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مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبرداد:

صفحه11
تولید برق از ماده آلی پسماند

3

بیش از 70 درصد مدارس 
هوشمندسازی شده اند

لزوم جذب سرمایه بخش خصوصی 
در احداث آزادراه های اصفهان 3

4
بخش گسترده ای از میراث 

ناملموس در روستاها متمرکز است

اکران رایگان برگزیدگان 
جشنواره فیلم سبز در اصفهان

8

کریمی و تکرار مسیر حاج صفی 10

بررسی چالش های طرح حذف برچسب قیمت از روی کاالها؛

بازار در انتظار هرج و مرج قیمت ها

ادامه در صفحه 3

رییس هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان اصفهان:

مرحله دوم طرح ساماندهی زاینده رود 
با مشکل نبود اعتبار مواجه است

عضو صنف کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: مرحله دوم طرح ساماندهی 
زاینده رود با مشــکل جدی نبود اعتبار رو به رو اســت و این در حالی است 
 که قسمت اول ســاماندهی نیز با همکاری شــبانه روزی کشــاورزان محقق شد.

حسن محسنی با اشاره به برگزاری جلسه ای با کشاورزان شرق اصفهان و...

8

استاندار اصفهان:

طرح های گردشگری، اشتغال باالیی را به همراه دارند

11
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آغاز سال تحصیلی با حضور رییس جمهور در دانشگاه تهران
دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رییس دانشگاه تهران از برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی 
جدید با حضور رییس جمهور در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مراسم تا قبل از ۱۵ مهرماه 

در دانشگاه تهران برگزار می شود.

بین الملل

سوریه مورد تهاجم هوایی اسرائیل قرار گرفت؛

 تالش رژیم صهیونیستی 
برای احیای تروریست ها

ایرنا : برخی رســانه های ســوری از حمله هوایی تایید 
نشده رژیم صهیونیســتی به منطقه ای در غرب استان 
حماه خبردادند. این رســانه ها اعالم کردند که منطقه 
ای در نزدیکی مرکز تحقیقات علمی در شــمال شــرق 
شهرمصیاف در غرب استان حماه مورد حمله قرار گرفته 
است. این رسانه ها به نقل از ســاکنان منطقه از شنیده 
شــدن صدای انفجارهای قوی در این منطقه همزمان با 
پرواز گسترده جنگنده ها خبردادند ولی تاکنون اطالعاتی 
درباره ماهیت این انفجارها و یا میزان خسارت وارد شده 
اطالعی در دست نیست. رســانه های سوری محل این 
حمله را مرکز»الطالئع« وابسته به مرکز تحقیقات علمی 
سوریه اعالم کرده اند. رسانه های سوری اعالم کردند که 
جنگنده های رژیم صهیونیستی به طور همزمان مواضعی 

در شهرک بریتال لبنان را نیز هدف قرارداده اند.
این گزارش ها تاکنون از طرف نهادهای رســمی سوریه 
تایید نشده و رســانه های معتبر این کشــور نیز به آن 

نپرداخته اند.
تصاویری که برای این انفجارها در رســانه های سوریه 

منتشر شده مربوط به سال 20۱۵ عراق است.
در همین رابطه ارتش سوریه تاکید کرد که حمله موشکی 
اسرائیل به منطقه مصیاف تالش مذبوحانه ای برای باال 

بردن روحیه از بین رفته تروریست های داعش است.
ســتاد کل ارتش و نیروهای مسلح ســوریه در خصوص 
حمالت مجدد جنگنده های صهیونیستی بیانیه ای منتشر 
کرد. در این بیانیه آمده است که جنگنده های اسرائیلی از 
حریم هوایی لبنان چند موشک به سمت سوریه شلیک 
کردند. این موشــک های یکی از مواضــع نظامی ارتش 
سوریه را در نزدیکی منطقه »مصیاف« هدف قرار داد که 
در پی آن دو نیروی سوری کشــته و خسارت مادی وارد 
شد. ارتش سوریه تاکید کرد که این تالش مذبوحانه برای 
باال بردن روحیه از بین رفته تروریست های داعش پس از 
پیروزی های ارتش سوریه علیه تروریسم در چند محور 
است. خبرگزاری ســانا به نقل از نیروهای مسلح سوریه 
گزارش داد که این حمله همچنین نشــان می دهد که 
اسرائیل به صورت مســتقیم از گروه تروریستی داعش و 

سایر گروه های تروریستی حمایت می کند.
ارتش سوریه همچنین نسبت به عواقب خطرناک چنین 
اقدامات خصمانه ای بر امنیت و ثبات منطقه هشدار داد و 
تاکید کرد که مصمم است تروریسم را از سراسر این کشور 

ریشه کن کند.

پیرمحمد مالزهــی در گفت و گو با خبرگــزاری میزان درباره 
وضعیت مسلمانان میانمار گفت: یک اقلیت مسلمانی در میانمار 
به نام روهینگیا وجود دارد که آنهــا در منطقه ای به نام  آراکان 
زندگی می کنند که دولت، آن منطقه را به نام راخین می شناسد 

و محل سکونت تاریخی این قوم است.
شناسایی 9 گروه خارجی در میانمار

وی ادامه داد: در سال ۱۹۸2 یک قانونی تصویب شد که براساس 
آن قومیت های مختلف را تقسیم بندی کردند که کدام قومیت 
مالک آن منطقه هست و ملیتش چیست. حدود ۱۴۴ قومیت 
شناسایی شد که از این تعداد ۹ گروه را خارجی ارزیابی کردند 
و گفتند اینها مهاجرانی هستند که از کشور های دیگر آمده اند 
وکارت های شناســایی آنهــا را باطل کردند و گفتنــد باید به 

کشورشان برگردند.
کارشناس مسائل خاورمیانه و شبه قاره هند عنوان کرد: یکی از 
این قومیت ها که باید به کشور خود برمی گشت، روهینگیا بود که 
گفتند آنها بنگالدشی هستند و از زمان استعمار انگلیس به این 

کشور مهاجرت کرده  و باید به کشور مبدأ خود برگردند.
وی عنوان کرد: مشکلی که وجود دارد این است که بنگالدش 
نیز آنها را به عنوان بنگالی نمی شناسد و معتقد است که به لحاظ 
تاریخی آنها در همین منطقه آراکان زندگی کــرده اند، اما در 
مقاطعی از تاریخ بخصوص در زمانی که انگلیسی ها حاکم بودند و 
خیلی قبل تر که حاکمان گورکانی بودند این منطقه برمه یا میانمار 

کنونی تحت حاکمیت خاندان گورکانی بود. مالزهی تاکید کرد: 
از نظر تاریخی منطقه برمه، بخشی از شبه قاره هند بوده که جزئی 
از هندوستان زمان  تسلط انگلیسی ها  به حساب می آمده است. 
اگر به تاریخ و گذشته منطقه برگردیم، بعد ازآمدن انگلیسی ها و 
تسلط بر میانمار آنها ۳ جنگ با مردم این کشور می کنند و بعد از 
اینکه بر این کشورحاکم می شوند ۳ منطقه آراکان )راخین امروز( 
برمه سفلی و برمه اولیا را با هم ادغام می کنند و یک واحد سیاسی 

جدایی از هندوستان درست می کنند.
انگلیسی ها ریشه بحران کنونی برمه را کاشته اند

کارشناس مسائل خاورمیانه و شــبه قاره هند با اشاره به اینکه 
انگلیسی ها ریشه بحران کنونی را بدین صورت می کارند، افزود: 
آنها یک منطقه مسلمان نشین را به یک منطقه بودایی نشین 
متصل می کنند. در دوران استقالل که مبارزاتی انجام می شد و 
موقعی که شبه قاره هند به سه کشور هند، پاکستان و بنگالدش 
کنونی تحت عنوان پاکستان شرقی تقسیم شد مردم روهینگیا 
درخواستشان از محمدعلی جناح این بود که به پاکستان بپیوندند 
و او با توجه به رابطه ای که با انگلیسی ها داشت  و می دانست آنها با 

این موضوع مخالفت می کنند، با این طرح موافقت نکرد.
وجود 800 تا 1میلیون و 200 هزار روهینگیایی 

مالزهی گفت: انگلیسی ها یکی از سیاست هایشان »تفرقه بینداز 
وحکومت کن« است و این تفرقه را آنها بین بودایی ها و مسلمانان 
روهینگیا به وجــود آورده بودند؛  البته مســلمانان روهینگیا 

درحدود ۸00 تا ۱ میلیون و 200-۳00 هزارنفر هستند  ولی کل 
مسلمانان این کشوردر حدود ۶ تا ۸ میلییون نفرند، اما دولت تنها 
با این قوم روهینگیا  مشکل دارند و آنها را طبق قانون تحت ملیت 

میانمار به رسمیت نمی شناسند.
کارشناس مسائل خاورمیانه و شــبه قاره هند تصریح کرد: هم 
اکنون تعداد ۷0 هزار نفر از این مسلمانان از رودخانه مرزی بین 
بنگالدش و میانمار  عبور کرده وبه آن طرف مرز رفته اند که پلیس 
بنگالدش جلوی آنها را گرفته و به داخل کشور راهشان نمی دهد.
تصاحب اموال روهینگیایی ها از سوی بوداییان این 

کشور
مالزهی افزود: تعداد زیادی از این افــراد،  در این رودخانه غرق 
شده اند و روستاها و اموالشان توســط آن بودایی های افراطی 
تصاحب شده و خانه هایشان را سوزانده اند و به جای آنها در این 

روستاها ساکن  شده اند.
کارشناس مسائل خاورمیانه و شبه قاره هند یادآورشد: چندین 
سال است که مسلمانان روهینگیا با قایق به سمت تایلند و سایر 
کشورهای جنوب شرق آسیا می روند و خیلی از این کشورها  آنها 
را  راه نمی دهند و این مسلمانان به کشور خودشان نیز نمی توانند 
بازگردند به همین خاطر خیلی ازآنها درقایق هایشــان در آب 

زندگی می کنند.
چاره اندیشی اروپایی ها برای میانمار

وی با اشاره به اینکه هم اکنون صحبت هایی هست که کشورهای 
اروپایی تدبیری کنند تا بنگالدشی ها، آنها را بپذیرند و یا به نحوی 
این مسلمانان  را جابه جا کنند، گفت: باز گشت آنها به میانمار 
ممکن نیست و قتل عام می شوند مگر اینکه این کشور را مجبور 
کنند که قانونشــان را عوض کنند و قومیت روهینگیایی را نیز 
به عنوان جزئی از ملیت میانمار بشناســند و حق و حقوق آنها 

را رعایت کنند.
مالزهی تاکید کرد: رییس جمهور قبلی نظامی میانمار یک بار 
مطرح کرد حداقل باید ۸00 نفر از اینها از کشور میانمار خارج 
شوند تا مسئله مسلمانان حل شود و با وجود چنین دیدگاه هایی 

همچنان این مسلمانان را اخراج کرده و یا می کشند.
تصاحب زمین های مستعدکشاورزی روهینگیایی ها

کارشناس مسائل خاورمیانه و شــبه قاره هند اضافه کرد: قوم 
روهینگیا در یک منطقه بسیار مستعد کشاورزی زندگی می کنند 
و هدف نیروهای افراطی این اســت که مردمان این مناطق را 
اخراج و زمین های آنها را تصاحب کنند و از آن طرف گروه های 
مسلحی در بین روهینگیا به وجود آمده که می گویند ما نمی توانیم 
با بودایی ها زندگی کنیم و باید مســتقل شــویم و یک حس 
تجزیه طلبی بینشان هست که بهانه دست دولت این کشور داده 
اســت. وی درباره اینکه آیا اسالم هراسی  هم در کشتار و اخراج 
مسلمانان روهینگیا نقش داشته، گفت:بی تاثیر نبوده ولی بحث 
این است که دولت میانمار نمی گوید با مسلمانان مشکل داریم و 
می گوید این قوم خارجی است و گرنه با دیگر مسلمانان این کشور 
کاری ندارند زیرا مسلمانان چینی  و برمه ای تبار هم در این کشور 
هستند و ریشه این برخورد در این است که حاکمان میانمار نگران 

تجزیه کشورشان هستند.

یادداشت

پارلمان

نماینده مردم تهران از طرح ســوال خود از وزیر ورزش 
درباره حضور زنان در وزشگاه ها خبر داد و گفت که پس از 
تعطیالت مجلس آن را تقدیم هیئت رییسه خواهد کرد.

سیده فاطمه حسینی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: 
در سوال خود از آقای سلطانی فر عنوان کردم که تاکنون 
جهت فراهم کردن شــرایط مطابق با موازین اسالمی و 
در شأن بانوان کشــورمان جهت حضور در ورزشگاه ها 
جهت تماشــای رقابت های ورزشــی چه برنامه ریزی 
و اقداماتی صورت گرفته اســت؟به گــزارش نامه نیوز، 
حسینی همچنین اضافه کرد: در شرح سوال نیز عنوان 
کردم همانطور که مســتحضرید متاســفانه شاهد آن 
هستیم که شــرط حضور زنان در ورزشــگاه ها جهت 
تماشای مسابقات ورزشی داشتن تابعیت کشور تیم رقیب 
ایرانی است و با توجه به اینکه ممانعت از حضور زنان در 
ورزشــگاه ها در دوران تصدی وزارت جنابعالی استمرار 
یافته و این اقدام با اصول سوم، نهم و بیستم قانون اساسی 
مغایرت دارد تاکنون جهت فراهم کردن شرایط مطابق 
با موازین اسالمی و در شأن زنان کشورمان جهت حضور 
 در ورزشگاه ها برای تماشــای رقابت های ورزشی چه 

برنامه ریزی و اقدامی صورت گرفته است؟

خانه ملت: عبدالرضا هاشم زایی، عضو کمیسیون شوراهای 
مجلس،  با اشاره به ســخنان سخنگوی شورای نگهبان 
مبنی بر اینکه زن به مفهوم شــرعی والیت ندارد پس 
نمی تواند وزیر و رییس جمهور شود، اظهار داشت: من 
فقیه نیستم و نمی دانم آقای کدخدایی فقیه است یا خیر.

وی افزود: در آن مجلس وقتی عده ای اعتراض می کردند 
که رجال صرفــا باید به مردان اطالق شــود، شــهید 
 بهشــتی اســتدالل می کند که وقتی در قــرآن مجید

»یا ایهــا الرجال...«آمده، منظور صرفا مردان نیســت، 
بلکه رجال سیاسی مذهبی شــامل زنان نیز می شود و 
نمی توانیم ۵0 درصد جامعه را حذف کنیم. هاشمی زایی 
متذکر شد: شــعارهایی که در زمان ریاست جمهوری 
مطرح می شود و زنان را ۵0 درصد جامعه می دانند ولی 
بعد از انتخابات، با اســتدالل هایی که افرادی همچون 
کدخدایی مطرح می کنند امــکان معرفی زن در کابینه 
وجود ندارد. وی با بیان اینکه مگر وزیر زن در دولت دهم 
نبود چرا اخیرا معرفی وزیر زن مشکل پیدا کرده؟ گفت: 
به اعتقاد من همه این موضوعات سیاسی است و قانون 
اساسی، فقهای خبرگان قانون اساسی و حضرت امام)ره( 
منظورشان از رجال سیاسی مذهبی، زنان نیز بوده است.

نماینده مردم تهران خبر داد: 

 طرح سوال از وزیر ورزش
 درباره حضور زنان در ورزشگاه ها

عضو کمیسیون شوراهای مجلس:

استدالل شهید بهشتی در 
خصوص رجال سیاسی چه بود

نماینده مردم اردبیل در مجلس مطرح کرد:

ارائه الیحه درآمد پایدار 
شهرداری  ها به مجلس

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس:

 احزاب نباید به بودجه دولتی 
وابسته شوند

عضو کمیسیون مشــترک در آمد پایدار شــهرداری ها و 
دهداری های کشــور مجلس شورای اســالمی، گفت: تا 
پایان سال گزارش کمیسیون تقدیم هیئت رییسه مجلس 
می شود. صدیف بدری با اشــاره به روند بررسی این طرح 
در کمیسیون متبوعش اظهار داشت: اعضای کمیسیون 
مشــترک برای بررسی کارشناســی این  طرح  جلساتی 
را با حضور مسئوالنی از ســازمان نظام مهندسی، مرکز 
پژوهش های قوه مقننه، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری 
تهران و دبیر خانه کالنشهر های کشور برگزار کرده اند. بدری 
با بیان اینکه دولت نیز در زمینه در آمد پایدار شهرداری ها 
الیحه ای را تدوین کرده و پیش نویس آن را در اختیار اعضای 
کمیسیون مشترک قرار گرفته اســت، تاکید کرد:سعی 
می کنیم  تا الیحه دولت را نیز در این طرح ادغام کنیم تا 
طرح جامع و کاملی را به صحن قوه مقننه ارائه دهیم. بدری 
درباره اهداف تشکیل کمیســیون مشترک درآمد پایدار 
شهرداری ها، خاطر نشــان کرد: ایجاد در آمد پایدار برای 
شــهرداری ها از محل در آمد های منطقه ای و هم از محل 
در آمد های ملی و همچنین نظام منــد کردن درآمدهای 
محلی شهرداری ها از جمله مهم ترین اهداف شکل گیری 

این کمیسیون است.

