نشــود! برای جبران این مشــکل هم مجبور 
 خواهید بــود مجددا سیســتم عامــل را بــر روی تلفن 

همراه تان نصب کنید.
7- عدم دریافت پیام های به روزرســانی خودکار 

سیستم عامل
احتمال آن وجــود دارد که پــس از انجام ایــن کار دیگر 
پیام های به روزرســانی خــودکار سیســتم عامــل را از 
طریق شــبکه وای فای نگیرید. گفتنی اســت؛ می توانید 
 آپدیت ها را به صورت دســتی و از طریــق گرفتن فایل ها 
 و فلش کــردن روی تلفن همــراه تان نصــب کنید. حال 
 با توجه به نکات گفته شــده به نظر می رســد دسترســی 
بی چون و چرا و نامحدود به تمامی قســمت های گوشــی 
 به آســیب دیدن و بعضا تعویض آن نمــی ارزد پس بهتر

تصمیم بگیریم.

چرا نباید تلفن همراه مان را
روت کنیم؟

 با کمی تامل 
می توان دریافت 

که بهتر است 
 تلفن 

 همراه تان را 
به خاطر 

دسترسی  بیشتر 
به قسمت های 
مختلف  تبدیل

 به یک شی 
بی ارزش نکنید

در این گزارش با ذکر 7 دلیل به شما می گوییم که چرا نباید تلفن همراه تان را روت کنید.
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پیشنهاد سر دبیر: 
شب »مهتاب« ی هالیوود

اخبار فرهنگی

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفــت: در این 
ســال ها در حوزه هنر اساســا ضعیف عمل کردیم؛ وقتی اسمی 
از هنر شــرق می آید همه چین را در نظر می آورند در حالی که 
ما هنرمندان الیقی در حوزه های مختلف هنر داریم که نامشان 
می تواند بر سر زبان ها باشد. علی مرادخانی در مراسم اختتامیه 
نخستین دوســاالنه ملی هنر توحیدی خوشنویسی اظهار کرد: 
امیدواریم این جشــنواره ادامه پیدا کند اما برای ادامه نیاز است 
جدیت اجرایی برای این کار داشته باشــیم و از امروز دبیرخانه 
این جشــنواره را راه اندازی کنیم. وی افزود: لزوما از یک جهت 
بــه برنامه هایی مثل این جشــنواره نگاه نمی کنیــم، ما در این 
ســال ها در حوزه هنر اساســا ضعیف عمل کردیم؛ وقتی اسمی 
از هنر شــرق می آید همه چین را در نظر می آورند در حالی که 
ما هنرمندان الیقی در حوزه های مختلف هنر داریم که نامشان 

می تواند بر سر زبان ها باشد.
وی عنوان کرد: اصفهان صاحب مکتب اســت، وقتی در آوازها 
 به مکتب اصفهان می رسیم تاکیدات اساسی اصفهان بر درست

 ادا کردن و گم نشدن کام را مشاهده می کنیم.

جشنواره اســتانی فیلم کوتاه 180 ثانیه ای با محوریت »کارآفرینی 
و مدیریت کســب و کار« به عنوان مهم ترین رویداد ســینمایی با 
محوریت ترویج اهمیت مهارت های کار و کسب استان با شعار »هر 

شهروند یک مهارت« برگزار می شود.
جشنواره اســتانی فیلم کوتاه 180 ثانیه ای با محوریت »کارآفرینی 
و مدیریت کســب و کار« به عنوان مهم ترین رویداد ســینمایی با 
محوریت ترویج اهمیت مهارت های کار و کســب توسط  اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان برگزار می شود. از اهداف اصلی 
این جشنواره، تشــویق جوانان به توسعه خاقانه استعدادهای خود 
برای استفاده بهتر از فناوری های نوین، نشر ارزش های کارآفرینی و 
مهارت کسب و کار از طریق تصویر، برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
و بازارچه های فروش محصوالت و ارائه خدمات در زمینه کارآفرینی، 
ارزش آفرینی و توسعه مهارت کسب و کار بین افراد به ویژه صاحبان 

کسب وکارها و کارآفرینان بوده است.
عاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند فیلم های کوتاه 
180 ثانیه ای خود را با موضوع کارآفرینی و مدیریت کســب و کار 
تا پایان خردادماه 96 به آدرس http://maharatfilm.ir ارســال 

کنند.

برنامه»دلنوازان«  ویژه اهالی موســیقی از ســوی دفتر تخصصی 
موسیقی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برنامه ریزی 
شده است. رییس هنرسرای خورشید با بیان این مطلب گفت: برنامه 
دلنوازان هر ماه و به منظور حمایت و کشف استعدادهای موسیقی 
در حال برگزاری است. منصور قربانی اظهار داشت: دفتر تخصصی 
موسیقی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با برگزاری 
برنامه دلنوازان، هر ماه به معرفی یک ســاز با هدف آشنایی گوش 
شــنونده با تک نوازی ها و یا صدای خواننده می پردازد. وی افزود: 
قهرمان بهامیریان، احسان حسینی، کاوه معتمدیان، نوید مظاهری، 
بهنام قاضی، سهند اقدامیان، چکاد فشارکی، ذبیح ا... وحید، مهرزاد 
اعظمی کیا، مجید مظاهری و ســیاوش ولی پور از جمله استادان 

کمانچه هستند که در این برنامه هنرنمایی می کنند.

 32 سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور 
در قالب طرح »کانون نمایش« و پیش از شــروع دهمین جشنواره 

بین المللی پویانمایی تهران تجهیز شدند.
پیش از شروع دهمین جشــنواره بین المللی پویانمایی تهران، 32 
سالن در سراسر کشور از 15 آبان سال جاری فعال و تجهیز شده اند. 
هدف از تجهیز این ســالن ها حمایت از تولید و اکــران فیلم های 
کودک و نمایش فیلم های دیگر تهیه کنندگان ســینما در طول 
سال است. امسال طرح نمایش فیلم های مناسب برای عاقه مندان 
با عنوان »کانون نمایش« بر اساس سیاست اعام شده کانون برای 
پاســخ گویی به نیازهای فرهنگی مخاطبان کــودک و نوجوان در 
دستور کار قرار گرفته است. اجرای این طرح ملی در عین حال این 
امکان را فراهم کرده است که مخاطبان دهمین جشنواره بین المللی 
پویانمایی نیز فیلم های جشــنواره را در سالن های سینمای کانون 
شهرهای خود در 31 استان ببینند. در این طرح فیلم های سینمایی 
و بسته هایی از فیلم های کوتاه و بلند پویانمایی نمایش داده می شود.

دهمین جشــنواره بین المللی پویانمایی تهران از 15 تا 19 اسفند 
در تهران و 32 ســالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 

سراسر کشور برگزار می شود.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

در مکتب اصفهان، گم نمی شویم

تقدیر از کمانچه نوازان در ویژه 
برنامه »دلنوازان«

نمایش فیلم های جشنواره پویانمایی 
در سالن های کانون سراسر کشور

چـهره

فیلم برداری بخش ایران جدیدترین اثر بلند سینمایی 
علی ژکان به پایان رسید.

علی ژکان کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت 
ســاخت »اولین امضا برای رعنا« گفــت: فیلم برداری 
بخش ایران که حدود هشتاد درصد بود، به پایان رسید و 
سفری به ترکیه برای تصویربرداری بخش های باقیمانده 
خواهیم داشت. وی درباره انجام تدوین و دیگر کارهای 
فنی فیلمش عنوان کرد: در مورد تدوین، موســیقی و 
صداگذاری به افرادی فکر کردیم که هنوز قطعی نشده 
و در خبرهای بعدی اعام خواهیم کرد. این کارگردان از 
حضور »اولین امضا برای رعنا« در جشنواره سی و ششم 
فیلم فجر اظهار داشت: بســتگی به وضعیت و شرایط 
اکران موجود در آن برهه زمانــی دارد اما اگر همه کارها 
طبق برنامه پیش برود، فیلم را به جشــنواره فیلم فجر 

خواهیم داد.
ژکان در پاسخ به این ســوال که در فیلم جدیدش چه 
طیفــی از مخاطبان را هــدف قــرار داده، تصریح کرد: 
این فیلم کــه موضوع آن به روابط خانوادگی و مســائل 
 حواشی آن توجه دارد طبقه متوســط جامعه را هدف 

قرار داده است.

ادامه فیلم برداری »اولین امضا 
برای رعنا« در ترکیه

هشتاد و نهمین مراسم اسکار بامداد 
دیروزدردالبی تئاتــر هالیوود برگزار 
شد. یک اســکار حواشــی جالب که کمی هم رنگ و بوی 
سیاسی گرفت به ویژه وقتی »انوشه انصاری« به نمایندگی 
از »اصغر فرهادی« روی ســن رفــت تا جایــزه بهترین 
فیلم غیرانگلیســی زبان را دریافت کنــد و بیانیه فرهادی 
را خواند. بیانیه ای که در آن اشــاره شــده بود که به علت 
فرمان ضدمهاجرتــی ترامپ، کارگردان فیلم، نتوانســته 
 به آمریکا ســفر کنــد. اجرای مراســم با جیمــی کیمل 

بود. 
داوری های هالیــوود معموال خیلی پیچیده و پراز پشــت 
پرده های مختلف نیست)!( جوایز روی صحنه ممکن است 
عوض شوند ولی پشت صحنه عوض نمی شوند! از مدت ها 
قبل، بسیاری از منتقدان سینما، شانس های اصلی اسکار 
امســال را برای فیلم هایی چون »الاللنــد«، »مهتاب«، 
»منچستر کناردریا« و »شیر« درنظر گرفته بودند. آنچه در 
نهایت رخ داد، با آن چه سینمایی ها پیش بینی می کردند، 
در تضاد چندانی نبود. فیلم »مهتاب« ســه جایزه بهترین 
فیلم، مکمل مرد و فیلم نامه اقتباســی را از آن خود کرد و 

»الاللند« هم اکثر جوایز این دوره را درو کرد! 
مراسم اســکار ســال 201۷ در حالی تمام شــد که این 
مراســم دارای حاشــیه های عجیب و بامــزه ای بود که 
مهم ترین آن هــم این بود که نــام فیلم برنده اســکار به 
اشــتباه اعام و جایزه اول به فیلم »الال لند« رســید ولی 
دقیقه ای بعد گفتند پاکت اشــتباهی باز شده است یعنی 
در حالی که فیلم »مهتــاب« برنده اصلی اســکار 201۷ 
 بود، وارن بیتی اســم »الاللند« را به عنــوان برنده اعام 

کرد.
در کنار چنین اتفاق نادری، اهدای مراســم امسال نشان 

داد هالیوود تا چه حد هنوز مخالف ترامپ و سیاســت های 
اوســت و برندگان و اهداکننــدگان جوایــز از زمان خود 
بیشترین استفاده را کردند تا صدای خود را به گوش جهان 
برســانند و بگویند سیاســت های ترامپ را قبول ندارند. 
آنها نشــان دادند مخالف سیاســت های رییس جمهوری 
برای مخالفت با مســلمان ها هســتند و با ســاخت دیوار 
مرزی در مکزیک مخالفند و در کل مخالف سیاســت های 

دست راستی ها هستند.

بهترین فیلم نامه اقتباسی
»مهتاب« )برنده(

»ورود«، »حصارها«، »چهره های پنهان«، »شیر«

بهترین فیلم نامه غیراقتباسی )اصلی(
»منچستر کنار دریا« )برنده(

 »اگر ســنگ ببارد«، »الال لند«، »خرچنگ«، »زنان قرن 
بیستم«

بهترین مستند بلند
»اُ.جی» ساخت آمریکا«  )برنده(

»آتش در دریــا«، »من ســیاه تــو نیســتم«، »زندگی 
انیمیشن«، »سیزدهمین«

بهترین موسیقی متن
»الال لند« )برنده(

 »جکی«، »شیر«، »مهتاب«، »مسافران«

بهترین ترانه غیراقتباسی
»آزمون بازیگری« از فیلم »الال لند« )برنده(

»نمــی توانــم احســاس را متوقــف کنــم« از  فیلــم 

»ترول ها«،»شــهر ســتاره ها« از فیلم »الال لنــد« برنده 
اسکار،»صندلی خالی« از فیلم »داستان جیمز فولی«،»تا 

کجا بروم« از فیلم »موانا«

 بهترین فیلم برداری
»الال لند«)برنده(

»مهتــاب«،  »شــیر«،  »ورود«، 
»سکوت«

 بهترین طراحی لباس
شگفت انگیز  »هیوالهای 

و زیستگاه آنها« )برنده(
»فلورنس  »متفقیــن«، 
فاستر جنکینز«، »جکی«، 

»الال لند«

 بهترین چهره آرایی
»جوخه انتحار« )برنده(

»مــردی به نام اُو«، »آن ســوی 
سفر ستاره ای«

بهترین صداگذاری
»ستیغ اره ای« )برنده(

 13« وان«،  »روگ  لنــد«،  »الال 
ساعت«،»ورود«

 بهترین جلوه های ویژه بصری
»کتاب جنگل« )برنده(
»دیپ واتر هاریزون«، 

»دکتر استرنج«، 
»کوبو و دو رشته«، 

»روگ وان: 
 داســتانی از جنگ

 ستارگان«

الاللند جوایز را درو کرد؛

شب »مهتاب« ی هالیوود

سینما

 بهترین فیلم بلند

کاندیدا:
»ورود«، »حصارها«، »ســتیغ اره ای«، »اگر سنگ 
ببارد«، »چهره های پنهان«، »شــیر«، »منچســتر 

کنار دریا«، »الاللند«

برنده:
»مهتاب«

بهترین کارگردانی

کاندیدا:
 »بــری جنکینــز« )مهتــاب(، »کنــت لونرگان« 
)منچستر کنار دریا(، »دنیس ویلنوو« )ورود(، »مل 

گیبسون« )ستیغ  اره ای(

برنده:
»دمین شزل«

 )الال لند(

بهترین بازیگر نقش اول مرد

کاندیدا:
 »اندرو گارفیلد« )ستیغ اره ای(، »رایان گاسلینگ« 
)الال لند(، »ویگو مورتنسن« )کاپیتان فنتستیک(، 

»دنزل واشنگتن« )حصارها(

برنده:
»کیسی افلک«

 )منچستر کنار دریا(

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

کاندیدا:
 »مایکل شــنن« )حیوانات شــبانه(، »هیو گرانت« 
)فلورنس فاستر جنکینز(، »لوکاس هج« )منچستر 

کنار دریا(، »دو پتال« )شیر(

برنده:
»ماهرشاال علی« 

)مهتاب(

بهترین بازیگر نقش اول زن

کاندیدا:
 »ایزابل هوپر« )او(، »روث نگا« )دوســت داشتن(، 
»ناتالــی پورتمــن« )جکــی(، »مریل اســتریپ« 

)فلورنس فاستر جنکینز(

برنده:
»اما استون« 

 )الال لند(

بهترین فیلم غیرانگلیسی

کاندیدا:
 »تونی اردمن« )آلمان(، »تنا« )اســترالیا(، 
»مردی به نام اُو« )ســوئد(، ســرزمین من 

)دانمارک(

برنده:
»فروشنده« )ایران(

فروشنده؛ فریاد همبستگی علیه ترامپ!

با محوریت »کارآفرینی و مدیریت کسب و کار« برگزار می شود؛

 جشنواره استانی فیلم کوتاه 
180 ثانیه ای کسب و کار

مدیر اجرایــی امــام زاده زینب)س( بنت موســی بن 
جعفر)ع(اصفهان گفت:مراســم ســوگواری شــهادت 
مظلومانه حضــرت فاطمه زهــرا)س( در مرکز آموزش 
حرم مطهر حضرت زینب)س( بنت موسی بن جعفر )ع( 

اصفهان برگزار شد. 
  بهزاد صبری اظهار داشــت: همچنین در این مراســم 
ره آموزان مرکز آموزش حرم مطهر حضرت زینب)س( 
بنت موســی بن جعفــر )ع( نیز حضور داشــتند. مدیر 
اجرایی امام زاده زینب)س( بنت موســی بن جعفر)ع(

اصفهان ادامه داد: پس از تــاوت آیاتی از کام ا... مجید 
و اجرای گروه تواشیح توسط دختران سادات، کربایی 
مجتبی سعادت به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت. 

برپایی مراسم سوگواری فاطمی 
در حرم زینبیه اصفهان

ششمین نشست از مجموعه نشست های »زن و سینما« 
امروز در نگارســتان امام خمینی)ره( برگزار می شــود.

در این برنامه فیلم مســتند »آن سوی بزرگراه« ساخته 
»ناهید رضایی« نمایش داده می شــود و بعــد از آن با 

حضور دکتر مریم قاسمی مورد نقد و بررسی قرار خواهد 
گرفت. ششــمین برنامه از مجموعــه برنامه های»زن و 
سینما« به همت دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان و خانه مستند اصفهان امروز 
برگزار می شــود. مستند »آن ســوی بزرگراه«روایتگر 
تاش و تمایل ســاکنان یکی از محات قدیمی تهران 
برای زیستی بهتر، پس از گذشــتن بزرگراه نواب از دل 

محله آنان است.

اکران »آن سوی بزرگراه« در 
نگارستان امام خمینی)ره(

کانون عکس انجمن ســینمای جوانان اصفهان در سلســله 
نشست های بررسی آثار اعضای قدیمی خود با عنوان »اعترافات 
هنرمند« به بررسی مجموعه آثار و نمایشگاه های انفرادی )از 
کتابخانه مرکزی اصفهان تا گالری گلستان تهران(حامد قصری 
می پردازد. این عکاس  نخستین داستان خود را در 14 سالگی 
در کیهان بچه ها به چاپ رساند و این سیر تجربه گرایی  در هنر 
همواره در نوشته ها، عکس ها،گفت وگوها و فیلم های مستند  او 

بوده است.
متن زیر بخشی از یادداشــتی از »محمدرحیم اخوت« برای 
مجموعه»گذر بی وقفه  زمان«اســت که در گالری گلستان به 
نمایش درآمد: تا آنجا که می دانیم تنها انسان است که درکی 
از گذر بی وقفه  زمان دارد و »زندگی« را رویدادی می بیند که از 

»گذشته« روییده و رو به سوی »آینده« جاری است.
من ازآنجاکه ذهنی داستان پرداز دارم، از برخی از این عکس ها 
داستان پردازی می کنم. داســتانی که بیشتر از حواشی مایه 
می گیرد تا از متن. پیداست که هر عکسی، همچون هر نقاشی 
و یا هر شعری، چنین قابلیتی ندارد. مصداق همان که حافظ 
فرمود:»گوهر پاک بباید که شود قابل فیض/ ورنه هر سنگ و 
ِگلی لؤلؤ و مرجان نشود« به این ترتیب، از هر عکسی- یا از برخی 

از آنها- می توان داستانی یا داستان هایی پرداخت... .

چهار ســال پیش زنده یاد »زاون قوکاسیان« در یادداشتی بر 
مجموعه »نقطه« حامد قصری  می نویســد:»حامد قصری 
را همیشــه با داستان هایش می شــناختم؛ داستان هایی که 
شاخصه های روایت های ماندگار را دارا بوده اند اما او را به عنوان 
عکاس نخستین بار با عکس هایی که از هنرمندان گرفته بود، 
شناختم. بعدها عکس هایی با تکنیک های مختلف را هم از او 
دیدم.ترکیب بندی در همه حال برایش دارای اهمیت بوده است 
و به رنگ اهمیت خاصی می دهد. مجموعه ای را که مشاهده 
می کنید با نوآوری بیشتری نسبت به کارهای قبلی اش ارائه داده 
است و همان طور  که از اسم نمایشگاه مشخص است با »نقطه« 
آغاز شده است و عکس ها فضای نقطه را  به خط برده است. این 
تنها مجموعه ای است که از او سیاه وسفید دیده ام و تحت هیچ 
شرایطی نخواسته است خاکستری ببیند. همه چیز را یا سیاه 
مطلق دیده است و یا سفید مطلق و او با اشراف به مینیمالیسم 
فضایی تاثیرگذار را در این مجموعه ایجاد کرده است.« حامد 
قصری  متولد 58 اســت و اولین داستان خود را در 13 سالگی 

به چاپ رساند.  
چاپ داستان های کوتاه در مجات ادبی چون دیباچه،گلستانه، 
عصر پنجشنبه ها،آزما و... و همکاری با روزنامه های اعتماد، عصر 
آزادگان، نشاط، شرق و نسل فردا از جمله فعالیت های وی در 

عرصه نویسندگی است.
 از دیگــر فعالیت های قصری مــی توان به چــاپ مجموعه 
داستان های کوتاه  با عنوان »نیچه در فروشگاه«، چاپ مجموعه 

داســتان های کوتاه با عنوان »آقای حافظ بیکار است«، چاپ 
نمایشنامه »مرگ تاریخ« با محوریت فلسفه عکس و برگزاری 
نمایشگاه های مختلف از جمله نمایشــگاه انفرادی عکس با 
عنوان »اقنوم« در کتابخانه مرکزی اصفهان 1388، نمایشگاه 
انفرادی عکس با عنوان »نوستالژی در اغما« در  خانه هنرمندان  
اصفهان، نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان »نقطه « در  گالری 
احسان، حضور و پذیرفته شدن در اکسپوی عکس ایران همراه 
با دو مجموعه عکس  و برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس در 

گالری گلستان با عنوان »گذر بی وقفه زمان« اشاره کرد. 

گذر بی وقفه  زمان با حامد قصری

اسکار فیلم »فروشنده« بازتاب های مختلفی در رسانه های جهان داشت.  از جمله نشریه  »هالیوود ریپورتر«که از معتبرترین 
نشریات سینمایی به شمار می آید نوشت: 26 فوریه ســال 2012، اصغر فرهادی در شرایطی که تنش میان ایران و آمریکا 
افزایش یافته است با دریافت جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی ضمن دعوت مردم به صلح گفت: با افتخار این جایزه را به مردم 

سرزمینم تقدیم می کنم،  مردمی که علیرغم خصومت ها  و  رنجش ها،  به همه فرهنگ ها و تمدن ها احترام می گذارند.
صحبت های کارگردان فیلم »جدایی« موجب شد تا حاضرین در ســالن از جمله »استیون اسپیلبرگ« از جا بلند شده و  

فرهادی را تشویق کنند،  اما مطمئنا »دونالد ترامپ«تحت تاثیر این حرف ها قرار نمی گیرد.
اصغر فرهادی امسال یک بار دیگر و در سایه دستور دیوانه وار »دونالد ترامپ« که مانع ورود اتباع ۷ کشور مسلمان ازجمله  ایران 

شده بود، در کانون توجهات قرار گرفت.
این نشریه سینمایی نوشت: در حال حاضر فیلم »فروشنده« فقط یک نامزد اسکار نیست،  بلکه به فریاد همبستگی هالیوود در 
اعتراض به قانون مهاجرتی ترامپ ضد مسلمانان تبدیل شده و اعطای اسکار به این فیلم می تواند یک بیانیه سیاسی از سوی 

هالیوود  باشد.
شرایطی که در آن فیلم »فروشنده« برنده اسکار شد با شرایط فیلم »جدایی« متفاوت است.  فیلم »جدایی« مورد اقبال و 
عاقه عمومی در جهان قرار داشت و در فصل جوایز سینمایی هم عملکرد پیروزمندانه ای داشت. حتی این فیلم در اتفاقی که 
برای فیلم های غیرانگلیسی نسبتا نادر است، نامزد بهترین فیلم نامه اصلی نیز شده بود، اما فیلم »فروشنده« اگرچه از سوی 

بعضی منتقدین تحسین شده بود،  اما اتفاق نظر درباره آن وجود نداشت.

 بهترین بازیگر نقش مکمل زن

کاندیدا:
 »میشــله ویلیامز« )منچســتر کنار دریا(، »نائومی 
هریــس« )مهتــاب(، »نیــکل کیدمن« )شــیر(، 

»اوکتاویا اسپنسر« )چهره های پنهان(

برنده:
»ویوال دیویس« 

)حصارها( 

زاینده رود
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پیشنهاد سردبیر:
اجرای طرح سینما سیار در چهارمحال و بختیاری

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: 
بیش از 288 هزار خانوار از خدمات شــرکت گاز این 

استان بهره مند هستند.
ســیامک حیدری اظهار کــرد: تا پایــان بهمن ماه 
امســال 288 هزار و 85 خانوار در استان چهارمحال 
و  بختیاری تحت پوشــش خدمات این شرکت قرار 
گرفته اند. وی از تعداد انشعابات گاز در سراسر استان 
خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 175 انشعاب 

گاز در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
حیدری با اشــاره بــه جمعیت بیــش از 900 هزار 
نفری این استان افزود: تعداد مشــترکان صنعتی و 
کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری یک هزار و 

93 مشترک است.

مدیر گمرک چهارمحــال و بختیاری گفــت: میزان 
کاالهای صادر شــده از چهارمحال و بختیاری به دیگر 
کشورها نسبت به مدت مشابه ســال گذشته از لحاظ 

ارزشی 18 درصد رشد داشته است.
اسماعیل ا... دادی اظهار کرد: طی 11 ماهه سال جاری 
96 میلیون و 715 هزار دالر کاال از گمرک اســتان به 
کشورهای عراق، افغانســتان، هند، امارات و پاکستان 
صادر شده اســت. وی افزود: وزن این میزان کاال بیش 
از 45 هزار و 945 تن بوده اســت کــه میزان کاالهای 
صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ 

ارزشی 24 درصد رشد داشته است.
ا...  دادی گفت: عمده کاالهای صادر شــده از گمرک 
استان لوازم خانگی، مصنوعات فلزی، لبنیات، خوراک 
دام و طیور و موکت بوده اســت. وی ادامه داد: طی 11 
ماهه سال جاری بیش از 60 میلیون و 530 هزار دالر 
کاال از کشــورهای چین و آلمان به گمرک استان وارد 
شده است. ا...  دادی با اشــاره به اینکه وزن این میزان 
کاالی وارد شــده هشــت هزار و 943 تن بوده است، 
تصریح کرد: واردات کاال از لحاظ ارزشــی نســبت به 

مدت مشابه سال گذشته 54 درصد رشد داشته است.
مدیر گمرک استان خاطرنشــان کرد: عمده کاالهای 
وارد شــده به گمرک اســتان، مواد اولیــه خط تولید 

کارخانجات بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال خبر داد:

بهره مندی 288 هزار خانوار از 
گاز در چهارمحال و بختیاری

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت:

رشد 24 درصدی ارزش 
کاالهای صادراتی استان

با مسئوالن
مدیر کل اوقاف و امور خیریــه چهارمحال و بختیاری گفت: این 

طرح در بقعه متبرکه این استان تا 13 اسفندماه ادامه دارد.
حجت االســام مرتضــی عزیزی افــزود: در قالــب این  طرح 
30 مبلغ دینی به بقاع متبرکه اســتان اعزام شــده اســت. به 
گفته وی  برگزاری مراســم ســخنرانی، روضــه خوانی ، نوحه 
ســرایی  و قرائت خطبه فدکیــه از مهم ترین برنامــه های  روز 
شهادت حضرت زهرا)س(  اســت. مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
چهارمحال و بختیــاری به  برپایی خیمه هــای معرفت در بقاع 
متبرکه اشــاره کرد و افزود: برگــزاری کاس های مشــاوره، 
پاسخگویی به سواالت شرعی و شــبهات دینی، پاسخگویی به 
 امور خانواده و اخاقــی محور برنامه هــای خیمه های معرفت

 است.

معــاون ورزش و جوانان چهارمحال و بختیــاری گفت: کماندار 
استان به اردوی آمادگی مسابقات کاپ آســیایی تایلند دعوت 
شــد.  تورج نظیفی با بیان اینکه مســابقات کاپ آسیایی تایلند 
در رشــته های ریکرو و کامپوند برگزار می شود اظهار کرد: رضا 
آزادگان کماندار چهارمحال و بختیاری در بخش ریکرو و در رده 
سنی بزرگساالن به اردوی آمادگی تیم ملی برای حضور در این 

رقابت ها دعوت شده است.
وی با بیان اینکه اردوی آمادگی تیم ملی از هفتم اســفندماه در 
بوشهر آغاز شده است ادامه داد: مســابقات کاپ آسیایی تایلند 
از 29 اسفندماه جاری آغاز و تا ششــم فروردین ماه سال آینده 

ادامه دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری گفت: قایقران 
استان در رقابت های آسیایی اسالوم نشان برنز گرفت.

عبدالرحمان قاسمی اظهار کرد: محمدمهدی کنارنگ ورزشکار 
چهارمحال و بختیاری در مســابقات قایقرانی بخش اســالوم 

قهرمانی آسیا مدال برنز را از آن خود کرد.
وی ادامه داد: محمدمهــدی کنارنگ در بخــش کانوی 2 نفره 
زیر 18 ســال مدال برنز این رقابت ها را کسب کرد و در مجموع  
قایقرانان کشــورمان موفق به کســب 7 مدال رنگارنگ در این 

مسابقات شدند. 
مدیرکل ورزش و جوانــان چهارمحال و بختیــاری اضافه کرد: 
مسابقات اســالوم قهرمانی آسیا ششم تا هشــتم اسفندماه در 

شهر ناخن نایوک کشور تایلند برگزار شد.

در آیینی به مناسبت روز امور تربیتی و آغاز هفته تربیت اسامی، 
از 20 نفر از مربیان دبستان دخترانه والیت فقیه ناحیه 2 شهرکرد 
با حضور مســئوالن و 260 نفر از دانش آموزان این مدرسه تجلیل 
شــد. برپایی نمایشــگاه پرورش خاقیت های دانــش آموزی با 
100 اثر شامل نقاشــی، کاژ، کار دســتی و المان های مذهبی از 

برنامه های جانبی این آیین بود. 
هشــتم اســفند به عنوان روز ملی امور تربیتی و آغاز هفته تربیت 

اسامی نام گذاری شده است.

جشــنواره هویت ملی کودکان ایران اســامی با شرکت 400 
نفر از نوآموزان مراکز پیش دبســتانی بخش مرکزی شهرستان 

کوهرنگ در اردوگاه امام خمینی )ره( شهر چلگرد برگزار شد.
آشــنایی نوآمــوزان با هویــت ملی و قومــی، آداب و رســوم، 
مناســبت ها، نمادهای دینی و ملی و فرهنــگ بومی و محلی از 
اهداف برگزاری این جشــنواره بود. در این جشنواره برنامه های 
نمادین، ســرود محلی، حــرکات نمایشــی و مســابقه اجرا و 

نمایشگاه عکس و صنایع دستی نوآموزان برپا گردید.
کوهرنگ از شهرســتان های 9 گانه چهارمحال و بختیاری است 
که مرکز آن )شــهر چلگرد( در فاصله 85 کیلومتری شــهرکرد 

مرکز استان قرار دارد.

280 دانش آموز پســر مقطع متوسطه از شهرســتان لردگان 
استان چهارمحال و بختیاری به جنوب کشور اعزام شدند.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرســتان لردگان گفت: با اعزام 
280 دانش آموزپســر به جنوب کشور هفت دستگاه اتوبوس در 

قالب کاروان راهیان نور راهی  مناطق عملیاتی شدند.
اســدا... بامیری افزود: ایــن کاروان به مدت ســه روز از مناطق 
فتح المبین، شــلمچه و اروند کنار بازدید خواهند کرد.  به گفته 
وی امسال از شهرستان لردگان  هزار و 200 دانش آموزان پسر 

و دختر مقطع متوسطه  به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.
 شهرســتان لــردگان در فاصلــه 198 کیلومتری شــهرکرد

 قرار دارد.

معاون فرهنگی آموزشــکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد 
گفت: در این بازارچه انواع صنایع دســتی، هنرهای تجســمی، 
زیورآالت، انواع ظروف و دست ســاخته های دانشجویان در 24 

غرفه به نمایش در آمده است.
آقای غامی افــزود: چهــار غرفه از ایــن بازارچــه متعلق به 
 اســتادان اســت که درآمد آن صــرف دانشــجویان نیازمند

 می شود.
به گفته وی توانمندی دانشــجویان و تمرین برای ورود به بازار 

کار و کار آفرینی از اهداف برگزاری این بازارچه است. 
معاون فرهنگی آموزشــکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد 
افــزود: عاقه مندان به مدت ســه روز مــی تواننــد از بازارچه 
توانمندی و کارآفرینی آموزشــکده فنی دختران شهرکرد واقع 

در منطقه رحمتیه بازدید کنند.

