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آینده اصفهان،آینده خوبی نیست

تقاضا برای سفرهای نوروزی به اصفهان کاهش  یافته است

 رییس شورای شهر اصفهان در آغاز نشســت خبری پایان سال خود و در پاسخ به شــهروندانی که در قالب گزارش تصویری 
سواالت خود را از ایشان پرسیده بودند، درخصوص پیگیری های شورای اسالمی شهر در زمینه محرومیت زدایی اظهار داشت: 
یکی از اصلی ترین رویکردهای شورای شهر اصفهان در دوره چهارم، محرومیت زدایی بوده اســت که با افزایش بودجه، تا اندازه قابل 

توجهی محقق شده است. رضا امینی با اشاره به اینکه بودجه ...

افزایش 500 میلیون تومانی بودجه شورای 
شهر اصفهان با وجود کاهش شمار اعضا!
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تاریخ روی دیوارهای شهر
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مراکز امدادخودرو در انجام تعهداتشان جدی نیستند؛
امداد به شرط پول!
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فرمانده نیروی  انتظامی اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه خوشــبختانه توانســتیم 
در ارزیابی عملکــرد فرماندهی انتظامی اســتان، 
خود را به شاخص های ناجا برســانیم، اظهار کرد: 

درصدد هستیم که در ماموریت های ناجا خود را به 
شــاخص های آن نزدیک تر کنیم. سردار عبدالرضا 
آقاخانی با اشاره به آمار ماموریت های  انتظامی طی 

یازده ماهه سال جاری، افزود...

 سردارآقاخانی:

اطلس امنیتی اصفهان
تدوین می شود

ادامه در صفحه 15

اختالف خانوادگی، عامل قتل
قهرمان اصفهانی پرورش اندام بود

صفحه 10

بازار پولک و نبات اصفهان
گرم نیست

صفحه 3

تولید 2 میلیون گل شب بو
در بازار اصفهان

صفحه 3
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پیشنهاد سردبیر:
نتانیاهو به دروغ گفتن عادت دارد

عراق؛ بازیچه رییس جمهورهای 
آمریکا شده است

دونالد ترامپ،رییس جمهور آمریکا  سیاوش پاک سرشت
پس از نشســتن بر مســند قدرت، 
قانونی را امضا کرد که به موجب آن اتباع هفت کشور مسلمان از 
ورود به خاک آمریکا منع شدند.این فرمان نژاد پرستانه باعث شد 
عده بی شماری از مردم کشــورهای مختلف نسبت به این قانون 
اعتراض کنند و دســت به اعتصاب و تحصن بزنند. فشار بر دولت 
آمریکا به حدی زیاد شد که دادگاه فدرال آمریکا دست به کار شد و 
قانون ضد مهاجرتی ترامــپ را موقتا لغو کرد.پــس از آن بود که 
ترامپ به بررسی قانون خود پرداخت و در آن تغییری ایجاد کرد. 
حذف نام عراق از فهرســت کشــور های هفت گانه، جدیدترین 

تغییر ترامپ در قانون منع مهاجران است.
به گفته ترامپ کشور عراق نقش مهمی در مبارزه با تروریست ایفا 
می کند و به همین دلیل اهدافی نزدیک بــه آمریکا دارد. ترامپ 
پیش از رسیدن به قدرت وعده های مختلفی را درباره عراق داده 
بود. وی حمله بوش به عراق را اشــتباه خوانده و اشتباه بزرگ تر 
را دســتور خروج نظامیان آمریکایی از عراق توسط اوباما دانسته 
بود. آنچه مسلم است بازیچه شــدن عراق در دوره های مختلف 
رییس جمهورهای کشــور آمریکاســت. روابط آمریکا و عراق را 
می توان به دو دوره  پیش  و پس از حکومت صدام تقســیم کرد. 
در دوران حکومت صدام، آمریکا رابطه  مناســبی با عراق داشت 
و اوج این رابطه را می توان در جنگ تحمیلی با کشورمان مشاهده 
کرد. آمریکا آشکارا از عراق حمایت می کرد و با فروش سالح های 
مختلف به صدام سعی در مغروض کردن این کشور داشت.پس از 
حمله عراق به کویت، سیاســت آمریکا در قبال این کشور تغییر 
کرد و دســتور به متوقف کردن حمله عراق به کویت داد.پس از 
این روابط عراق و آمریکا دچار مشکل شد و پس از حمله واقعه 11 
سپتامبر به اوج مشکل  رسید. بوش به بهانه مبارزه با تروریست به 
این کشور حمله کرد و سعی در نابودی کسی داشت که یک دهه 
قبل مورد حمایت آمریکا بود.پس از این عراق جوالنگاه نیروهای 
آمریکایی شــد و تا چند ســال قبل نیروهای آمریکایی حضوری 
پررنگ در عراق داشــتند .حضوری به منظور برقــراری امنیت و 

مبارزه با تروریست.
اوباما دســتور به خروج نیروهــای آمریکایــی داد و حال ترامپ 
سیاست متفاوت با رییس جمهور قبلی را در دستور کار خود قرار 
داده اســت. مقامات آمریکایی باید به این پرسش پاسخ دهند که 
چگونه پس از یک دهه حضور در عراق همچنان در این کشــور نا 

امنی برقرار است؟مردم عراق با کدام تروریست مبارزه می کنند؟
تروریستی که خود دســت پرورده آمریکاست؟چگونه نیروهای 
آمریکایی نتوانسته اند پس از یک دهه حضور در عراق تروریست را 
ریشه کن کنند و حال دست به دامان نیروهای عراقی شده اند؟در 
اصل این نیروها و مردم عراق هستند که بهای مبارزه با تروریست 
را پرداخت می کنند تا مدال آفتخــار آن به گردن آمریکا آویخته 
شود. رییس جمهور آمریکا به دالیلی قصد دارد تا روابط مناسبی 
را با عراق برقرار کند.مهم ترین دلیل سیاســت جدید آمریکا در 
قبال عراق، ترس از اتحاد این کشــور با ایران است.عراق کشوری 
مســلمان بوده که یکی از مهم ترین مکان های اتحاد مسلمانان و 
به خصوص شیعیان است.حضور پررنگ شیعیان در مراسم اربعین 
حسینی آمریکا را دچار وحشت کرده است.به خصوص که ایرانیان 
در این مراسم با شکوه نقش پررنگی دارند. دامن زدن به اختالفات 
قومی و مذهبی باعث می شود تا عراق همواره غرق در بحران باشد 
و دست به دامان کشورهای استعمارگر شود.عراق کشوری غنی از 
نفت است و همین دلیل باعث می شود تا آمریکا نزدیک شدن به 
عراق را در سر بپرورد و صادرات نفت این کشور را تحت نظر بگیرد. 
رابطه مناســب با عراق در کنترل رابطه این کشور با ایران، نقش 
بسزایی دارد. روزگاری آمریکا با شعله ور کردن آتش جنگ ایران 
و عراق سعی در تیره کردن روابط این دو کشور داشت و اکنون با 
دراز کردن دست دوستی ســعی دارد تا رابطه مناسب دو کشور 
همســایه را تحت کنترل در آورد و البته نگاهی نزدیک به اوضاع 
کشورمان داشته باشــد. ترامپ در حالی رای به منع حضور مردم 
عراق در کشور خود داده که چند سال است بسیاری از مردم عراق 
و سوریه از شهر و دیار خود آواره شده اند. مردمی که آرزوی شهر 
آرام خود را دارند .آقای ترامپ بهتر است به بازگشت مردم عراق به 

شهر و کاشانه خود بیندیشد تا حضور آنها در کشور آمریکا.
ترامپ در قانون جدید خود نام ایران را حذف کرده ولی گفته که 
این قانون شامل کســانی که اقامت یا برگ ســبز آمریکا را دارند 
نمی شــود. هوش و زیرکی جناب ترامپ ســتودنی است؛چرا که 
می داند خروج ایرانیان پناهنده در این کشور تا چه حد می تواند به 

اقتصاد آمریکا لطمه بزند.

دیدگاهواکنشانتخاباتاصالحات

اســحاق جهانگیری معــاون اول رییــس جمهوری 
روز گذشــته در همایش ملــی مشــاوران ایثارگران 
دســتگاه های اجرایــی کــه در مجتمــع فرهنگی 
سیدالشهدا)ع( برگزار شــد، گفت: وقتی می شنوم که 
کســی در جایی می گوید دولت یا رییس جمهور در 
مقابل فالن مطلب رهبری ایستادگی کرده و یا انجام 
نداده واقعا به عنوان یک انســان غصه دار می شوم که 

چرا چنین حرف هایی گفته می شود.
معاون اول رییــس جمهوری یــادآور شــد: یکی از 
حرف های اساسی دولت تدبیر و امید این بود که کشور 
با دورانی از مشکالت سیاست خارجی، داخلی، مسائل 
اقتصادی و سیاســی روبه رو شــده که نیازمند تدبیر 
جدی برای عبور از آن است.جهانگیری تاکید کرد: ما 
راهی جز این نداریم که به طورعقلی، شرعی، اخالقی 
و منطقی همه مسئوالن و نیروهای موثر کشور، همه 
گروه ها و جناح های سیاســی در یک انســجام کامل 
تحت رهبری رهبــر معظم انقالب در کنــار هم قرار 
بگیرند که بتوانیم کشور را از این چالش ها عبور دهیم 

و ان شاءا... عبور خواهیم داد.

به گزارش »انتخــاب«، آیت ا... مصبــاح یزدی، در 
دیدار با جمعی از اعضای حــزب مؤتلفه گفت: بنده 
به دنبال شــناخت وظیفه ای هســتم که بتوانم در 
مقابل خــدا جوابگو باشــم؛ هر گاه تشــخیص دهم 
کســی اصلح اســت، از او حمایت می کنم و اگر کار 
به جایی رســید که قرار است کســی رای بیاورد که 
ضررش بیشــتر اســت و رای به رقیب او سبب دفع 
ضرر بیشتر می شــود، دفع افســد به فاسد می کنم؛ 
در صورتــی می توانم به کســي رای دهــم که بینی 
 و بین ا... تشــخیص دهــم از میان افــراد موجود، او 
اصلح اســت؛ البته رفت و آمد و بحــث و گفت وگو با 
دوســتان گرامی را با کمال میل انجــام می دهم، اما 
نمی توانم به کســی قولی دهم که از فالنی حمایت 
می کنم، چــون حجتی پیش خدا نــدارم؛ اما با تمام 
وجود سعی می کنیم اگر کســی را معرفی کردید که 
در شاخص های گفته شده، برتر و اصلح باشد و برای 
ما هم ثابت شــد، از وی حمایت کنیم؛ البته منتی بر 
شما نداریم، بلکه وظیفه ای اســت که در مقابل خدا 

باید انجام دهیم.

جهانگیری:

بهترین رابطه بین رهبر انقالب 
و رییس جمهور وجود دارد

آیت ا... مصباح: 

هیچ ائتالفی را
 نمی پذیرم 

دستجردی:

اختیار انتخاب کاندیداها به 
مجمع سه هزار نفری واگذار شد

محمد هاشمی:

 نگاه آیت ا... این بود که نباید 
روحانی را تنها گذاشت

مرضیه وحید دستجردی با اشــاره به برگزاری سومین 
جلسه شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی به ریاست حجت االسالم رحیمیان اظهار داشت: 
در این جلسه بخش های مهمی از اساسنامه به تصویب 

رسید و در واقع چارچوب اصلی آن بسته شد.
وی با بیان اینکه قرار شد جزئیات باقی مانده از اساسنامه 
در جلسه بعدی نهایی شــود، افزود: ما باید پیش نویس 
اساسنامه را برای مجمع دوم که 17 فروردین 96 برگزار 
خواهد شد، آماده کنیم. سخنگوی جمنا با بیان اینکه ما 
باید از مجمع عمومی بخواهیم که مجمع درباره کاندیداها 
اظهارنظر کند و از بین این تعداد معرفی شده رأی بدهند 
تا از میان آنها 5 نفر انتخاب شود، تصریح کرد: در حقیقت 
اختیاری که شورای مرکزی قبال  از مجمع اخذ کرده بود تا 
بتواند تعدادی از این کاندیداها را که موافق سازوکار جبهه 
نیستند حذف کند، به منظور برقراری شرایط دموکراتیک 
و مردم ساالرانه  و نیز پررنگ شدن نقش مجمع عمومی، 
این اختیار را به مجمــع عمومی واگــذار کردیم تا این 

سه هزار نفر نامزدهای نهایی را انتخاب کنند.

محمد هاشمی رفسنجانی درباره موضوع آخرین جلسه ای 
که قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشــت دولت روحانی با 
آیت ا... هاشمی برگزار می کند، اظهار کرد: پیرامون اینکه 
شایعه شده بود شورای نگهبان صالحیت آقای روحانی را 
تایید نمی کند، حرف ها و نگرانی هایی بود  و داشتند؛ اما 
درباره اینکه در شرایط عادی فرد دیگری کاندیدا نشود، 
ایشان صراحتا نظرشان را اعالم کرده و گفته بودند باید از 
آقای روحانی حمایت کنیم. وی تصریح کرد:  ممکن است 
اگر حرفی بوده هم منظور این بوده باشد که در مناظره ها 
روحانی را تنها نگذاریم. چــون اصولگرایان چند کاندیدا 
می آورند تا به آقای روحانی حمله کنند. گفته می شــد 
از این طرف هم چند نفر ثبت نام کننــد تا از این فرصت 
تبلیغات صداوسیما استفاده کنند و پاسخ حمالتی که به 
آقای روحانی می شود را بدهند و سپس کنار بروند. ممکن 
است چنین حرفی باشد اما اینکه به عنوان کاندیدایی که 
در عرصه بماند و رقیبی برای آقای روحانی باشد، ممکن 
نیست چون آقای هاشمی رسما نظرشــان را اعالم کرده 

بودند که باید از آقای روحانی حمایت کرد.

عکس روز

مجسمه مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی برای نصب در جزیره 
خارگ وارد گمرک گناوه شد.

یادداشت

 مجسمه آیت ا... هاشمی 
بین المللدر راه جزیره خارگ

مهم ترین محورهای سخنان رییس مجلس را در ادامه می خوانید؛
 فراز و فرودهایی بین مجلس و دولت در مورد برنامه ششم بود و 
به همین دلیل بررسی آن در مجلس طوالنی شد. الیحه دولت 35 

ماده بود و در مجلس به 138 ماده تبدیل شد.
  کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از محورهای مهم برنامه 
ششم است که در ســال 1400 این وابستگی نباید بیشتر از 20 

درصد باشد.
 در برنامه ششــم 30 درصد از درآمدهای نفت و گاز به صندوق 

توسعه ملی اختصاص یافت که این پشتوانه تولید کشور می شود.
 در برنامه ششم توسعه برای بدهی دولت، سقف در نظر گرفتیم 

تا از آن تخطی نشود.
 در برنامه ششــم به موضوعات پیش آمده در برخی موسسات 
مالی مانند میزان که باعث بروز مشــکالتی شد،  توجه کردیم و 
مصوباتی داشتیم تا مشکالت مرتفع شود. مجلس در این قانون 
اختیاراتی به بانــک مرکزی داد تا با موسســات مالی و اعتباری 
غیرمجاز و متخلفین آن برخورد شود تا اینگونه آشفتگی در کشور 

به وجود  نیاید.
 10 درصد از ورودی صندوق توسعه ملی را به بخش کشاورزی 
 دادیم تا بتوانند در بخش صنایع تبدیلی و توســعه کشــاورزی 

هزینه کنند.
 یکی از معضالت در مورد آلودگی هوا موتور ســیکلت ها بودند 

که 6 برابر خودروها آلودگی تولید می کردند؛ لذا در برنامه ششم 
مقرر شد ســاالنه 10 درصد از موتور ســیکلت های بنزینی به 

موتورسیکلت برقی تبدیل  شوند.
 در برنامه ششــم یک درصــد از درآمد فروش نفــت و گاز به 
گسترش حمل و نقل ریلی اختصاص یافت؛ همچنین مقرر شد 
ساالنه 270 محله در شهرها احیا شوند تا شهرهای ما از ساختار 
مطلوب برخوردار شــوند و مناطق حاشیه نشــینی 10 درصد 

کاهش یابند.
 در برنامه ششــم، ســقفی برای حقوق مدیران تعیین شد که 
جار وجنجالی از آن درآمد. جایی که موضــوع را جدی گرفت و 
رسیدگی کرد، مجلس بود. دیوان محاســبات را موظف کردیم 
پیگیری کند. براساس گزارش دیوان محاسبات، 100 هزار مدیر 
در کشور داریم که دریافتی آنها بررســی شد. 377 مدیر، اضافه 
دریافتی داشتند. دیوان محاســبات را موظف کردیم، دریافتی 
اضافی این مدیــران را بازگردانــد که همه این مدیــران اضافه 
دریافتی خود را برگرداندند؛ البتــه 10 - 12 نفری هم مقاومت 
کردند، وقتی دیدند سر و کارشان با دادگاه است، مجبور شدند، 

دریافتی اضافی را برگردانند.
 تعدادی از مدیران هم در این امر تخلف کرده بودند که پرونده 

آنها در دادگاه دیوان محاسبات مفتوح و در حال رسیدگی است.
 مجلس برای حقوق نجومی ســقفی تعیین نکرد. متاسفم که 

موضوع را در جامعه وارونه مطــرح کردند. قصد مجلس این بود 
اگر کسی از مزایای مستمر هم اســتفاده می کند، سقف داشته 
باشــد. قانون گذار مبالغی مثل 20 یا 24 میلیون برای حقوق در 
نظر نداشت. قصد مجلس این بود که مجموع مزایای غیر مستمر، 
مستمر و حقوق سقف داشته باشــد و مدیران با حقوق نجومی 

نداشته  باشیم.
 برای حقوق زیر 20 میلیون تومان و بازنشستگان تدابیر خوبی 

در نظر گرفته شد تا کمکی به آنها شود.
 در حال حاضــر طرح های زیــادی وجود دارد کــه باید به آن 
رســیدگی کنیم. از جمله الیحه هوای پاک کــه در حال حاضر 
در دستورکار مجلس اســت. نمونه دیگر بحث ارتباط دانشگاه و 

صنعت است.
 در مورد بحث هــای انتخاباتی جلســاتی نداشــتیم؛ چراکه 
مسائل کشــور در حوزه اقتصادی پیچیده شــده و نباید وقتی 
مسئولیت های مهم کشور را بر عهده می گیریم، به دنبال کارهای 

دیگر برویم.
 من از نماز صبح تا غروب در مجلس پیگیر امور مجلس هستم 
و ورود در بحث های انتخاباتی را اولویت خود نمی دانم و مصلحت 
هم نمی دانم در مسائل انتخاباتی ورود کنم. برای این کار آقایانی 
هستند. در مورد اقدامات اصولگرایان در خصوص انتخابات هم به 
من خبری ندادند. تشکر هم می کنیم که خبر ندادند چون اگر هم 

می دادند من فرصتی نداشتم.
 مصر و ایران دو کشور با سابقه تمدنی قوی در منطقه هستند و 
از رشد خوبی برخوردارند. همیشه توجه این بوده که روابط ایران و 
مصر منطقی باشد. بعد از کمپ دیوید دچار نقص در روابط شدیم. 
االن شرایط در منطقه تغییر کرده و ما از هر شرایطی که تبدیل به 
شرایط عادی بین ایران و مصر شود، استقبال می کنیم؛ اما گام ها 

هنوز تبدیل به روبط عمیق نشده است.
 مجلس در جهت تحقق اقتصــاد مقاومتی قانون بهبود فضای 
کســب و کار را مصوب کرد. ما در زمینه اقتصاد مقاومتی کمبود 
قانون نداریم؛ اما مشکل در اجراســت. ستاد اقتصاد مقاومتی در 
دولت گام های خوبی در اجرای قانون بهبود فضای کســب و کار 

برداشته است.
 آیت ا... رئیســی برای حضور در انتخابات، نیازی به اســتعفا از 
تولیت آســتان قدس ندارند. در مورد برخــی گمانه زنی ها برای 
حضور ایشان تحلیل خاصی هم ندارم. خوب است. نشاط ایجاد 

می شود.
 نتانیاهو گفته، نمی گذارند صلح در منطقه ایجاد شود. این حرفی 
است که رییس رژیم صهیونیستی زده است. برخی کشورها قبول 
نمی کردند که رژیم صهیونیستی پشــت آشفتگی های منطقه 

است؛ اما االن با این حرف نتانیاهو باید به هوش باشند.
 برجــام در زمــان خــود تصمیم گیــری خوبی بــود. وقتی 
صاحب نظران می گویند، کســی نباید برجام را برهم بزند؛ یعنی 
اینکه تصمیم درستی بوده است؛ البته باید در برخی قسمت های 
 آن، بهتر نگارش می شــد تا این شــیطنت ها از طــرف مقابل 

پیش نمی آمد.
 جا دارد مجاهدانه در حــوزه اقتصاد کار کنیم تــا از این وضع 

گذر کنیم.
 من در کسوت معلمی نیســتم که به دولت نمره  بدهم، اما در 

برخی بخش ها از متوسط بهتر است.

به گزارش ریانووستی، سرتیپ ســتاد محمد المنفور، 
فرمانده پایگاه هوایی »بنینا« گفت: دیدارهای مقامات 
نظامی دو کشــور و انجام هرگونه توافق با طرف روسی 
به طور رســمی و با حضور فرماندهی کل ارتش لیبی 
صورت می گیرد. وی تاکید کرد: سفر اخیر ژنرال خلیفه 
حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی به روســیه در پاسخ به 
دعوت رسمی دولت روســیه صورت گرفته و در جهت 
تحکیم روابــط دوجانبه بوده اســت. پیش تر برخی از 
رسانه ها اعالم کردند یک شرکت امنیتی روسی چندین 
گروه پیمانکار نظامی به شرق لیبی اعزام کرده است. با 
این حال تاکید شــده که این نظامیان در جنگ داخلی 
لیبی حضور ندارنــد و در زمینه خدمات مهندســی و 

تکنیکی نظامی مشغول به کار هستند.

یک افسر ارتش عراق در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی 
اظهار داشت: 2 هزار سرباز آمریکایی در قالب ائتالف 
ضد داعش وارد پایگاه عین االســد در 70 کیلومتری 
غرب الرمادی در مرکز اســتان االنبار شدند. این مقام 
نظامــی عراقی اضافه کــرد که نیروهــای آمریکایی 
از نظامیــان عراقــی در عملیات آزادســازی مناطق 
»عنه، راوه و القائم« در غرب اســتان االنبار پشتیبانی 
می کننــد. وی ادامــه داد که عملیــات علیه داعش 
همزمان با ورود ادوات نظامی در آینده ای نزدیک آغاز 

خواهد شد.

پایگاه میدل ایست آی، بامداد دوشنبه به نقل از برخی 
منابع مدعی شده ارتش پاکســتان به مناطق مرزی 
در جنوب عربســتان ســعودی که در برابر حمالت 
تالفی جویانه نیروهای انصارا... یمن آسیب پذیر است 

نیروی نظامی اعزام کرده است.
این منابع که اشاره ای به نامشان نشــده گفته اند که 
این تیپ در داخل مرز عربســتان مستقر خواهند بود 

و ماموریتی در خارج از مرز این کشور نخواهند داشت.
اعزام نیروهای پاکســتانی چند ماه بعد از سفر ژنرال 
»قمر جاوید باجوه«، رییس ســتاد مشــترک ارتش 

پاکستان به عربستان سعودی صورت می گیرد.

تکذیب حضور نیروهای 
روسیه در لیبی

ورود 2 هزار سرباز آمریکایی 
به خاک عراق

پاکستان نگهبان مرزهای 
عربستان شد

10 درصد از ورودی 
صندوق توسعه 
ملی را به بخش 

کشاورزی دادیم 
تا بتوانند در بخش 

صنایع تبدیلی و 
 توسعه کشاورزی 

هزینه کنند

کافه سیاست

نشست خبری علی الریجانی رییس نهاد قانون گذاری کشورمان روز گذشته در تاالر مدرس ساختمان مشروطه 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد.در این نشست خبری که با حضور 200 خبرنگار، تصویربردار و عکاس داخلی 

و 75 خبرنگار، تصویربردار و عکاس خارجی برگزار شد، علی الریجانی پاسخگوی سواالت اصحاب رسانه بود.

بنیامین نتانیاهو و تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس با نقشه خاورمیانه 
که ایران در محوریت آن است عکس یادگاری گرفتند.

به گفته منابع آگاه، نخست وزیر اسبق انگلیس قرار است به عنوان »مشاور 
خاورمیانه ای«  دولت ترامپ منصوب شود. وب سایت صهیونیستی تایمز 
آو اسراییل، با انتشار این تصویر نوشــت »رکس تیلرسون« وزیر خارجه 
جدید آمریکا رسما از »تونی بلر« نخست وزیر اسبق انگلیس خواسته است 
به عنوان »مشــاور امور خاورمیانه« با دولت ترامپ همکاری کند. هفته 
گذشته نیز برخی رســانه های خبری اعالم کردند،  بلر در طول یک ماه 
و نیم گذشته به منظور گفت وگو درباره شرایط همکاری با دولت جدید 
آمریکا دست کم 3 بار با »جرد کوشنر« داماد یهودی ترامپ در کاخ سفید 
دیدار کرده است. تونی بلر پس از اتمام دوران نخست وزیری اش به مدت 
چهار ســال نماینده کمیته بین المللی چهارجانبه در امــور خاورمیانه 

)مناقشه فلسطین و اسراییل( بود.

محمدجواد ظریف در توئیتر خود به صحبت های نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی، واکنش جالبی نشان داد. وزیر امور خارجه در توئیت 
خود نوشت: نتانیاهو به منظور فروش دروغ های نژادپرستانه علیه آحاد 
یک ملت که ســه بار در تاریخ، یهودیان را نجات داده است، متوسل به 
تاریخ قالبی و تحریف تورات می شود. عادتش این است. یک بار دیگر، 
بنیامین نتانیاهو نه تنها واقعیات معاصر را تحریف کرده، بلکه همزمان 
گذشته و حتی کتاب مقدس را نیز تحریف می کند. واقعا تاسف آور است 
که تعصب و نژاد پرستی به جایی می رسد که علیه آحاد یک ملت که سه 
بار در تاریخش، یهودیان را نجات داده است چنین اتهامی وارد می شود.

کتاب استر بیان می کند که چگونه خشایارشا در چنین روزی یهودیان را 
از توطئه هامان نجات داد؛ دوباره در زمان کوروش، پادشاه ایران یهودیان 
را از اسارت در بابل رهانید و در زمان جنگ جهانی دوم که یهودیان در 

اروپا کشتار می شدند، ایرانیان به آنان پناه دادند.

عکس یادگاری بلر و 
نتانیاهو با نقشه ایران

نتانیاهو به دروغ گفتن 
عادت دارد

رییس مجلس در نشست خبری مطرح کرد:

در اقتصاد مقاومتی خأل قانونی نداریم 
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پیشنهاد سردبیر:
رکود، مانع افزایش قیمت خدمات شده است

یادداشت

یک اقتصاددان گفت: اگر افرادی را به شــورا بفرســتیم 
که تنها حرف می زنند؛ امــا راهکارهای نجات اصفهان را 
نمی دانند، حتی اگر 5 تونل دیگر آب به اصفهان بیاوریم 

هرگز مشکل این شهر حل نخواهد شد.
عبدالحســین ساســان در همایش تحول و توسعه در 
مدیریت شــهری که به منظور نقد و بررســی کارنامه 
عملکرد شــورای چهارم اســامی در محل اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان برگزار شــد، با ابراز نگرانی از آینده 
اصفهان اظهار کرد: آینده اقلیم اصفهــان، آینده خوبی 
نیســت. اصفهان از ظرفیت های خود گذر کرده اســت. 
وی ادامه داد: برنامه ریزان شهری معموال بر توانایی ها و 
پتانسیل های یک شهر حساب کرده و بر اساس داشته ها 
برنامه ریزی می کنند. درحالی که دستاورد این رویکرد 
شهرهایی سرشار از مشکات و نارسایی ها هستند. برنامه 
ریزان باید درســت بر خاف این جهت روی نقاط ضعف 
برنامه ریزی کنند. وی افزود: اشــتباهاتی اتفاق افتاد که 
یکی پس از دیگری این شــهر را به سمت نابودی سوق 
داد. مثا احــداث کارخانه ذوب آهــن در این نقطه کار 
صحیحی نبود و بعد از آن اشتباه پشــت اشتباه؛ انتقال 
کارخانه فوالد مبارکه به اصفهان نیز اشتباه دیگری بود. 
دو کارخانه درست در دو نقطه از بهترین نقاط کشاورزی 
استان و کشور قرار گرفته است. این اقتصاددان گفت: باید 
در راستای توقف رشد کمی اصفهان گام برداریم. اصفهان 
شهر کمیت نیست، شهر کیفیت است و کیفیت اصفهان 
یعنی به جای احداث مدام خیابان در این شــهر و تمرکز 
خدمات که موجب تخلیه روســتاهای اطراف می شود، 
درآمدهای این شــهر را در دل محــات آن خرج کنیم.  
ساسان ادامه داد: اصفهان متعلق به ما نبود که شمال آن 
را به عنوان یکی از بزرگ ترین گنجینه های ژنتیک جهان 
نابود کنیم و گاراژ بســازیم. دوای این شهر این است که 
آتش بسی برای رشد جمعیت و رشد کیفی اعام کنیم. 
 خداوند ســند این زمین ها را به نام گیاهــان و حیوانات 

زده است. 
وی افزود: اگر همــه آب را خرج صنعت و کشــاورزی و 
جمعیت بکنیم و سهم گاوخونی را ندهیم وضع محیط 
زیست اصفهان به زودی بدتر از خوزستان و اهواز می شود. 
این استاد دانشــگاه اصفهان تاکید کرد: اگر افرادی را به 
شورا بفرســتیم که حرف می زنند اما راهکارهای نجات 
اصفهــان را نمی دانند، حتــی اگر 5 تونــل دیگر آب به 

اصفهان بیاوریم هرگز مشکل این شهر حل نخواهد شد.

یک اقتصاددان:

آینده اصفهان
آینده خوبی نیست

دیدگاه

صنعت

رییس اتحادیه کبابی و بریانی اصفهان با بیان اینکه کباب 
و بریان اصفهان در نوروز ۹۶ افزایش قیمت ندارد، گفت: 
در حال حاضــر بریان در اصفهان با قیمــت ۸ تا ۱۳ هزار 

تومان عرضه می شود.
احمدرضا اخوان ارجمند در گفت وگو با تســنیم با اشاره 
به تشــدید نظارت ها بر فعالیت واحدهای عرضه کباب و 
بریان در نوروز ۹۶ اظهار داشت: امسال بازرسی و نظارت 
گســترده  و قوی تری را نسبت به ســال گذشته خواهیم 
داشــت. وی افزود: 4 گروه بازرســی شــامل بازرســان 
اتحادیه، سازمان صنعت و معدن، بازرسی اصناف و مرکز 

بهداشت بر فعالیت واحدهای ما نظارت دارند.
رییــس اتحادیه کبابــی و بریانی اصفهان بــا بیان اینکه 
امســال تغییر قیمت نخواهیم داشــت، گفــت: افزایش 
قیمت محصوالت ما در 2 زمان صورت می گیرد، نخست 
زمانی که مواد اولیه گران می شود و دوم زمانی که قیمت 

حامل های انرژی و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: امســال افزایش قیمت حامل های انرژی را 
نداشتیم و دســتمزد کارگران نیز برای سال بعد افزایش 
می یابد به این ترتیب در شــب عیــد افزایش قیمتی در 

محصوالت ما دیده نخواهد شد.

اخــوان ارجمند با بیــان اینکه در حال حاضــر بریان در 
اصفهان با قیمت ۸ تــا ۱۳ هزار تومان عرضه می شــود، 
خاطرنشان کرد: تعیین قیمت بســتگی به خدمات ارائه 
شده و مواد اولیه و معیارهای دیگر دارد. وی اظهار داشت: 
کباب کوبیده ما با گوشــت قرمز یعنی گوشت گوسفند و 
گوساله تهیه می شود؛ بنابراین قیمت زیر ۱2 هزار تومان 
برای هر دســت نداریم و این نوع غذا بین ۱2 تا ۱۶ هزار 
تومان فروخته می شــود؛ همچنین قیمت کباب مخلوط 
نیز تا ۱۸ هــزار تومان اســت. رییس اتحادیــه کبابی و 
بریانی اصفهان با بیان اینکه 450 واحد پروانه دار در شهر 
اصفهان فعالیــت دارند، گفت: 400 واحد نیز در دســت 

اقدام است تا به مراکز عرضه ما اضافه شوند.

رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: در ایام عید به 
دلیل رکود گســترده حاکم در اقتصاد ایران، افزایش نرخ 
قابل  توجهی در خدمات رخ نداده و تنها افزایش قیمت در 
پرتقال بود که با نظارت صنــوف و تزریق محصول به بازار، 

قیمت ها به خوبی کنترل شد.
رســول جهانگیــری در گفت وگو بــا فــارس در رابطه با 
اقدامات صورت گرفتــه در اتاق اصناف اســتان اصفهان 
برای پذیرایی از مســافران نوروزی اظهار داشت: اصناف 
هر ســاله میزبان اصلی مســافران نوروزی هستند چون 
اغلب امور مســافران، از طریق اصناف رسیدگی می شود.

وی در ادامه افزود: دغدغه اولیه هر مســافر قبل از ســفر 
بحث اسکان است، از این رو در اتاق اصناف استان اصفهان 
و اتحادیه صنف مشاوران اماک هر ســاله اقداماتی برای 
ساماندهی واحدهای مســکونی ذی صاح برای پذیرایی 
مسافران انجام می شود در سال جدید نیز ۶00 نفر به  طور 
شبانه روزی، آماده ســرویس دهی به مسافران در بیش از 

۱00 مشاور اماکی منتخب هستند.
وی در ادامه تصریح کــرد: با توجه به رونق کســب  و کار 
رستوران ها و فروشــندگان مواد غذایی در ایام نوروز، این 
واحدها بیــش از تعداد معرفی  شــده بــاز خواهند بود و 

بسیاری از فعاالن این صنف مســافرت خود را به روزهای 
غیر تعطیل موکول می کنند؛ بنابراین به نظر نمی رسد در 

این موضوع مشکلی به وجود آید.
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان در رابطــه با افزایش 
نرخ خدمات در نوروز نیز خاطرنشــان کرد: در ایام عید به 
دلیل رکود گســترده حاکم در اقتصاد ایران، افزایش نرخ 
قابل توجهــی در خدمات رخ نداده و تنهــا افزایش قیمت 
در پرتقال بود که با نظارت صنــوف مربوطه و تزریق این 
محصول به بازار، قیمت ها به خوبی کنترل شد. جهانگیری 
در خاتمه اذعان داشــت: در حوزه بازرســی نیز بازرسی 
اصناف و بازرســان اتحادیه ها با همکاری دســتگاه های 

مربوطه به  طور شبانه روزی انجام وظیفه خواهند کرد.

رییس اتحادیه کبابی و بریانی اصفهان:

کباب و بریان اصفهان در نوروز ۹۶ افزایش قیمت ندارد
رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

رکود، مانع افزایش قیمت خدمات شده است

اصنافدرشهر

جایگاه نخست 
اصفهان در 
تولید ماهی 
در استخرهای 
ذخیره آب 
کشاورزی

مدیــر شــیات و امــور آبزیــان ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان اصفهــان از جایگاه 
نخســت اصفهان در تولید ماهی در استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی خبر داد و گفت: بر اساس 
اطاعات و آمار کســب شده، اســتان اصفهان 
بــا دارا بودن بیــش از2500 اســتخر ذخیره، 
 ظرفیت بســیار خوبی برای توسعه آبزی پروری

 دارد.
محمدرضا عباسی اظهار داشت: با توجه به وجود 
استعدادهای آبزی پروری در استان و در راستای 

توسعه آبزی پروری با اجرای روش های مختلف 
با هدف اســتفاده بهینه از منابع آب، بهره وری 
مطلــوب و موثر از امکانــات و ظرفیت های آبی 
موجود در ســطح اســتان اقدامــات خوبی در 
چند سال گذشته شــکل گرفته که از آن جمله 
می توان به طرح ماهی دار کردن اســتخرهای 

ذخیره آب کشاورزی اشاره کرد. 
وی افزود: این طرح سالیان سال است در استان 
توسط عاقه مندان و کشاورزان به اجرا در آمده 
تا جایی که همواره استان در تولید ماهی از این 

استخرهای دو منظوره رتبه نخست در کشور را 
به خود اختصاص داده است.مدیر شیات و امور 
آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
ادامه داد: تولید انواع آبزیان گرم آبی و سردآبی 
در اســتخرهای ذخیره آب کشــاورزی استان 
می تواند تحولی درتوسعه آبزی پروری و ارتقای 

بهره وری ایجاد کند.
 وی اضافه کــرد: افزایش اســتخرهای ذخیره 
آب کشاورزی در اســتان، روند رو به رشد تولید 
ماهیان گرم آبی و سردآبی را به دنبال داشته به 

طوری که با اقدامات انجام شــده در سال های 
اخیر میزان تولید در حدود ۸00 استخر ذخیره 
دو منظوره با رهاسازی حدود ۳000 قطعه بچه 
ماهی بیــش از 2000 تن بوده است.عباســی 
با بیان اینکه این میزان تولید در اســتخرهای 
ذخیره کشاورزی حدود یک سوم مجموع تولید 
استان را شامل می شود، تصریح کرد: بر اساس 
اطاعات و آمار کسب شده، اســتان اصفهان با 
دارا بودن بیش از 2500 استخر ذخیره، ظرفیت 

بسیار خوبی برای توسعه آبزی پروری دارد.

رییس کمیســیون حمایت از ســرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: از 
۸500 واحد صنعتی موجود در اصفهان تنها 4۶ شــرکت از اســتان در بورس 
حضور دارند که سهم بســیار اندکی در بازار بورس اســت. قاسمعلی جباری 
اظهار داشــت: اتاق بازرگانی اصفهان با راه اندازی  اتاق بورس  خواستار تشویق 
شــرکت های اقتصادی به عضویت در بورس اســت. وی با اشــاره به فعالیت 
۸500 واحد صنعتی اســتان اصفهان گفت: از این تعداد 4۶ شرکت از استان 
اصفهان در بورس حضور دارند که ســهم بسیار اندک شــرکت های استان در 
بازار بورس است. جباری خواستار تسهیل  حضور بنگاه های متوسط و کوچک 
اقتصادی استان اصفهان در بازار بورس شد و تاکید کرد: بسیاری از شرکت های 
فعلی اســتان نیمه خصوصی در بازار بورس حضور دارند و زمینه برای حضور 

شرکت های خصوصی در بازار باید فراهم شود.