خانه ملت: محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی 
و حقوقی مجلس ، در خصوص پرداخت یارانه به احزاب 
از سوی دولت با هدف تقویت تشکل های سیاسی اظهار 
داشــت: اعتقاد دارم که احزاب نباید بــه بودجه دولتی 
وابسته شوند؛ چرا که وابســتگی مانع استقالل عمل و 

انتقاد از دولت می شود.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای 
اسالمی با اشــاره به پرداخت یارانه به مطبوعات عنوان 
کرد: با توجه به رویکردی که دولــت در پرداخت یارانه 
به مطبوعات داشت، قابل پیش بینی است که سرنوشت 

یارانه احزاب به کجا کشیده می شود.
وی تاکید کرد: پرداخت یارانه ســلیقه ای خواهد شد و 
قطعا دولت به تشکل های همسوی خود سهم بیشتری 
خواهد داد و همین کار و نگاه باعث دولتی شدن تحزب 
در کشور می شود که به نفع نیست چنین اتفاقی در حوزه 

احزاب رخ دهد.
این نماینده مجلس با پرداخت یارانه به احزاب مخالف 
اســت، اما در عوض می خواهد که دولت فضا و بستر را 
برای فعالیت احزاب ایجاد کند تا تشکل ها نظام مند شده 

و جایگاه مناسبی پیدا کنند.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در گفت وگویی تلفنی با ولید المعلم 
همتای سوری خود، شکست محاصره دیرالزور را به دولت جمهوری عربی 
سوریه و ملت این کشور تبریک گفت. ظریف در این تماس بر مستحکم بودن 
روابط دو کشور برادر ایران و سوریه و اهمیت تقویت این روابط در همه زمینه ها 
تاکید کرد. ظریف همچنین بر ادامه حمایت های جمهوری اسالمی ایران از 
سوریه در نبرد علیه تروریسم تا تحقق پیروزی در این کشور تاکید کرد. وزیر 
خارجه سوریه نیز ضمن قدردانی از ظریف و حمایت های جمهوری اسالمی 
ایران، تاکید کرد که ارتش عربی سوریه به مبارزه با گروه های تروریستی تا 
آزادسازی همه مناطق سوریه ادامه خواهد داد.  نیروهای ارتش سوریه روز 
سه شنبه توانستند حلقه محاصره شهر دیرالزور را  در هم بشکنند و به محاصره 
سه ساله این شهر با تحمیل شکست سنگین به تروریست های داعشی پایان 
دهند. ظریف در گفتگو با شبکه خبری المیادین، شکست محاصره دیرالزور را 

یک پیروزی مهم در برابر تروریسم توصیف کرد.

ظریف: 

ایران به حمایت از سوریه 
ادامه می دهد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران با بسیاری از محدودیت ها 
در رابطه با برنامه اتمی اش موافقت کرده است.

 یوکیو آمانو افزود: دو سال پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش مهمی 
را بازی کرد و سبب ایجاد یک توافق مهم بین المللی در رابطه با برنامه اتمی 
ایران موسوم به طرح جامع اقدام مشترک شد. آژانس در حال حاضر در حال 
راستی آزمایی و نظارت بر عمل ایران به تعهداتش بر اساس توافق است و به 
منزله چشم ها و گوش های جامعه بین المللی عمل می کند. طرح جامع 
اقدام مشترک نشانه شفافی از تقویت راستی آزمایی اتمی است. ایران هدف 

شدیدترین رژیم راستی آزمایی در جهان قرار دارد. 
 آمانو گفت: مورد ایران نشــان می دهد حتی مسائل چالش زا و پیچیده را 
می توان در حالتی که اگر همه طرف ها به گفت وگو و مذاکره متعهد باشند 
رفع کرد. فقط نباید به دنبال مذاکره صــرف بود بلکه مذاکره باید با هدف 

رسیدن به نتیجه انجام شود.

آمانو: 

ایران هدف شدیدترین 
رژیم بازرسی قرار دارد

یادداشت

سرلشکر باقری با فرمانده کل ارتش 
دیدار کرد

به گزارش تسنیم؛ سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح با حضور در ســتاد آجا، با امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم 

موسوی، فرمانده جدید ارتش دیدار کرد.

اطالعیه دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

سفر آیت ا... شاهرودی به عراق 
غیررسمی بود

دفتر آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی با صدور بیانیه ای سفر 
اخیر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عراق را غیررسمی و 

به منظور زیارت عتبات عالیات خواند.
متن بیانیه دفتر آیت ا... هاشمی شاهرودی به شرح زیر است:

بدین وســیله دفتر حضرت آیت ا... العظمی سید محمود هاشمی 
شــاهرودی اعالم می دارد  ســفر ایشــان به عراق، ســفری غیر 
رسمی اســت و به منظور زیارت عتبات عالیات و مرقد مطهرائمه 
اطهار)ســالم ا... علیهــم اجمعین( صورت گرفتــه و آنچه برخی 

رسانه ها اعالم کرده اند، اساسا فاقد صحت است.
والسالم علیکم و رحمه ا...  

دفتر حضرت آیت ا... العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی

شریعتمداری عذرخواهی اش از 
ظریف را پس گرفت!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشــت: ضمن تاکید چند باره بر 
بی حاصل بودن برجام و فاجعه بار بودن آن که در یادداشت مزبور 
آمده بود، خطاب به تیم هسته ای کشورمان نوشته بودم »اگرچه 
متن یادداشت را مســتند می دانم ولی چنانچه از تیتر یادداشت 
مزبور تلقی اهانت شده است، از تیم هسته ای کشورمان، مخصوصا 
آقای دکتر ظریف که روی سخن یادداشــت با ایشان بود، پوزش 

می خواهم.«
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: روز سه شنبه با اشاره به تیتر 
یادداشت روز کیهان یکشنبه که عنوان »مذاکره کردید یا دیکته 
نوشتید« را داشت، ضمن تاکید چند باره بر بی حاصل بودن برجام 
و فاجعه بار بودن آن که در یادداشت مزبور آمده بود، خطاب به تیم 
هسته ای کشورمان نوشته بودم »اگرچه متن یادداشت را مستند 
می دانم ولی چنانچه از تیتر یادداشت مزبور تلقی اهانت شده است، 
از تیم هسته ای کشــورمان، مخصوصا آقای دکتر ظریف که روی 

سخن یادداشت با ایشان بود، پوزش می خواهم.«
در پی این نوشته، روزنامه ها و ســایت های زنجیره ای که  بویی از 
اخالق و انسانیت و این گونه مسائل به مشامشان نخورده است، با 
عناوینی نظیر »اقدام غیر منتظره«! »حرکت کم سابقه«! و امثال 
آن به انعکاس ماجرا پرداخته و تالش کردند پوزش از احتمال تلقی 
اهانت آمیز  از تیتر یادداشت را که با تاکید بر درستی متن آن همراه 
بود، به مفهوم تغییر موضع کیهان در ماجرای هســته ای قلمداد 
کنند! این وارونه نمایی به وضوح نشان می دهد مدعیان اصالحات 
تا چه اندازه در مقابل استدالل محکم کیهان مبنی بر فاجعه آمیز 

بودن برجام، درمانده و دست خالی هستند.
ماجرای این قماش از مدعیان اصالحات و نســبت آنها با مسائل 
انسانی و اخالقی، یادآور داستان کسی است که از او سوال کردند؛ 
قبله کدام طرف اســت؟ و طرف مقابل که معلوم بود اصال نامی از 
قبله به گوشش نخورده است،  پرسیده بود؛ کدام خیابان را به شما 

آدرس داده اند؟!
اکنون روی ســخن با برادران تیم هســته ای اســت تــا ببینند 
 کســانی که پرچم حمایت از آنها را برافراشــته اند، از چه قماشی 

هستند؟!

وزیر اقتصاد سابق ترکیه، به دور زدن 
تحریم های ایران متهم شد

دادستان های فدرال در نیویورک اعالم کردند: با تنظیم ادعانامه ای 
مقام های سابق ترکیه، از جمله وزیر پیشــین امور اقتصادی این 
کشــور را به تالش برای دور زدن تحریم های آمریــکا علیه ایران 

متهم کرده اند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اتهامات جدید بخشی از پرونده 
»رضا ضراب«، تاجر ایرانی-ترکیه ای اســت که از سال گذشته به 
اتهام نقض قوانین تحریم ها علیه ایران در آمریکا بازداشــت شده 

است.
دادســتان های فدرال ادعا کرده اند »ضراب« با همکاری ســایر 
متهمان این پرونــده تالش کرده اند با انجــام صدها میلیون دالر 
معامله برای دولت ایران یا شرکت های ایرانی به این کشور در دور 

زدن تحریم های آمریکا کمک کنند.
بلندپایه ترین متهم جدیدی که به تازگی به پرونده اضافه شــده، 
»محمد ظافر کاگالیان« ۵۹ ســاله است که بین سال های 20۱۱ 
تا 20۱۳ وزیر اقتصاد ترکیه بود و در حال حاضر نماینده پارلمان 

ترکیه است.
»کاگالیان« متهم شــده در زمان حضورش در سمت وزیر اقتصاد 
ترکیه پس از دریافت ده ها میلیون دالر رشــوه و پول نقد از افراد 
ذی نفع در این پروژه، به دولت ایران خدمات رســانی کرده و این 

معامالت را از تنظیم کنندگان مالی آمریکا مخفی کرده است.
عالوه بر »کاگالیان«، ســایر متهمان در پرونده به شرح زیر اعالم 
شده اند: »ســلیمان اصالن«، مدیر کل ســابق بانک خلق ترکیه، 
»لونت بالکان«، از مدیران ســابق بانکی و »عبــدا... هاپانی«، از 

دستیاران رضا ضراب.
دادســتان های فدرال اعالم کرده اند این متهمان هنوز دســتگیر 

نشده اند.

عکس روز

بازخوانی یک ظلم آشکار؛

بر مسلمانان روهینگیا چه می گذرد؟

میزان: کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه ستم بزرگی به مسلمانان روهینگیا وارد می شود، گفت: متاسفانه 
دولت مرکزی میانمار اقدام بازدارنده ای در این باره نمی کند و کشورهای دنیا هم به این موضوع بی تفاوت هستند و از 

همه بدتر کشورهای اسالمی هم عکس العملی به این موضوع نشان نمی دهند و سکوت کرده اند.

کافه سیاست
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صنعت

کافه اقتصاد

حضور ۵۰ شرکت تولید فرش ماشینی آران و بیدگل در نمایشگاه تهران
عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران گفت: از ۱۲۰ شرکت تولید فرش ماشینی 
 شرکت کننده در نمایشــگاه تهران، آران و بیدگل با ۵۰ شــرکت بیشترین میزان

 شرکت کننده را داشته است.

ورود ۲ هواپیمای جدید به 
کشور در مهر ۹۶

سرپرست هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از ورود دو 
فروند هواپیمای نو به کشور و الحاق آنها به ناوگان این 
شرکت در مهرماه امســال خبر داد و گفت: در عملیات 
حج امسال ایران ایر، ۶۹ هزار زائر ایرانی )۸۰ درصد( را به 
دلیل انصراف ایرالین های سعودی جابه جا کرد. این در 
دوران کاری کم سابقه بوده که انتقال بیش از ۵۰درصد 

زائران به هما واگذار شده باشد.
فرزانه شرفبافی اظهار کرد: با ورود هواپیماهای جدید 
باید در راستای خودسازی و تقویت »هما«حرکت کرده 
و  بتوانیم از این ناوگان جدید درســت استفاده کنیم. 
بازگشت هما به شرایط قبل در داخل و منطقه نیازمند 
حمایت، صالبت، همدلی، صمیمت و اتفاق نظر اســت. 
حداقل تاخیرات، حداکثر پرواز و ارائه خدمات باکیفیت 

از جمله ماموریت ها در این زمینه است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گلپایگان 

دولت با پرداخت یارانه به 
بخش صنعت کمک کند

رییس خانه صنعت، معدن و تجــارت گلپایگان گفت: 
ایران جزو ۱۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی نیست 
و این عامل فشــار به بخش صنعت در زمینه صادرات 

است.
سید مرتضی حسینی اظهار داشــت: ایجاد شغل تنها 
راهکار گذر از معضالت جامعه است و دغدغه مسئوالن 
ارشد شهرســتان رفع بیکاری جوانان اســت، دولت با 

پرداخت یارانه می تواند به بخش صنعت کمک کند.
وی با اشاره به واردات بی رویه کاال در کشور گفت: کمک 
به بخش صنعت کمک به جامعه اســت و باید از بخش 
صنعت حمایت شــود تا آســایش و آرامش در جامعه 
حاکم شود.حسینی با اشــاره به اینکه صنعت کشور به 
روز نیست و برخی منســوجات در کشور قدیمی است، 
گفت: راه پیشرفت جامعه ما رونق صنعت است، گرچه 
برخی مشکالت استانی و فرا استانی است، اما مسئوالن 
ارشد شهرستان حمایت خوبی از بخش صنعت و رونق 
آن انجام داده اند که در ایــن زمینه از فرماندار قدردانی 

می کنم.
رییس خانه صنعت، معدن و تجــارت گلپایگان گفت: 
سرمایه گذاری کوچک بسیار با ارزش تر از سرمایه گذاری 
بزرگ است، در بخش خصوصی برای اشتغال هر نفر نیاز 
به حدود 3۰ میلیون تومان سرمایه است و دولت باید در 

این زمینه کمک کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به جذب ۱3۵۰ میلیارد 
تومان ســرمایه بخش خصوصی برای احداث آزادراه های استان، گفت: 
پروژه قطار سریع الســیر اصفهان- تهران با انعقاد قرارداد 3/۱ میلیارد 
یورویی در حال انجام است.حجت ا... غالمی با توجه به عبور بیش از ۸۰ 
هزار وسیله نقلیه سبک و سنگین از موادی ورودی اصفهان از سمت شمال 
استان، اظهار داشــت: احداث این پروژه های عظیم در استان یک اقدام 
اساسی در راستای هدایت و ایمن سازی حمل ونقل عمومی و همچنین 
یک اقدام زیست محیطی به منظور کاهش آلودگی در استان بوده است.

وی در خصوص واگذاری اراضی به بخش خصوصی، بیان داشت: طی دو 
سال گذشته واگذاری زمین در داخل و خارج حریم شهرها از نظر تعداد 
۷۰ درصد و از نظر مساحت ۴۵ درصد افزایش رشد داشته که این نشان از 

افزایش واگذاری اراضی به بخش خصوصی جهت فعالیت دارد.

لزوم جذب سرمایه بخش 
خصوصی در احداث 
آزادراه های اصفهان

سکه تمام بهار آزادی
12،390،000 ریال)طرح جدید(

6،657،000 ریالنیم سکه

3,810,000 ریالربع سکه

2,520,000 ریالسکه یک گرمی

1،260،220 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

در اســتان اصفهان هزار و 3۹۲ســند مالکیت از ابتدای امســال برای 
خانه های روستایی  صادر شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مســکن و انقالب اسالمی استان اصفهان 
گفت: هم اکنون برای ۸۵درصد از خانه های روستایی استان سند مالکیت 
صادر شده است. علی کریمی افزود: در این مدت دو هزار و ۶۷۷سند نیز 
برای شهرهای باالی ۲۵هزار نفر جمعیت مانند زیار، نیک آباد، جرقویه و 
بادرود صادرشده است. وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا پایان 
امسال بیش از ۱۰هزار سند برای مالکان خانه های روستایی و شهرهای 
زیر ۲۵هزارنفر صادرشود افزود: امیدوار هســتیم تا پایان برنامه ششم 
توسعه تمام خانه های روستایی استان سنددار شوند.وی افزود: 3۸طرح 
هادی برای اجرا مصوب شده که هزینه اجرای طرح های هادی روستایی 

در استان را ۴۰میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال برآورد شده است.

سنددار شدن تمام 
خانه های روستایی استان 
تا پایان برنامه ششم توسعه

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور 
گفت: تولید در صنعت باید صادرات محور باشــد به ویژه در 
صنعت کاشی و سرامیک که با صادرات می توان عالوه بر رفع 

مازاد تولید به خروج از رکود این صنعت نیز کمک کرد.
محمد روشنفکر در چهارمین کنگره صنعت کاشی وسرامیک 
و چاپ دیجیتال در اصفهان افزود: تولیدات صنایع کشــور 
و همچنین صنعت کاشی و ســرامیک بیش از نیاز بازارهای 

داخلی است و با مازاد روبه رو است.
وی افزود: اگراز فناوری فقط به عنوان ابزاری برای انجام کارها 
بدون توجه به مفاهیم و ارزش های آن استفاده کنیم هرگز 
نمی توانیم وارد بازارهای رقابتی جهانی شــده و دستاوردی 
داشته باشــیم.وی گفت: برای اســتفاده صحیح از فناوری 
یافتن بازارهای هدف، ورود موفقیت آمیز به بازارهای رقابتی 
و افزایش کمی و کیفی صادرات، بی شک نیاز به آموزش در 
همه زمینه های مرتبط با موارد ذکر شده به تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان داریم.رییس انجمن علمی سرامیک ایران 
گفت: به اعتقاد من صنعت دیجیتال درکشور مغفول مانده و 
هنوز نتوانسته ایم از توانمندی های این صنعت نوین استفاده 
بهینه داشته باشیم.روشــنفکرافزود: باید ازاین صنعت برای 
ورود هرچه بهتربه بازارهای هدف صادراتی نهایت استفاده 
را ببریم که جز با برقراری ارتباط با مراکز آموزشی داخلی و 
خارجی میسر نمی شود.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان پیش از این 
گفته بود: با توجه به آمار حدود ســه درصد از تولید کاشی و 

سرامیک جهان در ایران انجام می شود.
محمد مجیری افزود: پس از چین، برزیل، هند، اســپانیا و 
اندونزی، ایران ششــمین تولیدکننده ســرامیک در جهان 
است.وی اضافه کرد: ۱۲3 واحد تولید کاشی و سرامیک در 
کشور وجود دارد و ۴3 هزار نفر در این واحدها مشغول به کار 
هســتند.مجیری گفت: یزد با دارا بودن ۴۱ درصد از تولید، 
بیشترین سهم را داشته و پس از آن اصفهان در جایگاه دوم 

قرار دارد.