کماندار چهارمحال و بختیاری به 
اردوی تیم ملی دعوت شد

کسب نشان برنز رقابت های 
آسیایی توسط قایقران چهارمحال

تجلیل از مربیان تربیتی در شهرکرد

مدرس حوزه و دانشگاه در نهمین یادواره شهدای گمنام دانشگاه شهرکرد:

گرفتن تفکر انقالبی از جوانان، هدف اصلی حمله فرهنگی دشمن است

برگزاری جشنواره هویت ملی کودکان 
ایران اسالمی 

اعزام 280 دانش آموزپسر به جنوب 
کشور

افتتاح بازارچه کارآفرینی 
دانشجویان فنی چهارمحال

آغاز طرح سوگواره یاس نبوی در 
استان چهارمحال و بختیاری

عوضعلی حبیبی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود 34 مدرسه 
نمونه دولتی و شبانه روزی در سطح استان، اظهار کرد: این 

مدارس در دو مقطع  متوسطه اول و متوسطه دوم هستند.
وی با اشــاره به وجود مدارس نمونه دولتی و شــبانه روزی 
در مناطق محروم و نیمه محروم اســتان، تصریح کرد: این 
مدارس در شهرســتان های لــردگان، اردل وکوهرنگ و 

مناطق عشایری قرار دارند.
حبیبی تاکید کرد: هدف از تاســیس ایــن مدارس تحت 
پوشــش قرار دادن تعداد بیشــتری از افــراد و کمک به 
استعدادهای خفته و پنهان مناطق محروم است که نسبتا 

محقق شده است و پوشــش تحصیلی دوره اول متوسطه 
بیش از 94 درصد و دوره دوم متوســطه بیش از 84 درصد 

است.
وی در خصوص مدارس شــبانه روزی اظهار کرد: مدارس 
شبانه روزی دوره اول متوسطه، شــامل 9 مدرسه دخترانه 
و شش مدرسه پسرانه با تعداد 1548 نفر در حال تحصیل 
و دوره دوم متوسطه با  13 مدرسه دخترانه و شش مدرسه 
پسرانه با تعداد 1339 نفر دانش آموز می باشد که در حال 
فعالیت  هســتند. حبیبی تصریح کرد: بــا توجه به دوری 
دانش آموزان در حــال تحصیل در مدارس شــبانه روزی 
از خانواده ها و در راســتای کاهش مشــکات عاطفی این 

دانش آموزان، طرح مدارس شــبانه روزی به عنوان یک راه 
حل موقت در حال اجراست و جمع آوری  آنها به مرور زمان 

از برنامه  های آینده است.
وی اضافه کرد: از برنامه های آتی آموزش و پرورش به ویژه 
در مدارس کم جمعیت، کاهش این مدارس و تجمیع آنان 
در یک مدرسه شبانه روزی و تقســیم امکانات میان دیگر 
مدارس است. حبیبی خاطرنشان کرد: امکانات این مدارس 
به لحاظ زیرســاخت هایی همچون امکانــات و تجهیزات 
مناسب آموزشــی، وســایل ورزشی و ســرگرمی، سرانه 

تغذیه  ای و وضع جسمانی نسبتا خوب ارزیابی شده است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بیان کرد: 
اجرای طرح خود کفایی از اقداماتی بوده است که به منظور 
سرگرمی، توانمندســازی و آشــنایی با مشاغلی همچون 
نگارگری، گرافیک، خیاطی و بافندگی در این مدارس انجام 
شده است. وی با اشاره به  توانمندی معلمان از لحاظ علمی 
در این مدارس، افزود:  از عملکرد دانش آموزان رضایت آنان 

نسبت به معلمان مشهود است.
حبیبی تاکیــد کرد: عاوه بــر بودجه آمــوزش و پرورش 
مدارس شبانه روزی با کمک های خیرین در حال چرخش 
اســت. وی در ادامه در خصــوص مدارس نمونــه دولتی 
اظهارکرد: این مدارس در دوره اول متوســطه، شامل پنج 
مدرسه دخترانه و پنج مدرسه پسرانه باتعداد 1961 نفر و 
دوره دوم متوسطه، شش مدرســه دخترانه و پنج مدرسه 
پســرانه با تعــداد2159 نفردانش آموز اســت که در حال 
فعالیت هســتند. حبیبی گفت: طرح روســتای مرکزی و 
تجمیع مدارس کم جمعیــت در یک روســتا از اقداماتی 
بوده که به دلیل هم افزایی ســطح علمــی دانش آموزان و 
تقسیم امکانات میان سایر مدارس نمونه دولتی انجام شده 
است. وی با بیان اینکه 53 نفر از دانش آموزان این مدارس 
رتبه های زیر 1000 در کنکور ســال 95 را کسب کردند، 
خاطرنشــان کرد: مدارس نمونه دولتی با بودجه آموزش و 

پرورش و کمک های اولیا در حال فعالیت است.

حجت االسام محمدحسین صابری اراکی در نهمین یادواره 
شهدای گمنام دانشگاه شهرکرد، با اشــاره به اینکه فضای 
مجازی روحیه دفاع از ارزش ها را از جوانان می گیرد، گفت: 
حمله فرهنگی دشــمن تنها در رابطه با حجاب نیست بلکه 
هدف گرفتن تفکــر انقابی از جوانان اســت. وی مدافعین 

حرم را تلنگری برای جامعه معرفی کــرد و افزود: مدافعان 
حرم ثابت کردند که هنوز هم فرهنگ ایثار و شــهادت زنده 
است. مدرس حوزه و دانشگاه با اشــاره به مقید بودن شهدا 
به رعایت بیت المال، اظهار کرد: کســانی که چوب حراج به 
بیت المال زدند باید خجالت بکشند. حجت االسام کشاورز، 

مدرس حوزه و دانشــگاه نیز در این یادواره با اشاره به آیات 
56 سوره مبارکه ذاریات و 63 سوره فرقان، گفت: خدا انسان 
را آفرید تا محو شود و گمنامی جز محو شدن نیست. وی با 
بیان اینکه محو شدن از مصادیق بندگی است، افزود: بنا به 
فرموده قرآن تکبر و غــرور راه بندگی را از ما می گیرد، برای 
رضای خدا گمنام بمانیم و با گمنامی کار کنیم. به  گزارش 
ایسنا، در پایان این مراســم از خانواده شهدای مدافع حرم 

استان توسط نماینده ولی فقیه در استان تجلیل شد.

اجرای طرح 
خودکفایی از 

اقداماتی بوده 
است که به 

منظور سرگرمی، 
توانمندسازی و 

آشنایی با مشاغلی 
همچون نگارگری، 
گرافیک، خیاطی 
و بافندگی در این 

 مدارس انجام 
شده است

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: از برنامه های آتی آموزش و 
پرورش به ویژه در مدارس کم جمعیت، کاهش مدارس شــبانه روزی و تجمیع آنان در یک مدرسه و تقسیم 

امکانات میان دیگر مدارس است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت:

تجمیع مدارس شبانه روزی از برنامه های آتی استان

جواد کارگران دهکردی در گفت وگو با ایرنا افزود:طرح سینما سیار با 
ایجاد دستگاه های سینمای سیار در قالب برنامه ملی » سام سینما« 
از اسفندماه در استان اجرایی  شده اســت. به گفته وی، در این طرح 
چند دستگاه سینما ســیار به منظور بهره مندی مردم نقاط مختلف 
استان از سینما دایر شــده تا دسترســی مردم نقاط دیگر استان به 
سینما تسهیل شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و 
بختیاری گفت: هم اکنون دو سینما در شهرهای شهرکرد و بروجن 
فعال است که به زودی سینما غدیر شــهرکرد در مجموعه فرهنگی 
هنری غدیر شهرکرد فعالیت خود را از سر می گیرد. به گزارش ایرنا، 
هم اکنون تنها دو سینمای بهمن شهرکرد و هفدهم شهریور بروجن 
با نزدیک بــه 600صندلی در چهارمحال و بختیاری فعال اســت در 

حالی که این استان 900هزار نفر جمعیت دارد.

معاون پژوهشــی دانشــگاه شــهرکرد در این آیین، تامین سرمایه 
نقدی اولیه، استقرار و استفاده از امکاناتی نظیر اینترنت، رایانه، اتاق 
جلسات و حضور مربیان و کارآفرینان برتر استانی و کشوری در مرکز 
برای کمک به تیم های ایده پرداز، برگزاری دوره و کارگاه های مرتبط 
و حضور ســرمایه گذاران در پایان دوره به منظور سرمایه گذاری در 
ایده های موفق را از مهم ترین حمایت های مرکز شــتابدهی نوآوری 
برشــمرد. وی افزود: از زمان فعالیت غیررســمی مرکز شــتابدهی 
نوآوری در پاییز امسال، 58 ایده به این مرکز ارسال شد که چهار ایده 

از این تعداد برای عملیاتی شدن انتخاب شد. 
وی افزود: ایده پردازان می توانند برای کســب اطاعات بیشــتر به 
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شــهرکرد واقع در ساختمان 

کتابخانه مرکزی مراجعه کنند.

اجرای طرح سینما سیار در 
چهارمحال و بختیاری

بهره برداری از مرکز شتابدهی 
نوآوری دانشگاه شهرکرد

شهرستان

صفدر مالکی رییس اتحادیه عینک سازان و عینک فروشان 
شهرســتان شــهرکرد اظهار کرد: نمونه های اســتاندارد  
عینک های آفتابــی چینــی از 40 تا 300 هــزار تومان 
قیمت دارند و قیمت عینک های برند که بیشــتر از ایتالیا، 
آلمان و فرانسه وارد می شــوند از 200 تا 900 هزار تومان 
متغیر اســت. وی افزود: عینک های تقلبی و غیراستاندارد 
بیشتر از کشــور چین وارد می شوند که عینک هایی بدون 
کیفیت هستند ولی خوشــبختانه هیچ کدام از واحدهای 
صنفــی زیرمجموعه ایــن اتحادیه چنیــن عینک هایی 
عرضه نمی کننــد. مالکی با اشــاره به مکاتبــات صورت 
گرفته با شهرداری و علوم پزشــکی در زمینه جمع آوری 
دست فروشــانی که اقدام به فروش عینــک آفتابی تقلبی 
می کنند، گفت: برخورد قانونــی و جدی برای جمع آوری  
این دست فروشان امری ضروری است. وی خاطرنشان کرد: 
چنانچه عینک آفتابی غیراستاندارد باشد برای چشم افراد 
مشکل ســاز  و خطرات جبران ناپذیری را بــه همراه دارد، 
بنابراین مردم باید از واحد هایی خرید کنند که دارای پروانه 
کسب هستند و عینک های استاندارد عرضه می کنند. وی 
خاطرنشان کرد: بازرسان مربوطه هرماه واحدهای صنفی 
را رصد می کنند تا عینک های اســتاندارد با قیمت مصوب 

اتحادیه به مردم عرضه شود.

یزدان آقا خاني در گفت وگو با ســامان مــا، با بیان اینکه 
مســابقه ســبزه آرایي و هفت سین در شــهر سامان به 
مناسبت فرا رســیدن عید ســعید نوروز برگزار مي شود 
اظهار داشت: این جشــنواره در جهت ایجاد محیط شاد 
و نشاط آور و نیز اشــاعه فرهنگ اصیل مردم شهر سامان 
و به منظــور احیا، ترویج و حفظ رســوم نــوروز در بین 

خانواده  هاي ایراني در این شهر برگزار مي شود.
آقاخانــي اظهار داشــت: این مســابقه روز چهارشــنبه 
25 اسفندماه جاري از ســاعت 10 صبح در محل سالن 
شهرداري ســامان براي عاقه مندان در این زمینه برگزار 
خواهد شد. وي بیان داشــت: عاقه مندان برای شرکت 
در این مسابقه مي توانند از هم اکنون در روزهاي زوج به 
دفتر شوراي اسامي شهر سامان واقع در محل شهرداري 

این شهر مراجعه نمایند.
شهردار ســامان یادآور شـــد: این مســابقه با همکاري 
شهرداري و تیم توسعه شهر ســالم در این مکان برگزار 

خواهد شد.
وي گفــت: تکریم ســنت هــا، پاسداشــت فرهنگ و 
ســنت هاي مردم و نیز ارزش هاي اجتماعي از مهم ترین 
موضوعاتي اســت که شهرداري ســامان  به آنها توجهی 

خاص دارد.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامي بروجن در نشست 
خبري با اصحاب رسانه از برنامه هاي فرهنگي و هنري سال 
95 در این شهرستان ســخن گفت. رحمت ا... یوسف زاده 
در نشســت خبري با اصحاب مطبوعات شهرستان بروجن، 
اظهار داشت: حمایت رســانه ها از مسئوالن مي تواند باعث 

افزایش قدرت چانه زني در سطح کان شود.
وي به عملکــرد عمراني اداره فرهنگ و ارشــاد اســامي 

بروجن در ســال 95 اشاره کرد 
و گفــت: آمــاده ســازي پاتو 
براي گروه هــاي نمایش، نصب 
دوربین هاي مداربسته، ترمیم 
روشــنایي ســالن و تقویــت 
سیســتم صوت، تاسیس خانه 
فرهنگ گندمــان و راه اندازي 
جملــه  از  ســینما  ســالن 
فعالیت هاي عمراني اداره ارشاد 

بروجن در سال جاري بود.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســامي بروجن اضافــه کرد: 
تعداد شــش انجمن ادبي فعال 
نقطه قوت فرهنگي شهرستان 
تلقــي مي شــود. وي بــا بیان 
اینکــه 27 هزار نفر امســال از 
برنامه هاي فرهنگــي بروجن 

دیدن کردند، افزود: برگزاري ضیافت نــور با حضور قاریان 
برجسته، شمیم فرهنگ، جنگ شــادي ایتام، محفل انس 
با قرآن، برپایي نمایشــگاه کتاب، نمایشــگاه مبارزه با مواد 
مخدر، اهدای 1800 جلد کتاب، نقاشــي ویــژه معلوالن، 
نمایشگاه کودک و نوجوان و جشنواره لباس محلي از جمله 
برنامه هاي فرهنگي سال جاري در بروجن بود. یوسف زاده 
در پاسخ به ســوال یکي از خبرنگاران در خصوص اعتبارات 

رییس اتحادیه عینک سازان شهرستان شهرکرد:

برخورد قانونی با دست فروشان 
عینک های آفتابی ضروری است

شهردار سامان:

مسابقه سبزه آرایي و هفت سین 
در شهر سامان برگزار مي شود

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسالمي بروجن:

برگزاری جشنواره موسیقي 
زاگرس نشینان با رویکرد جدید

برنامه هاي برگزار شــده در ســال 95، گفت: اعتبارات اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســامي به میــزان 175 میلیــون ریال 
در تفاهم نامه ســال 95 امضا شــد و بخشــي از برنامه ها با 
کمک هاي خیرانه و مشــارکتي دســتگاه ها، آموزشگاه ها و 

موسسات برگزار شده است.
موســیقي  افــزود: جشــنواره  ادامــه  در  زاده  یوســف 
زاگرس نشــینان از ســال 86 بــا شــرکت اســتان ها بــه 
میزبانــي بروجــن برگــزار شــده کــه موفق به کســب 
مقاماتي در این جشــنواره شــده انــد. وي با بیــان اینکه 
دبیرخانــه جشــنواره موســیقي زاگــرس نشــینان در 
شهرســتان بروجن دائمي شــده اســت، گفــت: اعتبارات 
برگــزاري ایــن برنامه کشــوري اختصاص داده مي شــود 
 که به ســایر برنامــه هاي فرهنگــي لطمه اي وارد نشــود. 
ریــال  میلیــون  ادامــه گفــت: 700  زاده در  یوســف 
 اعتبــار بــراي اجــراي ایــن برنامــه پیــش بیني شــده

که اباغ شود.
رییس اداره فرهنگ وارشاد اسامي بروجن گفت: جشنواره 
موسیقي زاگرس نشینان با حضور اســتان هاي چهارمحال 
و بختیاري، اصفهان، فارس، کردســتان، مرکزي، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، خوزستان، آذربایجان غربي 
و شرقي، هرمزگان، قزوین، بوشهر، کرمان، همدان، تهران و 

خراسان شمالي برگزار مي شود.

حمایت رسانه ها 
 از مسئوالن

 مي تواند 
باعث افزایش 

قدرت چانه زني
 در سطح کالن 

شود
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مفاد آرا
12/141 آگهی موضوع ماده ۳ قانــون و ماده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  14 ثبت 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
 به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجــع قضایی تقدیم 

نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 1818 مورخ 94/12/24 آقای محمد هاشــم پرنده  فرزند علی  
بشماره کالسه 0۳47 و به شــماره شناســنامه 8086 صادره به شماره ملی 
1142۳0۵7۵9 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
297/4۳ مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 288 فرعــی مجزی از 11۵  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216161 مورخ 

91/12/16 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 1819 مورخ 94/12/24 آقای محسن  پرنده  فرزند علی  بشماره 
کالسه 0۳46 و به شــماره شناســنامه 11۳0042۳40 صادره به شماره ملی 
11۳0042۳40 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
297/4۳ مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 288 فرعــی مجزی از 11۵  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216161 مورخ 

91/12/16 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳- رای شــماره ۵147 مــورخ 9۵/10/2۳ خانم فاطمه مجیــری اندانی  فرزند 
براتعلی  بشماره کالسه 1178 و به شماره شناسنامه 2۵۳6 صادره به شماره 
ملی 1141262487 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
به مساحت ۳07/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 11 الی 1۵  فرعی 
مجزی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 2۳۳2۳1 مورخ 9۵/09/07 و 2۳18۵1 مورخ 9۵/0۳/19 

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

4- رای شــماره ۵146 مورخ 9۵/10/2۳ آقای عباس عمــادی  فرزند محمود  
بشماره کالســه 1126 و به شماره شناســنامه 14121 صادره به شماره ملی 
1140۵14۵98 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به 
مســاحت ۳07/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 11 الی 1۵  فرعی 
مجزی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 2۳۳2۳1 مورخ 9۵/09/07 و 2۳18۵1 مورخ 9۵/0۳/19 

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

۵- رای شماره 2184 مورخ 9۵/08/2۵ خانم مهری السادات مجیدی  فرزند سید 
عطاء  بشماره کالسه 4640 و به شماره شناسنامه 241۵ صادره به شماره ملی 
1141261286 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به 
مســاحت 249/72 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 78۳ فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
1۳010 و ســند 149۵20 مورخ 81/12/2۳ ثبت در صفحه ۳07 دفتر 11  امالک 

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

6- رای شــماره ۳9۵2 مورخ 9۵/09/28 خانم زهــره پیمانی  فرزند غالمرضا   
بشماره کالســه 091۵ و به شــماره شناســنامه 472 صادره به شماره ملی 
1141146797 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به به مساحت 
118/84 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳۳97 فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت رد صفحه 

172 و 44۵ دفتر 10۳ و 122 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره ۳9۵۳ مورخ 9۵/09/28 آقای علیرضا نجاری  فرزند حســن   
بشماره کالســه 0914 و به شــماره شناســنامه 290 صادره به شماره ملی 
1141642697 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به به مساحت 
118/84 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳۳97 فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت رد صفحه 

172 و 44۵ دفتر 10۳ و 122 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 0۵71 مــورخ 9۵/07/26 خانــم منصــوره برخــوردار 
ورنوسفادرانی  فرزند محمد تقی  بشماره کالسه 1۳4۳ و به شماره شناسنامه 
1609 صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1142244261 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 274/7۳ مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 1۳26 فرعی مجزی از 116  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت الکترونیکی به شماره ۳068  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 0۵69 مــورخ 9۵/07/26 آقــای مجتبــی حــاج حیــدری 
ورنوسفادرانی  فرزند احمد  بشــماره کالسه 1۳40 و به شــماره شناسنامه 
20۳29 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140202847 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 274/7۳ مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 1۳26 فرعی مجزی از 116  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه ۵7 دفتر ۵۵9   مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 409۳ مــورخ 9۵/09/۳0 خانم عفت طاهــری فرزند عباس  
بشماره کالســه 12۵6 و به شــماره شناســنامه 28 صادره به شــماره ملی 
6609۵67۵7۳ نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 10۵/76 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 646 فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 400 دفتر 18امالک   

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

11-رای شــماره 4092 مورخ 9۵/09/۳0 آقــای اکبر طاهــری  فرزند عباس   
بشماره کالســه 12۵7 و به شــماره شناســنامه 889 صادره به شماره ملی 
1141722۵69 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مســاحت 1۳۳/78 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 646 فرعی مجزی از 
84  اصلی واقع در  فتح آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه ۵81 دفتر 261 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 841۵ مورخ 9۵/06/۳1 آقای محمــد پیمانی فرزند مرتضی 
بشماره کالســه 0274 و به شــماره شناســنامه 289 صادره به شماره ملی 
1141669218 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
1۵4/20 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 18۳۳ فرعــی مجزی از 72  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42718 مورخ 

82/0۵/28 دفترخانه 46   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۳- رای شماره 8414 مورخ 9۵/06/۳1 خانم مرضیه حاجیان فروشانی فرزند 
محمد ابراهیم بشماره کالسه 029۵ و به شماره شناسنامه 14827 صادره به 
شماره ملی 1140۵216۵9 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 1۵4/20 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 18۳۳ فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42718 

مورخ 82/0۵/28 دفترخانه 46   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره ۵677 مورخ 9۵/10/۳0 آقای محمــد رضا رضایی خوزانی 
فرزند اسماعیل  بشماره کالسه 067۳ و به شماره شناسنامه 11۳77 صادره به 
شماره ملی 1140۳6678۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/66 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 41 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای 
ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 27418 

مورخ ۵1/02/20 دفترخانه 7۳  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1۵- رای شــماره ۳968 مورخ 9۵/09/28 آقای محمود لطفی فروشانی فرزند 
غالمرضا بشماره کالســه 0۵44 و به شماره شناســنامه ۳2702 صادره به 

شماره ملی 12822۵۳0۵0 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 212/77 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 41۵ فرعی مجزی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ســند 62727 مورخ 67/0۳/14 دفترخانه 6۳ مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16-  رای شماره ۳967 مورخ 9۵/09/28 خانم سهیال وطن خواه ورنوسفادرانی 
فرزند عبدالحسین  بشماره کالسه 10۳۳ و به شماره شناسنامه 11۳0219968 
صادره به شــماره ملی 11۳0219968 نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 212/77 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 41۵ 
فرعی مجزی از 107  اصلــی واقع صحرای بابا فضلــگاه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 2۳1146 مورخ 94/12/1۵ دفترخانه 7۳ مالحظه 

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

17- رای شماره ۳969 مورخ 9۵/09/28 خانم پروانه رفیعی فروشانی فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 0۵4۳ و به شماره شناسنامه 291 صادره به شماره ملی 
1141606828 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
212/77 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 41۵ فرعی مجزی از 107  اصلی 
 واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند ۳9980 مــورخ 60/08/17 دفترخانــه 6۳ مالحظــه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره 402۳ مورخ 9۵/09/29 خانم فاطمه ابراهیمی خوزانی  فرزند 
غالمرضا بشماره کالسه 1206 و به شماره شناسنامه 11۳0210979 صادره 
به شماره ملی 11۳0210979 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
 به مســاحت 1۳0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۳2۳ فرعی از 99 
 اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
12662 مورخ 87/08/2۳ و ســند 1۳0970 مورخ 89/08/1۳ و سند 126174 

مورخ 87/08/02  دفترخانه 6۳  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 4022 مورخ 9۵/09/29 آقای یاسر هوازاده جوآبادی  فرزند 
رضا بشماره کالسه 120۵ و به شماره شناسنامه 892 صادره به شماره ملی 
1142488721 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۳0 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳2۳ فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12662 مورخ 87/08/2۳ 
و سند 1۳0970 مورخ 89/08/1۳ و سند 126174 مورخ 87/08/02  دفترخانه 

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

20- رای شماره ۳9۵0 مورخ 9۵/09/28 خانم مرضیه بهرامیان رنانی  فرزند 
رضا بشماره کالســه 0887 و به شــماره شناســنامه 66 صادره به شماره 
 ملی 1290821۵26 نســبت به ۳ دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه  به 
مســاحت ۳21/28 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 10 فرعی مجزی 
از 1۳۳  اصلی واقــع در  قلعه امیریــه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 149۵8 مورخ 9۳/0۵/16 دفترخانه ۳۳7  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره ۳9۵1 مورخ 9۵/09/28 خانم زهره بهرامیان رنانی  فرزند رضا 
بشماره کالســه 08۵2 و به شماره شناســنامه 12۳۵7 صادره به شماره ملی 
128۳2۳۳۵۵1 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 
۳21/28 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 10 فرعی مجزی از 1۳۳  اصلی 
واقع در  قلعه امیریه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126۳6 

مورخ 9۵/02/01 دفترخانه 2۵8  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شــماره ۳980 مورخ 9۵/09/29 خانم اعظم حیدری فروشانی فرزند 
محمدرضا بشماره کالسه 670۳ و به شماره شناســنامه ۳2۵7 صادره از به 
شــماره ملی 1141۳0۳۳02 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۵69 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 6۳1 فرعی مجزی از 
72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
1۳86۳7 مورخ 9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و ســند 1۳86۳6 مــورخ 9۳/12/24 
دفترخانه 6۳ و سند 22689 مورخ 94/04/20 و سند ۳27۵0 مورخ 81/08/11 

دفترخانه ۳۵   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2۳- رای شماره ۳979 مورخ 9۵/09/29 آقای نظرعلی حاجیان فروشانی فرزند 
محمد بشماره کالسه 6702 و به شماره شناسنامه 12 صادره از به شماره ملی 
1141۵07171 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵69 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 6۳1 فرعی مجــزی از 72  اصلی واقع 
در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1۳86۳7 مورخ 
9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و سند 1۳86۳6 مورخ 9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و سند 
22689 مورخ 94/04/20 و سند ۳27۵0 مورخ 81/08/11 دفترخانه ۳۵   مالحظه 

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

24- رای شــماره ۳981 مورخ 9۵/09/29 خانم زهرا حاجیان فروشانی فرزند 
حسن بشماره کالسه 6704 و به شماره شناســنامه 7۳8 صادره از به شماره 
ملی 128۳601842 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۵69 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 6۳1 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع 
در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1۳86۳7 مورخ 
9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و سند 1۳86۳6 مورخ 9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و سند 
22689 مورخ 94/04/20 و سند ۳27۵0 مورخ 81/08/11 دفترخانه ۳۵   مالحظه 

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

2۵- رای شــماره ۳982 مورخ 9۵/09/29 خانم آمنه قدیری فروشــانی فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 0۵96 و به شماره شناسنامه 11۳00۳6081 صادره از 
به شماره ملی 11۳00۳6081 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۵69 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 6۳1 فرعی مجزی از 
72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
1۳86۳7 مورخ 9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و ســند 1۳86۳6 مــورخ 9۳/12/24 
دفترخانه 6۳ و سند 22689 مورخ 94/04/20 و سند ۳27۵0 مورخ 81/08/11 

دفترخانه ۳۵   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 411۳ مورخ 9۵/09/۳0 آقای نعمت اله رحمتی اندانی فرزند 
غالمعلی بشماره کالسه ۳2۵0 و به شماره شناسنامه ۳۵201 صادره به شماره 
ملی 1282279416 نسبت به ۵ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مساحت 
220/74 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵88 و ۵89 و 4۳4 و 4۳۳ فرعی 
مجزی از 10۵  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 40۵81 مورخ 91/09/09 و 92۵8 مورخ 92/09/28 و سند 41412 مورخ 
91/11/08 دفترخانه 1۳9 و ۳22 و 1۳9 ثبت رد صفحات 1۵2 دفتر 2۵0 و سند 
40۵81 مورخ 0991/09 دفترخانه 1۳9 و سند 40۵81 مورخ 91/09/09 ثبت در 
صفحه ۵8 دفتر ۳16 و صفحه ۵۵4 دفتر 610 و سند 92۵8 مورخ 92/09/28 و 
ســند 41412 مورخ 91/11/08 دفترخانه 1۳9 دفتر 17۵ صفحه 10   مالحظه و 

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

27- رای شــماره 411۵ مورخ 9۵/09/۳0 خانم زهرا کاظمی فرزند اســماعیل  
بشماره کالســه 12۵9 و به شماره شناســنامه 1۳4۵0 صادره به شماره ملی 
1140۵10681 نســبت به 1 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مســاحت 
220/74 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۵88 و ۵89 و 4۳4 و 4۳۳ فرعی 
مجزی از 10۵  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 40۵81 مورخ 91/09/09 و 92۵8 مورخ 92/09/28 و سند 41412 مورخ 
91/11/08 دفترخانه 1۳9 و ۳22 و 1۳9 ثبت رد صفحات 1۵2 دفتر 2۵0 و سند 
40۵81 مورخ 0991/09 دفترخانه 1۳9 و ســند 40۵81 مورخ 91/09/09 ثبت 
در صفحه ۵8 دفتر ۳16 و صفحه ۵۵4 دفتر 610 و سند 92۵8 مورخ 92/09/28 
و ســند 41412 مورخ 91/11/08 دفترخانه 1۳9 دفتر 17۵ صفحه 10   مالحظه 

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

28- رای شماره 217۵ مورخ 9۵/08/2۵ خانم سلیمه عمویی خوزانی فرزند اکبر  
بشماره کالسه 09۳۵ و به شماره شناسنامه 11۳0191291 صادره به شماره 
ملی 11۳0191291 نسبت به۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
220 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۳0 فرعی مجزی از 82  اصلی واقع 
در سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21۵70۵ 

مورخ 91/11/29 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
29- رای شماره 2176 مورخ 9۵/08/2۵ آقای حســین کریمی خوزانی فرزند 
حبیب  بشماره کالسه 09۳4 و به شماره شناســنامه 2224 صادره به شماره 
ملی 11422۵042۳ نسبت به۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
 220 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2۳0 فرعی مجــزی از 82  اصلی 
واقع در ســکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند 1۳۳6۳6 مــورخ 90/11/24 دفترخانــه 6۳ مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳0- رای شماره 406۳ مورخ 9۵/09/۳0 آقای مجید عسگری فروشانی فرزند 
حسن  بشماره کالسه 0472 و به شماره شناســنامه 1800 صادره به شماره 
ملی 11412887۵۳ نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مساحت ۳۳9/2۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 276 فرعی مجزی 
از 122اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند12681۳ مورخ 87/10/2۳ دفترخانه 6۳ مالحظه و محرز 

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

۳1- رای شماره 4061 مورخ 9۵/09/۳0 آقای امیر مسعود عسگری فروشانی 
فرزند حسن  بشــماره کالسه 0474 و به شماره شناســنامه 2۵60 صادره به 
شماره ملی 11411942۵2 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه  به مساحت ۳۳9/2۳ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 276 فرعی 
مجزی از 122اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند12681۳ مورخ 87/10/2۳ دفترخانه 6۳ مالحظه و 

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

۳2- رای شماره 4060 مورخ 9۵/09/۳0 خانم فرزانه پریشانی فروشانی فرزند 
اسداهلل  بشماره کالسه 047۳ و به شماره شناسنامه 11۳0061671 صادره به 
شماره ملی 11۳0061671 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه  به مساحت ۳۳9/2۳ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 276 فرعی 
مجزی از 122اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند18۳611 مورخ 87/07/16 دفترخانه 72 مالحظه و 

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

۳۳- رای شماره 4062 مورخ 9۵/09/۳0 خانم فاطمه عسگری فروشانی فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0471 و به شماره شناســنامه 29۵1 صادره به شماره 
ملی 11422۵770۳ نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مساحت ۳۳9/2۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 276 فرعی مجزی 
از 122اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 16101۳ مورخ 84/09/06 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز 

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

۳4- رای شماره 0۵00 مورخ 94/01/29 آقای محمد حسین شیخ سجادیه فرزند 
علی  بشماره کالسه ۳4۳8 و به شــماره شناسنامه 766 صادره به شماره ملی 
128۵400۳۳1 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت ۵00/۳0 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 20 فرعی مجزی از 141 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مشاعی صفحه ۳47 دفتر 77  

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

۳۵- رای شماره ۵080 مورخ 9۵/10/22 آقای عبدالرضا زهتابی فرزند حسین  
بشماره کالســه 0۳89 و به شماره شناســنامه 1488۵ صادره به شماره ملی 
1140۵222۳1 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳79 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 11۳ فرعی مجزی از 69 و 70  اصلــی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 127 دفتر 142 
و صفحه 62 دفتر ۳49 ســند 106996 مورخ 7/07/27 و سند 122۵16 مورخ 
 79/09/22 دفترخانه 7۳ ثبت در صفحه ۵90 دفتر 67۵  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۳6- رای شماره 278۳ مورخ 94/02/28 آقای محمدرضا پریشانی  فرزند زین 
العابدین  بشماره کالسه ۵۳70 و به شماره شناسنامه 81 صادره از به شماره 
ملی 114146100۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 19۳/90 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1248 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7۳142 مورخ 71/04/07 دفترخانه 