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: در ۱۱ ماهه امسال یک میلیون و ۱۶0 هزار 
مسافر از مبادی قطارهای اصفهان و کاشان جابه جا شده اند. حسن ماسوری اظهار 
کرد: اداره کل راه آهن استان اصفهان از نظر موقعیت شبکه ریلی در تناژ تخلیه بار 
رتبه دوم و تن کیلومتر بار جایگاه سوم و تناژ بارگیری رتبه چهارم کشوری را دارد. 
وی افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری از نظر تن کیلومتر خالص که تنها بار روی واگن 
قرار می گیرد سه میلیارد و ۹00 میلیون و ۸۸0 هزار تن کیلومتر بار حمل کردیم 
که این میزان نسبت به سال گذشته 7 درصد رشد داشــته است. ماسوری ادامه 
داد: در همین مدت زمان در بار ناخالص که مجموعه بار و تناژ واگن ها محاســبه 
می شود 7 میلیارد و ۱04 میلیون تن کیلومتر بار بوده که در مقیاس سال گذشته 
رشد ۱0 درصدی داشته است. ماسوری ادامه داد: اســتان اصفهان در تخلیه بار 

رتبه دوم را در کشور دارد .

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خبر داد:
سهم ناچیز شرکت های اصفهانی در بازار سرمایه

مدیرکل راه آهن استان اصفهان اعالم کرد:
جابه جایی یک میلیون و 1۶0 هزار مسافر در شبکه ریلی

جعفر دالل باشــی در گفت و گو با ایمنا با تاکید بر اینکه 
امســال بازار گل اصفهــان در رکود کامل اســت، اظهار 
داشت: شرایط بازار گل در آســتانه نوروز بسیار نامطلوب 
است، عرضه و تقاضا هم افزایش ندارد. وی پیرامون ضرر 
هنگفت گل کاران کشاورز اصفهانی در سال جاری، افزود: 
شرایط جوی نامساعد، بارندگی ها و وارونگی ناگهانی هوا 
امسال کشــاورزان را دچار ضرر کرده و گل های مطلوبی 

برای عرضه به بازار نداشته اند.
رییــس اتحادیه گل فروشــان اصفهــان با بیــان اینکه 
اســتان اصفهان در تولید گل شــب بو حرف نخست را در 
کشــور می زند، تصریح کرد: بیشــترین آمــار تولید گل 
شب بو مربوط به خمینی شــهر، منطقه قرطمان و درچه 

است که هر ساله در آســتانه نوروز این محصول به سایر 
نقاط کشــور ارســال می شــود. وی ادامه داد: امســال 
بســیاری از کشــاورزان اصفهانی گل الله کاشته بودند 
که به دلیل شــرایط نامســاعد جوی دچار ضرر شــدند 
 و فقط برای شــب عید 2 میلیون گلدان شــب بو در بازار

عرضه شده است. دالل باشــی قیمت هر گلدان شب بو در 
مــزارع و گلخانه های اصفهان را 2000 تــا 2200 تومان 
اعام کرد و افزود: گل شــب بو، در ایام نوروز در اصفهان 
بیشــتر خریدار دارد و درب مغازه ها با احتســاب درصد 
سود گل فروشــان، ۳500 تومان فروخته می شود؛ البته 
در برخی گل فروشــی ها با نــرخ 2000 تومان هم عرضه 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه ســبزه شــب عید امسال 

نسبت به سال گذشــته تغییر قیمت نداشته است، گفت: 
ســبزه نوروزی درب مغازه هــای اصفهــان از ۱500 در 
ظروف پاستیکی شکیل تا ۱0 هزار تومان با تزئینات در 

صندوق های فانتزی عرضه می شود.
رییس اتحادیه گل فروشــان اصفهان با یــادآوری اینکه 
شرایط حاکم بر بازار گل فروشــان اصفهان نامطلوب و در 
رکود کامل است، اظهار داشت: هر ســاله در آستانه شب 
عید با رونق بازار روبــه رو بودیم، اما امســال از وضعیت 
گل فروشــی های اصفهــان متعجب و بهت زده هســتیم 
و از خیابان های خلوت بدون مشــتری ترس و وحشــت 
بر جانمان افتاده اســت. وی یادآور شــد: در حال حاضر 
کشــاورزان نزدیک به2 میلیون گل شــب بو برای نوروز 
کاشته اند که بســیاری از این گل ها به ســایر استان های 
کشور هم صادر می شود. دالل باشی ادامه داد: کشاورز در 
کاشت شب بو ســود آنچنانی نمی کند و حتی در بسیاری 
از مواقع ضرر نیز می کند و اگر شــهرداری این نوع گل را 
نخرد کشاورزان بیشــتر متضرر می شــوند. وی هرگونه 
افزایش قیمت در انــواع مختلف گل را رد کــرد و افزود: 
قیمتی که سرشاخه های گل به فروش می رسد همان نرخ 
مصوب امسال است و هیچ گونه افزایشی را شاهد نیستیم 
و با تخطی در ایــن زمینه با واحدهــای متخلف برخورد 
می کنیم. رییس اتحادیه گل فروشــان اصفهان با اشاره به 
اینکه در هفته های اخیر قیمت برخی سرشــاخه های گل 
با کاهش نیز روبه رو بوده اســت، گفــت: میخک و گایل 
از جمله گل هایی بــوده که در هفته هــای اخیر به دلیل 
کم بودن تقاضا با کاهــش قیمت همــراه بوده اند. وی با 
بیان اینکه بــازار گل در ماه های اخیر بــا رکود اقتصادی 
روبه رو بوده اظهار داشت: نظارت کامل روی قیمت گل ها 
وجود دارد و تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی نداشــتیم. 
دالل باشی افزود: با هر گونه افزایش قیمت در هر نوع گل 

به ویژه شب بو به شدت برخورد می شود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان گفت: 
اتحادیه بر عملکرد واحدها نظارت دارد، مرکز بهداشــت و 
بازرسی اصناف نیز برخورد شدیدی با افراد خاطی که رنگ را 
به جای زعفران در محصوالتی مانند نبات استفاده می کنند 
خواهد داشت. علیرضا شیروانی در گفت وگو با تسنیم درباره 
وضعیت بازار پولک و نبات اصفهان در آســتانه نوروز اظهار 
داشت: شــرایط بازار محصوالت ما همان طور که قبا بوده 

ادامه دارد و تا کنون برای صنف ما شرایط فرق نکرده است.
وی با بیان اینکه بازار گرمی را در حوزه کاری خود مشاهده 
نمی کنیم، گفت: امیدواریم با فرا رسیدن عید نوروز و حضور 
مسافران نوروزی بازار ما نیز گرم شــود. وی با اشاره به عدم 
افزایش قیمت پولک و نبات اصفهان در آستانه نوروز افزود: 
افزایش قیمتی در محصوالت خود نداریم، این در حالی است 
که افزایش قیمت محصوالت ما مبنی بر افزایش قیمت شکر 

اســت؛ اما با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی 
تغییری در قیمت ها نداریم. وی گفت: عاوه بر بازرسی های 
مستمر اتحادیه، ســازمان صنعت و معدن و بازرسی اصناف 
نیز بر عملکرد واحدها نظارت دارند تا محصول با کیفیتی در 
اختیار مشتریان قرار گیرد. شــیروانی ادامه داد: کارگاه های 
زیرزمینی در خانه ها و شهرستان های اطراف که نظارتی روی 
آنها نیست اقدام به استفاده از رنگ به جای زعفران می کنند، 
متاسفانه این تولیدات به اصفهان نیز منتقل می شود و البته 
جلوگیری از توزیع تولیداتی کــه مرغوبیت ندارد در حیطه 

وظایف ما نیست و مرکز بهداشت باید آنها را معدوم کند.

 کشاورز در کاشت 
شب بو سود آنچنانی 

نمی کند و حتی در 
بسیاری از مواقع ضرر 

نیز می کند

رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان خبر داد:

تولید 2 میلیون گل شب بو در بازار اصفهان 

رییس اتحادیه گل فروشــان اصفهان گفت: در آســتانه نوروز ۹۶ حدود 2 میلیون گلدان گل شب بو در بازار 
اصفهان عرضه و توزیع شده است.

به گــزارش خبرگزاری ایمنا، ششــمین کنفرانــس بین المللی 
مدیریت ارزش آفرین دانش، با هدف ارزیابی میزان خلق ارزش از 
سرمایه های معنوی برگزار شد و در آن سهراب پور، رییس بنیاد 
جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران با اهدای لوح تقدیر به 
سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان از این شرکت 
به عنوان شــرکت دانش محور ایرانی و سازمان فینالیست جایزه 
جهانی MAKE قدردانی کرد.بنابر این گزارش، مهدی شفیعی 
زاده دبیر جایزه، در خصوص ششــمین کنفرانــس بین المللی 
مدیریت ارزش آفرین دانش گفت: در ســال جاری 70 ســازمان 
ایرانی مورد ارزیابی قرارگرفته اند که از این تعداد 45 سازمان وارد 
مرحله ارزیابی از نزدیک شدند و پنج سازمان هم به فینال ارزیابی 
رســیدند که در نهایت فوالد مبارکه اصفهان، بانک پاســارگاد و 
پتروشیمی بندر امام )ره( به عنوان سه ســازمان دانشی برتر در 
ایران انتخاب شــدند. وی هدف از برگزاری این جایزه را ارزیابی 
سازمان ها عنوان کرد و گفت: ارزیابی میزان خلق ارزش از سرمایه 
های نامشــهود در کنار ســرمایه های فیزیکی و همچنین خلق 
ارزش از ساختار، ارتباطات سازمانی، منابع انسانی و مدیریت این 

منابع هدف اصلی برگزاری این جایزه است. 
نماینده بنیاد جایزه جهانی ســازمان دانشــی برتــر در ایران به 
معیارهای ارزیابی ســازمان ها اشــاره کرد و افزود: هشت محور 
شــامل رهبری ســازمان، یادگیری ســازمان، ایجــاد محیط 
تعاملــی برای به اشــتراک گــذاری دانش، فرهنگ ســازمانی، 
نوآوری، ســرمایه فکــری، دانش مشــتریان و خلــق ارزش از 
 دانش برای ذی نفعان بــه انضمام ۱50 شــاخص، معیار ارزیابی 

شرکت ها بود.

راهیابی فوالد مبارکه به فینال 
جایزه جهانی مدیریت دانش محور

بازار

قیمت انواع
چاپگر قابل حمل

Woosim WSP i350

1،490،000
تومان

1،500،000
تومان

Woosim WSP R240

850،000
تومان

870،000
تومان

Woosim WSP i450

1،820،000
تومان

1،850،000
تومان

BIXOLON SPP-R200 - بیکسلون

840،000
تومان

1،147،000
تومان

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان:

بازار پولک و نبات اصفهان گرم نیست
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دانستنیها

ساعات کاری 
زیاد، باروری 

زنان را کاهش 
می دهد

ساعات کاری زیاد و بلند کردن مداوم اجسام سنگین، 
باروری زنان را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به شرایط 
زندگی فردی، تا حد قابل توجهی احتمال بارداری را 
کاهش می دهد. آخرین تحقیقات نشــان داده است 
که ســاعات کاری زیاد یا بلند کردن جسم سنگین، 
باروری زنان را تحت تاثیر قــرار می دهد. تحقیقات 
دانشمندان هاروارد نشان داده است باروری زنانی که 
به بلند کردن اجسام ســنگین عادت دارند و به طور 

مداوم این کار را انجام می دهند و زنانی که ســاعات 
زیادی در محل کار هســتند یا شیفت های شبانه و 
خســته کننده ای دارند، کاهش می یابــد؛ این روند 
برای خانم های چــاق و دچار اضافه وزن با ســرعت 
بیشتری طی می شود و احتمال باروری آنها را بیشتر 
کاهش می دهد. نتایج این تحقیقــات که در مجله 
شغلی پزشکی منتشر شده، نشــان می دهد ساعات 
کاری زیاد و مشاغل سخت، باروری زنان را تحت تاثیر 

قرار می دهد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، زنان 
باید از عوارض بلند کردن جســم سنگین و تاثیرات 
مخرب ساعات کاری زیاد مخصوصا زمانی که به شب 
می انجامد، آگاه باشند تا با برنامه ریزی درست بتوانند 
برای مادر شدن اقدام کنند، بدون آنکه دچار مشکل 
حادی شــوند. بعضی از مطالعات نیز نشان می دهد 
ارتباطی بیــن مصرف کافئین و توانایــی زنان برای 
بارداری وجود دارد. به این ترتیب که کافئین می تواند 

از بلــوغ تخمک جلوگیری کنــد و چنانچه تخمک 
به خوبی رشد نکند، شانس بارداری کاهش می یابد. 
از طرف دیگر حتی خانم هایی که شاغل هم نیستند 
باید در انجام کارهای خانه مراقب باشند و بدانند که 
مواد شــیمیایی موجود در مواد شــوینده، می تواند 
قدرت باروری را کاهش دهد. با در نظر گرفتن تمام 
عواملی که در قدرت باروری موثر هستند، می توان از 

مشکالت بعدی جلوگیری کرد.

لیموشــیرین میوه ای از خانواده مرکبات است که بومی 
آسیای جنوب شــرقی اســت. درخت آن تا ۶۰ متر رشد 
می کند و در سال های پنجم تا هفتم رشد، میوه می دهد؛ 
میوه هایی به رنگ زرد و گرد که با رشــد بیشــتر کامال 

زردرنگ می شوند.
لیمو شیرین ترکیب پرآب و شــیرینی از طعم لیمو و قند 
دارد که از آن برای زمســتان، میوه پرخاصیتی ســاخته 
است. وقتی می خواهید از پالپ های زرد و خوشمزه یک 
میوه لذت ببرید یا آن را به آرامــی بجوید یا می خواهید 
یک لیوان آب میوه تازه مصرف کنید، لیمو شــیرین را به 

شما پیشنهاد می کنیم. 
این میوه عالوه بر تامین آب مورد نیاز بدن می تواند حس 

تازگی را به شما تقدیم کند. 
حاال خواص اعجاب انگیز این میوه را با هم مرور می کنیم:

۱. جلوگیری از کم آبی بدن
با توجه به اینکه ممکن است در زمستان به ندرت بدنمان 
دچار کم آبی شود، اما به جای اســتفاده از آب میوه های 
 صنعتی که چیــزی جز قنــد نصیب بدن نمــی کنند، 
توصیه می کنیم در هنگام تشــنگی و کم آبی از آب لیمو 
شــیرین اســتفاده کنید؛ به این ترتیب عــالوه بر تامین 
 ویتامین ها و مــواد معدنی ضروری بــدن، احتمال ابتال 
 به عــوارض کــم آبــی و بی آبــی بــدن را بــه حداقل 

خواهید رساند.
2. ایمنی از آرتریت

ثابت شده است که ویتامین C یک حالت دفاعی در برابر 
آســیب ناشــی از التهاب بافت ها دارد؛ بنابراین می تواند 
به شــرایطی مانند اســتئوآرتریت )آرتریت استخوان( و 
روماتیســم کمک کنــد خصوصا زمانی که ســلول های 
 ایمنــی بخش بدن، ســبب ایجــاد التهــاب در بافت ها 

شده اند. 
همچنین لیمو شیرین منبعی نسبتا غنی از فولیک اسید 

است که در حمایت از استخوان ها و مفاصل نقش دارد.

احتمــال آســیب دیدگی  ورزشــی در کودکان بیشــتر از 
بزرگساالن است. بنابراین والدین باید مراقب باشند که تمام 
نکات ایمنی در ورزش کودکان آنها رعایت شود تا خطری آنها 

را تهدید نکند.
چند نکته ای که باعث می شود ورزش کودکان کم خطر باشد 

عبارتند از:
۱. پوشیدن لباس مناسب: اگر فرزند شــما در فضای باز 
ورزش می کند باید به دمای هوا برای انتخاب لباس در زمان 
رطوبت توجه کنید. در ســرما باید لباس چند الیه داشــته 
باشد. اگر دمای هوا بیشتر شــود می توانید لباس های رویی 
را دربیاورید. در هوای گرم لباس ســبک و روشن بپوشید. در 
هر نوع آب و هوایی از کرم ضد آفتاب اســتفاده کنید. کفش 
و جوراب مناسب انتخاب کنید. جوراب  باید طوری باشد که 
 رطوبت را جذب کند؛ کفش نیز باید مناسب ورزش انتخاب

 شود.
2. از وسایل محافظ استفاده کنید: طبق گزارش ها ساالنه 
ســه میلیون کودک در آمریکا دچار آسیب دیدگی  ورزشی 
می شوند. استفاده از کاله های محافظ، زانو بند، عینک و دیگر 

محافظ ها برای کودکان الزم است.
3. نوشیدن مایعات: بهتر است کودکان پانزده  دقیقه قبل 
از شــروع ورزش آب بنوشــند. اگر آنها در هوای گرم ورزش 
می کنند باید هر 2۰  دقیقه آب بنوشــند. در صورتی که آب 

بدن کودکان کم شود، دچار تهوع می شوند.
4. گرم کردن بدن: گرم کردن بدن باعث می شود عضالت و 
تاندون ها و رباط ها هنگام ورزش آسیبی نبینند. بدن کودکان 
زودتر از بزرگساالن گرم می شود؛ آنها می توانند با در جا زدن 

به راحتی بدن را گرم کنند.
5. سرد کردن بدن: سرد کردن بدن به اندازه گرم کردن آن 
مهم است. کودکان باید چند  دقیقه به آرامی حرکت کنند تا 
ضربان قلب آنها کاهش پیدا کند. مطمئن شــوید که پوست 
آنها خشــک و خنک شده اســت. به آنها آب خنک بدهید و 

ضمنا پس از ورزش آنها را به حمام ببرید.

خواص لیمو شیرین

به گفته محققان دانشــگاه مک گیل کانادا، تفاوت ساعت بدن 
که تنظیم کننده خواب اســت، دلیل تفــاوت کیفیت خواب در 
زنان و مردان محسوب می شــود. محققان با در نظرگرفتن دوره 
ماهانه زنان و مصرف داروهــای هورمونی ضدبارداری، دریافتند 
که ساعت بدن بر خواب و هوشیاری زنان و مردان تاثیر متفاوتی 
می گذارد. به گفتــه این محققان، در یــک برنامه زمانی خواب 
مشابه مشخص شد ساعت بدن زنان موجب می شود آنها زودتر 
از مردان بخوابند و بیدار شوند و علت آن هم این است که ساعت 
بدن زنان بیشــتر متمایل به نصف النهار شــرقی است. همین 
مسئله بیانگر علت بروز خواب آشــفته و بی خوابی در زنان بیش 
از مردان است. همچنین تحقیقات نشان می دهد زنان به هنگام 
خواب در شــب نســبت به مردان از سطح هوشــیاری کمتری 
برخوردارند. نتایج این تحقیق اذعان مــی دارد که زنان از لحاظ 

بیولوژیکی، مناسب کارهای شیفتی نیستند.

 تحقیقات نشان می دهد که نوشیدن آب نیم ساعت قبل از غذا، 
یکی از ســاده ترین روش های کاهش وزن اســت. مطالعه روی 
84 داوطلب نشــان می دهد که نوشــیدن 5۰۰ میلی لیتر آب 
نیم ساعت قبل از سه وعده اصلی، ســبب کاهش 1/3کیلوگرم 

درعرض 12هفته می شود.
در این مطالعه مشخص شده است که افزایش سوخت و ساز بدن 
و پر شــدن معده، از مهم ترین دالیل ارتباط نوشیدن آب قبل از 

غذا و کاهش وزن است.
در ادامه این مطالعه آمده است که نوشــیدن آب قبل از فعالیت 

ذهنی، سبب افزایش عملکرد مغز می شود.
نوشــیدن آب برای ســالمتی ضروری اســت؛ چراکه ســبب 
دفع ســموم از بدن، حمل مواد مغذی و اکســیژن به سلول ها، 
روان سازی مفصل ها، تنظیم دمای بدن و محافظت از اندام ها و 

بافت های بدن می شود.

 زنان 2 برابر مردان 
گرفتار بی خوابی می شوند

نوشیدن آب قبل از غذا 
سبب الغری می شود

توصیه  هایی برای ورزش کودکان
ورزشدرمانی

اخباریادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

خروپف می تواند موجب مرگ شود!

دانستنیها

خواصخوراکیها

زیبایی

عالئم ژنژویت
ژنژویت باعث تورم لثه ها و ایجاد کیســه های تجمع یافته از 
پالک در اطراف دندان ها می شود؛ لثه ها قرمز و بسیار حساس 
شــده و درصورت پیشــرفت بیماری، لثه ملتهب و دردناک 
می شــود و گاه خونریزی می کند. این بیماری باعث بوی بد 

دهان، آبسه، سایش و تحلیل استخوان های فک می شود.
درمان های رایج ژنژویت

مشاوره با دندان پزشک به هنگام مشــکوک بودن به بیماری 
لثه ضروری است. مســواک زدن با مسواک نرم و نخ کشیدن 
و استفاده از مســواک های برقی می تواند مفید باشد. التهاب 
پیشرفته ممکن اســت به جراحی لثه یا اســتخوان فک نیاز 

داشته باشد.
مواد غذایی مفید برای ژنژویت

ویتامیــن C و ســالمت لثه: پرتقــال، گریــپ فروت، 
 ســبزی های برگی، توت ها، هلو و سیب زمینی ها منابع خوب 
ویتامینC بوده و برای استحکام لثه ها ضروری هستند. کمبود 

این ویتامین در رژیم غذایی، باعــث افزایش التهاب و قرمزی 
ناشی از  ژنژویت می شود.

فالونوئید و سالمت لثه: پیاز، ســیب و چای از منابع خوب 
فالونوئید هستند که به التیام لثه کمک می کنند. سیر حاوی 
ترکیبات ضد باکتریایی اســت و برای مبــارزه با عفونت های 

دهان مفید است.
ویتامین B و سالمت لثه: غالت صبحانه غنی شده، نان ها و 
عصاره مخمر، حاوی اسیدفولیک و ویتامین های B مورد نیاز 
برای سالمت بافت ها هســتند، افزایش دریافت منابع اسید 
فولیک و موادغذایی حاوی فوالت نظیر لبو، کلم پیچ، مارچوبه، 

اسفناج و حبوبات، در کاهش التهاب لثه ها موثرند.
ویتامین D و ســالمت لثه:کنسرو ســاردین و کیلکای 
با اســتخوان، منابع خوب ویتامین D و کلســیم هســتند.

کمبود ویتامین D باعث اختالل در جذب کلســیم و تشدید 
پریودونتیسم می شود.

بتاکاروتن و ســالمت لثه: سیب زمینی شــیرین، هویج، 

انگور، زردآلو و ســبزی های برگی ســبز حــاوی بتاکاروتن 
هستند که باعث افزایش سطح ویتامین A در بدن می شوند 
 و کمبود ایــن ویتامین خطــر بیماری هــای پریودونتال را 

افزایش می دهد.
 زنان حامله که به علت تغییرات هورمونی در معرض بیماری 
پریودونتال قرار می گیرند بایــد از منابع غنی بتاکاروتن برای 
تامین ویتامین A مورد نیاز اســتفاده کننــد. البته دریافت 
مکمل ویتامیــن A در دوران بارداری توصیه نمی شــود زیرا 
مقادیر باالی آن باعث آسیب به جنین و بروز نقایص مادرزادی 

می شود.
کلسیم و سالمت لثه: شیر، ماســت، پنیــر و منابع غذایی 
غنی شده، دانه کنجد و حلوا ارده، تامین کننده کلسیم هستند.

دریافت مقدار کافی کلســیم به استحکام استخوان های فک 
کمک می کند و کمبود آن در رژیم غذایی، می تواند در ایجاد 

بیماری های لثه موثر باشد.
روی و سالمت لثه: گوشــت قرمز، غذاهای دریایی و غالت 
سبوسدار حاوی عنصر روی هستند و کمبود این ماده معدنی 
بافت لثه را درمعرض تخریب قرار می دهد. شکر، بیسکویت، 
کیک، عسل و شــربت ها باعث افزایش خطر تشکیل پالک 

می شوند و باید به مقدار محدود از آنها استفاده کرد.
نوشیدنی های کربناته، گوشت های کنســرو شده و غذاهای 
فرآوری شــده  به علت افزودن مواد نگهدارنــده دارای مقدار 
زیادی فسفر به صورت فسفات سدیم، فسفات پتاسیم، اسید 
فسفریک و پلی فسفات هســتند. مقدار معینی فسفر برای 
سالمت استخوان ها الزم است اما مقادیر بیشتر آن باعث بر هم 
خوردن تعادل کلسیم،  فسفر و از دست رفتن کلسیم می شود.

این امر باعث ضعیف شدن استخوان های فک و تشدید بیماری 
لثه می شود.

سایر اقدامات
 - جویدن آدامس های حاوی زایلتول، به پاک کردن دندان ها 
بعد از غــذا و میان وعده های غذایی کمــک می کند. زایلتول 
شیرین کننده طبیعی است که باعث کاهش فعالیت باکتری ها 

در دهان می شود و از تشکیل پالک جلوگیری می کند.
 - دهان شویه های اسید فولیک می توانند به کاهش التهاب و 
عفونت لثه ها کمک کنند، مکمل اســید فولیک برای افرادی 
که مقادیر کافی فوالت را از طریــق رژیم غذایی خود دریافت 

نمی کنند، مفید است.
 - مصرف روزانه ۶۰تا7۰میلی گــرم مکمل ویتامین C برای 
درمان ژنژویت موثر است که این مقادیر را می توان به راحتی 
از سبزی ها و میوه ها تامین کرد؛ اما کمبود این ویتامین باعث 

تشدید خونریزی در بیماری ژنژویت می شود.
 - استفاده از روغن موجود در کپسول  ویتامین E برای محل 

آسیب دیده می تواند موثر باشد.
 - مکمل کوآنزیم Q 10 به کاهش پیشــرفت تخریب لثه ها 

کمک می کند.
 -ترک ســیگار برای افراد سیگاری ضروری اســت؛ در واقع 
سیگار کشــیدن با افزایش خطر بیماری پریودونتال مرتبط 

است.

سالمت لثه و ارتباط آن با رژیم غذایی

امروزه بســیاری از عوامل مانند تاثیر مواد شــیمیایی، 
اشعه UV، آلودگی هوا و... بر کیفیت، استحکام و زیبایی 
مو تاثیرات منفی گذاشــته اســت. روغن زیتون دارای 
آنتی اکسیدان است و به تقویت پوست سر و استحکام مو 
و در نهایت زیبایی مو کمک می کند. روغن زیتون یکی 
از امن ترین روغن ها برای زیبایی مو به شمار می رود که 
بجز خواص ضد التهابی، خواص بسیاری برای تقویت و 

زیبایی مو دارد.
حفظ زیبایی مو با جلوگیری از ریزش آن

ریزش مو یکی از موارد بســیار شایع است که بر زیبایی 
مو تاثیر بســزایی خواهد گذاشت. زیبایی مو صرف نظر 
از جنسیت، با عواملی مانند استرس، ارث، بیماری هایی 
ازقبیل سرطان، اختالالت مربوط به تیروئید، کم خونی 
و غیره ایجاد شــده و بر زیبایی مو تاثیر بسزایی خواهد 
داشت. خشکی پوست سر نیز یکی از علل تشدید ریزش 
مو محســوب می شــود. روغن زیتون با تولید هورمون 
DHT که مسئول ریزش مو است، مقابله کرده و تاحدی 
به جلوگیری از ریــزش آن کمک می کنــد و موجب 
برگشــت زیبایی مو می شــود. روغن زیتون همچنین 
دارای خواص ضد قارچ و باکتری است که مانع از پدیده 

شوره سر و حتی رشد شپش روی سر خواهد شد.
درمان موخوره و حفظ زیبایی مو با روغن زیتون

روغن زیتون نه تنها در کاهش ریزش مو کمک بسزایی 
می کند، بلکه در افزایش ضخامت و استحکام موها نیز 
موثر اســت. این روغن برای حفظ زیبایی مــو، با تاثیر 
مثبت بر پاک کردن پوست از آلودگی ها، زمینه از بین 
بردن پوسته سر و خشکی آن و جلوگیری از تولید شوره 

و درنهایت افزایش درخشندگی مو را فراهم خواهد کرد.
طریقه استفاده از روغن زیتون برای زیبایی مو

همان طور که گفتیم روغن زیتــون بر فعالیت هورمون 
DHT برای حفظ زیبایی مو تاثیر کاهنده ای دارد و در 
کنار کمک به کنترل ریزش مو، باعث تقویت ســاقه مو 
و رفع خشکی آن نیز می شــود. برای استفاده از روغن 
زیتون در جهت زیبایی مو، آن را بــه آرامی گرم کرده و 
پس از آن ابتدا پوست سر و بعد به سمت پایین تا انتهای 
مو را آغشته کنید و سر را به صورت دورانی به مدت چند 
دقیقه ماساژ دهید. سپس آن را با حوله مرطوب به مدت 
چند ساعت بپوشانید. بعد از آن با شامپوی بسیار مالیم 
سرتان را شست وشــو دهید. این روغن می تواند برای 
زیبایی مو، تا روز بعد روی موها باقی بماند. برای حصول 
بهترین نتیجه، این کار را حداقــل یکبار در هفته تکرار 

کنید.

بازگشت زیبایی مو با روغن 
زیتون 

نتایج مطالعات چنین نشــان داده که قند کمیابی برای کنترل 
قندخون کشف شده است.

دانشمندان قند کمیابی کشــف کرده اند که در تنظیم قندخون 
موثر اســت و می تواند جایگزین خوبی برای شیرین کننده های 
کم کالری باشد. آنها در مطالعات حیوانی خود دریافتند یک نوع 
قند نادر طبیعی به نــام allulose می تواند به تنظیم ســطح 
قندخون کمک کند و با عدم افزایش وزن و چربی شکمی همراه 

باشد.
اســتفاده از شــربت ذرت با فروکتوز باال که برای شیرین کردن 
مواد غذایی به کار مــی رود، با دیابت نــوع دو و چاقی در ارتباط 
اســت. محققان در حال بررسی کشف سایر شــیرین کننده ها 

هستند که خطرات آنها کمتر از شربت ذرت و ساکاروز باشد.
ســاکاروز، یک شــیرین کننده طبیعی اســت کــه معموال در 
محصوالت غذایی اســتفاده می شود و اســتخراج آن نسبت به 

نیشکر بسیار آسان تر است.
محققان در حــال بررســی تولیــد allulose در مقادیر زیاد 
از شــربت ذرت با فروکتوز باال هســتند و اینکه چگونه این قند 
کمیاب ممکن است در کنترل قندخون از ساکاروز موثرتر باشد.

این بررسی روی ســه گروه از موش ها انجام شــد؛ به یک گروه 
آب ساده، به گروه دیگر آب با شربت ذرت با فروکتوز باال و گروه 
 allulose ،با فروکتوز RSS سوم، شربتی از قندهای کمیاب یا

و قندهای کمیاب برای یک دوره 1۰ روزه داده شد.
نتایج بررســی ها نشــان داد موش هایی که آب با RSS مصرف 
کرده بودند، افزایش وزن و چربی شکمی کمتری داشتند. عالوه 
بر این قندخون و سطح انســولین آنها نیز نسبت به موش هایی 

که شربت ذرت با فروکتوز مصرف کرده بودند، پایین تر بود.
 RSS عالوه براین، هســته ســلول کبدی در موش هایــی که
)آنزیمی که با تبدیــل گلوکز به گلیکوژن، ســطح قند خون را 

کاهش می دهد( مصرف کرده بودند نیز باالتر بود.

خروپف می تواند به واســطه آلرژی ها، چاقــی، ژنتیک و حتی 
داروهــای آرامبخش عضله شــکل گیرد. همچنیــن می تواند 

نشانه ای از آپنه خواب باشد.
برای برخــی از مردم خروپف تنها بخشــی طبیعــی از زندگی 
محسوب می شود که شــریک زندگی و اطرافیانشان باید با آن 
کنار بیایند. اما اگر درمان نشــود، این شــرایط به ظاهر بی ضرر 
و البته پر ســر و صدا، افزایــش خطر ابتال بــه چندین بیماری 

تهدید کننده را به همراه دارد.
خروپف می تواند به واســطه آلرژی ها، چاقــی، ژنتیک و حتی 
داروهــای آرامبخش عضله شــکل گیرد. همچنیــن می تواند 
نشانه ای از آپنه خواب باشــد. افراد مبتال به آپنه خواب هنگامی 
که خواب هســتند با توقف کوتاه مدت تنفس مواجه می شوند. 
اگر این شــرایط به اندازه کافی نگران کننده نیست، انجمن قلب 
آمریکا هشدار داده است که آپنه خواب، با فشار خون باال، سکته 
مغزی و نارسایی قلبی مرتبط اســت و مطالعات صورت گرفته 

می توانند این مسئله را تایید کنند.
پژوهشگران دانشگاه ویسکانسین طی مطالعه ای که 18 سال به 
طول انجامیده است، متوجه شدند نرخ مرگ و میر بین افرادی 
که به آپنه خواب شدید و درمان نشــده مبتال هستند، سه برابر 
بیشــتر از افراد فاقد آپنه بوده است. برای شــرکت کنندگانی 
که طی هر ســاعت از خواب،3۰ توقف یا بیشتر در تنفس خود 
داشتند، خطر مرگ ناشی از موارد قلبی عروقی پنج برابر بیشتر 
از افرادی بوده است که پنج توقف یا کمتر داشتند. در مطالعه ای 
جداگانه که توســط آکادمی پزشــکی خواب آمریکا انجام شد، 
افرادی که به آپنه خواب انسدادی متوسط تا شدید مبتال بودند، 
چهار برابر بیشتر احتمال داشت که جان خود را از دست بدهند 
و سه برابر بیشــتر احتمال می رفت که در نتیجه سرطان از دنیا 
بروند. خطر ابتال به ســرطان نیز در میان آنها دو برابر بیشتر بود 
و چهار برابر احتمال بیشتری داشــت که سکته مغزی را تجربه 
کنند. از دیگر نشــانه های آپنه خواب می توان به خســتگی در 
طول روز، نفس نفس زدن یا مســدود شدن مسیر تنفس هنگام 
خواب، ســردردهای صبحگاهی و نیاز مکرر به دفع ادرار هنگام 
شب اشــاره کرد. در صورت تجربه این قبیل نشانه ها با پزشک 
خود صحبت کنید تا ارزیابی دقیقی درباره علت خروپف شــما 

انجام شود.

از مشــکالتی که معموال در روزهای پایانی ســال برای برخی از 
افراد رخ می دهد، ترس و از حال رفتن ناشــی از شنیدن صدای 
بلند مواد محترقه اســت. ترس ناگهانی می تواند با نشــانه هایی 
ازجمله بیهوشــی یا درد بخشــی از بدن مانند قفســه ســینه 
همراه باشــد. از طرفی افرادی که مبتال بــه بیماری هایی مثل 
ناراحتی قلبی هســتند نیز ممکن است با شنیدن صداهای بلند 
و ناگهانی دچار حمله یا سکته قلبی شــوند. بنابراین اگر دیدید 
که فرد مبتال به بیماری قلبی با شــنیدن صدای نارنجک یا ترقه 
در شب چهارشــنبه ســوری از هوش رفت و به زمین افتاد، این 
موضوع را جدی بگیرید و او را زیــاد حرکت ندهید و از اورژانس 
یا افراد خبره بــرای بهبود وضعیت او کمک بگیرید. ســپس در 
اولین فرصــت او را به نزدیک ترین بیمارســتان یا مرکز درمانی 
منتقل کنید. برخی از افراد به کسانی که از حال رفته اند به بهانه 
پایین آمدن فشار خونشان، آب قند می دهند؛ بهتر است بدانید 
که این کار جنبه علمی ندارد. مــا در صورتی می توانیم به فردی 
بیهوش آب قند بدهیم که مطمئن باشــیم ســطح قند خون او 
پایین آمده است. معموال شوک ناشی از ترس باعث کاهش قند 
خون نمی شود. با این حســاب باید در صورت امکان، ابتدا فشار 
خون او را اندازه گیری کنید و اگر مطمئن شدید دچار افت فشار 
خون شده است، کمی نمک یا خوراکی شور برای باال رفتن فشار 

و بهبود وضعیتش به او بدهید. 
شاید اکنون این ســوال به ذهنتان برسد که چرا در بیشتر موارد 
حال فردی که از هوش رفته اســت با خوردن کمی آب قند بهتر 
می شود؟ پاسخ این است که معموال وقتی فردی به طور ناگهانی 
از حال می رود، افــراد زیادی اطراف او جمع می شــوند و از نظر 
روحی وی را حمایت می کنند. حاال در کنار این حمایت عاطفی 
و روانی، کمی آب قنــد هم به او می خورانند و با گذشــت زمان 
باعث بهبود حال او می شــوند. پس نمی توان این بهبود وضعیت 

را به خوردن آب قند نسبت داد.

قند کمیابی که قندخون را تنظیم 
می کند

خروپف می تواند موجب مرگ شود!

به فردی که در اثر شنیدن صدای 
انفجار بیهوش شده، آب قند ندهید!

باتوجه به اینکه 
سیب زمینی 

شیرین، هویج، 
انگور، زردآلو 
و سبزی های 

برگی سبز حاوی 
بتاکاروتن هستند 

که باعث افزایش 
 A سطح ویتامین
در بدن می شوند 

و کمبود این 
ویتامین خطر 

بیماری های 
پریودونتال را 

افزایش می دهد

شــایع ترین بیماری مربوط به لثه، التهاب لثه یا »ژنژویت« است که غالبا از یک عفونت ناشی می شود. اگر 
ژنژویت پیشرفت کند و درمان نشــود، باعث واکنش های التهابی پریودونتیوم )بافت های احاطه کننده و 
پشتیبان دندان ها شــامل لیگمان، پریودونتال، استخوان آلوئوالر و لثه( می شــود که لثه ها، دندان ها و 

استخوان ها را درگیر می کند.
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پیشنهاد سردبیر: 
راز های کیهان که دانشمندان قادر به توضیحش نیستند

در مرکز ذخایر ژنتیکی ایران محقق شد؛

معرفی گونه جدیدی 
از  باکتری های نمک دوست

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران 
موفق به شناســایی و معرفی پنجاه و ســومین گونه 

بومی میکروارگانیسمی  شدند.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از مرکز ذخایر 
زیســتی و ژنتیکی ایران، دکتر ســید ابوالحســن 
شــاهزاده فاضلی، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
و زیســتی ایران گفت: میکروارگانیسم ها ترکیبات 
 ارزشــمند صنعتی مانند کاروتنوئیدها، بیوپلیمرها 
و آنزیم های هیدرولیتیکــی تولید کرده که در دامنه 
متفاوتی از تراکم نمک، دما و pH فعالیت می کنند.