مدیرکل گمرک اســتان اصفهان با اشــاره به رشد ۱۷ 
درصدی ارزش صادرات استان اصفهان در ۵ ماهه نخست 
امســال اظهار کرد: در این بازه زمانی، در سال جاری در 
استان اصفهان بیش از یک میلیون و ۷۸۰ هزار تن و به 
ارزش ۶۱۸ میلیــون و ۶3 هــزار دالر کاال به مقصد ۸۷ 
کشور جهان صادر شده که این میزان از نظر ارزشی ۱۷ و 
از نظر وزنی ۱۵ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال 

قبل نشان می دهد.
اسدا... احمدی ونهری در ادامه افزود: کشورهای عراق، 
امارات، افغانستان و پاکستان به ترتیب ۲۸، ۱۷، ۱۶ و ۸ 

درصد از صادرات اصفهان را به خود اختصاص داده اند.
وی ابراز داشــت: محصوالت پتروشیمی با ۱۶۸ میلیون 
دالر در رتبه نخست صادرات استان اصفهان قرار داشته 
و پس از آن رتبه های بعدی به فوالد با ۱۵۹ و فرش با ۵۸ 

میلیون دالر اختصاص دارد.
احمدی ونهری میزان واردات کاالی استان اصفهان در ۵ 
ماهه منتهی به مرداد سال جاری را ۱۸۰ میلیون و 33۵ 
هزار دالر عنوان کرد و یادآور شد: واردات اصفهان در این 
مدت، نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۶ و 

از نظر ارزش ۵۰ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: کاالهای ماشــین آالت مکانیکی با ۲۹ 
درصد، ماشــین آالت برقی با ۱۶ درصد، اجزا و قطعات 

منفصلــه ماشــین آالت ۱۴ درصد و پنبه بــا 3 درصد، 
کاالهای عمده وارداتی اســتان اصفهان بــوده و چین 
به تنهایی ۲۴ درصد از این کاالها را بــه اصفهان صادر 

کرده است.
وی در پایان عنوان کــرد: در این مــدت بیش از ۴۸۸ 
مورد مشکوک به قاچاق از ســوی واحد قضائی گمرک 
اســتان مورد پیگیری قرار گرفته که ارزش این موارد، 
 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد یافته

 است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان عنوان کرد:

سهم ۲8 درصدی عراق در جذب صادرات استان اصفهان

اصناف

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک :

صادرات، سبب خروج تولید از رکود می شود

گمرک

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوارخبر داد:

اختصاص هزار میلیارد تومان کسری 
حقوق بازنشستگان فوالد و ذوب آهن

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: برای حل مشکل 
به تعویق افتادن حقوق بازنشســتگان مقرر شد تا رییس سازمان 
برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به دولت هزار میلیارد تومان را برای 
کسری حقوق بازنشســتگان صندوق بازنشستگی صنعت فوالد و 

ذوب آهن مطالبه کند.
حســینعلی حاجی  دلیگانــی به جلســه  نماینــدگان صندوق 
بازنشستگی صنعت فوالد و ذوب آهن با نمایندگان دولت، اعضای 
صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
این جلسه با حضور رییس ســازمان برنامه و بودجه برای پیگیری 
حل مســئله به تعویق افتادن حقوق بازنشستگان برگزار شد.وی 
افزود: در این جلسه مقرر شــد تا  رییس سازمان برنامه و بودجه با 
ارسال نامه ای به دولت، هزار میلیارد تومان را برای کسری حقوق 
بازنشستگان صنعت فوالد و ذوب آهن مطالبه کند تا این مبلغ به 
صندوق بازنشســتگی فوالد و ذوب آهن از طرف دولت پرداخت 
شود.نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار تصریح کرد: به 
ازای پرداخت هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی فوالد و 
ذوب آهن، اســناد مربوط به دارایی های صندوق در اختیار دولت 

قرار می گیرد.

بازار

نمایشگر ضربان قلب

PM70 ساعت Beurer بیورر

 4,070,000
ریال

 4,500,000
ریال

PM45 ساعت Beurer بیورر

 2,320,000
ریال

 2,600,000
ریال

بیورر Beurer PM90 ساعت

 5,100,000
ریال

 5,400,000
ریال

عضو صنف کشاورزی اســتان اصفهان گفت: مرحله دوم طرح 
ساماندهی زاینده رود با مشکل جدی نبود اعتبار رو به رو است و 
این در حالی است که قسمت اول ساماندهی نیز با همکاری شبانه 
روزی کشاورزان محقق شد.حسن محسنی با اشاره به برگزاری 
جلسه ای با کشــاورزان شــرق اصفهان و نمایندگان آب برها، 

گفت: سعی ما این بود که با برپایی جلســه ای، گزارش جامع 
و صریحی به کشاورزان شــرق اصفهان از وضعیت آب و کشت 
و کار پاییزه بدهیم تا افرادی از بیرون از صنف، اطالع نادرستی 
به کشاورز ندهند.رییس هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان 
اصفهان اظهار کرد: کشاورزان با آرامش و متانت باید کار را دنبال 

کنند زیرا همکاری کشاورزان شرق اصفهان در بیشتر مراحل از 
ساماندهی رودخانه تا همکاری برای دریافت سهم آب رهاسازی 
شده؛ به خوبی مشهود بود.وی با اشــاره به زمان رهاسازی آب 
برای کشت پاییزه، افزود: وضعیت آب پشت سد مطلوب نیست 
ولی امیدواریم با بارش های پاییزه بتوان در حداقل زمان ممکن 
آب را در پاییزه دوم به زمین کشــاورزان شرق اصفهان هدایت 
کنیم.وی از مشکل ســاماندهی رودخانه و نبود اعتبار سخن 
گفت و عنوان کرد: یک ریال اعتبار، توسط مسئوالن کشوری در 

خصوص ساماندهی رودخانه داده نشده و این در حالی است که 
ساماندهی رودخانه باید جزو اولویت های وزارت نیرو قرار گیرد.
وی درباره عدم اجرای کامل سند ۹ ماده ای شورای عالی آب در 
خصوص زاینده رود خبر داد و تصریح کرد: برخی مسئوالن در 
حالی از اجرای ۷۰ درصدی مصوبه ۹ ماده ای سخن می گویند 
که هنوز از بارگزاری جدید جلوگیری نشده و طرح بن- بروجن 
هنوز به قوت خودش باقی است و این درحالی است که گزارش 

صنف چیزی غیر از اجرای ۷۰ درصدی مصوبات را می گوید.

رییس هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان اصفهان:

مرحله دوم طرح ساماندهی زاینده رود با مشکل نبود اعتبار مواجه است

ایمنا: با اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار اســت از 
ابتدای مهر ماه برچســب قیمت از روی برخی کاالها حذف 
شود. موافقان طرح معتقدند اجرای آن موجب شفاف کردن 
نظام توزیع کاال و حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
می شود، اما مخالفان می گویند طرح حذف برچسب قیمت از 
روی کاالها منجر به هرج مرج می شود و کار خطرناکی است.

 معاون امور اقتصادی وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری، با اشــاره به طرح حذف برچســب 
قیمت از روی کاالهای گروه دوم )کاالهای غیرحســاس(، 
اظهار داشــت: این طرح از اول مهر ماه اجرایی می شــود و 
ما می  توانیم در ماه اول گزارشــی درباره ایــن موضوع ارائه 
دهیم.یدا... صادقی با اشاره به برخی انتقادات درباره مصوبه 
حذف برچسب قیمت از روی کاالها، بیان داشت: شاید این 
طرح مشکالتی داشته باشد، اما کل پروسه را نمی توان زیر 

سوال برد. 
وی با بیان اینکه کاالهای گروه دوم همچون بیسکویت، شکالت، 
کنسرو، کمپوت و ترشیجات به صورت پایلوت و آزمایشی برای 
حذف برچسب قیمت انتخاب شدند، گفت: ما با در نظر گرفتن 
توان تولیدی این کاالهــا آنها را برای حذف برچســب قیمت 
انتخاب کردیم و به صورت مداوم ایــن طرح را پایش می کنیم. 
معاون امور اقتصادی وزیر صنعت اظهار داشــت: شفاف کردن 
توزیع کاال، بســتگی به نظام قیمت گذاری دارد و هدف از انجام 
 این طرح این اســت که از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان 

حمایت شود.

طرح حذف برچسب قیمت تنها روی کاالهای گروه 
دوم اعمال می شود

وی با بیان اینکــه خرده فروش وظیفــه دارد که قیمت ها 
را به مصــرف کننده اعــالم کند و سیســتم نظارتی ما نیز 
روی کنترل قیمــت ها ناظر اســت، یادآور شــد: طرح ما 
ناظر بر بخشــی از کاالهایی اســت که قیمت گذاری آن به 
صورت دولتی نیســت. اجرای این طرح بدان معناست که 
 می خواهیم بار اصلی را در ایجاد تعــادل در عرضه و تقاضا 

بگذاریم.
صادقی با اشــاره به اهمیت درج قیمت در کارخانه تا زمان 
رســیدن به دســت مصرف کننده، یادآور شد: طرح حذف 
برچســب قیمت از روی کاالها تنها بــر کاالهای گروه دوم 
اعمال می شــود و مــا روی بقیه کاالها ایــن کار نخواهیم 
کرد.وی بیان داشت: بر مبنای قانون ماده ۲۰ ستاد تنظیم 
بازار، ســتاد هدفمندی و ســتاد تنظیم بازار ایــن اختیار 
را دارند که بــرای قیمت کاالها و خدمــات تصمیم گیری 
کنند و ما بــرای گروه کاالهــای اول کــه نیازمند نظارت 
هســتند بررســی های الزم را انجام می دهیــم و پایش و 
نظارت جلوی افزایش قیمت کاالهای گروه اول راه خواهد 
گرفت.معاون امور اقتصادی وزیر صنعت گفت: طرح حذف 
برچســب قیمت مصرف کننــده از اول مهرمــاه اجرایی 
می شــود و البته برای پایان آن زمانی تعییــن نکردیم، اما 
 یک بازه زمانی معقــول در این زمینه در نظر گرفته شــده 

است.

طرح حذف برچسب قیمت ها از کاالها مغایر با بند 
۲۳ اقتصاد مقاومتی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه با انتقاد از طرح 
حذف برچســب قیمت ها از کاالها، گفت: این طرح مغایر با 
بند ۲3 اقتصاد مقاومتی است و این اجازه را به سوپرمارکت ها 
می دهد که قیمت ها را بدون هیچگونه نگرانی افزایش دهند.

محمد حسن نژاد با اشاره به بند ۲3 قانون سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و ماده ۲، 3 و۶ قانــون تعزیرات حکومتی 
افزود: باید برچسب قیمت ها روی کاالها وجود داشته باشد؛ 
چرا که اگر این موضوع نباشد قوانین تعزیرات حکومتی زیر 

سوال می رود.
وی با بیان اینکه مصوبه طرح حذف برچسب قیمت از روی 
کاالها موجب افزایش فساد می شود، یادآور شد: اگر دولت 
اعتقــاد دارد که این کار تاثیرگذار اســت، چــرا آن را روی 
کاالهای غیرحســاس انجام می دهد و اگــر اعتقاد دارد که 
می توان آن را به ثمر رساند چرا روی همه کاالها )این مصوبه 

را( پیاده نمی کند.
درج برچســب قیمت موجــب ورود تعزیرات 

حکومتی در صورت تخلف فروشندگان می شود
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: اگــر بخواهیم بر 
قیمت ها نظارت کنیم باید این نظارت ها دقیق و شفاف باشد 
و درج برچســب قیمت باعث می شــود تا در صورت تخلف 
فروشندگان تعزیرات حکومتی به میدان بیاید و به تخلفات 
رسیدگی کند.وی با اشاره به اینکه فروش هر کاالیی ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده دارد و باید این موضوع را به عنوان یک 
بیت المال در نظر گرفت، ادامه داد: مشکل این نیست که چه 
کسی قیمت را مشــخص می کند؛ بلکه موضوع اصلی نحوه 

حمایت از تولیدکنندگان است.
حســن نژاد تاکید کرد: طرح حذف برچسب قیمت از روی 
کاالها منجر به هرج مرج می شود و سرنوشت تولیدکنندگان 
را در اختیار سوپرمارکت ها قرار می دهد و این موضوع بسیار 
خطرناک اســت. ما قانون صندوق مکانیزه فروش را در حال 
تصویب داریم کــه این مصوبه می تواند قیمــت کاالها را به 

صورت شفاف مشخص کند.
مخالف ورود دولت به سیستم قیمت گذاری هستیم

عضو کمیســیون اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید روی 
شــبکه های توزیع به عنوان یک عامل افزایش قیمت تمام 
شــده کاالها نظارت شود، اظهار داشــت: قیمت گذاری در 
بســیاری از کاالها توســط دولت انجام می شــود و در این 
زمینــه باید حقوق تولیــد کننده و مصرف کننــده در نظر 
گرفته شــود. ابوالفضل روغنی افزود: آنچه که مســلم است 
این اســت که نحوه قیمت گذاری متاثر از نظام شبکه های 
توزیع است و این شبکه توزیع بین ۷ تا ۱۹ درصد به قیمت 
تمام شــده می افزاید. در حقیقت فروشگاه های زنجیره ای 
با جیب تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان ســود خود را 
می برند.وی اضافه کرد: ما بایــد روی قیمت کاالها نظارت 
 داشته باشیم و مخالف این هســتیم که دولت وارد سیستم

 قیمت گذاری شود.

بررسی چالش های طرح حذف برچسب قیمت از روی کاالها؛

بازار در انتظار هرج و مرج قیمت ها
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احسان عبدی پور با نخستین فیلم سینمایی اش به نام »تنهای تنهای 
تنها« در سال ۱۳۹۱ به شــهرت رسید. دومین فیلم ســینمایی او به 
نام »پاپ« هنوز اجازه نمایش نگرفته و »تیک آف« ســومین ساخته 

سینمایی او محسوب می شود.
تیک آف روایت داســتان فائز )مصطفی زمانی(، مرد جوانی اســت که 
پدرش تمام دارایی های خود را بر ســر قمار از دست داده و آرزوهای او 
و خواهرش )پگاه آهنگرانی( را نابود کرده اســت؛ اما زمانی که دوست 
قدیمی شان به نام شیرو )رضا یزدانی( وارد زندگی شان می شود، اتفاقات 
تازه ای رخ می دهد. فیلمنامه تیک آف را احســان عبدی پور نوشته و 
مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانــی و رضا یزدانــی در آن به ایفای نقش 

می پردازند. این فیلم به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است.

در فیلم ســینمایی »ماجان«، مهتاب کرامتی، فرهاد اصالنی، ســیما 
تیرانداز، بهنوش بختیاری، علیرضا استادی، بابک انصاری، محمدمهدی 

احدی، عرفان برزین و سارا میرایی به ایفای نقش می پردازند.
طراحی پوستر این فیلم توسط آتلیه سه در چهار انجام شده که پیش از 
این طراحی پوستر فیلم های »سیانور« و »ماجرای نیمروز« را برعهده 

داشته است.
»ماجان« که در سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، 
روایتگر قصه زوجی اســت که در مواجهه با فرزند خود گرفتار چالش 

بزرگی هستند.
این فیلم محصول موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تهران است و پخش آن را موسسه سیمای مهر برعهده دارد.

ساخته عبدی پور وارد 
شبکه نمایش خانگی شد

پردیس سینمایی چهارباغ 
میزبان  ماجان است

اجرای »اسب های پشت پنجره« تا ۳۱ شهریور ماه
نمایش »اسب های پشت پنجره« به نویسندگی ماتئی ویسنی یک با کارگردانی زهرا رستمی 

تا۳۱ شهریور ماه در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان روی صحنه می رود.

بامسئوالن

دکترای مهندسی ذهن:

نبود افراد متخصص، باعث نابودی خالقیت کودکان می شود
فریدون الهیاری خبرداد:

بخش گسترده ای از میراث 
ناملموس در روستاها متمرکز است

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
توجه به جاذبه های روســتایی و بوم گردی، از اهمیت 
زیادی در رونق گردشگری برخوردار است، اظهار داشت: 
بخش قابل توجهــی از عناصر هویتــی جامعه ایرانی 

درطول تاریخ در روستاها متمرکز شده است.
فریدون الهیاری با بیان اینکه بخش گسترده ای از میراث 
ناملموس استان اصفهان در روستاها متمرکز شده است، 
افزود: جاذبه های طبیعی و تاریخی روستاها، از یک سو 
در راســتای معرفی ظرفیت های فرهنگی ایران به دنیا 
و از ســویی در جان گرفتن اقتصاد گردشــگری نقش 

بسزایی دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
پرونده ثبت جهانی بافــت تاریخی روســتای ابیانه و 
کلیسای وانک در محله جلفای شهر تاریخی اصفهان نیز 
در حال تهیه است، ابراز داشت: اصفهان دارای بناهای 
باشکوه تاریخی در سرتاســر استان است که بسیاری از 

آنها به ثبت ملی یا جهانی رسیده.
آغاز اجرای طرح های گسترده در راستای مرمت 

آثار تاریخی اصفهان 
وی با بیان اینکه رسیدگی و فراهم کردن امکان بازدید 
از این بناها درگردشگری اصفهان مورد توجه قرار گرفته 
اســت، ادامه داد: باتوجه به تخصیص اعتبارات عمرانی 
مناسب، طرح های گسترده ای را در راستای مرمت آثار 
تاریخی اســتان اصفهان آغاز کرده اند و به زودی شاهد 

تحوالتی  در این بناها هستیم.
الهیاری تاکید کرد: اســتان اصفهان بــا ثبت هفت اثر 
غیرمنقول در فهرســت آثار جهانی ســازمان علمی و 
تحقیقاتی ملل متحد )یونسکو(، رتبه اول ثبت جهانی را 

در کشور به خود اختصاص داده است.