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

۳7- رای شــماره 4097 مورخ 9۵/09/۳0 آقای محمود ســعیدی فرزند جعفر   
بشماره کالســه ۳466 و به شــماره شناســنامه 297 صادره به شماره ملی 
114100461۵ نسبت به 4/۵ دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
242/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1۵۳ و 1۵4 و 820 و 819 و 
821  فرعی مجزی از 120  اصلی واقع صحرای دهشنده ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات ۵۳6 و ۳۳8 دفتر 171 و 
181 و صفحه 4۵0 و ۳2۳ دفتر 112 و 181 و صفحــه ۵42 و ۳44 دفتر 181 و 
171 و صفحه ۵۳9 و ۳41 دفتر 171 181 صفحات 244 و ۵۳۳ و ۳۳۵ دفتر 184 
و 171 و 181 و سند 47۵۳۵ مورخ 68/09/29 دفترخانه ۵9 و صفحه 244 دفتر 

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

۳8- رای شــماره 4098 مورخ 9۵/09/۳0 خانم عفت عابــدی فرزند رجبعلی   
بشماره کالســه 0826 و به شــماره شناســنامه ۳8 صادره به شــماره ملی 
1141647222 نسبت به 1/۵ دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
242/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1۵۳ و 1۵4 و 820 و 819 و 
821  فرعی مجزی از 120  اصلی واقع صحرای دهشنده ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات ۵۳6 و ۳۳8 دفتر 171 و 
181 و صفحه 4۵0 و ۳2۳ دفتر 112 و 181 و صفحــه ۵42 و ۳44 دفتر 181 و 
171 و صفحه ۵۳9 و ۳41 دفتر 171 181 صفحات 244 و ۵۳۳ و ۳۳۵ دفتر 184 
و 171 و 181 و سند 47۵۳۵ مورخ 68/09/29 دفترخانه ۵9 و صفحه 244 دفتر 

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

۳9- رای شــماره ۵081 مورخ 9۵/10/22 آقای محمدرضــا زهتابی خوزانی  
فرزند حسین  بشماره کالسه 0406 و به شماره شناسنامه 76 صادره به شماره 
ملی 11416۳۵۳0۵ نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳82/90 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 11۳ فرعی مجزی از 70  اصلی واقع در صحرای 
بوستان سهم خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
109 دفتر 201 سند 106980 مورخ 7/07/27 دفترخانه 7۳ و صفحه 11۵ دفتر 

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

40- رای شــماره ۳102 مــورخ 94/02/۳1 خانم زهرا کارگر  فرزند حســین  
بشماره کالســه 24۵9 و به شــماره شناســنامه ۳04 صادره خمینی شهر به 
شــماره ملی 1141609061 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 4۵7 فرعی مجزی از 119  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 120148 مورخ 79/02/2۵ 
و طی ســابقه ثبت به شــماره صفحه 272 دفتر 416 امالک   مالحظه و محرز 

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

41- رای شــماره ۳986 مورخ 9۵/09/29 خانم اعظم فاتحی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالســه 1180 و به شــماره شناســنامه 994 صادره به شماره ملی 
1141279۳81 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 80/6۵ مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 111 فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در صحرای 
نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 108۵6 

مورخ 9۳/0۳/0۳ دفترخانه ۳22  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره ۳94۵ مــورخ 9۵/09/28 آقــای محمد قلی نیــک جو فرزند 
جعفرقلی  بشماره کالسه 000۵ و به شماره شناسنامه ۵22 صادره به شماره 
ملی 1129168۳11 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 2۳۵/4 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک ۵97/1 و ۵97 فرعی از 99  اصلی واقع در  جوی 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالتنامه  2۳1270 مورخ 

94/12/26 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4۳- رای شــماره 40۳2 مــورخ 9۵/09/29 آقای خانلر ایســپره فرزند بایرام  
بشماره کالسه 0477 و به شماره شناســنامه 69۳ صادره چادگان  به شماره 
ملی ۵7۵9466917 نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه  به مســاحت 1۵6/14 

مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 6۳2 فرعی از 99  اصلی واقع در  جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه از مالک رسمی سند 
60640 مورخ 66/06/17 دفترخانه 6۳ دفتــر 14۵ صفحه 6۵  مالحظه و محرز 

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

44- رای شــماره 40۳7 مورخ 9۵/09/۳0 خانم زیبا ابراهیمی  فرزند مرتضی  
بشماره کالســه 1029 و به شــماره شناســنامه ۳11 صادره به شماره ملی 
46۵0۳6۳918 نسبت به ششدانگ یکباب خانه ۳ طبقه  به مساحت 180 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 92 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 21118 مورخ 91/0۳/21 
دفترخانه 7۳ ثبــت در صفحه 478 دفتر ۵9۵ امالک  مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4۵- رای شــماره 40۵0 مورخ 9۵/09/۳0 آقای حســن فخــاری فرزند محمد  
بشماره کالسه 0777 و به شــماره شناســنامه 7460 صادره به شماره ملی 
1142299۵11 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۵4 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 98  اصلی واقع در اســفریز  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 42۳9۵ مورخ ۵6/0۳/04 دفترخانه 7۳ و سهم االرث 

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

46- رای شماره 4071 مورخ 9۵/09/۳0 آقای حسین همدانیان  فرزند براتعلی  
بشماره کالســه 07۳4 و به شــماره شناســنامه 177 صادره به شماره ملی 
11414882۳1 نســبت به ۳ دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
27۳/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 600 فرعی از 114  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 49۳ دفتر 10۳ 

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

47- رای شــماره 4070 مورخ 9۵/09/۳0 خانم فاطمه شیروی خوزانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 07۳۵ و به شماره شناسنامه 79 صادره به شماره ملی 
12892۵7094 نســبت به ۳ دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
27۳/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 600 فرعی از 114  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 49۳ دفتر 10۳ 

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

48- رای شــماره 6۳79 مورخ 9۵/11/17 خانم هاجر حاجــی حیدری  فرزند 
عبداهلل  بشماره کالســه 1177 و به شــماره شناســنامه 226 صادره شماره 
ملی 1140929208 نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 
214/94 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳4 فرعی مجزی از 118  اصلی 
واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی و ارائه قولنامه طی سند 9790 مورخ ۳2/01/17 

و سند 88994 مورخ 70/10/09 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره ۵67۵ مورخ 9۵/10/۳0 آقای رسول کاکایی فروشانی فرزند 
رحمت اله بشماره کالسه 08۳6 و به شماره شناسنامه 11۳02819۵7 صادره 
به شــماره ملی 11۳02819۵7 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
نمایشگاه خودرو  به مساحت 822/۵۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
18 فرعی از 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
مع الواسطه از مالک رسمی شکراهلل کاکایی و رحمت اله کاکایی ثبت در صفحه 
۳19 و ۳2۵ دفتر 241 و صفحــه های ۳22 و ۳2 دفتــر 241 و 496   مالحظه و 

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

۵0- رای شــماره ۵674 مورخ 9۵/10/۳0 آقای محمدرضا کاکایی فروشانی 
فرزند شکراهلل بشــماره کالسه 08۳۵ و به شماره شناســنامه 11۳0۳8226۵ 
صادره به شماره ملی 11۳0۳8226۵ نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
نمایشگاه خودرو  به مساحت 822/۵۳ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
18 فرعی از 88  اصلی واقع در  قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
مع الواسطه از مالک رسمی شکراهلل کاکایی و رحمت اله کاکایی ثبت در صفحه 
۳19 و ۳2۵ دفتر 241 و صفحــه های ۳22 و ۳2 دفتــر 241 و 496   مالحظه و 

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

۵1- رای شماره 2167 مورخ 9۵/08/2۵ آقای عبدالکریم رحمتی  فرزند مانده 
علی بشماره کالسه 0707 و به شماره شناســنامه 20 صادره به شماره ملی 
11414918۵0 نســبت به ۵7 حبه  و ۵/۳ حبه از 72 حبه  یکباب مغازه و طبقات 
فوقانی به مساحت 60/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 10فرعی از 7۳  
اصلی واقع در  صحرای جویتنده اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه ۳2۳ دفتر 196مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵2- رای شــماره 2168 مورخ 9۵/08/2۵ خانم عطیه رحمتــی  فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 0708 و به شماره شناسنامه 11۳0429946 صادره به شماره 
ملی 11۳0429946 نسبت به 7 حبه  و ۵/1 حبه از 72 حبه  یکباب مغازه و طبقات 
فوقانی به مساحت 60/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 10فرعی از 7۳  
اصلی واقع در  صحرای جویتنده اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 92 دفتر 676 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۳- رای شــماره 4089 مورخ 9۵/09/۳0 آقای علی مهدیــان خوزانی فرزند 
حیدرعلی بشماره کالسه 1087 و به شماره شناسنامه 9۳27 صادره به شماره 
ملی 1140۳464۵8 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
2۳6/11 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 66/1  فرعی از 8۵  اصلی واقع 
در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند ۳۳2۵8 مورخ 

۵۳/0۵/27 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵4- رای شماره 4088 مورخ 9۵/09/۳0 خانم بیگم قاسمی خوزانی فرزند فرج 
اله  بشماره کالسه 1086 و به شماره شناسنامه 8220 صادره به شماره ملی 
1140۳۳۵۳8۳ نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
2۳6/11 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 66/1  فرعی از 8۵  اصلی واقع 
در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 217080 مورخ 

92/02/24 دفترخانه 7۳ مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵۵-  رای شــماره ۵249 مــورخ 9۵/04/۳1 آقای زین العابدیــن زمانی فرزند 
نوروزعلی بشــماره کالسه 1771 و به شماره شناســنامه 7۵ صادره خمینی 
شهر به شماره ملی 1141۵۳2891 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
128/67 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1079  فرعی از 107  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 8۵ دفتر 184 

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

۵6- رای شماره 4010 مورخ 9۵/09/29 آقای عبدالرحمن محمدی شمس آبادی 
فرزند قربانعلی  بشماره کالسه 0۵61 و به شماره شناسنامه 1012 صادره به 
شماره ملی 4620۵07229 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله  به 
مساحت 20۳/۵۵ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 64۵ فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 18142 
مورخ 9۵/06/08 دفترخانه سند 2۳۵00 مورخ ۵0/02/22 دفترخانه 7۳ مالحظه 

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

۵7- رای شــماره 6464 مــورخ 9۵/11/19 آقــای محمدعلی عابــدی فرزند 
عبدالحسین  بشماره کالسه 1294 و به شماره شناسنامه ۳77 صادره خمینی 
شهر به شماره ملی 114099۵0۵7 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
 274/9۵ مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 2۳67  فرعــی از 87  اصلی

  واقــع در ورنوســفادران  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند 1۵077 مــورخ 9۵/10/11 دفترخانــه 297  مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵8- رای شماره 66۵7 مورخ 9۵/0۵/2۳ آقای ســید محمد مهدی حسین زاده 
ورنوسفادرانی فرزند سید هاشم  بشماره کالسه ۵۵99 و به شماره شناسنامه 
۳26۵ صادره به شماره ملی 114126977۵ نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 178/86 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 60۳  
 فرعــی از 117  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل
  ثبــت در صفحــه 188 دفتــر ۳۳4 امــالک  مالحظــه و محــرز گردیــده

 است.
ادامه در صفحه 9
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
59- رای شــماره 6656 مــورخ 95/05/23 خانــم مرضیــه حاجی هاشــمی 
ورنوسفادرانی فرزند عبدالخالق  بشماره کالسه 5598 و به شماره شناسنامه 
12833 صادره به شــماره ملــی 1142343162 نســبت به 2 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 178/86 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 603  فرعی از 117  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شــامل ثبت در صفحه 188 دفتر 334 امالک ســند 60695 مــورخ 86/06/01 

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

60- رای شماره 3947 مورخ 95/09/28 خانم ریحانه ماندگاری اندانی  فرزند 
عبدالرســول  بشماره کالســه 0716 و به شماره شناســنامه 1130095290 
صادره به شماره ملی 1130095290 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 170/44 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 462  فرعی از 
111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 194 دفتر 611 امالک   مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 3948 مورخ 95/09/28 آقای محمدعلی اصغری اندانی  فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 0641 و به شماره شناسنامه 936 صادره به شماره ملی 
1141280779 نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/44 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 462  فرعی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 

وکالتنامه 10253 مورخ 92/12/26   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 3949 مورخ 95/09/28 آقای محمد کاظــم  اصغری اندانی  
فرزند اکبر  بشماره کالســه 0640 و به شماره شناســنامه 1812 صادره به 
شــماره ملی 1141327112 نسبت به 1دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 170/44 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 462  فرعی از 111  
اصلی واقع در صحرای نخــود جاری اندان بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل وکالتنامه 10253 مورخ 92/12/26   مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 3946 مورخ 95/09/28 خانم اعظم قاسمی اندانی  فرزند جواد  
بشماره کالسه 0718 و به شماره شناســنامه 17283 صادره به شماره ملی 
1142387550 نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/44 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 462  فرعی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 191 دفتر 611 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 3942 مورخ 95/09/28 خانم آرزو اصفهانی   فرزند محمود  
بشماره کالسه 0633 و به شماره شناسنامه 1130286381 صادره به شماره 
ملی 1130286381  نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حال احداث به مساحت 
210 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9   فرعی از 156  اصلی واقع در خیر 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 72871 مورخ 88/08/24 

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

65- رای شــماره 4048 مورخ 95/09/30 خانم مرضیه نقدی  فرزند حســین 
بشماره کالسه 1428 و به شــماره شناســنامه 2168 صادره به شماره ملی 
1141157462  نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 77/84 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 5595   فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 334 دفتر 517  

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

66- رای شــماره 2119 مورخ 95/08/25 آقای مجیــد یزدانی خوزانی  فرزند 
عبدالرسول  بشماره کالســه 2013 و به شماره شناســنامه 8532 صادره به 
شماره ملی 1142310205  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 237/39 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1378   فرعی از 85  
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 167336 
مورخ 85/07/30 و 3586 مورخ 90/05/04 و ســند 209995 مورخ 90/12/04 

دفترخانه 73 و 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شــماره 2118 مورخ 95/08/25 آقای عبدالرســول یزدانی خوزانی  
فرزند امیرآقا  بشــماره کالسه 2012 و به شماره شناســنامه 372 صادره به 
شماره ملی 1141598272  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 237/39 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1378   فرعی از 85  
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 167336 
مورخ 85/07/30 و 3586 مورخ 90/05/04 و ســند 209995 مورخ 90/12/04 

دفترخانه 73 و 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 2120 مورخ 95/08/25 خانم ندا ابوطالبــی خوزانی  فرزند 
محمود  بشماره کالسه 2014 و به شــماره شناسنامه 1130179494 صادره 
به شماره ملی 1130179494  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 237/39 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1378   فرعی از 85  
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 167336 
مورخ 85/07/30 و 3586 مورخ 90/05/04 و ســند 209995 مورخ 90/12/04 

دفترخانه 73 و 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 5361 مورخ 95/10/28 آقای روح اله قورچانی خوزانی  فرزند 
بخشعلی  بشماره کالسه 01000 و به شماره شناسنامه 3304 صادره به شماره 
ملی 1141235730  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی به 
مساحت 190/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 447   فرعی از 84  اصلی 
واقع در صحرای فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
 ثبت در صفحــه 41 و 477 دفاتر 459 و 567 امالک  مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 5344 مورخ 95/10/28 آقای خیراهلل بیاتــی کمیتکی فرزند 
عباس  بشماره کالسه 1090 و به شماره شناســنامه 1358 صادره به شماره 
ملی 5759376934  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/5 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1059   فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 6453 مورخ 91/08/17 دفترخانه 

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

71- رای شــماره 5235 مورخ 95/10/26 خانم فاطمه رحیمــی اندانی فرزند 
حسن  بشماره کالسه 1138 و به شماره شناسنامه 97 صادره به شماره ملی 
1141645671  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 123/55 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 129   فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42869  مورخ 92/02/31 

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

72- رای شماره 4111 مورخ 95/09/30 خانم منیجه عظیمی دستگردی فرزند 
حیدر  بشماره کالسه 0770 و به شــماره شناسنامه 65 صادره به شماره ملی 
1142201821  نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
135/23 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3594   فرعی از 87  اصلی واقع 
در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
286 دفتر 313 و صفحه 342 دفتر 115 و صفحه 220 دفتر 222 و صفحه 339 
دفتر 115 و صفحه 282 دفتر 313 و صفحه 203 دفتــر 115  مالحظه و محرز 

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

73- رای شماره 4110 مورخ 95/09/30 آقای سید علی سیدی ورنوسفادرانی 
فرزند سید حاجی  بشماره کالسه 0769 و به شماره شناسنامه 14 صادره به 
شماره ملی 1141001780  نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 135/23 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3594   فرعی از 87  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 286 دفتر 313 و صفحه 342 دفتــر 115 و صفحه 220 دفتر 222 و 
صفحه 339 دفتر 115 و صفحه 282 دفتر 313 و صفحه 203 دفتر 115  مالحظه 

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

74- رای شــماره 5176 مــورخ 95/10/25 خانــم مهرانگیز موســوی فرزند 
کرم  بشماره کالســه 1219 و به شماره شناســنامه 9 صادره به شماره ملی 
4669594966  نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

211 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 250   فرعــی از 85  اصلی واقع 
در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 217383 مورخ 
92/03/08 دفترخانه 72 وکالتنامــه 223736 مورخ 93/04/25 دفترخانه 73 و 
 وکالتنامه 233391 مورخ 95/10/04 دفترخانــه 73   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 5175 مورخ 95/10/25 آقای علی قصــری فرزند رجبعلی  
بشماره کالســه 1267 و به شــماره شناســنامه 65 صادره به شــماره ملی 
1141612631  نســبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
211 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 250   فرعــی از 85  اصلی واقع 
در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 217383 مورخ 
92/03/08 دفترخانه 72 وکالتنامــه 223736 مورخ 93/04/25 دفترخانه 73 و 
 وکالتنامه 233391 مورخ 95/10/04 دفترخانــه 73   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 5086 مورخ 95/10/22 آقای علی قصــری فرزند رجبعلی  
بشماره کالســه 1204 و به شــماره شناســنامه 65 صادره به شــماره ملی 
1141612631  نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
160/93 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 543   فرعــی از 84  اصلی 
واقع در صحرای فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
35929 مورخ 90/08/26 دفترخانه 139 و مع الواســطه از مالک رسمی محمد 
نصر اصفهانی سند 40375 مورخ 91/08/18 دفترخانه 139   مالحظه و محرز 

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

77- رای شــماره 5085 مــورخ 95/10/22 خانــم مهرانگیز موســوی فرزند 
کرم  بشماره کالســه 1206 و به شماره شناســنامه 9 صادره به شماره ملی 
4669594966  نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
160/93 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 543   فرعــی از 84  اصلی 
واقع در صحرای فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
35929 مورخ 90/08/26 دفترخانه 139 و مع الواســطه از مالک رسمی محمد 
نصر اصفهانی سند 40375 مورخ 91/08/18 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

78- رای شــماره 4019 مورخ 95/09/29 خانم زهــرا داورپناه فرزند محمود  
بشماره کالســه 0861 و به شــماره شناســنامه 11 صادره به شــماره ملی 
1141050250  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 118/52 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 308   فرعــی از 173  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 329 

دفتر 406 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 5349 مورخ 95/10/28 آقای بهنام ملک زاده  فرزند سیف اهلل  
بشماره کالســه 0978 و به شماره شناســنامه 24158 صادره به شماره ملی 
1140233181  نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 26/17 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 12031   فرعی از 170  اصلی واقع در اراضی دشت 
الدر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 688 دفتر 281 
امالک و ســند وکالتنامه 17211 مورخ 95/10/05 دفترخانــه 276   مالحظه و 

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

80- رای شــماره 5159 مورخ 95/04/30 آقای رحمن ماندگاری اندانی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0145 و به شماره شناســنامه 9 صادره به شماره ملی 
1141453134  نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
247/92 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 763   فرعی از 112  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 376 و 605 و 220  

دفتر 215 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 5163 مورخ 95/04/30 خانم عزت رحمتی  فرزند علی اصغر  
بشماره کالســه 0424 و به شــماره شناســنامه 100 صادره به شماره ملی 
1141573660  نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
247/92 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 763   فرعی از 112  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 379 دفتر 215 

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

82- رای شــماره 8222 مورخ 95/06/29 خانم زهره پیمانی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالســه 2461 و به شماره شناســنامه 12534 صادره به شماره ملی 
1140501526  نسبت به 2/4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
254 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 16/1   فرعی از 77  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 191502 مورخ 88/06/04 

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

83- رای شــماره 8223 مــورخ 95/06/29 آقای محمد مهــدی پیمانی  فرزند 
صفرعلی  بشماره کالسه 2462 و به شــماره شناسنامه 13 صادره به شماره 
ملی 1141675641  نســبت به 3/6 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 254 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 16/1   فرعی از 77  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 191502 مورخ 

88/06/04 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 5158 مورخ 95/10/23 آقای فضل اهلل عابدی خوزانی  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0857 و به شماره شناسنامه 11479 صادره به شماره 
ملی 1140367803  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 
196/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 123/1 فرعی از 85  اصلی واقع 
در دهکده خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 29435 مورخ 
88/03/19 و سند 7646 مورخ 85/02/18 و ســند 130573 مورخ 80/06/31 

دفترخانه ی 172 و 139 و 72  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 5159 مــورخ 95/10/23 خانم زهرا خانــی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالســه 0856 و به شماره شناســنامه 12958 صادره به شماره ملی 
1140505769  نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مســاحت 202/5 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 123/1 فرعی از 
85  اصلی واقع در دهکده خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ســند 29435 مورخ 88/03/19 دفترخانه 172و ســند 7646 مورخ 85/02/18 
دفترخانه 139و سند 130573 مورخ 80/06/31 دفترخانه 72  مالحظه و محرز 

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

86- رای شماره 5160 مورخ 95/10/23 آقای فضل اهلل عابدی خوزانی  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0855 و به شماره شناسنامه 11479 صادره به شماره 
ملی 1140367803  نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 202/5 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 123/1 فرعی از 85  
اصلی واقــع در دهکده خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
ســند 29435 مورخ 88/03/19 دفترخانه 172و ســند 7646 مورخ 85/02/18 
دفترخانه 139و سند 130573 مورخ 80/06/31 دفترخانه 72  مالحظه و محرز 

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

87- رای شــماره 5093 مــورخ 95/10/22 آقــای علی فرجــاد   فرزند رضا  
بشماره کالسه 1047 و به شماره شناســنامه 13087 صادره به شماره ملی 
1140129589  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به انضمام ثمنیه 
اعیانی 24 حبه  به مســاحت 377/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
1515/2 و 1515/3 و 1515/4 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 101085 و 101086 و 101084 
 دفترخانه 46 که از ســند 101084 مــورخ 94/06/04 مقدار 21 حبه و شــش
  دوم حبه بــه انضمــام ثمنیــه اعیانــی 24 حبه  مالحظــه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 4090 مورخ 95/09/30 آقای نادعلی سعیدی  فرزند قنبرعلی  
بشماره کالســه 0497 و به شــماره شناســنامه 418 صادره به شماره ملی 
1140990012  نسبت به 3/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
287/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 10 فرعی از 122  اصلی واقع 
در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
27572 مورخ 62/03/17 دفترخانه 59 دفتر 178 صفحه 170 مالحظه و محرز 

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

89- رای شــماره 4091 مورخ 95/09/30 خانم طاهره سلیمی ورنوسفادرانی  
فرزندمحمود  بشــماره کالســه 0496 و به شماره شناســنامه 54 صادره به 
شماره ملی 1141002183  نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 287/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 10 فرعی از 122  
اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 27606 مورخ 62/03/19 دفترخانه 59 ثبت در صفحه 173 دفتر 178 

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

90- رای شماره 5481 مورخ 95/09/29 خانم مهناز امین پور  فرزند مصطفی  
بشماره کالســه 1099 و به شــماره شناســنامه 588 صادره به شماره ملی 
1829230891  نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 137/40 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1328 فرعی از 111  اصلــی واقع در صحرای 
نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

139520302006005825 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شــماره 6646 مورخ 95/11/25 خانــم آزاده کریمی خوزانی  فرزند 
عبداهلل  بشماره کالسه 1326 و به شماره شناســنامه 2821 صادره به شماره 
ملی 1141196897  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
155/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 306 فرعی از 82  اصلی واقع در 
صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 461 دفتر 515  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 6647 مورخ 95/11/25 آقای اکبر حســن زاده احمدآبادی  
فرزند حسینعلی  بشماره کالسه 1327 و به شماره شناسنامه 12900 صادره 
به شماره ملی 1140508181  نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
 به مساحت 155/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 306 فرعی از 82  
اصلی واقــع در صحرای ســکه الزهــرا خوزان بخــش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 47 دفتر 387  مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شــماره 5077 مورخ 95/10/22 آقــای قدرت الــه نعلبندیان  فرزند 
نوروزعلی  بشــماره کالســه 0297 و به شماره شناســنامه 10892 صادره 
به شــماره ملی 1140361899  نسبت به ششــدانگ دوباب مغازه و انباری به 
مســاحت 234/88 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 142 فرعی از 114  
 اصلی واقع در صحرای شــمس آبــاد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر

  شــامل ثبت در صفحــه 58 دفتــر 591 امــالک  مالحظــه و محــرز گردیده 
است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
94- رای شماره 6205 مورخ 94/10/27 خانم پریدخت رضایی آدریانی  فرزند 
قاسمعلی  بشماره کالسه 3240 و به شــماره شناسنامه 214 صادره اهواز به 
شماره ملی 1755160097  نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
141/74 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 410 فرعی از 107  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 102841 مورخ 78/12/26 

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

95- رای شــماره 5354 مورخ 95/10/28 آقای ســید یحیی میرلوحی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 1304 و به شماره شناسنامه 18 صادره به شماره 
ملی 1142202232  نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان تحتانی تجاری و 
فوقانی مسکونی به مساحت 86/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 727 
فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه90 دفتر 373 سند 3572 مورخ 90/05/15 دفترخانه 300  

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

96- رای شماره 5417 مورخ 95/10/28 آقای رمضان ماندگاری  فرزند اسداهلل  
بشماره کالسه 1125 و به شــماره شناســنامه 2233 صادره به شماره ملی 
1818153653  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 195/14 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 66 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود 
جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 86 دفتر 

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

97- رای شــماره 5230 مورخ 95/10/26 خانم جمیله پیمانی فروشانی  فرزند 
محمدحسین  بشماره کالسه 2297 و به شماره شناسنامه 1 صادره به شماره 
ملی 1141532158  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
35/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 498 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی 

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

98- رای شماره 5228 مورخ 95/10/26 خانم اشرف پیمانی فروشانی  فرزند 
محمدحسین  بشماره کالســه 2271 و به شماره شناســنامه 159 صادره به 
شماره ملی 1141550997  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 35/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 498 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک 

رسمی حیدرعلی و رجبعلی زمانی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شماره 5229 مورخ 95/10/26 خانم زهره پیمانی فرزند محمدحسین  
بشماره کالســه 2296 و به شــماره شناســنامه 464 صادره به شماره ملی 
1141657627  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
35/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 498 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی 

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

100- رای شــماره 6672 مورخ 95/11/28 آقای علی آقاکوچکی فروشــانی  
فرزند محمدعلی بشماره کالسه 1395 و به شماره شناسنامه 10727 صادره 
به شماره ملی 1140483498  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 329 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 899 فرعی از 72  اصلی واقع در دهکده 
فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 118957 مورخ 

84/10/22 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شــماره 5136 مورخ 95/10/23 خانم نیر شــایان ورنوسفادرانی 
فرزند قدرت اهلل بشماره کالسه 0250 و به شــماره شناسنامه 21494 صادره 
به شــماره ملی 1140214497  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
201/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 212 فرعی از 122  اصلی واقع 
در صحرای برمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 229 دفتر 208 و صفحات 223 و 226 دفتر 208 و سند 104189 مورخ 

95/02/20 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شــماره 8370 مورخ 95/06/31 آقای داود حاجی هاشــمی  فرزند 
محمدعلی بشــماره کالســه 0165 و به شــماره شناســنامه 324 صادره به 
 شماره ملی 1141040875  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهای

 ثمنیه اعیانی به مســاحت 243 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3 الی 
9 و 12 و 13 فرعی از 158  اصلی واقع بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 مع الواسطه از مالک رسمی شــهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شماره 4055 مورخ 95/09/30 آقای سعید احمدی  فرزند سبزعلی 
بشماره کالسه 0295 و به شــماره شناســنامه 2687 صادره به شماره ملی 
1141335867  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 204/10 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 273/1 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 8835 مورخ 
92/08/05 و ســند 8834 مورخ 92/08/05  دفترخانــه 322  مالحظه و محرز 

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

104- رای شماره 5383 مورخ 95/10/28 خانم زینب نجاری فروشانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 0943 و به شماره شناســنامه 1539 صادره به شماره 
ملی 1142243567  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
155/43 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 779 فرعی از 109  اصلی واقع 
درآدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 425 دفتر 

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

105- رای شماره 5382 مورخ 95/10/28 آقای مرتضی حاجی ابراهیمی  فرزند 

محمدعلی  بشماره کالسه 0944 و به شماره شناسنامه 1035 صادره به شماره 
ملی 1141179008  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
155/43 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 779 فرعی از 109  اصلی واقع 
درآدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 357 دفتر 

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

106- رای شــماره 5194 مورخ 95/10/25 آقای تقی قجاوند  فرزند حســین  
بشماره کالسه 0908 و به شــماره شناســنامه 1500 صادره به شماره ملی 
62193223556  نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه نان فانتــزی و مغازه به 
مساحت 230/26 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 338 و 335 فرعی از 
114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 128423 مورخ 88/06/25 دفترخانه 63 و ســند 119424 مورخ 
84/12/27 دفترخانه 64 و سند 128423 مورخ 0688/25 دفترخانه 63    مالحظه 

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

107- رای شــماره 5334 مورخ 95/10/28 آقای محمدرضــا هارونی  فرزند 
خدابخش  بشماره کالسه 0964 و به شماره شناسنامه 1289 صادره به شماره 
ملی 5759376217  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 198 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1271 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 247 و 135 دفاتر 92 و 305  

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

108- رای شــماره 4801 مورخ 95/09/28 آقای احمدرضــا کبیری خوزانی  
فرزند غالمحسین  بشماره کالسه 2016 و به شماره شناسنامه 94 صادره به 
شماره ملی 1141647788  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/26 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 33 فرعی از 110  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 135508 مورخ 81/02/31 دفترخانه 

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

109- رای شماره 5148 مورخ 95/10/23 خانم زهرا ریاحی نژاد فرزند حسین  
بشماره کالسه 0781 و به شماره شناســنامه 10095 صادره به شماره ملی 
1142325751  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 250/42 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 256 فرعی از 116  اصلی واقــع در صحرای پا 
گودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 326 دفتر 585  امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شــماره 2067 مورخ 95/08/24 خانم زهرا امینی  فرزند خســرو  
بشماره کالســه 0051 و به شــماره شناســنامه 907 صادره به شماره ملی 
1288813783  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106/96 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 2549 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 274 دفتر 312 امالک   

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

111- رای شــماره 5083 مورخ 95/10/22 خانم فاطمه پریشــانی فروشانی  
فرزند رضا  بشماره کالسه 0319 و به شماره شناسنامه 1130169741 صادره 
به شــماره ملی 1130169741  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1566 فرعــی از 107  اصلی 
واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
71328 مورخ 94/06/25 دفترخانه 38 ثبــت در صفحه 145 دفتر 65   مالحظه 

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

112- رای شماره 5185 مورخ 95/10/25 خانم فاطمه عسگری فروشانی فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0682 و به شماره شناســنامه 2252 صادره به شماره 
ملی 1141158302  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 72/5 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 3395 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 293 و 296  دفتر 618 

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

113- رای شــماره 5664 مورخ 95/10/29 آقای قاسم مهرابی سورانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1097 و به شماره شناســنامه 17563 صادره به 
شماره ملی 0035643161  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/80 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1737 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 381 دفتر 65 

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

114- رای شــماره 0416 مورخ 95/07/24 آقای حجت اله کمالی اندانی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 0203 و به شماره شناسنامه 19243 صادره به شماره 
ملی 1140191977  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
179/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 89 فرعی از 110  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 293 دفتر 380 امالک   

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

115- رای شماره 0415 مورخ 95/07/24 خانم ســکینه رحمتی اندانی  فرزند 
عباس  بشماره کالســه 0202 و به شماره شناســنامه 603 صادره به شماره 
ملی 1141276453  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
179/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 89 فرعی از 110  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 293 دفتر 380 امالک   

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

116- رای شماره 5155 مورخ 95/10/23 خانم زهرا گنجعلی ورنوسفادرانی 
فرزند نادعلی  بشماره کالسه 0215 و به شماره شناسنامه 25220 صادره به 
شماره ملی 1140243861  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/85 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1624 و 1625 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 37324 مورخ 
84/03/01 دفترخانــه 35 و و ســند 102084 مــورخ 94/08/28 دفترخانه 46  

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

117- رای شماره 6780 مورخ 95/11/29 آقای کریم رضایی خوزانی  فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 1389 و به شماره شناســنامه 187 صادره به شماره 
ملی 1141564041  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/7 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 83 و 84 و 85 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای 
ســکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 85905 

مورخ 74/05/12 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

118- رای شــماره 6750 مورخ 95/11/29 آقای ابوالقاســم کبیری خوزانی  
فرزند حبیب  بشــماره کالسه 0972 و به شماره شناســنامه 1796 صادره به 
شــماره ملی 1141255073  نسبت به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 
قدیمی به مساحت 145/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 562 فرعی از 
82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 634 دفتر 578 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

119- رای شــماره 6749 مــورخ 95/11/29 آقای امیر محمــد خانی خوزانی  
فرزند خدارحم  بشماره کالسه 0003 و به شماره شناسنامه 8964 صادره به 
شــماره ملی 1142314510  نسبت به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 
قدیمی به مساحت 145/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 562 فرعی از 
82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 406 دفتر 580 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

120- رای شــماره 6748 مورخ 95/11/29 خانم زهرا خانــی  فرزند عزیزاله  
بشماره کالسه 0688 و به شــماره شناســنامه 1191 صادره به شماره ملی 
1141134217  نســبت به 2 دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مســاحت 145/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 562 فرعی از 82  
اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 577 دفتر 406 امالک مالحظــه و محرز گردیده 

است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/24

م الف: 2986 نبی اله یزدانی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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مدیرکل آموزش متوسطه آموزش و پرورش خبر داد:

تعطیلی پنجشنبه ها پابرجاست

کشف 591 دستگاه گوشی تلفن 
همراه قاچاق در اصفهان

ثبت بیش از دو میلیون نام »محمد« 
از آغاز تاسیس ثبت احوال

مدیرکل آموزش متوســطه نظری وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 
پوشــش تحصیلی در دوره متوســطه بــا 1/57درصــد افزایش به 
۸1/۸1 درصد رسیده است. قربانعلی افشانی اظهارداشت: با توجه به 
پیگیری های مستمر جامعه آموزش و پرورش از سطح خرد تا کالن 
شامل معلم، معاون و مدیر و حتی مسئوالن وزارتخانه مبنی  بر حضور 
دائمی و تداوم تحصیل دانش آموز در پایه های مختلف دوره متوسطه، 

پوشش جمعیتی به ۸1/۸1 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این موفقیت، مرهون ثبت و ضبط دقیق و کارشناسی شده 
نام و سوابق دانش آموزان با کد دانش آموزی در مدارس کشور است.  
مدیرکل آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: 
کالس های تابستانی برای پایه های مختلف نظری، به منظور تقویت 
پایه و قرار دادن نمره مســتمر برای 10 واحد از دروس دوره تابستان 

برای دانش آموزان تشکیل می شود.
افشانی با اشاره به تعطیلی روزهای پنجشنبه تصریح کرد: در خصوص 
تعطیلی روزهای پنجشــنبه، همچنان طبق مصوبه قبلی، این روند 
ادامه دارد. مدیرکل آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به ضرورت اجرای آیین نامه جدید و تطبیق سنوات تحصیلی با 
مصوبه مجلس شورای اسالمی مبنی بر کاهش سن معافیت تحصیلی 
از 24 به 20 سالگی گفت: زمینه شرایط تغییر رشته در پایه دهم نیز 

فراهم شده است.