 وی افــزود: پتانســیل بیوتکنولوژیــک هالوفیل ها 
و نیز پراکنش زیســتگاه هــای نمکی در سراســر 
جهان موجب شده اســت که تاکسون های جدیدی 
از این میکروارگانیســم هــا در دهه های گذشــته 
معرفــی شــوند. شــاهزاده فاضلــی خاطر نشــان 
 کرد: تاکســون جدیــد اوشنوباســیلوس النگوس 
) Oceanobacillus longus ( باکتــری گــرم 
مثبت، مولد اســپور، میله ای بلند، هوازی و هالوفیل 
نســبی اســت که از منطقــه آران و بیــدگل ایران 

جداسازی شده است. 
 ســلول های ایــن باکتــری قابلیت حرکــت دارند 
و این باکتری کلنی قهوه ای رنــگ تولید می کنند.
 وی بــا بیان اینکــه این باکتــری در تراکــم نمکی

۱ تا ۲۰ درصد رشــد می کند، اما بهینه تراکم نمک 
 برای رشد آن ۵ درصد است، گفت: دمای بهینه رشد 
این باکتری ۳۵ درجه سانتی گراد است و pH  بهینه 

آن ۷ تعیین شده است.
به گفتــه وی، آنالیــز فیلوژنیک بر اســاس تعیین 
توالی ژن ۱۶S rRNA  نشــان داد کــه این باکتری 
) Oceanobacillus ( به جنس اوشنوباســیلوس 

تعلــق دارد. مناکینون MK-۷ کینــون غالب و دی 
آمینوپایمیلیــک اســید  پپتیدوگلیــکان آن از نوع 
مزو اســت. درصد مولی G+C در این باکتری9/4۲ 
است و هیبریداســیون DNA-DNA نشان می دهد 
این باکتری از ســایر اعضای جنس اوشنوباسیلوس 

) Oceanobacillus ( متفاوت و قابل تمایز  است.
 وی تاکیــد داشــت: ایــن میکروارگانیســم بومی 
با شــماره دسترســی IBRC-M ۱۰۷۰۳  در بانک 
 میکروارگانیســم های مرکــز ذخیره و قابــل ارایه 
به دانشجویان و پژوهشگران محترم در سراسر کشور 
است. این پنجاه و ســومین گونه کشف شده توسط 

این مرکز است.

چندی پیش شــایعه ای جالــب در فضــای مجــازی پدیدار 
 شــد که ادعا می کرد شاید امســال شــاهد عرضه یک آیفون 
با صفحه نمایــش ۵/8 اینچــی منحنی باشــیم. این شــایعه 
 خیلی جالب اســت زیرا اپل تاکنون عالقه  چندانی به اســتفاده 
 از نمایشــگرهای منحنی از خود نشان نداده اســت، اما با توجه 
به افزایش محبوبیت نمایشــگرهای منحنی سامسونگ برخی 
 افراد انتظار دارند که غول کوپرتینو نیز دســت به این کار بزند.

با این حال، به نظر می رسد که همه این گونه نمی اندیشند.
بنا به گزارش وبســایت MacRumors، چند تحلیل گر فکر 
می کنند که آیفون های امســال هم از نمایشــگر مسطح بهره 

خواهند برد، حتی مدل ۵/8 اینچی.
وین الم، تحلیل گر موسسه IHS Markit این گونه اظهار نظر 

کرد:
انتظار داریم که اپل از نمایشــگر OLED مســطح روی مدل 
ویژه آیفــون خود اســتفاده کند که مشــابه طراحی شیشــه 
 2.5D کنونی اســت. عالوه بر الم، تحلیل گــران دیگری مانند 
مینگ - چی کــو از موسســه KGI Securities نیز چنین 
اعتقادی دارند. در حال حاضر بازار شــایعات راجع به آیفون 8 
داغ است، بنابراین فقط باید صبر کرد و دید که کدامیک از آن ها 

صحت دارند.

 توییتر در حال تست ویژگی جدیدی اســت که می تواند شما را 
از محتــوای آزاردهنــده در پروفایــل مطلع کند. بــه گزارش 
تک تایمز، مانند بســیاری از شــرکت های فناوری مانند گوگل 
و فیس بوک، توییتر نیز تســت چندین ویژگی را به طور منظم 
بررســی می کند تا به ایده اجرای جهانی آن برسد. توییتر تالش 
کرده است که ویژگی های جدید برای شناسایی حساب هایی که 
به صورت بالقوه دارای محتوای آزاردهنده هســتند را آزمایش 
 کند. ایــن تالش برای محــدود کردن هر نوع رفتار ناخواســته 
و توهین آمیز است. گزارش شده است که در این ویژگی، توییتر 
به کاربران در برابر حســاب هایی که ممکن است شامل هر نوع 
از اطالعات آزاردهنده یا سواســتفاده باشــند، هشدار می دهد. 
بدین ترتیب به کاربرانی که می خواهند از این حساب ها بازدید 
کنند هشدار داده می شود: احتیاط کنید. » این پروفایل ممکن 
است شــامل محتوای آزاردهنده باشــد. « بدین ترتیب کاربر 
نمی تواند ادامه بدهد مگر اینکه گزینه » بله می خواهم پروفایل 
را مشــاهده کنم « را انتخاب کند. با این حال به نظر می رسد که 
تمام کاربران توییتر از این به روزرسانی جدید خوشحال نباشند 
و به نوعی آن را نحوه ای سانسور می دانند. البته سخنگوی توئیتر 
اعالم کرده اســت که این ویژگی دائمی نیست بلکه آنها در حال 

آزمایش ویژگی هایی هستند برای اینکه توییتر را امن تر کنند.

جدیدترین پرچمدار ال جی یعنی G6 باالخره در وطن این شرکت 
یعنی کره جنوبی عرضه شده اســت و مطابق با گزارش رسانه های 
 محلی، این گوشــی هوشمند شروع بســیار موفقی در بازار داشته 
 و به شــدت مورد اســتقبال کاربران قــرار گرفته اســت، حداقل 

 .G5 در مقایسه با نسل قبلی این سری گوشی های یعنی
در اولین روز عرضه G5 ال جی در کره جنوبی۱۵۰۰۰ نســخه از 
این گوشــی به فروش رفت در حالی که ال جی موفق شد در اولین 
روز عرضه گوشــی جدید G6 ایــن میزان فــروش را به۲۰۰۰۰ 
 دســتگاه افزایش دهد. تا به امروز G6 بــه محبوبیت قابل قبولی 
در میان کاربران رسیده و در بسیاری از نقد و بررسی های انجام شده 
درباره این گوشی به کیفیت ساخت باال و مجموعه ای گسترده ای از 
امکانات مختلف اشاره شده اســت. انتظار می رود که G6 عملکرد 
 بسیار بهتری را نســبت به نســل قبلی خود یعنی G5 ارایه دهد 
و حتی برخی معتقدند که این گوشــی می تواند G3 ال جی را نیز 
پشت ســر بگذارد، اســمارت فونی که به رکورد جهانی فروش۱۰ 
میلیون دستگاه رســید. این آمار مربوط به خرده فروشی است و به 
گزارش ال جی4۰۰۰۰ کاربر حــدود یک هفته پیش G6 را پیش 
خرید کرده اند به این ترتیب واضح است که این گوشی در این مرحله 
طرفداران زیادی پیدا کرده است. ال جی طبق روال همیشگی اش 
ابتدا نیاز کاربران در وطن خود را برآورده می کند و به زودی شاهد 
عرضه G6 در ســایر کشــورهای دنیا نیز خواهیم بــود. احتماال 
 تاریخ عرضه این گوشــی در ایاالت متحده هفتم آوریل خواهد بود 

و هر چهار اپراتور اصلی در این کشور G6 را عرضه خواهند کرد.

بسیاری از تولید کنندگان تلفن همراه سعی در ساخت محصوالت 
ماژوالر دارند و معتقدند که این حوزه در آینده پر طرفدار و سودمند 
خواهد بود. سال گذشته شــاهد محصوالتی از این دسته بودیم که 
تقریبا همگی آن ها با شکست رو به رو شدند و عرصه را به رقبا واگذار 
کردند که این مسئله موجب شده سازندگان کمتری ریسک ورود 
به این بخش را بپذیرند. کمپانی های اندکی توانستند سختی های 
پیش رو را تحمل کنند تا امسال هم شاهد دســتگاه های ماژوالر 
باشیم. یکی از این شرکت ها موتوروال است که با محصول خالقانه 
خود یعنی موتو زد ۲۰۱۷ به میدان آمده است. از آنجا که این روز ها 
 ســخت افزار یکی از مهم ترین معیار های خریداران است موتوروال 
در موتــو زد ۲۰۱۷ مانند اســمارت فون هــای پرقدرتی همچون 
اکسپریا XZ پریمیوم، نوکیا 8 و گلکسی اس 8، از آخرین پردازنده 
ساخته شــرکت کوالکام یعنی اســنپدراگون 8۳۵ استفاده کرده 
اســت. این پردازنده معماری۱۰ نانو متــری دارد که بازدهی کلی 
 چیپست را افزایش داده و عملکرد اسمارت فون های امسال را بهبود 
بخشیده اســت و موجب شده که محصوالت امســال قدرتمندتر 
از گذشــته باشــند. مودم X16 LTE به کار رفتــه در پردازنده 
اسنپدراگون 8۳۵ سرعت شبکه LTE این محصول را افزایش داده 

و به وب گردی با این اسمارت فون، لذت ویژه ای بخشیده است. 
در تصویر باال پرچمــدار جدید موتوروال یعنی موتــو زد ۲۰۱۷ را 
مشــاهده می کنید که موتو ماد خاصی روی آن قرار گرفته و یک 
گیم پد برای این اسمارت فون خواهد بود. روی این ماژول کلید های 
اصلی گیم پد های موجود در بازار دیده می شود تا مانند یک دسته 
بازی، حس منحصر به فردی به کاربر بدهــد و بازی کردن با تلفن 
 همراه را جذاب و لذت بخش کند. سنســور تشخیص اثر انگشت 

این گوشی هوشمند طراحی خاص بیضی شکلی دارد. 
موتو زد ۲۰۱۷ می تواند با ویژگی های خــاص و قدرت باالی خود 
جایگزین محصوالت برند های مشهور بســیاری شود و مشتریان 

زیادی را به سمت خود جلب کند.

نمایشگر مدل 5/8 اینچی آیفون 8 
شاید منحنی نباشد 

تالش توییتر برای افزایش امنیت

فروش 20000 دستگاه G6 ال جی 
در اولین روز عرضه

موتوروال موتو زد 2017 
با ماژول گیم پد در راه است   

فناورانه

سرپرســت پایگاه استنادی علوم جهان اســالم گفت: بررسی رشد کمیت 
تولید علم ۲۵ کشــوری که بیشــترین کمیت علم دنیا را تولید می کنند، 
 نشــان می دهد که کمیــت تولید علم کشــور در ســال ۲۰۱۶ میالدی 

تا کنون نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. 
به گزارش فارس، محمدجواد دهقانی سرپرســت پایگاه اســتنادی علوم 
جهان اســالم ) ISC ( گفت: بررسی رشــد کمیت تولید علم در این ۲۵ 
 ) ISI ( کشور در دوره مشابه بر اســاس پایگاه اســتنادی وب آو ساینس
 نشــان می دهد که جمهوری اسالمی ایران بیشترین رشــد کمیت تولید 
علم را در بین برترین کشورهای تولیدکننده علم در دنیا کسب کرده است. 
وی اظهار داشت: به این ترتیب با وجود اینکه هنوز مستندات کمیت تولید 
 علم دنیا در سال ۲۰۱۶ میالدی کامل نشده اســت، اما مدارک ثبت شده 
در سال ۲۰۱۶ نسبت به ســال ۲۰۱۵ میالدی نزدیک به ۱۲ درصد بیشتر 
بوده است. در ســال ۲۰۱۵ میالدی از جمهوری اســالمی ایران ۳۷9۷۵ 
مدرک در پایگاه آی.اس.آی ثبت شده و این میزان در سال ۲۰۱۶ میالدی 

به 4۲۵۰۳ مورد رسیده است.

 ارتش آمریکا مشــغول ســاخت خمپاره انداز هوشــمندی است که بسته 
مهمات و ذخایر دیگری که در خط مقدم جبهه مورد نیاز است را دارد. 

رایان دکر مهندس مکانیک در مرکز  مهندسی ارتش آمریکا، یکی از هفت 
نفری است که در حق امتیاز این اختراع از آنها نام برده شده است. 

او در این باره می گوید: براســاس این طرح اولیه  بسته ای هدفمند با دقت 
زیاد به مقصد  ارسال می شود. طبق اطالعات موجود، یک لوله پرتاب کننده 

بسته ای با قابلیت جهت یابی را به خط مقدم ارسال می کند.
همچنین در این خمپاره انداز هوشــمند سیســتم راهنمایی و جهت یابی 
نیز به کارگرفته شــده اســت. پس از پرتاب، بســته به وســیله نوعی بال 
آئرودینامیک ) که از جنس نوعی خاص پارچه اســت ( با کمک سیســتم 
جهت یابی به مقصد ارسال می شود. دکر درباره دلیل  این اختراع می گوید:  
هنگامی که ســربازان در میدان جنگ گیر می کنند، گاهی اوقات با کاهش 

ذخایر مواد غذایی و مهمات  رو به رو می شوند. 
این درحالی است که تا زمان ارسال و رســیدن نیروهای کمکی هیچ روش 

معقوالنه ای برای ارسال ذخایر و مهمات برای این گروه وجود ندارد.

ایران صدرنشین رشد کمیت تولید علم دنیا 
شد

خمپاره انداز هوشمند برای ارسال مهمات 
به خط مقدم

کتی که به تلفن هوشمند دستور 
می دهد!

یک شــرگت فناوری با همکاری یکی از بزرگ ترین شــرکت های پوشاک 
جهان کت هوشمندی ساخته که رساناســت و می تواند به تلفن هوشمند 
فرد دســتور بدهد. به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از ورج، شــرکت 
ATAP ) زیرمجموعه گوگل ( با همکاری Levi، یکی از بزرگ ترین تولید 

کنندگان پوشاک، کت جین هوشمندی ساخته اند. 
این کت که در پاییز ســال جــاری میالدی عرضه می شــود، برچســب 
 قیمــت۳۵۰ دالری دارد و نخســتین محصــول مجهــز بــه فنــاوری

 Project Jaquard شــرکت ATAP اســت. فنــاوری مذکور مربوط 
به تولید پارچه رسانایی است که هر تکه ای از لباس را به دستگاهی متصل 
به اینترنت تبدیل می کند و می توان به وسیله آن به تلفن هوشمند دستور 
 داد. مثال هنگامی که کاربر با تلفن همراه خود به موســیقی گوش می کند، 

با دوبار ضربه آرام به مچ لباس می توان موسیقی را متوقف کرد. 
به نظر می رسد قابلیت های این کت مانند ساعت های هوشمند باشد.

 در این مطلب هفت مورد از این پدیــده ها که نقش کلیدی 
 در درک کیهان دارند را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید:

1- سیاهچاله ها
سیاهچاله ها زمانی شکل می گیرند که یک ستاره غول پیکر 
فرو می پاشد. پس از تولد سیاهچاله گرانش این ناحیه از فضا 
به قدری عظیم اســت که حتی نور نیز نمــی تواند از میدان 
گرانشی شدید آن فرار کند. ما می دانیم سیاهچاله ها چطور 
کار می کنند، امــا در واقعیت هنوز یکــی از آنها را به صورت 
مستقیم مشاهده نکردیم و از روی تاثیرات اجرام اطراف شان 
آنها را تشخیص داده ایم. این اجرام برای تلسکوپ هایی با پرتو 
الکترومغناطیس، نوری یا پرتو ایکس اخترشناسان غیر قابل 

رویت هستند و باید از روی امواج گرانشــی یا تاثیرات اجرام 
 کیهانی اطراف شــان در فضا - زمان آنها را تشخیص دهیم.

2- فضای خالی عظیم
بر عکس ســیاهچاله، فضای خالی عظیم حفــره ای در فضا 
 نیســت در عوض به شــکل عجیبی آنها خالــی از » ماده « 
 و » مــاده تاریک « هســتند و بر خــالف ســیاهچاله ها نور 
از طریق خال و از میان شان عبور می کند، همچنین دانشمندان 
معتقدند که این فضاهای خالی دارای انرژی تاریک هســتند. 
قطر بزرگ ترین فضای خالی شناسایی شده در کیهان حدود 
۱/۳ میلیارد سال نوری اســت.قطر بزرگ ترین فضای خالی 
 شناسایی شده در کیهان حدود ۱/۳ میلیارد سال نوری است.

۳- ماده تاریک
گرچه ماده تاریک خود یک معماست، اما به توضیح بسیاری 
از مسائل ناشــناخته کیهان کمک می کند. کیهان شناسان 
معتقدند که ۲۷ درصد عالم از ماده تاریک تشکیل شده است. 
 ماده تاریک از ســیاهچاله ها ساخته نشــده، اما یک تئوری 
می گوید مــاده تاریــک در عالم از عناصر ســیاهچاله های 

نخستین شکل گرفته است.
 یک تئــوری مــی گوید مــاده تاریــک در عالــم از عناصر 

سیاهچاله های نخستین شکل گرفته است.
۴- انرژی تاریک

عالوه بر ۲۷ درصد از عالم که از ماده تاریک ســاخته شــده، 
 مقدار زیادی به شــکل انرژی تاریک اســت کــه ۶8 درصد 
هر آنچه که در کیهان هســت را تشــکیل مــی دهد )ماده 
معمولی که ما می شناسیم فقط حدود ۵ درصد از عالم است(. 
همانند مــاده تاریک در مورد انرژی تاریــک نیز چیز زیادی 
نمی دانیم، اما فرضیه موجود این اســت کــه انرژی تاریک 
علت انبساط شــتاب دار کیهان اســت. ) این در حالی است 
 که ماده تاریک با اثرات گرانشی ســرعتش را کم می کند (.

 بیشــتر اطالعات ما در مورد ماده و انــرژی تاریک از تابش 
 پس زمینه کیهانی به دســت آمــده، یک نقشــه حرارتی 
 از کیهان که۳8۰ هزار ســال را نشــان می دهــد و مربوط 
به زمانی است که اتم های هیدروژن برای نخستین بار داشتند 

شکل می گرفتند. 
انرژی تاریک علت انبساط شتاب دار کیهان است.

5- جاذب بزرگ
کششی در فاصله۲۲۰ میلیون سال نوری وجود دارد که تمام 
کهکشان ها را به سمت خود می کشــد.  در هر صورت تمام 
کیهان در حال انبساط است، بنابراین به این نتیجه می رسیم 
که کهکشان ها در مسیر رو به جلو در حال حرکت نیستند.  
خوشــه ای که در تصویر نشــان داده شــده یک ناهنجاری 
 گرانشــی را داراســت که به عنوان جاذب بزرگ شــناخته 
می شود و دارای نوری است که از جاذبه ی گرانشیش نشات 
 می گیرد. برخی علتــش را به ماده تاریــک ربط می دهند 
و دیگران ادعا می کنند که کهکشان راه شیری، دید ما نسبت 
به چیزی که هست را مسدود می کند، یعنی ما را با سرعتی 

حدود ۱/4 میلیون مایل بر ساعت به سمت خود می کشد.

کافه اپهوش سنج

شــما در اینســتاگرام قادر به آنفالو، بالک یا حذف چند نفر به طور 
 همزمان نیســتید و برای پــاک کــردن مجموعه ای از پســت ها 
می بایســت این کار را برای هر کدام به طور جداگانــه انجام بدهید. 
 خوشــبختانه بــرای فائق آمــدن بر ایــن محدودیت ها مــی توان 
از اپ های شــخص ثالثی اســتفاده کــرد که به API  اینســتاگرام 
معرفــی  امــروز  کــه   InstaCleaner دارنــد.   دسترســی 
می کنیــم، نمونــه ای از این اپ هاســت کــه آمده تــا محدودیت 
کارهای دســته جمعــی را از پیش پای تــان بردارد. بــه لطف این 
 اپلیکیشــن کاربردی می توانید به طور همزمان چندین نفر را آنفالو 
 و بالک کنید، الیک های تــان را پس بگیرید یا اینکــه جمع زیادی 

از پست های تان را به سطل زباله بفرستید.
 InstaCleaner بــا ایــن امکانات مــی توانــد در موقعیت های

مختلفــی کاربــرد داشــته باشــد. اگــر قصــد فروش حســاب 
کاربری را داشــته باشــید یا بــه هر دلیلــی بخواهید پســت های 
آن را خالــی کنیــد، InstaCleaner زحمــت انجــام دســتی 

ایــن کار را از دوش تــان بر مــی دارد. فرقــی نمی کند بــه دنبال 
 چــه کاری هســتید: آنفالــو، بــالک، آنالیــک یا حذف پســت،

InstaCleaner بــرای تمامی این کارها گزینــه Mark را ارایه 
 کرده و می توانید چندین نفر را بــه طور همزمان انتخاب کنید. حتی 
با وجود گزینــه Mark All آنفالوی همه افراد وقت زیادی از شــما 
نخواهد گرفــت. البتــه InstaCleaner بــرای انجــام این کار 
محدودیت هایی هم پیش پای تان گذاشته. مثال به طور همزمان بیشتر 
از۵۰ پست را نمی توانید پاک کنید و جهت ممکن شدن ادامه کار باید 
 iOS اندکی منتظر بمانید. ضمنا بر خالف نســخه اندروید،  در نسخه
انجام این کار به طور رایگان نیســت و جهت دسترسی به این قابلیت 
می بایست اپلیکیشن را با پرداخت 4/99 دالر به نسخه حرفه ای ارتقا 
بدهید. با این حال فکر می کنیم که کمی صبر کردن و انجام کارها به 
 طور دسته جمعی ارزش این را دارد که نخواهید افراد را دانه دانه آنفالو 
 یا بالک کنیــد. شــاید InstaCleaner بــا این امکانــات برای 
پیج هــای پرطرفــدار کاربــرد زیادی نداشــته باشــد، امــا برای 
دارنــدگان اکانت هــای معمولی که صرفا به دنبال ســر و ســامان 
 دادن بــه اینســتاگرام خــود هســتند به میــزان زیــادی خوب 
 و کاربردی ظاهر می شود. شما می توانید برای گرفتن این اپلیکیشن 

به goo.gl/NeUjXy  مراجعه کنید.

معرفی InstaCleaner؛

 اپلیکیشنی برای آنفالوی 
دسته جمعی افراد از اینستاگرام

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2100
 شــرلوک هلمز تــوی خیابــون قــدم مــی زده که 
 می بینه مردم دور جسد یه زن جمع شدن، می ره جلو 
و جسد رو بررسی می کنه و یه شــماره تلفن می بینه. 
 به شماره زنگ می زنه و شــوهر زنه گوشیو بر می داره.

شــرلوک میگه زنت مرده. مــرد میگه امــکان نداره، 
 گوشیو قطع می کنه و بعد از چند دقیقه میاد. شرلوک 
 به افســر پلیس میگه این مرد قاتله، دستگیرش کنید. 

چه جوری شرلوک می فهمه که مرد قاتله؟

جواب معمای  2099 
 پاســخ معمای مــادر و دختری که بســتنی خریدند: 
 یه زن حامله با مادرشــه که زنه دو تا بستنی می خوره.

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.

 ما می دانیم 
سیاهچاله ها چطور 

کار می کنند، اما 
در واقعیت هنوز 

یکی از آنها را 
به صورت مستقیم 

مشاهده نکردیم 
و از روی تاثیرات 

اجرام اطراف شان 
آنها را تشخیص 

داده ایم

بر کسی پوشیده نیست که کیهان پر از اسرار و شگفتی است، همچنین کیهان پر از پدیده های غیر قابل توضیح 
است که دانشمندان سخت به دنبال پیدا کردن پاسخی برای آنها هستند.

راز های کیهان که دانشمندان قادر به توضیحش نیستند

فضا بزرگ است. در این نمای کهکشان راه شیری، منظومه 
شمســی فقط به اندازه یک پیکســل در نقطه قرمز است. 
دایره قرمز با فاصله ۱۶ هزار سال نوری دورترین فاصله یک 
 ستاره که با چشم غیر مسلح قابل مشــاهده است را نشان 
 می دهد. هر چیزی دورتــر از این فاصله فقــط به صورت 
تــوده ای از تعــداد زیادی ســتاره مشــاهده می شــود 

کــه روشــنایی آنهــا بــا یکدیگر ترکیب شــده اســت. 
حتــی درون دایــره، صدها میلیون ســتاره وجــود دارد 
و بیشــتر آنها بــه حدی کــم نور هســتند که با چشــم 
غیــر مســلح قابــل مشــاهده نیســتند. اولیــن انتقال 
 رادیویــی مــان حتــی تــا نزدیکــی نقطــه قرمــز هم 
نرســیده اســت و این فقط یک کهکشــان از بیش از صد 
میلیارد کهکشان است. طول کهکشان راه شیری۱۰۰ هزار 

سال نوری است، پس فضا واقعا بزرگ است

فضا واقعا بزرگ است
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 مدیــر مجموعــه تاریخــی، فرهنگــی و مذهبی تخــت فوالد 
 از شب نشــینی اهالی شــعر، ادب و هنر برای بزرگداشت استاد 
جالل الدیــن همایــی در تکیه ســیدالعراقین خبر داد. ســید 
 علی معرک نژاد با بیــان خبر فوق گفت: تخت فــوالد اصفهان، 
وادی الســالم ثانی، دومین قبرســتان جهان تشــیع و سومین 
قبرستان معتبر جهان اسالم اســت که بزرگان و عالمان بسیاری 
در آن آرمیده اند. وی با تاکید بر گرامیداشت یاد و خاطره بزرگان 
مدفون در این ســرزمین مقدس به برگزاری مراسم بزرگداشت 
اســتاد همایی اشــاره کرد و افزود: این مراســم با هدف معرفی 
اســتاد جال الدین همایی به عنوان یکی از ذخایر ارزنده فرهنگ 
و ادب معاصر برگزار می شود. مراســم بزرگداشت استاد همایی 
فردا ساعت 19 با سخنرانی دکتر ســیدمهدی نوریان در خیابان 
فیض، کوچه واله، تکیه ســیدالعراقین برگزار می شــود. گفتنی 
 اســت جالل الدین همایی، فرزند میرزا ابوالقاســم محمدنصیر 
طرب بن محمدرضا همای شیرازی در محله پاقلعه )محله باغات(، 
از محالت جنوب شــرقی اصفهان، دیده به جهان گشــود. استاد 
همایی از خاندانی برخاست که همه، از مرد و زن، عالم و فرهیخته 
و اهل شعر و ادب بودند. وی استادی کمیاب به شمار می رود که 

حقی بزرگ بر علوم گوناگون به ویژه شاخه های متنوع ادبی دارد.

مدیر دفتر طنــز و خانه کاریکاتــور حوزه هنــری اصفهان گفت: 
کاریکاتوریســت های اصفهان در بخش رقابتی جشــنواره تصویر 
ســال کارهای خود را ارســال کرده بودند و پــس از داوری های 
انجام شده ســه نفر از کاریکاتوریست های اصفهان موفق به کسب 
 جایزه شــدند. پیام پور فالح با اشــاره به برگزیده شــدن سه نفر 
از کاریکاتوریست های اصفهان در جشنواره تصویر سال اظهار کرد: 
در خانه کاریکاتور سعی داشته ایم تا آثار هنرمندان حوزه کاریکاتور 
اصفهان را در جشــنواره های مختلف داخلی و خارجی به صورت 
 دسته جمعی ارسال کنیم. وی افزود: جشــنواره تصویر سال یکی 
از جشنواره های خصوصی حوزه تجسمی و سینماست که هر سال 
در تهران برگزار می شود و امســال چهاردهمین دوره برگزاری آن 
در دو بخش غیر رقابتی و رقابتی برای افراد زیر 25 سال بوده است. 
مدیر دفتر طنز و خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان خاطرنشان 
کرد: جشنواره امسال در رشــته های گرافیک، عکاسی و کاریکاتور 
 و فیلم و بــا موضوعات مختلفــی همچون حادثه پالســکو، مادر 

و پدربزرگ ایرانی، ایران ما، عکس های موبایلی برگزار شد. 
وی تصریح کرد: کاریکاتوریســت های اصفهــان در بخش رقابتی 
کارهای خود را ارســال کرده بودند و پس از داوری های انجام شده 
سه نفر از کاریکاتوریست های اصفهان موفق به کسب جایزه شدند. 
پور فالح عنوان کرد: سعید شعبانی که یکی از کاریکاتوریست های 
خوب اصفهان است موفق به کسب جایزه اصلی و رتبه اول در این 
جشنواره شد، سحر فتاح و احمد رفیعی نیز به خاطر آثارشان موفق 

به کسب لوح تقدیر شدند.

فردا برگزار می شود؛

مراسم بزرگداشت استاد 
جالل الدین همایی در تخت فوالد

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان خبر داد:

کسب سه جایزه 
برای کاریکاتوریست های اصفهان

اخبار کوتاه

ابراهیم حاتمی کیا فیلمســاز حــوزه جبهه و جنگ 
ســرانجام طبق آنچه قبال اعالم کرده بود پروژه جدید 
سینمایی خود را با موضوع تکفیری ها و جنگ در سوریه 
کلید زد. حاتمی کیا در جشنواره سال گذشته که بر سر 
 موضوع جنگ ســوریه و نقش مدافعان حرم به بحث 
و جدل با سینماگران پرداخت قول داد که در اسرع وقت 
فیلمی در این باره بسازد. فیلم تازه ابراهیم حاتمی کیا 
بامحوریت مسائل امنیتی و تهدیدات تکفیری ها وارد 
پیش تولید شد. امیر جدیدی و هادی حجازی فر برای 
این فیلم تست گریم شده اند. این فیلم باسرمایه گذاری 

سازمان اوج سال آینده کلید می خورد.
 این موسســه هنری از ســال90 با مدیریت احســان 

محمد حسنی شروع به کار کرده است. 

مرتضی میرباقری درباره مهم ترین اتفاقی که سال 95 
در تلویزیون افتاده است، اظهار کرد: شاید بتوان گفت 
که مهم ترین اتفاقی که ســال 95 در معاونت سیما رخ 
داد، بازگشت به فضای کار و تالش و تولید بدون دغدغه 

به عنوان روح حاکم بر کل اتفاقات دیگر بوده است.
او ادامه داد: تقریبا از زمانی که مدیریت جدید سازمان 
صداوسیما ) عبدالعلی  علی عسکری ( روی کار آمدند، 
وضعیت به گونــه ای بود کــه از نظر نیروی انســانی 
 شرایط مناسبی وجود نداشت؛ چراکه آن زمان خیلی 
از نیروهای انسانی باور داشتند که ثبات و پشتیبانی های 

روحی و روانی الزم برای ادامه فعالیت ها وجود ندارد .

 فصل جدید برنامه تلویزیونی » دورهمــی « با اجرای 
» مهران مدیری « از ابتدای ســال جدید به روی آنتن 
شــبکه نســیم می رود. » وفا ملک زاده « مدیر روابط 
عمومی ســری جدید برنامه تلویزیونــی » دورهمی « 
در پاســخ به این سوال که شنیده شــده این مجموعه 
برای نوروز 96 به پخش نمی رســد، گفت: خیر. چنین 
 شــایعاتی صحت ندارد و مــا در حال حاضــر مرحله 
پیش تولید را سپری می کنیم و طی روزهای اخیر ضبط 
 برنامه آغاز خواهد شد. وی اظهارداشت: اولین قسمت 
از دورهمی ویژه نوروز 96 از ابتدای سال جدید ساعت 

23 از شبکه نسیم پخش خواهد شد. 

حاتمی کیا با » اوج «، 
اوج می گیرد؟

مهم ترین اتفاق تلویزیون 
در سال ۹۵ چه بود؟

» دورهمی « 
نوروز ۹6 پخش می شود

در شهر
پیشنهاد سر دبیر: 

مردم با سینما آشتی کردند

شــنیدن بعضی از خبرهــا و اتفاق های خوب کــه در آن 
 انرژی مثبت فوران می کند، ســبب می شــود همان انرژی 
به صورت خودکار بر روی بقیه نیز سرایت کند و این سرایت 
قشنگ ترین اپیدمی اســت. یکی از همان انرژی مثبت ها 
اتفاق های خوب ســینمایی اصفهان اســت که در ســالی 
که آن را به پایــان می بریم رقم خورده اســت، پیش از این 
ســینماهای اصفهان یا در حالت رکود یا در کمای تدریجی 
به ســر می بردند. خبرهایی که در چند سال پیش شنیده 
می شــد همگی حاکی از کاهش مخاطبان و تماشــاگران 
ســینما بود و در یک کالم » مردم با ســینما قهر هستند « 
شــنیده می شــد، آن هم در شــهری که داعیه پایتختی 
فرهنگ وتمدن را با خود به دوش می کشــد چنین جریان 
فرهنگی ضعیفی برایش مســاوی با تهی شدن بود. اما غبار 
 کهنگی با واگذاری ســینماها به حوزه هنری زدوده شــد 
و این اتفاق خوش یمن در راستای رشد سینماهای اصفهان 
 ستودنی است، واگذاری ای که زودتر باید اتفاق می افتاد اما 

به هر حال با این ورود بارقه های امید در سینماهای اصفهان 
شعله کشــید. اگر بخواهیم مروری بر داشته های سینمایی 
 شهرمان در ســالی که رو به پایان است داشــته باشیم باید 
 به افتتاح سینمای مخروبه ای اشــاره کنیم که پیش از این 
در کش و قوس تخریب به سوی مجتمع تجاری به سر می برد 
اما باز هم به یکی از بهترین سینماهای اصفهان تبدیل شد، 
سینما فلسطین که تاســیس آن در سامانه جامع اطالعات 
سالن های ســینمای ایران به ســال 1354 است و عمری 

نزدیک به نیم قرن دارد.
خبرهای خوب سینمایی

سینما ســاحل نیز پس از واگذاری به حوزه هنری توانست 
 جانی دوباره بگیرد و این در حالی است که اصفهان نزدیک 
 به روزهای بهار صاحب نخســتین پردیس ســینمایی شد 
 و همه ایــن خبرهای خوب ســینمایی همه پــر از انرژی 
وصف نشــدنی هســتند. در این باره نیز مهدی احمدی فر 
رییس حوزه هنری استان اصفهان با اشــاره به بخش امور 

سینمایی حوزه هنری گفت: سینماها به حوزه هنری واگذار 
شد و استان اصفهان با بازســازی سینماها در کشور پیشتاز 
است که در ســال جدید سینما ســاحل به شکل پردیس 
 سینمایی و سینما ایران و تاالر اندیشــه بازسازی می شود 
 و ســینما همایون نیز بــه دلیــل هزینه های بــاالی آن 
با شهرداری اصفهان و امور سینمایی حوزه هنری هماهنگی 

الزم انجام شده و در سال 96 کار آن آغاز می شود. 
وی با اشاره به فعالیت واحد امور سینمایی در سال 95 بیان 
کرد: افتتاح سینما فلســطین و بازسازی پردیس سینمایی 
چهارباغ و نمایش 188 فیلم در 11 ســالن سینمایی انجام 
شده که از ابتدای ســال جاری تاکنون یک میلیون و 258 

هزار نفر به سینماهای حوزه هنری آمده اند.
پردیس 6 سالن در راه است

 مهیار حســینی مدیــر پردیس ســینمایی چهاربــاغ نیز 
به تسنیم گفت: پردیس سینمایی چهارباغ قبال تحت سینما 
خانواده با ظرفیت460 نفر مشغول به کار بود، اما هم اکنون 
با 4 سالن که در سالن اصلی 420 و 3 سالن دیگر با ظرفیت 
120 و80 نفر خدمت رسانی می کند. وی افزود: سعی شده 
از بهترین تکنولوژی صوت و تصویر در این پردیس استفاده 
شود و  بازدید برای عموم در این سینما آزاد است. حسینی 
با اشاره به هزینه ســاخت این پردیس بیان کرد: حدود 3/5 
میلیارد تومان پیــش بینی هزینه آن بوده کــه در این باره 
500 میلیون تومان شهرداری اصفهان کمک کرده و مابقی 
سازمان سینمایی و بهمن سبز کمک کرده اند. مدیر پردیس 
ســینمایی چهارباغ تصریح کرد: خبر خوب سینمایی دیگر 
این است که اردیبهشــت ماه سال 96 سینما ساحل تبدیل 
به پردیس 6 ســالن می شــود و این ارزش گذاری به مردم 
اصفهان است، اما این مهم نیاز به مســاعدت سایر ارگان ها 
نیز اســت. وی گفت: اصفهان با توجه به جمعیت آن مطابق 
با استاندارد جهانی نیاز به100 سالن سینما دارد؛ اما با این 
 حال با ســاخت پردیس چهارباغ و ســاحل باز هم نیازمند 
به سالن های بیشــتری برای سینماست؛ بسیاری از فیلم ها 
اگر در اصفهان اکران شود به دلیل ترافیک فیلم زود از پرده 
برداشته می شود پس از آن سینما ایران، همایون و اندیشه 

نیز به  عنوان سینماهای دیگر اصفهان افزوده می شود.
کاهش بحران اکران فیلم در اصفهان

سینما ایران که چندی پیش در انتظار تخریب بود در حال 
 واگذاری به حوزه هنــری برای تبدیل به ســالن حرفه ای 
 و در شــان مردم اصفهان اســت، افزایش سالن های سینما 
در سالی که رو به پایان است و همچنین سالی که در پیش رو 
داریم سبب می شود بحران اکران فیلم در اصفهان را کاهش 
 دهد. بازســازی و تبدیل ســینماهای اصفهان به بهترین 
 و مجهز ترین ســالن ســینما جدای از اینکــه احترام ویژه 
به مخاطب بــوده بلکه همانند چســب زخمی اســت که 
برای مداوای روزهایی اســت که حال سینمایی اصفهان را 
 خراب کرده بود، اما حاال مداوا پیــدا کرده تا بارقه های امید 
در سینماهای اصفهان شعله بکشد. شــعله هایی که حوزه 

هنری موفق به افروختن آن شد.

وضعیت سینماهای اصفهان در سال ۹۵؛

مردم با سینما آشتی کردند

 تسنیم: بازسازی و تبدیل ســینماهای اصفهان به بهترین و مجهزترین سالن ســینما، جدای از اینکه احترام ویژه 
به مخاطب بوده، همانند چسب زخمی برای مداوای روزهایی اســت که حال سینمایی اصفهان را خراب کرده بود؛ اما 

اکنون بارقه های امید در سینماهای اصفهان شعله می کشد.