شاید در نگاه اول خالقیت امری ذاتی به نظر برسد اما با دقت بیشتر می توان 
نتیجه گرفت که خالقیت بیش از آنکه ذاتی باشد می تواند مثل یک مهارت، 
پرورش یافته و رشد کند؛ مهارتی که می تواند در بزرگسالی یک کودک، موثر 

باشد و او را در بروز تمامی استعدادهایش یاری کند.
روش های مختلفی برای پرورش خالقیت در کودکان توصیه شــده اســت 
اما مهم تر از روش های یادگیری، افرادی هســتند که قرار است خالقیت را 
به کودکان آموزش دهند. اهمیت این موضوع چندان قابل توجه اســت که 
سازمان  فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان تصمیم گرفته کالس هایی را با 

هدف تربیت مربی کودک خالق برگزار کند.
سید محمد رجایی رامشــه اظهار کرد: دوره تربیت مربی خالق پیش از این 
باید توســط دســت اندرکاران دیگر حوزه کودک مانند آموزش و پرورش و 

بهزیستی برگزار می شد.
وی افزود: جای خالی تربیت مربی کودک در شهر اصفهان حس می شد و از 
آنجایی که بچه ها آینده سازان کشور هستند و هر کسی بدون تخصص الزم 
نمی تواند با کودک کار کند، نیاز به برگزاری چنین دوره هایی حس می شود.

کارشناس ارشد »ام بی ای« و دکترای مهندسی ذهن بیان کرد: خانه کودک 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با برگزاری جلسات متعدد در 
این زمینه به این نتیجه رسیدند که جای مربی تخصصی کودک خالی  است 

و کودکان باید خالق بار بیایند.
وی ادامه داد: اگر کودکان از نظر فکری ســالم و خالق باشــند، 

می توانیم بگوییم آینده یک کشور تضمین شده است.
رجایی با اشــاره به مورد تایید بودن این دوره توســط دانشگاه، 

ســازمان بهزیســتی و آموزش و پرورش گفت: دوره تربیت مربی تخصصی 
کودک مورد تایید تمام مراجع کار با کودک است و بنابراین افراد شرکت کننده 
در ایــن دوره، با فراگیــری نحوه و مهــارت چگونگی کار با کــودک مورد 
اطمینان بوده و می توان با خیال راحت کودکان را به آنها سپرد، بدون اینکه 

خالقیت شان از میان برود.
وی این مشکل را مختص آموزش در ایران ندانست و ابراز داشت: بر اساس 

نظریه تورنــس به علت وجود نداشــتن افراد متخصــص در زمینه پرورش 
مهارت های خالقیت به کودکان، خالقیت کودکان آمریکایی تا سوم ابتدایی 

به صفر می رسد.
کارشناس ارشد »ام بی ای« و دکترای مهندســی ذهن خاطرنشان کرد: با 
برگزاری این دوره ها، مشکل نداشتن خالقیت توسط مربی و ناتوانی پرورش 

خالقیت در کودکان حل شد.
به گفته وی برای بهتر شــدن کیفیت دوره باید یــک هماهنگی بین تمام 
ارگان هایی که به نحوی با کودک سر و کار دارند وجود داشته باشد؛ به عنوان 
مثال، آموزش و پرورش و ســازمان بهزیســتی باید برای نیروهایشان دوره 
تخصصی کودک برگزار کنند. رجایی در پایان با اشــاره به الگو بودن شــهر 
اصفهان برای سایر استان های کشــور خاطرنشان کرد: شهر اصفهان الگوی 
کل ایران است و اســتان مازندران نیز تصمیم به برگزاری چنین دوره هایی 
برای مربیان کودک گرفته تا بتواند 

کودک خالق تربیت کند.

اجرای نمایش »خانه ای وجود داشت؟«  در یک قاب

نمایشگاه

 نمایشــگاهی از آثار نقاشــی کیارش معصومی با عنوان 
»نِکرو« در گالری اکنون برگزار شد.

این هنرمند نقاش در این مورد گفت: مجموعه آثار ارائه 
شده در این نمایشگاه، در مدت چهار سال اخیر خلق شده 
و به مسخ شدگی انسان معاصر اشاره می کنند. برخی از 
این نقاشی ها با تکنیک اکریلیک و تعدادی نیز به روش 

رنگ و روغن خلق شده اند.
کیارش معصومی درباره انتخاب »نِکرو« برای عنوان این 
نمایشــگاه گفت: »نِکتار«  یا »نِکرو« کلمه ای یونانی به 
معنای »مرگ« است که درواقع به مرگ هرچیزی اشاره 
می کند، نقاشی های موجود در این نمایشگاه نیز به نوعی 

به مرگ و مسخ شدگی اشاره دارند.
کیارش معصومی، کارشــناس نقاشی و کارشناس ارشد 
پژوهش هنر اســالمی بوده و نمایشــگاه »نِکرو« اولین 

نمایشگاه انفرادی اوست.

نمایشگاه نقاشــی »نِکرو« جمعه ۱۷ شهریورماه ساعت 
۱۷ در گالری اکنون افتتاح شد و عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشگاه می توانند تا چهارشنبه ٢٢ شهریور ماه 
ساعت ۱۷ تا ٢۱ به گالری اکنون، واقع در خیابان خاقانی، 

کوچه افشین، بن بست حریر، پالک ۹ مراجعه کنند.

به میزبانی گالری اکنون؛

به تماشای نمایشگاه نقاشی »نِکرو« بروید

نگارخانه

مدیر نگارخانه صفوی گفت: باتوجه به اخذ نمایندگی نشر 
چشمه توسط نگارخانه صفوی، این نگارخانه بخشی را به 
ارائه کتاب های منتشره ازسوی نشر چشمه اختصاص داده 

است که »چشمه نوش« نام دارد.
الناز رجبیــان ادامه داد: باتوجه بــه کوچک بودن محل 
نگارخانه صفوی، تصمیم بر این شد که نام این فروشگاه 
را »چشمه نوش« بگذاریم که به نوعی از عنوان ترکیبی 
کتاب نوشــیدن وام گرفته شــده و به صورت دائمی در 
محل ایــن نگارخانه برقــرار خواهد بــود. همچنین در 
این نمایشــگاه که به صورت گروهی برگزار می شــود 
نقاشی هایی از بهاره جاللی فر، محدثه احمدجو، نازنین 
رمضان نژاد، ســحر اغماضی و غزاله اصفهانی درمعرض 
بازدید عموم قرار خواهد گرفت. فروشگاه کتاب »چشمه 
نوش« و نمایشــگاه گروهی نقاشــی »پازل« پنج شنبه 
۱٦شهریور ماه ســاعت ۱۹ در نگارخانه صفوی افتتاح 

شــده و عالقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه 
گروهی نقاشی »پازل« و خرید از فروشگاه کتاب »چشمه 
نوش« تا چهارشنبه ٢٢شهریور ماه، همه روزه صبح ها 
ساعت۱۰تا۱۳و بعدازظهرها ســاعت ۱۷ تا ٢۳ به محل 

این کتاب فروشی مراجعه کنند.

مدیر نگارخانه صفوی:

نگارخانه صفوی محل دائمی چشمه نوش می شود

اینستاگردی

هیچ گاه به قدرت، موقعیت وهوش 
خود مغرور نشوید

آرنولد آلویس شوارتزنگر، اسطوره پرورش اندام ۷۰ ساله ای است که 
در طول زندگی خود در حوزه های مختلفی چون مدلینگ، بازیگری، 
تهیه کنندگی، تجارت، نویسندگی، کمک به موسسات خیریه و در 
نهایت فرمانداری وارد شد و توانست در تمامی آنها به عنوان چهره ای 
موفق و مطرح شناخته شود؛ اما زندگی او به همین جا ختم نمی شود.

 پرویز پرســتویی بازیگر خوش فکر و با تجربه کشــور، در پســتی 
اینستاگرامی به سراغ این قسمت از زندگی این قهرمان پرورش اندام 
جهان رفته و با بیان  خاطره ای عمیق و تاثیر گذار از این دوره زندگی 

آرنولد، درسی دیگر از زندگی را برای ما نقل می کند.
پرویز پرستویی در اینستاگرام خود نوشت:

»آرنولد شوارتزینگر در شرح این تصویر غمگینانه و اندوهناک نوشته 
است: » چقدر زود گذشت!«

دلیلی که او این جمله اندوهگین را نوشــته است به خاطر پیری و 
ناتوانی نیســت: وقتی او فرماندار کالیفرنیا بــود و همین هتلی که 
مجسمه اش در آن قرار دارد را افتتاح می کرد، مالک هتل به او گفت 
هر زمانی که اراده کنید و به این هتل بیایید اتاق شــما رزرو بوده و 
کارکنان در خدمت شما هستند. االن که دیگر فرماندار نیست و آن 
شهرت و قدرت را ندارد، به همان هتل رفت تا شبی را بگذراند، پذیرش 
هتل به ایشان گفت: ببخشید تمام اتاق های ما از قبل رزرو شده است 
و ما هیچ اتاق خالی برای شما نداریم. او کیسه خوابی با خود آورد و در 
زیر مجسمه خودش در مقابل هتل خوابید و تصویر آن را منتشر کرد و 
در توضیح آن نوشت: هیچ گاه به قدرت، موقعیت و هوش خود مغرور 
نشوید؛چون هیچ کدام اینها برای همیشه پایدار نخواهد بود؛ حتی 

برای اسطوره ای مثل آرنولد.

کنایه نویسنده ایرانی به عشاق ایرانی
نویســنده مجموعه ها و فیلم های ســینمایی همچون باغ مظفر، 
مرد هزار چهره، شــب های برره، نقطه چین و پاورچین در صفحه 
اینستاگرامش تصویری از خود در کنار عاشقانه ترین پل جهان را 
منتشر کرد و با کنایه به عشاق ایرانی گفت: »عشاق ما  میرن روی در 
و دیوار تخت جمشید و طاق بستان و سی و سه پل و غیره عشقشون 
رو حکاکی می کنن که عالوه بر پایدار موندن، ارزش تاریخی و ملی 

هم داشته و پیدا کنن.«
محراب قاسم خانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»یه پلی هست توی پاریس که عشاق برای پایدار موندن عشقشون 
روی یه قفل اسمشون رو مي نویسن و مي زنن به نرده ها، کلیدش رو 

هم پرت مي کنن توی رود سن.
منظره خوشگلی داشت این همه عشق، ولی داشتم فکر مي کردم 
االن چندتاشــون پایدار موندن؟ چند تاشــون فقط یه قفل خالی 

هستن با دو تا اسم بی ربط؟
پ.ن اول: توی این عکس مچ نویان رو در حال قفل زدن گرفتم. بچه 
پررو قفل عشق مي زنه واســه من. البته احتماال اسم خودش رو با 

هالک یا سوپرمن نوشته بود روش.
پ.ن دوم: من و همسر جانم هم یه قفل زدیم. گفتیم با پونزده سال 

سابقه مي تونیم جزو پیش کسوت های این پل باشیم.
پ.ن سوم: فکر نکنید فقط خارجی ها از این کارای عاشقانه قشنگ 
بلدن. عشاق ما هم میرن روی در و دیوار تخت جمشید و طاق بستان 
و سی و سه پل و غیره عشقشــون رو حکاکی مي کنن که عالوه بر 

پایدار موندن، ارزش تاریخی و ملی هم پیدا کنن.«
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ویژه 

محققان دانشگاه های ولز، استرالیا و آمریکا سگ های در معرض خطر را در مرکزی 
در بوتســوانا زیر نظر گرفتند. مطالعه آنها نشان داد که ســگ ها از عطسه برای 
تصمیم گیری درباره زمان شروع شکار پس از گردهمایی های اجتماعی استفاده 
می کنند. دکتر اندرو کینگ، از دانشگاه سوانسیا در ولز، گفت که سگ ها از عطسه به 
عنوان یک حد نصاب استفاده می کنند. قبال تصور می شد که این سگ های وحشی 
که یکی از گونه های در معرض خطر هستند، با عطسه فقط می خواهند راه تنفس 
خود را باز کنند. اما جانورشناسان که جزئیات ۶۸ گردهمایی اجتماعی سگ ها را 
ثبت می کردند، متوجه شدند که هرچه تعداد عطسه ها بیشتر باشد، گله سگ ها 
بیشتر برای شکار به حرکت در می آید. دکتر کینگ گفت: »عطسه نقش نوعی 
حدنصاب را بازی می کند و شمار عطسه ها باید به تعداد مشخصی برسد تا بر فعالیت 
گروه اثر بگذارد. بعضی دیگر از جانوران اجتماعی گوشتخوار مثل میرکت ها هم 
از حد نصاب استفاده می کنند. با این حال این مطالعه حاکی است که عطسه همه 
سگ ها یکسان نیست«. رینا واکر، از دانشگاه بران گفت: »ما متوجه شدیم که وقتی 
نر و ماده برتر گروه در تجمع حضور دارند، اعضای گروه فقط با چند عطسه راهی 
شکار می شوند؛ اما اگر جفت برتر حاضر نباشند، به عطسه های بیشتری )حدود 10 

عطسه( نیاز است تا گله راه بیفتد.«

 سگ های وحشی آفریقا با عطسه 
رای می گیرند

این روبات ژاپنی می تواند شعر بنویسد

یک شرکت ژاپنی به نام AKA LLC ، روباتی مجهز به هوش مصنوعی ساخته 
است که قابلیت درک متون، دستورات شفاهی، حرکات و حاالت صورت را 
دارد و می تواند شعر بنویســد. این روبات گفت وگوهای قبلی با کاربر خود را 
به یاد می آورد. شرکت سازنده معتقد است این روبات که Musio نام گرفته 
می تواند همراه خوبی برای افراد باشــد. روبات مذکــور در ژاپن، عرضه و به 

پرفروش ترین روبات اجتماعی در این کشور تبدیل شده است.
به گفته شــرکت تولیدکننــده، قابلیت های درک متون روبات، به وســیله 
الگوریتم های یادگیری عمیق ایجاد شده اند. مدارس راهنمایی و متوسطه 
این کشور و برخی شرکت های آموزشی قصد دارند از این روبات برای آموزش 
زبان انگلیسی استفاده کنند. به گفته شرکت تولید کننده تفاوت آشکار میان 
Musio و بلندگوی هوشمند، به آگاهی از متن مربوط می شود. این روبات 
گفت وگوهای قبلی با کاربران را به خاطــر می آورد؛ به همین دلیل می تواند 
محاوره طبیعی تری با انسان داشته باشــد. از آنجا که روبات به طور مداوم 
مشغول یادگیری عبارات و ایده های جدید اســت، به همراه مخاطب خود 

رشد می کند.

گروهی از دانشمندان آلمانی به این نتیجه رســیده اند که به ساحل نشستن 
دسته جمعی نهنگ ها که به آن »خودکشــی نهنگ ها« می گویند، می تواند 
به دلیل توفان خورشیدی باشــد.  بیســت و نه نهنگ عنبر یا شاه نهنگ که 
بزرگ ترین نهنگ دندان دار اســت، از ژانویه تا فوریه سال گذشته میالدی در 
سواحل آلمان، هلند، فرانسه و بریتانیا به آب های کم عمق ساحلی آمدند. این 
در حالی است که از سال های 1۹۹0 تا این تاریخ، تنها ۸۲ نمونه از این موارد 

دیده شده بود.
پژوهشگران آلمانی ارتباط خودکشی نهنگ ها را با دو توفان مهم خورشیدی 
پایان ماه دسامبر ۲01۵ بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که احتمال دارد 
توفان خورشیدی بر میدان مغناطیسی زمین تاثیر گذاشته و آن را ۴۶0 کیلومتر 
تغییر داده باشد. به نظر پژوهشگران این تغییر، سیستم جهت یابی نهنگ ها را 
مغشوش می کند و آنها به جای حرکت در آب های عمیق اقیانوس آتالنتیک، به 
مناطق کم عمق دریای شمال اروپا شنا می کنند و از آنجا که با این محیط آشنا 
نیستند مسیرشان را گم می کنند. در ماه فوریه امسال نیز پیدا شدن ۶00 نهنگ 
در سواحل نیوزیلند باعث شگفتی شد. از این تعداد بیش از ۲00 نهنگ نجات 

داده شدند، ولی برای بقیه دیگر دیر شده بود.

علم پژوهی

پاناسونیک از گوشی میان رده P9 رونمایی کرد
پاناسونیک در هند، از جدیدترین گوشی هوشمند خود موسوم به P9 پرده برداشت؛ محصولی که 
 P9 ،حدود ۹۸ دالر قیمت داشته و فروش آن بالفاصله پس از رونمایی آغاز شده است. مهندسان

را به سیستم عامل اندروید 7.0 نوقا و یک باتری ۲۲10 میلی آمپری مجهز کرده اند.

ارتباط خودکشی نهنگ ها با توفان 
خورشیدی

آیا از روی رنگ چشم افراد 
می توان به آنها اعتماد کرد؟

الو دکتر: اگر چهره  شــما قابل اعتماد و وفادار به نظر 
برسد، مردم بیشتر دوست دارند با شما همکاری کنند، 
تبادل اطالعات کنند، منابع را با شــما سهیم شوند و 
خودشــان را به عنوان یک همکار با اســتعداد به شما 

نشان دهند.
در نخستین نگاه خیلی چیزها رخ می دهد: ما ارزیابی 
ســریع و نیمه خودآگاهانه ای را تنها بر اساس ظاهر و 
رفتار افــراد انجام می دهیم و در بســیاری از تعامالت 
اجتماعی، مثل شریکی که برای خود انتخاب می کنیم 
یا روابطی که در کار و دوستی داریم، اعتماد موضوعی 
بسیار مهم تلقی می شــود. اگر چهره شما قابل اعتماد 
و وفادار به نظر برســد، مردم بیشتر دوســت دارند با 
شما همکاری کنند، تبادل اطالعات کنند، منابع را با 
شما سهیم شوند و خودشان را به عنوان یک همکار با 

استعداد به شما نشان دهند.
در همین ارتباط محققان با در دست داشتن عکس ۴0 
مرد و ۴0 زن از ۲۳۸ دانشجو خواستند بر اساس میزان 
اعتماد، به این عکس ها امتیاز دهند. طبق شواهد قبلی 
که ارتباط بین رنگ چشم را با عوامل روان شناختی و 
اجتماعی مانند شرم و برون گرایی نشان می داد، آنها در 
دو مرحله این تست را انجام دادند: در یک مرحله عکس 
سوژه ها را نشان داده و رنگ طبیعی چشم های آنها را 
پوشــاندند و در مرحله  بعدی عکس ها روتوش شده و 
سوژه هایی که چشم های قهوه ای داشتند به سوژه هایی 

با چشم های آبی رنگ تبدیل شدند و بالعکس.
در مرحله  اول، محققان دریافتند که چشم های قهوه ای 
اعتماد بیشــتری نسبت به چشــم های آبی به همراه 
دارد، بدون در نظر گرفتن این مســئله که آیا چشم ها 
متعلق به یک مرد هستند یا زن. رنگ چشم، به حالت 
چهره  مردان برتری داشت. از طرفی صورت مردانی با 
چشم های قهوه ای، در قالب افرادی تصور شد که بیشتر 
می توان به آنها اعتماد کرد چرا که بیانگر نوعی سازش 
اجتماعی-زیستی در آنها بوده که انگار میلیون ها سال 

است در آنها وجود دارد.