کارآگاهــان اداره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس آگاهی اســتان در 
بازرســي از یك واحد صنفي، تعداد 591 دســتگاه انواع گوشي تلفن 
همراه قاچاق کشــف کردند. سرهنگ ستار خســروي رییس پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی وصول خبری مبنی بر دپوي 
تعداد زیادي گوشی تلفن همراه خارجی در یك واحد صنفي، بررسي 
موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان پس از تحقیق و بررسی 
و کســب اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی از محل 
مورد نظر بازرسی کردند.  این مقام انتظامي عنوان داشت: در بازرسي از 
این واحد صنفي تعداد 591 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه و 70 عدد 
فلش خارجی قاچاق فاقد مدارك مثبته گمرکي کشف شد. سرهنگ 
خسروي ادامه داد: کارشناسان مربوطه ارزش گوشي هاي کشف شده را 

یك میلیارد ریال اعالم کرده اند.
سرهنگ خسروی به عرضه کنندگان کاال هشدار دادند که حتما تحت 
کنترل تیم های ویژه پلیس آگاهی قــرار خواهند گرفت و باید مدارك 

الزم کاال را ارائه کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از آغاز تاسیس ثبت احوال 
تا آذر ماه سال 95، بیش از 2 میلیون نام »محمد« برای ایرانی ها ثبت 
شده است. سیف ا... ابوترابی سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور 
اظهار داشت: طی ده ماهه سال 95، ده نام اول انتخابی برای خانم ها 
به ترتیب فاطمه، زهرا، زینب، نازنین زهرا، یسنا، حلما، باران، فاطمه 
زهرا، ریحانه و رها بوده و برای آقایان امیرعلی، محمد، امیرحســین، 
ابوالفضل، علی، حســین، محمدطاها، امیرعباس، محمدحسین و 

امیرمحمد  است.
وی در ادامه افزود: طبق بررســی های انجام شده، از ابتدای تاسیس 
ســازمان ثبت احوال تا پایان آذر ماه ســال 95 در ایران 2 میلیون و 
۸۸4هزار و 200 نفر به نام محمد یا سید محمد و 7 میلیون و ۸19هزار 
و 200 نفــر دارای نام محمد به همرا ه پســوند یا پیشــوند بوده که  
درمجموع 12میلیون و ۸66 هزار و 977 نفر با نام های ترکیبی محمد 

یا دیگر القاب آن به ثبت رسیده است.

پیشنهاد سردبیر:
کشف مواد مخدر 9درصد افزایش یافته است

با مسئوالن

رییس مرکز توســعه، پیشــگیری و درمان اعتیاد ســازمان 
بهزیستی کشور، به تماس های مرتبط با الکل با »سامانه خط 
ملی اعتیاد«، اشــاره و اظهار کرد: سال هاست که شاهد رشد و 
افزایش تماس های مرتبط با الکل در ســامانه خط ملی اعتیاد 
هســتیم و تعداد افرادی که خواهان معرفی مراکز درمان ترك 

الکل هستند، افزایش یافته است.
مجید رضازاده تصریح کرد: در حال حاضر به علت آنکه کلینیك 
تخصصی ترك الــکل نداریم، این افــراد را بــه اورژانس های 
بیمارستان یا پزشــکان عمومی ارجاع می دهیم؛ با این وجود 
چنانچه فــرد اصرار به معرفی بــه مراکز ترك اعتیاد داشــته 
باشد، آنها را به مراکز ترك اعتیاد بهزیستی )ماده 15( یا وزارت 

بهداشت ارجاع می دهیم و این در حالی است که نمی دانیم این 
مراکز برای این افراد، خدمات درمانی انجام می دهند یا خیر.

چند مصرفی ها، مخدرهای صنعتی، سنتی و الکل را 
تجربه می کنند

وی در خصوص چند مصرفی ها نیز گفــت: از ابتدای راه اندازی 
این سامانه، شــاهد چند مصرفی ها )معتادانی که از چند ماده 
مخدر مصرف می کنند( بودیم و از همان زمان تعدادشان زیاد 
بود؛ به طوری که از میان مصرف کنندگان تماس گیرنده با این 
سامانه، اغلب آنها چند مصرفی هستند و کمتر شاهد آن هستیم 

که فردی تك مصرفی باشد. 
با این حال نمی توان به طور دقیــق ترکیب مواد مصرفی آنها را 
اعالم کرد؛ اما اغلب آنها ترکیب مواد صنعتی، ســنتی و الکل را 

تجربه می کنند.
رییس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشــور، همچنین به ایســنا خبر داد: در ســال آینده یکی از 
اولویت های مرکز توسعه و پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور، افزودن یك شیفت کاری به سامانه خط ملی 
اعتیاد است؛ به طوری که هم اکنون این سامانه از ساعت ۸ صبح 
تا ۸ شب فعالیت می کند و خواهان آن هستیم که در سال آینده 

مدت زمان فعالیت این سامانه را تا 12 شب افزایش دهیم.

رییس مرکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی:

افزایش تماس  با خط ملی اعتیاد درباره »الکل«

رییس اداره تعاون و امور رفاه آموزش و پرورش اصفهان:

1۳5۷ مدرسه اصفهان برای اسکان 
مسافران نوروزی آماده می شود

 رییس اداره تعاون و امور رفاه آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
یك هزار و ۳57 مدرسه در قالب 1۳هزار و 400 کالس درس در استان 

اصفهان برای اسکان مسافران نوروزی آماده می شود.
آذرکیوان امیرپور درخصــوص برنامه های آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان برای اسکان مسافران نوروزی اظهار داشت: برای این طرح یك 
هزار و ۳57 مدرسه در قالب 1۳ هزار و 400 کالس درس در نظر گرفته 
خواهد شد. وی با اشاره به اینکه به دلیل استقبال زیاد مسافران و ترافیك 
نوروزی، 650 مدرسه در شهر اصفهان در حالت آماده باش قرار می گیرد، 
تصریح کرد: ۳0 درصد مدارس استان برای اسکان مسافران نوروزی به 
صورت اینترنتی رزرو می شــود که ثبت نام از پنجم اسفند آغاز شده و تا 
22 اسفند ادامه خواهد داشــت. رییس اداره تعاون و امور رفاه آموزش 
و پرورش استان اصفهان، با اشاره به اســکان بیش از 500 هزار مسافر 
نوروزی در مدارس اســتان اصفهان در نوروز 95 ابراز داشت: برای سال 
جاری با توجه به شرایط جوی اعالم شــده، با استقبال بیشتر مسافران 
روبه رو خواهیــم بود. وی با بیان اینکه در ســال جاری مــدارس در دو 
بخش »الف« و »ب« درجه بندی می شوند، تصریح کرد: قیمت مصوب 
برای هر خانواده 5نفره در بازه زمانی 24ساعته، از 1۸ تا 25 هزار تومان 
مصوب شده است. امیر پور با تاکید بر اینکه اولویت ما در اسکان مسافران 
فرهنگیان است، افزود: این در حالی است که به کارمندان دولت و مردم 

عادی متقاضی نیز خدمات ارائه خواهد شد.

اخبار

اخبار کوتاه 

برنامه های حوزه جوانان 
در سال 9۶ تبیین می شود

کاهش 2۳درصدی 
فرار از خدمت در کشور

مدیرکل دفتــر هماهنگی و ســاماندهی امور جوانان گفــت: چهارمین گردهمایی 
مسئوالن جوانان سراسر کشور، از امروز در شیراز برگزار می شود.

سیدجواد رضوی، با اشاره به برگزاری چهارمین گردهمایی مسئوالن جوانان سراسر 
کشور در شــیراز، افزود: در این گردهمایی که با حضور معاونان جوانان ادارات کل 
ورزش و جوانان استان ها برگزار می شــود، هرکدام از واحدهای معاونت ساماندهی 
امور جوانان در پنل های تخصصی خود به بررســی عملکرد ســال جاری استان ها و 
اقدامات آنها و همچنین بررســی انطباق آن با سیاســت ها و برنامه های ابالغ شده 

خواهند پرداخت و برنامه های سال 96 تبیین خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین آسیب شناسی درخصوص دالیل عدم توفیق برخی استان ها 
و راهکار برای فعالیت بیشتر و اقدامات موثرتر در استان ها مورد بحث و بررسی قرار 

خواهد گرفت. 
مدیرکل دفتر هماهنگی و ســاماندهی امور جوانان تاکید کرد: موضوع آسیب های 
اجتماعی که بخشی از آن بر اساس تقسیم کار شورای اجتماعی کشور در واحدهای 
اســتانی وزارت ورزش و جوانان باید پیگیری شود، با حضور مشــاور وزیر کشور و 
معاون مرکز اجتماعی وزارت کشــور بررسی خواهد شــد و انتظارات در سال 96 و 
اقدامات ســال 95 و همچنین مشــکالتی که در اجرای برنامه ها در استان ها با آن 
مواجه هستند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با رفع موانع، اقدامات شایسته ای 

با مشارکت جوانان در کاهش آسیب های اجتماعی صورت گیرد.

رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: امســال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش 
2۳ درصدی جرم فرار از خدمت در کشور بوده ایم که این مسئله، نتیجه تالش و همفکری 
کارکنان سازمان قضائی نیروهای مسلح است. حجت االسالم شکرا... بهرامی، از کنترل قتل 
و خودزنی در پادگان ها خبر داد و افزود: به سربازان در محل خدمت، مشاوره ارائه می شود و 
مشکالت مالی، محل خدمت و نحوه برخورد فرماندهان با آنها، بررسی و راه حل ارائه می شود. 
وی ادامه داد: چنین تمهیداتی ســبب کاهش شــدید آمار جرایمی مانند قتل، خودزنی و 
خودکشی سربازان شده اســت؛ ولی این جرایم به دلیل مسائل خدمت نیست بلکه عوامل 

بیرونی مختلفی در آن دخیل هستند.
حجت االسالم بهرامی بیان کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی و فرماندهان نظامی و انتظامی، 
همگی بر این امــر اتفاق نظر دارند که باید مــواردی مانند قتل ، خودزنی و خودکشــی در 

پادگان ها کامال تحت کنترل قرار گیرد.
رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: وضعیت استان کرمان در زمینه کنترل جرایم 
خوب است و در زمینه پیشگیری از جرایم مالی، مواد مخدر و قتل ها در کل کشور از شرایط 
خوبی برخوردار هستیم. وی اظهار کرد: نیروی انتظامی شهرستان جیرفت تالش های خوبی 

در زمینه مقابله با جرایم و پیشگیری از آنها انجام داده است و منطقه را تحت کنترل دارد.
حجت االسالم بهرامی به برنامه های سفر خود به استان کرمان اشاره کرد و گفت: امروز در 
مجمع پیشگیری از وقوع جرم در مرکز استان کرمان شرکت می کنیم و در ادامه سفر به این 

استان، از شهرستان سیرجان بازدید می شود.

 خودروها قبل از 5 سال 
معاینه فنی شوند

 مدیرعامل مرکز معاینه فنی شــهر تهران گفت: پایایی استانداردهای 
کارخانه خودرو زیاد نیســت و ضرورت دارد قبل از 5 ســال خودروها به 
مراکز معاینه فنی مراجعه کنند. ســید نواب حسینی منش در نشست 
خبری طــرح نوروزی معاینه فنی، اظهارداشــت: شــهرداری تهران به 
اســتقبال نوروز رفته و تمامی مراکز ما در دو شیفت از ساعت ۸ صبح تا 
10 شب معاینه فنی خودروها را بر عهده دارند. وی افزود: مالکان خودرو 
الزامی است قبل از ســفرهای نوروزی، برای دریافت برگه معاینه فنی به 
مراکز مراجعه کنند که در مراکز ما 1۸ آیتم روی خودروها مورد بررسی 
قرار می گیرد. مدیرعامل مرکز معاینه فنی شــهر تهران با اشاره به این 
آیتم ها گفت: مباحث مربوط به ایمنی، آالیندگی، عیوب ظاهر، انحراف 
فرمان، ترمز دستی و میزان گازهای خروجی، ازجمله مواردی است که در 
مراکز معاینه فنی بررسی می شود. حسینی منش با تاکید بر این مطلب 
که پایایی استانداردهای کارخانه ای خودرو زیاد نیست، گفت: بر اساس 
قانون، خودروهای صفر تا 5 ســال نیاز به معاینه فنی ندارند؛ اما درواقع 
این خودروها که بعد از 5 سال به مراکز ما می آیند حداقل سه نقص مهم 
دارند. وی تاکید کرد: این آزمایش روی یك میلیون و 100 هزار خودرو 
صورت گرفته و ما مشــاهده کردیم که این خودروها مشکالت بسیاری 

دارند.

رییس ســازمان زندان ها گفت: طرح بیمه شدن زندانیان هنوز 
ازسوی دولت ابالغ نشده است.

اصغر جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیــت حق بیمه زندانیان 
گفت: هنوز از ســمت دولت چیزی به ما ابالغ نشــده اســت. 
وی درخصــوص پیگیری این موضوع از ســوی دســتیار ویژه 
رییس جمهور گفت: پیشــنهاد دهنده بیمه شــدن زندانیان، 

سازمان زندان ها بود و البته پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.
رییس ســازمان زندان ها با بیان اینکه زندانی با شهروند عادی 
فرقی ندارد،گفت: معتقدیم که زندانی هم شهروند است و لذا باید 
همه حقوقی که بیرون از زندان وجــود دارد، برای او نیز منظور 

شود. همه این حقوق بجز آزادی قابل طرح است.

نباید سالمت زندانی به خطربیفتد
جهانگیر با تاکید بر اینکه ســالمت زندانی نباید به خطر بیفتد، 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه زندانی هم از حقوق شهروندی 

برخوردار است، نباید سالمت او به خطر بیفتد.
رییس سازمان زندان ها افزود: زندانیانی داشتیم که در بیرون از 
زندان، حق بیمه پرداخت می کردند؛ اما به محض ورود به زندان 
و توقف در پرداخــت بیمه، بیمه گذار بیمه آنهــا را قطع کرده و 
زندانیان از حق بیمه و داشــتن دفترچه بیمه منع می شوند؛ به 
همین دلیل پرداخت هزینه های درمان برای زندانیان، آزادمی 
شود. وی اظهار داشــت: توقع و انتظار خاصی از سازمان تامین 
اجتماعی و بیمه ها نداریــم و امیدواریم هر چه زودتر طرح بیمه 

شدن زندانیان اجرا شود.
200هزار زندانی بیمه می شوند

الهام امین زاده، دســتیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی، 
از پیگیری بیمه شدن زندانیان خبر داده و گفته است: با شخص 
دکتر ربیعی در رابطه با بیمه شدن زندانیان مذاکرات متعددی 
داشتم و قرار شد در صورت تامین منابع مالی، طرح بیمه شدن 
زندانیان اجرا شــود. وی در پاسخ به این ســوال که چه تعداد از 
زندانیان بیمه می شوند، گفت: طی صحبت هایی با وزیر مربوطه 

قرار شد 200هزار زندانی بیمه شوند.

رییس سازمان زندان ها:

طرح بیمه شدن زندانیان، هنوز ازسوی دولت ابالغ نشده است

ویژه

عبدالرضــا رحمانــی فضلی وزیــر کشــور، در کنفرانس 
بین المللی تهران علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته که 
روز گذشــته برگزار شد، اظهار داشــت: این برای اولین بار 
است که مناطق آســیای غربی و مرکزی و قسمت هایی از 

اروپا که در مسیر بالکان هستند،  گرد هم آمده اند.
وی ادامه داد: با توجه به شــصتمین کمیسیون موادمخدر، 
ما مي توانیم نظرات خــود را به اشــتراك بگذاریم. حضور 

فعال همه هیئت ها نتیجه خوبی خواهد داشت.
وزیر کشور گفت: کشت و تولید و اعتیاد و مخاطراتی چون 
فقر، از عواملی اســت که این مناطق را درمعرض خطرات 
خود قرار مي دهد و از آنجا که بیشــتر کشــورهای منطقه 
تولیدکننده مواد مخدر هســتند، برگزاری این نشســت 

بسیار به موقع است. 
رحمانــی فضلی گفت: کشــت و تولید و توســعه نیافتگی 
منطقه، باعث شــده که این منطقه تحــت حمایت جهانی 
در مســیر مبارزه با مواد مخدر قرار نگیــرد و باید با ایجاد 
برنامه ای از کشــت و تولید مواد مخدر مثال در کشــوری 

همچون افغانستان جلوگیری کرد و مافیا را از بین برد.
رحمانی فضلی ضمن اشــاره به میزان تولید موادمخدر در 
افغانستان تصریح کرد: بر اســاس گزارشات در افغانستان، 
میانگین تولید موادمخدر در افغانســتان 4۳درصد افزایش 
یافته که باعث رفت و آمد از مرزها، پولشویی و سوءاستفاده 
افراط گرایان اســت. مبارزه با مافیای موادمخدر، کار یك یا 

چند کشور نیست و یك مبارزه جهانی را می طلبد.
وزیر کشــور ادامه داد: کشــف و مبارزه با موادمخدر بسیار 
سخت تر و ســنگین تر از مبارزه با پولشویی است. مبارزه با 
پولشویی ساز و کارهای پیشــرفته مي خواهد و جمهوری 

اسالمی ایران برنامه های بسیار خوبی در این زمینه دارد.
وی با اشاره به برنامه های جمهوری اسالمی ایران در مسیر 
مبارزه با مواد مخدر گفت: ایران به عنوان اولین کشــور در 
مسیر بالکان که مسیری جرم خیز است، در مقابله با عرضه 
و تقاضای مواد مخدر، برنامه های دینــی خود را در پیش 

گرفته است. 
ایران مبادی ورودی و خروجی خــود را به منظور ترانزیت 

مواد افیونی، شدیدا کنترل می کند.
رحمانی فضلی گفت: در سال 2016 با حدود 2 هزار و 500 
عملیات توانســتیم کشــف مواد مخدر را 9 درصد افزایش 
دهیم. ایران زمینه های الزم را برای همکاری های امنیتی 
و اطالعاتی همیشه فراهم کرده اســت. موفقیت، مستلزم 
همکاری های هر چه بیشتر است و کشورهای  فرامنطقه ای 

نیز باید خود را با ساختار منطقه ای هماهنگ کنند.

رحمانی فضلی:

 کشف مواد مخدر
9درصد افزایش یافته است

به گزارش ایمنا، ســرهنگ علی نیك نفــس رییس مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا، 
با توجه به نزدیك شــدن به ایام پایانی ســال و حراج های 
نوروزی، گفت: شــهروندانی که قصد خرید در حراج های 
اینترنتی نوروزی را دارنــد، باید مراقب باشــند تا در دام 

کالهبرداران سایبری نیفتند.
وی افزود: شاهد تبلیغات گســترده و زیادی از حراج های 
نوروزی در شــبکه های اجتماعی و کانال های آنها هستیم 
که با وعده تخفیف ویــژه و ارزان، به دنبال طعمه 
می گردند. شهروندان باید توجه داشته باشند که 
حتما در خریدهای اینترنتی از فروشــگاه هایی 
خرید  کنند که دارای نمــاد اعتماد الکترونیکی 

باشند.
این مقام انتظامی با اشــاره بــه اینکه برخی از 

فروشگاه های غیر مجاز ممکن است اقدام 
به جعــل این نمــاد کنند، 

ب  خطا

به شهروندان هشدار 
داد: بــا کلیك کــردن روی تصویر لوگوی 
نماد اعتمــاد الکترونیکــی، صفحه مجوز 
مربوطه را مشــاهده می کنیــد. مطمئن 
شــوید که صفحه  مزبــور، صفحه اصلی 
مرورگر شماســت، نه یك عکس و تصویر 

از یك مرورگر.
 وی با بیان اینکه شــهروندان باید دقت 
داشته باشند که صفحه مجوزدار حتما 
باید با آدرس enamad.ir آغاز شده 
باشــد، گفــت: حتمــا آدرس اینترنتی 
)URL( ســایت فروشگاه یا بازار 
الکترونیکی، با آدرســی 

که در این صفحه معرفی می شود باید یکسان باشد.
ورود به سایت های فیشینگ ممنوع!

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتای ناجا افــزود: هموطنان می توانند دامنه وب ســایت 
فروشــگاه مورد نظر خود را در فهرســت کسب و کارهای 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی منتشر شده در سایت نماد 

اعتماد به آدرس enamad.ir جست وجو کنند.
سرهنگ نیك نفس در بخش دوم توصیه های خود، راجع به 
درگاه های بانکی برای پرداخت مبلــغ خرید توضیح داد و 
گفت: شهروندان باید مراقب باشــند تا در هنگام پرداخت 
وجه خریداری شــده، به ســایت های فیشــینگ ارجاع 
داده نشوند. وی با بیان اینکه فیشــینگ، کپی دقیق رابط 
گرافیکی وب گاه بانکی است که با ورود کاربر به این صفحه 
قالبی و وارد کــردن اطالعات بانکی خــود، این اطالعات 
از سوی فیشــرها به ســرقت می رود، افزود: راه تشخیص 

فیشینگ  در قســمت URL سایت سایت های 
مــال  و کا اســت  واضــح 

کاربران بایــد حتما دقت کنند که در کنار آدرس ســایت، 
عبارت https:// ذکر شده باشد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتای ناجا، وجود عالمت قفل مانند در کنار صفحات آدرس 
اینترنت بانکی را هم در تشــخیص اعتبار سایت اینترنتی، 
از دیگر موارد تشــخیص صفحات جعلی بانکی عنوان کرد 
و گفت: حتما در هنگام ورود به درگاه های بانکی در بســتر 
فضای وب و ثبت اطالعات بانکی خود، از صفحه کلیدهای 

مجاز استفاده کنید.
از شرکت های معتبر خدماتی نظافتچی بگیرید

ســرهنگ نیك نفس، تغییر رمز اول و دوم بانکی را در این 
فصل ضروری خواند و افــزود: شــهروندان در خریدهای 
نوروزی خود بهتر اســت رمــز اول و دوم بانکــی خود را 
به صورت هفتگــی تغییر دهند تا مانع برداشــت غیرمجاز 
از حســاب بانکی خود شــوند. رییس مرکز تشــخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا، با بیان اینکه 
شاهد تبلیغات گسترده کالهبرداران و سارقان سایبری با 
ترفند قالیشویی در شــبکه های اجتماعی و وب سایت های 
درج آگهی هســتیم، گفت: حتما برای تماس با این مراکز 
شــماره آنها را از 11۸ دریافت کرده و مطمئن شــوید که 
این قالیشــویی دارای مجوز است و ســپس قالی و فرش 
خود را در اختیار آنها قرار دهید. سرهنگ نیك نفس افزود: 
هموطنان می توانند به ســایت اتحادیه قالیشویان شهر و 
استان خود مراجعه کرده و لیســت قالیشویی های دارای 
مجوز را مشاهده کنند. وی همچنین درخصوص تبلیغات 
اعزام نظافتچی در ســایت های تبلیغاتی برای خانه تکانی 
نوروزی گفت: شهروندان برای خانه تکانی نیز سعی کنند  
از شرکت های معتبر خدماتی مجوزدار نیروی کار بخواهند. 
رییس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتای ناجا، همچنین درخصوص خرید یا فروش 
لوازم دست دوم نیز هشــدار داد و گفت: خریداران 
و فروشندگانی که در ســایت های تبلیغاتی اقدام 
به تبلیغ کرده اند، باید مراقب باشــند تا در دام 
مجرمان ســایبری نیفتنــد. وی در توضیح 
کالهبرداری های خریــد و فروش کاالی 
دست دوم افزود: مثال مجرم سایبری اقدام 
به تبلیغ یك دست مبل دست دوم با ظاهری 
خوب و ســالم به قیمت بســیار نازل در سایت های 
تبلیغاتی می کند و از خریداران درخواست می کند تا وجه 
مورد معامله را برای وی واریز نمایند تا وی به ارسال کاالی 
مورد نظر اقدام کند. الزم اســت حتما وجــه کاال را بعد از 
رویت و دریافــت کاال واریز نمایید. ســرهنگ نیك نفس 
گفت: همچنیــن برخی افراد تحت عنــوان خریدار کاالی 
دست دوم، به خانه شــما می آیند که درحقیقت به دنبال 
شناسایی محل و راه های ســرقت از منزل شما هستند یا 
اینکه در یك مکان خلوت با شــما قــرار می گذارند تا وجه 
معامله را به شما بدهند؛ در حالی که دوســتان آنها در آن 
محل در کمین شما هستند تا آن وجه  را از شما، سرقت یا 

باج گیری کنند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا:

طعمه حراج های نوروزی در شبکه های اجتماعی نشوید

شال و روسري های قاچاق 
در شهرضا توقیف شد

فرمانده انتظامي شهرســتان شــهرضا، از کشــف یك محموله شال و 
روسري قاچاق به ارزش چهار میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.