تحدید حدود عمومی
 12/312 آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی قســمتی از

 بخــش های  پنج و شــش حــوزه ثبت اســناد وامالک 
شهرستان خوروبیابانک

 به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود 
حدود عمومی رقبات زیر واقع در بخش های 5 و6 حوزه 
ثبتی خوروبیابانک از ساعت 8 صبح روزهای تعیین شده 

شروع وبه عمل خواهد آمد
بخش 5 حوزه ثبتی 

62 اصلی – خانم لیال ســادات موسوی فرزند سیدعلی 
اکبر شش دانگ یکباب خانه واقع در خوروبیابانک

727اصلی -  آقــای رضاغالمرضایی فرزند غالمرضا 
شش دانگ یکباب باغ  واقع درخوروبیابانک

162فرعی از 3305اصلــی – آقای ســعید رفیع فرزند 
حســین شــش دانگ یک قطعه زمین محصور واقع در  

روستای اردیب
1084 فرعی از 3305  اصلی – آقــای علیرضا جعفری 
فرزنــد علی اصغــر شــش دانگ یکبــاب خانــه واقع 

درروستای اردیب
 1396/01/26

59 فرعی از 3315 اصلی – آقای حسینعلی بهمن  فرزند 
علی اکبر  وغیره شش دانگ  یکباب خانه واقع درروستای 

ایراج
1414 فرعی از 3315  اصلی – آقای مجید یزدانی فرزند 
علی اصغر شش دانگ یکباب خانه واقع درروستای ایراج

1531 فرعی از 3315 اصلی – خانم گوهر ایزدی فرزند 
رمضانعلی شــش دانگ یکباب خانه واقع درروســتای 

ایراج
104 فرعی از 3395 اصلی – آقای علی اصغر یاور فرزند 
محمد شش دانگ یکباب خانه واقع درروستای میان آباد

1482 فرعی از 3431  اصلی – آقــای محمدرضا حالج 
فرزنــد عباس و غیره شــش دانگ یک بــاب خانه  واقع 

درروستای بیاضه
1499 فرعی از 3431  اصلی – آقای محمدحسین مرادی 
فرزند علیرضا شش دانگ یک قطعه زمین محصور  واقع 

درروستای بیاضه
 1396/01/27

1092 فرعــی از 3524  اصلــی – آقــای علــی اصغر 
اقبال فرزند قربان علی شــش دانگ یکبــاب خانه واقع 

درروستای مهرجان
1095 فرعی از 3524 اصلی– آقای ابراهیم حجتی فرزند 
عباس شش دانگ یکباب خانه واقع درروستای مهرجان

949 فرعی از 3577 اصلی –آقای ســید یحیی موسوی 
فرزند سیدخلیل شش دانگ یک قطعه زمین محصور با 

بنای احداثی واقع درروستای گرمه

1588 فرعی از 3577 اصلی – آقای خسرو جالل فرزند 
علی شش دانگ یکباب خانه واقع در روستای گرمه

141 فرعــی از 3952 اصلــی – آقای محمــد علیخانی 
فرزند علی اکبر و غیره شش دانگ یکباب خانه واقع در 

خوروبیابانک
1396/01/28

بخش 6 حوزه ثبتی :
345 اصلی – خانم لیالالســادات عادل احمدیان  فرزند 
سیدعلیرضا شش دانگ یکباب خانه واقع در شهر فرخی

181 فرعــی از 3324 اصلــی – آقای مرتضــی مقیمی 
فرزند میرزا علی و غیره شش دانگ یکباب خانه واقع در  

روستای جعفر آباد
))3385- اصلی واقع در شــهر جندق فروعات بشــرح 

ذیل ((
2062 فرعی– آقای قاسم عامری فرزند علی شش دانگ 

یکباب مغازه 
2250 فرعی– آقای حســن بیطرف فرزندعبداله شش 

دانگ یکباب خانه 
1396/01/29 

2447 فرعی– آقای علی عامری فرزند نیک زاد  شــش 
دانگ یک باب خانه 

2451 فرعی– آقای غالمحسن سمیعی فرزند اسمعیل و 
غیره شش دانگ یک باب خانه 

2629 فرعی– آقای ســیدمحمد طباطبایی فرزند عبداله 
شش دانگ یک باب خانه 

2802 فرعی– آقای جواد ثابتی فرزند حسن شش دانگ 
یکباب خانه 

  1396/01/30
در روزهــای فوق الذکر بــه ترتیب از ســاعت 8 صبح 
تعیین حدود شــروع و بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان 
 امــالک و مجاورین آنها به وســیله ایــن آگهی دعوت 
مــی شــود کــه در ســاعت و تاریــخ مقــرر در محل 
حضــور یابنــد و چنانچــه هــر یــک از صاحبــان یا 
نماینده قانونــی آنهــا در موقع تحدید حــدود حاضر 
نباشــد مطابــق مــاده 15 قانــون مزبورملــک آنها با 
حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدید و 
اگرصاحبان امــالک مجــاور در موقع مقــرر حاضر 
 نباشــند و نســبت به حدود یا حقــوق ارتفاقــی ، حقی

 برای خود قائل باشــند طبق مــاده 20 قانــون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدید حدود بمدت 30 روز 
دادخواست خود را تســلیم دادگاه و رسید آن را جهت 

ضبط در پرونده به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: سه شنبه 1395/12/24

م الــف: 39208 محمــد علــی بیطــرف رئیــس ثبــت 
خوروبیابانک

ابالغ رای
12/427 کالســه پرونــده: 623/95 شــماره دادنامه: 
9509976795600607-95/11/30 مرجع رســیدگی: 
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت 
بازرگانی میزان نقش جهان )ســهامی خاص( با شماره 
ثبت 31158 بــا نمایندگــی آقایان غالمحســین مالئی 
ازیرانی – مرتضی تهرانی- محمد ســعید عشــاقی به 
نشــانی خ 22 بهمن مجموعــه اداری غدیــر جنب بانک 
ملی شرکت بازرگانی میزان نقش جهان با وکالت خانم 
فرحناز کامیابی به نشانی اصفهان خ شیخ مفید خیابان 
ارباب جنب شــورای حل اختالف طبقه پایین،  خوانده: 
آقای رضــا داوری دولت آبــادی به نشــانی اصفهان 
هشت بهشت شرقی کوچه بهارستان کوچه سینا پالک 
81،  خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 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 دادخواست شرکت بازرگانی میزان 
نقش جهان به طرفیت آقای رضا داوری دولت آبادی به 
خواســته مطالبه مبلغ 56/250/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شــماره 824454-88/3/26 عهده بانک ملی به 
انضمام خســارات دادرســی 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 ایــراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 315، 310،  249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خواندگان با حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه به پرداخت 
مبلغ 56/250/000 به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
1/760/000 به عنوان خســارت دادرســی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )88/3/26(  لغایت زمان 
وصول و ایصــال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم مــی گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این 
شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد.  م الــف:39819 شــعبه 26 مجتمع 
شــماره یک شــورای حل اختالف اصفهان) 344 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

12/480 شــماره دادنامــه: 9509970351301822 
شماره پرونده: 9409986796201522 شماره بایگانی 

شــعبه: 950768 خواهان: صنــدوق کارآفرینی امید با 
وکالت خانم عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشانی 
اصفهان- خیابان هشت بهشــت شرقی بعد از چهار راه 
پیروزی نرســیده به چهار راه ســعدی جنب داروخانه 
عباسی، خواندگان: 1- آقای حمیدرضا سعیدی فرزند 
سلیمان 2- آقای غالمحســین چلمقانی فرزند جعفرقلی 
3- آقای مجتبی سعیدی فرزند ولی اله همگی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارت، رای دادگاه:  
در خصوص دعوی خانم عــزت دهقانی کدنوئیه فرزند 
مراد به وکالت از صنــدوق کارآفرین امیــد )مهر امام 
رضا( به طرفیت آقایان 1- مجتبی سعیدی فرزند ولی اله 
2- غالمحسین چلمقانی فرزند جعفرقلی 3- حمیدرضا 
سعیدی فرزند سلیمان به خواسته مطالبه مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت قرارداد وام به شماره 882301000 به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که 
خواهان در د ادخواست تقدیمی اظهار داشته که خوانده 
ردیف اول به موجب قرارداد اســتنادی نســبت به اخذ 
وام اقدام نموده اســت و خواندگان ردیف دوم و سوم 
ضمانت ایشان را به عهده گرفته اند و با عنایت به اینکه 
از پرداخت دین خود امتناع نموده اند تقاضای محکومیت 
خواندگان وفق ستون خواسته را نموده است دادگاه با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه 
خواندگان علی رغــم  اخطار قانونی در جلســه حاضر 
نگردیده و نسبت به ادعای خواهان ایراد و انکاری مطرح 
ننموده و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود 
به دادگاه ارایه ننموده و با استصحاب بقای دین مذکور 
خواســته خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و 
به اســتناد مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون  آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه به ماخذ محکوم به و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
به میزان ده درصد خواسته از زمان تقدیم دادخواست 
لغایت زمان وصول آن با توجه به بند قرارداد استنادی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و در خصوص 
درخواست خواهان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته 
نظر به اینکه ایشان خســارت احتمالی را واریز ننموده 
اند و لذا قرار رد درخواست خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضا مهلت مذکور 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهــی در دادگاه 
های تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:39797 
 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 410 کلمه، 

4 کادر(  

سینما ایران که 
چندی پیش 

در انتظار 
تخریب بود 

در حال 
واگذاری 

به حوزه هنری 
برای تبدیل 

به سالن 
 حرفه ای 

و در شان مردم 
اصفهان است
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پیشنهاد سردبیر:
با هنجارشکنان چهارشنبه سوری به شدت برخورد می شود

اخبار

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری 
در دوازدهمین نشســت شــورای فرهنــگ عمومی 
استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد : برنامه سند 
چشم انداز ریشه فرهنگی دارد و توجه به فرهنگ در هر 
فعالیتی حائز اهمیت است .  وی افزود : احیای فرهنگ 
ناب اسالمی در بازار کار اعم از بازار دولتی و بازار خرید 
و فروش کاال امری ضروری اســت. سلیمانی دشتکی با 
اشاره اجرای سند پیشــنهادی ارتقای فرهنگ کسب 
حالل در استان، تصریح کرد : تاکنون ۶۰ راهکار در سه 
حوزه آموزشی و پژوهشی، ترویجی و تبلیغی و فرهنگی 
و هنری برای ارتقای فرهنگ کســب حــالل در نظر 

گرفته شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: برگزاری کالس های آموزشی، 
راه اندازی سایت کســب حالل با هدف تعامل مردم و 
مســئوالن از جمله راهکارهای ارتقای فرهنگ کسب 
حالل است که توسط دستگاه های مربوطه اعم از جهاد 

دانشگاهی، سازمان تبلیغات و ... اجرایی خواهد شد.

علی ملکپــور مدیرکل کمیتــه امــداد چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: در سال جاری کمک برای خرید و 
ساخت 75 واحد مسکن برای مددجویان شهری استان 

چهارمحال و بختیاری انجام شد.
وی ادامه داد: این تعداد در سال گذشته 5۶ واحد بوده 
و امسال تعمیر، تکمیل و بازسازی یک هزار و 84 واحد 

مسکونی مددجویان این دستگاه اجرایی شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینــی)ره( چهارمحال و 
بختیاری از به سازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان 
روستایی خبر داد و بیان داشت: در 11 ماه گذشته 274 

واحد مسکن روستایی به سازی شد.
ملکپور اظهار داشت: طی 1۰ ماه گذشته امسال، میزان 
کمک به معیشــت خانوارهای دهک اول درآمدی  24 
هزار و 12 خانوار و تعداد کمک به ازدواج نیازمندان یک 

هزار و 143 نفر بوده است.
وی با بیان اینکه پرداخت وام هــای ضروری به 3 هزار و 
یک نفر در سال جاری صورت گرفته است، عنوان کرد: 
9 هزار و 181 نفر کمک موردی از ســوی این دستگاه 

اجرایی انجام شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

احیای فرهنگ ناب اسالمی 
در بازار کار ضروری است

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کمک برای خرید و ساخت 
75 واحد مسکونی در استان

اجرای آیین چراغ گیران در 
چهار محال و بختیاری

با مسئوالن
جعفر مردانی به عنــوان معاون سیاســی امنیتی اســتانداری 
چهارمحــال و بختیاری منصوب شــد. به پیشــنهاد اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری و با حکم وزیر کشــور، جعفــر مردانی به 
سمت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال 
و بختیاری منصوب شد. جعفر مردانی، پیشتر مدیرکل انتخابات 
استانداری چهارمحال و بختیاری بود. پیش از این نیز خدابخش 
مــرادی نافچی معاون سیاســی امنیتی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری بود که پس از رفتن به نهاد ریاســت جمهوری، گودرز 
امیری معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار با حفظ ســمت 

سرپرستی معاونت سیاسی امنیتی را برعهده گرفت.

آلبوم موســیقی مقامــی و بختیاری»نازلــو« در چهارمحال و 
بختیاری تولید و روانه بازار شــد. مســئول واحدموسیقی حوزه 
هنری چهارمحــال وبختیاری گفــت: آلبوم موســیقی »نازلو« 
دومین اثر»میالدحیدری« هنرمند جوان  و خوش صدای استان 
بــا آهنگ سازی»ســیامک حیــدری« وتنظیم»منصورچراغی 
بروجنی« منتشر شده است.  امیر بنی طالبی افزود:»نازلو« باتکیه 
برموسیقی مقامی ومحلی بختیاری ساخته شده و اشعار این آلبوم 
نیز توسط »سلیم رزم آفرین« شــاعر جوان استان چهارمحال و 
بختیاری سروده شده است.  وی گفت: میالد حیدری پیش ازاین 
آلبوم موســیقی »نشــمین« را با همکاری واحدموسیقی حوزه 

هنری استان تولیدکرده بود. 

مجتبی بنیادیان در نشست هم اندیشــی و تجلیل از مستعدان 
و مخترعان اســتان، اظهار کرد: در ســال جــاری 282 نفر به 
مجموعه بنیاد نخبگان اســتان اضافه شده اســت. وی با اشاره 
به وظیفه بنیاد نخبگان در راســتای حمایت مادی و معنوی از 
نخبگان استان، افزود: هدف، شناسایی استعدادهای برتر است. 

رییس بنیاد نخبگان اســتان چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: 
رتبه  های برتر در کنکور سراســری و المپیادهای دانش آموزی 
و دانشــجویی، دانش آموختگان برتر دانشگاه ها، نفرات برگزیده 
رویدادهای علمی و معتبر خوارزمی در کشــور نخبه محسوب 
می شوند. بنیادیان خاطرنشان کرد: نخبگان همواره سرمایه های 
ارزشــمندی همچون گنجی فنا ناپذیر هســتند و کشــورهای 
پیشرفته این دیدگاه را ســرلوحه قرار داده و به سطح باالیی از 
علم دست یافته اند. وی با اشــاره به لزوم توجه بیشتر مسئوالن 
به نخبگان به عنــوان پرچمداران دائمی دانــش، تصریح کرد: 
امید است فضا به گونه ای فراهم شــود که دانشجویان مشغول 
به تحصیل در دانشگاه های برتر کشــور برای خدمت به استان 
بازگردند. بنیادیــان در خصوص تعهد نخبگان به کشــور، بیان 
کرد: استعداد برتر بودن یک مزیت تعهدآور است و تمایزی میان 
این افراد با سایرین ایجاد می کند که بسیاری از مشکالت توسط 
این گروه حل می شود. به گزارش ایســنا، در پایان این مراسم از 

18 نفز از نخیگان و مخترعان استان تجلیل شد.

 فرمانده انتظامــی چهارمحــال و بختیاری از کشــف بیش از
 22 هزار عدد انواع مواد محترقه و آتش زا در استان خبر داد.

غالمعباس غالمزاده در جمع خبرنگاران اســتان، با اشــاره به 
حوادث چهارشنبه آخر سال و لزوم پیشگیری از آنها، اظهارکرد: 
در این ایام بیش از 22 هزار و 9۰۰ عــدد مواد محترقه و آتش زا 
کشف شــده که افراد دســتگیر و به مراجع قضائی ارجاع داده 
شــدند. غالمزاده با اشــاره به اینکه برنامه چهارشنبه آخر سال 
از دید نیروی انتظامی بایســتی محله محور برگزار شود، گفت: 
پلیس با افرادی که در این روزها در سطح شهر انحرافاتی ایجاد 
کنند و موجب مختل کردن آســایش و امنیت مردم شــوند یا 
خطراتی برای مردم ایجاد کنند طبق مقررات و قاطعانه برخورد 
خواهد کرد. وی با بیــان اینکه پلیس مخالف شــادی مردم در 
چهارشــنبه آخر سال نیســت، تصریح کرد: در شب چهارشنبه 
آخر سال کســانی که برای افراد ایجاد مزاحمت کرده، آلودگی 
صوتی ایجاد کنند و رانندگی های نامتعارف داشــته باشــند با 
همکاری و هماهنگی دســتگاه قضائی خودروهایشان متوقف و 

تا پایان تعطیالت نوروزی در پارکینگ نگهداری خواهند شد.
غالمزاده ادامه داد: در این راســتا آگاه ســازی و اطالع رســانی 
رسانه ها نقش کلیدی دارد تا در این ایام عالوه برکاهش حوادث، 
از وقوع آن نیز جلوگیری شــود. وی خاطرنشــان کرد: در ایام 
باقیمانده از ســال بار ترافیکی در اســتان و همچنین تردد در 
جاده های اســتان افزایش می یابد و حضور پلیس در این روزها 

چشمگیر خواهد بود.

رییــس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشــکي اســتان 
چهارمحال و بختیاري از استقرار 45 پایگاه ثابت و فعالیت 2۰7 
نیروی متخصص در شــب چهارشنبه ســوري  خبر داد. فرامرز 
شــاهین با اعالم این خبر، اظهار کرد: از این تعــداد، 1۶ پایگاه 
شهري و 29 پایگاه جاده اي در شب چهارشنبه سوری در سطح 
استان مستقر هستند. شــاهین افزود: 2۰7 نیروي تخصصي در 
سطح اســتان به صورت 24 ســاعته در این پایگاه ها آماده باش 
هســتند. وی گفت: همکاري و روشــنفکري مــردم، همکاری 
صدا و سیما و رســانه ها و فعالیت هاي ســتادهاي کمک رسان 
در پیشگیري از بروز حادثه در چند ســال اخیر، توانسته نقش 
بســیار مهمي در کاهش حوادث، خطــرات و زیان هاي جاني و 
مالي ناشــي از این حادثه ها ایفا کند. شــاهین با اشاره به اینکه 
ســتادي متشــکل از کلیه عوامل انتظامي و امدادي براي شب 
چهارشنبه سوری تشکیل مي شود، تصریح کرد: این ستاد طبق 
روال سال هاي گذشته از بخش هاي مختلفي که شامل اورژانس 
115، ســازمان آتش نشــاني، جمعیت هالل احمــر و نیروي 
انتظامي  است تشکیل شده تا هماهنگي هاي الزم را در راستای 

ارائه خدمات فوریت پزشکي به مردم  انجام دهد . 

 انتشار آلبوم موسیقی مقامی
 و بختیاری »نازلو«

18 نفر از نخبگان و مخترعان استان 
چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

کشف بیش از 22 هزار عدد انواع 
مواد محترقه در چهارمحال

هم زمان با چهارشنبه سوری؛

فعالیت 207 نیروی متخصص 
فوریت های پزشکی در چهارمحال

انتصاب معاون سیاسی امنیتی 
استانداری چهارمحال و بختیاری

پس از اتفاق تلخي که در ساختمان پالسکو افتاد، بسیاري 
در شبکه هاي اجتماعي مطالبي را پیرامون چهارشنبه آخر 
سال بدون خطر، به منظور فرهنگ سازي مناسب و البته با 
رویکرد تجلیل از آتش نشانان منتشر کردند؛ اما باتوجه به 
همه این صحبت ها، بازهم نگراني ها براي چهارشنبه آخر 

سالي دیگر پابرجاست.
نگراني  از مواد منفجره و نارنجک هاي دست ســاز و البته 
وســایل آتش بازي غیراستاندارد. مســئوالن ارگان هاي 
امدادي دالیل بروز مشــکالت در چهارشنبه آخر سال  را 

از ضعف فرهنگي مي دانند. ۶۰ درصد افرادي که دست به 
اعمال پرخطر در چهارشــنبه  آخر سال مي زنند، به دنبال 

رفع کمبود شادي و نشاط درون هستند.
هرســاله بــا نزدیک شــدن به چهارشــنبه آخر ســال، 
نوعي التهاب بر جامعه و خانواده ها مســلط مي شــود تا 
جایي که در این چندســال اخیر، چهارشنبه  آخر سال به 
چهارشنبه سوزي مبدل شده است. نهاد ها و دستگاه هاي 
دولتي بهتر است که به جاي تحت فشــار قراردادن مردم، 
مکان هاي امن و تحت کنترلي را در اختیار آنان قرار دهند 

و از حضور افراد پرخطر در این مکان ها جلوگیري کنند.
گذر زمان، چهارشنبه ســوري را از مسیر خود 

منحرف کرد
فرمانده نیــروی انتظامي چهارمحــال و بختیاري گفت: 
چهارشنبه آخر سال مسئله اي اســت که از دیرباز وجود 
داشته اما از مسیر اصلي خود انحراف داشته و متاسفانه با 

حوادث مواجه شده است.
ســردار غالمعباس غالمــزاده فرمانده نیــروی انتظامي 
چهارمحال و بختیاري با اشــاره به اینکه چهارشنبه آخر 
سال را مي توان با شادي مشــروع و حفظ مقررات گذراند 
تصریح کرد: اگر کســي مي خواهد مراســم چهارشــنبه 
آخر ســال را انجام دهد  این کار باید در محله خودش و با 
حفظ مقررات صورت گیرد. وي اظهار کرد: با کســاني که 
بخواهند در مراسم چهارشنبه سوري هنجارشکني کنند 

به شدت برخورد می شود.
غالمزاده با اشــاره به اینکه رســانه ها نقــش کلیدي در 
جلوگیري از حــوادث مي توانند داشــته باشــند اذعان 
داشت: رسانه ها با اطالع رســاني کامل مردم را از خطرات 

آتش سوزي چهارشنبه آخر سال آگاه کنند.
کشــف ۶۶ هزار و 5۳۴ عدد مواد محترقه در 

چهارمحال و بختیاري
غالمزاده اذعان داشــت : ماموران انتظامي استان با هدف 
پیشگیري از حوادث ناگوار و آسیب هاي جسمي، روحي 
و رواني اســتفاده از مواد محترقه غیرمجاز و قاچاق، طرح 
تشــدید مبارزه با قاچاقچیان مواد محترقه را با محوریت 
برخــورد با تهیــه و توزیع کننــدگان این مــواد به اجرا 
گذاشتند. وي با اشاره به معرفي متهمان به مراجع قضائي 
خاطر نشان کرد: در راستاي پیشگیري از بروز خطرهاي 
احتمالــي مواد محترقــه و منفجره در آخریــن روزهاي 
سال، طرح تشدید برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد 
محترقه در دســتور کار پلیس اســتان قرارگرفته است. 
فرمانده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیاري در پایان 
والدیــن را بر نظارت و کنترل بیشــتر فرزنــدان با هدف 
پیشگیري از آســیب ها و حوادث ناشــي از استفاده مواد 
آتش زا دعوت کــرد و گفت: تلفــن 11۰ پلیس به صورت 
شبانه روزي آماده دریافت گزارش هاي مردمي در ارتباط 

با فعالیت قاچاقچیان مواد محترقه است.

مســئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شــهر 
کیان از اجرای آیین چراغ گیران در این شهر خبر داد. زهرا 
بیگ زاده اظهار کرد: مراسم چراغ گیران در روزهای پایانی 
سال 95 توســط اعضای کودک و نوجوان مرکز فرهنگی 
و هنری شهر کیان اجرا شــد. وی ضمن اشــاره به اینکه 

چراغ گیران)بران( یکی از آیین های سنتی استان محسوب 
می شود، هدف از اجرای این برنامه را اشاعه فرهنگ بومی 
محلی و ترویج مفاهیم دینی و ملی در سایه این حرکت های 
نمادین دانست. مســئول کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان شهر کیان با اشــاره به همجواری مرکز فرهنگی 
هنری کیان با امامزاده شاهزاده عزیزا... در این شهر، پیوند 
نسل امروز با آیین های گذشــته و پرورش حس دینی در 
کودکان و نوجوانــان را از جمله نکات مورد توجه در اجرای 
این مراســم عنوان کرد. بیگ زاده ادامــه داد: این فرهنگ 

مبنی بر آداب، رســوم، اعتقادات و باورهــای دینی مردم 
چهارمحال و بختیاری شکل گرفته است و چند ساعت قبل 

از سال تحویل در امامزادگان استان اجرا می شود.
گفتنی اســت؛ آیین چراغ بران برگرفتــه از اعتقاد مذهبی 
مردم به روشنایی و نور معصومین در مسیر زندگی آنهاست 
و مردم اســتان همه ســاله چراغ خانه ها و اجاق خود را با 
شمعی که از آســتان امامزاده تهیه شده روشن می کنند و 
نور و گرمای امامزاده را به یمن سالی پر خیر و برکت به خانه 

خود می برند.

 اگر کسي 
مي خواهد

 مراسم 
چهارشنبه آخر سال 

را انجام دهد
 این کار  باید در محله 

خودش و با حفظ
 مقررات صورت گیرد

به گزارش جهانبین نیوز، به نقل از  بام ایران خبر؛ چهارشنبه سوري، واژه ای است که این روزها بسیار آن را 
مي شنویم؛ واژه اي که دغدغه بسیاري از والدین در این روزهاي پایاني سال است.

رییس دانشــگاه شــهرکرد گفت: دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی 
ایران، در تاریخ های 2۰ و 21 تیرماه 139۶ در دانشگاه شهرکرد برگزار 
می شود. وی افزود : عالقه مندان می توانند به منظور ارسال مقاالت علمی 
خودتا2۰خرداد و برای ثبت نــام در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی 
 iranhydrology.net ایران تــا 1۰ تیرماه 9۶ به نشــانی اینترنتــی
مراجعه کنند. دکتر شامحمدی ادامه داد: هیدرولوژی و مدیریت منابع 
آب، هیدرولوژی و انتقال آب بین حوضه ای، هواشناســی، هیدرولوژی 
سیالب و خشکسالی، هیدرولوژی شهری و ترابری، هیدرولوژی و محیط 
زیست، هیدرولوژی در کشــاورزی، هیدروژئولوژی، هیدرولوژی برف، 
هیدرولوژی و اقتصاد آب و هیدرولــوژی و آبخیزداری از محورهای این 
کنفرانس است. وی گفت: کلیه مقاالت پذیرفته شده این کنفرانس، در 
سایت ISC نمایه و مقاالت برتر در مجله هیدرولوژی ایران چاپ می شود. 

ســید نعیم امامی رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: راه اندازی نمایشــگاه دائمی در بغداد در ســفر نیمه 
اسفندماه ســال 95 هیئت تجاری اســتان متشــکل از تعدادی بازرگان، 
15 مدیر واحدهای تولیــدی و صنعتی و جمعی از مدیران دســتگاه های 
اجرایی مربوطه برای توسعه روابط تجاری این اســتان و تجار کشور عراق 
به بغداد، تصمیم گیری و مصوب شد و به زودی عملیاتی می شود. به گفته 
وی، تولیدکنندگان و بازرگانــان چهارمحالی از بازار های تخصصی و عمده 
فروشی شــهرهای بغداد، کربال و نجف دیدار  کردند و در جلسات متعدد با 
بازرگانان و تجار کشــور عراق زمینه های ســرمایه گذاری و نیاز بازار عراق 
شناسایی و تصمیم گیری شد. امامی افزود: بازرگانان استان در نشست های 
مشترک با اعضای اتاق دوستی ایران و عراق، بازار کشور عراق و زمینه های 

سرمایه گذاری برای ایجاد خطوط تولید در بغداد تفاهم و تصمیم گیری شد.

آغاز فراخوان دومین کنفرانس 
ملی هیدرولوژی ایران

نمایشگاه دائمی عرضه 
تولیدات چهارمحال در بغداد

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

با هنجارشکنان چهارشنبه سوری به 
شدت برخورد می شود

شهرستان

فیلم کوتاه انیمیشــن »تماشــاچی« به نویســندگی و 
کارگردانی محسن باقری دســتگردی به بخش مسابقه 
سومین جشــنواره   TMFF  انگلســتان راه یافت.  معاون 
فرهنگــی هنری حوزه هنــری چهارمحــال و بختیاری 
گفت:ایــن فیلم، انیمیشــن محصول مشــترک ایران و 
دانمارک اســت و تهیه کننــدگان آن لقمان قاســمی، 
VEST PRODUK�  محسن باقری دستگردی و شرکت 

TION  دانمارک است. قاسم اسماعیلی دهکردی افزود: 
این انیمیشن تصویر آدم های یک جامعه را نشان می دهد 
که تفاوت ها را نمی پذیرند و به دنبال نابودی این تفاوت ها 
هستند.  کارگردان فیلم تماشاچی نیز گفت: برای ساخت 
این فیلم از تکنیک »پی پر« استفاده شده است. محسن 
باقری دستگردی افزود: این جشنواره به صورت ماهیانه 
برگزار می شود و فیلم انیمیشن تماشاچی پذیرفته شده 
ماه مارس اســت که برگزیدگان این جشــنواره 31 ماه 
مارس معرفی خواهند شــد.  وی گفت: فیلم تماشاچی، 
پیش از این به جشــنواره فیلــم کوتاه فرانســه راه پیدا 
کرده بود و اکنون نیز به بخش مسابقه سومین جشنواره 
  The Monthly Film Festival  انگلســتان راه یافته 
است.  محســن باقری دســتگردی پیش از نیز با نوشته 
فیلم نامه های داستانی، موفق به کســب جوایز داخلی و 

بین المللی شده بود.

مــردم شهرســتان بروجن همانند ســایر مناطــق ایران 
با آیین ها و رســوم متنوعي به اســتقبال نوروز و آغاز بهار 
مي روند. آنچــه در ادامه آمده گفت و گــوی پایگاه خبري 
کالر با محمدحســین خرم، فرهنگي بازنشسته ۶3 ساله 
درباره آداب و رسوم مردم شهرستان بروجن در عید نوروز 

است.
با تشکر از وقتي که در اختیار ما قرار دادید، لطفا در 

ابتدا خودتان را معرفي کنید.
محمد حســین خرم ۶3 ســاله فرهنگي بازنشســته اهل 

بروجن هستم.
تاریخچه عید نوروز چیست؟

آنچه که از بزرگان ما باقي مانده و اعمال بسیار زیادي را در 
همین خصوص مي توانیم بشــماریم از گذشته هاي بسیار 

دور است.
از آداب و رسوم مردم بروجن در عید نوروز بگویید.

مردم بروجن به اندازه توانایي خــود در ایام نزدیک به عید 
نوروز براي عموم مردم چند نوع گندم و شاهدانه مخصوص 
که خودشــان مي کاشــتند تهیه کرده و پس از تفت دادن 
به عنوان عیدي به بچه ها مي دادنــد. برخی تخم مرغ هاي 
خاصي را انتخاب مي کردند و پــس از رنگ آمیزي عیدي 
مي دادند. یکي دیگر از این مراســم خانه تکاني است. مردم 
شهرســتان بروجن در آســتانه عید نوروز با خانه تکاني به 
اســتقبال عید نوروز مي روند؛ خانه تکاني یکي از مفاهیم 
بســیار عالي در نوروز و همراه با زیبایي و شادابي هاســت. 
دید و بازدید یکي از مراسمی اســت که مردم در ایام نوروز 
انجام مي دهند و با این کار اگــر کدورت هایي هم بین آنها 
وجود دارد با آغاز ســال جدید برطرف مي شود؛ این رسوم 
بسیار ارزشمند هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. در 
دید و بازدیدهاي ســال نو بزرگ ترها در اولویت قرار دارند. 
پیشــتر تمام خانــواده در خانه بزرگ ترهــا دور هم جمع 
مي شــدند و ســال نو را کنار هم تحویل مي کردند؛ تا روز 
سیزده به در )روز طبیعت( خانواده هایي که از هم دور بودند 

به دیدار هم مي رفتند و یکي از زیباترین تجلیات انساني در 
نوروز ایراني نمود پیدا مي کرد. از دیگر مراسم مردم بروجن 
در عید نوروز رفتن به آرامستان است؛ کساني که عزیزاني 
در دل خاک دارند به آرامستان ها و گلزار شهدا مي روند تا 
سال نو را در کنار گذشتگان خود تحویل کنند و عید نوروز 

را تبریک بگویند.
در عید نوروز مــردم به چه چیزي بیشــتر توجه 

مي کنند؟
در عید نــوروز بیشــتر پاکي و 
پاکیزگــي مورد توجــه مردم 
است؛ عالوه بر خانه تکاني لباس 
نو تهیــه مي کنند و نــوروز را 
جشن مي گیرند؛ فراهم ساختن 
زمینه هاي شــادي براي مردم 
در فرهنگ ایراني جایگاه بسیار 

باالیي دارد.
به نظر شما مهم ترین هدف 

عید نوروز چیست؟
عیدي دادن یکــي از مهم ترین 
هدف هاي عید نوروز اســت که 
اصوال افراد بي بضاعت و نیازمند 

را موردتوجه قرار مي دهد.
شاخص ترین آداب و رسوم 
مردم بروجن در زمان قدیم 

چه بود؟
  »قاشق زني« یکي از مراسمی اســت که در گذشته براي 
مطلع شــدن از وضعیت مردم انجام مي شــده اســت. در 
زمان هاي قدیم به طور ناشــناس به خانه ها در شــهرها و 
روســتاها مي رفتند تا بدانند وضعیت این خانواده ها چطور 

است و چه کمکي باید به آنها بشود.
مراسم قاشق زني در نهایت به نتیجه مثبت کمک کردن به 

افراد نیازمند ختم مي شد.

مردم بروجن بسیار بخشنده بودند؛ شــادي هاي خود را با 
یکدیگر تقسیم مي کردند و این تقســیم شادي ها در عید 

نوروز نمادی کلي پیدا مي کند.
فلسفه چهارشنبه سوري چیست؟

در شاهنامه، حکیم توس مي نویســد: »چهارشنبه سوري 
به این دلیل ایجاد شده که وقتي ســیاوش مورد تهمت و 
نامهربانــي پدر و نامــادري خود قرار مي گیــرد براي رفع 
تهمت حاضر مي شود از داالن بسیار طوالني آتش بگذرد.« 
مردم به این دلیل که روشــنایي بر تاریکي، محبت بر ظلم 
و ســتم و پاکیزگي بر ناپاکي پیروز شــد این روز را جشن 

مي گیرند.
فلسفه سیزده به در چیست؟

مردم پس از انجام 12  روز برگزاري جشن هاي سال نو، روز 
سیزدهم را در دل طبیعت مي گذرانند.

  آنان در این روز که  پایان  دوره  نوروزي  تلقي  مي  شــود، در 
دشت  و بیابان  و در فضاي  سبز بهاري  گرد هم مي  آیند و به  

شادي  مي پردازند.
آنها در این روز گندم هایي  که  براي  سفره  هفت  سین  آماده 
کرده اند با خود به  صحرا مي  برند و با انداختن  آن  در جوي  و 

رود و بیرون  از خانه  دوره نوروز را به پایان مي رسانند.