انقالب در شیوه بررسی بیماری ها؛

دانشمند ایرانی اپلیکیشن کنترل 
سالمت قلب ساخت

گروهی از پزشــکان به رهبری مرتضی غریب دانشمند ایرانی، از 
اپلیکیشن جدیدی رونمایی کرده اند که با کمک دوربین موبایل  

طی چند دقیقه سالمت قلب را کنترل می کند.
برای این منظور کافی است کاربر، موبایل را جلوی گردن خود نگه 

دارد تا جریان خون وی بررسی شود. 
این اپلیکیشن می تواند انقالبی در شــیوه بررسی بیماری ها  در 
کشورهای در حال توسعه ایجاد کند. مهندسان موسسه تحقیقات 
پزشــکی کل تک و USC نشــان دادند که دوربین موبایل کاربر 
می تواند با روشــی غیر تهاجمی اطالعات دقیقی درباره سالمت 

قلب بیمار فراهم کنند.
این روش در حقیقت آزمایشی را انجام می دهد که LVEF نامیده 
می شود و ابزاری مهم برای بررسی ســالمت قلب است. در روش 
جدید پزشــکان دوربین موبایل را دو دقیقه جلــوی گلوی بیمار 

نگه داشتند. 
غریب در این باره می گوید: با کمک این روش در مدت زمان خیلی 

کوتاهی توانستیم اطالعات را جمع آوری و تایید کنیم.
عالوه بر غریب،  ماریان رضوی یکی دیگر از مولفان این تحقیق نیز  
  Avicena یک محقق ایرانی است که قرار است استارت اپی به نام

را به بازار عرضه کند.

هواوی، دومین تولیدکننده  گوشی  
هوشمند در جهان شد

زومیت: بر اســاس گزارش جدید موسسه  تحقیقاتی کانترپوینت، 
هواوی با پشت سر گذاشتن اپل، توانســت به دومین تولیدکننده  
گوشی  هوشمند در جهان تبدیل شود. این شرکت چینی توانسته 
است این رتبه را در هر دو ماه ژوئن و جوالی )خرداد و تیر( حفظ 
کند. رتبه  اول همچنان در اختیار سامسونگ قرار دارد. این گزارش 
همچنین نشان می دهد که وضعیت عملکرد هواوی در خردادماه 

بسیار خوب بوده است.
اما اگر بخواهیم وضعیت فروش را بر اســاس مدل گوشــی ها در 
تیرماه رتبه بندی کنیم، آیفون 7 و آیفون 7 پالس، پرفروش ترین 
گوشی ها محسوب می شوند. مدل های اوپو 11 و اوپو اِی ۵7 هم در 
کنار گلکسی اس ۸ سامسونگ، رتبه های سوم تا پنجم را به  دست 
می آورند. ۵ رتبه  بعدی، به ترتیب به گوشی های ردمی نوت ۴ ایکس 
شیائومی، گلکسی اس ۸ پالس سامسونگ، آیفون ۶ اپل و گلکسی 

جی 7 پرایم و ای ۵ مدل ۲017 سامسونگ تعلق می گیرد.
در این گزارش راجع به غیبت گوشــی های هواوی در لیست 10 
گوشی پرفروش جهان چنین آمده است: با اینکه هواوی توانسته 
به دومین شرکت تولیدکننده  گوشــی  هوشمند در جهان تبدیل 
شود، باعث تعجب است که هیچ کدام از گوشی های این شرکت در 

فهرست 10 گوشی پرفروش جهان قرار ندارد.

در بازار سیاه اینستاگرام؛ 

 لوگوی آبی تایید حساب کاربری 
چه قیمتی دارد؟

احتماال تا کنون در میان حساب های کاربری اینستاگرام، برخی از 
موارد را دیده اید که با یک لوگوی آبی رنگ از سایر اکانت ها متمایز 
بوده و از سوی شبکه اجتماعی مورد بحث، به عنوان حساب های 

»تایید شده« انتخاب شده اند.
البته چنیــن اکانت هایــی معمــوال متعلق به سیاســتمداران، 
ورزشکاران و هنرمندان مشهور بوده و به منظور جلوگیری از سوء 
استفاده دیگران از نام و برند شخصی افراد موفق، تعریف شده است.

حال اما خبر می رسد که بعضی از کارمندان اینستاگرام که امکان 
تایید حساب ها را دارند، از اختیار خود سوء استفاده کرده و لوگوی 
آبی مورد اشاره را در ازای دریافت مبالغی که تا 1۵ هزار دالر هم می 

رسند، به افراد مختلف می فروشند.
بر اساس گزارش منابع آگاه، فرآیند فروش شامل کاربر )خریدار(، 
کارمند اینستاگرام و یک دالل می شــود که در اکثر موارد، بخش 
قابل توجهی از پول به جیب فرد واسطه رفته و کارمند مورد اشاره 
به عنوان مثال از یک معامله 1۵ هــزار دالری، تنها 1۲00 دالر را 
کسب می کند. البته چنین کاری برای کارمند ریسک باالیی دارد 
چرا که اینســتاگرام با شناســایی کارمندان متخلف، آنها را فورا 

اخراج می کند.
الزم بــه ذکر اســت کــه چنین خریــدی بــرای خریــداران 
بســیار ســودآور خواهد بود چــرا که شــرکت هــای مختلف 
بــرای تبلیغــات در حســاب های کاربــری تاییــد شــده، 
مبالــغ هنگفتــی پرداخــت مــی کنند کــه باعث می شــود 
 ســرمایه گذاری افــراد پــس از مــدت کوتاهی به ســوددهی

 برسد.

با این عینک از دیابت نوع 2 
پیشگیری کنید

 مهر : طبق گزارش جدید محققان، عینک های آفتابی موســوم به
 Re-Timer دارای چهار چراغ کوچک در فریم خود هستند که به 

منظور کمک به تنظیم ساعت بدن طراحی می شوند.
این عینک ویژه در ابتدا توسط دانشگاه فلیندرز استرالیا برای کمک 

به درمان مشکالت خواب طراحی شده بود.
نور به تنظیم ســاعت بدن که به تنظیم آزادشدن برخی هورمون 
ها منجر می شــود، کمک می کند. طبق گزارش، آزادشــدن این 
هورمون ها که بر میزان قند خون کنتــرل دارند، در افراد مبتال به 

عالئم پیش دیابت غیرعادی است.
دکتر پل جنکینز، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»قرار گرفتن در معرض نور مــی تواند اثرات عمیقی روی برخی از 

هورمون های بدن داشته باشد. 
تعیین تاثیر این نوردرمانی بر حساسیت به انسولین جالب است؛ 
اگرچه خارج شدن و قرار گرفتن در معرض نور آفتاب نیز به همین 

اندازه سودمند است.«

فناورانه

واتس اپ، اپلیکیشن مجزای کسب و کار خود را با تعدادی از 
مشاغل جزئی در سراسر جهان کلید خواهد زد؛ اما از اینکه چه 
زمانی این اپلیکیشن به صورت رسمی در سراسر جهان عرضه 

خواهد شد، حرفی به میان نیامده است.
در ســال ۲01۴ بزرگ  ترین شــبکه اجتماعی جهان یعنی 
فیسبوک، بزرگ ترین سرویس پیام  رسان کنونی جهان یعنی 
واتس اپ را خریداری کرد. انجام این عمل از سوی فیس بوک 
سبب شد تا بسیاری از کاربران برای ارسال پیام، به سرویس 
های پیام رسان دیگر روی آورند. البته این مهم به کاهش رشد 
کاربران فیس بوک و واتس اپ ختم نشــده و این دو شرکت با 
رشد قابل توجه در حال برداشتن قدم هایی رو به جلو هستند.

پس از خریداری واتس اپ توســط فیس بوک، واتس اپ طی 
بیانیه ای اعالم کرد که هیچ چیزی برای کاربرانش تغییر نخواهد 

کرد. حال با گذشت سه سال از آن زمان، ظاهرا فیس بوک و 
واتس اپ وعده های خود را نادیده گرفته و سرانجام فیس بوک 
روشی خاص را برای کســب درآمد از واتس اپ پیش خواهد 
گرفت. طبق بیانیه فیسبوک،  این شــبکه اجتماعی  در نظر 
دارد سیستمی را راه اندازی کند که از طریق آن، شرکت های 
بزرگ برای کمک رسانی به مشتریانشان راه حلی سریع پیش 
رو داشته باشند.الزم به ذکر است که فیسبوک در نظر دارد با 
عرضه یک اپلیکیشن مجزا، این ویژگی را برای کسب و کارهای 

کوچک نیز فراهم کند.
هم اپلیکیشن مجزا و هم ویژگی ارتباط کمپانی ها با مشتریان، 

به تازگی در سورس کد واتس اپ قابل رویت بوده است.
واتس اپ اپلیکیشن مجزای کســب و کار خود را با تعدادی از 
مشاغل جزئی در سراســر جهان کلید خواهد زد؛ اما از اینکه 

چه زمانی این اپلیکیشــن به صورت رسمی در سراسر جهان 
عرضه خواهد شد، حرفی به میان نیامده؛ همچنین در مورد 
اینکه کدام کمپانی ها برای ارتباط با مشتریان، به اپلیکیشن 
واتس اپ روی خواهند آورد، اطالعاتی نداده اســت؛ اما اعالم 
داشته که این ویژگی بستری مناسب برای شرکت ها، بانک ها 
و خطوط هوایی بوده تا اطالعات به روز و مدنظر خود همچون 
زمان پرواز و... را با مشتریانشان در میان بگذارند. همچنین از 
دیگر ویژگی های اضافه شــده، می توان به سیستم پرداخت 
از طریق واتس اپ اشــاره کرد. آقای Matt Idema، یکی از 
صاحب منصبان واتس اپ می گوید: »واتس اپ راهی ســاده 
برای ارتباط افراد مختلف در سرتاسر جهان است. حال ما در 
نظر داریم از راهی که برای اکثر کاربران مفید به نظر رسیده، 
کمپانی های مختلف را به این شبکه فراخوانی کنیم. هدف ما از 
اجرای این طرح، این بوده که کاربران بتوانند هر چه سریع تر، 
با پشتیبانی شرکت های مد نظر خود تماس گرفته و همچنین 
شرکت ها، راهنمایی های خود را در سریع ترین زمان ممکن به 

این کاربران ارائه دهند.«
فیسبوک برای خرید واتس اپ در سال ۲01۴، هزینه ای معادل 
۲۲ میلیارد دالر را پرداخت. واتس اپ در ابتدا برای اســتفاده 
کاربر، ساالنه مبلغ 1 دالر دریافت می کرد که البته از اوایل سال 

۲01۶ این برنامه به صورت کامل رایگان شد.
جان کوم بنیان گذار واتس اپ اعالم کرده است که این شرکت 
مخالف شیوه تبلیغات قدیمی بوده و اطمینان داده است که 
تبلیغات، به شــیوه معمول که در ســایر اپلیکیشن ها وجود 
دارد، برای کاربــران نمایش داده نخواهد شــد. الزم به ذکر 
است که فیسبوک، شیوه ای متفاوت از دیگر پیام رسان خود 
یعنی فیسبوک مسنجر برای کسب درآمد پیش گرفته است. 
فیسبوک مسنجر به شــرکت های مختلف اجازه می داد تا به 
صورت کامال رایگان با مشــتریان خود در ارتباط باشــند که 
درنتیجه درآمدی خاص را برای فیســبوک به دنبال نداشت؛ 
به همین دلیل فیسبوک به تازگی نمایش تبلیغات را به این 

پیام رسان خود اضافه کرده است.

واتس اپ و شیوه جدید درآمدزایی اش؛

آیا همچنان به استفاده از واتس اپ ادامه خواهید داد؟

اوال هر موقعیتی، حجــم صدای زنگ خــاص خودش را 
می طلبد. طبیعتا بلندی صدای زنگ موبایل شما هنگام ورود 
به اداره و جلسات کاری، مکان های پر سر و صدا، نشستن 
پشت فرمان یا موقع استراحت نباید یکسان باشد؛ بنابراین 
برای تغییر این وضعیت احتماال هــر روز بارها دکمه های 

تنظیم صدای دیوایس را فشار می دهید.
Volume Scheduler اپلیکیشن فوق العاده ساده ای 
است که با ساخت پروفایل های صدا، شما را از تنظیم صدای 
زنگ تلفن و ساعت هشدار و صدای نوتیفیکیشن ها به طور 
دستی بی نیاز می کند. برخالف سایر اپلیکیشن های تنظیم 
صدا، Volume Scheduler رابط کاربری ساده ای دارد 
که به لطف المان های طراحی متریال، دسترسی به بخش 
های مختلف آن به آسانی انجام می گیرد؛ مثال فرض کنید 
که روزها از هشــت صبح تا چهار بعد از ظهر در محل کار 
هســتید و برای اینکه تمرکزتان به هم نخورد، حتما باید 

صدای زنگ را در کمترین حد قرار دهید؛ اما در عین حال 
نباید نوتیفیکیشن هیچ کدام از ایمیل ها یا پیامک ها را از 

دست بدهید.
 Volume Scheduler برای تمامی این شرایط امکان 
ساخت پروفایل های صدا را به شما می دهد. هر پروفایل، 
مثال پروفایل Office تنظیمات کاملی برای صدای دستگاه 
در اختیارتان قرار داده که هر کدام را به طور جداگانه و دستی 
مدیریت کنید؛ مثال صدای زنگ را تا سطح 1 پایین بیاورید 

اما صدای پیامک یا ایمیل در بیشترین حد خودش باشد.
تمام پروفایل هایی که در این اپ می سازید امکان زمان بندی 
دارند.Volume Scheduler در دو نسخه رایگان و حرفه 
ای ارائه شده که برای دسترسی به امکانات کامل و خالص 
شدن از شر تبلیغات، الزم است نسخه دوم را خریداری کنید. 
 goo.gl/n5PDD1  این اپلیکیشن را با استفاده از لینک

دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

دو عدد تاس ۲0 وجهی داریم. این دو بجز در رنگ، از هر 
لحاظ دیگری کامال مشابه هستند. این دو تاس را روی 
یک ســطح کامال صاف می ریزیم؛ احتمال اینکه عدد 
تاس قرمز از عدد تاس آبی بزرگ تر باشد، چقدر است؟

پاسخ معمای تعداد خرگوش ها بعد از یک سال: 
طرح این مســئله را به »فیوناتچی« ریاضیدان معروف 
ایتالیایی نسبت می دهند که در قرن سیزدهم میالدی 
زندگی می کرد. وی سری اعداد فیوناتچی را نیز ابداع کرده 
است که عبارت اند از: 1 و 1 و ۲ و ۳ و ۵ و ۸ و 1۳ و ۲1 و ۳۴ 
و ۵۵ و ۸۹ و 1۴۴ و... . در این سری اعداد، بعد از یک، هر 
عدد با مجموع دو عدد قبل از خود مساوی است و جهت 
حل مسئله برای مدت یک سال )یعنی 1۲ ماه( 1۲ تا از 
این اعداد را با هم جمع می کنیم و به پاسخ 7۵۴ خرگوش 

یا ۳77 جفت در پایان یک سال می رسیم.

  معمای شماره 2232

  جواب معمای شماره 2231

معرفی اپ Volume Scheduler؛ 

تنظیم کننده حجم صدای موبایل در موقعیت های مختلف

ایسنا: اینستاگرام از این پس به کاربران اجازه می دهد تصاویر 
خود را در اندازه های مختلف و مســتطیل های افقی نیز در 

صفحه شخصی خود بارگذاری کنند.
بر اساس گزارشی از وب سایت theverge، کاربران تاکنون 
تنها می توانستند تصاویر و عکس های مد نظرشان را به صورت 
مربعی شکل در صفحه شخصی خود قرار دهند؛ اما از این پس 

قادر خواهند بود عکس هایی را که به صورت مستطیل افقی 
)Landscape( هستند نیز به اشتراک بگذارند.

بســیاری از کاربــران اینســتاگرام از اینکه مجبــور بودند 
عکس های خود را برش داده و به صــورت مربع و اندازه های 
معین درآورند، بسیار ناخشنود بودند چراکه عقیده داشتند 
بســیاری از عکس های حرفه ای به صورت مســتطیل افقی 

بوده و بــرش دادن آنها از زیبایی تصویر مــی کاهد. با اینکه 
باز هم این اپلیکیشــن آزادی تام را به کاربرانش نداده و آنها 
  portrait یا Landscape( باید از یک فرمت بخصــوص
یعنی مســتطیل افقی و عمودی( برای انــدازه تصاویر خود 
اســتفاده کنند، هنوز می تــوان گفت که ایــن تغییر، خبر 
خوشایندی اســت برای آن دســته از کاربرانی که تاکنون 
 نمی توانســتند عکس های خود را به طور کامل به اشتراک 

بگذارند.