ســرهنگ حمید امیرخاني فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا گفت: 
ماموران انتظامي ایســتگاه ایست و بازرسي شــهید امامي شهرستان 
شهرضا، حین کنترل خودروهاي عبوري به یك دستگاه کامیون کشنده 
رنو مشکوك شده و آن را متوقف کردند. وي ادامه داد: در بازرسي از این 
کشنده، تعداد 250 کیســه انواع شال وروســري قاچاق فاقد هر گونه 
مدارك معتبر گمرکي کشــف شد. ســرهنگ امیرخاني بیان داشت: 
ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه، چهارمیلیارد و 
500میلیون ریال اعالم شــد. این مقام انتظامي افزود: در این خصوص 
راننده تریلر، دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل 
داده شد. فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا در پایان خاطر نشان کرد: 
قاچاق کاال به تولیدات داخلي کشــور ضربه مستقیم مي زند که از تمام 
مردم تقاضا مي شود هر گونه اخبار درخصوص کاالي قاچاق را از طریق 

شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

فتای ناجا گفت: شهروندانی که قصد خرید در حراج های 
اینترنتی نوروزی را دارند، باید مراقب باشند تا در دام 

کالهبرداران سایبری نیفتند.
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ابالغ رای
12/122 کالسه پرونده: 732/95 شماره دادنامه: 1120-95/10/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن مقیمی به نشانی اصفهان 
خ جی جنب مسجد امیرالمومنین دفتر عسل مفید با وکالت محمد علی و امیر محمد 
شــمس به نشــانی چهارباغ باال مجتمع پارک ورودی دو طبقه ســوم واحد 606،  
خوانده: مسعود شریفی  به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، 
گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست محسن مقیمی 
به طرفیت مسعود شریفی به خواسته مطالبه مبلغ 25/101/200 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 512533 عهده بانک رفاه ش زرین شهر به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهــان را حکایت می کند. علی هذا 
ضمن ثابت دانســتن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 25/101/200 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 730/000 ریال  
به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید )91/2/18(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:37351 شعبه 23 شورای 

حل اختالف اصفهان) 302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/121 کالسه پرونده 950512 شماره دادنامه: 95/11/6-9509976793702032 
مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی ادیب مجلسی 
به نشــانی اصفهان خ امام خمینی خ شــهیدان کاظمی خ فرهنگیان 50 متری کوی 
سامان با وکالت پریسا آ زاد زاده به نشانی اصفهان خ نیکبخت کوچه صادقی پالک 
6 طبقه دوم، خوانده: آقای جعفر اسحاقی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت هزینه شهرداری-  کابینت آشپزخانه- امکانات آب 
و برق و پکیج طبق مبایعه نامه با احتساب کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
مهدی ادیب مجلسی با وکالت خانم پریسا آزاد زاده به طرفیت خوانده آقای جعفر 
اسحاقی به خواســته مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال بابت هزینه شهرداری – 
کابینت آشــپزخانه- امکانات آب و برق و گاز و پکیج طبق مبایعه نامه به انضمام 
خسارات قانونی و خســارت تاخیر تادیه نظریه دادخواســت تقدیمی و محتویات 
پرونده و با عنایت به اینکه بر اساس قرارداد عادی که تصویر آن پیوست دادخواست 
می باشد و خوانده مکلف بوده مبلغ بیست میلیون تومان بابت مخارج شهرداری و 
کابینت و امکانات آب و برق و گاز و هزینه مشــاعات به خواهان بپردازد و خوانده 
دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ارائه ننموده لذا مستندا به مواد 198 و 519 
و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
هزینه کارشناسی و پرداخت ســه میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 95/4/9 
لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 و پس از آن ظــرف 20 روز قابل تجدید نظــر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی

 اصفهان می باشد. م الف:37354 شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان ) 357 کلمه، 
4 کادر(

ابالغ رای
12/124 کالســه پرونده 720/95 شــماره دادنامــه: 914/95-95/10/26 تاریخ 
رسیدگی: 95/10/20 مرجع رســیدگی: شعبه 41 شــورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای عبدالعلی سرفراز فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان خ خاقانی کوچه 
36 کوچه ولی عصر پالک 105 طبقه دوم، خوانده: محمود خادم خراسانی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره 73/6/3-578518 

و 578544-74/9/30 عهده بانک ملت شــعبه خیابان ســپه اصفهان جمعًا به مبلغ 
53/835/000 ریال به انضمام خســارات قانونی و هزینه دادرسی، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای عبدالعلی سرفراز 
به طرفیت محمود خادم خراسانی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 578518-

73/6/3 و 578544-74/9/30 عهده بانک ملت جمعًا به مبلغ 53/835/000 ریال به 
انضمام خسارات قانونی و هزینه دادرســی تقدیمی از نا حیه خواهان که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور 
در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشته 
و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اســت. مستنداً به ماده 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانســته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 53/835/000 ریال بابت وجه چک مورد 
دعوی و مبلغ 2/543/800 ریال ) دو میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و هشتصد 
هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 
73/6/3 و 74/9/30 تا زمان اجرای حکم بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد و نسبت به صدور قرار تامین خواسته نظر به 
اینکه خوانده نسبت به تودیع خسارت احتمالی معادل 20 درصد بهای خواسته اقدام 
ننموده است مستنداً به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تامین خواسته 
صادر می گردد.  م الف:37341 شعبه 41 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان ) 397 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/125 کالسه پرونده 717/95 شــماره دادنامه: 982-95/9/30 تاریخ رسیدگی: 
95/9/30 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
حمید خلیلی به نشانی اصفهان خ شیخ طوسی غربی کوی مالکی بن بست رحمانی 
پ 6، خواندگان: 1- حمید پیله وریان 2- ســید وحید موســوی هر دو به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 4 فقره چک جمعًا به مبلغ 54/500/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت  آقای حمید خلیلی به طرفیت 1- آقای حمید پیله وریان 
2- سید وحید موسوی به خواســته مطالبه 4 فقره چک به شماره های 588778 به 
مبلغ 15/000/000 ریال 2- 609809 به مبلــغ 10/000/000 ریال 3- 609808 به 
مبلغ 12/500/000 ریال 4- 609801 به مبلــغ 17/000/000 ریال مجموعًا به مبلغ 
54/500/000 ریال به انضمام هزینه دادرســی و حق الوکاله و تاخیر تادیه مطابق 
با بند خواسته با مالحظه اصول مستندات و اسناد ابرازی از سوی خواهان  و عدم 
حضور خواندگان با توجه به نشر آگهی مســتند به مواد 519 و 522 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مستند به مواد 310 و 311 و 312 و 313 قانون تجارت شورا 
خواســته خواهان را محمول بر صحت تلقــی و حکم به محکومیــت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 54/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله مطابق تعرفه 
و تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها 1- تاریخ 94/6/10 به مبلغ 15/000/000 
ریال 2- 94/10/10 به مبلغ 10/000/000 ریال 3- 94/9/20 به مبلغ 12/500/000 
ریال 4- 94/9/10 به مبلغ 17/000/000 ریال لغایت زمان ایصال و وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:37339 شعبه 28 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان ) 345 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/126 کالسه پرونده 911/95 شماره دادنامه: 1100-95/11/11 تاریخ رسیدگی: 
95/11/10 مرجع رسیدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید 
اصغر حسینی به نشانی اصفهان خ خانه اصفهان خ گلســتانه جنب پارک گلستان  
آرایشی سیکاس، خواندگان: 1- محمدرضا کشانی 2- عفت نیکبخت 3- رحمت اله 
قدیری 4 ابوالفضل کشانی همگی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ سی میلیون 

ریال وجه سه فقره سفته به شماره خزانه داری 0660488-0660489-0660490 
به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای سید اصغر حسینی به طرفیت 1- محمدرضا کشانی 
2- عفت نیکبخت 3- رحمت ا... قدیری 4- ابوالفضل کشــانی به خواسته مبلغ سی 
میلیون ریال وجه سه طغری سفته به شــماره خزانه داری 0660490 و 0660489 
و 0660488 به انضمام مطلق خسارات شــورا با توجه به محتویات اوراق پرونده 
و اظهارات طرفین دعوی ) خواندگان ردیف دوم و ســوم( و با توجه به اینکه وقت 
رسیدگی قانونی به دیگر خواندگان ابالغ ولی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند 
و دفاع دیگری از خود به عمل نیاورده اند و با توجه به گواهی حصر وراثت شماره 
6191 مورخ 95/11/25 که ورثه متوفی خانم آرزو قدیری را 1-  محمدرضا کشانی 
)1/41 ماترک( 2- خوانده ردیف دوم عفت نیکبخت ) 1/6 ماترک( 3- خوانده ردیف 
سوم حجت اله قدیری ) 1/6 ترکه( و خوانده ردیف چهارم ابوالفضل کشانی ) 5/12 
ترکه( می باشند شورا به استناد مواد 198 و 515 و  519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خواندگان به میزان سی 
میلیون ریال بابت اصل خواسته از ماترک خانم آرزو قدیری به نسبت سهم االرث و 
مبلغ 1/680/000 ریال هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت 
به خواندگان ردیف دوم و سوم حضوری است و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و نســبت به 
دیگر خواندگان غیابی که پس از 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی به این شعبه 
 و پس از مهلت 20 روز دیگــر قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد.  م الف:37338 شعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان ) 383 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/127 کالسه پرونده: 950749 شماره دادنامه:1748-95/10/11 مرجع رسیدگی: 
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: هاجر بارباز اصفهانی به نشانی 
اصفهان خ صمدیه لباف مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد7، خوانده: زهره مزروعی به 
نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  هاجر بارباز اصفهانی به طرفیت 
زهره مزروعی به خواسته مطالبه مبلغ هفده میلیون و هشتصد هزار  ریال وجه چک 
به شماره 306166-94/10/5 و 306160-94/9/29 و 306165-94/10/10  به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون و هشــتصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و ششصد و نود هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )در باال 
ذکر شده(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:37383 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 296 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/128 کالسه پرونده 477/95 شــماره دادنامه: 864-95/9/20 مرجع رسیدگی: 
شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شــرکت قارچ یکتای سپاهان به 
نشانی خیابان بزرگمهر خیابان مفتح شــرکت قارچ یکتای سپاهان با وکالت محمد 
علی شمس به نشــانی چهارباغ باال مجتمع پارک ورودی دو طبقه سوم واحد 606 
دفتر و کالت شمس، خوانده: محمدرضا نوربخش به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی شرکت قارچ یکتای سپاهان با وکالت آقای محمد علی شمس به طرفیت آقای 

محمدرضا نوربخش به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال به همراه هزینه و 
خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان با اســتناد به یک فقره فاکتور شماره 
22592 مورخه 91/1/18 مدعیت مقدار 2500 کیلوگرم قــارچ فله ای درجه یک به 
ارزش هفتاد میلیون ریال به خوانده فروخته و تحویل نموده است لیکن خوانده از 
پرداخت ثمن قارچ ها امتناع می ورزد لذا مطالبه نموده است از سوی دیگر خوانده 
با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه یا پرداخت دین و ثمن 
مبیع باشــد تقدیم ننموده و دفاعی هم به عمل نیاورده اســت لذا شورا جهت ابراز 
ادعای خواهان قرار استماع شهادت شهود صادر که شهود تعرفه شده هم در شورا 
حاضر و در راستای احراز دعوی ادای شهادت نموده اند. علیهذا شورا با توجه به 
مستند ابرازی خواهان و شهادت شهود که مصون از هر گونه ایراد و جرح از سوی 
خوانده باقی مانده اســت دعوی مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستنداً 
به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانــده را به پرداخت 
مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و پنج هزار 
ریال هزینه دادرســی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی و 
هزینه های نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 
95/4/29 لغایت اجرای حکم طبق شاخص بانک کیفری در حق خواهان محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
 و ســپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اصفهان 
می باشد.  م الف:37369 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 403 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/116 کالســه پرونده:1132/95 شــماره دادنامــه: 9509976796201933-
95/11/17 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید 
مهدی علوی به نشانی اصفهان خ هاتف کوی مشیر )یخچال( روبه روی پاساژ مهدی 
پالک 1 با وکالت جمال صلواتی و فرشته ترکیان به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال 
مجتمع پارک ط 3 پــالک 606، خوانده: پرویز کربالیی محمدی به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوای ســید مهدی علوی  به طرفیت پرویز کربالیی 
محمدی به خواســته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره 
های 821804-95/3/5 و 821803-95/2/25 و 821805-95/3/25 به عهده بانک 
سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی م 73 در جلســه حضور ندارد و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند 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 رســد که 
مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 5/495/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )95/3/5-821804 
به مبلــغ 60/000/000  و 821803-95/2/25 به مبلــغ 60/000/000 و 821805-

95/3/25 به مبلغ 60/000/000  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 همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:37381 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )324 کلمه،4 کادر(  
حذف ثمنیه اعیانی 

12/142 شــماره  صادره: 1395/43/340359  نظر به اینکه وراث حسینعلی عبدی 
تقاضای حذف ثمنیه اعیانی پالک 5/2475 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که متعلق 
به خانم خاور آزادانی نژاد می باشــد را نموده اند و ثمنیه اعیانی مربوطه ارزیابی 
و وجه مربوطه به مبلغ 2/500/000 ریال طی فیش شماره 9510427184856877 
مورخه 95/12/05 بــه صندوق ثبت تودیع گردیده اســت و متقاضــی اعالم عدم 
دسترسی به آدرس ذینفع را نموده است به موجب این  آگهی شایسته است ظرف 
مدت 20 روز جهت دریافت وجه مربوطه به این اداره مراجعه فرمایید. عدم مراجعه 
مانع از ادامه عملیات ثبتی نمی باشد. م الف: 38339 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)108 کلمه، 1 کادر(

ابالغ رای
12/117 کالســه پرونده: 950885 شــماره دادنامــه: 9509976796302249-

95/11/18 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید 
مهدی علوی به نشانی اصفهان خیابان هاتف کوی مشیر )یخچال( روبه روی پاساژ 
مهدی پالک 1 با وکالت جمال صلواتی و فرشته ترکیان به نشانی اصفهان خ چهارباغ 
باال مجتمع پارک ط 3 پالک 606،  خوانده: پرویز کربالیی محمد به نشــانی مجهول 
المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی  ســید مهدی علوی با وکالت جمال صلواتی و فرشته 
ترکیان به طرفیت پرویز کربالیی محمد به خواســته مطالبــه مبلغ 180/000/000  
ریال وجــه چــک بــه شــماره هــای 821806-95/4/5 و 821807-95/4/20 و 
821808-95/4/30 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 180/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و 4/745/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/4/5 و 
95/4/20 و 95/4/30 (  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 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:37389 شــعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان ) 319 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

12/118 کالســه پرونده: 950825 شــماره دادنامــه: 9509976794402359-
95/10/30 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید 
سلطانی به نشانی اصفهان فلکه ملک شهر خ گلخانه ســمت چپ کوی جنب کوچه 
نسترن 2 مجتمع نبی اکرم واحد1، خواندگان: 1- حمید نادری 2- حامد نادری هر 
دو به نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه حواله ســه فقره چک قرض 
 الحسنه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا

 ضمن اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای ســعید سلطانی به 
طرفیت 1- حمید نادری 2- حامد نادری به خواسته مطالبه 50/000/000 ریال وجه 
حواله / حواله های شماره 96632 و 96631 و 122259  به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به بقای اصول مســتندات در ید خواهــان و گواهی عدم پرداخت 
صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی  و مصون ماندن خواسته از هر گونه 
تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و دویســت و پانزده هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/14 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
 می نماید رای صــادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعــی به خوانده
  قابل واخواهی در این شورا  و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی

 قابل تجدید نظــر خواهــی در دادگاه های عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:37388 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 308 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

10/484 کالســه پرونده: 1122/95 شــماره دادنامــه: 9509976796201554-
95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا 
حســین زاده به نشــانی اصفهان پل تمدن ابتدای ســردار خزائی جنب نمایندگی 
سایپا آهن درب و سپر حسین زاده، خوانده: علی رحم ســرلک به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه طبق رســید عادی،  با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال  به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای علیرضا حســین زاده به طرفیت علی رحم سرلک  به خواسته 
مطالبه مبلغ 17/997/000 ریال طبق رســید عادی مورخه 93/12/13  به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با عنایت  به محتویات پرونده، اظهــارات خواهان و عدم 

حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و 
تکذیب، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده، لذا شورا به استناد 
مواد  198 و 515 و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 17/997/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/394/920 ریال بابت هزینه  دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/27  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن  بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم 
احکام می باشد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. می باشــد م الف:32116 شعبه 32 شورای حل اختالف 

اصفهان )268 کلمه،3 کادر(  
ابالغ 

12/123 خواهان قاسم سلمانیان فرزند حسن شغل آزاد به نشانی اصفهان سمیرم 
خیابان قدس کوچه مفتح جنب کفش یلدا منزل شــخصی کدپستی 8661855641، 
خواندگان: 1- امیر حسین جدیدیان فرزند مهدی شغل آزاد به نشانی اصفهان خ 22 
بهمن مجتمع نقش جهان نمایشگاه اتومبیل امیر و 2- علیرضا عرب زاده چمگردانی 
فرزند اسدا... شغل آزاد به نشانی اصفهان خ زرین شهر لنجان چمگردان خ شهداخ 
صیاد شیرازی کدپســتی 8478175164 با وکالت 1- ابراهیم منصور زاده فرزند 
رستم و 2- علیرضا حیدری فرزند نوروزعلی هر دو به نشانی اصفهان خ نیکبخت 
روبه روی دادگستری بن بست کیهان 3 طبقه همکف همراه 09132691897، تعیین 
خواســته و بهای آن: تقاضای الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اســناد 
رسمی جهت انتقال سند یک دســتگاه خودروی وانت دو کابین مزدا تیپ بی 2000 
مدل 85 به رنگ نقره ای به شــماره موتور 505232 و شماره انتظامی 23-795 ن 
18 مقوم به 4 میلیون تومــان و مطالبه هزینه انتقال خــودرو و مالیات و عوارض 
خالفی تا مــورخ 91/5/9 مقوم به 1 میلیون تومان جمعًا مقــوم به 5 میلیون تومان 
و مطالبه مطلق خسارات دادرســی و غیره، احتراما به استحضار می رساند که به 
موجب قرارداد مورخ 91/5/9 موکل اینجانبان یک دستگاه وانت مزدا دو کابین مدل 
85 به شماره شهربانی 23- 679 ی 74 به ثمن معین از خوانده ردیف اول خریداری 
نموده و علیرغم اینکه خوانده ردیف دوم به موکل، وکالــت در مقام عقد بیع جهت 
 فک پالک داده و حتی پالک ماشــین اکنون به نام موکل به شــماره 23- 795 ن 18 
می باشد و پالک قبلی فک گردیده ولی خواندگان از حضور در دفاتر اسناد رسمی 
جهت انتقال سند به نام موکل امتناع می نمایند فلذا تقاضای الزام خواندگان به انتقال 
سند خودروی موضوع خواسته در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین پرداخت 
هزینه انتقال و عوارض و خالفی آن تا مــورخ 91/5/9 و همچنین مطلق هزینه های 
دادرســی اعم از هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و غیره مورد استدعاســت.  
م الف:37349 شــعبه 33 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )330 

کلمه،4 کادر(  
اجرايیه

9510420351400573  شــماره پرونــده:  12 شــماره اجراییــه: /125
9509980351400152 شماره بایگانی شعبه:950163 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970351401377 محکوم 
علیهم 1 – مهرا نگیز کیانرســی 2- بهرام کیارسی3- شــهناز کیانرسی 4- شهال 
کیانرســی 5- شــهین دخت کیانرســی 6- فریبا کیارســی 7- فرنگیس کیارسی 
8- پروین کیانرســی همگی فرزند باران همگی مجهول المکان محکوم اند به انتقال 
20 حبه مشاع از 72 حبه مشاع پالک ثبتی 3300 واقع در بخش 2 اصفهان هر کدام 
به میزان سهم االرث بانضمام مبلغ 1/023/000 تومان بابت خسارات دادرسی در 
حق محکوم له ناصر زمانی فروشانی فرزند محمد حسین به نشانی اصفهان خیابان 
سپاه کوچه تلفنخانه بازارچه نو بن بســت بعد از کوچه زاینده رود سمت راست و 
کدپستی 88147875993 و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی اســت.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس 

تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 
م الف: 37429 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)443 کلمه،5 

کادر(  
حصر وراثت

12/119  آقای مجتبا فروغی دارای شماره شناســنامه 15  به شرح دادخواست به 
کالسه 1395/750 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حمیدرضا فروغی به شماره شناسنامه 5066 در تاریخ 
1395/10/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- آقای مجتبی فروغی فرزند امیر به شماره شناســنامه 15 صادره از 
حوزه 1 خوانسار 2- خانم اشــرف فروغی فرزند امیر به شماره شناسنامه 123 
صادره از حوزه 1 خوانسار.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است 
با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 454 شعبه 

1 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 142 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

12/120  آقای محمد رضا شمسی دارای شماره شناسنامه یک  به شرح دادخواست 
به کالسه 884/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا ابراهیمی فرزند جعفرقلی به شماره شناسنامه 238 
در تاریخ 1395/2/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
 منحصر است به: 1-  حسین شمســی فرزند غالمعلی، ش.ش 32 صادره از فریدن

) همسر متوفی( 2 – محمد علی شمسی فرزند حسین، ش.ش 80 صادره از فریدن 
)فرزند متوفی( 3- رجبعلی شمسی فرزند حسین، ش.ش 2 صادره از فریدن )فرزند 
متوفی( 4- محمدرضا شمســی فرزند حســین، ش.ش 1 صادره از فریدن )فرزند 
متوفی( 5- عیدی محمد شمسی فرزند حسین، ش.ش 79 صادره از فریدن )فرزند 
متوفی( 6- مریم شمسی فرزند حسین، ش.ش 141 صادره از فریدن)فرزند متوفی( 
7- مهری شمسی فرزند حســین، ش.ش 139 صادره از خوانسار )فرزند متوفی(. 
متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است 
با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 455 شعبه 

2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 204 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

12/118  آقای مهدی اســتاد رحیمی دارای شــماره شناســنامه 249  به شــرح 
دادخواست به کالسه 901/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان مسعود اســتاد رحیمی فرزند محمد مهدی به 
شماره شناسنامه 583 در تاریخ 1395/11/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهدی اســتاد ر حیمی فرزند مسعود، 
ش.ش 249 صادره از اهواز) پسر متوفی( 2- علیرضا استاد رحیمی فرزند مسعود، 
ش.ش 12148 صادره از اهواز) پســر متوفــی( 3- مهتاب اســتاد رحیمی فرزند 
مسعود، ش.ش 1331 صادره ازاهواز)دختر متوفی( 4- مرجانه استاد رحیمی فرزند 
مسعود، ش.ش 18043 صادره ازخوانسار)دختر متوفی( 5- طاهره عصاری فرزند 
حسین، ش.ش 32 صادره ازخوانسار ) همسر متوفی(. متوفی ورثه دیگری ندارد.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی 
انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 453 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

خوانسار) 182 کلمه، 2 کادر(  
تحديد حدود اختصاصی

12/129  شــماره: 95/25026144- 95/12/3 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 3353 فرعی از 25/320 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نــام یداله عابدی جونی فرزند علی اصغــر و ملوک عابدی جاوانی 
فرزند احمد بالسویه در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 96/1/23 ساعت 9 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/12/10 م الف: 

38264 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/105 شــماره صادره : 1395/43/338942نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 40/3714 مجزی شده از 40/11/2 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی محمدی، ش.ش 8 فرزند 
حاجی محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/1/20 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/10 م الف: 37945 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)149 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/138 شــماره صادره : 1395/43/338837نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 21/589 مجزی شــده از 21/190 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد حســین شــاه سنائی 
کنیرانی، ش.ش 3161 فرزند محمد علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 96/1/19 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/10 
 م الــف: 38322 رئیس منطقــه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهــان)152 کلمه، 

2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

12/139 شــماره صادره : 1395/43/338842نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 21/588 مجزی شــده از 21/190 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم معصومه جنترانی، ش.ش 11 
فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 96/1/19 ســاعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/10 م الف: 38323 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/131 شــماره صادره: 1395/43/339196 نظر به اینکه خانم اشــرف الملوک 
قلنشــاهی فرزند محمد را ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 25022813 
مورخه 95/10/20 به انضمام دو برگ استشــهادیه شهود شماره 31773 مورخه 
95/10/14 دفترخانه 160 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی 5168 فرعی از 628 اصلی واقــع در بخش 14 اصفهان که ذیل ثبت 31507 در 
صفحه 18 دفتر امالک جلد 288 تحت شماره چاپی 475532 صادر و تسلیم گردیده 
که به موجب سند انتقال شــماره 166344 مورخه 92/12/21 دفترخانه شماره 15 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده اســت و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
اند.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 38274 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )234 کلمه، 3 کادر(
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کارکرد روانشناسی خانه تکانی:  عیـــدانه
بتکانیم قلب های مان را از آنچه خدا دوست ندارد...

با نزدیک شــدن به خانه تکانی های شــب عیــد و تمیز 
کردن وســایل خانه به شــما توصیه می کنیم تا با این دو       
ماده غذایی بــه  راحتی مایکروویو خــود را از تمیزی برق 
بیندازید. بیشــتر افرادی که از مایکروویو زیاد اســتفاده 
می کنند، همواره با تمیز کردن آن مشــکل دارند و آن را 

کاری طاقت فرسا و دشوار می دانند. 
 در واقع فضای کوچــک آن و وجود شــکاف های فراوان 
در آن تمیز کردن مایکروویو را دشوار می کند و به همین 
دلیل افراد در بیشــتر اوقات تمیز کــردن آن را به تعویق 
می اندازند تا حدی کــه دیگر تقریبا ایــن کار غیرممکن 

می شود. 
اما در اینجا راهی بسیار ساده و ارزان قیمت و در عین حال 
 بسیار ســریع را به شــما توضیح می دهیم تا از این طریق 
با آرامش و هیچ گونــه نگرانی مایکروویو خــود را بدون 

تالش زیادی برق بیندازید. 
برای این کار به یک کاسه، مقداری آب و آب لیمو یا سرکه 
نیاز دارید. یکی از این دو ماده باید استفاده شود و بسیاری 
از افراد به علت بوی خوب لیمو، لیمو را انتخاب می کنند، 

اما به هر حال عملکرد هر دو مشابه است.
برای این کار درون کاســه ای آب لیمو و کمی آب بریزید، 
بهتر اســت که از لیموی تازه استفاده کنید. مقدار آن باید 
یک چهارم فنجان باشد یا اگر می خواهید آب خود لیمو را 

بگیرید، نصف لیمو کافی است. 
این کاسه را درون مایکروویو بگذارید و آن در دمای نسبتا 
باال به مدت 5 دقیقه روشــن کنید. سپس به مدت 2 تا 3 
دقیقه آن را در همان حالت بگذارید و اجازه دهید تا بخار 
آن کار خودش را انجام دهد. بعد از آن می توانید کاســه را 

در بیاورید. مراقب باشید دست تان نسوزد.
اگر همچنان چند لکه باقی ماند می توانید دوباره این کار 
را تکرار کنید یا دستمالی را آغشته به لیمو یا سرکه کنید 
 و روی آن لکه ها بکشــید یا به مدت ســی ثانیه روی آن 

نگه دارید.

گل های مصنوعی ســالیان ســال زیبا کننده خانه های ما 
هستند، شــما می توانید از این گل ها در جاهایی استفاده 
کنید که هیچ گل طبیعی نمی تواند در آن منطقه رشد کند. 
اما گرد و غبار بر روی همین گل ها می نشیند و ظاهر  آنها را 
زشت می کند. پس همین حاال نســبت به تمیز کردن آنها 
اقدام کنید، گاهی اوقات می شــود با تکان دادن گل ها گرد 
و غبار را از آن بزداییم، اما گاهی  این گرد و غبار به گونه ای 
در شکوفه های آن نشسته اســت که دیگر با تکان دادن آن 
نمی توان گرد و غبار را از آن گرفت. بــرای حل کردن این 
مشکل می توانید از نمک و یک کیسه کاغذی استفاده کنید 

و گل های خود را به حالت  اولیه برگردانید.
مواد مورد نیــاز که در حین انجــام کار به آن 

احتیاج پیدا خواهید کرد 
1- کیسه های کاغذی برای قراردادن گل ها درون آن ها.

2- نمک.
3- قلم مو کوچک.

دستورالعمل
 1- کیســه کاغذی را تا نیمه از نمک پر کنیــد، می توانید 
از کیسه بزرگ تر اســتفاده کنید یا هر گلی را در یک کیسه 

بنا به اندازه اش قرار دهید.
 2- اگر می توانید گل ها و شکوفه ها را از ساقه ها جدا کنید 
و در کیسه  جداگانه ای قرار دهید. اگر این کار میسر نیست 
موردی ندارد شما می توانید همه گل ها را به صورت وارونه 

درون کیسه قرار دهید و درب کیسه را ببندید.
 3- کیســه را تــکان دهیــد تا نمــک همــه گلبرگ ها 
و شکوفه های گل های شــما را در بر بگیرد. یک بار کیسه را 
تکان دهید، کمی نگه دارید و دوباره کیســه را تکان دهید 
این کار را برای چند دفعه انجام دهید، به این طریق خاک، 
گرد و غبار از گلبرگ ها می رود. مواظب باشید این حرکات 

مالیم باشد تا به گل ها آسیبی نرسد.
4- گل ها را از کیسه خارج کنید و با یک قلم مو، نمک هایی 
که بین گلبرگ ها یا برگ های گیاه رفته اســت از آن خارج 

کنید.
دو نکته مهم

 1- شــما می توانیــد از ایــن نمک بــرای تمیــزی بقیه 
گل های تان اســتفاده کنید. 2- از این روش برای تمیزی 
گل هایی که خشک کرده اید اســتفاده نکنید چرا که این 

گل ها در مقابل این حرکات شکننده و آسیب پذیر هستند.

یکی از لوازم ضروری برای نظافت خانه، جارو برقی اســت 
که در مدل هــا و با توانایی های مختلــف در بازار موجود 
هســت. صرف نظر از اینکه کدام مارک با چــه کارایی را 
انتخاب می کنید، باید به آن رســیدگی کرده و نظافتش 

را رعایت کنید.
جاروبرقی یکی از پرمصرف ترین وســایل یک خانه است 
که به مرور زمــان بوی نامطبوع و کپــک مانندی به خود 

می گیرد و کارایی آن کم می شود.
برای تمیز کردن و ایجاد رایحه خوش به آب، پارچه، چاقو 

یا قیچی، صابون مالیم و مواد معطر نیاز دارید.
- وســایل جانبی جاروبرقی از قبیل لولــه و اتصاالت آن 
 را با یک مــاده ضدعفونی کننده مالیم و ضد بو بشــویید. 

بهتر است برای این کار از وان حمام استفاده کنید.
 - پرز، مو و چیزهای چســبیده به غلطــک جاروبرقی را 

با چاقو یا قیچی تمیز کنید.
- کیسه جاروبرقی و فیلتر آن را بیرون آورید.

 - داخــل جاروبرقــی را بــا یــک پارچه مرطــوب تمیز 
و گردوغبار و کثیفی ها را پاک کنید. در صورتی که داخل 
 جاروبرقی بوی کپک می دهــد، چند روز آن را باز بگذارید 
 یا از صابون معطر بــرای تمیز کردن آن اســتفاده کنید.

 - پاکت جاروبرقــی را دور بیندازید و فیلتر را بشــویید. 
برای شستن صحیح فیلتر دستور العمل دستگاه را مطالعه 
کنید. معمــوال فیلتــر را داخل آب گــرم و صابون مالیم 
خیس می کنند سپس در هوای آزاد می گذارند تا خشک 

شود.
 - از بوگیر مناســب و آماده اســتفاده کنید. این بوگیرها 

به صورت کیسه ای یا عطر مانند در بازار موجودند.
همچنین می توانید از مواد معطر خانگی برای از بین بردن 

بوی کپک و ایجاد رایحه ای خوش استفاده کنید. 
ســوزن کاج، چند قطره عطر، ورق خشک کن، دارچین، 
میخک، صابون های معطر یــا دانه های عطری مخصوص 
حمام را داخل کیســه یا قوطی گذاشته، داخل جاروبرقی 

قرار دهید.
 - تمام وســایل جانبی جاروبرقی از قبیل لوله، شــلنگ 
و اتصاالت را بعد از خشک شدن در جای خود قرار دهید. 

کیسه و فیلتر جاروبرقی را عوض کنید.

با خوانــدن ادامه مطلــب می توانید زحمــت خودتان را 
 برای پاک کردن چربی ها از ســطح این مکنده های دود 

کم کنید.
مواد روغنــی کــه روی بدنه مکنــده دود یــا هودهای 
آشپزخانه می نشــیند گاهی اوقات آن قدر چسبنده است 

که به قول معروف آدم را از کت و کول می اندازد!
 در بیشــتر مواقع مواد چرب و چســبناک روی هود حتی 

با مایع ظرفشویی هم پاک نمی شوند.
از ســوی دیگر به کار بردن اســکاچ های زبر ممکن است 
خط و خش هایی روی بدنه هودهای اســتیل بیندازد که 
با این کار در واقع کثیفی جای خود را به زشــتی و خرابی 

داده است. چه باید کرد؟
1- یکی از راه های مناســب، اســتفاده از محلول های گاز 
 پاک کن اســت. این محلول هــا در فروشــگاه ها و حتی 
بقالی های محل هم در دسترس اســت. به جای زحمت 
زیاد، یکی از این محلول ها بخرید و با خواندن راهنمای آن 

هود آشپزخانه خود را پاک کنید.
2- استفاده از پودر ماشین لباس شویی هم کارآمد است. 
برخی پودرهای مخصوص شست و شوی لباس با ماشین، 
 موادی دارند که چربــی را راحت تر در خــود حل کرده، 

کار شما را آسان می کنند.
3- موادی به نام تترا نیز موجود است که برای پاک کردن 

شیشه یا بدنه استیل هود کارآمد است. 
 فقط بایــد یادتان بماند کــه از این مواد بــرای هودهایی 

با بدنه پالستیکی استفاده نکنید.
نکته

 در هــر ســه روش، دســتکش را فراموش نکنیــد و اگر 
از اسکاچ استفاده می کنید نیز دقت کنید که بافت آن زبر 

نباشد. اسکاچ های نرم برای این کار مناسب ترند. 
پس از پاک شــدن مواد نیز چند بار با دســتمال مرطوب 
 مواد شــیمیایی پــاک کننــده را بزدایید تا بــو یا لمس 

باقی مانده آن ها باعث اذیت تان نشود.

شاید صحنه کشیدن شدن ماژیک به روی موکت وقتی که 
کودک شما در حال نقاشی است ، صحنه ای آشنا باشد. 

اما برای پاک کردن این لکه ها چه باید بکنیم؟ 
با ما همراه باشید تا قدم به قدم با هم مراحل از بین بردن لکه 
ماژیک را دنبال کنیم.  با استفاده از ابزار های ساده موجود در 
منزل لکه هایی نظیر اثر ماژیک بر روی موکت را از بین ببرید. 

برای این کار شما نیاز به موارد زیر خواهید داشت:
دستمال نخی،  الکل سفید، اسپری مو، مسواک 

نرم
اول باید دستمال نخی را به الکل آغشته کنید و به روی لکه 
ضربه بزنید، باید توجه داشته باشید که نباید به حالت رفت 
و برگشت دستمال را به روی لکه بکشید چون باعث پخش 
شدن بیشتر لکه خواهد شد. دستمال را به روی لکه گذاشته، 
فشــار دهید و ســپس آن را بر دارید، آنقدر این کار را ادامه 
دهید تا دیگر جوهری جذب دستمال نشود. در این مرحله 
 باید با یک دســتمال نخی خشــک به روی لکه ضربه بزنید 
تا خیســی آن کمی گرفته شود. سپس اســپری مو را روی 
لکه بزنید باید توجه داشته باشــید که اسپری مو فاقد روغن 
باشد چون ترکیب الکل و روغن موجود در اسپری مو ممکن 
است به موکت شما آسیب بزند. زمانی که اسپری را روی لکه 
پاشیدید بالفاصله با مسواک روی لکه حرکت دورانی ایجاد 
 کنید. با انجام این مراحل شــما می توانید به راحتی لکه را 
از موکت پاک کنید، اما برای لکه های قدیمی تر شما باید این 

مراحل را چندین بار انجام دهید.
پاک کردن لکه بستنی از روی مبل

لذت خوردن بستنی با ریختن آن روی مبل پارچه ای از بین 
می رود، مگر هر چه ســریع تر قبل از پخش شدن و آسیب 

رسیدن به پارچه به روش زیر آن را تمیز کنید.
بستنی را تا جای ممکن با قاشق از روی مبل بردارید.

با یک پارچه سفید و تمیز محل لک شده را آن قدر تمیز کنید 
که دیگر بستنی به دستمال منتقل نشود.