پویانمایی »تماشاچی«  از شهرکرد 
به جشنواره فیلم انگلیس رسید

آداب و رسوم نوروز در بام ایران؛

از رنگ آمیزي تخم مرغ تا مراسم قاشق زني

فراهم ساختن 
زمینه هاي

 شادي
 براي مردم در 

فرهنگ ایراني 
جایگاه

 بسیار باالیي
 دارد
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مفاد آرا
12/141 آگهی موضوع مــاده ۳ قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی بخش  14 
ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانــه 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 شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 1818 مورخ 94/12/24 آقای محمد هاشم پرنده  فرزند علی  
بشماره کالســه 0۳47 و به شماره شناســنامه 8086 صادره به شماره ملی 
1142۳0۵7۵9 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
297/4۳ مترمربع 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 
کالســه 0۳46 و به شماره شناســنامه 11۳0042۳40 صادره به شماره ملی 
11۳0042۳40 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
297/4۳ مترمربع 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 مورخ 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 مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
به مســاحت ۳07/40 مترمربع مفروز ومجزی شده 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 کالسه 1126 و به شماره شناســنامه 14121 صادره به شماره ملی 
1140۵14۵98 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به 
مســاحت 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:

۵- رای شــماره 2184 مورخ 9۵/08/2۵ خانم مهری السادات مجیدی  فرزند 
سید عطاء  بشماره کالســه 4640 و به شماره شناســنامه 241۵ صادره به 
شماره ملی 1141261286 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 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 سند 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 زهره پیمانی  فرزند غالمرضا   
بشماره کالســه 091۵ و به شــماره شناســنامه 472 صادره به شماره ملی 
1141146797 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 
118/84 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳۳97 فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در فروشان 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 ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 
118/84 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳۳97 فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع در فروشان 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 مساحت 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 
ورنوســفادرانی  فرزند احمد  بشماره کالســه 1۳40 و به شماره شناسنامه 
20۳29 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140202847 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 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 مورخ 9۵/09/۳0 خانم عفت طاهــری فرزند عباس  
بشماره کالســه 12۵6 و به شــماره شناســنامه 28 صادره به شماره ملی 
6609۵67۵7۳ نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 10۵/76 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 400 دفتر 18امالک   

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

11-رای شــماره 4092 مــورخ 9۵/09/۳0 آقای 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 مساحت 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 محمد پیمانی فرزند مرتضی 
بشماره کالســه 0274 و به شــماره شناســنامه 289 صادره به شماره ملی 
1141669218 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
1۵4/20 مترمربع 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 مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه  
 به مســاحت 1۵4/20 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 18۳۳ فرعی
  مجزی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل

  ســند 42718 مــورخ 82/0۵/28 دفترخانــه 46   مالحظه و محــرز گردیده 
است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
14- رای شــماره ۵677 مورخ 9۵/10/۳0 آقای محمد 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 
سکه 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 شماره ۳968 مورخ 9۵/09/28 آقای محمود لطفی فروشانی فرزند 

غالمرضا بشماره کالســه 0۵44 و به شماره شناســنامه ۳2702 صادره به 
شماره ملی 12822۵۳0۵0 نسبت به ۳ دانگ مشــاع از ششدانگ 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 62727 مورخ 67/0۳/14 دفترخانه 6۳ مالحظه و محرز 

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

16-  رای شــماره ۳967 مــورخ 9۵/09/28 خانــم ســهیال وطــن خــواه 
ورنوسفادرانی فرزند عبدالحسین  بشماره کالسه 10۳۳ و به شماره شناسنامه 
11۳0219968 صادره به شماره ملی 11۳0219968 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 212/77 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 41۵ فرعی مجــزی از 107  اصلی واقع صحــرای بابا فضلگاه 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 شهر شامل سند 

۳9980 مورخ 60/08/17 دفترخانه 6۳ مالحظه و محرز 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 
مساحت 1۳0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1۳2۳ فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 12662 
مورخ 87/08/2۳ و ســند 1۳0970 مورخ 89/08/1۳ و ســند 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 کالسه 0887 و به شماره شناسنامه 66 صادره به شماره ملی 
1290821۵26 نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ 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 149۵8 

مورخ 9۳/0۵/16 دفترخانه ۳۳7  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره ۳9۵1 مــورخ 9۵/09/28 خانــم زهــره بهرامیــان رنانی  
فرزند رضا بشماره کالســه 08۵2 و به شماره شناســنامه 12۳۵7 صادره 
 به شــماره ملی 128۳2۳۳۵۵1 نســبت به ۳ دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب

 کارگاه  به مساحت ۳21/28 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 10 فرعی 
مجزی از 1۳۳  اصلــی واقع در  قلعه امیریه  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 126۳6 مورخ 9۵/02/01 دفترخانه 2۵8  مالحظه و محرز 

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

22- رای شماره ۳980 مورخ 9۵/09/29 خانم اعظم حیدری فروشانی فرزند 
محمدرضا بشماره کالسه 670۳ و به شــماره شناسنامه ۳2۵7 صادره از به 
شماره ملی 1141۳0۳۳02 نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۵69 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 6۳1 فرعی مجزی از 
72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
1۳86۳7 مــورخ 9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و ســند 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:

2۳- رای شــماره ۳979 مورخ 9۵/09/29 آقای نظرعلی حاجیان فروشــانی 
فرزند محمد بشــماره کالسه 6702 و به شماره شناســنامه 12 صادره از به 
شماره ملی 1141۵07171 نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۵69 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 6۳1 فرعی مجزی از 
72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
1۳86۳7 مــورخ 9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و ســند 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 شماره ۳981 مورخ 9۵/09/29 خانم زهرا حاجیان فروشانی فرزند 
حسن بشماره کالسه 6704 و به شماره شناسنامه 7۳8 صادره از به شماره 
ملی 128۳601842 نسبت به 2 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 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 فروشانی فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 0۵96 و به شماره شناسنامه 11۳00۳6081 صادره 
از به شماره ملی 11۳00۳6081 نسبت 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 فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
1۳86۳7 مــورخ 9۳/12/24 دفترخانه 6۳ و ســند 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:

26- رای شماره 411۳ مورخ 9۵/09/۳0 آقای نعمت اله رحمتی اندانی فرزند 
غالمعلی بشماره کالســه ۳2۵0 و به شماره شناســنامه ۳۵201 صادره به 
شماره ملی 1282279416 نسبت به ۵ دانگ مشــاع از ششدانگ 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 دفترخانــه 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 اسماعیل  
بشماره کالسه 12۵9 و به شماره شناســنامه 1۳4۵0 صادره به شماره ملی 
1140۵10681 نســبت به 1 دانگ مشــاع 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 
سند 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 سند 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 شــماره 217۵ مورخ 9۵/08/2۵ خانم سلیمه عمویی خوزانی فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 09۳۵ و به شــماره 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 شــماره 2176 مورخ 9۵/08/2۵ آقای حسین کریمی خوزانی فرزند 
حبیب  بشماره کالسه 09۳4 و به شــماره شناسنامه 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 مجزی از 82  اصلی 
واقع در سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

1۳۳6۳6 مورخ 90/11/24 دفترخانه 6۳ مالحظه و محرز 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 شــماره شناسنامه 1800 صادره به شماره 
ملی 11412887۵۳ نسبت به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ 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  بشماره کالسه 0474 و به شــماره شناسنامه 2۵60 صادره به 
شماره ملی 11411942۵2 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه  به مســاحت 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:

۳2- رای شماره 4060 مورخ 9۵/09/۳0 خانم فرزانه پریشانی فروشانی فرزند 
اسداهلل  بشماره کالسه 047۳ و به شــماره 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 شده 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 شــماره شناسنامه 29۵1 صادره به شماره 
ملی 11422۵770۳ نسبت به 1 دانگ مشــاع از  ششدانگ 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 شــماره 0۵00 مورخ 94/01/29 آقای محمد حســین شیخ سجادیه 
فرزند علی  بشــماره کالســه ۳4۳8 و به شماره شناســنامه 766 صادره به 
شماره ملی 128۵400۳۳1 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۵00/۳0 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 20 فرعی مجزی از 141 اصلی 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 کالسه 0۳89 و به شماره شناســنامه 1488۵ صادره به شماره ملی 
1140۵222۳1 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت ۳79 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 11۳ فرعی مجــزی از 69 و 70  اصلی واقع در 
خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 127 دفتر 
142 و صفحه 62 دفتر ۳49 ســند 106996 مورخ 7/07/27 و ســند 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 شــماره 278۳ مورخ 94/02/28 آقای محمدرضا پریشــانی  فرزند 
زین العابدین  بشماره کالسه ۵۳70 و به شــماره 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 سعیدی فرزند جعفر   
بشماره کالســه ۳466 و به شــماره شناســنامه 297 صادره به شماره ملی 
114100461۵ نسبت به 4/۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
242/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 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 صفحه 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 شماره ملی 
1141647222 نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
242/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 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 صفحه 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 آقــای محمدرضا زهتابی خوزانی  
فرزند حسین  بشماره کالســه 0406 و به شماره شناســنامه 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 مورخ 94/02/۳1 خانم زهرا کارگر  فرزند حســین  
بشماره کالسه 24۵9 و به شــماره شناســنامه ۳04 صادره خمینی شهر به 
شماره 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 ششدانگ 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 شامل 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 آقای 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 شده 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 مورخ 9۵/09/29 آقای خانلر ایســپره فرزند بایرام  
بشماره کالسه 0477 و به شماره شناسنامه 69۳ صادره چادگان  به شماره 
ملی ۵7۵9466917 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 1۵6/14 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 6۳2 فرعی از 99  اصلی واقع در  جوی 

آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی سند 
60640 مورخ 66/06/17 دفترخانه 6۳ دفتر 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 شده 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 ثبت در صفحه 478 دفتر ۵9۵ امــالک  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4۵- رای شــماره 40۵0 مورخ 9۵/09/۳0 آقای حســن فخاری فرزند محمد  
بشماره کالســه 0777 و به شماره شناســنامه 7460 صادره به شماره ملی 
1142299۵11 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 1۵4 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 98  اصلی واقع در اسفریز  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 نسبت 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 شهر شامل ثبت در صفحه 49۳ دفتر 10۳ 

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

47- رای شماره 4070 مورخ 9۵/09/۳0 خانم فاطمه شیروی خوزانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 07۳۵ و به شماره شناسنامه 79 صادره به شماره ملی 
12892۵7094 نسبت 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 شهر 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 هاجــر حاجی حیدری  فرزند 
عبداهلل  بشــماره کالســه 1177 و به شماره شناســنامه 226 صادره شماره 
ملی 1140929208 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 
214/94 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1۳4 فرعــی 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 ســند 88994 مورخ 70/10/09 دفترخانــه 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 شهر 
مع الواسطه از مالک رسمی شکراهلل کاکایی و رحمت اله کاکایی ثبت در صفحه 
۳19 و ۳2۵ دفتــر 241 و صفحه 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 بشماره کالسه 08۳۵ و به شــماره شناسنامه 11۳0۳8226۵ 
صادره به شــماره ملی 11۳0۳8226۵ نســبت 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 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی شــکراهلل کاکایی و رحمت اله کاکایی ثبت در 
صفحه ۳19 و ۳2۵ دفتر 241 و صفحه های ۳22 و ۳2 دفتر 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 نسبت 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 شهر 

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 شهر 

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 شــامل سند 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 نسبت 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 شــهر شامل سند 217080 مورخ 

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

۵۵-  رای شــماره ۵249 مورخ 9۵/04/۳1 آقای زین العابدیــن زمانی فرزند 
نوروزعلی بشماره 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 شــده از پالک 1079  فرعی از 107  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 8۵ دفتر 

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

۵6- رای شــماره 4010 مورخ 9۵/09/29 آقای عبدالرحمن محمدی شــمس 
آبادی فرزند قربانعلی  بشــماره کالسه 0۵61 و به شــماره 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 شــهر شامل 
وکالتنامه 18142 مورخ 9۵/06/08 دفترخانه ســند 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 
عبدالحســین  بشماره کالســه 1294 و به شــماره شناســنامه ۳77 صادره 
 خمینی شهر به شــماره ملی 114099۵0۵7 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 274/9۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2۳67  فرعی از 87  
اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
 ســند 1۵077 مــورخ 9۵/10/11 دفترخانــه 297  مالحظه و محــرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۵8- رای شــماره 66۵7 مورخ 9۵/0۵/2۳ آقای سید محمد مهدی حسین زاده 
ورنوسفادرانی فرزند سید هاشم  بشماره کالسه ۵۵99 و به شماره شناسنامه 
 ۳26۵ صادره به شــماره ملــی 114126977۵ نســبت به 4 دانگ مشــاع از

 ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 178/86 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 60۳  فرعــی از 117  اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 188 دفتر ۳۳4 امالک  مالحظه و محرز گردیده 

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 مرضیه حاجی هاشــمی 
ورنوسفادرانی فرزند عبدالخالق  بشماره کالسه 5598 و به شماره شناسنامه 
12833 صادره به شــماره ملی 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 شهر 
شــامل ثبت در صفحه 188 دفتر 334 امالک ســند 60695 مورخ 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 
عبدالرسول  بشماره کالســه 0716 و به شماره شناســنامه 1130095290 
صادره به شــماره ملی 1130095290 نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 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 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 مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
 170/44 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 462  فرعــی از 111  اصلی

 واقــع در صحرای نخــود جاری انــدان بخش 14حــوزه ثبت ملــک 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 
شماره ملی 1141327112 نسبت به 1دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 170/44 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 462  فرعی از 111  
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل وکالتنامه 10253 مورخ 92/12/26   مالحظه 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 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 شهر شامل ثبت 

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

64- رای شماره 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 کالســه 1428 و به شماره شناســنامه 2168 صادره به شماره ملی 
1141157462  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 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 مجید یزدانی خوزانی  فرزند 
عبدالرسول  بشماره کالسه 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 شــده از پالک 1378   فرعی از 
85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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 عبدالرسول یزدانی خوزانی  
فرزند امیرآقا  بشماره کالسه 2012 و به شــماره شناسنامه 372 صادره به 
شماره ملی 1141598272  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 237/39 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1378   فرعی از 
85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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 ابوطالبی خوزانی  فرزند 
محمود  بشماره کالسه 2014 و به شماره شناسنامه 1130179494 صادره 
به شماره ملی 1130179494  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 237/39 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1378   فرعی از 
85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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 شــماره 5361 مورخ 95/10/28 آقای روح الــه قورچانی خوزانی  
فرزند بخشعلی  بشماره کالسه 01000 و به شماره شناسنامه 3304 صادره 
به شــماره ملی 1141235730  نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان تجاری 
و مسکونی به مســاحت 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 صفحه 41 و 477 دفاتر 459 و 567 امالک  مالحظه 

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

70- رای شــماره 5344 مورخ 95/10/28 آقای خیــراهلل بیاتی کمیتکی فرزند 
عباس  بشماره کالسه 1090 و به شماره شناسنامه 1358 صادره به شماره 
ملی 5759376934  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/5 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1059   فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 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 ششدانگ 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 شماره شناسنامه 65 صادره به شماره ملی 
1142201821  نسبت 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 صفحــه 203 دفتر 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 خانم 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 پالک 250   فرعی از 85  اصلی واقع در 
خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 217383 مورخ 
92/03/08 دفترخانه 72 وکالتنامه 223736 مورخ 93/04/25 دفترخانه 73 و 
 وکالتنامه 233391 مــورخ 95/10/04 دفترخانه 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 شماره ملی 
1141612631  نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 250   فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 217383 مورخ 92/03/08 
دفترخانه 72 وکالتنامه 223736 مــورخ 93/04/25 دفترخانه 73 و وکالتنامه 

233391 مورخ 95/10/04 دفترخانه 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 شماره ملی 
1141612631  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
160/93 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 543   فرعی از 84  اصلی واقع 
در صحرای فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 35929 
مورخ 90/08/26 دفترخانه 139 و مع الواســطه از مالک رســمی محمد نصر 
اصفهانی ســند 40375 مورخ 91/08/18 دفترخانــه 139   مالحظه و محرز 

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

77- رای شــماره 5085 مــورخ 95/10/22 خانم 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 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 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 الواسطه 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 زهرا داورپناه فرزند محمود  
بشماره کالســه 0861 و به شــماره شناســنامه 11 صادره به شماره ملی 
1141050250  نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 118/52 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 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 کالسه 0978 و به شماره شناســنامه 24158 صادره به شماره ملی 
1140233181  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 26/17 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 12031   فرعی از 170  اصلی واقع در اراضی 
دشت الدر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 688 
دفتر 281 امالک و ســند وکالتنامه 17211 مــورخ 95/10/05 دفترخانه 276   

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

80- رای شماره 5159 مورخ 95/04/30 آقای رحمن ماندگاری اندانی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0145 و به شــماره شناسنامه 9 صادره به شماره ملی 
1141453134  نسبت 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 شــامل 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  نسبت 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 شهر شامل ثبت در صفحه 379 دفتر 215 

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

82- رای شماره 8222 مورخ 95/06/29 خانم زهره پیمانی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 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 شده از پالک 16/1   فرعی از 77  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 191502 مورخ 88/06/04 

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

83- رای شــماره 8223 مورخ 95/06/29 آقای محمد مهــدی پیمانی  فرزند 
صفرعلی  بشماره کالسه 2462 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره 
ملی 1141675641  نســبت به 3/6 دانگ مشاع 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 شامل ســند 191502 مورخ 

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

84- رای شــماره 5158 مــورخ 95/10/23 آقای فضل اهلل عابــدی خوزانی  
فرزند حسین  بشماره کالسه 0857 و به شــماره شناسنامه 11479 صادره 
به شــماره ملی 1140367803  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به 
مساحت 196/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده 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 سند 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 مورخ 95/10/23 خانم زهرا خانــی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0856 و به شماره شناســنامه 12958 صادره به شماره ملی 
1140505769  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مســاحت 202/5 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 123/1 فرعی از 85  
اصلی واقع در دهکده خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
سند 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 شده از پالک 123/1 فرعی از 85  
اصلی واقع در دهکده خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
سند 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 شهر شامل ســند 101085 و 101086 و 101084 
 دفترخانه 46 که از ســند 101084 مــورخ 94/06/04 مقدار 21 حبه و شــش

  دوم حبــه به 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 مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
287/70 مترمربع مفروز ومجزی شده 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 شماره 4091 مورخ 95/09/30 خانم طاهره سلیمی ورنوسفادرانی  
فرزندمحمود  بشماره کالســه 0496 و به شماره شناســنامه 54 صادره به 
شماره ملی 1141002183  نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 287/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 10 فرعی از 122  
اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 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  ششدانگ 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 خانم آزاده کریمی خوزانی  فرزند 
عبداهلل  بشماره کالسه 1326 و به شماره شناسنامه 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 مســاحت 155/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 306 فرعی از 82  
اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 47 دفتر 387  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شــماره 5077 مــورخ 95/10/22 آقای قدرت الــه نعلبندیان  فرزند 
نوروزعلی  بشماره کالســه 0297 و به شماره شناســنامه 10892 صادره 
به شماره ملی 1140361899  نسبت به ششــدانگ دوباب مغازه و انباری به 
مساحت 234/88 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 142 فرعی از 114  
اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 58 دفتر 591 امالک  مالحظه و محرز 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 شماره 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  نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تحتانی تجاری و 
فوقانی مسکونی به مساحت 86/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 727 
فرعی از 99  اصلی 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 کالســه 1125 و به شماره شناســنامه 2233 صادره به شماره ملی 
1818153653  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/14 مترمربع 
مفروز ومجزی شده 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 شماره 5230 مورخ 95/10/26 خانم جمیله پیمانی فروشانی  فرزند 
محمدحسین  بشماره کالسه 2297 و به شماره شناسنامه 1 صادره به شماره 
ملی 1141532158  نســبت به 2 دانگ مشــاع 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 الواسطه 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  بشــماره کالسه 2271 و به شماره شناســنامه 159 صادره به 
شماره ملی 1141550997  نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت 35/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 498 فرعی از 72  
 اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از
  مالــک رســمی حیدرعلــی و رجبعلی زمانــی  مالحظــه و محــرز 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 مشــاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
35/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 498 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه 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 شماره 5136 مورخ 95/10/23 خانم نیر شــایان ورنوسفادرانی 
فرزند قدرت اهلل بشماره کالسه 0250 و به شماره شناسنامه 21494 صادره 
به شماره 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 هاشمی  فرزند 
محمدعلی بشماره 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 شده از پالک 3 الی 9 
و 12 و 13 فرعــی از 158  اصلی واقع بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری 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 کالســه 0295 و به شماره شناســنامه 2687 صادره به شماره ملی 
1141335867  نسبت به ششدانگ 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  دفترخانه 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 شــماره شناسنامه 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 شــماره 5382 مورخ 95/10/28 آقای مرتضــی 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 شــهر شــامل 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 کالســه 0908 و به شماره شناســنامه 1500 صادره به شماره ملی 
62193223556  نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه نان فانتزی و مغازه به 
مســاحت 230/26 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 338 و 335 فرعی 
از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 128423 مورخ 88/06/25 دفترخانه 63 و سند 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 محمدرضا هارونی  فرزند 
خدابخش  بشماره کالسه 0964 و به شماره شناسنامه 1289 صادره به شماره 
ملی 5759376217  نسبت به ششدانگ 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 شــامل 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 احمدرضا 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 شده 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 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/42 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 256 فرعی از 116  اصلــی واقع در صحرای پا 
گودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 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 ششدانگ 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 کالســه 0319 و به شماره شناســنامه 1130169741 
صادره به شــماره ملی 1130169741  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 163/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1566 فرعی از 107  
اصلی واقع در صحــرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 71328 مورخ 94/06/25 دفترخانه 38 ثبت در صفحه 145 دفتر 65   

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

112- رای شــماره 5185 مورخ 95/10/25 خانم فاطمه عســگری فروشانی 
فرزند رضا  بشــماره کالسه 0682 و به شماره شناســنامه 2252 صادره به 
شماره ملی 1141158302  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 72/5 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 3395 فرعــی از 72  اصلی واقع در 
فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 293 و 

296  دفتر 618 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

113- رای شماره 5664 مورخ 95/10/29 آقای قاسم مهرابی سورانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1097 و به شــماره شناسنامه 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 شهر شامل ثبت در صفحه 381 دفتر 65 

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

114- رای شماره 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 شــماره 0415 مورخ 95/07/24 خانم سکینه رحمتی اندانی  فرزند 
عباس  بشماره کالسه 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 شده از پالک 1624 و 1625 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 37324 مورخ 
84/03/01 دفترخانه 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 شناسنامه 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 
سکه 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  بشماره کالسه 0972 و به شــماره شناسنامه 1796 صادره به 
شماره 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 
شهر شامل ثبت در صفحه 634 دفتر 578 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
119- رای شــماره 6749 مورخ 95/11/29 آقای امیر محمــد خانی خوزانی  
فرزند خدارحم  بشماره کالسه 0003 و به شماره شناسنامه 8964 صادره به 
شماره 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 
شهر شامل ثبت در صفحه 406 دفتر 580 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
120- رای شــماره 6748 مورخ 95/11/29 خانم زهــرا خانی  فرزند عزیزاله  
بشماره کالســه 0688 و به شماره شناســنامه 1191 صادره به شماره ملی 
1141134217  نســبت به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مســاحت 145/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 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 مالحظه 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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پیشنهاد سردبیر:10
نقش زنان در ترغیب خانواده ها برای خرید کاالی ایرانی بر اساس مصوبه کمیسیون قضائی مجلس؛

مجازات اعدام حاملین مواد مخدر 
حذف می شود

سخنگوی کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس شــورای اسالمی 
گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، مجازات اعدام حاملین مواد 
مخدر برای کســانی که پیش از این محکوم به اعدام شــده بودند 

حذف خواهد شد.
حســن نوروزی اظهار کرد: پیــش از این در کمیســیون قضائی و 
حقوقی مجلس مقرر شــده بود که حمل مواد مخدر در صورتی که 
باندی و مســلح نبوده و متهم بیش از 15 سال حبس نداشته باشد، 
مشمول حکم اعدام نمی شــود. در همین رابطه در کمیسیون یک 
تبصره به این حکم اضافه شد که بر اساس آن کسانی که در جرایم 
مواد مخدر 5 و 10 سال زندان دریافت می کنند، تخفیف نخواهند 
داشت. وی افزود: به موجب تبصره دیگری که در کمیسیون قضائی 
و حقوقی مصوب شد، این قانون عطف به ماسبق می شود و کسانی 
که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شــده بودند 
درصورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند مشمول 
مجازات جایگزین اعدام خواهند شــد. همچنین در مصوبه دیگری 
مقرر شد کسانی که نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده 
بودند، در صورتی که قانون جدید برای آنها مزیت بیشــتری داشته 

باشد، می توانند از احکام آن استفاده کنند.
سخنگوی کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: درباره اینکه هرکس نسبت به تولید، توزیع،  فروش 
و ساخت مواد مخدر اقدام می کند، آیا حکم اعدام دریافت می کند 
یا خیر، دو نظر در کمیســیون وجود دارد که عــده ای موافق حکم 
اعدام برای این افراد و عده ای مخالف آن هســتند؛ لذا بررســی و 
تصمیم گیری درباره این موضوع به جلسه آینده کمیسیون موکول 

شد.

اخبار 

اخبار کوتاه 

برخورد قاطعانه پلیس با باندهای موادمخدر 
در فضای سایبر

اختالف خانوادگی، عامل قتل قهرمان 
اصفهانی پرورش اندام بود

 بررسی طرح اعزام شبه کاروانی 
زائران اربعین

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، با اشاره به فعالیت برخی از باند ها 
در شبکه های اجتماعی و ســوق دادن جوانان به ســمت مواد مخدر،گفت: پلیس 
همچون گذشته در این عرصه حضور فعال دارد و ضمن شناسایی این باندها، با آنها 

قاطعانه برخورد می کند.
سردار محمد مســعود زاهدیان، به کنترل و نظارت فرزندان از سوی خانواده ها به 
هنگام حضور در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی تاکید کرد و افزود: پلیس 
باتوجه به وظایف خــود، با حضور در همــه عرصه ها و تالش بــرای امنیت پایدار، 

ماموریت های خود را به نحو احسن انجام می دهد.
وی همچنین بر لزوم آموزش مهارت های زندگی به افراد جامعه در امر پیشــگیری 
از اعتیاد تاکید کرد و گفت: ســازمان ها، مراکز آموزشی و رسانه ها بخصوص صدا و 
ســیما، با ارائه تولیدات فرهنگی و برنامه های متنوع می توانند در این راستا نقش 
آفرینی کنند. سردار زاهدیان مواد مخدر را تهدیدی دانست که جوانان و خانواده ها را 
مورد هدف قرار می دهد. وی تاکید کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، در راستای 
وظایف قانونی و شرعی خود در امر سالم ســازی و برخورد با عوامل توزیع و شیوع 
مواد مخدر در سطح جامعه تالش کرده و با برخورد قاطع با این عناصر، محیطی امن 

برای خانواده ها در تعطیالت نوروز فراهم می کند.
زاهدیان بــه طرح جمع آوری معتادان متجاهر اشــاره کرد و گفــت: جمع آوری و 
پاکســازی نقاط آلوده از لوث معتادان متجاهر که آسایش مردم را به خطر انداخته، 
یکی از اولویت های اصلی پلیس مبارزه با موادمخدر است. معتادان جمع آوری شده 

جهت درمان، به مراکز درمانی دستگاه های ذی ربط تحویل داده خواهند شد.

پدرزن قهرمان بدنســازی کشور اعتراف 
کرد به دلیل اینکه مقتول دخترش را هر 
شب کتک می زد، او را به قتل رسانده است. 
ورزشکاران باشگاه بدنسازی در غرب شهر 
اصفهان در تماس با پلیس، از قتل یکی از 
ورزشکاران با ضربات چاقوی فردی دیگر 
خبر دادند. بالفاصله مامــوران پلیس در 
محل حاضر شده و تحقیقات خود را آغاز 

کردند. در بررسی های اولیه مشخص شد مقتول محســن مکتوبیان، یکی از قهرمانان 
پرورش اندام ایران است که به علت اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده است. با اعالم موضوع 
به تیم های پلیس آگاهی تحقیقات جنایی، قاتل در محل قتل، شناســایی و دســتگیر 
شد. در تحقیقات اولیه مشخص شد عامل جنایت پدرزن مقتول است که با ضربه چاقو 
دامادش را به قتل رسانده است. مرد میانسال در تحقیقات اولیه در مورد انگیزه خود از قتل 
قهرمان بدنسازی کشور گفت: »محسن دامادم هر شب وقتی به خانه می آمد، همسرش را 
کتک می زد. چندی قبل از طریق دخترم متوجه شدم که دست بزن دارد و دخترم را زیر 
مشت و لگد می گیرد. امروز برای صحبت با او و اعتراض به این رفتارش به باشگاه آمدم؛ 
اما پس از شنیدن حرف هایم سیلی محکمی به من زد و با من درگیر شد. هیچ راه دفاعی 
نداشتم؛ به همین خاطر چاقویی که همراهم بود را درآورده و برای ترساندن او ضربه ای به 
سمتش زدم که چاقو وارد قلبش شــد و جانش را از دست داد.« همچنین با دستور مقام 

قضائی، قاتل برای انجام تحقیقات بیشتر بازداشت شد.

در نخستین جلسه کمیته اعزام اربعین درخصوص برنامه ریزی سفر زائران اربعین سال 
آتی، طرح اعزام شبه کاروانی زائران اربعین حسینی)ع( مورد بررسی قرار گرفت.

حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت، در جلســه ای که با حضور مسئوالن 
و نمایندگان دســتگاه های همکار در امر اعزام زائران اربعین برگزار شد، گفت: سامانه 
ســماح که به عنوان ابزاری برای بهره برداری از همه کمیته های ستاد مرکزی اربعین 

طراحی شد، در سال جاری با 16 قابلیت توسعه یافت.
سرپرست سازمان حج و زیارت در این جلسه، بررســی طرح اعزام شبه کاروانی زائران 
اربعین را یکی از موضوعات مورد نظر ســتاد مرکزی اربعین درخصوص مراسم اربعین 
ســال آتی بر شــمرد و عنوان کرد: اجرای این طرح ملزوماتی دارد که همکاری دیگر 
مجموعه ها را نیز می طلبد.  محمدی در سخنانش سماح را شبکه ارتباط زائران با بیش 
از 2400 دفتر زیارتی که کار ثبت نام زائران اربعیــن را انجام می دهند، توصیف کرد و 
گفت: اگر قرار باشد نظمی در اعزام ها شکل گیرد، باید مدیریت متمرکزی در ثبت نام و 

اعزام زائران وجود داشته باشد.
سرپرست ســازمان حج و زیارت، دریافت وجوه ارزی زائران اربعین به صورت ریالی در 
سامانه سماح، ارتباط بر خط با بانک اطالعاتی ثبت احوال و امکان دریافت گزارش های 

مدیریتی برای همه کمیته ها را از نکات برجسته در توسعه سامانه سماح برشمرد.
محسن نظافتی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت نیز در این جلسه گفت: در جلسه 
ستاد مرکزی اربعین عنوان شده که اعزام های شــبه کاروانی در اربعین 96 در برنامه 
وجود داشته باشد؛ در اربعین گذشته نیز درصدی از زائران در قالب کاروان های نور به 

عتبات اعزام شده اند. 

با مسئوالن

رییس ســازمان عقیدتی سیاســی ناجا به حضور 95هزار 
نفری کارکنان نیروی انتظامــی در طرح حفظ قرآن کریم 
اشــاره کرد و افزود: تاکنون 52 هزار نفــر از خانواده بزرگ 
نیروی انتظامی، حافــظ حداقل یک جــزء از قرآن کریم 

هستند.
حجت االســالم و المســلمین ابوتراب بهرامی در همایش 
تجلیل از چهره هــای قرآنی فرماندهی انتظامی اســتان 
خوزســتان، طی ســخنانی بیان داشــت: نیروی انتظامی 
ســازمان برتر قرآنی در کل کشور اســت و این موفقیت به 
برکت فعالیت های قرآنی آحــاد کارکنان و در صحنه بودن 

فرماندهان آن نیروست.
این مقام مسئول، به حضور 95 هزار نفری کارکنان نیروی 
انتظامــی در طرح حفظ قرآن کریم اشــاره کــرد و افزود: 
تاکنون 52 هزار نفــر از خانواده بزرگ نیــروی انتظامی، 

حافظ حداقل یک جزء از قرآن کریم هستند.
رییس عقیدتی سیاسی ناجا، در ادامه تاکید کرد: با توجه به 
ماموریت ها و مســئولیت های خطیر نیروی انتظامی، قرار 
گرفتن در پناه قرآن، ضروری ترین مســئله است؛ چرا که 
به تعبیر حضرت علی)ع(، قرآن حافظ و نگهبان آنانی است 

که در این پناهگاه قرار گرفته اند.
حجت االســالم بهرامی با اشــاره به اینکــه کارکنان ناجا 
باید به مســائل قرآنی بســیار پایبند باشــند، خاطرنشان 
کرد: در دنیای پر آشوبی که اســتکبار برای جهان رقم زده 
و با تمام امکانات، به جنگ با اســالم، قرآن و نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران آمده، هر خانــواده ای که در پناه 
 قرآن قرار گیــرد از تهاجمات فرهنگی اســتکبار در امان

 است.
در پایان این همایش، از حافظان قــرآن کریم و تعدادی از 
فرماندهان و مدیران برتر قرآنی خوزستان، با اهدای هدیه 

و لوح، تقدیر شد.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا اعالم کرد:

حضور 95 هزار نفری کارکنان نیروی انتظامی در طرح حفظ قرآن کریم

 معــاون رییس جمهــوری در امور زنــان و خانــواده گفت: 
زنان ایران اســالمی به ویژه مادران، در ترغیب و روی آوردن 
خانواده ها به خرید کاالی ایرانی نقش اساسی دارند که البته به 

اینها بها داده نمی شود.
شــهیندخت موالوردی در همایش نقش آفرینی زنان گروه 
صنعتی ایران خودرو در اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدارافزود: 
نقش زنان در اقتصاد مقاومتی بســیار موثر است و باید به باور 
و اعتقاد عمومی تبدیل شــود. وی به برخــی از رویدادها در 
روزهای پایانی سال اشــاره کرد و ادامه داد: این روزها از جمله 
روزهای پایانی دولت یازدهم است و در ارزیابی عملکرد دولت 

باید این واقعیت را مدنظر قرار دهیم که دولت ها در دوره اول، 
ریل گذاری کرده و طی دوره دوم، مســیر حرکت مشخصی را 

دنبال می کنند.
موالوری اضافه کرد: دولت در حــوزه زنان نیز این ریل گذاری 
را انجام داده و مسیر حرکت، مشخص شده است و امیدواریم 

بتوانیم حرکت های خودمان را به خوبی انجام دهیم.
وی اضافه کرد: با پایان سال که نام اقتصاد مقاومتی داشت نباید 
فکر کنیم دوران آن ســال و اقتصاد مقاومتی به پایان رسیده 
اســت؛ بلکه سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شد و 
اکنون به صورت ویژه در دستور کار است؛ ضمن اینکه اقتصاد 
ایران از آغاز سال 95 نسبت به اکنون مقاومتی تر شده است. 
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانــواده گفت:  البته 
سیاست ها فقط مربوط به دولت نیست و همه ارکان نظام باید 
به این موضوع توجه کنند. نباید انتظار داشت فقط دولت این 
سیاست ها را محقق کند؛ بلکه همه باید پاسخگو باشند. وی 
ادامه داد: اقتصاد کشــورمان، بیماری مزمنی دارد که یکسال 
برای درمان آنها کم اســت و همه باید در رفع مشکالت حوزه 
اقتصاد تالش کنند. موالوردی ابراز امیــدواری کرد که زنان 
با دسترسی به تکنولوژی نوین و اســتفاده از توانمندی های 

خود،تالش جدی برای خروج از رکود اقتصادی انجام دهند.

موالوردی مطرح کرد: 

نقش زنان در ترغیب خانواده ها برای خرید کاالی ایرانی 

قبول داریم که باالخره خودرو هم خراب می شود اما موضوعی 
که باعث دلگرمی مســافران با خودروهای شــخصی می شود، 
خدمات پس از فروش آن است. یکی از این خدمات همان حوزه 
امداد خودروهاست؛ ماشــین هایی که قرار است به خودروهای 
درراه مانده و خراب شده کمک کنند. خودرویی که ناگهان خراب 
می شود و راننده و سرنشینان را در وســط راه می گذارد، نیاز به 
کمک دارد. قطع یقین همه از مکانیک خودرو سردرنمی آورند. 
راننده ماشــین در راه مانده اگر شــانس بیاورد و در شهر باشد، 
خیلی به وی و سرنشینان دیگر سخت نمی گذرد؛ چرا که باالخره 
شهر است و کمک از راه می رســد اما اگر این بخت برگشتگان 
در وسط بیابان باشــند آن وقت خدا به دادشــان برسد! یکی از 
شهروندان اصفهانی ماجرایی  را که در همین زمینه برایش رخ 
داده، در تماس تلفنی با »زاینده رود« تعریف کرد که برای شما 

نقل می کنیم.
آن روز چه گذشت؟

حوالی ســاعت 10 صبح بود که با خودروی شــخصی خود در 
یکی از خیابان های اصفهان، به ســمت محل کار خود رانندگی 

می کرد. ناگهان حین ترمز صدایی از درون موتور خودرو باعث 
نگرانی وی شده و ناچار شد بالفاصله در کنار خیابان متوقف شود. 
پس از توقف ماشــین را خاموش کرده و پیاده می شود؛ کمی به 
اطراف ماشین و چرخ ها نگاه می کند و نگاهی هم به درون موتور 
می اندازد. دوباره ماشین را روشن می کند و متوجه می شود که 
دنده ها جا نمی خورند و عمال ماشین بال اســتفاده شده است. 
پس از مشــورت گرفتن از چند نفر تصمیــم می گیرد به مرکز 
امداد خودروی ســازنده ماشــین زنگ بزند. مرکز پاسخ گویی 
امداد خودرو به وی می گوید بین یک ربع تا نهایت یک ســاعت 
دیگر ماشین امداد به محل می رسد. شخص برای هزینه خدمات 
ســوال می کند و این طور جواب می شــنود که ورودی ماشین 
امداد 25 هزار تومان اســت؛ ماشــین امداد باید بیاید و پس از 

بررسی خودروی خراب شده به راننده آن بگوید که چکار کند.
ماجرا تا همین جا کامال منطقی پیش رفت. راننده در راه مانده 
به دلیل اینکه پول نقد همراه نداشــت از اپراتور سوال می پرسد 
که آیا امدادگر با خود کارتخوان دارد؟ اپراتور نه گفته و به راننده 
 توصیه می کند از مغازه ای پول نقد بگیرد. بماند که راننده ماشین 

در راه مانده چه دردســری کشید تا توانســت 30 هزار تومان 
پول نقد از بانک بگیرد. پس از گذشت ســه ربع ساعت از مرکز 
امدادخودرو با وی تمــاس می گیرند. اپراتور بــه وی می گوید 
که ماشین امدادگر خراب شده و نتوانســته شخص دیگری را 
هم برای امدادرســانی پیدا کند. راننده ماشــین متعجب شده 
و گوشــی را قطع می کند. پس از مدتی که دوباره به خود آمده، 
تصمیم می گیرد دوباره با مرکز امداد تماس بگیرد و به مقامات 
امداد موضوع را اطالع دهد و به نوعی شــکایت خود را به گوش 
آنها برساند. صحبت های زیادی بین شخص و اپراتور امداد رد و 
بدل می شود. اپراتور مدعی می شــود که خدمات گارانتی فرد و 
خودروی او تمام شده اســت. فرد با ناراحتی بسیار می گوید: از 
شما نمی خواهم رایگان برایم کار کنید؛ فقط می خواهم ماشین 
را ببرید و تعمیر کنید و هزینه های آن را هم بگیرید. متاســفانه 
در ادامه ماجرا از آنجا که شــخص از اپراتور چیزی دستگیرش 

نمی شود، گوشی را قطع می کند.
اصل ماجرا چه بود؟

زمانی کــه امدادخــودرو تصمیم می گیــرد بــرای اولین بار 
کارشناســش را به محل راننده در راه مانده برســاند، پیامی را 
روی گوشی راننده ماشین ارسال می کند که حاوی نام امدادگر 
و شماره همراه وی بود. پس از پیگیری های بعدی، راننده تصمیم 
می گیرد ازطریق شماره ای دیگر با امدادگر مذکور تماس بگیرد. 
این کار را می کند و به وی می گوید ماشــینش خراب شده و در 
این آدرس حضور دارد. امدادگر می گوید که 10 دقیقه دیگر در 
آن محل خواهد بود )حاال این جواب را در کنار جواب مرکز امداد 
بگذارید که گفته بود ماشین امدادگر خراب شده است(. امدادگر 
مذکور می آید و 30 هزار تومان به عنــوان ورودی می گیرد و به 
راننده می گوید گیربکس ماشین خراب شده و نتیجه می گیرند 
که یدک کش خبر کنند. ظاهرا یدک کش از امدادگران آزاد است 
و راننده از این موضوع اطالعی ندارد. پیش از آمدن یدک کش، 
راننده ماجرای مرکز امداد را با امدادگر مذکور در میان می گذارد. 
امدادگر می گوید در زمانی که به وی از طرف مرکز امداد اطالع 
داده شــد، به مرکز گفته بود در حال انجام کاری شخصی است 
و نمی تواند به محل برود؛ از این رو اپراتور مرکز امداد به امدادگر 
می گوید که خودش ماجرا را »درســت« می کند. اینجا بود که 
به راننده بخت برگشته زنگ می زند و می گوید ماشین امدادگر 

خراب شده و نتوانسته امدادگر دیگری را پیدا کند.
مسئولیت پذیری تا  کجا؟!

متاسفانه در این ماجرا، از زمانی که ماشین مذکور خراب شد تا 
زمانی که امدادگر باالخره به محل خودروی خراب شده رسید، 
بیش از یک ساعت و نیم طول کشید و نهایت یدک کش آزاد به 
محل خودرو آمد؛ این در حالی اســت که در شهر بزرگی مانند 
اصفهان این اتفاق رخ داده است و اگر خودروی مذکور بیرون از 
شهر خراب شده بود، خدا می داند این ماجرا به کجا ختم می شد! 
مسئولیت پذیری افراد در پســت های مهمی مانند مرکز امداد 
حیاتی است و امدادخواهان بعضا به وضعیت هایی دچار می شوند 
که دقیقه ها نیز ارزشمند هستند. مشکل، ماشین خراب نیست 
)هر چند نباید کیفیت پایین قطعات را دور از ذهن نگه داشت(؛ 
چرا که خراب شــدن جزئی از دی ان ای سیستم های مکانیکی 

است. مشکل این است که چرا مشــتری یک کارخانه سازنده 
خودروی داخلی، باید ازطریق سیســتم امداد خودروی همان 

کارخانه دست به سر شود؟
وقتی امدادگر و نمایندگی بالی جان می شوند!