قابلیت جدید اشتراک تصاویر در اینستاگرام

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2232| یکشنبه 19 شهریور 1396 | 19 ذی الحجه 1438

No. 2232 | September 10,  2017  | 12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL rezaei.zayanderoud@gmail.com



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2232| یکشنبه 19 شهریور 1396 | 19 ذی الحجه 1438

مفاد آرا
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز 
چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به 
بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شماره 139260302008005337 -  92/10/21- سید 
حسن طبائیان فرزند سید نصراله ششــدانگ قسمتی از یکباب 
خانه مفروزی از پالک 174/12 فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به 
انضمام قسمتی از پالک 2.176 و قسمتی از دیوار حصار شهرضا 

تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 79 مترمربع.
2. رای شــماره 139360302008013012 -93/12/27 - 
مرتضی تاکی فرزند قدرت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 999 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 204/5  مترمربع.
3. رای شماره 139360302008013014 - 93/12/27-  مژگان 
سبزواری فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفــروزی از پالک 999 فرعــی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 204/5  مترمربع.
4. رای شماره 139460302008002286 -  93/3/9-  مهرنوش 
عسگری فرزند ناصر سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه مفروزی از پالک 280 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 
ششدانگ 268/08 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2.279 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
5. رای شماره 139460302008002287 -  93/3/9-  ابراهیم 
سبزواری شهرضا  فرزند سیف اله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 280 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 268/08 مترمربع که به انضمام 
ششدانگ پالک 2.279 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

6. رای شــماره 139560302008003932 - 95/6/25-  
حمیدرضا علی نقی شهرضا  فرزند علیرضا ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 329 فرعی از 23 اصلی 

سودآباد به مساحت ششدانگ 129/20 مترمربع.
7. رای شماره 139560302008003933 - 95/6/25-  مرضیه 
کامیابی  فرزند حیدرعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 329 فرعی از 23 اصلی ســودآباد به مساحت 

ششدانگ 129/20 مترمربع.
8. رای شماره 139560302008006313 - 95/10/23-  زهرا 
کمانی فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 756 
)که به شماره 13549 تبدیل شده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 139/70 مترمربع.
9. رای شــماره 139560302008006413 - 95/10/26-  

عبدالرضا پژوهان شهرضا  فرزند بهرام ششدانگ :
الف( قســمتی از یکباب گاراژ مفروزی از پالک 1028 و 3094  
فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 75/32 مترمربع که به اتضمام 
قسمتی از پالک 3.2032 و قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل 

یک باب گاراژ را داده است.
ب( قسمتی از یک باب گاراژ مفروزی از پالک 2032  فرعی از 3 
اصلی موغان که به اتضمام قسمتی از پالک 3.1028 و 3.3094 و 
قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب گاراژ را داده است.

10. رای شــماره 139660302008000424 - 96/1/29-  
مجتبی الصاق فرزند محمدحســن دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 139 فرعی از 23 اصلی سود 

آباد به مساحت ششدانگ 199/75  مترمربع.
11. رای شماره 139660302008000425 - 96/1/29-  شیال 
صهبائی فرزند علیرضا چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 139 فرعی از 23 اصلی ســود آباد به 

مساحت ششدانگ 199/75  مترمربع.
12. رای شماره 139660302008001191 - 96/2/31 -  نبی 

اله یزدخواستی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
268/1  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 191/17 مترمربع.

13. رای شماره 139660302008001197 - 96/2/31-  محمد 
باسره  فرزند حسنعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 959 و 959/1 )که به شــماره 14399 تبدیل 
شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 310/79 

مترمربع.
14. رای شماره 139660302008001199 - 96/2/31-  زهرا 
عباسی فرزند امراله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  
مفروزی از پالک 959 و 959/1 )که به شــماره 14399 تبدیل 
شده ( فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 310/79 

مترمربع.
15. رای شماره 139660302008001269 - 96/3/4-  مریم 
ربیعی بابوکانی فرزند عباسقلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 172 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 134/45 

مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008001639 - 96/3/29-  
علیرضا محبی پور فرزند رمضانعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 148/1 )که به شماره 2543 تبدیل 
شده(   فرعی از 23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 126/24 

مترمربع.
17. رای شماره 139660302008001640 - 96/3/29-  اعظم 
احمدیان فرزند اصغر سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 148/1 )که به شماره 2543 تبدیل شده(   فرعی 

از 23 اصلی سودآباد به مساحت ششدانگ 126/24 مترمربع.
18. رای شماره 139660302008001700 -96/3/31 -  حلیمه 
محمدی زاده فرزند قمصور ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 383  فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 

170/43 مترمربع.
19. رای شماره 139660302008002013 - 96/4/17-  حمید 
شاهمندی فرزند چراغعلی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزی از پالک 1127  فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ  89/60 مترمربع.
20. رای شــماره 139660302008002015 - 96/4/17-  
نورعلی افخمی عمله فرزند برفعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی از پالک 1127  فرعی از 3 اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ  89/60 مترمربع.
21. رای شماره 139660302008002046 - 96/4/18-  سید 
حسن دادخواه فرزند میرزا اشرف ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی از پالک 2130 و 2131 )که به شماره 8312 
تبدیل شده(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ  43/55 

مترمربع.
22. رای شماره 139660302008002047 - 96/4/18-  سید 
مسعود دادخواه فرزند سیدحسن ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 2130 و 2131 )که به شماره 8312 
تبدیل شده(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ  43/55 

مترمربع.
23. رای شماره 139660302008002110 - 96/4/22-  حوریه 
خجسته  فرزند احمد سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 940  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 

ششدانگ  142/90 مترمربع.
24. رای شماره 139660302008002113 - 96/4/22-  توران 
طاهری  فرزند علیرضا  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

1051  فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 107/90 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008002114 - 96/4/22-  مظاهر 
شفیعی فرزند علیرضا ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 940  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت 

ششدانگ  142/90 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008002115 - 96/4/24-  زهره 
ساجدی  فرزند محمد  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
1  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت 90/87  مترمربع در 
ازاء تمامت 91 سهم مشاع از 84000 ســهم از ششدانگ انتقال 
عادی مع الواسطه از طرف ســیدمحمدرضا مدنی احدی از ورثه 

حسام مدنی.
27. رای شماره 139660302008002130 - 96/4/24-  فضل 
اله کردگار  فرزند عوض 4 دانگ و دو- شصت و هفتم دانگ مشاع 
از   ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 86  فرعی )که به شماره 
2730 فرعی تبدیل شده است(  از 21 اصلی رشکنه  به مساحت 

ششدانگ 119/68 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008002132 - 96/4/24-  سهیال 
تن ساز  فرزند حسین یک دانگ و شصت و پنج- شصت و هفتم 
دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 86  فرعی 
)که به شماره 2730 فرعی تبدیل شده است(  از 21 اصلی رشکنه  

به مساحت ششدانگ 119/68 مترمربع.

29. رای شماره 139660302008002135 - 96/4/24-  محمد 
انصــاری منوچهرآبادی  فرزند ابراهیم  ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 985  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  

137/75 مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008002189 - 96/4/27-  
سیدحسین میرهادی  فرزند سید فضل اله  ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزی از پالک 1546  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  128/93 مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008002210 - 96/4/27-  ام 
البنین یونسی  فرزند هدایت اله  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 109  فرعی از 23 اصلی ســود آباد  به مساحت  

160/06 مترمربع.
32. رای شماره 139660302008002214 - 96/4/27-  ماه بی 
بی پرسته  فرزند عزت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
280  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  98/71 مترمربع.

33. رای شــماره 139660302008002216 - 96/4/27-  
محمود مرادخانی  فرزند علیرضا  ششــدانگ یکبــاب مغازه با 
ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1461  فرعی از 100 اصلی 

فیض آباد  به مساحت  132/63 مترمربع.
34. رای شماره 139660302008002217 -96/4/27-  محمود 
مرادخانی  فرزند علیرضا  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
1461  فرعــی از 100 اصلی فیض آباد  به مســاحت  197/41 

مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008002218 - 96/4/27-  
محمود مرادخانی  فرزند علیرضا  ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 1461  فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  164 

مترمربع.
36. رای شماره 139660302008002276 - 96/4/31-  سید 
کمال شریفی  فرزند سید ولی اله  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 8369  فرعی  )که قباًل 240.1 بوده ( از 1 اصلی ابنیه  به 

مساحت  27/09 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008002499 - 96/5/11-  سید 

جالل حسینی  فرزند سیدعلی  ششدانگ:
الف( قسمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پالک 5463  فرعی از 
1 اصلی ابنیه  به مساحت  5/69 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
پالک های 1.5437 و 1.8818 که قباًل 1.2128 بوده است جمعا 

تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قســمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پالک 5437  فرعی از 
1 اصلی ابنیه  به مساحت  2/23 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
پالک های 1.5436 و 1.8818 که قباًل 1.2128 بوده است جمعا 

تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ج( قســمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پــالک 8818   فرعی 
)که قبال 1.2128 بوده است( از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  44/18 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 1.5437 و  1.5436  

جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
38. رای شماره 139660302008002550 - 96/5/14-  میالد 
مومن  فرزند مرتضی  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی 
از پالک 190  فرعی  از 23 اصلی ســودآباد  به مساحت  155/5 
مترمربع در ازاء تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف محمدرضا آقاسی احد از ورثه فاطمه محلوجی.
39. رای شماره 139660302008002551 - 96/5/14-  سید 
کمال تقوی  فرزند سید فخرالدین  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 278  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  22/70 

مترمربع.
40. رای شماره 139660302008002552 - 96/5/14-  عزت 
شبان پور  فرزند نعمت اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

199  فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  48/81 مترمربع.
41. رای شماره 139660302008002553 - 96/5/14-  سید 
کمال تقوی  فرزند سید فخرالدین  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 278  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  22/90 

مترمربع.
42. رای شماره 139660302008002555 - 96/5/14-  مهین 
صاحبان شهرضا  فرزند مصطفی  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 278  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  به مساحت  22/80 

مترمربع.
43. رای شماره 139660302008002558 - 96/5/14-  لیال 
انصاریپور  فرزند خلیل  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

199  فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  115/65 مترمربع.
44. رای شــماره 139660302008002595 - 96/5/15-  
حسینعلی سبحانی  فرزند عبدالرســول 24 حبه و هشت - سی و 

سوم حبه  مشاع از 72 حبه ششدانگ:
الف( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 133  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 173/86 مترمربع که به 

انضمام قســمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 
داده است.

ب( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 48/56 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
45. رای شــماره 139660302008002598 - 96/5/15-  
فردوس سبحانی  فرزند عبدالرسول 36 حبه و چهار - یازدهم حبه  

مشاع از 72 حبه ششدانگ:
الف( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 133  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 173/86 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 48/56 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
46. رای شماره 139660302008002599 - 96/5/15-  هاجر 
شیرعلی  فرزند غالمرضا  11 حبه و سیزده - سی و سوم حبه  مشاع 

از 72 حبه ششدانگ:
الف( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 133  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 173/86 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.135 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 135  فرعی  از 
2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 48/56 مترمربع که به 
انضمام قســمتی از پالک 2.133 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
47. رای شماره 139660302008002630 - 96/5/16-  بیگم 
آغا میراجاق  فرزند سید حمید  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالک 1532 و 1533  فرعی  که به شــماره 14103 
تبدیل شده اســت از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت  213/70 

مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008002632 - 96/5/16-  
حمیدرضا شبانی شــهرضا  فرزند فضل اله ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1411  فرعی  از 2 اصلی 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 108/20 مترمربع.
49. رای شــماره 139660302008002633 - 96/5/16-  
سیدحسن دادخواه  فرزند میرزا اشرف سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1411  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  

به مساحت ششدانگ 108/20 مترمربع.
50. رای شماره 139660302008002682 - 96/5/17-  زهره 
بهرامی اسفرجانی  فرزند قدراله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 3755  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  268/72 

مترمربع.
51. رای شماره 139660302008002683 - 96/5/17-  فاطمه 
گالبی  فرزند شکراله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 462  فرعی  از 3 اصلی موغان  به مســاحت 

ششدانگ  171/30 مترمربع.
52. رای شماره 139660302008002684 - 96/5/17-  منصور 
باقرپور  فرزند کیامرث سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 462  فرعی  از 3 اصلی موغان  به مســاحت 

ششدانگ  171/30 مترمربع.
53. رای شماره 139660302008002694 - 96/5/17-  ملک 
السادات میرپوریان  فرزند آقاحسین سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پــالک 5882  فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به 

مساحت ششدانگ  166/45 مترمربع.
54. رای شــماره 139660302008002695 - 96/5/17-  
محمدحسین متقی  فرزند عبدالخلیل سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پــالک 5882  فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به 

مساحت ششدانگ  166/45 مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008002710 - 96/5/18-  
محمدعلــی آقالر  فرزند حشــمت ششــدانگ یکبــاب خانه 
 دوطبقه مفــروزی از پالک 1298  فرعــی  از 2 اصلی فضل آباد 

 به مساحت 358/18  مترمربع.
56. رای شــماره 139660302008002721 - 96/5/21-  
سیدحسن طبائیان  فرزند سیدنصراله  ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 176  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  
به مســاحت 183/90  مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 
2.16053 و قســمتی از پالک 174/12 فرعی از 2 اصلی جمعا 
تشکیل یک باب خانه را داده اســت در ازاء یک سهم و سیزده - 
بیستم سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ پالک 2.176 انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف وراث سکینه خاتون قریشی.
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57. رای شــماره 139660302008002722 - 96/5/21-  
حبیب اله حســن پور فرزند علی چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 6  فرعی  از 21 اصلی رشــکنه  به 

مساحت ششدانگ 186/70  مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008002723 - 96/5/21-  
ســکینه نظری فرزند محمدعلی دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 6  فرعی  از 21 اصلی رشــکنه  به 

مساحت ششدانگ 186/70  مترمربع.
59. رای شماره 139660302008002734 - 96/5/21-  سید 
محمدباقر موسوی فرزند سید محمدرضا ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1635  فرعی  که قبال 280 فرعی بوده است  از 

100 اصلی فیض آباد  به مساحت ششدانگ 134/45  مترمربع.
60. رای شــماره 139660302008002805 - 96/5/24-  
ابوالفضل شریف زاده فرزند محمد  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 109  فرعی  از 23 اصلی 

سودآباد  به مساحت ششدانگ 160/14  مترمربع.
61. رای شماره 139660302008002806 - 96/5/24-  مائده 
بهرامی فرزند رضا  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزی از پالک 109  فرعی  از 23 اصلی سودآباد  به 

مساحت ششدانگ 160/14  مترمربع.
62. رای شماره 139660302008002812 - 96/5/24-  مجید 
مشهدی فرزند فضل اله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 
از پالک 486  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 

99/56  مترمربع.
63. رای شماره 139660302008002826 - 96/5/24-  علی 
اصغر براهیمی فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 617  فرعی  از 50 اصلی اله آباد به مســاحت 

163/74 مترمربع.
64. رای شــماره 139660302008002827 - 96/5/24-  
فاطمه براهیمی فرزند علی اصغر ششــدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام مفروزی از پالک 617  فرعی  از 50 اصلی اله آباد به مساحت 

159/12 مترمربع.
65. رای شــماره 139660302008002845 - 96/5/25-  
ابراهیم شیرعلی فرزند عبدالرسول سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 409  فرعی  از 3 اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 235/2 مترمربع.
66. رای شــماره 139660302008002841 - 96/5/25-  
امیرمحمد پیرمرادیان  فرزند احمد بــه قیومیت صولت حبادی 

فرزند غالمحسین 35 حبه و بیست و سه- چهل و یکم حبه مشاع 
به استثنائ بهاء ثمنیه عرصه و اعیان از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 409  فرعی  از 3 اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 245/24 مترمربع.
67. رای شــماره 139660302008002842 - 96/5/25-  
صولت حبادی فرزند غالمحسین 36 حبه و هیجده- چهل و یکم 
حبه مشاع به انضمام بهاء ثمنیه عرصه و اعیان تمامت 35 حبه و 
بیست و سه چهل و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 409  فرعی  از 3 اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 245/24 مترمربع.
68. رای شــماره 139660302008002846 - 96/5/25-  
فردوس باقرپور  فرزند رحمت اله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 409  فرعی  از 3 اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 235/2 مترمربع.
69. رای شماره 139660302008002877 - 96/5/28-  زهرا 
خادم  فرزند قربانعلی ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 
2668  فرعی  از 1 اصلی ابنیه به مســاحت ششــدانگ 47/60 

مترمربع.
70. رای شــماره 139660302008002912 - 96/5/30-  
محمدرضا دشتی شــهرضا  فرزند رحمت اله ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 753  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت 224/25 مترمربع.
71. رای شماره 139660302008003004 - 96/6/5-  علی 
اکبر رزی فرزند محمدحسن ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 527  )که قبال به شــماره 4835 تبدیل شده( فرعی  از 3 

اصلی موغان به مساحت 207/50 مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139560302008007650 - 95/12/25-  
حبیب اله شبانی فرزند حسن ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام 
مفروزی  از پالک 291  فرعی از 106  اصلی ارش آباد  به مساحت 
77/05  مترمربع که در آگهی اولیه  شماره و تاریخ رای اشتباه قید 

گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.
2. رای شماره 139660302008001970 - 96/4/15  - قدرت 
اله نجفی فرزند رضا چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 7093  و 1450 باقیمانده که به شــماره 
14055 تبدیل شده است فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 
ششــدانگ 263/35 مترمربع  که در آگهی اولیه  شماره پالک 

فرعی اشتباه قید گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.