داخل یک کاســه دو پیمانه آب ســرد بریزید. یک قاشــق 
غذاخوری مایع ظرفشویی اضافه کنید و خوب هم بزنید.

پارچه ســفید تمیز را به آن آغشــته کنید. آب اضافی آن را 
بگیرید و با آن روی لکه ضربه بزنید. با یک دســتمال سفید 
 تمیز آن را پاک کنید. بار دیگر دســتمال را به مایع آغشته 
و سعی کنید لکه را برطرف کنید. سپس با یک پارچه خشک 
تا زمان برطرف شدن لکه این کار را ادامه بدهید. محل مورد 
نظر را با پارچه تمیز و آب ســرد کامال تمیــز و با یک پارچه 
 خشــک آب اضافی آن را بگیرید. در صورت باقی ماندن لکه، 
از لکه بر استفاده کنید. کمی از آن را با یک پارچه تمیز روی 
لکه بمالید و با دستمال خشــک رطوبت را بگیرید. با پارچه 

تمیز و آب سرد روی پارچه کشیده، سپس خشک کنید.

تمیز کردن
 مایکروویو در 3 دقیقه!

تمیز کردن گل های 
مصنوعی با نمک

چطور جاروبرقی را 
تمیز کنیم؟

تمیز کردن 
هود آشپزخانه

پاک کردن لکه های
 مبل و موکت

اصول شست و شوي فرش در منزل

چگونه بهترین میز 
و صندلی ناهارخوری را بخریم؟

 شســت و شــو و نظافت فــرش از اهمیت ویــژه اي برخوردار اســت 
و رعایت اصول و قواعد خاص آن ســبب خواهد شد تا فرش دستبافت 
 کیفیت اولیه خود را از دست ندهد و حتي االمکان خصوصیات ظاهري 

و ساختماني خود را حفظ کند. 
شست و شوي فرش به طور معمول، یک بار بعد از پرداخت و بار دیگر پس 

از طي سالیاني چند صورت مي گیرد.
غبارگیري

 در مرحلــه اول ارتقــاي کیفیــت و در مرحلــه دوم زدودن کثافــات 
و آلودگي هایي که پس از ســالیان دراز بر آن نشســته، مد نظر اســت. 
 قبل از شســت و شــوي فرش غبارگیري به دو روش انجام مي شــود:

 1- غبارگیري معمولي: در غبارگیري معمولي فــرش را مي تکانند 
 یا با چوب بر پشــت قالي مي کوبند تا گرد و خاک آن خارج شود. سپس

 بــا جارویي زبر ) همــان جاروهاي چوبــي که در منــزل همه موجود 
اســت ( آن را مــي روبند. ایــن کار نبایــد موجب گســیختگي تار و 
پود قالي شــود و بــه بافــت آن لطمه بزنــد. کوبیدن فــرش بر زمین 
از جمله کارهاي نادرســتي اســت که جهــت تمیز کــردن آن به کار 
مي رود. فرش هاي دســتبافت چــون کیفیت هاي متفاوتــي دارند، 
ممکن اســت بعضــي از آنها رنــگ پس دهد. بــراي اینکــه بفهمید 
 فرش رنگ پس مي دهد یا نه، یک دســتمال ســفید رنــگ که با آب 
 نیمه گــرم خیس شــده به قســمت هایــي از پــرز فرش بکشــید 

یا پرز فرش را براي چند ثانیه درون دستمال نگه دارید. 
اگر دستمال ســفید رنگ شــد، فرش رنگ پس مي دهد و باید هنگام 
 شست و شوي آن نکاتي را رعایت کرد. ) بیشتر رنگ هاي تیره، رنگ پس 

مي دهند؛ مانند الکي، سبزهاي تیره،  سرمه اي، مشکي، آبي. (
مراحل شست و شوي فرش

 در شست و شوي فرش با دســت، رعایت نکات زیر اهمیت ویژه اي دارد:
1- استفاده از زمین سخت، ســیماني، موزاییک یا زمین شیب دار بهتر 

است.
2- جریان آب باید به صورت دوش و با حرارت معمولي باشد. از آب گرم 

در شست و شوي فرش دستباف یا ماشیني استفاده نمي شود.
توضیح: فرش هاي ماشــیني به علت داشتن مواد پالستیکي در 
 گره ها و تار و پود، پس از شســت و شــو نرمي و لطافت خود را از دست 
 مي دهند. در فرش هاي دســتبافت هم که رنگ پس مي دهد، آب گرم 
رنگ پس داده شده را در قســمت هاي روشن فرش تثبیت مي کند که 

رنگ برداري آنها سخت و هزینه بردار است. 
فرش هایي هم که چله آنها از پشم و ابریشم یا گره هاي ابریشمي باشد، 

کیفیت شان پس از شست و شو کاسته مي شود.
 3- در شســت و شــوي فرش از مواد قلیایي نباید اســتفاده شــود.

4- از شــوینده هاي خنثي استفاده شــود. ) مانند پودر دستي که باید 
 قبل از اســتفاده در آب حل شــود، شــامپوي فرش، مایع ظرفشویي 

 یا پــودر صابون حل شــده براي فــرش هایي کــه چربــي روي آنها 
ریخته شده است. (

5- فرش دســتباف را از قبل خیس نکنید، به خصوص فرش هایي که 
رنگ پس مي دهند. در این صورت قســمت هاي روشن فرش نیز رنگي 

مي شود.
6- فرشي را که رنگ پس مي دهد، پس از شست و شو با برس پالستیکي 

و آبگیري، لوله نکنید و هرگز داخل لوله آب نگیرید.
 7- فــرش شســته شــده را کامال آبگیــري کــرده با پارو و ســپس 
با دســتمال نخي یــا حولــه اي آب پــرز آن را کامال بگیریــد و یک 
 ســاعت به همان حالت روي زمین بگذارید تا قســمت هایي که رنگ 

پس مي دهد با قسمت هاي دیگر فرش تداخل پیدا نکند.
8- وقتي فرش یک ساعت روي زمین به صورت پهن شده ماند، مابقي 

رطوبت خود را از دست مي دهد و آماده پهن کردن مي شود.
 9- فرش نیمه مرطوب از پشــت، در سایه ) نور غیر مستقیم خورشید ( 

در معرض هوا آویخته شود.
 10- بــراي فــرش هــاي ماشــیني و دســتبافت هــم کــه رنــگ 

پس نمي دهند، روش شست و شو به همین صورت است. 
اگر هنگام پهن کردن فرش دوباره روي آن آب بگیرید، ریشــه هاي آن 

حتما زرد خواهد شد.
 11- پس از خشــک شــدن فرش آن را بــا جاروي چوبي یا برس ســر 
به ســمت خواب فرش جارو یا بــرس بزنید تا تمام طــرح هاي فرش 
 ســر جاي خود قرار بگیرد و فرش شــما زیبا و شــکیل تر و تمیز دیده 

شود.

طریقه استفاده از شامپو فرش
1- قبل از شامپو کردن، حتما روي فرش را جارو کنید.

 2- یــک لیتــر آب و دو فنجان شــامپو فــرش را درون ظرفي ریخته 
و خوب هم بزنید تا کف کند. ) هربار این کار را تکرار کنید. (

3- کف شامپو فرش را با یک تور یا اســفنج روي فرش بمالید. حرکت 
اسفنج بر روي فرش باید به آرامي صورت پذیرد؛ ) زیرا فقط پرز فرش شما 

کثیف شده است. (
توضیح: اگر به جاي کف شــامپو از آب آن استفاده کنید، فرش 
 نه تنها تمیز نمي شــود، بلکه لوچ و چســبنده شــده و دیرتر خشک 
 مي شــود، زیــرا رطوبت به ریشــه هــاي فرش رســیده و ریشــه ها 
 در محیط مرطوب مي پوســند و اگر چنــد بار ایــن کار را تکرار کنید، 

به مرور زمان فرش شما حتما مي پوسد.
کف شــامپو فرش کثافات روي پرزهــاي فرش را در خــود حل کرده 
 و ظرف نیم ســاعت در مجاورت اکســیژن هــوا ناپدید مي شــود که 

در این مدت نباید روي فرش راه بروید.
4- از قسمت باالي فرش شروع به کار کنید تا روي قسمت هایي که کف 

شامپو را مالیده اید، راه نروید.
5- پس از نیم ســاعت یک دســتمال زبر یــا تور پــرده را روي فرش 
بمالید )این عمــل را در جهت خواب فرش انجام دهید(،  ســپس با یک 
 جاروي زبر یا جاروي چوبي آن را به ســمت خواب فــرش جارو بزنید.

6- حاال با یک برس قدیمي فرش خود را شانه کنید. 
 این کار باعث مي شود پرزها ســر جاي خود قرار بگیرند و فرش شما نرم 

و زیبا به نظر برسد و شما با دیدن آن لذت ببرید.

میز ناهارخــوری نه تنها مکانی برای جمع شــدن 
اعضای خانواده و میل غذا بلکه یک نقطه 

کانونــی مهم در دکوراســـیون 
منــزل اســت. بنابراین اگر 
مــی خواهیــد یک ســت 
غذاخــوری بخرید که مدت 
های طوالنی داشته باشـید، 
باید در خریــد آن از لحاظ 
اســتحکام، جــا دادن افراد 
کافی و شــکل و اندازه دقت 

کنید.
فرقی نمی کند برای این کار 
هزینه  می خواهیــد  چقدر 
کنید؛ این سـت ناهارخوری 

چه گران، چــه ارزان قرار اســت 
 برای شما کاربردی بوده و از لحاظ زیبایی 

و راحتی نیز نیاز شما را تامین کند.
میز ناهارخوری محکم انتخاب کنید!

 اگر می خواهید میز و صندلی داشــته باشــید که در جشــن ها 
و میهمانی ها یا با وجود داشــتن بچه های کوچــک و بازیگوش 
در خانه مدت زیــادی برای شــما دوام بیــاورد، میزهای چوبی 
) چوب طبیعــی مثل گــردو، افرا، بلــوط و ... ( بهتریــن گزینه 
 هســتند. چوب هــای کامپوزیــت ماننــد چوب هــای چندال 
 و ام دی اف مقــاوم و مقرون به صرفه هســتند، امــا به محکمی 

چوب های طبیعی نیستند.
 شــکل میــز را طــوری انتخــاب کنیــد کــه 

به هر فضایی بخورد!
میزهــای گــرد بــرای فضاهــای کوچک تر بســیار مناســب 
هســتند. چیدمان صندلی هــا در گرداگــرد آن هــا راحت تر 
اســت و می توانند حتــی صندلی هــای بیشــتری را در مواقع 
 ضــروری جــای دهنــد، در صورتی کــه میزهای مســتطیلی 
به دلیلی پایه ها و اضالع شــان از این انعطــاف پذیری برخوردار 

نیستند.

 شیشه روی میز ناهارخوری را دریابید!
میزهــــای شیشــــه ای همیشه محبوب 
بوده اند زیــرا با انواع ســبک های 
هماهنگــــی  دکوراســیون 
دارند. ســـطح بــراق آن ها 
بــرای فضاهایــی کــه نیاز 
 دارند بــزرگ تر و روشــن تر

به نظر برســند به خوبی عمل 
می کنــد. شیشــه هایی که 
 امروزه در ســطح این میزها 
به کار می رود مقاوم به ضربه 
و خراش بوده و امن هســتند. 
ضمــن اینکــه مــی توانید 
شیشـــه ها را در انواع رنگ ها 

انتخاب کنید.
  بــا میــز ناهارخوری ســفید 

میهمانان تان را تحت تاثیر قرار دهید!
 اگر مــی خواهید میــز ناهارخوری شــما در دکوراســیون 
منزل تــان بدرخشــد، پیشــنهاد گــروه مبلمان ســـت های 

ناهارخوری سفید رنگ و کالسیک است. 
 رنگ ســفید همیشــه جــذاب بــوده و دارای قــدرت زیادی 

به خصوص در یک فضای کالسیک امروزی است. 
شــاید تصور کنید انتخاب خوبی از لحاظ تمیزی نباشد ولی اگر 
 جنســی انتخاب کنید که مرغوب بوده و به راحتی تمیز شــود، 

از تصمیم خود پشیمان نخواهید شد.
راحتی صندلی غذاخوری را فراموش نکنید! 

 صندلی ها نیز از اهمیت زیادی برخوردارند. درســت اســت که 
 در هنــگام میل غــذا زمــان کوتاهــی را روی ایــن صندلی ها 
می نشینید، اما همین زمان کوتاه از اهمیت زیادی برخوردار است 
و شــما باید از راحتی کافی در هنگام میل غذا برخوردار باشــید. 
صندلی های مبلی عــالوه بر تامین راحتی شــما، در مواقعی که 
میهمان دارید می توانند به عنوان مبل اضافی در فضای نشــیمن 

به کار روند.
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پیشنهاد سردبیر: 
سازمان محیط زیست توان کافی 

برای انجام مسئولیت ها را ندارد

اخبار

مدیر حفاظت از تنوع زیستی زاگرس:

نابودی جنگل های زاگرس 
فاجعه زیست محیطی است

الیحه حمایت از محیط بانان و 
جنگل بانان به تصویب دولت رسید

همه کشورها باید موظف به رعایت 
مولفه های محیط زیستی شوند

مدیر طرح حفاظــت از تنوع زیســتی زاگرس گفــت: نابودی 
 6 میلیون و500 هــزار هکتــار از جنگل های حــوزه زاگرس 
 در حدود70 ســال اخیر یــک فاجعه جدی زیســت محیطی 

به شمار می رود.
 زاگرس رشــته کوهــی در غــرب و جنــوب ایران اســت که 
از کرانه های دریاچه وان در کشــور ترکیه آغــاز و پس از عبور 
از استان های آذربایجان غربی، کردســتان، کرمانشاه، همدان، 
ایالم، اصفهان، کهگیلویه وبویراحمــد، چهارمحال وبختیاری، 
 خوزســتان و لرســتان تا فارس، کرمان و هرمزگان ادامه پیدا 
می کند. دامنه رشــته کوه زاگرس به شمال کشــور عراق نیز 
امتداد دارد. ناحیه رویشــی حوزه زاگرس شامل سلسله جبال 
زاگرس وسیع ترین و اصلی ترین رویشــگاه گونه های مختلف 

بلوط  در ایران است.  
جنگل هــای بلوط حوزه زاگــرس از منتهی الیه شــمال غربی 
 ایران در اســتان آذربایجان غربی آغاز و تا جنــوب غرب ایران 
) استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس ( را شامل می شود. 
11 استان کشور در ناحیه رویشــی حوزه زاگرس واقع شده اند. 
شیرین ابوالقاســمی اظهار داشــت: مهم ترین عوامل تخریب 
جنگل  های حوزه زاگرس شــامل بهره  بــرداری ناپایدار، تغییر 
 کاربری زمین هــا و چرای بی  رویه دام بــوده و روند تخریب نیز 

در سال  های اخیر بیش از گذشته شده است. 
وی افزود: حوزه زاگرس در گذشــته 12 میلیون هکتار جنگل 
داشــت که هم اینک حدود پنج میلیــون و500 هزار هکتار آن 
 باقی مانده اســت.  ابوالقاســمی بــدون ارایه آمــار، بیان کرد: 
باالترین نرخ فرسایش جنگل ها در حوزه زاگرس اتفاق می افتد. 
وی عنوان کرد: به منظور حفاظت و احیــای جنگل های حوزه 
زاگرس برنامه بلند مدت تدوین شــده و در برنامه ششم توسعه 

کشور نیز این امر مورد توجه قرار گرفته است. 
ابوالقاسمی ابراز داشــت: صیانت از جنگل ها مستلزم همکاری 
 تمامی دســتگاه های اجرایی و کاهش بخشــی نگری اســت. 
مدیر طــرح حفاظت از تنوع زیســتی زاگــرس گفت: حفاظت 
جنگل ها و مراتع با هدف جلوگیری از فرســایش خاک و توسعه 
پایدار در بخش هایی از جمله کشاورزی، مرتعداری، جنگلداری 
 و آب انجام می شــود. ابوالقاسمی اظهار داشــت: ناحیه رویش 
در حوزه زاگرس افزون بر 32 میلیون هکتــار بوده و حدود50 

درصد آب شیرین کشور نیز در این حوزه تولید می شود. 

هیئت وزیران به ریاســت حجت االســالم والمســلمین دکتر 
 حســن روحاني رییس جمهور، الیحه حمایــت از محیط بانان 

و جنگل بانان را تصویب کرد.
به گزارش » پارمــا «،  با توجه به آســیب هــا و تهدیداتي که 
 متوجه این مدافعان طبیعت اســت و ضــرورت تقویت قوانین 
 و مقررات موجود در این زمینه، الیحــه حمایت از محیط بانان 

و جنگل بانان تصویب شد.
 در این ماده واحــده آمده اســت: محیط بانان و جنــگل بانان 
 از حیث مســئولیت جزایي و مدنــي، دیه و جبران خســارت 
در قبال صدمــات و ضرر و زیانــي که در جهت انجــام وظیفه 
متحمل مي شــوند و کمک مالي به آنان و خانواده شان مشمول 

مواد 12 تا 15 قانون به کارگیري سالح هستند.
دادگاه ها مکلفند در مورد پرونده هاي مربوطه در اســرع وقت 
رســیدگي کنند و ســازمان برنامه و بودجه هم موظف اســت 

اعتبارات مورد نیاز را در بودجه ساالنه پیش بیني کند.
همچنین درمورد بیمه عمر و حــوادث و انواع بیمه هاي متداول 
دیگر و نحوه تامین حق بیمه، افراد یاد شــده مشمول اصالحیه 

قانون بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروهاي مسلح مي شوند.

یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه » رعایت 
مولفه های محیط زیســتی یک ســرمایه بین المللی است و همه 
کشــورها باید خود را موظف به انجام آن کننــد «،  گفت: الیحه 
 هوای پاک در صــورت تبدیل شــدن به قانون می تواند بخشــی 

از موازی کاری ها و چالش های قانونی را مرتفع کند.
علی ادیانی، با تاکید بر ضرورت توجه به محیط زیست، اظهار کرد: 
پدیده زیست محیطی در همه جای دنیا به عنوان یک پدیده بین 
نسلی بوده و مربوط به همه شهروندان کره زمین است و باید نسبت 

به مقوله محیط زیست نگاه عمیق تری داشته باشیم.
 وی افزود: مولفه های تخریب محیط زیســت می تواند آثار مثبت 
یا منفی داشته باشــد. گاهی این آثار به دلیل نزدیکی سرزمین ها 
به یکدیگر محدودتر اســت و نیاز به طول زمان دارد تا آثار تخریبی 

قاره ای و منطقه ای آن مشاهده شود.
نماینده مردم قائم شهر در مجلس اظهار کرد: پدیده ریزگردها که 
در داخل کشور ایجاد شــده و مناطق جنوبی کشور را تحت تاثیر 
قرار داده حدود60 درصد آن متاثر از آثار تخریبی محیط زیســت 

کشورهای سوریه و عراق است.
این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: بحث 
رعایت مولفه های زیست محیطی یک ســرمایه بین المللی است 
 و همه کشــورها باید خــود را مقید به آن کنند. آنچــه که مربوط 
 به ایران اســت و طی این ســال ها در مورد هامون، دریاچه ارومیه 
 و ســایر تاالب ها اتفاق می افتد به سیاســت های غلــط دولت ها 
بر می گردد. وی تصریح کرد: اگر خوب نگاه کنیم بخش قابل توجهی 
از این اتفاقات به احداث سدها و حوضچه های آبگیری مربوط است 
که بدون مطالعــات عمیق صورت گرفته و منجر به این شــده که 
بخش قابل توجهی از رودخانه ها، مراتع و جنگل ها از بین برود. هر 
 سدی که ساخته می شود آثار و برکات مثبت خودش را هم دارد، اما 

در عین حال آثار تخریبی زیست محیطی نیز ایجاد کرده است.
ادیانی افزود: بدون شــک هر جایی که با برکات زیســت محیطی 
 رو به رو بوده ایم ناشــی از بدنه کارشناســی محیط زیســت بوده 
و هر جایی هم که آثار تخریبی مشاهده می شود نشان از این دارد که 

کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته است.
 وی با بیان اینکه » نمی توانیم بگوییم کدام دولت مقصر است زیرا 
هر که نقش داشته، می تواند به اندازه خود مقصر هم باشد «، گفت: 
در بخش مربوط به نیازهای نرم افزاری مجلس شــورای اسالمی به 
ویژه مجلس دهم، الیحه هوای پاک را در دستور کار دارد که در این 

زمینه با تمام کارشناسان مربوطه جلسات زیادی برگزار شده است.

دیدگاه

  یک حقوقــدان با تاکیــد بر اینکــه در زمینــه حفاظت 
از محیط زیســت قانون به حد کافی موجود اســت، گفت: 
 باید با دالیل تخریب محیط زیســت یعنی منافع نامشروع 

و سو استفاده از قدرت، مقابله کرد.
کامبیز نوروزی در پنل » حقوق شهروندی، محیط زیست 
 و مســئولیت اجتماعی «، اظهارداشــت: تمام قوانینی که 
در حقوق شهروندی به آن اشاره شده در کشور وجود داشت 
و کمتر موردی را می تــوان پیدا کرد که دربــاره آن قانون 

نداشته باشیم.
وی افزود: در حوزه محیط زیست تا حدودی که من اطالع 
دارم، مداخالت انســانی شــرایط ناســالم و خطرناکی را 
 برای جامعه ایجاد کرده و تنها پاســخ ما به وضعیت کنونی 

این است که قانون رعایت نشده است.
 نوروزی گفــت: از تخریب جنگل ها آمار نگــران کننده ای 

به گوش می رسد که شخصا دوست دارم نادرست باشد. 
 در زمینــه منابع آب عمــق حفر چاه به600 متر رســیده 
و این مســئله به مفهوم مکیدن شیره زمین است. همه این 
مســائل یا به صورت غیر قانونی انجام می شود یا بر اساس 
 یک تصمیم گیری درســت اداری، چنین شــرایطی رقم 
خورده اســت. وی درباره دالیل وقوع جرم در ایران و عدم 
 اثر بخشــی ســاختار حقوقی و سیاسی کشــور بیان کرد: 
تمام واکنشــی که در ســطح ساختار سیاســی و حقوقی 
 کشور نسبت به فجایع زیســت محیطی ایران رخ می دهد، 

صرفا به ابراز نگرانی ختم می شود.
 اگر بــی پیرایــه بگویم فقــط آه و ناله اســت. ســازمان 
محیط زیست سازمان مجری قوانین است و برای به دست 
آوردن حق و حقوق قانونــی خود توانایــی اجرایی ندارد.

 به گفته این حقوقدان، ســازمان حفاظت محیط زیســت 
 در سلســه نظام توزیع منافع ایران موقعیــت برتری ندارد 
در حالی که موافقــت اصولی ســازمان های صنعتی برای 
احداث یــک کارخانه صدهــا میلیارد تومــان ارزش دارد. 
در بســیاری از سیســتم ها نظام توزیع منافع وجود دارد. 
سازمان محیط زیســت اگر رفتار غیر قانونی کند در نظام 
منافع شریک می شود، مثال این سازمان در مناطق حفاظت 
شده نباید با مداخالت انسانی موافقت کند و اگر با این نوع 
مداخله موافقت کرد، منافع نامشروع کسب خواهد کرد، اما 
در نظام توزیع منافع مشروع، سازمان محیط زیست نقشی 
ندارد. نوروزی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست در 
مبارزه با بزه منفعل است و وضعیت جنگل ها و مراتع کشور 
اصال مطلوب نیست. چوب بری به شکل بی امانی رایج است. 

یک حقوقدان؛

راه نجات محیط زیست مقابله 
با سواستفاده از قدرت است

کریمی در پنل تخصصی حقوق شهروندی و محیط زیست 
 در شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی محیط زیست، گفت: 
بر اســاس اصل50 قانون اساسی، حفظ محیط زیست کشور 
بر عهده تک تک آحاد جامعه است یعنی هم اشخاص حقیقی 
و هم بخش های خصوصی و دولتی در قبال محیط زیســت 
 وظیفه دارند. وی با اشــاره به اینکه یکــی از موضوعات مهم 
در این زمینه رابطه انســان ها با محیط زیست است، تصریح 
کرد: در حال حاضر در شــرایط مطلوبی قرار نداریم و جامعه 
 ما در زمینه سیاست های اتخاذ شــده و اقدامات انجام شده 

در حوزه محیط زیست در شرایط باثباتی قرار ندارد.
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
آنچه در جامعه ایران در زمینه محیط زیست صورت می گیرد 
ماحصل و نتیجه اقدامات تک تک ما انسان هاست، گفت: آنچه 
باعث پیشرفت یا پس رفت جامعه می شود فرهنگ حاکم بر آن 
است. بین محیط زیست و اقتصاد یک رابطه مستقیم وجود 
دارد. هدف از قوانینی که در جامعه شکل می گیرد آن است که 

رابطه بین انسان  و محیط پیرامون آن را تنظیم کند.
خالء قانونی در حوزه محیط زیست

 کریمی تاکید کرد: مســئله محیط زیســت به عنوان یکی 
از شاخه های علم حقوق یک موضوع جدید است و به همین 

دلیل مقررات کافی در مورد آن وجود ندارد. 
عالوه بر این قوانین موجود حوزه محیط زیست ایران در برخی 
موارد کهنه اســت و عمده قوانین موجود به سه یا چهار دهه 
گذشته بر می گردد. وی با بیان اینکه قانون صید و شکار ایران 
برای دهه۴0 و قوانین آن برای دهه60 اســت، گفت: کهنگی 
 قوانین موجود در ایران نشــان دهنده آن است که قوانین ما 
با شرایط موجود تطابق ندارد. در چند سال گذشته، در نتیجه 
 اقدامات انسان ها طبیعت دچار آسیب شــده و پدیده هایی 

از جمله گرد و خاک در نتیجه این شرایط ظهور کردند.
 مدیرکل حقوقی ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره 
 بــه اینکــه 65 درصد منابــع گرد و خاک کشــور ناشــی 
از کانون های خارجی اســت و 35 درصد منابــع گرد و غبار 
داخلی است، گفت: همین 35 درصد که ناشی از دشت های 
خوزستان و خشک شدن تاالب های متعدد در داخل کشور 

است، موضوع بااهمیتی است.
قانون آلودگی هوا مربوط به ۴۰ سال پیش است

 کریمی با بیــان اینکه قانون نحوه جلوگیــری از آلودگی هوا 
در ایران برای ســال 5۴ اســت، گفت: در این قانون به منابع 
آلودگی ناشــی از گرد و خاک اشاره ای نشــده است بنابراین 
در این زمینه خالء قانونی داریم پس باید برای تنظیم رابطه 

انســان و طبیعت مقررات جدیدی تدوین کنیم. وی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر بیش از200 طرح توسعه ای در کشور 
 وجود دارد که نیاز به پیوست زیســت محیطی دارند، گفت: 
این طرح ها در داخل کشــور اجرا شــده ولی پیوست زیست 
محیطی ندارند و70 درصد بودجه آنها از طریق منابع دولتی 
تامین شده است بنابراین در چنین شرایطی چطور می توانیم 

ادعا کنیم که خالء قانونی در حوزه محیط زیست نداریم.
 مدیرکل حقوقی ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشاره 
به اینکه بدون شک مشــکل دریاچه ارومیه ناشی از بزرگراه 
شــهید کالنتری اســت، گفت: این بزرگراه مجــوز نگرفت. 
همچنین قبل از ساخت ســد گتوند در دولت قبلی، سازمان 
حفاظت محیط زیست اعالم کرد که ساخت سد اشتباه است، 

اما این سد ساخته و آبگیری شد. 
 این موضــوع نیز ناشــی از خالءهای قانونی اســت. کریمی 
با بیان اینکه برای پروژه های انفرادی الزام گرفتن گزارش های 
ارزیابی زیست محیطی وجود دارد، گفت: دستورالعمل دقیق 
برای این موارد نداریم و قانون در این مســائل سکوت کرده 
است. بخشی از مشکالت ما ناشی از قوانین کهنه است. برای 
مثال قانون صید و شــکار در زمانی ایجاد شده که جمعیت 
ایران 25 تا30 میلیون نفر بود ولــی در حال حاضر جمعیت 
ایران به۸0 میلیون نفر رسیده و هنوز همان قانون برقرار است.
هر حکومتی در قبال حفظ محیط زیست وظیفه 

دارد
کریمی با بیان اینکه بخشی از مشکالت حوزه محیط زیست 
ناشی از وجود ضعف در اجرای قوانین موجود است، اظهار کرد: 
در این زمینه بحث ضعف بودجه داریم. سازمان محیط زیست 
17 میلیون هکتار از اراضی کشور را برای حفاظت در اختیار 
دارد. بر اساس استاندارد جهانی هر ســه هزار هکتار توسط 
یک محیط بان و مرتع دار محافظت می شود و در ایران در هر 
هشــت هزار هکتار یک محیط بان وجود دارد بنابراین منابع 
 مالی کافی در اختیار سازمان محیط زیست نیست. وی افزود: 
هر حکومتی در قبال حفظ محیط زیست اعم از منابع طبیعی، 
آب، رودخانه ها،   کوه هــا و ... وظیفه دارد، امــا در این زمینه 
عالوه بر ضعف در قوانین، ضعــف در اجرا نیز به خاطر کمبود 
بودجه وجود دارد. مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به الیحه  تاالب ها و الیحه هوا که در دستور کار 
مجلس شورای اسالمی قرار دارد، گفت: در ماه رمضان امسال 
سه محیط بان در اثر شلیک مستقیم شکارچیان به شهادت 
رسیدند بنابراین الیحه حمایت از محیط بانان در دولت تنظیم 
 شــد که به زودی در صورت نهایی شــدن در اختیار مجلس 
 قرار می گیرد تــا محیط بان نیــز به عنوان ضابــط قضایی 

از امکانات و قدرت مشابه نیروهای انتظامی برخوردار باشد.

مدیرکل حقوقی سازمان محیط زیست؛

سازمان محیط زیست توان کافی برای انجام مسئولیت ها را ندارد

دریچه

با مسئوالن

وزیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت مصرف 10۸2 فقره کود 
وارداتی یا تولیدی در مزارع کشور خبر داد.

مهندس محمود حجتی در مجمع ملی سالمت که با حضور 
رییس جمهور و برخی از وزرا در مرکــز همایش های رازی 
برگزار شد، به تشریح وضعیت تولید فرآورده های کشاورزی 
در کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه تامین پروتئین گیاهی 
و حیوانی، با مســائل و مشکالتی مواجه هســتیم که البته 
 این وضعیت در موضوع تولید پروتئین های گیاهی بیشــتر 

به چشم می خورد.
وی با تاکید بــر برنامه وزارت جهاد کشــاورزی برای تولید 
محصول نهایی ســالم فرآورده های کشــاورزی در کشــور 

تصریح کــرد: متاســفانه در دوره تحریم هرکســی از هر 
جایی، انواع ســم های پرخطر را تامین و آنهــا را به صورت 
رســمی و قاچاق در کشــور وارد و مــورد اســتفاده قرار 
 می داد کــه این وضعیت باعث شــده بود ضایعــات زیادی 

به محصول نهایی فرآورده های کشاورزی وارد شود.
وزیر جهاد کشــاورزی با عنوان این مطلب که بعد از موضوع 
برجام، شاهد تشکیل شورای نظارت بر واردات سم در کشور 
بوده ایم، افزود: بعــد از برجام تالش کردیم تمام ســم های 
 کشــاورزی که مجوز داده شــده بود، بار دیگر مورد ارزیابی 
و بررســی قرار گرفته و برخی از آنها حذف و سم های جدید 

کم خطر و موثرتر شناسایی و مورد استفاده قرار گیرند.

حجتی با انتقاد از اینکه در مرحله میدانی شاهد بی سامانی 
در موضوع استفاده از سموم کشاورزی هستیم، خاطرنشان 
کرد: متاسفانه این بی سامانی باعث شــده بود که هر کسی 
سم فروشــی راه بیندازد و محصولی تحت عنــوان » کود « 

تولید و عرضه کند.
 وی با تاکید بر ســاماندهی3500 فروشــگاه عرضه ســم 
در سطح کشور تصریح کرد: هنوز فروشگاه هایی هستند که 

باید در موضوع فروش سم تعیین تکلیف شوند.
وزیر جهاد کشــاورزی از ایجاد حدود هــزار کلینیک گیاه 
پزشکی در کشــور خبر داد و گفت: می بایست ما به سمتی 
 برویم که سم بدون نســخه در اختیار کشــاورز قرار نگیرد 
و این موضوع در دســتور کار وزارت جهاد کشــاورزی قرار 
دارد.حجتی با اعالم اینکه در سال ۹2 تنها230 هزار هکتار 
از زمین های زراعی از طریق بیولوژیک تحت نظارت بودند، 

افزود: این وضعیت در سال ۹5 با ســه برابر افزایش به 735 
هزار هکتار رسیده است.