وقتی یدک کش آزاد از طرف امدادگر آمد، ابتدا خودروی خراب 
شده را به نزدیک ترین نمایندگی رســاند. از آنجا که مراجعه به 
نمایندگی در ساعت 13 صورت گرفته بود و افراد در نمایندگی 
مشــغول ناهار و اســتراحت بودند، هیچ کس در بخش اداری 
حضور نداشت و کرکره تعمیرگاه هم تقریبا پایین بود. شخصی 
در تعمیرگاه اعالم می کند که از ساعت دو و نیم به بعد پذیرش 
صورت خواهــد گرفت. به پیشــنهاد یدک کش بــا تعمیرکار 
آزادی تماس می گیرند و تعمیرکار آزاد اعالم می کند که ظرف 

3 ساعت ماشــین را تعمیر 
خواهد کرد. راننده ماشــین 
موافقت می کند و بدون اینکه 
یدک کش از هزینه های خود 
چیزی بگوید به همراه راننده 
و خودروی خراب شــده، به 
محل تعمیرکار آزاد می روند. 
وقتــی ماشــین را در آنجا 
زمین می گذارند، یدک کش 
هزینه هــای خــود را اعالم 
تومان)!(  می کند: 110هزار 
تنها برای بلند کردن و زمین 
گذاشتن ماشین و جابه جایی 
در حدود 5 کیلومتر! راننده 
بخت برگشته هم که چاره ای 
نداشــت، با گله و چانه زنی 
درنهایــت 95 هــزار تومان 

پرداخت می کند. 
کار مشخص  نتیجه 

است
متاسفانه همان طور که در بین عموم نیز رایج است، خودروهای 
امدادرســان و بخصوص یدک کش ها برای پوست کندن راننده 

بیچاره از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند. 
البته می دانیم که همه مشغوالن به این حرفه این گونه نیستند. 
موضوعی که بیشــتر باعــث ناراحتی اســت، عملکرد ضعیف 
خودروسازان محترم نسبت به تعهداتشــان در خدمات پس از 
فروش است. سرویس و گارانتی تا زمانی که منقضی نشده است، 
به هیچ دردی نمی خورد؛ خدمات امداد خودرو هم که تکلیفش 
مشخص است! توصیه اکید بر این است که رانندگان بخصوص در 
این ایام سفر، خیلی مراقب خودروی خود باشند و پیش از سفر 
هر موضوعی )خصوصا مشــکالت به تعویق افتاده( درخصوص 
خودروی خود را بررسی کنند. در حد امکان به صورت خانوادگی 
و با چند خودرو مسافرت کنند. بهتر است رانندگان پول نقد با 
خود به همراه داشته باشند )هر چند که در ماجرای عنوان شده 
امدادگر کارتخوان سیار داشــت و راننده خودروی خراب شده 

اصطالحا دست به سر شد(.

تصادفات جاده ای
با فرا رســیدن تعطیالت نوروز بسیاری از  ثمین سماواتی
خانواده ها خــود را مهیای مســافرت به 
نقاط مختلف کشــور می کنند. مناطق تفریحی و زیارتی ایران در 
تعطیالت نوروز پذیرای خیل عظیم هم وطنان اســت. شهرهایی 
چون مشهد مقدس، شیراز، اصفهان و البته مناطق شمالی کشور از 
جمله شــهرهایی هســتند که در ایام نوروز پذیرای میهمان های 
بسیاری هســتند. در روزگاری که جاده ها خاکی بودند، رفتن به 
مســافرت با وســایل نقلیه ای همچون چهارپایان و درشکه، امری 
سخت بود؛ اما با پیشرفت علم و جایگزینی خودروهای گوناگون به 
جای درشــکه ها و دلیجان هــا، عزیمت به شــهرهای دیگر برای 
هم وطنان امری آسان شد. امروزه و به یمن مساعدت های صنعت 
خودروســازی کشــور، دســت یابی به یک خودرو چندان سخت 
نیست و انواع اتومبیل های داخلی و خارجی در دسترس مردم قرار 
دارد. با وجود این خودروها و گســتردگی ســفرهای برون شهری 
مسئله مهم تصادفات جاده ای گریبان گیر خانواده ها شد. هرساله 
و بخصوص در ایام نوروز شاهد انواع آمار تلفات جاده ای در کشور 
هســتیم که آه از نهاد همگان بلند می کند. طبق آمار منتشرشده، 
کشــور ایران  داری یک درصد از جمعیت جهان است؛ ولی سهم 
جهانی 2 درصد از سوانح رانندگی را به خود اختصاص داده است. 
پاییز سال 93 بود که معاون حمل ونقل شهرداری تهران اعالم کرد 
به علت تصادفات رانندگی، ســاالنه خســارتی بیــش از 12هزار 
میلیارد تومان بر اقتصاد ملی کشور وارد می شــود. بر اساس آمار 
منتشر شده از ســال 84 تا 93، طی این 10 ســال، در تصادفات 
جاده ای 219هزار و 172 تن کشــته شدند که آمار باالیی به شمار 
می رود؛ چرا که تعداد کشته شــدگان در 8 سال جنگ تحمیلی با 
تعداد کشــته های ده ســاله تصادفات جــاده ای تقریبــا برابری 
می کند. در ســال 94 برابر آمار 10 ماهه پزشــکی قانونی، بیش از 
14هزار تن در تصادفات کشته شدند که خوشبختانه در مقایسه با 
مدت مشابه ســال 93 تعداد 450 تن از هم وطنانمان کمتر کشته 
شدند. در سال 95 نیز بنا به آمار پزشکی قانونی13هزار و 826 نفر 
از هم وطنانمان در حوادث رانندگی جان خود را از دســت داده اند؛ 
یعنی در هر روز 45 نفر! در وقوع تصادفات جاده ای سه عامل اصلی 
نقش بســزایی دارند: انســان، خودرو و جاده که سهم هر کدام در 
وقوع تصادف مشخص است؛ هرچند در تصادفات ده ها علل دیگر 
نقش آفرینی می کنند و ســازمان ها و دســتگاه ها در ایجاد آنها 
مقصر شناخته می شــوند. از ناایمن بودن اتومبیل ها و جاده ها که 
بگذریم به نقش خودمان در ایجاد تصادف می رســیم که دســت 
کمی از دو عامل قبلی ندارد.یکی از ســاده ترین علت های تصادف 
استفاده نامناسب از تکنولوژی امروزی است. از رانندگی با سرعت 
باال گرفته تا نحوه اســتفاده از لوازم جانبی همچون موبایل هنگام 
رانندگــی، در تلفات جاده ای نقــش مهمی دارند. عــده ای از ما 
جاده های پر پیچ و خم کشــور را با مســابقات رالی داکار اشتباه 
گرفته و ســعی در برتری بر دیگر رانندگان داریــم. اصوال عقربه 
کیلومتر ماشین ما نباید در اعداد پایین تر از صد گردش کند و در 
پافشــاری بر پدال گاز تمام توان خود را صرف می کنیم. هرچند 
خانه هایمان از نظم و قانون خاصی برخوردار است، اما معتقدیم که 
بیرون از چهارچوب منزل می توانیم هر قانونی را برحسب مصلحت 
زیر پا گذاشته و حتی لغو کنیم. اصوال برخی از تابلوهای رانندگی از 
ارزش خاصی برخوردار نیستند و به اشتباه در گوشه و کنار جاده ها 
نصب شــده اند. ظاهر اتومبیل برای بیشــتر ما از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت و شــاید به این جهت از همه امکانات آن استفاده 
نمی کنیم؛ مثال کمربند ایمنی و چراغ راهنما در فرهنگ رانندگی 
بیشتر ما نقش خاصی ندارد و تنها عاملی برای جلوگیری از جریمه 
احتمالی است. معموال بیشــتر تصادفات در مکان های نزدیک به 
مقصد رخ داده و این امر نشــان می دهد که تا چــه اندازه بیتاب 
رســیدن به مقصد مورد نظر هســتیم و در کل صبر و حوصله در 
رانندگی امر مهمی به حســاب نمی آید. اگر چه هرســاله بر مبلغ 
جرایم رانندگی افزوده می شــود و ماموران راهنمایی و رانندگی با 
دقت بیشــتری تردد در جاده ها را بررســی می کنند، ولی ما هم 
بیکار نمانــده و روش های نوینــی را بــرای دور زدن قانون ابداع 
می کنیم. با وجود اقامتگاه های متنوع در طول یک جاده، عده ای از 
ما صندلی گرم و نرم خــود را به هر مکان دیگــری ترجیح داده و 
بدون توفق در مسیر، کمبود خواب خود را جبران می کنیم. همه 
این موارد یا بخشی از آن ممکن اســت برای اکثر ما  رخ داده باشد؛ 
مواردی که مــی تواند در چنــد ثانیه فاجعه ای بــزرگ بیافریند. 
یادمان باشد همه سرنشینان وسیله نقلیه، امنیت جانی خود را به 
دست ما رانندگان ســپرده اند و به عبارت دیگر ما  نه تنها مسئول 
حفظ جان خود و سرنشــینان اتومبیل خود، که مسئول جان همه 

مسافرین جاده هستیم.

یادداشت

مراکز امدادخودرو در انجام تعهداتشان جدی نیستند؛

امداد به شرط پول!

به ایام پایانی سال که نزدیک می شویم، حجم مسافرت ها به یکباره زیاد می شود. افراد برای  علیرضا مظاهری
سفر به نقاط مختلف کشور از روش های گوناگونی بهره می گیرند؛ برخی با هواپیما یا قطار، 
عده ای با اتوبوس و البته برخی هم با خودروی شــخصی. در کشور ما خودروی شــخصی بسیاری از افراد، همان 
خودروهای ساخت کارخانه های داخلی است که متاسفانه در مقایسه با بسیاری از خودروهای وارداتی از کیفیت 

خوبی برخوردار نیستند.

موضوعی که بیشتر 
باعث ناراحتی است، 

عملکرد ضعیف 
خودروسازان محترم 
نسبت به تعهداتشان 

در خدمات پس از 
فروش است سرویس 
و گارانتی تا زمانی که 

منقضی نشده است، به 
هیچ دردی نمی خورد؛ 
خدمات امداد خودرو 

هم که تکلیفش 
مشخص است
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ابالغ رای
12/470 کالسه پرونده: 951252 شماره دادنامه:95/11/30-9509976794402673 
مرجع رســیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا 
خیراللهی به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیراللهی، 
خوانده: عباسعلی خسروی حسن هندویی به نشانی 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  حمیدرضا خیراللهی به طرفیت آقای عباســعلی خسروی حسن هندویی به 
خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه چک به شماره 492277  به عهده بانک 
مسکن به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این کــه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته 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 مبلــغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و دو 
میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
)95/8/15(  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 بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد. م الف:39883 شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان ) 287 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970350400759 دادنامــه:  شــماره   12 /479
9409980350401073 شماره بایگانی شــعبه: 941156 خواهان: شرکت توسعه 
تجارت آریان زنده رود )سهامی خاص( با وکالت خانم مریم نیل فروشان دردشتی 
فرزند اصغر به نشــانی اصفهان- ابتــدای خیابان هزار جریب نبــش کوچه پویان 
ساختمان فراز طبقه ســوم  واحد 19- همراه 09131269262، خوانده: آقای متین 
بابائی فرزند مجید به نشــانی اصفهــان- خیابان رباط اول- خیابان ســاحل کوی 
داوودی فرعی ســوم ســمت چپ طبقه 2 به شــماره ملی 1271865327 کدپستی 
8187616114، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی شرکت توسعه تجارت 
آریان زنده رود) سهامی خاص( با وکالت خانم مریم نیل فروشان دردشتی فرزند 
اصغر به طرفیت آقای متین بابائی فرزند مجید به خواسته مطالبه وجه بخشی از یک 
فقره چک به شــماره 491041-94/6/2 بانک قرض الحسنه مهر ایران و با احتساب 
خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع 
دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان رسیدگی مورخه 95/5/27 حضور 
به هم نرسانده و اصواًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، فلذا با 
احراز بقاء دین، دعوی خواهان را وارد تشخیص، مستنداً به مواد 310 و 314 قانون 
تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجتمع تشخیص مصلحت نظام 
خوانده را به پرداخت مبلغ 119/400/000 ریال و با احتســاب هزینه دادرسی، حق 
الوکاله وکیل طبــق تعرفه و نیز خســارت تاخیر در تادیه بر مبنای شــاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم 
که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. 
 این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در این 
دادگاه می باشد.  م الف:39783 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 307 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

12 شــماره ابالغنامــه: 9510100361711544 شــماره پرونــده:  /482
9509980361700144 شماره بایگانی شــعبه: 950162 در خصوص دعوی آقای 
محمد علی قرنیان اصفهانی به طرفیت آقای مرتضی خســروی به خواسته مطالبه 
مبلغ 2/000/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 94/12/12-680389 
و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خســارات دادرسی و 
تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد ودفاعی در قبال دعوی خواهان 
به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 
198، 519، 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت 

و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/630/000 ریال به عنوان 
خسارات دادرســی طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
 می باشــد.  م الف:39793 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان ) 221 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970354502086 دادنامــه:  شــماره   12 /481
9509980365901006 شماره بایگانی شعبه: 951305 شاکی: آقای حسین بهرامی 
فرزند صفر به نشــانی اصفهان – خ 24 متری دوم- کوی 10 متری بهارستان پ 1/ 
122، متهم: آقای اکبر افشاری به نشانی مجهول المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی اکبر افشاری) فاقد 
مشــخصات دیگر( دایر به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع بند اول و دوم گواهی 
پزشکی قانونی مورخه 95/2/31 با توجه به شکایت شاکی- گواهی پزشکی قانونی- 
گزارش مرجع انتظامی، نتیجه تحقیقات محلی و متواری شــدن متهم پس از ارتکاب 
جرم و عدم حضور وی در جلســه رسیدگی بزهکاریش محرز اســت و مستندا به 
مواد 448-466-488-709-710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 متهم را به 
پرداخت یک درصد دیه کامل بابت پارگی دامیه روی کف دست راست و یک درصد 
از یک ســوم از یک دهم دیه کامل بابت جرح حارصه روی بند ابتدایی انگشت دوم 
دست راست در حق شاکی محکوم تا حداکثر ظرف یکسال از تاریخ حادثه )95/2/30( 
پرداخت نماید در خصوص اتهام متهم دایر به توهین به لحاظ عدم کفایت ادله مستندا 
به اصل 37 قانون اساســی وماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بربرائت متهم 
صادر می گردد رای صادره در خصوص محکومیت غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس ازابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و در خصوص برائت حضوری و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می 
باشد.  م الف:39795 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق( 

) 264 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9510100351214804 شــماره پرونــده:  /420
9509980351201074 شــماره بایگانی شــعبه: 951262  خواهان/ شــاکی خانم 
افسانه نقدی خمسلو فرزند فریدون و آقای بهروز جوزی فرزند محمد  دادخواستی 
به طرفیت  خوانده/ متهم آقای محمد برخوردار  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
و مطالبه وجه و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و خسارت و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 
120  ارجاع و به کالسه 951262  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/3/8 و ساعت 
8/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:39789 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 199 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9510100350211425 شــماره پرونــده:  /421
9509980350201039 شماره بایگانی شعبه: 951213  خواهان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت رضا عرب زاده دادخواســتی به طرفیت  خواندگان محمدرضا ســرمدی 
– رضا شریف اصفهانی- طاهره پور ســعید   به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304  ارجاع و 
به کالسه 951213  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/3/21 و ساعت 12/30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا شریف اصفهانی  فرزند علی و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:39782 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان) 183 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
12/422 در خصوص پرونده کالســه 1011/95 خواهان علی تادی دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه وجه چک  به شماره 1582/630221/31 به مبلغ 49/000/000 ریال 
و خسارات وارده به طرفیت حسین مختاری تقدیم نموده است و وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 96/3/17 ساعت 3/15 عصر تعیین گردیده و با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان کرارج روستای دشتی جنب مسجد بزرگ 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:39874 شعبه 36 

مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

12/423 در خصــوص پرونده کالســه 620/95 خواهان غالمحســین رســتگار 
دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیــت اســماعیل طاهری تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/3/1 ســاعت 5/30 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 39872 شعبه 26 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12 شــماره ابالغنامــه: 9510100351214800 شــماره پرونــده:  /419
9509980351201135 شماره بایگانی شعبه: 951330  خواهان/ شاکی آقای علی 
اصغر الدریان  به طرفیت  خوانده آقایان میالد محمدرضایی و سعید آقایی و هادی 
قربانی به خواسته مطالبه وجه چک و اعســار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه 
خسارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120  ارجاع و به کالسه 951330  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  96/3/1 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:39788 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 191 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

12/475 کالسه پرونده: 951255 شماره دادنامه:95/11/30-9509976796302521 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن درویشی به 
نشانی اصفهان خ خرم بعد از چهار راه اول سمت چپ، خوانده: حمید نورانی حسین 
آبادی 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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  محسن درویشی به طرفیت 
حمید نورانی حسین آبادی به خواســته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال  وجه چک به 
شــماره 05104412-94/9/20 هر دو  به عهده بانک پســت بانک ایران به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال ) پنج میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 350/000 
ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/9/20(  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 بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. م الف:39772 شعبه 33 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 
اصفهان ) 282 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
12/424 کالســه پرونــده:2026/94 شــماره دادنامــه: 9509976796201945-

95/11/17 مرجع رســیدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
حمیدرضا خیراللهی به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبه روی پاساژ صدر فروشگاه 
خیراللهی، خوانده: بهرام شــیخیان 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 حمیدرضــا خیراللهی به طرفیت بهرام شــیخیان به خواســته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال بخشی از چک به شــماره 884052 -94/11/13 به عهده بانک 
کشاورزی به انضمام مطلق خســارت 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 نشرآگهی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
1/595/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )884052-94/11/13(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد. م الف:39882 شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان )267 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

12/425 کالسه پرونده: 95-490 شماره دادنامه:1209-95/12/7 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر قرائی به نشانی گنبد کاوس 
خ حافظ جنوبی فروشگاه قرائی پالک 289 با وکالت ســید امیر حجازی دهاقانی به 
نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بین چهار راه نیکبخت و شیخ مفید ساختمان 
220 طبقه 2 واحد6،  خوانده: شهین زلکی وند به نشانی مجهول المکان، با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت بــه صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: دعــوی اصغر  قرائی با 
وکالت ســید امیر حجازی دهاقانی به طرفیت شــهین زلکی وند  به خواسته مطالبه 
مبلغ 39/500/000 ریال وجه چک  وجه چک شماره 076060-95/4/10 و 777345-

95/3/30 عهده بانک صادرات شــعبه خ کاوه به انضمام مطلق خسارات قانونی- با 
توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ ماده 73 نشر آگهی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 39/500/000  بابت اصل خواسته 
و یک میلیون و سیصد و ســی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق  خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد م الف:39866 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )293 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

12/343 شــماره صادره : 1395/43/343706نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یک قطعه ملک پالک شماره 14/666 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام محمد خورســندی فرزند علی در جریان ثبت اســت 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 
1396/01/19 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 ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 

 1395/12/24
 م الــف: 39511 رئیس منطقــه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهــان) 142 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ رای
12/428 کالســه پرونــده 500/95 شــماره دادنامــه: 1168-95/11/30 مرجــع 
رسیدگی: شعبه 35  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر عید یزدان به نشانی 
 اصفهان خیابان جی خیابان تاالر کوچه شهید چیتی پالک 23، خوانده: خانم پروانه 
عابدی پایین دروازه به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند یک قطعه 
 زمین به متراژ 162 متر مربع، گردشــکار: 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 آقای اکبر عید یزدان فرزند نصراله به طرفیت خانم پروانه 
عابدی پایین دروازه به خواســته الزام خوانده به انتقال ســند شش دانگ یک قطعه 
 زمین به مساحت 162 متر مربع از پالک ثبتی 12384/2 با احتساب هزینه دادرسی

 مقــوم بــه 50/000/000 ریــال شــورا با توجــه بــه اوراق ومحتویــات پرونده 
شــرح دادخواســت تقدیمی خواهان کــه اعالم نموده کــه طی مبایعــه نامه عادی 
 مــورخ 76/10/21 یــک قطعه زمیــن به مســاحت 162 متــر مربع از پــالک ثبتی

 12384/2 را از آقای صمدی موذنــی خریداری نموده ام و خانــم پروانه عابدینی 
پایین دروازه در قولنامه متعهد شده که ســند را به نام من انتقال دهد و خواهان طی 
وکالتنامه به شماره 35046-76/10/24 توسط خانم پروانه عابدی پایین دروازه در 
دفترخانه 62 اصفهان وکالت به بنده داده است شورا در مورد مالکیت زمین طی نامه 
به شماره 94/38470838 – 94/9/14  از اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان که 
 مالکیت زمین را به نا م پروانه عابدی اعالم نموده است لذا خواسته خواهان را وارد 
دانســته به اســتناد مواد 198 و 519 ق.آ.د.م و مواد 220 و 219 و 225 قانون مدنی 
 حکم به محکومیت خانم پروانه عابــدی پایین دروازه به حضــور در یکی از دفاتر
  اســناد رســمی و تنظیم و انتقال ســند یک قطعه زمین به تعداد 162 سهم مشاع از

 6000 سهم مشاع از 21420 سهم ششــدانگ پالک12384/2 بخش 5 ثبت اصفهان 
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امورثبتی و نقشه بردار به نام خواهان 
و همچنین مبلغ 165/000 بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر  آگهی در سه مرحله که 
احتساب آن در اجرا اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضا مدت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود.  م الف:39830 شعبه 35 مجتمع  

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان ) 397 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/440 کالســه پرونــده 617/95 شــماره دادنامــه: 917/95-95/10/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 41 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  شرکت تعاونی اعتبار 
حسنات )در حال تصفیه( با نمایندگی غالمحسین مالئی ازیرانی و مرتضی تهرانی 
و رسول قریشیان )هیئت تصفیه( با وکالت خانم فرحناز کامیابی به نشانی اصفهان 
خ شیخ مفید خ ارباب جنب شــورای حل اختالف طبقه پایین،  خوانده: آقای محسن 
پرویزیان به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
214213-92/5/23 به مبلــغ 12/200/000 ریال عهده بانک پاســارگاد به انضمام 
کلیه خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، 
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 شرکت 
تعاونی اعتبار حســنات در حال تصفیه با نمایندگی غالمحســین مالیی ازیرانی و 
مرتضی تهرانی و رسول قریشــیان با وکالت خانم فرحناز کامیابی به طرفیت آقای 
محسن پرویزیان به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 214213-92/5/23 به مبلغ 
12/200/000 ریال عهده بانک پاسارگاد به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارات 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین 
به میزان خواسته برعهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر بقاء دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 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، مســتندا به ماده 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرســی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/200/000 ریال بابت وجه چک مورد دعوی و 
مبلغ 1/240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 92/5/23 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران ونشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و بیست روز دیگر پس ازآن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف:39816 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان ) 380 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

پرونــده:  شــماره    9510420351300545 اجراییــه: شــماره   12 /429
9509980351300495 شــماره بایگانــی شــعبه:950557 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090351304491 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970351301566 محکوم علیه شــهرام نصر اصفهانی به نشــانی اصفهان 
خ کاشــانی خ آذر مهر کوچه شــماره 3 بن بســت انقالب پالک 17 محکوم است به 
پرداخت مبلغ روزانــه یک میلیون ریــال از تاریخ 91/6/5 تا زمــان اجرای دادنامه 
)اجرای تعهد قــراردادی( و پرداخت مبلــغ چهل و نه میلیون و هفتصد و هشــتاد و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکالــه وکیل در حق خواهان 
محمدرضا نوش مهر فرزند رجبعلی به نشــانی اصفهان خ کاشــانی کوی شــهید 

دهقانی کوی غالمرضا یوسفی بن گلستان پالک 52 کدپستی 8183857349 همراه 
09132182587 با وکالت مجید خسروی فرزند منصور به نشانی اصفهان خ شیخ 
 بهایی بعد از دارالقرآن جنب گز مظفری طبقه فوقانی نمایشــگاه اتومبیل قصر دفتر 
وکالــت ایثــار همــراه 09132182587 و فریبرز حبیبــی فرزند رضا به نشــانی 
اصفهان چهــار باغ باال جنب باشــگاه کارگران بن بســت ابن ســینا مجتمع اداری 
ســینا ط 1 واحد 8 ضمنا حق االجــرا از ماخذ محکوم به بر عهــده محکوم علیه می 
باشــد)حکم غیابی(. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریــخ ابالغ اجرائیــه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا گذارد)مــاده 34 قانــون اجرای احــکام مدنی(. 
2-ترتیبی بــرای پرداخــت محکوم به بدهــد.3- مالــی معرفی کند کــه اجرا حکم 
و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچــه خود را قــادر به اجــرای مفاد 
اجراییــه نداند باید ظرف ســی روز کلیــه اموال خود را شــامل تعداد یــا مقدار و 
 قیمت همــه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بــر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعــالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری 
 درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و

 ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 
م الف: 39776 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 488 کلمه، 5کادر(

تحدید حدود اختصاصی
12/359 شــماره صادره : 1395/43/344506نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 3047 فرعی 5/770 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق  
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام حسن نصری 
نصرآبادی فرزند کاظم مفروز و 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 روزیکشــنبه مــورخ 1396/01/27 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/12/24 

م الف: 39890 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/339 شــماره صادره : 1395/43/340797نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 142  فرعی از 18 الی 26 و 30 الی 41 فرعی از 135 اصلی 
باســتثنای ربعیه اعیانی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق  رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام محسن فروهر نیا فرزند اسماعیل  
مفروز و 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 پنجشــنبه مورخ 1396/01/24 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 ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1395/12/24 م الف: 39063 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 166 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

12/132  شــماره صادره: 1395/04/339332 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000659 مورخ 1395/07/29 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای 
عباسعلی رشیدی خفری فرزند محمد کدملی 1239569041 شماره شناسنامه 12 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/90 متر مربع پالک 1405 فرعی از شماره 
120- اصلی واقع در خفر جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه 
از مالکین رسمی آ قای محمد رشیدی خفری محرز گردیده است لذا در اجرای ماده 3 
قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه 
کثیراالنتشار ومحلی  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور 
اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 

به اداره ثبت محل تسلیم و رســید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع 
ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 575 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

12/133  شــماره صادره: 1395/04/339333 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000658 مورخ 1395/07/29 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت خانم 
حشمت صفر عابد فرزند میزا کدملی 1239800673 شماره شناسنامه 31 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی به مساحت 820/70 متر مربع پالک 
شماره  4031 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در شهر طرق جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالک رســمی آقای علی اکبر آقابابایی 
محرز گردیده است لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز 
و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشــار ومحلی  آگهی می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تســلیم و رســید اخذ 
نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت 
قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 581 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

12/134  شماره صادره: 1395/04/339571 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شــماره 1393603020330001380 مورخ 1393/10/17 
هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف اراضی تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و 
مالکیت آقای محمد عرب عامری طامه فرزند ابوطالب کدملی 0052899446 شماره 
شناسنامه 1218 در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 50/92 ) پنجاه متر 
و نود و دو سانتی متر مربع( پالک 2115 فرعی شماره فرعی از شماره 100- اصلی 
واقع در شــهر طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از 
مالکین رسمی حمید کبیریان محرز گردیده است لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور 
در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
ومحلی  آگهی می شــود تا چنانچه شخص یا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی 
داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی 
که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه محل را ارائــه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 578 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

12/135  شماره صادره: 1395/04/339573 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابــر رای شــماره 139560302033000673 مورخ 1395/08/29 
هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف اراضی تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و 
 مالکیت خانم صدیقه حفار طباطبائی فرزند سید جعفر کدملی 1239661827 شماره 
شناسنامه 9 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/90 متر مربع پالک شماره  73 
فرعی از شماره 120- اصلی واقع در خفر  جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری 
عادی از مالک رســمی آقای عبدالرحیم کریمی خفری محرز گردیده اســت لذا در 
اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از 
 طریق روزنامه کثیراالنتشار ومحلی  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی

 به رای مذکور اعتراضی داشــته باشند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست 
در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
ســند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 580 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

12/136  شــماره صادره: 1395/04/339482 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000675 مورخ 1395/08/29 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت اداره 
آموزش و پرورش نطنز در ششــدانگ یکباب مدرســه آزادگان به مســاحت 639 
 متر مربع پالک شماره  1333 فرعی از شــماره 33- اصلی واقع در شهر نطنز جزء

 بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواســطه از مالکین رســمی آقایان 
عباسعلی و مسعود و  ابراهیم شــهرت همگی قصاعی و محرز گردیده است لذا در 
اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار ومحلی  آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به 
رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رســید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در 
مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
 مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد

 بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/09  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
م الف: 574 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
12/489 شــماره صادره : 1395/43/346104نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 40/3711 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام سکینه محرمی 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 ســه شنبه مورخ 1396/01/29 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: سه شنبه 
1395/12/24 م الف: 40179 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان) 142 

کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 

کارت دانشجویی اینجانب عاطفه حاتمی فرزند حافظ به 
شماره ملی 1830387758 و شماره دانشجویی 93218009 
از مجتمع جهاد دانشگاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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 ویــژه

 آتش بازى و جشن چهارشــنبه ســورى از قرن ها پیش بین ایرانیان باب بوده 
و یكى از اعیاد مهم ملى محسوب مى شــده كه پس از اسالم نیز به خاطر ملیت 
و فراگیرى این رسم در تمام مرز و بوم ایران به خاطر وجهه ملى دوام و قوامش 

برجا ماند.
 زمان گذشت و ساعت بارها نواخت تا چهارشنبه ســورى نسل به نسل رنگ و 
لعاب ظاهــرى اش را تغییر دهد. هجوم اقوام بیگانــه و وضع قوانین 
جدیدشــان جز در یكــى دو برهه تاریخــى مثل حمله 
اسكندر، اعراب و مغول نتوانست نقش آخرین 
سه شنبه سال را از خیال ایرانیان 
مســرور و سپاسگزار 
بزدایـــد. 

مراسم ویژه این روز براى همه ایرانیان آشناست. همگام با تاریخ مراسم دیگرى 
به آن افزوده شــد و بنا به همان مقتضیــات زمانه كاهش پیدا كــرد یا از بین 
 رفت. نفس چهارشنبه سورى براى ایرانى ها شــناخته شده و همان آتش بازى 

و شادمانى و سپاسگزارى از خداوند بخشنده است.
از رســم هایى كه در گذر زمان ضمیمه سنت چهارشــنبه سورى شد و عمرى 

پاینده پیدا كرد، قاشق زنى و فالگوشى است. 
این مراســم بنا به روایات متعدد در برهه هاى زمانى ویژه اى متولد شد. برخى 
این مراسم را از ابتدا همراه و بخشى از جشــن آخرین سه شنبه سال مى دانند.

 عده اى دیگــر عالوه بر آتش بازى رســم ویژه اى براى هر شــهر و منتســب 
 به آن مى دانند. آنها معتقدند، جشن چهارشنبه ســورى یك جشن ملى بوده 
و هر محلى براى خودش ســنتى خاص دارد. ســنت قاشــق زنى براى اغلب 
تهرانى ها آشنا و ملموس است. البته این رســم در برخى شهرهاى دیگر ایران 

وجود دارد و بعضى شهرها فاقد این گونه رسومند.
یكى از دالیلى كه براى پدید آمدن پدیده قاشق زنى عنوان شده، كمك به فقرا 
و نیازمندان در قالب ناشناس است. در روزهاى نزدیك نوروز شهرها و روستاها 
 پیشــاپیش بوى بهار مى گرفتند. مردم به خاطر جان سالم به در بردن 

از زمستان خرسند بودند. روزهاى جشن و پایكوبى بود. 
در این بین خیلى هــا نیازمند بوده و چیزى براى گســتراندن 

سفره سرور نداشتند.
عده اى كه معروف بود، ســالى یك بار پلو مى خورند و شــاید وسع  

خرید لباس نو نیز نداشتند؛ به هر حال شــب جشن بود و تمام سفره هاى شهر 
 رنگین بود. براى یك دســت تر شدن خوان هاى شــب عید، مراسم قاشق زنى 
به شــكل خودجوش، شــكل گرفت. در روزگاران قدیم كه تهــران تازه لقب 

مركزیت پیدا كرده بود، قاشق زنى باب شد.
 پس از مراسم آتش بازى و خواندن سرود » زردى من از تو، سرخى تو از من «،

مردم كوچه ها را خالى كرده و گرد كرسى و سفره خود مى نشستند. 

صداى كلـــون در به گوش 
مى رســید. نگاه هـــا روى 

غذاى وسط سفره كه معموال 
 سبزى پلو با ماهـــى بود لحظه اى 
به هم دوخته مى شد. تكه اى غذا، 

آجیل، شــیرینى یا پول مى توانســت 
دلى را خرسند و خوشحال كند. 

پســر بزرگ خانه یا پدر به هــواى اهداى 
 خوراكى یــا نقدینگــى خود را پشــت 

 در حیاط مى رســاند. قاشــق زن ها، پوششــى بر صورت خود مى كشــیدند 
تا شناخته نشــوند. كسى اصرار در شناخت ایشان نداشــت و هرچه از دستش 

برمى آمد در دستمال وى مى گذاشت.
ترتیب رسم قاشق زنى به این شــكل بود: قاشق زن ها كه معموال براى ناشناس 
ماندن تك نفره اقدام به قاشــق زنى مى كردند با قاشــق بر پشت كاسه مسى 
مى كوبیدند. با شنیدن صداى قاشق لقمه در گلوى صاحب سفره گره مى خورد 
و پایین نمى رفت. كسى پشــت در اعالم گرســنگى مى كند. پیش از رسیدن 
میزبان، قاشــق زن دســتمالش را از زیر یا باالى در داخل خانه مى فرســتاد. 
 وقتى نیم الى در بازتر مى شــد كه دســتمال پر شــده از خوراكى، قند یا پول 
در دست شان قرار مى گرفت. قاشق زن به ســرعت از محل دور مى شد و تنها 

خواسته اش ناشناس ماندنش بود. 
از آنجا كه در هر محله آدم خیررســان پیدا مى شود، قاشــق زن بى آنكه بداند 
 تحت تعقیــب آدم خیر قرار مى گرفت و شــاید روز و روزهاى بعد، دســتمال 
 یا كیســه اى از هدایــاى گوناگون جلــوى ســكوى منزلش پیــدا مى كرد 
و خوشحال تر ســال نو را آغاز مى كرد. همیشــه هم این اتفاق هاى خوشایند 
روى نمى داد. بعضى وقت ها تعقیب و چرخش بیهوده زبان تعقیب كننده كار را 

خراب مى كرد و از سال آینده همه به چشم ترحم به قاشق زن مى نگریستند.

چهارشنبه سوري 
نياز به فرهنگسازي دارد 

نه اولتيماتوم
مي گویند كاري كه مغول نتوانســت با كشــتار وحشــیانه از پســش برآید، 
 ایرانیان در گذر زمان و به راحتي آب خوردن انجام دادند. بســیاري از فرهنگ 
و آیین هاي باستاني ایراني با اضافه كردن مواردي عجیب و غریب از سوي خود 
ایراني ها آنقدر متفاوت شده كه فقط نامي از آن باقي مانده. مراسم چهارشنبه 
سوري هم از آن دست سنت هایي است كه از این موج تغییرات در امان نمانده. 
قاشق زني، پایكوبي و سوزاندن بوته هاي خشك و پریدن از روي آن مدت هاست 
جاي خود را به ترقه، نارنجك و فشفشه هاي رنگارنگ چیني داده. سال هاست 
 جشني كه در آن پدران مان براي دفع شــر و بال آرزو مي كردند خود شر شده 

و شب عید، عده اي را به بیمارستان مي فرستد و برخي را هم به آن دنیا.
هر چند امسال، چهارشــنبه آخر ســال، با انفجار مواد انبار شده در یك منزل 
مسكوني و قرباني شدن 7 نفر قربانى در اردیبل،  همین موضوع باعث شد مطابق 
رسم هر ساله باز هم پلیس براي پیشگیري از حوادث احتمالي آن هشدار دهد. 
 فرمانده نیروي انتظامــي هم از برنامه ریزي هاي پلیس براي این شــب گفت 

و هم از خانواده ها خواست كه فرزندان خود را كنترل كنند. 
 هشدار و درخواستي كه هر سال مانند شب چهارشنبه سوري تكرار مي شود، 

اما در نهایت تاثیر چنداني در آمار حوادث این شب ندارد.
آماري که هر سال باالتر مي رود

هرسال پلیس هشدار مي دهد، رســانه ها آمار حوادث ناشي از چهارشنبه آخر 
سال را منتشر مي كنند، تلویزیون صحنه هاي دلخراش آن را نشان مي دهد، 
 آگاهي مردم بیشتر از ســال قبل مي شود، اما ســال بعد روز از نو و روزي از نو، 
نه خاني آمده و نه خاني رفته، باز هم نارنجك و ترقه مي شود همه مراسم جشن 

آخر سال.
ناهنجاري فرهنگي با راه حل فرهنگي درست مي شود

آیین ها در انســجام ملي و وحدت آفریني میان مردم نقش مهم و موثري دارد 
 این سنت ها باید حفظ شــوند، اما در كنار آن باید آســیب هاي گذر ایام نیز 
از آن زدوده شود. تجربه نشان داده است التیماتوم و هشدار و برخوردهاي سلبي 
نه تنها نتوانسته است موثر باشد كه حتي گاهي نتیجه را برعكس كرده است. 
كارشناسان علوم اجتماعي بر این باورند برخورد با ناهنجارهاي فرهنگي راهكار 
فرهنگي هم مي خواهد. با اطالع رساني همگاني به موقع و آموزش هاي صحیح، 
به دور از هرگونه حساســیت، بدعت هاي امروزي را كنار گذاشته و سنت هاي 

اصیل ایراني اسالمي را جایگزین كنیم. 
مراكز آموزشي و رسانه ها در این میان بیش از سایر نهادها نقش دارند. 

رسانه ها مي توانند با ترویج صحیح فرهنگ گذشتگان و با آگاهي بخشي، نسل 
 جدید را با فرهنگ غني و پرمحتواي ایراني - اســالمي آشــنا كنند، در كنار 
رسانه ها مراكز آموزشي به دلیل اینكه از كودكي در كنار فرد هستند، مي توانند 

نماد هاي فرهنگي زندگي ایرانیان را به جامعه بشناسانند.

اسفند ماه كه مى رسد نگرانى ها نسبت به حوادث چهارشنبه سورى پیش رو 
هم سر باز مى كنند. اما نگرانى به تنهایى كافى نیست، كاستن از مخاطرات نو 
ظهور این جشن آیینى در دست آگاهى و همت ما والدین است.  شاد بودن اتفاق 
 خوبى است به خصوص اگر به صورت گروهى باشــد. چهارشنبه سورى هاى

 قدیم این طور بود. یعنى مراســمى بود براى شــادى دســته جمعى. دوست 
و همسایه و فامیل دور هم جمع مى شدند، آتشى روشن مى شد و بوى هیزم، 
آش رشته خانم بزرگ محله و صداى خنده و هیاهوى بچه ها براى پریدن از روى 
آتش كوچه را پر مى كرد. اما با پیدا شدن سر و كله ترقه ها و وسایل آتش بازى 
جدید، شكل و شمایل این آیین تغییر كرد. تا جایى كه تا همین پارسال كسى 
جرات نمى كرد در شب چهارشنبه ســورى از خانه بیرون برود.  حتى در خانه 
 ماندن هم چاره كار نبود چون حتى اگر گوش ها با پنبه هم پر مى شــد باز هم 
ســر و صداهاى مهیب انفجار حال آدم را بد مى كرد. البته چهارشنبه سورى 

امسال و سال هاى بعد فرق خواهد كرد. 
دلیل آن هم آگاهى و همدلى بیشتر ما والدین است.