3. رای شماره 139660302008001971 - 96/4/15-  رضوان 
خیرمند  فرزند نعمت اله دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
خانه مفروزی  از پالک 7093  و 1450 باقیمانده که به شــماره 
14055 تبدیل شده است فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 
ششــدانگ 263/35 مترمربع  که در آگهی اولیه  شماره پالک 

فرعی اشتباه قید گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.
4. رای شــماره 139660302008000522 - 96/1/31علی 
دهقانزاد  فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه 
تمام مفروزی  از پالک 2296 فرعی از 1  اصلی ابنیه به مساحت 
145/80 مترمربع  که در آگهی اولیه  نام خانوادگی و پالک اصلی 

اشتباها قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
5. رای شماره 139660302008002239 - 96/4/28-  مریم 
موســی نیا به والیت پدرش داود فرزند داود  ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله مفــروزی  از پالک 11 فرعی از 157  اصلی 
محمودیه به مســاحت 66 مترمربــع  که در آگهــی اولیه  نام 

خانوادگی  اشتباها قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/06/19            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/07/3      
سید اسداله موسوی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

م الف   527    
ابالغ رای

6/447  شماره دادنامه: 9609976825300656 شماره پرونده: 
9609986825300195 شــماره بایگانــی شــعبه: 960217 
خواهان: موسسه مالی اعتباری )عســکریه( به مدیریت عاملی 
سید امین جوادی با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند 
علی محمد به نشــانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبروی 
ســه راه مفید ســاختمان مالی و اعتباری عســکریه کدپستی 
81668000000 . خواندگان: 1- آقای مهــدی هادیان فرزند 
محمدعلــی 2- آقای امراله نــم نبات فرزند محمــد 3- آقای 
لیال حبیبــی فرزند مصطفــی 4- آقای مرضیــه فاتحی فرزند 
نصراله 5- آقای اصغر فاتحی فرزند نصراله همگی به نشــانی 
مجهول المکان. خواســته ها: 1- مطالبه خســارت دادرســی 
2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت 4- مطالبه 
وجه 5- مطالبه خسارت. رای دادگاه: درخصوص دعوی موسسه 
مالی اعتباری عسکریه با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده آرانی 
به طرفیت خانم ها و آقایــان مرضیه فاتحی فرزنــد نصراله و 
امراله نــم نبات فرزند محمــد و اصغر فاتحی فرزنــد نصراله و 

لیال حبیبی فرزند مصطفی و مهــدی هادیان فرزند محمدعلی 
همگی مجهول المکان مبنی بر مطالبه مبلغ دویســت و هشت 
میلیون ریال بابت مانــده اصل بدهی موضوع قــرارداد مورخ 
1392/12/6 و مطالبه مبلغ هشــتاد میلیون ریال بابت خسارت 
تاخیر قراردادی از تاریخ 1395/5/6 تا زمان تقدیم دادخواســت 
و مطالبه خســارت تاخیر قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست تا 
زمان وصول به ماخذ روزانه مبلغ یکصد و پنجاه و نه هزار و پانصد 
و شصت و دو ریال و مطالبه خســارت خسارات دادرسی باتوجه 
به مفاد دادخواســت خواهان و تصویر قرارداد اســتنادی که به 
موجب آن خوانده ردیف اول به موجب قرارداد مشارکت مدنی از 
تسهیالت موسسه مالی و اعتباری عسکریه )تحت نظارت بانک 
مرکزی به شماره 156360- مورخ 26-7-87( استفاده نموده 
و متعهد گردیده اصل و سود وام پرداختی را در سررسید قرارداد 
مورخ 6-5-1395 طبق ماده 8 و 3 قرارداد تادیه نماید و خوانده 
ردیف دوم الی پنجم با امضای ذیل قرارداد و تعهدنامه استنادی 
ضمانت تسهیالت پرداختی را برعهده گرفته اند و نظر به اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرسی حاضر نشده 
اند و در قبال دعوی خواهان و مســتندات وی ایراد و دفاعی به 
عمل نیاورده اند و دلیلی بــر پرداخت مبلغ بدهی ارائه ننموده اند 
لذا دعوی خواهان ثابت است و دادگاه با استناد به قانون اصالح 
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن 
و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و ماده واحده قانون 
تسری امتیازات خاص بانکها به موسســات اعتباری غیربانکی 
مجاز و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویســت و 
هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتاد میلیون ریال 
بابت خسارت تاخیر قراردادی از تاریخ 1395/5/6 تا زمان تقدیم 
دادخواست و خسارت تاخیر قراردای از تاریخ تقدیم دادخواست 
)1396/3/1( تا زمان وصول به ماخذ روزانه مبلغ یکصد و پنجاه و 
نه هزار و پانصد و شصت و دو ریال و مبلغ هشت میلیون و سیصد 
و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید. این 
رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن تا بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان اصفهان اســت. م الف: 
 18451 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

  )536 کلمه، 6 کادر(

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي 
محرزگردیده اســت لذامشــخصات متقاضي وملــک موردتقاضابه شــرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصلــه 15 روزدرروزنامه هاي زاینده رودواصفهان 
امروزچاپ وآگهي میشــودتادرصورتي که اشخاصي نســبت به صدورسندمالکیت 
متقاضیان اعتراضي دارندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه اداره ثبت واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وطرح دعوا 
رابه اداره ثبت واسنادوامالک شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
شماره 8 ) که به شماره 2555 تبدیل شده ( فرعي از76 اصلي مهیار 

1-راي شــماره 139660302008002901 -  29 / 05 / 96 - حمیدروشني فرزند 
قاسم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي مفروزي ازپالک 8 ) که به شماره 2555 

تبدیل شده ( فرعي از76 اصلي مهیار به مساحت 235666 مترمربع 
سید اسداله موسوي - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا

تاریخ انتشارنوبت اول  19 / 06 / 96
تاریخ انتشارنوبت دوم  03 / 07 / 96

م الف 521
تحديد حدود اختصاصی

6/303 شــماره صادره : 1396/42/411193- 1396/6/12 چون آقای علی محمد 
جمشیدیان قلعه ســفیدی فرزند اکبر در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت 
به ششــدانگ یکبابخانه واقع در محدوده پالک  4507 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان را نموده و رای شماره 10257 مورخ 1395/08/15 هیات حل اختالف موضوع 
قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده، 
لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید پالک شماره 23 فرعی از 4507 اصل 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای علی محمد جمشــیدیان قلعه سفیدی فرزند 
اکبر در روز چهارشنبه 96/7/12 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق تقاضای تحدید 
حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 18534 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصی

6/369 شــماره صادره : 1396/42/412054- 1396/6/13 نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب پالک شــماره 3060/23 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسین چشــم نیام فرزند اسفندیار 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 شنبه مورخ 1396/07/15 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 اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

 م الف: 18808 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ اخطاريه ماده 101

6/425 شــماره پرونــده: 139504002004000158/1 شــماره بایگاني پرونده: 
9500425/2 شــماره ابالغیــه: 139605102004001490 بدینوســیله به آقاي 
محمدحسن عمادي انداني ســاکن: اصفهان خیابان عســگریه مقابل مهد کودک 
ثمین نبش بن بست ارم پالک 227 کدپستي 8199783117 بدهکار پرونده که برابر 
گزارش مامور مربوطه نشاني فوق و پالک 227 مورد شناسایي واقع نگردیده ابالغ مي 

گردد که طبق تقاضاي بستانکار بانک پاسارگاد مورد وثیقه، شش دانگ اعیاني یک 
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربي پالک 39521 فرعي از 15190 اصلي 
بانضمام شش دانگ اعیاني انباري پالک 39541 فرعي و شش دانگ اعیاني یک واحد 
پارکینگ پالک 39570 فرعي مجزي شده از عرصه مشاعي 15190/9845 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه سند رهني شماره 19359 تنظیمي در دفترخانه اسناد 
رسمي شماره 146 شهر اصفهان متعلق به آقاي علیرضا فرزندي و آقاي محمدحسن 
عمادي انداني که در مقابل طلب بانک پاسارگاد در رهن بانک قرار گرفته است توسط 
کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ ســه میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و 
چهارصد هزار ریال )3/387/400/000 ریال( ارزیابي گردیده شده است لذا برابر ماده 
101 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي چنانچه مبلغ ارزیابي پالک مذکور معترض 
مي باشــید ظرف مدت 5 روز اعتراض کتبي خود را به ضمیمه فیش بانکي دستمزد 
کارشــناس تجدیدنظر به مبلغ پنج میلیون ریال هزینه جهت تجدید ارزیابي ارسال 
دارید. ضمنا به اعتراضي که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش بانکي دستمزد کارشناس 
تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان قیمت آگهي خواهد گردید. م 

الف: 18668  اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان )250 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/437 به تاریخ 1396/03/11 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه سوم شورای حل 
اختالف آران و بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 1208/95 
تحت نظر است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعالم ختم رسیدگی 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 
آقای احســان شــبان قمصری آرانی فرزند محمد به طرفیت آقای عباس برخوردار 
برواتی فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و یک میلیون ریال وجه دو فقره چک 
به شماره های 647132/ 9219-12 مورخ 94/05/10 و 9219/647131-12 مورخ 
94/04/10 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک های مذکور و گواهینامه 
های عدم امکان پراخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه وباتوجه به وجود چک های 
مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل چک و با عنایت به اینکه امضای 
خواهان مذکور مصون از تعرض مانده و با اتفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق 
تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار 
از اصل استصحاب- در مورد اشتغال ذمه خوانده- و اینکه دلیلی مبنی بر برایت ذمه 
خوانده ارایه اقامه و با تحصیل نگردیده اســت و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. النهایه 
دعوی خواهان را وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور 
به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که 
قابل محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی می باشد و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک های مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد. م الف: 

5/22/96/427 قاضی شورای حل اختالف آران و بیدگل، زهره گرامی نوش آبادی
ابالغ وقت رسيدگی

6/438 بدین وسیله اعالم می گردد آقای احسان بانویی آرانی فرزند محمد دادخواستی 
به طرفیت 1- اردشیر غفاری فرزند علمدار 2-عبداله خواجه علی وند فرزند درویش 
مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح رســیدگی دارد لذا به خوانده ردیف اول فوق 
ابالغ می گردد در تاریخ دوشنبه 96/08/08 ساعت 18/30 جهت رسیدگی در شعبه 
اول شورای حل اختالف آران وبیدگل حاضر شــود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمایم به دفتر شــعبه مراجعه نماید. م الف: 5/2/96/415 شعبه اول 

شورای حل اختالف آران وبیدگل
ابالغ وقت رسيدگی

6/439 نظر به اینکه خواهان عباس کله ای دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند 

رسمی به طرفیت محمدرضا عبداللهی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 2/8/96 
ثبت و برای تاریخ 96/10/10 ساعت 19/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتــب به نامبرده ابالغ می گردد که در 
وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود.م الف: 5/2/96/416 شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل

ابالغ وقت رسيدگی
6/440 خواهان ابراهیم فرزین با وکالت آقای مهدی خادم دادخواســتی به طرفیت 
خوانده حمید جمشیدی به خواســته الزام به تحویل یک باب منزل مسکونی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان آران وبیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرســتان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل 
ارجاع وبــه کالســه 9609983620200317 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/07/24 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
حمید جمشیدی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5/2/96/419 شعبه دوم دادگاه 

عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل
ابالغ وقت رسيدگی

6/441 خواهان اکبر دارا دادخواستی به طرفیت خواندگان لیال طوقکش و سید رجب 
شریفی و ابوالفضل امیری و ســعید نعمتی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به 
کالسه 9509983620200960 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/17 و 
ساعت 11/15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان لیال طوقکش 
و سید رجب شریفی و درخواســت 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 شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 5/2/96/423 شعبه 

دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل
حصر وراثت

6/442 خانم لیال باغ بیدگلی دارای شناســنامه شــماره 6190027075 به شــرح 
دادخواست به کالسه 267 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدرضا برجی بشناسنامه 2194 در تاریخ 1396/04/31 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
آقای نعمت اله برجی فرزند محمد به شماره شناسنامه 44 به عنوان پدر، خانم مکرم 
ســیدی تبار فرزند آقامچول به شماره شناســنامه 160 به عنوان مادر، خانم لیال باغ 
بیدگلی فرزند محمود به شــماره شناســنامه 6190027075 به عنوان همسر، خانم 
هلیا برجی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 6190274692 به عنوان فرزند دختر، 
مرحوم دارای پدر، مادر، همســر و یک فرزند دختر می باشد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت، یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  م الف: 5/2/96/433 رییس شعبه 

چهارم شورای حل اختالف آران و بیدگل
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609976836400991 شــماره پرونــده:  /448

9409980351900289 شــماره بایگانی شــعبه: 940237 خواهان: آقای رسول 
گرجی فرزند منوچهر با وکالت خانم الهام راه نورد فرزند تورج به نشــانی: اســتان 
اصفهان شهرستان اصفهان خیابان نیکبخت ســاختمان ماکان 5 طبقه دوم واحد 
27. خوانده: خانم زهرا وفائی نژاد فرزند فرج اله به نشانی: اصفهان هزارجریب کوی 
بهار جنب مسجد امام حسین طبقه دوم پالک 195. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- اثبات نسب. گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و 
با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقای رسول گرجی فرزند منوچهر با وکالت خانم الهام راه نورد 
به طرفیت خانم زهرا وفائی نژاد فرزند فرج اله به خواسته اثبات نسب فرزند مشترک 
بنام لیدا با این توضیح که وکیل خواهان در دادخواســت تقدیمی و جلسه رسیدگی 
اعالم داشته که موکلش به موجب عقدنامه موقت از تاریخ 86/4/25 لغایت 89/4/25 
با خوانده ازدواج نموده که ثمره زندگی مشترک یک فرزندی به نام لیدا می باشد از 
آنجائیکه عقد نامه به صورت عادی بوده و به ثبت نرســیده خواهان تاکنون قادر به 
اخذ شناسنامه برای فرزندش نگردیده و تقاضای اثبات نسب و صدور شناسنامه را 
نموده و همچنین خواهان قبل از طرح دعوی مطروحه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نمود 
که دادنامه شــماره 950817 مورخ 1395/9/25 در پرونده کالسه 940026 حکم 
به ثبت واقعه ازدواج صادر و قطعی گردیده اســت خوانده با وصف ابالغ در جلسات 
رسیدگی حاضر نشــده و الیحه دفاعیه نیز ارائه ننموده است دادگاه پس از قطعی 
شدن دادنامه ثبت ازدواج، خواهان و فرزندش را به پزشکی قانونی جهت اثبات نسب 
معرفی که اداره کل پزشکی قانونی طی نامه شــماره 2/23810/آ ز مورخ 96/5/1 
ت رابطه ژنی بین خواهان و فرزندش بنام لیدا را رد ننموده است لذا دادگاه با جمیع 
اوراق پرونده و نظر مشــاور محترم مســتنداً به مواد 1158 و 1257 و 1278 قانون 
مدنی و 199 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اثبات نسب لیدا فرزند  آقای رسول 
گرجی فرزند منوچهر و خانم زهرا وفائی نژاد فرزند فــرج اله صادر و مقرر می دارد 
اداره محترم ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه برای لیدا فرزند مشترک اصحاب 
دعوی صادر نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 
 محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 18454 شعبه 4 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( )404 کلمه، 4 کادر(
آگهي مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
6/449 مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در 
اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود 
تا شخصي یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار 
آگهي و در روستاها از تاریخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي 
محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي است در 
اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که 
اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شــماره 139660302019000218 - 1396/05/23 آقای محمدحسین 
پور فرزند  یداله تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
شماره 286 فرعی از 123 اصلی به مساحت ششــدانگ 1223.7 مترمربع واقع در 
اراضی خلف جمبد دهاقان انتقال عادی مع الواســطه از طرف خانم سکینه سلیمی 

)مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 96/06/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/07/03

م الف: 96/177 یعقوبي کفیل واحد ثبتي دهاقان 
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محیط زیست

اســتاندار اصفهان بر آمادگی و انسجام دســتگاه های ذی ربط در خصوص 
مبارزه با هرگونه بیماری همه گیر در حوزه انسان، دام و کشاورزی تاکید کرد.

رسول زرگرپور در جلسه قرارگاه پدافند زیستی اســتان که پیرامون ارائه 
گزارش عملکرد دســتگاه ها و آمادگی و انســجام آنها در پاسخ به هرگونه 
بیماری همه گیر در حوزه انسان، دام و کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: 
قرارگاه پدافند زیســتی یکی از قرارگاه های مهم به شــمار می رود که در 
زمان وقوع بیماری های همه گیر، اهمیت آن به خوبی نمایان خواهد شــد. 
وی با تاکید بر اینکه باید ســاختار پیش بینی شــده و شرح وظایف در نظر 
گرفته شده در دستگاه های مختلف به خوبی اجرایی شود، افزود: باید همه 
دستگاه ها آمادگی کامل داشته باشند که اگر بحران و موجی از بیماری ها به 
وقوع پیوست، با کمترین خســارت جانی و مالی بتوانیم مشکل ایجاد شده 

را کنترل کنیم.