 وی بــا تاکید بــر اینکه به دنبــال حل مشــکالت مربوط 
 به باقی مانده ســموم در محصوالت زراعی هســتیم، گفت: 
در حال حاضر5000 نوع فقره کود در کشــور ثبت شــده 
اســت که3300 فقــره آن وارداتی و بیــش از1500 فقره 
آن تولید داخل است. وزیر جهاد کشــاورزی با اعالم اینکه 
 10۸2 فقره کود که وارداتی یا تولیدی بوده اند برای مصرف، 
ممنوع اعالم شــده اند، اظهار داشــت: بررسی های ما نشان 
می دهد که ایــن 10۸2 فقره کود یا بی اثر یا با مشــکالتی 

همراه بوده اند.
حجتی از ضــرورت جایگزینی کودهای زیســتی به جای 
کودهای شــیمیایی خبر داد و گفت: در حال حاضر شورای 

راهبردی محصوالت ارگانیک در کشور تشکیل شده است.

چوچو نژادی بسیار قدیمی از خانواده اشپیتزهاست. 
این نژاد2000 ســال قبل در چین پرورش پیدا کرده و تنها ســگی 

است که زبانی سیاه رنگ دارد. منشا این نژاد از کشور چین است. 

پوشش: موی خشن، زبر، پرپشت، به همراه پوششی متراکم و 
خشن در اطراف سر و گردن و دم. 

رنگ: سیاه، قرمز، آبی، زرد کم رنگ، کرم. 

خصوصیات ظاهری: ســری پهن و لخت، چشــمانی تیره 
 و بادامــی، گوش هایــی کوچک و نســبتا گرد به نظر می رســد، 
سینه ای پهن و عمیق و بدنی به هم فشــرده، دمی برگشته به روی 

پشتش. 
قدم زدن روزانه برایش ضروری اســت و موهای متراکم و زبرش نیاز 

به برس کشیدن منظم دارد. وفادار و بدون بوی بدن  است.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد:

سم باید با نسخه به کشاورزان فروخته شود

رییس محیط زیست شــهر تهران با اخطار به فروشندگان 
گونه هــای حیات وحــش در ایام عید نوروز گفت: گشــت 
پایش میادین میوه و تره بار به عنــوان یکی از مراکز فروش 
گونه هایی مانند سمندر لرســتانی از چند روز گذشته آغاز 
شده است و در صورت مشــاهده هر گونه تخلف با خاطیان 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
محمدحسین بازگیر با اشاره به نزدیک شــدن به ایام عید 
نوروز و فروش گونه های حیات وحش گفت: گشــت پایش 
میادین میوه و تره بار با هــدف جلوگیری از خرید و فروش 

هر گونه حیات وحش آغاز شده است.
 وی ادامــه داد: بــا توجه به اینکــه خرید، فــروش عرضه 
 و نگهداری از حیات وحــش ممنوع، تخلف و جرم اســت 
از چند روز گذشته همکاران ما در محیط زیست شهر تهران 
برای مقابله با این تخلف آماده شــده  و گشــت های خود را 

آغاز کرده  اند. رییس محیط زیســت شهر تهران خاطرنشان 
کرد: اطالع رســانی ها و مکاتبات الزم با تمــام مجموعه ها 
 نیز انجام شــده اســت که اجازه خرید و فــروش گونه های 
حیات وحش را ندهند در صورت مشــاهده هر گونه تخلف 
 در ایــن زمینه حتما بــا متخلفان برخــورد قانونی صورت 

خواهد گرفت.
بازگیر افزود: فروش انواع گونه هــای حیات وحش ممنوع 
است، اما در این ایام آنچه که بیشــتر بر آن تاکید می شود 
فروش انــواع آبزیان مانند مارها، الک پشــت ها، ســمندر 

لرستانی و انواع پرندگان است.
بازگیر تصریح کرد: مردم می توانند از طریق ســامانه15۴0 
 در سراســر کشــور گزارش های خود را در زمینه مشاهده 
هر گونه تخلف در اختیار ســازمان محیط زیست قرار دهند 

تا در اولین فرصت به آنها رسیدگی شود.

 در پی بارندگی های اخیر در جنوب شــرقی کشور و ورود 
ســیالب های وســیع به تاالب جازموریان، این تاالب پس 
از20 سال،جانی دوباره گرفته اســت تا موجب خوشحالی 
مردم جنوب کرمان شــود. تــاالب جازموریان کــه تقریبا 
دو برابر دریاچه ارومیه وســعت دارد،  یکــی از بزرگ ترین 

اکوسیســتم های طبیعی کشــور اســت و70 درصد این 
تاالب در اســتان کرمان و30 درصد آن دراستان سیستان 
و بلوچستان قرار دارد. در گذشته با وجود آب در این تاالب 
 یکی از شــغل های اصلی مــردم این مناطــق صید ماهی 
بوده اســت. بر اثر حفر چاه های غیر مجاز و خشکسالی20 
سال گذشته، این تاالب و اکوسیستم آن تقریبا کامل نابود 
شده است. خشک شــدن این تاالب در سال های گذشته، 
نقش زیادی در افزایش ریزگردها در جنوب شــرق کشــور 
 داشته است که آبگیری آن می تواند در کاهش طوفان های

شن و رونق کشاورزی و دامداری در این منطقه بسیار موثر 
 باشــد. البته به گفته کارشناســان محیط زیســت با توجه 
به مقدار آب ورودی، این تاالب تا پایان فروردین دارای آب 
خواهد بود که پس از آن دوباره بــه بیابان و تاالب بدون آب 

تبدیل خواهد شد.

ورود آب به تاالب جازموریان پس از ۲۰ سالاخطار به فروشندگان گونه های حیات وحش در ایام نوروز

در چند سال گذشته 
در نتیجه اقدامات 

انسان ها، 
طبیعت دچار 
آسیب شده 

 و پدیده هایی 
از جمله گرد و خاک 

در نتیجه این شرایط 
ظهور کردند

 مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست از خالءهای قانونی حوزه محیط زیست انتقاد کرد و گفت: 
سازمان حفاظت محیط زیست توان کافی برای انجام مسئولیت های خود را ندارد.

قاب روز   ) سگ چاو چاو (
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سبزپوشان اصفهانی در دومین مسابقه خود در دور مقدماتی لیگ 
قهرمانان آسیا امروزبه مصاف نماینده عربستان می روند.

 ذوب آهن در اولیــن گام، العین را در خانه ایــن تیم متوقف کرد 

تا یک امتیاز از امارات با خود به خانه ســوغات ببرد. نماینده ایران 
در دومین آزمون آســیایی خــود به مصاف حریفــی می رود که 
فصل جدید لیگ قهرمانــان را با برد خانگی برابــر بنیادکار آغاز 

کرد. االهلی با ســه امتیازی کــه به این ترتیب به حســاب خود 
 واریز کرد در پایان روز نخســت رقابت ها صدر جــدول گروه C را 
در اختیار گرفت. دیدار بــا االهلی جده اولین بــازی به اصطالح 
 خانگــی ذوب آهن به حســاب می آید. ایــن دیــدار خانگی اما 
نه در ورزشگاه فوالدشــهر که در استادیوم سلطان قابوس مسقط 
 برگزار می شــود زیرا با تصمیم AFC نمایندگان ایران و عربستان 
در این فصل از لیگ قهرمانان نیز به مانند دوره قبل این مسابقات 

باید در کشور ثالث به مصاف یکدیگر بروند.
 پایتخت عمان البته برای تیم های ایرانی زمین بی طرف نیســت 
و شرایط آن از هر نظر مساعد حریفان عربستانی است به گونه ای 
 که ذوب آهن و سایر نمایندگان ایران در ورزشگاه سلطان قابوس 
به جای آنکه میزبان باشــند در عمل بیشــتر میهمان هســتند. 
در واقــع، تصمیم کنفدراســیون فوتبال آســیا از یــک طرف و 
محدودیت های مالی باشگاه های ایرانی از سوی دیگر نمایندگان 
ایران را به انتخاب چنین گزینه نه چندان مناســبی مجاب کرده 
است. البته سبزپوشــان اصفهانی از بازی در مسقط خاطره بسیار 
خوبی دارند. فصل گذشته آنها النصر را در ورزشگاه سلطان قابوس 
با ســه گل در هم کوبیدند. تجربه خوشــایندی که اصفهانی ها 

امیدوارند امسال برابر االهلی برای آنها تکرار شود.
نکته جالب درباره تقابــل ذوب آهن و االهلی این اســت که این 
دو تیم که قهرمان جام های حذفی فصل گذشــته در کشورهای 
خود هستند هنگام رویارویی با یکدیگر در لیگ های داخلی رتبه 
مشابهی دارند. ذوب آهن که دو فصل پیاپی قهرمانی جام حذفی 
ایران شد در لیگ جاری فعال پشت سر پرسپولیس، تراکتورسازی 
و استقالل ایستاده و االهلی که در آن واحد مدافع عناوین قهرمانی 
لیگ و جام حذفی عربستان اســت در حال حاضر بعد از الهالل، 

النصر و االتحاد در رده چهارم قرار دارد.
البته با وجود این تشــابه رتبه یک تفاوت مهم بین دو تیم هست 
 و آن اینکــه ذوب آهن بــه واســطه فاصله 17 امتیازی نســبت 
به پرسپولیس صدرنشین، هشت هفته مانده به پایان رقابت های 
لیگ شانزدهم عمال دیگر هیچ شانســی برای قهرمانی ندارد، اما 
االهلی فقط هفت امتیاز از الهالل عقب اســت که هرچند جبران 
آن ظرف هفت هفته باقی مانده آســان نیست، اما غیرممکن هم 

به  نظر نمی رسد.
ســاعاتی پیش از دیدار ذوب آهن و االهلی در مســقط در دیگر 
 مســابقه گروه C تیم های بنیــادکار ازبکســتان و العین امارات 

در تاشکند به مصاف هم می روند.        

اتفاق روزيادداشت

منهای فوتبال

در حاشیه

روز دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا:

میزبانیغریبانهازصدرنشینهمرتبه رییس هیئت شمشیربازی اســتان اصفهان در خصوص فعالیت های 
هیئت شمشیربازی اســتان اصفهان در ســالی که رو به پایان است، 
 اظهار داشــت: در اولین اقدام چارت تشــکیالتی هیئت را مشخص 

و مسئوالن کمیته ها را معرفی کردیم.
 فرهاد رضایــی گفت: از ابتدای ســال تا کنون اکثــر برنامه هایی که 
 در تقویم ورزشــی هیئت بود را انجــام دادیم و در برخــی موارد نیز 

از تقویم ورزشی جلو هستیم.
رضایی ادامه داد: شمشــیربازان اصفهانی در تمام مسابقات قهرمانی 
کشــور در دو بخش آقایان و بانوان حضور پررنگی داشتند و دست پر 

به خانه برگشتند.
رییس هیئت شمشیربازی استان اصفهان بیان کرد: در بخش آموزش 
نیز دوره های مربیگری و داوری را در سطح استان برگزار کردیم و در 

روزهای آینده نیز دوره توجیهی مربیگری برگزار می شود.

وی بــا اشــاره به اینکــه هیئت 
شمشــیربازی نیــز ماننــد ســایر 
هیئت های ورزشــی با مشکالت مالی 
رو به رو اســت، عنوان کرد: خوشبختانه 
بــا رایزنی هایی که با باشــگاه ســپاهان 
داشــتیم تیم بانوان با حمایت این باشــگاه 
در مســابقات لیگ برتر شرکت کرد و صاحب 

عنوان سومی این رقابت ها شد.
رضایی افزود: تنها مشکل هیئت شمشیربازی 
اســتان اصفهــان ســالن تخصصــی نیمه 
تمامی اســت که البته امســال روند ساخت 
 ســالن با کمک خیران پیشــرفت خوبی داشته 
و تا سه ماهه اول سال آینده این سالن به بهره برداری 

می  رسد.
رییس هیئت شمشیربازی اســتان اصفهان تاکید 
کرد: مهم ترین برنامه هیئت شمشــیربازی اســتان 
اصفهان کــه در اولویت اول برنامه هــا قرار دارد، افتتاح ســالن 

تخصصی شمشیربازی اصفهان است.

 زهرا نعمتی عنوان برترین کماندار زن پارالمپیکی در ســال ۲۰1۶ 
را بــه خود اختصــاص داد. زهرا نعمتــی در حالی جایــزه برترین 
کماندار زن ســال ۲۰1۶ را با توجه به رقابت هــای جهانی گرفت 
که » آندره شــلبی « از آمریکا هم به عنوان برترین کماندار معلول 
جهان در بخش مردان دست پیدا کرد. انتخاب این نفرات بر اساس 
 نظرســنجی از مردم و کارشناســان صورت گرفــت. ۴۳ هزار نفر 
در رای گیری انتخاب برترین کماندار از تاریخ اول تا ۳1 دســامبر 
شــرکت کردند. شــلبی در ریو برای نخســتین بار در بازی های 
پارالمپیک شــرکت کرد و در کامپوند انفرادی مردان به مدال طال 
رسید. وی در بازی فینال مقابل »آلبرتو سیمونلی« به برتری رسید.

نعمتی کــه چند هفته قبل از بــازی های پارالمپیــک در المپیک 
شرکت کرده بود موفق شــد در ماده ریکرو انفرادی به دومین مدال 
طالی پارالمپیک خود دســت پیدا کند. وی همچنیــن به همراه 
ابراهیــم رنجبر، مـــدال نقره 
ریکــرو تیمــی را هم کســب 
کرد.نعمتــی در ســال ۲۰۰۳ 
و پــس از اینکه دچــار ضایعه 
نخاعی شــد، حضــور خود در 
 ورزش پارالمپیکی را آغاز کرد 
و تمرکــز وی بر این اســت که 
 الهام بخــش زنــان در ورزش 

و زندگی باشد.

افتتاح سالن تخصصی شمشیربازی 
اولويت هیئت در سال 96

زهرا نعمتی برترين کماندار 
سال ۲۰16 جهان شد

یک رسانه روسی عنوان کرد ســردار آزمون پیشنهادی گزاف از لیگ 
فوتبال چین را رد کرده است تا در روستوف بماند.

در شرایطی که ماندن سردار آزمون در روستوف بعد از شایعات فراوان 
قطعی شده، یک سایت روسی عنوان کرد باشگاه روستوف پیشنهادی 
رســمی از لیگ چین برای ســردار آزمون دارد که این پیشنهاد را رد 
کرده است تا این مهاجم ایرانی تا پایان فصل در این تیم ماندنی شود.

هنوز مشخص نشده اســت که کدام باشــگاه چینی به سردار آزمون 
پیشنهاد داده اســت، اما همان طور که خود آزمون عنوان کرد، قصد 

دارد تا شروع جام جهانی ۲۰1۸ در لیگ روسیه بماند.
آزمون به همراه دیگر هم تیمی هایش در روســتوف خودشان را برای 
 بازی در لیگ اروپا آمــاده می کنند. آنها پنجشــنبه هفته  آینده باید 

در خانه پذیرای منچستریونایتد باشند.

در حالی که برگــزاری یک اردوی 7 روزه توســط تیم ملی جنجال 
بزرگی در ایران به راه انداخت، قطری ها در آرامش برنامه های لیگ 
 خود را تغییر می دهنــد و اردوهای بلند مدت بــرای دیدار با ایران 
می گذارند. دیروز رســانه های قطــر از برنامه هــای ویژه خورخه 
فاسوتی ســرمربی این تیم برای دیدار با ایران خبر دادند. به نوشته 
روزنامه الرای با درخواست فاســوتی رقابت های هفته بیست و سوم 
لیگ قطر یک روز زودتر برگزار می شــود تا تیــم ملی قطر به مدت 
۲۰ روز در اردو باشد. در این بین هیچ مربی باشگاهی به این مسئله 

معترض نشده و همه به حمایت از تیم ملی قطر پرداخته اند. 
بی شک اگر قرار بود چنین برنامه ای در ایران پیاده شود، فدراسیون 
فوتبال با دردســر زیادی رو به رو می شد. قطر در حالی تدارک ویژه 

برای بازی با ایران می بیند که تیم ملی همچنان تعطیل است!

رد پیشنهاد نجومی چینی ها به مسی ايرانی؛ 

سردار در روستوف می ماند
تدارک ويژه قطر علیه تیم ملی؛

 ايران در خواب!

قاب روزخارج از گود   

تیم ملی فوتبال امید با وجود گذشت مدت زمان طوالنی از اتمام مسابقات 
 AFC المپیک کماکان در بالتکلیفی به ســر مــی برد و در همیــن زمان
زمانبندی شروع مرحله مقدماتی و نهایی مسابقات فوتبال کمتر از ۲۳ سال 
را هم انجام داده است. چند هفته قبل ویندزور جان، دبیرکل کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در نامه ای زمان قرعه کشی مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی 
کمتر از ۲۳ سال آسیا را به فدراســیون فوتبال اعالم کرد که بر این اساس 
قرعه کشی این مرحله ۲7 اسفند ۹۵ برگزار خواهد شــد و تیم ملی ایران 
رقبای خود را می شناسد. بر اســاس اعالم AFC، مرحله انتخابی مسابقات 
فوتبال کمتر از ۲۳ ســال، در تاریخ ۲۴ تیر تا ۲ مرداد ۹۶ به میزبانی چند 
کشــور مختلف برگزار می شــود. در دوره قبل این مســابقات و در مرحله 
انتخابی، ایران در نــوروز ۹۴ میزبان رقبای خود بود. پــس از پایان مرحله 
 انتخابی و مشــخص شــدن تیم های حاضر، مرحله نهایی مسابقات کمتر 

از ۲۳ سال از تاریخ۲۰ دی تا ۸ بهمن ماه در چین برگزار می شود.
تمامی این برنامه ریزی ها در حالی از ســوی AFC در حالی انجام شده که 

هیچ تیم در این رده سنی وجود ندارد. 
در واقع بعد از حذف شاگردان محمد خاکپور در سال ۲۰1۵ در مرحله یک 
چهارم نهایی انتخابی المپیک، این تیم به طور کامل منحل شد و از آن زمان 

تاکنون فدراسیون فوتبال در گیر و دار تشکیل این تیم بوده است.

پــس از افزایــش ناکامی ایران برای رســیدن بــه المپیک به ۴۴ ســال، 
این بــار فدراســیون فوتبال تحــت هدایت بــرای جلوگیــری از موازی 
 کاری هــای کمیته ملــی المپیک بــا این فدراســیون رایزنــی هایی را 
با کیومرث هاشــمی، رییس کمیته ملی المپیک انجام داد تا یکی از این دو 

سازمان مسئولیت تیم ملی امید را بر عهده بگیرند.
با این حال بعد از گذشــت چنــد ماه، فریــدون معینــی در مصاحبه ای 
 با ایســنا، مشــکالت مالی را دلیل وضعیت نامشــخص این تیــم عنوان 
کرد.تمامی این اتفاقات یادآور ســهل انگاری مسئوالن گذشته فدراسیون 
است و به نظر می رســد در این دوره هم کوتاهی مسئوالن می تواند نتایج 
چندین دوره گذشــته را رقم بزند. با توجه به شرایط فعلی به نظر نمی رسد 
تیم ملی امید در سال ۹۵ سر و ســامان بگیرد و از آغاز ســال ۹۶، ۵ ماه تا 
شروع مرحله مقدماتی و1۰ ماه هم تا مسابقات نهایی باقی می ماند و قطعا 
در این زمان کوتاه ســاختن تیمی که آینده فوتبال ایران را یدک بکشــد 

بسیار سخت خواهد بود.
 به قــول کارل مارکس جامع شــناس آلمانی، وقایع تاریخــی دو بار اتفاق 
می افتنــد، مرتبه نخســت تراژدی و مرتبــه دوم کمدی اســت. عملکرد 
فدراسیون های گذشــته در قبال تیم ملی امید به یک تراژدی همیشگی 

تبدیل شده و به نظر می رسد قصد درس گرفتن از این اتفاقات وجود ندارد.

اعالم زمان مسابقات مقدماتی و نهايی فوتبال کمتر از ۲3 سال؛

دشمن کی روش در اردوی استقاللفدراسیون فوتبال در آستانه تکرار يک تراژدی تکراری

ســایت بازی های کشورهای اســالمی در باکو در حالی 
گزارشی از ورزش زورخانه ای نوشته که مبدا این رشته 

را به آذربایجان نسبت داده است.
 بازی هــای کشــورهای اســالمی از 1۲ تــا ۲۲ مــی 
در آذربایجان برگزار می شود که در صفحه این مسابقات 
به جزییات درباره رشته های شــرکت کننده اشاره شده 

که یکی از این موارد ورزش زورخانه ای است.
در نکته ای جالــب در وصف ورزش زورخانه ای نوشــته 
شده است: طبق واقعیت های تاریخی منبع ورزش ملی 
آذربایجان ورزش زورخانه ای است که اساس آن به7۰۰ 
سال قبل برمی گردد که توســط پوریای ولی چارچوب 

مشخصی گرفت.
نکته قابل توجه اینکه در توصیف کلمه زورخانه از کلمه 

فارسی استفاده شده است!
در ادامه این گــزارش آمده اســت: زورخانه از دو بخش 
 تشــکیل شــده اســت؛ زور که به معنای قدرت است 
و خانــه که بــه معنای خانه اســت کــه در حالت کلی 

زورخانه معنای خانه قدرت می دهد.
ورزش زورخانه ای به مدت ســه روز در کریســتال هال 
برگزار می شود. روز نخست مسابقات به صورت گروهی 
روز دوم به صورت انفرادی و روز سوم هم ورزش پهلوانی 

برگزار می شود.
ادعای آذربايجان و بی تفاوتی مسئوالن

 در حالــی کــه مســئوالن ورزش کشــور آذربایجان 
 بــه صراحــت ورزش زورخانــه ای را مصــادره کــرده 
و از آن خود می دانند، مســئوالن ورزش ایران نســبت 
به این ماجرا کامال بی تفاوت هســتند و هیچ واکنشــی 
نداشــته اند! گویی هیچ اتفاقــی نیفتــاده و آب از آب 
 تکان نخــورده. ظاهــرا مســئوالن ورزش ایــران نیز 
 با آذربایجانی ها موافقند که ایــن ورزش از اصل متعلق 
به کشور همسایه بوده! محسن مهرعلیزاده رییس ابدی 
فدراســیون بین المللی زورخانه ای ظاهرا آنقدر سرگرم 
تغییر اساســنامه به نفع خود و البته شــکایت و زندانی 
کردن این و آن اســت که فرصت نمی کند به مسائل بی 
اهمیتی چون مصادره این ورزش ملی توســط بیگانه ها 
 بپردازد! در ایــن میان ســکوت وزارت ورزش و جوانان 
و کمیته ملی المپیک نیز بــه عنوان متولی حوزه ورزش 
نیز بســیار عجیب و در خور تامل اســت. دو نهادی که 
قاعدتا بایــد واکنش محکم و قاطعانه ای نســبت به این 
دست درازی بیگانگان به یکی از مصادیق میراث معنوی 
و ورزشی ایران داشته باشند، اما سکوت و انفعال این دو 
نهاد نیز ثابت می کند ظاهــرا این مقوله برای هیچ کدام 

از مسئوالن ورزش کشور اهمیتی ندارد.

سکوت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک؛

ورزش زورخانه ای مصادره شد! 

فوتبال جهان

 ســرخیو راموس از رئال مادرید و جرارد پیکه از بارسلونا به درگیری 
 لفظی شــدید با هم پرداختند. ماجرا از وقتی شــروع شــد که پیکه 
در صفحه اش در شبکه های اجتماعی با اشاره به پنالتی ناعادالنه رئال 
مادرید مقابل ویارئال و پنالتی های دیده نشــده بارسلونا از بی عدالتی 
در فوتبال اســپانیا حرف زد. ســرخیو راموس، مدافع رئال مادرید در 
پاسخ به او گفت: اگر مسی حرفی می زد، تعجب می کردم. در طول این 
سال ها همه پیکه  را شناخته اند و شــاید بهتر باشد در موردش حرف 
نزنم. مهم این است که ما پیروز شدیم و سه امتیاز را به دست آوردیم.

برخی مواقع داوری ها به سود شماست 
و برخی مواقع هم بــه ضررتان. باید 
برای همــه چیز آماده بــود. ما هرگز 
وارد بحث داوری نمی شــویم؛ حتی 
وقتی به ضرر ما ســوت زده باشــند. 

ض  ا عتــر ا
چیزی  هیچ 
تغییــر  را 
. هــد نمی د

باید به داوران 
کمک کرد.

درگیری شديد راموس و پیکه؛

 مدافعان رئال مادريد و بارسلونا 
وارد دعوا شدند

هوشنگ مقدس سرپرســت ســابق تیم ملی که زمانی جزو نزدیکان کارلوس کی روش محسوب می شد و یک 
دفعه وارد لیست سیاه سرمربی تیم ملی شد، در تمرین استقالل حضور داشت. او سال گذشته درباره اختالفش با 
کی روش به سایت کاپ گفته بود: بعد از آن همه خدمتی که به این آقا ) کی روش ( در دبی کرده و برایش حساب 
باز کرده بودم تا درآمدهایش را جابه جا کند این حرف را زده که دور و بر تیم ملی پیدایم نشود. این آقای »ب. م« 
کیست که در تمام اردوها و ســفرهای تیم ملی در کنار بازیکنان بوده و از تسهیالت مانند اقامت در هتل و دیگر 

هزینه ها استفاده می کند. کجای دنیا دیده اید یک مدیر برنامه یا ایجنت با تیم ملی به این سو و آن سو برود؟

مدیرعامل باشگاه ســپاهان با اشاره به جلســه روز یک شنبه 
 هیئت مدیره این باشگاه اظهار داشت: در این جلسه موضوعات 
و مباحث مختلفی در مورد باشگاه و تیم های مختلف ورزشی مان 
مطرح و تصمیماتی اتخاذ شــد. در مورد تیم فوتبال بزرگساالن 
با توجه به هزینه های انجام شــده انتظار هیئت مدیره باشگاه، 

کارخانه فوالد مبارکــه و جامعه هواداران این بود که ســپاهان 
بتواند با تغییراتی که حاصل شده، در جایگاه بهتری قرار بگیرد 
و شخصیت مدعی بودن خود را حفظ کند که متاسفانه تاکنون 
این اتفاق نیفتاده است. محســن طاهری ادامه داد: به هر حال 
ما و هیئت مدیره در حال رصد کامــل رخدادها و وضعیت تیم 
فوتبال هستیم و در گام اول امیدواریم که در بازی بعدی مان که 
شهرآورد اصفهان است، نتایج قبلی جبران شود و مجددا بتوانیم 
نوار موفقیت های مان را آغاز کنیم، اما هر لحظه که احســاس 
کنیم برای بهتر شدن وضعیت نیاز به تغییر باشد، آمادگی برای 
این تغییرات از کوچک ترین تا ارشدترین عضو تیم را داریم. وی 
تاکید کرد: هیئت مدیره باشــگاه نگاه ویژه ای به دربی اصفهان 

دارد و نتیجه این دیدار در هدف گذاری های مان تاثیر به سزایی 
دارد. طاهری با تاکید بر اینکه حمایت های شرکت فوالد مبارکه 
و مدیرعامل این شرکت از باشگاه ســپاهان طبق مفاد قرارداد 
بوده، گفت: برخی صحبت ها که می گویند فوالد مبارکه بودجه 

باشگاه را بسیار کاهش داده، محلی از اعراب ندارد.  
وی در پایــان گفــت: در کنار بودجــه تیم فوتبال، ورزشــگاه 
نقش جهان هم با دســتور ســبحانی مدیرعامل کارخانه فوالد 
مبارکه بــه عنوان هدیــه ای به هــواداران ســپاهان، با صرف 
هزینه های زیاد در اختیار ما قرار گرفت تا باشگاه بتواند به عنوان 
ورزشــگاه اختصاصی خود از آن اســتفاده کند و این یک هدیه 

تاریخی برای همه سپاهانی هاست.

.. کیوسک

پیشنهاد سردبیر: 
میزبانی غريبانه از صدرنشین هم رتبه

مدير عامل باشگاه سپاهان:

 نتیجه دربی همه چیز را مشخص 
می کند
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پیشنهاد سردبیر: 
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:روز »مصلحت«

 بسته تشویقی ساخت و ساز 
به بهبود اقتصاد شهر کمک کرد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبرداد:

آغاز دیوارنگاری شهری با عنوان 
»هزار و یک شهر« در اصفهان

 19 اسفندماه در شهرداری اصفهان صورت می گیرد؛

دیدار چهره به چهره شهردار 
اصفهان با اهالی منطقه 4

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت: رویداد 
دانشجویی دیوارنگاری شــهری با عنوان »هزار و یک شهر«، با 
حضور دانشجویان هنر سه دانشگاه اســتان اصفهان کار خود را 

آغاز کرد.
 مهــدی بقایی اظهارکــرد: در این رویــداد، 8 هــزار مترمربع 
از دیواره هــای کوتاه و بدنه خیابان های مناطق 15 گانه شــهر 
اصفهان از یکم تا بیســتم اســفندماه ســال جاری دیوارنگاری 
می شود. وی با اشاره به اینکه طی نامه ای، از تمام دانشگاه های 
دارای رشــته نقاشــی دعوت به عمل آمد، افزود: این رویداد با 
مشارکت دانشــجویان دانشگاه آزاد اســامی واحد نجف آباد، 
موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان و دانشکده فنی و حرفه ای 
ســمیه که اعام آمادگی کرده بودند، به سرپرستی اساتید آنها 

انجام می شود.
مدیر عامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان بیان کرد: 
محتوای طرح های اجرایی روی دیواره ها، داستان های پندآموز 
قرآنی و اســاطیری ایرانی اســت و روند طــرح آوری، ازطریق 
سفارش به اساتید نقاشــی و فراخوان هنرمندان صورت گرفت. 
وی با بیان اینکه این داســتان ها با مشارکت اساتید علوم قرآنی 
و ادبیات داســتانی از میان صدها داســتان مختلــف انتخاب 
شده اســت، خاطرنشــان کرد: با توجه به زیاد بودن طرح های 
رســیده، پس از داوری طرح ها، 60 طرح از 90 داستان مطرح 
شــده، انتخاب و بر 150 دیوار مختلف سطح شهر اصفهان اجرا 

می شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان افزود: هدف از 
اجرای این پروژه، عاوه بر رفــع نازیبایی دیواره های کوتاه بدنه 
شهری، ارائه یک زمینه و موضوع مشــترک معرفی داستان ها و 

ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

به دنبال برگزاری طــرح نهضت پاســخگویی، ماقات مردمی 
شهردار اصفهان و معاونان ایشان، روزهای پنجشنبه هر هفته در 
محل شهرداری های مناطق برگزار می شود. هفته گذشته اولین 
ماقات مردمی شهردار و معاونانش در شــهرداری منطقه یک 
برگزار شــد؛ در هفته آینده نیز دیدار مردمــی و چهره به چهره 

شهردار با اهالی منطقه 4 برگزار می شود.
همشهریان ساکن در منطقه 4 شهرداری اصفهان برای دیدار با 
مدیران شهری، تا 16 اسفندماه فرصت دارند برای دریافت فرم 
درخواست ماقات، به شــهرداری منطقه، مراجعه یا در سایت 

www.isfahan.ir ثبت نام کنند.
شــهرداری اصفهان نهضــت پاســخگویی به شــهروندان در 
بخش های گوناگون را پیش بینی کرده اســت؛ از این رو شهردار 
اصفهان، مدیران و معاونان شــهری بــا اســتفاده از ابزارهای 

مختلف پاسخگوی مردم هستند.