چهــار گامی که بایــد برای افزایــش امنیت فرزنــدان تان 
در چهارشنبه سوری بردارید

 اصوال تامین كردن امنیت كار ســاده اى نیســت چون هم به وقــت نیاز دارد 
 و هم به حوصله و دقــت. به خصوص وقتى كه مســئول تامین امنیت كودک 
 یا نوجوان تان باشــید. البته نه اینكه آنقدر هم ســخت باشــد كه هیچ كارى 
 از دســت تان بــر نیایــد. بــراى افزایش ضریــب امنیــت فرزنــدان تان 

در چهارشنبه سورى امسال ما براى شما چند پیشنهاد داریم:
 شادی کردن را به او یاد بدهید

 اگر به احواالت نوجوانان و جوانانى كه جشــن آیینى چهارشــنبه ســورى را 
به صحنه كارزار تبدیل مى كنند دقت كرده باشید، احتماال متوجه سرگردانى 
آنها بین هیجانات مختلف شان شــده اید. اغلب آنها به نیت شادى كردن وارد 
گود مى شوند، اما به تدریج به سمت ابراز خشونت حركت مى كنند.  براى مثال 
 وســایل آتش زا را به ســمت دیگران پرت مى كنند یا به اموال عمومى آسیب 
مى زنند. بدون شك یكى از دالیل این مسئله آن است كه آنها با هیجانات شان 
آشــنایى پیدا نكرده اند، شــیوه هاى صحیح ابراز هیجان را نیاموخته اند و بلد 
نیستند كه چطور باید شادى شان را ابراز كنند. بنابراین مهم ترین مسئله این 
است كه شما به عنوان پدر یا مادر فرزندتان را با شــیوه هاى سالم ابراز شادى 
 آشنا كنید. براى مثال به او یاد بدهید كه رفتارهایى كه براى دیگران مزاحمت 
یا خطر ایجاد مى كنند، شادى محسوب نمى شوند یا همنوا شدن با كسانى كه 

شادى را با خشونت مى آمیزند، خارج از اصول شادى كردن است. 
مهم ترین مسئله والدین در چهارشنبه ســورى آشناكردن فرزند با شیوه هاى 

سالم ابراز شادى است .
ابتکار عمل به خرج بدهید

براى چهارشنبه سورى تان برنامه داشته باشید. به خصوص سعى كنید فرزندان 
تان را از محیط هاى مخاطره آمیز دور كنید و با جایگزین هاى بهتر و مفرح تر 
او را راضى و شاد نگه دارید. براى مثال اگر جایى را سراغ دارید كه فرزندان تان 
بتوانند در محیطى امن تر مراسم چهارشنبه سورى را اجرا كنند به آنجا بروید. 
در صورت امكان بهتر اســت با چند خانواده دیگر كه ترجیحا فرزندى همدوره 

فرزند شما دارند هماهنگ كنید و ترتیب یك دورهمى دوستانه را بدهید.
 نظارت داشته باشید

اغلب به والدین توصیه مى شود كه به صورت غیر مستقیم روى رفتار فرزندان 
نوجوان شان نظارت داشته باشند، اما در مورد چهارشنبه سورى این نظارت باید 

شكل مستقیم داشته باشد.
 فرزند شــما نیاز به قانون دارد؛ قانون درباره اینكه مجاز است براى چهارشنبه 
سورى چه چیزهایى بخرد یا مجاز اســت در چه جمع هایى حاضر بشود و این 
هنر شماست كه بتوانید در عین مهربان بودن، مقتدر هم باشید و با مهرتان او را 

تابع  قوانین تان كنید.
با او همراهی کنید  

مسئولیت شما تا وقتى كه مراسم چهارشنبه سورى به پایان برسد، ادامه دارد. 
بنابراین در طى این مدت فرزندتان را همراهى كنید. 

همراهى به این معنا كه ســعى كنید خودتان را به اقتضائات ســنى او نزدیك 
 كنید، با او وارد بازى شــوید و مراقب باشــید كه هیجانات او از مسیر صحیح 

خارج نشود.

چگونه چهارشنبه سوری را 
برای فرزندتان ایمن کنید؟

قاشق زنی از یادها رفت!

پیشنهاد سردبیر:
قاشق زنی از یادها رفت!

چهارشنبه سوزی
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پیشنهاد سردبیر: 
حواستان به این موجودات کشنده در استرالیا باشد!

حیات وحش

تصاویر منتخب هفته گذشته با موضوع حیات وحش را ببینید

 قاب روز 

کوسه های سفید
یکی از پر کوســه ترین سواحل را می توانید 
در خلیــج کافین مشــاهده کنیــد. در این 
منطقه کوسه های سفید بزرگ را به دفعات 
خواهید دیــد؛ پس خطر در کمین اســت. 
مردی در ســال ۲۰۱۱ برای غواصی به این 

منطقه رفت و هرگز برنگشت.

Box Jelly� (عروس دریایی جعب��ه ای 
)fish

با کشــتن بیش از شــصت نفر در صد سال 
گذشــته در اســترالیا، تعجبی ندارد که در 
این لیســت قرار گرفته اســت. آنها ســمی 
بســیار قوی  دارند؛ نیش این عروس دریایی 
می تواند باعث سردرد، استفراغ، اسپاسم های 

عضالنی، اشکال در تنفس و مرگ شود.

عنکبوت موشی
از ترسناک ترین حشرات موجود در استرالیا 
می توان به هشــت گونــه از عنکبوت های 
موشی اشــاره کرد که به نیش های بزرگی 
مجهز هســتند و بســیار تهاجمــی عمل 
می کنند. با کوچک تریــن تحریکی به نیش 
آنها گرفتار می شــوید و این گزش همراه با 
دردها و امراض بســیاری است به طوری که 
اختالل در تنفس و ضعف عضالنی و ... را در 

پی خواهد داشت.

هشت پای حلقه آبی
این موجــود دریایــی مرگبــار معموال در 
جنوب نیو ســاوت ولز در جنوب اســترالیا 
یافت می شود. این هشــت پا کوچک است 
و معموال در شکاف سنگ ها استتار می کند. 
عصبانی شــان نکنید چون حمله می کنند. 
زهرشان حاوی تترودوتوکسین است، سمی 

قوی که برای کشتن انسان کافی است.

گاوکوسه
این کوسه هم در آب شور و هم شیرین زندگی 
می کنــد و یکی از خطرناک تریــن ها در کل 
گونه های کوسه است و معموال در رودخانه های 
سواحل شرقی اســترالیا دیده می شود. آنها 
به شخصیت تهاجمی شــهرت دارند. نشنال 
 جئوگرافیک توضیح می دهد که؛» این گونه

 شکارچیان سریع و  چابکی هستند و تقریبا هر 
چه را  ببینند می خورند، از جمله ماهی، دلفین 

و حتی دیگر کوسه ها!«

 اُکاپی
زرافه گردن کوتاه یا اکاپی )Okapi(، آمیزه ای 
از زرافه و گورخر است. این حیوان ُسم شکافته و 
گیاه خوار از خانواده زرافگان است و نخستین بار 
در قرن هجدهم توســط ســیاحان بریتانیایی 
یافت شــد. این پســتاندار، بومــی جنگل های 
بارانی شمال کشــور کنگو )Congo( می باشد 
و به دلیل تخریب زیســتگاه بر اثر جنگل زدایی 
و گسترش ســکونت گاه های انســانی و از همه 
این ها مهم تر شــکار بی رویــه، در معرض خطر 
جدی انقــراض قرار دارد و گفته می شــود تنها 
حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار نمونــه از آنها در طبیعت 

باقی مانده اند.

 میمون عنکبوتی
میمــون عنکبوتــی )Spider Monkey( در 
جنگل هــای گرمســیری آمریــکای مرکزی 
و جنوبی یافــت می شــود و بــرای زندگی به 
جنگل های بزرگ نیاز دارد امــا امروزه به دلیل 
جنگل زدایی و تخریب زیستگاهشــان به دست 

بشر با خطر انقراض مواجهند. 

 کرگدن جاوه ای
 کرگدن جاوه ای )Javan Rhinoceros( یکی 
از پنج گونه کرگدن های در معرض خطر انقراض 
در دنیاســت. این حیوان، بومی قاره آسیاست و 
در گذشته پراکندگی آن دامنه وسیعی از جزایر 
اندونزی، هند و چین را شامل می شد اما امروزه 
به عنوان نادرترین حیوان پســتاندار بزرگ جثه 
در کره زمین شناخته می شود و با خطر انقراض 
بسیار جدی روبه روست. عمر طبیعی آنها ۳۰ تا 
۴۰ سال است و بجز انسان دشــمن دیگری در 
طبیعت ندارند و شــکار بی رویــه این حیوان به 
دلیل شاخ کوچک اما بسیار ارزشمندش، تهدید 

اصلی برای انقراض آن است.

 عقاب فیلیپینی
عقاب فیلیپینی )Philippine Eagle( پرنده ملی 
کشور فیلیپین است و به نام عقاب میمون خور هم 
معروف اســت. این روزها به دلیل جنگل زدایی و 
فعالیت غیر قانونی انســان در حوزه قطع درختان، 
ادامه حیات این گونه در معــرض خطر قرار دارد و 
در حال حاضر تعداد این گونه عقاب را در طبیعت 

حدود ۵۰۰ عدد تخمین زده اند.

 شاخ دوکی
شاخ دوکی )Saola( حیوانی از تیره گاوان است 
و به ندرت در طبیعت مشــاهده می شود و هیچ 
نمونه ای از آنها در اســارت به ســر نمی برد. در 
حال حاضر جمعیت این حیــوان را در طبیعت 
حدود ۱۲ عدد تخمین زده اند و به دلیل تامین 
نیازهای فزاینده در چین، ویتنام و الئوس شکار 
می شــود، همچنین به دلیل تخریب زیستگاه و 
کاهش تنوع ژنتیکی در معــرض خطر انقراض 

قرار گرفته است.

 خرچنگ نارگیل
خرچنگ نارگیل )Coconut crabs( را با نام های 
خرچنگ دزد یا دزد نخل هم می شناســند و دلیل 
آن، بــاال رفتن ایــن خرچنگ از درخــت نارگیل و 
چیــدن و تغذیــه از نارگیل اســت. خرچنگ های 
نارگیل بزرگ ترین سخت پوستان و بندپایان زمین 
محسوب می شــوند و وزنشــان به ۹ کیلوگرم نیز 
می رسد، آنها همچنین قادرند تا وزن ۳۰ کیلوگرم را 
بلند کنند و قدرت چنگک هایشان برای گاز گرفتن 
و نیرو وارد کردن از هر حیــوان دیگری روی زمین 
بیشتر است. این جانور سخت پوست در جزیره های 
اقیانوس هند و بخشی از اقیانوس آرام و نواحی ژاپن 
یافت می شود و متاسفانه شکار بی رویه این حیوان 
به دلیل گوشت بســیار لذیذ و خوشمزه ای که دارد، 

سبب تهدید بقای آن شده است.

 آرمادیلوی غول پیکر
آرمادیلوی غول پیکر )Giant Armadillo( نام 
گونه ای از خانواده آرمادیلوهاســت. این حیوان 
نمونه عظیم الجثه پســتانداران کوچکی است 
که پوست ســخت و زرهی دارند و آرمادیلو نیز 
به زبان اســپانیایی به معنــای زره دار کوچک 
اســت. این حیوانات بــه دلیــل ارزش غذایی و 
پروتئین موجود در گوشتشــان بسیار شکار می 
شــوند و در ســه دهه  اخیر با کاهش ۳۰ تا ۵۰ 
درصدی جمعیتشان مواجه شده اند. بیشتر این 
 حیوانات در جریان داد و ستد و در حال اسارت و 

حمل و نقل کشته می شوند.

 میمون دماغ دراز
میمــون دمــاغ دراز )Proboscis Monkey( یا 
پوزه دراز، رنگ قهوه ای مایل به قرمز دارد و حیوان 
درخت زی محسوب می شــود و محیط زندگی آن 
جزیــره بورنئو )Borneo( ســومین جزیره بزرگ 
جهان در جنوب شــرقی آسیاســت.این حیوان با 
دمــاغ عجیب و غریب و شــکم بســیار بزرگش به 
راحتی قابل تشخیص است و با نام مستعار میمون 
هلندی نیز شناخته می شود. متاسفانه در ۴۰ سال 
 گذشــته جمعیت این میمون ها ۵۰ درصد کاهش

 یافته است.

 فک سرپوش دار
فــک ســرپوش دار )Hooded Seal( نام 
گونه ای از فک اســت که به دلیل ظاهر بینی 
و نوع حفره های منحصر به فردش شناخته 
می شــود. این حیوان هنگام شنا کردن مدام 
این حفره هــا را از هوا پر و خالــی می کند. 
این گونه از فک ها تنهــا در بخش کوچکی 
از اقیانوس اطلس شــمالی یافت می شوند و 
به دلیل شــکار فراوان در آستانه نابودی قرار 

دارند.

چشم گرد گریزان
Loris Elu� )چشــم گرد یا لوریس گریزان 

sive( با چشــم های قهوه ای بزرگ، قدرت 
دید فوق العاده ای در شب دارد. این حیوان 
گرفتار خرافات  بســیاری شــده است. مثال 
معتقدند گوشــت ایــن حیوان مــی تواند 
درمانگر جذام باشــد. با توجه به اســتثمار و 
شکار و اســارت بی رویه، این حیوانات بین 
ســال های ۱۹۳۹ تا ۲۰۰۲، بــه طور کامل 
ناپدید شــدند و در حال حاضر نیز بســیار 
کمیاب و محدود هستند و به صورت جدی با 

خطر انقراض مواجهند.

مار سمی تایپان
مارهای ســمی بســیاری در مناطق شرقی 
اســترالیا خواهید یافت ولی مار تایپان که تا 
۲/۵ متر هم رشــد می کند، کمی متفاوت تر 
و کشــنده تر اســت. این مواد سمی ترکیب 
پیچیده ای اســت که مســتقیما بــر مغز و 
سیستم اعصاب اثر می گذارد و خون انسان 
را در جا لخته می کند. همچنین کار عضالت 

و کلیه را تا حد زیادی مختل می کند.

حواستان به این موجودات کشنده در استرالیا باشد!
در استرالیا می توانید از زیباترین و بکرترین مناظر لذت ببرید و تعطیالتی ایده آل برای خودتان بسازید. تفریحات بسیاری از پیاده روی در ســواحل تا دیدن حیات وحش منحصر به فردش این مقصد رویایی را جزو انتخاب های اول هر گردشگری قرار داده است. اما برای این ماجراجویی ها باید از وجود حیوانات خطرناک و 

مرگبار اطالع داشته باشید. قطعا گشت و گذار در این حیات وحش بی خطر نخواهد بود. پس با ما همراه باشید تا تعدادی از خطرناک ترین این حیوانات را مرور کنیم.

جفای آدمی و حسرت آیندگان؛

حیوانات در حال انقراض
تا به حال دنی��ا را بدون وجود مخلوقاتش تصور ک��رده اید؟ دنیایی 
بدون گیاه و هیچ گونه ای از حیوان؟ حتی تصور آن هم وحشتناک و 
غیرقابل تحمل است.  اینکه صبح ها را بدون شنیدن صدای پرندگان 
آغاز کنیم و اینکه درختان س��بز و پرباری نباش��ند تا تابستان ها 
در زیر سایه شان بنش��ینیم و از خوردن میوه هایشان لذت ببریم و 
در زمس��تان دیگر خبری از درخت های عریان که با لباسی از برف 
پوشیده شده اند، نباش��د؛ واقعا دنیای ترسناکی می شود! متاسفانه 
بش��ر بی توجه به این امر، از هیچ گونه ظلمی نسبت به محیط اطراف 
دریغ نمی کند و جان و زندگی گونه های بی ش��ماری از حیوانات و 
گیاهان به دلیل شکار، آلودگی های زیست محیطی، تخریب زیست 
بوم و ده ها دلی��ل دیگر در معرض  نابودی جدی اس��ت. با ما همراه 
باشید تا در ادامه سفری غم انگیز به خانه تعدادی از حیوانات در حال 

انقراض داشته باشیم.
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پیشنهاد سردبیر: 
رفتار مشکوک کفاشیان در فرودگاه!

فضای مجازی

کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در روسیه حضور 
دارد بعد از بازی روستوف و ترک گروژنی با سردار آزمون مهاجم تیم 
ملی و باشگاه روستوف دیدار کرد. ســردار آزمون با انتشار پستی در 
حساب اینستاگرام خود از این دیدار خبر داد.کی روش همچنین چند 

روز قبل بازی روستوف و منچستر یونایتد را از نزدیک تماشا کرده بود.

دیدار کی روش با آزمون

 کنایه راموس 
به دروازه بان رئال مادرید

فوتبال جهان

خارج از گود

معاون وزیــر ورزش و جوانــان در حاشــیه برگزاری 
پنجمین اجالس کشورهای آســیایی عضو سیزم در 
خصوص اینکه ورزش ایران را در سال 95 چگونه ارزیابی 
کرد، اظهار داشت: سال جاری که در روزهای پایانی آن 
قرار داریم، سال المپیک و پارالمپیک بود. تالش زیادی 
صورت گرفت و نتایج مختلفی در رشته های گوناگون به 
ثبت رسید. در مجموع سالی که در روزهای پایانی آن 
هستیم ســال خوب و مثبتی بود. محمدرضا داورزنی 
ادامه داد: در ســال پیــش رو بازی های کشــورهای 
اســالمی را داریم و باید خود را برای این رقابت ها آماده 
کنیم. همچنین تیم های مختلف ما مسابقات قهرمانی 
آســیا و جهان را پیش رو دارند و فدراسیون ها خود را 
برای بازی های آســیایی ســال 2018 اندونزی آماده 
می کنند. در یک چشــم به هم زدن هــم به المپیک 
2020 خواهیم رســید و وزارت ورزش تــالش دارد با 
تمام توان در کنار فدراســیون ها باشد تا در رقابت های 
پیش رو موفقیت های بزرگی نصیب ورزش کشورمان 
شــود.  معاون وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: ما 
بحث نظارتی خــود را در وزارت ورزش دنبال می کنیم 
و تمام قد از فدراســیون هایمان حمایت خواهیم کرد.  
داورزنی در خصوص برگزاری پنجمین اجالس سیزم 
گفت: نیروهــای نظامی نقش ویــژه ای در برنامه های 
ورزشی دارند و این جلسه به همت وزارت دفاع و تربیت 
بدنی نیروهای مسلح برگزار شد. مسئولیت برگزاری این 
برنامه ها بر عهده وزارت دفــاع و تربیت بدنی نیروهای 
مسلح اســت؛ اما ما در وزارت ورزش هم کنار آنها قرار 
می گیریم و نقش خود را به خوبی ایفا می کنیم. برگزاری 
چنین اجالس هایی در دیپلماســی ورزشــی و صلح و 
آرامش نقش پررنگی دارد. وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا رییس فدراسیون اسکی استعفا داده است، گفت: 
خیر، او استعفا نکرده است. معاون وزیر ورزش و جوانان 
در پایان در خصوص جام جهانی کشتی فرنگی گفت: از 
جام جهانی کشتی فرنگی حمایت می کنیم تا به بهترین 

شکل ممکن برگزار شود.

وزارت ورزش در کنار 
فدراسیون ها خواهد بود

فارس: بدون شک باید کمیل قاسمی را یکی از موفق ترین 
ورزشکاران کشورمان در ســال 95 دانست، کشتی گیری 
که با وجود جوانی دومین مدال المپیک دوران ورزشی اش 
را به ســینه زد و به پرافتخارترین کشتی گیر سنگین وزن 
تاریخ کشــتی ایران تبدیل شــد؛ البته کمیل می توانست 
حتی موفق تر از این هم باشــد و تا یک قدمی مدال طالی 
المپیــک پیش رفت و می توانســت نام خــود را در تاریخ 
ورزش ایران و جهــان جاودانه کند، اما بــه قول خودش 

قسمت نبود تا گام آخر را بردارد.
کمیل قاسمی پسر مأخوذ به حیا و محجوب کشتی ایران 
همواره با روی باز از گفت وگو با رسانه ها استقبال کرده و در 
آستانه سال جدید شمسی نیز به سواالتی درباره سال 95 

و سال پیش رو پاسخ گفت.
 سال 95 برای شما چگونه گذشت؟

خوشبختانه ســال 95، سال بســیار خوب و پرباری برای 
من بود؛ در این ســال دومین مدالم در بازی های المپیک 
را که نقره بود کســب کردم که ارزش زیادی برایم داشت. 
اواخر امســال در جام جهانی کشــتی آزاد که به میزبانی 
ایران برگزار شد برای ششمین دوره متوالی قهرمان شدیم 
که ارزشمند بود. در آن مســابقات هم به نوعی سرنوشت 
قهرمانی ایران به دیدار من مقابل حریــف آمریکایی گره 
خورد که خوشــبختانه این ماموریت را هم به خوبی انجام 

دادم.
  فراز و فرودهای المپیک چطور بود؟

آرزوی هر ورزشــکار حرفــه ای حضور و کســب مدال در 
بازی های المپیک است که خوشبختانه من در 2 المپیکی 
که به میدان رفتم با دســت پر بازگشــتم؛ البتــه در این 
المپیک با توجه به حــرف و حدیث هایی که درباره حضور 
من به وجود آمده بود، حساس تر از قبل شده بود که خدا را 
شکر توانستم با دســت پر بازگردم و شرمنده مردم و کادر 

فنی نشوم.
 درسال 95 خیلی مورد توجه قرار گرفتید.

شــاید به خاطر بازی های المپیک و همچنین قهرمانی در 
جام جهانی که بــه میزبانی ایران برگزار شــد مورد توجه 
مردم و رسانه ها قرار گرفتم. شــاید یکی دیگر از دالیل آن 
هم پیروزی 30 ثانیه ای در مرحلــه نیمه نهایی بازی های 
المپیک مقابل حریف آمریکایی بــود که بازتاب زیادی در 

فضای مجازی و بین مردم داشت. 
پیش از المپیک حضور بیشــتری در فضای مجازی 

داشتی، اما حاال این موضوع کم رنگ تر شده است.
قبل از بازی های المپیک حضور بیشتری در فضای مجازی 
داشــتم، اما متوجه شــدم این موضوع زمان زیادی از من 

می گیرد و ممکن اســت به هدفم لطمه بخورد؛ به همین 
دلیل فعالیتــم را کم کردم. باید خیلی درســت و با برنامه 
از فضای مجازی استفاده کرد و به همین دلیل با توجه به 
هدف گذاری که دارم تصمیم گرفتم در یک سال منتهی به 
بازی های المپیک فعالیت بسیار کمتری داشته باشم. حاال 
هم به اصرار دوستان و نزدیکان فعالیتم را از سر گرفتم، اما 
باز هم به صورت محدود و حساب شده ای فعالیت می کنم. 
 از میــان حوزه های فرهنگی رابطه ات با ســینما، 

موسیقی و کتاب چطور است؟
ســینما و موســیقی را خیلی دوســت دارم، مطالعه هم 
می کنم، اما زمان بیشــتری را به گوش دادن موســیقی 

اختصاص می دهم.
کارهای کدام خواننده را می پســندی 

می کنی؟  گــوش  را  آهنگ هایش  و 
آخرین فیلمی کــه دیدی و آخرین 

کتابی که خواندی چه بود؟
آهنگ های بیشتر خواننده ها را در تمام 
ســبک ها گوش می کنم، اما آهنگ های 
محمد علیزاده، احسان خواجه امیری، 
محســن یگانه و بابــک جهانبخش را 

بیشتر پیگیری می کنم.
خیلی فرصت ســینما رفتــن پیدا 
و  فیلم هــا  بیشــتر  و  نمی کنــم 
ســریال هایی که از طریق شــبکه 
نمایــش خانگی پخش می شــود 
را پیگیــری می کنــم. آخریــن 
فیلمی که دیدم فیلم فروشــنده 
ســاخته اصغر فرهادی بود که 
برنــده جایزه اســکار شــد.در 
حال مطالعه یــک کتاب درباره 
حضــرت علی)ع( هســتم که 
یک نویسنده اهل سنت آن را 

نوشته و چندین جلد است.
 آیا اهل خریدن لباس های 
هم  برند  و  گران قیمــت 

هستی؟
خوش پوشــی را دوست دارم 
و از افرادی کــه به ظاهر و تیپ 

خود اهمیت می دهند خوشــم 
می آیــد و اگــر فرصتی پیــدا کنم 

حتما بــه خرید لباس خواهــم رفت، اما 
خیلی اهل برند و مارک نیستم و ترجیح 

می دهم بیشتر لباس هایی که به من می آید انتخاب کنم. 
 سال 96 را چطور ارزیابی می کنید؟

ســال خیلی پرکار و شــلوغی را پیش رو داریم. مسابقات 
قهرمانی آسیا، بازی های کشــورهای اسالمی و مسابقات 
قهرمانی جهــان را پیش رو داریم که اگــر به عضویت تیم 
ملی درآیند برای کسب بهترین نتیجه تالش خواهم کرد. 
از طرفــی حضور در مســابقات 
جهانی فرصتــی برای من 
اســت که یک مدال 
خوش رنگ دیگر که 
طالیی  امیــدوارم 
باشــد را به ویترین 
اضافه  افتخاراتــم 

کنم.

قاسمی: 

خوش پوشم؛ اما اهل برند و مارک نیستم

نشســت اعضای هیئت مدیره باشگاه اســتقالل روز یکشنبه 
در حالی برگزار شــد که در ابتدای جلسه، سید رضا افتخاری 
صحبت های بازیکنان را به ســایر اعضا منتقل کرد. بعد از این 
صحبت ها بحث مصاحبه بازیکنان استقالل علیه حسن زمانی 
مطرح شــد و تمامی اعضا حتی افتخاری این اقدام را محکوم 
کردند. یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل با اشاره به 
بندهای قرارداد بازیکنان گفت: مگر بازیکنان پایین برگه های 
قرارداد خود را هنگامی کــه آن را امضا می کنند نمی خوانند؟ 
مصاحبه علیه ارکان باشگاه اســتقالل این اختیار را به مدیران 

داده که جریمه سنگین شوند. در ادامه با اشاره به مصاحبه  کاوه 
رضایی و بهنام برزای علیه حسن زمانی اشاره شد و تمامی اعضا 
پذیرفتند که این دو بازیکن مخفیانه جریمه شده و چیزی به 
آنها اعالم نشــود تا روزی که برای دریافــت مطالبات خود به 

باشگاه مراجعه کنند از تخلف خود مطلع شوند.

فدراســیون فوتبال که چنــدی پیش اتوبوســی مدرن و 
پیشــرفته  را برای تیم   ملی فوتبال ایــران خریداری کرده 
بود و با مشــکل پالک گــذاری آن مواجه بــود، باالخره 
توانست مجوزهای الزم برای پالک گذاری این اتوبوس را 
از پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت کند. با این حســاب 
تیم   ملی فوتبــال ایران در اردوی پیــش رو از این اتوبوس 
اســتفاده خواهد کرد. به گفته رییس فدراســیون فوتبال 
این اتوبوس برای نخســتین بار وارد ایران شــده و نمونه 
مشــابه آن در ایران وجود ندارد؛ البته فدراسیون فوتبال 
در تدارک مراسمی است تا قبل از اردوی تیم   ملی فوتبال 

از این اتوبوس پیشرفته رونمایی کند. مسئوالن فدراسیون 
برای این اتوبوس طرح پرچم جمهوری اســالمی ایران را 
در نظر گرفته اند که ســه یوز سبز، ســفید و قرمز در سایز 
بزرگ و مانند پرچم ایران در دو سمت این اتوبوس مدرن و 

پیشرفته نقش بسته است.

 جریمه  سنگین 
برای دو ستاره استقالل

اتوبوس مدرن تیم ملی 
فوتبال،پالک شد

.. مهاجم عراق به ایران نمی آیدرونمایی از لیست کی روش در قطر
 تیم ملی عــراق بازی هــای خانگی اش در 
مرحله انتخابی جــام جهانــی را در ایران و 
تهران برگزار خواهد کرد و سرمربی تیم ملی 
عراق در فهرســت جدید خود نام جاستین 
مرام را هم قرارداده بود. هافبک مهاجمی 28 
ساله که متولد میشیگان است برای دو بازی 
عراق مقابل اســترالیا و عربســتان، تیم ملی 
کشورش را همراهی نخواهد کرد. این خبری 
است که صفحه فیس بوک فدراسیون فوتبال 
عراق آن را منتشــر کرده و دلیل این قضیه را 

نگرانی جاستین بابت ســفر به ایران دانسته. 
چرا کــه طبق قانون عجیــب رییس جمهور 
آمریکا، اگــر این بازیکن به ایران ســفر کند 

شاید نتواند دوباره به آمریکا برگردد.

درحالی که کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی کشــورمان هنوز 
لیســت بازیکنان جدید برای اردوی تیم ملی را اعالم نکرده در عین 
ناباوری یکی از رسانه های قطر لیست 25 بازیکن ایران را منتشر کرد. 
روزنامه الرایه قطر مدعی شد و نوشــت: کی روش، سرمربی تیم ملی 
ایران لیست بازیکنان ایران را برای دیدار دوستانه با عراق و دیدار قطر 
منتشر کرد که این 25 بازیکن به شــرح زیر است: بیرانوند، اخباری، 
مظاهــری، رضاییان، حســینی، محمد انصاری، میــالد محمدی، 
محمدزاده، پورقاز، ابراهیمی، کامیابی نیا، حاج صفی، شــجاعیان، 
تبریزی، رفیعی، امیری، طارمی، پهلوان، ساســان انصاری، شجاعی، 

06زهیوی، ایران پوریان، حاتمی، غفوری و ترابی.
رفتار مشکوک کفاشیان در فرودگاه!

  نایب رییس فدراســیون فوتبال بعد از بازگشــت از مالزی رفتار 
عجیبی از خود نشان داد.علی کفاشیان که همراه تیم ملی فوتبال 
ساحلی به مالزی سفر کرده بود، بامداد دیروز همراه با اعضای این 

تیم به تهران بازگشت. 
اتفاق عجیب زمانی رخ داد که کفاشیان بعد از رسیدن به فرودگاه 
با محمدرضا ساکت برخورد سردی داشت. او حتی حاضر نشد در 
عکس دسته جمعی ســاحلی بازان حاضر شود و زودتر از بقیه هم 

فرودگاه را ترک کرد. 
کفاشــیان که مشــخص نبود از چه چیــزی ناراحت اســت، به 

درخواست خبرنگاران برای مصاحبه هم پاسخ منفی داد.

دور رفت مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان آســیا 
امروز با انجام بازی های پرســپولیس و استقالل 
خوزســتان بــرای نماینــدگان ایران بــه پایان 
می رسد.پرســپولیس در ایــن هفتــه میهمان 
الریان قطر و استقالل خوزستان در ایران میزبان 

لخویای قطر خواهد بود.
لخویای  ایران-  )خوزستان(  استقالل 

قطر
آبی پوشان اهوازی که بر خالف مسابقه های لیگ 
در آسیا عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشته اند 
و دو پیــروزی را مقابل نمایندگان عربســتان و 
امارات کســب کرده انــد، این بار و در ســومین 
دیدار مقابل تیم قدرتمندتری به نام لخویا حاضر 

می شوند.
با توجه به برگزاری دیدار خانگی استقالل مقابل 
الفتح در عمان این نخســتین دیداری است که 
اهوازی ها در ورزشــگاه خانگی خــود به مصاف 
رقبای آسیایی شــان می روند.شاگردان سیروس 
پورموسوی نشــان داده اند که تخصص باالیی در 
کسب پیروزی های یک بر صفر دارند و در صورت 

پیروزی در این بــازی با 9 امتیــاز گام بلندی را 
برای صعود به مرحلــه بعــد برمی دارند.آنها در 
آخرین دیــدار خود که هفته گذشــته در تهران 
برگزار شد با یک گل مقابل پرسپولیس شکست 
 خوردند اما با توجه به نتایج شــان در آسیا به نظر 
می رسد شــاگردان پورموســوی از لیگ ناامید 
 شــده  و تمــام تمرکزشــان روی مســابقه های

 آسیایی است.
لخویا در حال حاضر با ۴ امتیــاز در رده دوم این 
گروه قرار دارد و در لیگ قطر نیز رتبه نخســت را 
کسب کرده است. آنها جزو تیم های متمول حوزه 
خلیج فارس محســوب می شــوند و از بازیکنان 

اروپایی و دو رگه مستعدی بهره می برند.
الریان قطر- پرسپولیس ایران

شــاگردان برانکــو ایوانکوویچ کــه در دو دیدار 
گذشــته خود، ۴ امتیــاز را کســب کرده اند و با 
تفاضل گل بهتر در رتبه نخســت گروه خود قرار 
دارند، با شــرایط روحی و روانی بســیار خوبی پا 
به این میدان می گذارند. هرچند پرسپولیسی ها 
در هفته هــای گذشــته بازی های پرفشــاری 

را در فواصــل زمانــی کوتاهی برگــزار کردند و 
تنهــا دغدغه برانکو بــرای این دیدار خســتگی 

بازیکنانش خواهد بود.
پرســپولیس در دو دیدار گذشــته خود در این 
رقابت ها یک تساوی مقابل الهالل و یک پیروزی 
مقابل الوحده به دست آورده است. آنها با توجه به 
میزبانی از الهالل در امارات تاکنون هیچ دیداری 

را در تهران برگزار نکرده اند.
رقیــب قطــری پرســپولیس امــا از 8 بازیکن 
ملی پوش بهره می برد و قهرمان فصل گذشــته 
لیگ ستارگان قطر است. آنها در دو بازی گذشته 
خود تنها یک امتیاز را به دست آوردند و در دیدار 
با الهالل عربســتان هم در اواخــر بازی متحمل 

شکست شدند. 
نکته حائز اهمیت درباره الریان این است که آنها 
۴ روز بیشتر از پرسپولیس استراحت کرده اند و از 
طرفی میزبان این دیدار هم هستند. پرسپولیس 
در صــورت پیــروزی در این دیــدار ۷ امتیازی 
می شــود و با خیال راحت به اســتقبال 3 دیدار 

آینده خود در این رقابت ها می رود.

بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری در جایگاه ویژه دیدار فینال لیگ برتر والیبال 
بین بانک سرمایه و پیکان حضور یافت.

قاب   روز مستطیل سبز

حضور قوی ترین مرد جهان در فینال والیبال  تالش پرسپولیس و استقالل خوزستان برای پایانی خوش در سال 95

مدافــع مرکزی تیم فوتبال باشــگاه رئــال مادرید اســپانیا گفت: 
دروازه بانی رئال مادرید سخت است و یک اشتباه کوچک بسیار گران 
تمام می شود، بروید از دوست من، کاسیاس این را بپرسید. سرخیو 
راموس با انتقاد از ناواس به خاطر بهانه تراشی هایش 
درباره اشتباهی که مرتکب شده و گلی که خورده 

گفت: او بایــد بداند که گل خورده 
و اشــتباه کرده است، ممکن 
اســت همیــن اشــتباه را 

دروازه بان یــک تیم دیگر 

تکب  مر
اما  شــود؛ 
دیده  چنــدان 
نشود. دروازه بانی رئال مادرید سخت 
است و وقتی اشتباه می کنیم باید پای 

اشتباه خود بایستیم.

رونالدو نازاریو، اسطوره برزیلی دنیای فوتبال از فرصت سفر به مادرید 
اســتفاده کرده و در مورد برخی مســائل از جمله بازگشت رویایی 
بارسلونا مقابل پاریســن ژرمن صحبت کرده اســت. مهاجم سابق 
تیم های بارســلونا و رئال مادرید که همواره از عالقــه اش به لوس 
بالنکوس ســخن گفته، در بین دو نیمه دیدار تیم های رئال مادرید 
و رئال بتیس در مورد بازگشت بارسلونا مقابل پاریسن ژرمن و کسب 
پیروزی ۶-1 گفت:آن بازی را تماشا کرده و لذت بردم. همه هواداران 
فوتبال لذت بردند، این یک بازگشت فراموش نشدنی بود. رونالدو در 

مورد اشتباه فاحش کیلور ناواس در صحنه گل اول تیم 
آندلوسی نیز گفت: فکر می کنم ناواس بعد از اینکه 
شیرجه زد، دست پاچه شد و وقتی که سعی کرد 

کنترل توپ را به دست گیرد، آن را از دست داد. در 
نهایت وی راجع به شانس رئال مادرید برای 

فتح عناویــن قهرمانــی در پایان فصل 
201۷ نیز گفت: طبــق معمول، هیچ 

دستاوردی آســان نخواهد بود حتی 
کنتــرل  اگــر 
سرنوشت اللیگا 

مــا  دســتان  در 
باشــد. عالوه بر این، 

 ما در لیگ قهرمانان اروپــا نیز همچنان یک 
مدعی هستیم.

 خوشحالی یک رئالی سابق
 از بازگشت باشکوه بارسا

موتکو: 

 روسیه به دنبال میزبانی
 از فینال لیگ اروپاست

ویتالی موتکو، معاون نخست وزیر و رییس فدراسیون فوتبال روسیه 
به خبرگزاری دولتی این کشور )تاس( گفت: در حال بررسی امکان 
میزبانی دیدار فینــال لیگ اروپا در فصــل 2018-201۷ میالدی 
و ارسال درخواســت رسمی آن به یوفا هســتیم. موتکو که ریاست 
کمیته سازماندهی جام جهانی 2018 روسیه را نیز بر عهده دارد در 
ادامه اظهار داشــت: نمی توانم اطالعات دقیق تری را درباره میزبانی 
روســیه از فینال لیگ اروپا ارائه کنم، زیرا در حال مطالعه و بررسی 
این طرح هستیم. کشورهای خواهان میزبانی فینال فصل آینده لیگ 
اروپا تا 1۶ خرداد ماه ســال 139۶ فرصت ارائه درخواست به یوفا را 
دارند و این اتحادیه نیز در ماه شهریور تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد 
کرد.پیش از این رومان بابایف، رییس باشــگاه زسکای مسکو گفته 
بود که قصد دارد در ورزشــگاه تازه ساخت، میزبانی فینال لیگ اروپا 
را بر عهده بگیرد. تاکنون 15 فدراســیون فوتبال در اروپا درخواست 
میزبانی خود را به یوفا ارائه داده اند. روسیه تاکنون 2 بار میزبانی بازی 
فینال لیگ های اروپایی را بر عهده داشته اســت. اولین بار در فصل 
1999-1998 میالدی بازی فینال جام یوفا میان تیم های پارمای 
ایتالیا و مارسی فرانسه در روسیه برگزار شــد که با برتری 3 بر صفر 
تیم ایتالیایی خاتمه یافت. دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 
2008-200۷ میالدی نیز در روسیه برگزار شد که جدال این 2 تیم 

در وقت قانونی با تساوی یک بر یک 
خاتمه یافــت و در ضربه های 

پنالتی تیم منچستر یونایتد 
با نتیجه ۶ بــر 5 به پیروزی 
رسید. ورزشــگاه لوژنیکی 
مسکو میزبان این دیدارها 

بود.
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پیشنهاد سردبیر: 
تاریخ روی دیوارهای شهرتقاضا برای سفرهای نوروزی به اصفهان کاهش  یافته است

در آستانه نوروز؛

ساعات کاری مراکز معاینه فنی 
خودرو افزایش یافت

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:

 احداث پارکینگ در محله ناژوان 
با ظرفیت 2500 خودرو

رییس ســتاد معاینه فنی خــودروی شــهرداری اصفهان گفت: 
در آســتانه نوروز ساعات کار مراکز شــماره گذاری و معاینه فنی 

اصفهان، روزانه دو ساعت افزایش یافت.
جمشید جمشــیدیان اظهارکرد: در نیمه دوم اسفندماه با توجه 
به افزایش تقاضا، مراکز معاینه فنی خودرو از ســاعت 8 صبح تا 4 

بعدازظهر فعال هستند.
وی با اشــاره به فعالیت 2 مرکز معاینه فنی در ایام نوروز گفت: در 
ایام نوروز 2 مرکز معاینه فنی جی در خیابــان همدانیان و مرکز 
تاکســیرانی در خیابان فرزانــگان، فعالیت و خدمــات الزم را به 

شهروندان و مسافران ارائه می دهند.
رییس ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
ســاعات فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام نوروز از ساعت 8 صبح 

الی 12 ظهر است.
جمشیدیان تاکید کرد: در صورت تقاضا، مابقی مراکز معاینه فنی 

در ایام نوروز فعال می شوند.

مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از مکان ها و 
محورهای مهم گردشگری شــهر اصفهان، در قسمت غرب این 
شهر واقع شده؛ از این رو در نوروز امسال اقدامات الزم به منظور 
سهولت رفت و آمد شهروندان و مســافران نوروزی، پیش بینی 

شده است.
عباس روحانی، کوه آتشگاه، منارجنبان و پارک طبیعی ناژوان را 
از مهم ترین نقاط و محورهای گردشگری غرب اصفهان معرفی 
کرد و افزود: از همین رو در ایام عید در این مکان ها  اتوبوس های 
گردشگری و تاکسی های ویژه برای رفت و آمد بازدیدکنندگان 
در منارجنبــان و نــاژوان مســتقر خواهد شــد. مدیرمنطقه 
9 شــهرداری اصفهان ادامه داد: بــرای آرامش شــهروندان و 
گردشــگران، پارکینگی با ظرفیت پارک 2500خودرو در محله 
ناژوان و منارجنبان در نظر گرفته شده است. روحانی در بخش 
دیگر سخنان خود ادامه داد: ســاماندهی سایت بازی کودکان و 

بوستان های منطقه برای ایام نوروز صورت گرفته است.

هنر نقاشــی از دیرباز جایگاه مهمــی بین آثار 
باســتانی و هنرمندان این شــهر داشته است.

نقاشــی های موجود در آثار باســتانی شــهر اصفهان، یکی از 
مهم ترین دالیل شــهرت این مکان های دیدنی اســت. نقاشی 
سردر بازار قیصریه تا کلیسای وانک و... شــاهکارهایی بی نظیر 
از نقاشــی در دل خود جای داده اند.پیشــینه هنر نقاشــی در 
اصفهان به دوره صفویان باز می گردد؛ نقاش برجســته ای چون 
رضاعباســی در زمان شــاه عباس اول به باالترین درجه هنری 
در زمینه نگارگری دســت یافت و امروزه هنر او را در نقاشی های 
چهلستون و عالی قاپو می توان مشاهده کرد. در دوره وی زندگی 
عامه مردم و درباریان موضوع بیشتر نقاشــی ها قرار می گرفت. 
در این دوره تک چهره ســازی در نقاشــی رواج زیادی پیدا کرد 
که رضا عباسی در آن خبره بود. وی در جایگاه ریاست کتابخانه 
دولتی و کارگاه های نقاشــی دربار، شــاگردان زیادی را پرورش 
داد؛ اشــخاصی نظیر محمد شــفیع عباســی، محمد یوسف و 
محمد معین مصور. اصفهان در این دوره، صاحب سبک ویژه ای 
در نگارگری شــد که به اصطــاح، مینیاتور خوانده می شــود؛ 
اما نگارگری ایرانی برای توصیف آن مناســب تر اســت؛ نوعی از 
نقاشــی که تمام جنبه های ملی و مذهبی ایرانیــان در تار و پود 
آن نهفته اســت و یک هنر ملی به تمام معناست. هرچند پس از 
صفویه مکتب قاجار با نقاشــی های قهوه خانه ای رواج بیشتری 
یافت امــا مکتب اصفهــان همچنــان اعتبار و جایــگاه خود را 
در ســپهر نگارگری ایرانی حفظ کرد. در همین دوره اســت که 
هنر بزرگانی نظیر آقانجــف اصفهانی در قامت برجســته ترین 
قلمدان نگار قاجاری، پلی می شــود میان ســبک کریمخانی و 
سبک ناصری.  وی که آثار ارزشــمندش را با نام »یا شاه نجف« 
و »کمترین نجفعلی« امضا می کرد، هنگامی که در ســال 1236 
قمری از دنیا رفت، در اصفهان، شهر محبوبش دفن شد. استادان 
نقاشــی مکتب اصفهــان در دوره قاجار، به آقانجــف اصفهانی 
منحصر نمی شوند. بزرگانی مانند محمدحسین مصورالملکی در 
این دوره با اســتادی در زمینه های مختلف نگارگری، تذهیب و 
نقشه فرش نقاشی، مکتب اصفهان را بلندمرتبه ساختند. همین 
اســتاد برجســته هم زمان با پایان جنگ جهانی دوم، تابلویی به 
ســبک مینیاتور با مضمونی جهانی خلق کرد و نگارگری مکتب 
اصفهان را به مضامین روز جهان پیوند زد. با گذر زمان و تغییر در 
بافت شهری، بسیاری از خانه های قدیمی شهر به شکل برج ها و 
آپارتمان هایی چند طبقه در آمده و نقاشی ها به صورت تابلوهایی 

نفیس به دیوار خانه ها آویخته شدند.
با این وجود در سطح شهر شاهد خانه های قدیمی یا زمین هایی 
هســتیم که با دیوارهای آجری و فرســوده خود چهره زشتی به 
شهر بخشیده اند. چندی است که با موافقت شهرداری و شورای 
شهر اصفهان شاهد هنرنمایی نقاشــان اصفهانی بر این دیوارها 
هستیم. نقاشی های موجود در ســطح شهر موضوعات مختلفی 
دارند؛ از تصویر شــهدا و دفاع مقدس گرفته تا انتظار برای ظهور 
ولی عصر)عج(. اکثر نقاشــی ها در قالب ســه بعدی بوده و جلوه 

خاصی به شهر بخشیده اند.
در کنار موضوعات یاد شده نقاشی های دیگری با موضوع شعر و 
ادب فارسی بر دیوارهای شهر خودنمایی می کند. مقامات طیور 
منطق الطیر عطار، رزم پهلوانان شاهنامه و حکایات عیبد زاکانی 
از جمله موضوعات این نقاشــی های زیباست که نظر رهگذران 
را به خود جذب می کند. نقاشــی های دیــواری اصفهان عاوه 
بر اینکه زیباسازی چهره شــهر، در بانشاط کردن شهروندان نیز 
نقش دارند. در دنیای پر زرق و برق امروز وجود این نقاشی ها می 
تواند عموم مردم را با فرهنگ و ادب ایران آشــنا سازد. اصفهان و 
هنر همواره رابطه نزدیکی با یکدیگر داشــته اند. موسیقی اصیل 
ایرانی،تعزیــه و مرثیه خوانی، نقاشــی و نگارگــری و... از جمله 
هنر های موجود در این شهر اســت که هر یک تاریخچه  ای بس 
دراز دارد. توجه به هنرهای قدیمی اصفهان عامل رونق و شهرت 

بیشتر این شهر است.

یادداشت

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان اظهار کرد: پلیس 
آگاهی استان اصفهان در سال 94 در بحث کشف جرایم، 
به 78 درصد از این کشــفیات دســت یافت که در سال 
جاری این آمار به 80 درصد رسید و 188 باند جرم در این 

استان منهدم شد.
ستار خســروی با بیان اینکه 152 واحد صنفی که اموال 
مســروقه را به فروش می رساندند،کشف و پلمب شدند، 
تصریح کرد: همچنین 343 نفر از خریداران اموال مسروقه 

در استان اصفهان توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان درخصوص اقدامات 
پلیس در رابطه با متخلفان اسیدپاش در استان اصفهان 
ادامه داد: پلیس آگاهی اســتان اصفهان به شدت پیگیر 
پرونده های اسیدپاشی در استان اصفهان است. خسروی 
در ادامه ابراز کرد: در ســال 95 توسط نیروهای انتظامی 
استان اصفهان، استرداد 87 میلیارد تومان اموال مسروقه 
کشف شده از ســارقان و مال خران به مردم انجام شد که 

موفقیت بزرگی برای پلیس آگاهی استان اصفهان بود.
وی با اشــاره به پرونده کاظم شــفیعی که در سال های 
گذشته باز شــده بود، گفت: احتمال حضور این شخص 
در ایران وجود دارد؛ اما پلیس فضــای ناامنی را برای این 

شخص فراهم کرده است.

 افزایش 80درصدی 
کشف جرایم در سال 95

خدمات شهریفرمانداریانتظامی

فعالیت 24 ساعته سازمان 
خدمات موتوری برای نظافت شهر

 25  اسفند؛ زمان اعالم نتایج 
احراز صالحیت داوطلبان مجلس

فرماندار اصفهان، با اشاره به احراز صاحیت داوطلبان 
انتخابات اولین میــان دوره ای دهمیــن دوره مجلس 
شورای اســامی شهرســتان اصفهان، اظهار داشت: 
با پایــان مهلت ثبت نــام داوطلبان و تشــکیل هیئت 
اجرایی انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسامی، 
بررســی صاحیت داوطلبان آغاز شــده و نتایج نهایی 
احراز صاحیت ها تــا فردا به داوطلبــان اعام خواهد 
شد. احمد رضوانی پیرامون ثبت نام انتخابات پنجمین 
دوره شوراهای اسامی شهر و روستا افزود: طبق برنامه 
زمان بندی، هیئت اجرایی انتخابات شــوراهای شهر و 
روســتا در زمان مقرر و با حضور 30 نفر از معتمدین و 
تحت نظارت هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر 
و روستا تشکیل شده و ثبت نام داوطلبان نیز از روز 30 
اسفند ماه سال 95 تا 6 فروردین ماه سال آینده به مدت 
هفت روز انجام خواهد شــد. فرماندار اصفهان بر لزوم 
همراه داشتن گواهی عدم سوء پیشینه توسط داوطلبان 
انتخابات شوراهای شهر و روســتا، تاکید کرد و گفت: 
داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای 
اسامی شــهر و روســتا، نســبت به اخذ گواهی عدم 
سوءپیشینه اقدام کنند تا به ســهولت بتوانند براساس 

جدول زمان بندی در زمان مقرر ثبت نام کنند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان، 
از فعالیت 24ساعته سازمان درزمینه نظافت شهر برای 
استقبال از نوروز خبرداد. حمیدرضا صبور اظهارکرد: در 
روزهای پایانی سال با توجه به افزایش چشمگیر زباله ها 
و همچنین نظافت شــهری در ایام نــوروز، فعالیت های 
ســازمان خدمات موتوری دوبرابر شــده اســت. وی با 
اشــاره به فعالیت های این ســازمان گفت: ســاعت کار 
ماشین آالت حمل زباله و سیمی تریلرها و ماشین آالت 
چندمنظوره جدول شــوی، دیوار شــوی، نرده شوی و 
جاروب ها و پاکســازی و زیباسازی سطح شــهر در ایام 
پایانی سال افزایش می یابد. وی از افزایش ساعات کاری 
ماشین آالت عمرانی ســازمان جهت اجرای پروژه های 
عمرانی و فضای سبز سطح شــهر خبر داد و افزود: کلیه 
ماشین آالت گروه ضربت و حوادث غیر مترقبه سازمان 

در طول 24 ساعت شبانه روز آماده باش هستند.
مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: رنــگ آمیزی، اصــاح آرم و ظاهر ماشــین 
آالت جهت بهبــود زیبایی ظاهری و مبلمان شــهری، 
رنگ آمیزی ماشــین آالت پســماند تر با طــرح جدید، 
پاکســازی و نظافت رودخانه به صورت دو شیفت صبح و 

بعدازظهر انجام می شود.

خبر

رییس انجمن صنفــی کارفرمایی شــرکت ها و دفاتر 
خدمات زیارتی، جهانگردی و هوایی اصفهان با اشــاره 
به کاهش استقبال ســفرهای نوروزی اظهار داشت: در 
حال حاضر نسبت به ســال گذشته با کاهش سفرهای 
نوروزی مواجه بوده ایم. سال گذشــته در زمان مشابه 
اســتقبال بهتری از هتل ها و سفرها شــده بود و حتی 
ســفرهای ریلی با قطــار از 2 ماه پیــش از عید، رزرو 
می شــد؛ این در حالی اســت که جــای خالی وجود 
دارد اما مســافر نیســت. ابراهیم توکلی افزود: قدرت 
خرید مردم کاهش یافته و این مســلم است که در این 
شرایط ســفر در اولویت قرار نمی گیرد و مردم به سایر 
اولویت های خود رســیدگی می کننــد. رییس انجمن 
صنفی کارفرمایی شــرکت ها و دفاتر خدمات زیارتی، 
جهانگردی و هوایی اصفهان گفت:  مشــهد و کیش را 
اصفهانی ها برای ســفرهای داخلی خود بیشتر انتخاب 
می کنند و ســایر اســتان ها در رده های بعــدی قرار 
می گیرد. توکلی با اشاره به ســفرهای خارجی تصریح 
کرد: ســفرهای خارجی نیز نسبت به زمان مشابه سال 
گذشته با کاهش روبه رو بوده  و تاکنون مردم اصفهان 
از دبی، گرجستان و ارمنستان بیشتر استقبال کرده اند  

و ترکیه کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.

 تقاضا برای سفرهای نوروزی 
به اصفهان کاهش یافته است

 فرمانده نیروی  انتظامی اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه خوشــبختانه توانستیم 
در ارزیابــی عملکرد فرماندهی انتظامی اســتان، 
خود را به شاخص های ناجا برســانیم، اظهار کرد: 
درصدد هستیم که در ماموریت های ناجا خود را به 
شاخص های آن نزدیک تر کنیم. سردار عبدالرضا 
آقاخانی با اشــاره به آمــار ماموریت های  انتظامی 
طی یازده ماهه ســال جــاری، افزود: کشــفیات 
سرقت دو درصد، دستگیری سارقان هفت درصد، 
کل دســتگیری ها دو درصــد در جرایم مختلف، 

کشــف قاچاقچیان 16 درصد، دســتگیری افراد 
شرور 21درصد،کشــف قتل 30 درصد، کشف و 
جمع آوری ساح)ســاح غیر مجــاز( 11درصد و 

کشف مواد مخدر 33 تن افزایش داشته است.
 فرمانده  انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در 
کشــف تجهیزات ماهواره ای نیز 10درصد افزایش 
داشــته ایم، افزود: همچنین در برخــورد با جرایم 
اجتماعی 12 درصد افزایش کشــفیات داشته ایم. 
آقاخانی با اشاره به اینکه استان اصفهان در کشف 
جرایم فضای مجازی در جایگاه نخســت در سطح 
کشور قرار دارد، گفت: در حال حاضر پلیس فتای 

استان اصفهان یک پلیس زنده و پویاست.
 آقاخانی با اشــاره به سیاســت نیروی انتظامی در 

چهارشــنبه آخر ســال اضافه کرد: مخالف شادی 
نیستیم اما با هرگونه نابهنجاری، تعرض و عبور از 
خطوط قرمز مخالفیم. فرمانده انتظامی اســتان 
اصفهان بااشــاره به رزمایش نوروزی پلیس راهور، 
گفت: آغاز این طرح با دســتور شــخص استاندار 
است که از  فردا تا 21 فروردین ماه 96 ادامه خوهد 

داشت.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه یکی از 
فعالیت های اخیر فرمانده نیروی انتظامی استان که 
مقدمات آن آغاز شده است، استقرار و شروع فعالیت 
قرارگاه عملیاتی امام علی)ع( در انتخابات سال 96 
است، گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات و 

زمینه ایجاد آرامش در آن، جزو اولویت هاست. 

آقاخانی با اشــاره به اقدامات ویژه نیروی انتظامی 
در سال 96 خاطرنشــان کرد: توسعه فرهنگ ایثار 
و شهادت در تمامی مجموعه های نیروی انتظامی، 
باال بردن توان عملیاتی کارکنان به لحاظ روحی و 
جسمی، باال بردن شــتاب کار تخصصی و توجه به 
محات آســیب پذیر، ازجمله اقدامات ویژه نیروی 

انتظامی در سال آینده است. 
وی با بیان اینکه در سال 96 اطلس امنیتی استان 
را با کمک پلیس تخصصی طراحی می کنیم، افزود: 
توسعه پلیس فتا در کشف جرایم مجازی و کشف 
کاالی قاچاق همچنان در دســتور کار ویژه نیروی 
انتظامی است. در این زمینه پیشرفت داشته ایم؛ اما 

هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

 سردارآقاخانی:

اطلس امنیتی اصفهان تدوین می شود

بامسئوالن

رضا امینی با اشــاره به اینکه بودجه پیش بینی شده برای 
مناطق محروم در ســال 96، توسط شــهرداری اصفهان 
80میلیارد تومان برآورد شــده اســت، بیان کــرد: باید 
توجه داشــت که تاکنــون اقدامات خوبی در این راســتا 
 صورت گرفته اســت اما هنــوز کارهای نکرده بســیاری

نیز وجود دارد.
رییس شــورای اسامی شــهر اصفهان در پاسخ به سوال 
دیگر شــهروند اصفهانی در حوزه رونــد مقابله با افزایش 
آالینده های هوا نیز ابراز داشــت: در این راستا باید توجه 
داشته باشیم که به اذعان برخی از مسئوالن که البته آمار 
دقیقی نیســت، بیش از 60 درصد آالینده های موجود در 
هوای اصفهان ناشی از تردد خودروهاست که بخش اعظم 

آن را نیز خودروهای تک سرنشین تشکیل می دهند.
وی بــا بیان اینکه فرهنگ ســازی تنهــا راه کاهش تردد 
خودروهای تک سرنشــین در اصفهان است، بیان داشت: 
باید توجه داشته باشیم که هر دستگاهی به سهم خود در 
حوزه کاهش آالینده های موجود در هوای اصفهان نقش 
ایفا کرده اســت که از آن جمله، برنامه های جلوگیری از 

ریزگردها، افزایش و توســعه زیرساخت های حمل و نقل 
عمومی و اســتفاده از خودروهای نو در سیســتم حمل و 

نقل عمومی شهر اصفهان اجرایی شده است.
20 ایستگاه ســنجش آالینده ها در اصفهان 

راه اندازی می شود
امینی در ادامه با بیــان اینکه شــهرداری اصفهان برای 
ســنجش میزان آالینده های موجود در هــوای اصفهان، 
راه اندازی ایستگاه های ســنجش آالینده ها را در دستور 
کار قرار داده اســت، تصریح کرد: از ایــن رو با تخصیص 
اعتبار در بودجه ســال 94 و 95 شــهرداری، تجهیزات 
10 ایســتگاه، خریداری و تاکنون نیمی از این ایستگاه ها 
راه اندازی شده اســت؛ نیمی دیگر نیز تا نیمه اول امسال 

راه اندازی می شود.
وی اضافه کرد: همچنین باید توجه داشــته باشیم که در 
بودجه سال 96 شهرداری اصفهان، خرید تجهیزات برای 
راه اندازی 10 ایستگاه سنجش آالینده ها در  شهر اصفهان 

نیز پیش بینی شده است.
رییس شورای اسامی شــهر اصفهان، در ادامه به بودجه 

شورای اسامی شهر اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: بودجه 
شــورا در واقع بخشی از بودجه شــهرداری است که پس 
از تدوین، به تصویب فرمانداری، اســتانداری و درنهایت 

وزارت کشور می رسد.
بودجه 9۶ شــورای شــهر، ســه میلیارد و 

۱00میلیون تومان پیش بینی شد
وی ادامه داد: بودجه شورای شهر اصفهان در سال 95 دو 
میلیارد و 700 میلیون تومان و در ســال 96 حدود ســه 
میلیارد و 100 میلیون تومان پیش بینی شد که بیشتر آن 
برای پرداخت حق الجلســه اعضای شورای شهر پرداخت 

می شود.
امینی با اشــاره بــه اینکه در ســال 95 یــک میلیارد و 
900میلیون تومان از اعتبار شــورای شــهر هزینه شده 
اســت، اضافه کرد: باید توجه داشــته باشــیم که سقف 
دریافت حق الجلســه اعضای شورای شــهر اصفهان سه 

میلیون تومان برآورد  شده است.
وی در ادامه، با اشــاره به اینکه حقوق دریافتی شــهردار 
اصفهان کمتر از معاونان اوســت، افزود: شاید کمتر کسی 
باور کند، اما حقوق شــهردار اصفهان حدود چهار میلیون 
و 300 هزار تومان اســت؛ ضمن اینکه وی سهم عمرانی و 

منزل را نیز قبول نکرده است.
رییس شورای اســامی شــهر اصفهان، در ادامه با بیان 
اینکه در بودجه 96 شــهرداری اصفهان اعتبارات خوبی 
به حوزه فرهنگی اختصاص یافته اســت، ابراز داشــت: بر 
این اساس شــش درصد از بودجه عمرانی و 13درصد از 
هزینه های جاری شــهرداری، به رخدادهــای فرهنگی 

اختصاص یافته است.
اقدامات نازک کاری در شــهر، نشانگر تفاوت 

عملکرد شهردار فعلی و سابق اصفهان است
وی همچنین در قالب اولین سوال خبرنگاران درخصوص 
عملکــرد شــهردار جدیــد اصفهــان و نزدیــک بودن 
فعالیت های وی به چشــم اندازهای شورای شهر و تفاوت 
مدیریت جدید شهرداری با مدیریت سابق اظهار داشت: 
باید این موضــوع را بایگانی کرد که چــرا تغییر مدیریت 
صورت گرفته اســت؛ اما آنچــه در ظاهر شــهر نیز دیده 
می شود، بیانگر عملکرد خوب شــهردار اصفهان در دوره 

فعلی است.
امینی بــا بیــان اینکــه در دو دهــه اخیــر و در برنامه 
اصفهان22، نیاز به توســعه ســخت افزاری شهر اصفهان 
احساس شد و در این بازه زمانی این مهم مورد توجه قرار 
گرفت، اضافه کرد: این در حالی اســت که امروز نیاز شهر 
در خصوص توســعه سخت افزاری و ســفت کاری اشباع 

شده و اقدامات نازک کاری نیاز است.
وی تفــاوت مدیریت فعلــی و قبلی شــهرداری اصفهان 
را در انجام اقدامات ســفت کاری و نازک کاری در شــهر 
دانست و گفت: اقدامات نازک کاری، در قالب زیباسازی، 
توسعه های فضای ســبزی و... دیده می شود؛ ضمن اینکه 

نیازهای سفت کاری نیز در حال تحقق است.

بودجه شورای 
شهر اصفهان در 

سال 95 دو میلیارد 
و ۷00 میلیون 

تومان و در سال 9۶ 
حدود سه میلیارد 

و ۱00 میلیون تومان 
پیش بینی شد

افزایش 500 میلیون تومانی بودجه شورای 
شهر اصفهان با وجود کاهش شمار اعضا!

 رییس شورای شــهر اصفهان در آغاز نشست خبری پایان سال خود و در پاســخ به شهروندانی که در قالب 
گزارش تصویری سواالت خود را از ایشان پرســیده بودند، درخصوص پیگیری های شورای اسالمی شهر در 
زمینه محرومیت زدایی اظهار داشــت: یکی از اصلی ترین رویکردهای شورای شهر اصفهان در دوره چهارم، 

محرومیت زدایی بوده است که با افزایش بودجه، تا اندازه قابل توجهی محقق شده است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان: 

بزرگراه ها ی شهر به دوربین های 
ثبت تخلف تجهیز می شود

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
برای ارائــه خدمات به مســافران نــوروزی از 100 
همیار پلیــس در اصفهان اســتفاده خواهند شــد، 
گفت: همچنین از این افراد برای روان سازی ترافیک 

شهری اصفهان در ایام نوروز استفاده خواهد شد.
رضــا رضایــی در آخرین نشســت خبــری نیروی 
انتظامی در ســال 95 اظهــار کرد: شــعار ترافیکی 
نــوروز 96 پلیس راهــور، »پرهیز از خطــر، آرامش 
در ســفر« اســت. وی با بیان اینکه طــرح نوروزی 
این پلیــس از فــردا آغاز شــده و تــا 20 فروردین 
96 ادامــه خواهــد داشــت، افــزود: امیدواریم با 
رعایت قوانین مقــررات راهنمایــی و رانندگی ایام 
 خــوش و بــدون حادثــه ای را در این ایام شــاهد

 باشیم.
رییس پلیس راهور استان اصفهان، در رابطه با نصب 
دوربین های ثبت تخلف در ســطح شــهر اصفهان، 
تاکید کرد: با نصــب این دوربین ها شــاهد کاهش 
تخلفات ســرعت غیرمجاز و توقف روی خطوط عابر 
پیاده در اصفهان خواهیم بود. این دوربین های ثبت 
تخلف در سطح شــهر اصفهان 44 عدد هستند که از 
10روز پیش تخلفات راننــدگان اصفهانی را به ثبت 

می رسانند.
رضایی با بیان اینکه دوربین هــای ثبت تخلف ورود 
موتورســیکلت ســواران در بزرگراه های شــهری 
اصفهان راه اندازی شــده اند، اظهار کرد: بزرگراه های 
شــهید صیاد شــیرازی و آقابابایی، به دوربین های 
ثبت تخلف موتور ســیکلت ســواران مجهز شده اند. 
وی در رابطه بــا انتقال خودروهای متخلف توســط 
خودروهــای جرثقیل دار پلیس بیان کــرد: پیامکی 
مبنی بــر انتقال خــودروی متخلف بــه پارکینگ، 
برای مالک ارسال می شــود اما در برخی از اوقات به 
دلیل اینکه تعویض پاک و مالکیت خودرو توســط 
رانندگان انجام  نشده اســت، این پیامک ها به دست 
فرد خریدار جدید خودرو نمی رســد و درنتیجه باید 
این رانندگان برای انتقال ســند مالکیــت در اولین 

زمان ممکن اقدام کنند.
رییس پلیــس راهور اســتان اصفهــان در رابطه با 
طرح هــای نــوروزی 96 پلیس راهور و اســتفاده از 
ظرفیت همیاران پلیس، عنوان کرد: هم زمان با آغاز 
رزمایش اســتانی طرح نــوروزی 96، رژه همیاران 

پلیس را شاهد خواهیم بود.

شهرداری

سعید 
نریمانی
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گوناگون

اینجا شهر خیالی کوتاه قامتان 
چین است!

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »داستان انتقام« نوشته سیامک گلشیری که رمانی پرماجرا و 
اجتماعی است از سوی انتشارات افق روانه بازار کتاب شد.

»صدای بسته شدن در صندوق را که شنیدیم، ساکت شدیم. شاهین 
در را باز کرد و نشســت. میله آهنی بزرگی دســتش بود با یک ساک 
کوچک ســیاه رنگ. زیپ ســاک را که باز می کرد، گفــت: من فکر 
همه جاشو کردم. از توی ساک چیزهایی شــبیه کاله بافتنی بیرون 
آورد و گرفت جلوی تک تــک ما، وقتی مال خــودم را گرفتم، هنوز 
نمی دانستم قرار اســت با آن چه کار کنیم. شاهین گفت: روحش هم 

خبردار نمیشه از کجا خورده. برگشته بود و زل زده بود به من.«
 کتاب » داســتان انتقام « نوشته سیامک گلشــیری، صد و هشتاد 
و چهارمین رمان نوجوان افق در 184 صفحه بــا تصویرگری پژمان 

رحیمی زاده به تازگی از سوی انتشــارات افق برای نوجوانان چاپ و 
روانه بازار کتاب شده است. این کتاب داستانی پرماجرا دارد و درباره 

چند نوجوان است که از امتحانات خود باز می مانند.
 در بخشی از کتاب » داســتان انتقام « آمده اســت: »هومن دوباره 
خندید. دست به سینه، شــانه اش را تکیه داده بود به دیوار. شاهین 
گفت: پس فقط یه بار می پرسم، بعدش دیگه خود دانی. صندلی اش 
را کشــید جلو. حاال شــاید یک قدم هم با او فاصله نداشت. گفت: یه 
نیمچه طبقــه اول پایین هســت کــه رو درش هزار تــا قفل زدی، 
می دونی که کجــا رو می گم؟ ریاحی فقط داشــت نگاهش می کرد. 
شاهین گفت: شنفتی چی گفتم؟ ریاحی سر تکان داد. شاهین گفت: 
ما می خواســتیم مزاحم جنابعالی نشــیم. می خواســتیم خودمون 
کلیدشــو پیدا کنیم و بعدش هم زحمتو کم کنیم ولی نشد، الکردار، 

هر جا رو گشتیم، نبود.«

شیرینی نخودچی بدون نیاز به »فر«
تنها با چهار ماده ســاده، می توانید شیرینی های 
خوشمزه ای را درست کنید که حتی برای عید هم 
مناسب باشند. پخت این شیرینی نیاز به فر ندارد و 

به سادگی درست می شود.
مواد الزم

هل ۲ عدد،کره نصــف لیوان، شــکر ۱ لیوان، آرد 
نخودچی ۱ لیوان

طرز تهیه
 آرد نخودچــی را در تابــه بریزیــد و روی حرارت 

مالیم قرار دهید و با قاشق چوبی هم بزنید تا زمانی که رنگ آرد طالیی شده و عطر خوبی از 
آرد نخودچی بلند شود سپس از روی حرارت بردارید و بگذارید سرد شود.

 شــکر و دانه های هل را در مخلوط کن بریزید تا به شــکل پودر درآید سپس همراه با کره 
ذوب شده به آرد نخودچی افزوده و با دســت مخلوط کنید تا به شکل خمیری نرم درآید. با 
دســت از خمیر تکه هایی به اندازه یک گردو بردارید و به شکل گرد حالت دهید )می توانید 
روی شــیرینی ها را کمی مرطوب کنید ســپس مقداری خالل بادام یا پودر پســته روی 

شیرینی ها بپاشید(، شیرینی ها را در ظرف دربسته نگهداری کنید.
سایر نکات

راز خوشمزه شدن این شیرینی تفت دادن آرد نخودچی است وباید به اندازه ای تفت دهید 
که بوی خوبی از آرد بلند شــود؛ می توانید به جای کره از روغن جامد هم استفاده کنید اما 

کره طعم بهتری به این شیرینی می دهد.

داستان انتقام

گام هایی برای کاهش وزن بدن )6(
۲۰. اهمیت عضالت بدن: داشتن عضالت قوی، کلید اصلی سوزاندن چربی های بدن است، 
پس ســعی کنید همواره در تقویت عضالنی خود بکوشــید. اما این کم کردن وزن از طریق 
سوزاندن چربی ها را به طور آهســته و تدریجی انجام دهید، تا با فشار آوردن به عضالت آنها را 

تقویت کنید.
۲1. درس بگیرید: اگر به دویدن عالقه دارید، به هنگام خسته شدن از دویدن زیاد، زمانی را 
به تمرین دیگری اختصاص دهید. اگر از آن تمرین هم خسته شــدید با راکت، زمانی را توپ 
بزنید. پرداختن به حرکات و تمرینــات متفاوت روش تمرینی شــما را در حالت مثبت نگاه 

خواهد داشت.
۲۲. آیا پس از غذا خوردن می دوید؟اگر پاسخ مثبت اســت، پس در هفته دوم این رژیم 
۵۰ هفته ای، این قاعده را تغییر دهید. تاثیر حرارتی موجود در غذا باعث دور برداشتن و فزونی 
گرفتن متابولیسم بدن می شود. در حالی که اگر این نظم را معکوس کنید، یعنی پس از دویدن 
 و ورزش غذا بخورید، متابولیســم مورد نظــر در خدمت قدرت کاری بدن شــما قرار خواهد

 گرفت.
۲3. پاروزنی؛ عامل مهم تناسب اندام: پاروزنی، یا اســتفاده از ماشین های پاروزنی در 
باشگاه های ورزشی، به کوچک شــدن شــکم، از بین رفتن پیه و چربی دور شکم و باالخره 

قوی تر شدن عضالت دست و بازو کمک خواهد کرد.
۲4. آهسته غذا بخورید: زیرا کسانی که ســریع غذا می خورند فرصت جذب کالری را به 
اندازه کافی به معده خود نمی دهند و غذایی با حجم زیاد و کالری بیش از حد مصرف می کنند. 
در حالی که اگر آهسته غذا بخورید ممکن است در یک سوم زمان صرف شده کالری مورد نیاز 

را دریافت کرده و از خوردن بیش از حد غذا بپرهیزید.

 با شــهر کوتــاه قامتان در چین آشــنا شــوید؛
آدم هایی کــه تصمیم گرفتند تا بــا روش خاص 
خود با جهان پیرامون روبه رو شوند و از دنیایی که 
بعضی با تمسخر به آنها می نگریستند خارج شده 
و قدم به دنیای دیگــری بگذارند. گروهی از کوتاه 
قامتان در چین شهر مخصوصی برای خود تاسیس 
کرده اند و در آرامش و به دور از آدم هایی که اغلب 
به طرز ناشایستی با آنها برخورد می کنند، زندگی 
می نمایند. این شــهر یک شهر عادی نیست، بلکه 
یک شهر سیاحتی معروف اســت که گردشگران 
بســیاری از سراســر دنیا بــرای دیدنــش راهی 
چین می شــوند. هر شــهری در دنیا زیبایی ها و 
 جذابیت های خاص خودش را دارد و ویژگی شهر

 کوتاه قدان چینی این است که وقتی پا به شهر می 
گذاری  به سرعت احساس می کنی که قدم به یک 
شهر خیالی گذاشــته ای که در نهایت جذابیت و 
زیبایی است. در این گزارش به شهر کوتاه قامتان 

چینی سفر کنید.
جغرافیای این شهر خاص   

روستای یانگسی سیچوان که به شهر کوتاه قامتان 
شــهرت دارد در اســتان »یون نان« جنوب غربی 
چین قرار دارد. این شــهر در سال ۲۰۰۹ میالدی 
از ســوی کوتاه قدهایی تاسیس شــد که ساکن 
کوه های کنمینگ بودند.  اغلــب آنها و جمعیتی 
بیش از صدها تن در این منطقه از ســندروم کوتاه 
قدی هیپوفیز رنج می بردند. این حالت زمانی رخ 
می دهد کــه هیپوفیز قادر به تولیــد مقدار کافی 
هورمون رشد در دوران کودکی نباشد. سن اغلب 
آنها از ۲۸ تا ۵۰ سال اســت و قد آنها هم بیش از 

۱۳۰ سانتی متر نیست.
شهر چه شکلی است؟  

شــهر از همه امکانات رفاهــی و خدمات عمومی 
برخوردار اســت. همه امکانات در این شهر وجود 
دارد از مغازه ها و رستوران گرفته تا اداره  بهداشت 
و روابط عمومی، مدارس و بیمارســتان ها. نمای 
خانه های شهر متفاوت اســت. خانه های کوچک 
قارچ شــکلی که با جثه ســاکنانش تناسب دارد؛ 
چیزی شــبیه خانه اســمورف ها. این خانه ها به 
شهر شــکلی خیال انگیز و جادویی داده است که 

هر بیننده ای را به خود جذب می کند.
سیستم زندگی در شهر کوتاه قدها

ســاکنان شــهر چهره ای خندان دارند و با دسته 
گل به اســتقبال میهمانان شــهر مــی روند. آنها 
لباس های عجیب و غریب پوشیده اند، لباس هایی 
شبیه قهرمانان داستان های کهن که قدرت های 
مافوق طبیعی داشتند. آنها یک امپراتور هم دارند 
که خودشــان انتخاب کرده اند کــه نگهبانانش از 
او محافظت می کنند. این شــهر عجیب پلیس و 

آتش نشانی هم دارد.

لبخندک

نوروز نامه
روز اول

صبح روز اول عید اســت. من این ساعت   
باید خواب باشــم امــا چون امــروز اول 
فروردینه شــیپور بیدار باش زدند. چشمام به زور باز می شه، در 

واقع یکیش بازه اما اون یکی هنوز بسته است! 
با همون یه دونه چشمم دارم تلویزیون رو نگاه می کنم. منتظرم 
تا توپ ســال تحویل رو بترکونن که بلند شم با خانواده روبوسی 
کنم و برم دوباره بخوابم. واقعا ۸ صبح روز تعطیل هم شــد وقت 

تحویل سال؟
 امســال ســبزه عید نداریــم. مامانم بــرای کمــک به حفظ 
محیط زیست ته یک چغندر رو گذاشته توی یه لیوان آب و حاال 
چغندره برگ داده. کاش حلیم با سین شروع می شد تا  به جای 
اینا می ذاشتنش توی سفره، آخه این چه وضعشه چغندر هست 

ولی حلیم نیست!
روز دوم

ما هنوز داریــم خونه تکونی می کنیــم. خاصیت بزرگ خاندان 
نبودن اینه که تا چهارم، پنجم عید که بیان دیدن، ما هنوز وقت 
داریم که بشــوریم و بســابیم. این یکی دو روز، مثل وقت اضافه 

فوتبال می مونه.
 مامانم میگه آهنگ حماســی بذارین که انگیــزه بگیرین. توی 
اینجور مواقع نباید از جلوش رد شــد، چون تــا ببینه فوری یه 
کاری دست آدم می ده. االن دقیقا دو ساعته که خودمو به پاک 
کردن پشت در مشــغول کردم. اینجا امنه. یه دستم به گوشیه 
 با اون یکی دســتم هم هر 4۵ ثانیه یه بار صدای اسپری شیشه 
پاک کنو درمیارم یعنی دارم لکه گیری می کنم. خدایا کســی 

شیشه پاک کنو نخواد!
روز سوم

عمه بزرگ بابــام روی عزیزتریــن مبلش از ایــن روکش های 
پالستیکی کشــیده. جا نبود وگرنه من چرا باید با دست خودم، 
توی چنین تله ای بیفتم؟ هر تکونی کــه می خورم صدای قرچ 
قرچ بلند می شــه و همه یهو ساکت می شــوند و برمی گردند 
ســمت من. دلم چایی می خواد اما نمی تونم خم بشــم. پشتم 
چسبیده به روکش صندلی، فقط کافیه یه سانت جا به جا بشم تا 
صدای لواشکی رو بدم که دارن پالستیکشو ازش جدا می کنند. 
اینا چرا میزشون این قدر از مبل دوره؟ دستم به چایی نمی رسه، 

گرچه دیگه از دهن افتاد!

نداشاه نوری
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امام علی  )علیه السالم(:
هر كه از نافرمانی خداوند لذت برد، خداوند او را به خوارى 

افكند.
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