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان، با اشاره به استقبال خوب 
شهروندان اصفهانی از بسته تشویقی ســاخت و ساز شهرداری 
اصفهان، گفت: این بسته تشویقی به بهبود اقتصاد شهر اصفهان 

کمک کرد.
نادر آخونــدی اظهارکرد: بی شــک همه شــهروندان از طریق 
رســانه ها، در جریان بسته تشویقی ساخت و ســاز قرار گرفتند 
که امسال شهرداری اصفهان طرح ویژه ای را برای رونق ساخت 
و ســاز در نظر گرفت تا به رونق مسکن، اشــتغال و اقتصاد شهر 
کمک کرده باشــد. وی ادامه داد: در این بسته تشویقی 3 دوره 
زمانی در نظر گرفته شــد که شــامل مهر و آبان بــا 35 درصد 
تخفیف، آذر و دی ماه شــامل 30 درصد تخفیف و بهمن تا نیمه 
اسفندماه شــامل 25 درصد تخفیف بوده و اکنون آخرین مهلت 

استفاده از بسته تشویقی شهرداری است.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان، با اشاره به استقبال گسترده 
شــهروندان اصفهانی از این بســته تشــویقی و افزایش صدور 
پروانه های ســاختمانی، گفت: بســته تشویقی ســاخت و ساز 

شهرداری اصفهان، به بهبود اقتصاد شهر کمک کرد.
وی خاطرنشان کرد: تسهیات این بسته تشــویقی به گونه ای 
درنظر گرفته شــده که شــهروندان می تواننــد در دوره زمانی 
اعام شده، درخصوص شروع کارهای ابتدایی و امور مالی و سایر 
امور فنی پروانه ازجمله ســازمان نظام مهندسی، بیمه یا دیگر 
امور شهرســازی تا پایان ســال و تکمیل پرونده در سال آینده 

اقدام کنند.
آخونــدی اضافه کرد: حتــی اگر به هــر دلیلی صــدور پروانه 
ساختمانی با مشــکلی برخورد کرد، شــهروندان می توانند تا 
پایان شهریورماه ســال 96 نیز نســبت به تکمیل پرونده خود 
اقدام کنند؛ بنابراین نگرانی ها در مورد کوتاه بودن زمان از بین 
می رود. وی با اشاره به پرداخت های غیر ریالی نیز گفت: ممکن 
است برای ســرمایه گذاران پرداخت ریالی مشکل باشد، از این 
رو آنها می توانند تا 50 درصد مبلغ پروانه را به صورت غیرریالی 
)ملکی، آپارتمان یا سایر شــرایط( با توافق شهرداری پرداخت 

کنند.

همان اوایل جلســه آمد و آرام روی صندلی نشست. مراسم 
که آغاز شــد، پس از تاوت قرآن و پخش ســرود جمهوری 
اســامی، به عنوان اولین ســخنران پشــت تریبون رفت. 
گفت که نمی خواهد در این فرصت انــدک، گزارش کاری از 
عملکرد 70ماهه اش بدهد؛ اما درنهایت بیش از وقتی که برای 
سخنرانی اش درنظر گرفته شده بود، سخن گفت. به این نکته 
اشــاره کرد که تنها دوماه تا 6 ساله شدن فرمانداری اش باقی 
مانده بود و در این قریب به شش ســال، 6 انتخابات را بدون 
هیچ گونه حاشــیه و در کمال آرامش برگزار کرد. این شاید 
بزرگ ترین دستاورد اجرایی »فضل ا... کفیل« به شمار برود 
که می تواند به عنوان نقطه ای درخشــان در کارنامه کاری 
اش به آن ببالد؛ برگــزاری یک انتخابات آرام و بی حاشــیه 
در کان شــهری همچون اصفهان که به لحــاظ امنیتی  و 
استراتژیکی، جایگاه ویژه ای در معادالت سیاسی ایران دارد 
و در تمامی انتخابات ایران، نگاه ها به صورت ویژه به این شهر 
دوخته می شود و گاهی آرای مردم اصفهان در تعیین نهایی 
رییس جمهوری نیز موثر بوده است و برخی روسای جمهور، 

راهیابی خود به پاستور را مدیون همین آرا بوده اند.
کفیل بدون گایه و بدون کنایه و با فروتنی خاصی که کمتر 
در مدیرانمان دیده ایم، به ســرفصل هــای اقدامات صورت 
گرفته در دوران فرمانداری اش اشاره کرد. در میان سخنانش، 
چندین بار از »کشــاورزان« نام برد و همراهــی و همدلی و 
بردباری نجیبانه آنها را در قبال مشــکاتی همچون بی آبی 
ستود. تاکید کرد که او تنها نقش »هماهنگ کننده« در شهر 
را داشته اســت و نقش اصلی در امنیت و موفقیت اصفهان را 
دستگاه های نظامی، انتظامی و اطاعاتی و به طور ویژه سپاه و 

بسیج ایفا کرده اند.
به جانشین خود تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد 
و در پایان از همه بابت قصور احتمالی و اشتباهات پیش آمده 
حالیت طلبید. در حین سخنانش به طور ویژه از حمایت ها و 
همدلی های نماینده ولی فقیه در اصفهان نام برد و از آیت ا... 
طباطبایی نژاد به خاطر این همراهی ها تشــکر کرد. پس از 
اینکه سخنرانی کفیل به پایان رسید، نوبت امام جمعه اصفهان 
بود که پشت تریبون قرار بگیرد. ناراحتی بابت تغییر و تحوالت 
در کام و بیــان آیت ا... به چشــم می خــورد. همان ابتدای 
سخنانش گفت که »هیچ کدام از مسئوالن استانی بابت این 
تغییر و تحول ناگهانی راضی نیســتند.« آیت ا... سیدیوسف 
طباطبایی نژاد گفت: »بنده جز خیــر از آقای کفیل چیزی 
ندیدم، هیچ یک از مسئوالن و سیاســیون استان اصفهان از 
این تغییر در این زمان راضی نبودند و اینکه مصلحتی دیدند، 

امیدوارم خیر باشد و از طرف همه از کفیل تشکر می کنم.«
امام جمعــه اصفهان گفــت: »هیچ نقصــی در کار وی نبود 
و همان طوری که فرماندار ســابق به آن اشــاره داشت، غیر 
از انجام و اطاعت قانون به هیچ چیزی نظر نداشــتند و عین 
اعتدال عمل می کردند که این کار بر هم زده شد؛ اما شاید یک 

مصلحتی در تغییر فرماندار اصفهان بوده است.«
»مصلحت« دیروز به یکی از کلیدواژه های اصلی ســخنان 

سخنرانان این مراسم تبدیل شده بود.
نماینده ولی فقیه در اصفهان، اشاره ای هم به جانشین کفیل 
کرد و از او به عنــوان »خیرالموجودین« در میان گزینه های 
جانشینی فرماندار سابق نام برد و البته گفت که باید منتظر 

عملکرد وی در آینده باشیم تا بتوانیم درباره اش نظر بدهیم. 

پس از آیت ا... طباطبایی نژاد نیز »حجت االسام سالک« به 
جایگاه دعوت شد تا به نمایندگی از نمایندگان استان سخن 
بگوید؛ نمایندگانی که به گفته سالک، همگی از بابت این تغییر 
و تحول ناگهانی ناراضی هستند و هرکدام پیغامی داشتند که 
قرار بود به واسطه حجت االسام سالک به گوش مسئوالن و 
حاضران در جلسه برسد. از »فوالدگر« تا »موسوی الرگانی« 
و »تاج الدین«، همگی پیغام هایی ارسال کرده بودند.  سالک 
ابایی نداشــت از اینکه باصراحت عنوان کند این تغییرات در 
آستانه انتخابات ریاســت جمهوری، یک »حرکت سیاسی« 

بوده است. سالک اشــاره کرد که 
در روزهــای اخیــر و در اجاس 
نصف جهان با حضور جهانگیری و 
رحمانی فضلی و استاندار اصفهان، 
توصیه شد که تغییرات را با توجه 
به نزدیک بودن انتخابات، به پس از 
انتخابات موکول کنند؛ اما در نهایت 

این تصمیم گرفته شد. 
درادامه نوبت به اســتاندار رسید تا 
به عنوان کســی که تصمیم نهایی 
را دراین بــاره گرفته بود، پشــت 
تریبــون قرارگرفته و بــه دفاع از 
عملکــرد اســتانداری در رابطه با 
شــایعاتی بپردازد که درباره »عزل 
کفیل« وجود داشته است. زرگرپور 
گفت: »این مســئله، تحلیلی بود 
که طی مشورت با بزرگان صورت 

گرفت و ادعاهایی را که گفته می شــود استاندار به توصیه یا 
فشــار فان کس این تغییر را صورت داده است، رد می کنم؛ 
این تغییر با تصمیم نهایی بنده بود و در هر زمانی که صورت 
می گرفت، برخی می گفتند چــرا در این زمان صورت گرفته 
است. تغییرات با توجه به شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی 
صورت گرفت؛ در ارتبــاط با نفر بعد نیز با تصمیم شــخص 
استاندار بود. دوستان اصفهان و تهران لیست بلندی داشتند؛ 
اما تصمیم نهایی توسط بنده گرفته شد و تصمیم درستی را 
اخذ کردیم و هر 2 جناح، امام جمعه و دیگر مسئوالن، انتخاب 

جدید را تایید کردند.«

 زرگرپور همچنین درخصوص »مصلحــت« و با بیان اینکه 
دو ماه پیش موافق تغییر فرمانداران در اســتان نبودم، اظهار 
کرد: از یک ماه و نیم قبل مصلحت استان و شهرستان ایجاب 
می کرد تغییــر فرماندار اتفاق بیفتد و این تغییر با مشــورت 

مسئوالن ملی و استانی صورت گرفته است.«
استاندار اصفهان همچنین درباره ویژگی های جانشین کفیل 
گفت: رضوانی نیز 4 اصل مدنظر ما را دارد. ایشــان در میان 
فرمانداران ما، یکی از فرمانداران موفق و هماهنگ با استاندار 
بوده و سر سوزنی شبهه ای ندارم که رضوانی خط کفیل را ادامه 
می دهد، اینکه رســانه ها و صدا و سیما بحث را داغ می کنند، 

برای اخبار خودشان است.
احمد رضوانی فرماندار جدید اصفهان هم در این مراسم که به 
نظر می رسید تحت تاثیر شایعات و گمانه زنی های چندروز 
گذشته، کمی از حالت رســمی و اداری خود خارج شده بود 
و حرف های درگوشی حاضران در مراسم نیز به این گمانه ها 
دامن می زد، گفت: ما سرباز این کشــور هستیم و هرجا که 
بگویند، خدمت می کنیم؛ حدود 300 ماه در وزارت کشــور 
بودیم، وظیفه داریم آرمان های امام راحل)ره( و منویات رهبر 
معظم انقاب را تحقق بخشیم. ما در آستانه برگزاری انتخابات 
هســتیم و 2 هدف داریم: ابتدا اینکه باید زمینه را به گونه ای 
فراهم سازیم که مردم مشارکت حداکثری را داشته باشند؛ این 
مردم ما هستند که در همه صحنه ها حضور دارند. هدف دوم 

نیز اجرای قانون است.
کفیل رفت و رضوانــی آمد؛ آن هــم در آســتانه انتخابات 
سرنوشت ســاز 96 و در میان انبوهی از سوال های بی جواب 
و مصلحت هــای عنوان شــده و گایه های مطرح شــده و 

دلخوری هایی که به صراحت بروز یافته است.
درنهایت اما به نظر می رســد موضوع مهم، ادامه راهی است 
که اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین کان شــهرهای ایران 
و شــهری که همواره در کانون توجهات بوده و نقشی مهم و 
تاثیرگذار در تمامی حوزه ها در کشور برعهده داشته است، باید 
دنبال کند؛ راه آرامش، امنیت، قانون مداری و مدیریت موفق 
و معتدل؛ همان چیزی که »کفیل« از آن ســخن گفت. امام 
جمعه آرزو کرد جانشین وی همین راه را ادامه دهد و فرماندار 

جدید برآن تاکید داشت.

کفیل رفت و رضوانی 
آمد؛ آن هم در 

آستانه انتخابات 
سرنوشت ساز 96 

و در میان انبوهی از 
سوال های بی جواب 

و مصلحت های عنوان  
شده و دلخوری هایی 

که به صراحت بروز 
یافته است

مراسم تکریم و معارفه فرماندار اصفهان برگزار شد؛

روز »مصلحت«
»هیچکس راضی نیست«؛ این را امام جمعه اصفهان در واکنش به تغییر فضل ا... کفیل گفت؛ 
در جلســه تکریم و معارفه فرماندار که باوجود اطالع رسانی های قبلی، با تاخیر یک ساعته 

آغاز شد. این تغییرات،هرچند ناگهانی و غیرقابل انتظار بود، اما »کفیل« آمده بود.

معــاون فرهنگی هنــری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسامی استان اصفهان گفت: با گذشت 14 روز از آغاز 
ثبت نــام در این رویداد فرهنگــی ، اصفهانی ها با  66 
کتاب فروشی، بیشترین مشارکت را دراین طرح پس 
از تهران  و قم از آن خود کرده اند. پرویز طاهری رونق 
بخشــیدن به بازار کتاب و ترویج کتابخوانی را ازجمله 
ویژگی های اجرای ایــن طرح برشــمرد و افزود: در 
طرح  عیدانه  کتاب، کتاب هــای عمومی از 20درصد 
و کتاب های کــودک و نوجــوان از 25درصد تخفیف 
برخوردار می شــوند. وی با اشــاره به اینکــه ثبت نام 
کتاب فروشــی ها  در این طرح  تا 14اسفند ادامه دارد 
افزود: این طرح در بازه زمانی یک ماهه از  15اســفند  
تا 15 فروردین  سال آینده در کتاب فروشی های عضو 
اجرا می شــود. ثبت نام کتاب فروشی ها برای مشارکت 
در طرح »عیدانه کتاب«، با شــعار »امسال هم کتاب 

عیدی دهیم« از 25بهمن آغاز شده است.

استقبال اصفهانی ها از طرح 
عیدانه کتاب

ارشادانرژیخبر

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

هنرمندان اصفهانی، پاسدار 
مکتب هنری اصفهان هستند

وزیر نیرو خبر داد:

بهره برداری از نیروگاه 
خورشیدی اصفهان

وزیر نیــرو  در اولیــن کنفرانس بیــن المللی تغییر 
اقلیم، با اشــاره به برنامه های پیش بینی شده برای 
توســعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر، خاطرنشان 
کرد: تا ســال 2030  میزان ظرفیت نیــروگاه های 
ساخته شــده از منابع تجدیدپذیر به 7500 مگاوات 
در کشــور می رســد که هم اکنون حرکت را شروع 
 کرده ایم. اگرچــه راضی کننده نیســت اما رشــد

خوبی دارد.
حمید چیتچیــان افزود: امســال برای نخســتین 
بــار بهره بــرداری از نیــروگاه های خورشــیدی با 
ظرفیت هــای مگاواتی داشــته ایم که مــی توان به 
نیروگاه های اراک با ظرفیت یک مگاوات، دو نیروگاه 
در همدان با ظرفیــت 7 مگاوات و یــک نیروگاه در 
اصفهان با ظرفیت 10 مگاوات اشــاره کرد. به گفته 
 وی، نیروگاه خورشیدی اصفهان در روزهای آینده به

بهره برداری می رسد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اســامی اصفهان با اشاره 
به جایگاه هنری این اســتان، گفت: هنرمندان اصفهانی 
پاســدار مکتب هنری اصفهان هســتند. حجت االسام 
حبیب رضا ارزانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی، 
در نخستین دوساالنه ملی هنر توحیدی در محل کتابخانه 
مرکزی اصفهان، اظهار کرد: پاسبانی هنرمندان اصفهانی 
از مکتب هنری اصفهان موضوعی بســیار روشن و آشکار 
است. وی افزود:  اســتان اصفهان در عرصه خوشنویسی 
جایگاهی بســیار ویژه و خاص دارد و در جشــنواره های 
هنری، حضور هنرمندان اصفهانی قابل توجه اســت. وی 
افزود: اصفهان شــهری است که 24 اســتاد خوشنویس 
و بیش از 1200 اســتاد ممتاز و فوق ممتاز در عرصه هنر 
خوشنویســی دارد . ارزانی با اشــاره به برگزاری جشنواره 
هنرهای توحیــدی در اصفهان، ادامه داد: این جشــنواره 
هرساله و در ایام والدت نبی مکرم اسام)ص( که مصادف 

با هفته وحدت است، در اصفهان برگزار خواهدشد.

اصناف

رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق تعاون اســتان 
اصفهان گفت: براســاس توافق انجام شــده توسط 
اتاق های تعاون و بازرگانی با بنیاد مستضعفان، بنیاد 
مذکور از طرح های کشاورزی روستایی حمایت مالی 

می کند. 
احمد صالحی در جلســه کمیســیون کشــاورزی و 
دامپــروری و منابع طبیعــی اتاق تعــاون اصفهان 
اظهار کرد: توافقی بین بنیاد مســتضعفان کشــور و 
اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایــران صورت گرفته که 
براســاس آن، فعاالن اقتصادی کــه طرح های باالی 
20 میلیارد ریال در حوزه کشاورزی روستایی داشته 
 باشند، می توانند از تسهیات با نرخ 8 درصد استفاده

کنند. 
وی افزود:  می توان کارگروه هایــی را فعال کرد که 
در بررسی تخصصی پیشنهادات، تاثیرگذار و در حل 

مشکات، پشتیبان کمیسیون خواهند بود.

حمایت بنیاد مستضعفان از 
طرح های کشاورزی روستایی

شهرداری

قاب روز

مراسم وداع با پیکر مطهر 8 شــهید دفاع مقدس از استان اصفهان که به تازگی 
احراز هویت شــده اند، برگزار شد. پیکر مطهر 8 شــهید دفاع مقدس اعزامی از 

استان اصفهان، احراز هویت شد. 
بنابر این گزارش، اسامی شهدا به شرح ذیل اســت: فضل ا... پوطه انداز، مرتضی 
شـاه چراغی، سعید نمازی زاده، ماشاءا... بربط، منصور علی مهدی آرانی، محمد 
امینی، علی محمدرضایی، هرمز شــریفیان. مراسم دیدار بعد از 30 سال و وداع 
خانواده شــهدا با پیکرهای مطهر شهیدشــان، صبح دیروز در نمازخانه سپاه 

صاحب الزمان)عج( استان اصفهان انجام شد. مراســم تشییع پیکر مطهر این 
شهدا، روز پنجشنبه 12 اســفندماه هم زمان با سالروز شــهادت حضرت زهرا 
)س(، ساعت 8 صبح از ناحیه بســیج امام صادق)ع( در خیابان کمال اسماعیل 
به سمت گلستان شــهدای اصفهان برگزار می گردد. همچنین پیکر مطهر سه 

شهید گمنام نیز در این مراسم تشییع خواهد شد.

وداع با شهدای احراز هویت شده اصفهانی؛

دیدار بعد از ۳۰ سال

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون استان   
اصفهان خبر داد:

در ایستگاه چهل و هشتم هر هفته چند افتتاح؛

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
5 پروژه در منطقه 7 اصفهان

چهل و هشــتمین برنامه »هــر هفته، چند افتتــاح« این بار به 
منطقه 7 رسید و طی آن  3 پروژه  افتتاح شد.

 در این برنامه که  مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان، اعضای 
شــورای شــهر، معتمدان منطقــه 7 و خانواده شــهدا حضور 
 داشتند، 3 پروژه مجتمع تجاری گلستان، ســاماندهی معابر و 
پیاده روهای ســطح منطقه و بلوار ورودی شــهرک ولی عصر به 

بهره برداری رسید.
برای ارتقای فضای سبز و ایجاد نشــاط بین جوانان و نوجوانان 
منطقه، احداث بوســتان محلی کوی ولی عصر و بوستان مالیات 

نیز آغاز شد.

سما 
مطیعی
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تصاویر روز

جشنواره روستایی در لیتوانی مسابقه جهانی لژ سواری در آلمان

15 درصد هوای مترو از 
پوست انسان!

جمع آوری 450 تن زباله توسط
 »آقای سطل زباله« !

محققان دانشــگاه کلورادو در آمریــکا نمونه های هــوا را از نقاط مختلف 
قطــار زیرزمینی شــهر نیویــورک جمــع آوری کردنــد و پــس از انجام 
بررســی های الزم روی آن دریافتنــد 15 درصــد هوایی را کــه افراد در 
 ایســتگاه مترو وارد ریه های خود می کنند پوســت بدن انســان تشــکیل 

می دهد.
 بخش اعظم ســلول های پوستی مرده از قسمت پا و ســر مسافران وارد هوا 
می شود و با این وجود دیگر قسمت های بدن از جمله شکم، گوش، دست ها 

و شانه ها نیز در این اتفاق سهیم هستند.
 محققان آمریکایی به این نتیجه رســیدند که میزان سلول های پوستی در 
هوای ایستگاه های مختلف متروی نیویورک با یکدیگر متفاوت است و البته 
ایستگاه هایی که با چوب تزئین شدند پوست بیشتری را در هوا پراکنده می 

کردند.
نتایج حاصل از این مطالعه در نشــریه »انجمــن میکروبیولوژی آمریکا« به 
چاپ رســیده و در آن مشخص شــده اســت افرادی که با مترو رفت و آمد 

می کنند در معرض ابتال به کدام بیماری ها قرار می گیرند.

آقای سطل زباله به نظر می رسد یک شخصیت کارتونی باشد اما درواقع 
ماشــین های زباله جنگی هســتند که به تمیز کردن بندر بالتیمور می 

پردازند.
 این دستگاه جمع آوری زباله که با نیروی خورشــید و آب کار می کند، 
به طور موثری از ســال 2014 با آلودگی آب مبارزه مــی کند. این ایده 
اولین بار توسط ملوان و مهندس محلی »جان کلت« پیشنهاد شد که در 
نهایت حمایت شــرکت آب بالتیمور را برای اجرا به دست آورد. پانل های 
خورشیدی و جریان رودخانه چرخی را می چرخانند که یک تسمه نقاله 
را فعال می کند. زباله ها با چنگال های چرخان روی نوار نقاله گذاشــته 
 می شوند و سپس در مخزن ذخیره شده و وقتی پر شد تخلیه می شوند. 
از سال 2014 که این سطل زباله کار می کند چنان موفق بوده و طرفدار 
دارد که کلت و بالتیمور برای ساخت دومین دســتگاه منابع مالی جمع 
کرده و در ســال 2016 در بخش دیگری از بندر، آن را راه اندازی کردند. 
این زباله جمع کن ها از وقتی نصب شــده اند تا به حال بیش از 450 تن 

زباله جمع کرده اند. 

کشکول

گوناگون

خوشمزه ترین شهرهای جهان!

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»مامور معتمد« اثــر گراهام گرین با ترجمه تــورج یاراحمدی در 
سال 1380 توسط انتشــارات نیلوفر منتشر شــده بود اما گویی 
بعد از گذشــت 15 ســال یاراحمدی مجددا این کتاب را از سوی 
انتشارات کتاب سرای نیک منتشــر کرده که تنها تفاوت این چاپ 
با چاپ قبلی درج عبارت ترجمه از ویراســت 2 است که با توجه به 
انتشار ویراســت دوم قبل از ســال 1380، بدون شک نسخه نشر 
نیلوفر با انتشــارات کتاب ســرای نیک تفاوت محسوسی نخواهد 

داشت.
در توضیح داســتان این کتاب بایــد گفت »د.« مامــور معتمد و 
تنهایی اســت که برای نجات کشــورش که غرق در جنگ داخلی 
است به انگلستان می رود تا زغال ســنگ را که به دلیل نیاز شدید 
از الماس هم قیمتی تر شــده اســت، خریداری کنــد. هم زمان از 
طرف شورشیان »ل.« نیز مامور می شود در رقابتی تنگاتنگ مانع 

ماموریت »د.« شود و خود قرارداد خریدی با صاحبان معدن زغال 
سنگ منعقد سازد. 

»د.« که روزهای تلخ و ســختی را در جنگ با شورشیان پشت سر 
گذاشته در جوی از بدگمانی نســبت به هم وطنانش در حالی که 
نمی داند برای پیشــبرد ماموریتش به چه کســی اعتماد کند، با 
دختر زیبا و جوانی به نام رز کالن آشــنا می شود که می تواند برگ 

برنده او در بازی زندگی باشد.
در خالل داستانی که رویه ســطحی آن حاکی از ماجراهای بسیار 
اســت، گراهام گرین در الیه زیرین داســتان به مفاهیمی از قبیل 
صداقت، اعتبــار، اعتماد و ایثار می پردازد و نشــان می دهد که در 
جهانی غرق در دروغ و ریا، دشــوار اســت، ولی می تــوان پایبند 
فضیلت هایی بود که انســان را از همه جهــان پیرامونش متمایز و 

متعین می سازد.

»خورشت مرغ« با لوبیا سبز 
مواد الزم 

مرغ 400گرم، لوبیا سبز 300گرم،گوجه 
فرنگی 2عدد،پیاز 2عدد، ســیر 4حبه، 
رب گوجــه فرنگی 2قاشــق غذاخوری، 
زعفران بــه میزان الزم، نمــک ، فلفل و 
زردچوبه بــه میزان الزم،پــودر لیمو به 

میزان الزم
طرز تهیه

ابتدا پیاز و ســیرها را رنده و یا ریز خرد 
کنید. داخل تابه مقداری روغن بریزید و روی حرارت متوســط قرار دهید، پیاز و سیر، 

نمک، فلفل و زردچوبه را به ترتیب به روغن اضافه کنید و تفت دهید تا نرم شوند.
مرغ را شســته و بعد از گرفتن چربی و پوســت اضافه، آن را به تکه های کوچک خرد و 
به مواد اضافه نمایید، آنگاه آن را تفت دهید تا رنگ آن تغییر کند ســپس 2 لیوان آب 
افزوده، حرارت را کم کنید و در ظرف را بگذارید و به مدت 1 ســاعت اجازه دهید مرغ 
بپزد.پس از آنکه مرغ کمی نرم شــد گوجه فرنگی را پوســت گرفتــه و رنده کنید و به 

همراه رب گوجه فرنگی در کمی روغن تفت دهید.
لوبیاها را تمیز کنید و بــه تکه های دلخواه خــرد نمایید، لوبیاهای خرد شــده را در 
مقداری روغن 2 دقیقه تفت دهیــد و بعد با کمی آب و گوجه مخلــوط کرده و بپزید.

 وقتی لوبیــا پخت آن را به مــرغ اضافه کرده واجــازه دهید با هم نیم ســاعت بپزند و 
جا بیفتند. در 10دقیقه آخر پخت زعفران و گرد لیمو را اضافه کنید.

مامور معتمد

چگونه در یک هفته 10 کیلو الغر شویم؟)2(
 این سوالی است که اکثر مردم می پرسند و به دنبال ســریع الغر شدن هستند. قبل از 
هرچیز باید این نکته را بگویم که وزن کم کردن در یک هفته و آن هم 10 کیلو، با کنترل 
تغذیه نمی شود مگر اینکه سراغ جراحی ها و ساکشن چربی ها بروید که آن هم عوارض 
خودش را دارد. در این مطلب به شما روشی را معرفی می کنیم که بتوانید وزن خود را به 

حالت ایده آل برسانید، با ما همراه باشید.
۳- سبزیجات بخورید

 سعی کنید به جای یک نوع سبزی و میوه، 33 نوع ســبزی و میوه را هنگام غذاخوردن 
سرو کنید. تنوع بیشتر سبزی و میوه سرو شده باعث تمایل بیشتر به خوردن آنها می شود 
و خوردن بیشتر ســبزی و میوه راه مناسبی برای کاهش وزن اســت. میزان باالی فیبر و 
محتوای آب در ســبزی ها و میوه ها باعث می شــود با دریافت کالری کمتری احساس 
پری کنید. سعی  کنید ســبزی ها را بدون اضافه کردن روغن بپزید و به جای استفاده از 

سس های پرچربی از آبلیمو یا گیاهان معطر به عنوان چاشنی استفاده کنید.
 4- بیشتر بخوابید

 پژوهشگران دانشگاه میشیگان می گویند یک ساعت خوابیدن بیشتر در شب می تواند 
کمک کند فردی که روزانه 2500 کالری از راه غذا دریافت می کند، حدود ۷ کیلوگرم در 
ســال وزن کم کند. به گفته آنها با جایگزین کردن خوابیدن با عادت های ناسالمی مانند 
خوردن غذاهای حاضری، می توانید تا 6 درصد از کالــری دریافتی تان را کم کنید؛ البته 
این میزان می تواند با توجه به افراد گوناگون متفاوت باشد. خواب به شیوه ای دیگر هم به 
کاهش وزن کمک می کند. شواهدی وجود دارد که کم خوابی اشتها را تحریک می کند و 

باعث می شود شما به طور غیرعادی گرسنه شوید.

شاید به نظرعجیب بیاید، اما عالقه مندان به دنیای 
شکالت به خوبی می دانند که قرار گرفتن در شهری 
که دسترسی به شکالت های اعال در آن آسان است، 
تا چه حد لذت بخش می باشــد. طرفداران شکالت 
بدشان نمی آید که تورمســافرتی آینده را به سفر به 
چنین شــهرهایی اختصاص دهند و از طعم ناب و 
منحصر به فرد بهترین شکالت فروشی های جهان 

بچشند .
Brussels، بلژیک

طرفداران این حوزه می دانند که این شهر به عنوان 
پایتخت شــکالت های دنیا معروف است. این شهر 
نه چندان بزرگ، معدنی از فروشگاه های کوچک و 
بزرگ شکالت فروشی اســت. در هر منطقه از شهر 
که قدم بزنید، می توانید فوق العاده ترین طعم های 
شکالتی را که در کل عمرتان چشیده اید پیدا کنید. 
از جهت دیگر معروف  ترین برندهای شکالت سازی 
را می توانید در این شهر مشــاهده کنید. بازدید از 
موزه شکالت از دیگر جذابیت های   سفر شما خواهد 
بود. این موزه که در سال 1919 بازگشایی شد، یکی 
از ویژه ترین نقاطی اســت که در طول تورمسافرتی 

خود الزم است از آن بازدید نمایید.
Paris، فرانسه

پاریس یکی دیگر از شــهرهایی اســت که نیمی از 
شــهرت خود را مدیون مغازه  های شکالت فروشی 
لوکس است. شاید جالب باشــد بدانید که در حال 
حاضر، این شهر خاســتگاه بیش از 300 فروشگاه 
شــکالت فروشــی اســت. می  توانید در این شهر 
بهترین و مرغوب  ترین شــکالت های تلــخ را پیدا 
کنید. در طبخ شکالت های پاریسی بهترین آشپزها 
با  مواد اولیه بســیار عالی، مجموعه ای از ناب ترین 
شکالت های جهان را به گردشــگران تورمسافرتی 
ارائه می دهند. به طور حتم شــکالت، خاص ترین 
سوغاتی برای گردشگران تورمسافرتی پاریس است. 
از جهت دیگر اگر خوش شانس باشید، تورمسافرتی 
شما با مســابقات تخصصی بهترین شکالت پزهای 
دنیا که هر ساله در پاریس برگزار می شود، مصادف 

خواهد بود.
 اگــر از طرفــداران شــکالت، ایــن خوراکــی 
 خــوش طعم هســتید، می توانیــد در قالــب تور

یک روزه ای به بهترین شکالت فروشی های شهر سر 
بزنید و در رابطه با تاریخ این خوراکی خاص بیشتر 

بدانید. 
Tuscany، ایتالیا

ایــن منطقــه از ایتالیا خاســتگاه خــاص  ترین 
شکالت های دنیاســت. این منطقه که مثلثی است 
مابین شــهرهای فلورانس، پیزا و منتــکا چینی، 
بهترین و ناب  ترین فروشگاه های شکالت فروشی و 
همچنین کارگاه های شکالت پزی در دنیا را در خود 
جای داده است. به همین دلیل بومی ها و طرفداران 
شکالت، این منطقه را با نام دره  شکالت می شناسند.     

لبخندک

بن کتاب
تنها خاصیت بن کتاب این اســت که ما 
ناچار می شویم ســالی یک بار به تماشای 
نمایشگاه های ماشین خیابان شهید بهشــتی برویم و حسرت 

بخوریم و عقده ای بشویم، چرا؟
 چون در رقابت بر سر  خرید بن کتاب برنده شده ایم و حاال باید 
برویم و هر جور شــده آن را خرج کنیم. اگر راستش را بخواهید 
کتاب فروشــی های انقالب جلوی در دانشــگاه ما هســتند و 

زیستگاه ما فرق چندانی با نمایشگاه کتاب ندارد!
 مبلغ بن کتــاب چندان نیســت مثال من پارســال دو تا کتاب 
مرتبط با رشــته که خریدم ســه چهارم کارتم تمام شد و مانده 
بودم که با بقیه آن چه کنــم که حالل و حرام نشــود، این بود 
که به ســالن کتاب کــودک رفتــم و 4 عدد کتاب حســنی به 
حمام نمی رفت، حســنی به مکتب نمی رفت، حسنی به باشگاه 
نمی رفت و حسنی که هیچ جا نمی رفت، دچار افسردگی مزمن 
و اختالل شخصیت جامعه گریز بود را خریدم تا عوض عیدی به 

بچه های فامیل بدهم و دهن  بزرگ ترها را ببندم!
 باید اعتراف کنم که در تمام آن مدت یکی از ســواالتی که مدام 
من و طیبه خطیبی )رفیق شفیقم( از هم می پرسیدیم این بود 
که »چقدش مونــده؟« و آخرش هم فکر کنــم دو هزار تومنی 

تهش ماند و حیف شد!

نداشاه نوری
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
شب بیداری در طاعت خدا، بهار اولیا و بوستان نیکبختان است.
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