کالهبرداری در قالب 
 توزیع کارت سالمت 

و عنوان های مشابه

لزوم آمادگی دستگاه ها 
 برای کنترل بیماری ها 

با کمترین خسارت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در اطالعیه ای با اشاره به تماس 
افرادی تحت عنوان کارگزار، نماینده بیمه یا وزارت بهداشــت با بیمه شدگان و 
مستمری بگیران مبنی بر پرداخت هزینه در ازای دریافت کارت سالمت و تداوم 
خدمات بیمه ای تاکید کرد: هیچ مجوزی برای هیچ کارگزار و نمایندگی یا شرکتی 
برای ارائه کارت سالمت و عناوین مشابه آن از سوی وزارت بهداشت یا سازمان های 
بیمه گر حوزه سالمت صادر نشده است و هرگونه تماس تلفنی در این رابطه صرفا 
جهت کالهبرداری است. در ادامه این اطالعیه آمده است »چنانچه شهروندان 
و بیمه شدگان با تماس تلفنی برخورد کردند که فردی خود را نماینده و کارگزار 
سازمان های بیمه گر یا شرکت های بیمه و...  معرفی و مشخصات آنها را اعالم کرد 
تا ترغیب به پرداخت هزینه در ازای ارائه کارت سالمت و بعضا تعویض دفترچه با 
کارت سالمت و یا فروش بن کارت یا عنوان های مشابه جهت تداوم بیمه سالمت 

شوند، اطمینان داشته باشند که این تماس ها از سوی افراد کالهبردار است.«

مدیر کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان:

 بیش از 70 درصد 
مدارس هوشمندسازی 

شده اند

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بیش از 70 درصد مدارس استان اصفهان هوشمند سازی شده اند و تا پایان سال این عدد به 80 درصد می رسد.
محمد حسن قائدی ها افزود: موضوع هوشمند سازی مدارس فقط درخصوص هوشمند ســازی و تجهیزات جدید نیست بلکه بحث آموزش به معلمان برای استفاده از این 

تجهیزات را هم شامل می شود. 
مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: دوره های مختلف و متنوع زیادی برای آموزش به معلمان و آشنایی با تجهیزات نوین آموزشی برگزار شده تا بتوانند از این تجهیزات 
استفاده کنند.وی تصریح کرد: دولت و وزارت آموزش و پرورش عزم خود را جزم کرده اند تا سریع تر بحث هوشمند سازی مدارس را به پایان برسانند و در این مسیر اقدامات 
موثری هم صورت گرفته است. قائدی ها خاطرنشان کرد: مدرسه تمام هوشمند شهید ماندگاری نطنز که به تازگی افتتاح شده، یک نمونه کامل از مدارس هوشمند در سطح 

منطقه است که الگویی برای دیگر مدارس خواهد بود.

»امیرعلی«؛ انتخاب نخست والدین برای نامگذاری فرزندان در اصفهان
براساس اعالم اداره کل ثبت احوال اســتان اصفهان، » امیرعلی« اولین انتخاب 
والدین برای نامگذاری فرزندان در این اســتان طی پنج ماه نخست امسال بوده 

است.

اکران رایگان برگزیدگان 
جشنواره فیلم سبز در اصفهان

فیلم هاي برگزیده ششمین جشنواره بین المللي فیلم 
ســبز با همکاري حوزه هنــري اســتان در اصفهان به 
صورت رایگان براي عالقه مندان به محیط زیست اکران 
مي شــود. به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیست 
اصفهان فیلم هاي ششمین جشنواره بین المللي فیلم 
سبز همزمان با سراسر کشور با همکاري حوزه هنري این 
استان از امروز تا ۲۳ شهریور از ساعت ۹ تا ۱۳ درمجتمع 
فرهنگي و هنري سوره اصفهان به صورت رایگان براي 
عموم عالقه مندان به فیلم هاي محیط زیستي  نمایش 
داده مي شــود. فیلم هاي منتخب این جشنواره در دو 
نوبت ۹ تا ۱۱ و ۱۱ تا ۱۳ از امروز تا پنجشنبه ۲۳ شهریور 
براي دوســتداران محیط زیســت در مجتمع فرهنگي 
و هنري ســوره اصفهان واقع در خیابان آمادگاه اکران 
مي شود. عالقه مندان به دیدن فیلم هاي این جشنواره 
که در قالب گروه هاي بیش از ۵0 نفر هستند الزم است با 
شماره تلفن ۳۵۵۵۵۵۶۵ هماهنگي الزم به عمل آورند.

رها سازي سارگپه در 
زیستگاه هاي طبیعي فالورجان

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
فالورجان، محمــد ولید مغربي سرپرســت این اداره 
اظهار داشــت: در پي اطالع رساني دوستداران محیط 
زیست،یک پرنده سارگپه توسط ماموران اداره حفاظت 
محیط زیســت شهرســتان فالورجان زنده گیري و 
رهاســازي شــد.  وي افزود: این پرنده شکاري پس از 
بررسي و اطمینان از صحت و سالمت آن، در کوهستان 
ایرانکوه فالورجان که منطقه اي مناســب براي انواع 
جانوران است و سارگپه هاي بومي نیز دارد، رهاسازي 

شد. 
سارگپه ها پرندگان شکاري هســتند که پرواز نستبا 
ســنگین و کندی دارنــد و گاهي نیز درجــا بال زني 
مي کنند. از ارتفاع پایین، روي شکارهاي کوچک مانند 
خرگوش و گاهي نیز پرندگان، جهیده و آنها را شــکار 

مي کنند. 
این پرنــده نقش بســزایي در جلوگیــري از افزایش 
جمعیت جوندگان دارد که به افزایش پوشش گیاهي 

کمک خواهد کرد.

عامالن خرید و فروش مواد محترقه 
در چادگان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی چادگان گفت: ۳ نفر از عامالن خرید، فروش و ساخت 
مواد محترقه در شهرستان چادگان شناسایی 

و دستگیر شدند.
ســهراب قره قانی اظهار داشت: در 
رصد اطالعاتی، ۳ نفر از عامالن 
خرید، فروش و ســاخت مواد 
محترقه و استفاده در عروسی ها 
که در سلب آســایش عمومی 
نقش فعالی داشتند، شناسایی و 
با دستور قاطع دادستان شهرستان 
دستگیر شدند و در بازرسی از منزل 
مقادیر قابل توجهی مواد اولیه ساخت ترقه 
و مواد محترقه کشف و ضبط شــد. وی افزود: از شهروندان چادگانی و 
روستاهای شهرســتان چادگان تقاضا داریم که مراقب نوجوانان خود 
باشند و هر گونه اطالعات در این زمینه را به پلیس ۱۱0 گزارش دهند 
تا در اسرع وقت اقدام الزم صورت گیرد. فرمانده انتظامی چادگان گفت: 
طی تماس های مکرر شهروندان نسبت به سلب آسایش با پلیس ۱۱0، 
نیروهای انتظامی شهرستان وارد عمل شده و افرادی را که با ساخت مواد 
محترقه باعث سلب آسایش مردم شده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.
وی به مراسمات عروسی در پاسی از شب اشاره کرد و بیان داشت: برابر 
تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اماکن عمومی نیروهای انتظامی 
مقرر شد مراســمات عروسی شهرســتان چادگان تا ساعت ۲۳ اجازه 
فعالیت داشته باشند و خارج از ساعت فوق با هماهنگی مراجع قضائی 
پرونده اخالل در نظم و سلب آسایش تشکیل شده و برخورد الزم صورت 

خواهد گرفت.

مطابق آمارها، ایرانی ها یکی از مصرف کنندگان عمده لوازم 
آرایشی در دنیا محسوب می شوند و این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که بســیاری از خانم ها با علم به مضرات این لوازم 

می گویند: »بکش و خوشگلم کن«.
باشگاه خبرنگاران جوان: انسان به عنوان موجودی کمال گرا، 
همیشه به دنبال زیبایی است واین برگرفته از فطرت اوست. 
تمایل به ظاهری زیبا و آراسته، یک میل ذاتی و طبیعی است 
و همان طور که در روایات آمده است: »همانا خدا زیباست و 

زیبایی را دوست دارد.«
چهره و ظاهر انسان، یک ویژگی ظاهری است که در معرض 
قضاوت مردم قرار دارد. اصوال یک رابطه، با نگاه اول و بدون 
شناخت از شــخصیت فرد مقابل، شــروع می شود وهمین 
موضوع باعث شده است تا زنان در زمینه آرایش و خودآرایی، 
گاهی از حد تعادل خارج شوند و آمار استفاده از لوازم آرایشی، 
هر روز افزایش یابد. این زیاده روی در جامعه ایران، در حال 
تبدیل شدن به یک ناهنجاری اجتماعی است که رفته رفته 

به نوعی فرهنگ تبدیل می شود.
طبق یک آمار رسمی بین المللی، ایران در خاورمیانه بعد از 
عربستان، بیشترین آمار را در زمینه استفاده از لوازم آرایشی 
دارد؛ براساس این آمار، ۱/۲میلیارد دالر از ۲/7میلیارد دالر 
هزینه لوازم آرایشــی در بازار جهانی متعلق به زنان ایرانی 

است. البته عربستانی ها بیشــتر پول را صرف لوازم آرایشی 
اســتاندارد و با قیمت باال می کنند، ولی در ایران عکس این 
موضوع صادق است و لوازم آرایشی بیشتر با کیفیت و قیمت 
پایین عرضه و خریداری می شــود؛ بنابراین می توان به این 
نتیجه رســید که مصرف لوازم آرایشــی در ایران، بیشتر از 

عربستان است.
طیبه حاجی محمد یزدی، روان شناس درباره علت آرایش 
کردن دختران ایرانی می گوید: انســان وقتی به دوره بلوغ 
می رسد، تغییراتی در احساس هایش ایجاد می شود که یکی 
از آنها، حس خودنمایی و اعتماد به نفس است. در نتیجه به 
دنبال کسب زیبایی ها می رود و با آرایش کردن، می خواهد 
خود را به کمال زیبایی و روحیه ای شــاد برســاندتا حس 
رضایت از خود، حس پذیرفتگی در جامعه و اعتماد به نفس 

داشته باشد.
تعریف هر شــخص از زیبایی متفاوت اســت؛ برای همین، 
تیپ های مختلفــی را در جامعــه می بینیم کــه هر کدام 

معتقدند تیپی زیبا دارند که آنها را جذاب کرده است. 
البته باید بین زیبایی، جذابیت و جلب توجه، تفاوت قائل شد؛ 
زیرا آرایش کردن به معنای برجســتگی زیبایی های ذاتی و 
طبیعی است که عده ای برای بیشتر زیبا شدن، گرفتار افراط 

می شوند و خود را زیر یک ماسک رنگی پنهان می کنند.

درخصوص جلب توجه نیز می توان گفت آرایش یک زن شاید 
موجب جلب توجه دیگران شود اما این نگاه ها، لزوما به معنای 
زیبا یا جذاب بودن نیســت که گاهی به خاطر آرایش غلیظ، 

زننده و غیرطبیعی آنهاست.
ســهیل رضایی، مدرس و پژوهشــگر روان شناسی درباره 
آرایش کردن دخترانی کــه از نعمت زیبایــی برخوردارند 
و همــواره اطرافیان از چشــم و ابروی زیبــای آنها تعریف 
می کنند،می گوید: آنها احســاس کمبود در چهره دارند که 
دلیل آن ضعف اعتماد به نفس و خود کم بینی اســت. مثال 
یک زیکزاک کوچک در ابرو، این حس را در شخص ایجاد می 
کند که االن در نگاه دیگران، ناقص است و همه فقط آن عیب 

کوچک در ابروی وی را می بینند.
این استاد روان شناسی برای قابل درک شدن حس درونی این 
دختران می گوید: نگاه آنها به خود مانند نگاه کردن در آیینه 
های محدب و مقعر است؛ آنها خود را کج و معوج می بینند. 
یک بینی بزرگ می بینند که به اندازه نصف سرشان است یا 
تصور می کنند الغری شــان غیر طبیعی است؛ تاحدی که 
اگر مرتب به آنها بگوییم اشتباه فکر می کنی، صورت زیبایی 
داری، الغری تو نسبت به قدت، متناســب بوده و مشکل از 

آیینه است، فایده ای ندارد.
احمــد محیط، روان پزشــک و مســئول بخــش ادبیات و 
روان شناسِی انجمن روان پزشکی در این خصوص می گوید: 
آرایش کردن بخشی از آراستگی است و آن را مورد نکوهش 
قرار نمی دهیم اما وقتی از حد تعادل خارج شــود، می تواند 

نشــانه اختالل شخصیتی 
باشد.

صرف هزینــه و وقت زیاد و 
مهم تــر از همــه اینکه در 
اندازه، مکان و زمان آرایش 
کردن، تفاوتی وجود نداشته 
باشــد، بــه نوعــی اختالل 
اجتماعی تبدیل می شــود؛ 
مثــل  جامعــه کنونی که 
استفاده غیر معمول از لوازم 
آرایشــی و جراحــی های 
زیبایــی، تبدیل به یک موج 
شده اســت. بدین معنا که 
بدون توجه بــه اینکه با این 
تغییر، زشت می شوند یا نه، 
این کار را انجام می دهند تا 
فقط مثل دیگر افراد جامعه 

باشند.
عــده ای معتقدنــد آرایش 

کردن، موضع گیــری در مقابل محدودیت هــا در جامعه و 
سختگیری خانواده اســت که موجب می شــود جوانان با 
آرایش های پررنگ و نامتناسب با جامعه اسالمی و فرهنگ 

خانوادگی شان، در جامعه حاضر شوند.

مدیر کل طرح و برنامه ســازمان نهضت سوادآموزی کشور 
گفت: اســتان اصفهان از جمله استان های پیشرو در حوزه 

توسعه سوادآموزی و رفع بی سوادی در کشور است.
رسول جمشیدی در آیین گرامیداشت روز جهانی مبارزه با 
بی سوادی اظهار کرد: بی سوادی به عنوان معضل فرهنگی 
و اجتماعی معلول به این معناســت که افرادی که باید در 
نظام آموزش رســمی حضور داشته باشــند، در دوره های 

سوادآموزی شرکت نکردند.
وی افزود: دالیلی چون مشکالت فردی و خانوادگی، عوامل 
محیطی و آموزشــی، شــرایط آب و هوایی، فقر و عوامل 
فرهنگی موجب رشــد بی ســوادی در جامعه شده است و 
با وجود تالش در راستای جذب بی ســوادان، هنوز حدود 

۲درصد افراد وارد مدرسه نشده اند.
مدیر کل طرح و برنامه ســازمان نهضت سوادآموزی کشور 
تصریح کرد: اختیاری بــودن آموزش و پرورش عمومی، در 
دسترس نبودن مشخصات بی سوادان در شهر، کمبود منابع 
انسانی متخصص و رسوب افراد آموزش ناپذیر در مجموعه 
جمعیت بی سواد کشور، از جمله عوامل بی سوادی هستند.

جمشیدی تاکید کرد: مشــکالت فردی اولین دلیل برای 
بی ســوادی افراد اســت زیرا برخی از آنها دیرآموز هستند 
و نمی توانند همپای بقیه درس بخوانند، البته مشــکالت 

خانوادگی نیز در تاخیر در سوادآموزی افراد موثر است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل بی سوادی، فقر اقتصادی 
و مالی اســت و ایــن خانواده ها با وجود میــل به تحصیل 
فرزندان خود، به دلیل شرایط نامســاعد اقتصادی، موفق 
 به این امر نمی شــوند که این امر در همه کشورها به  نوعی 

فراگیر است.
مدیر کل طرح و برنامه ســازمان نهضت سوادآموزی کشور 
گفت: سه اصل انعطاف پذیری، مشــارکت و سودمندی را 
در برنامه های نهضت سوادآموزی پیگیری می کنیم و نرخ 
باسوادی در سرشماری ها حاکی از بالندگی و رشد فزاینده 

کشور در عرصه باسوادی است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به 
انجام ۱8 هزار و ۶۲۲ ماموریت فوریت های پزشکی در مرداد 
ماه امسال در این استان گفت: در مجموِع این ماموریت ها ۱۳ 
هزار و 8۲۱ بیمار و مصدوم پس از دریافت خدمات درمانی 
اولیه، توسط آمبوالنس های اورژانس پیش بیمارستانی به 

بیمارستان های استان منتقل شدند.
غفور راســتین اظهار کرد: در مرداد ماه سال جاری، ۱08 
هزار و ۱۵۹ تماس با اتاق فرمان های ۱۱۵ استان اصفهان 
برقرار شد که از این تعداد، ۱8 هزار و ۶۲۲ مورد به ماموریت 

عملیاتی منجر شد.
وی افزود: از مجموع ماموریت های انجام شده در این مدت، 
۱۲ هــزار و ۳۵0 مورد غیرتصادفی و ۶ هــزار و ۲7۲ مورد 
تصادفی بوده اســت. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان تصریح کرد: در پنجمین ماه از سال جاری، 
تکنسین های فوریت های پزشکی استان، ۱۳ هزار و 8۲۱ 
بیمار و مصدوم را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، توسط 
آمبوالنس به بیمارســتان، منتقل و ۳ هــزار و ۱۲8 نفر را 

به صورت سرپایی در محل حادثه درمان کردند.
راستین با اشــاره به انجام ۲ ماموریت امداد هوایی در این 
مدت، خاطرنشــان کرد: از کل حوادث تصادفی در مرداد 
امسال، ۴ هزار و 77۶ مورد در مناطق شهری و یک هزار و 

۴۹۶ مورد در نقاط جاده ای بوده است.

وی ادامه داد: در مردادماه امســال، تکنسین های اورژانس 
پیش بیمارستانی اســتان اصفهان در ۳۳ ماموریت احیای 
موفق توانستند جان بیماران را نجات دهند و در ۹ ماموریت 

نیز به زایمان مادران باردار کمک کنند.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان یادآور 
شد: از مجموع ماموریت های غیرتصادفی در این مدت، یک 
هزار و ۹۵7 مورد مربوط به بیماران قلبی، 7۹0 مورد مربوط 
به مصدومان ناشــی از مورد ســقوط، 700 مورد تنفسی، 
۴۵۱ مورد مشکل زنان و زایمان، ۱۱ غرق شدگی و ۹ مورد 

مسمومیت با گاز سمی منوکسید کربن بوده است.

در مرداد ماه امسال صورت گرفت؛

انجام ۱۸ هزار ماموریت فوریت های پزشکی در اصفهان

خبرآموزش  و پرورش

مدیر کل طرح و برنامه سازمان نهضت سوادآموزی کشور خبر داد:

آموزش  و پرورش اختیاری؛ از دالیل عمده بی سوادی در کشور

  یک چهارم آمار سرقت در اصفهان
 مربوط به سرقت های داخل خودرو است

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: یک چهارم آمار سرقت 
استان اصفهان مربوط به ســرقت های داخل خودرو است. سرهنگ 
حسین حسین  زاده اظهار کرد: موفقیت سارقان، به علت سهل انگاری 
مالکان در پارک خودروها در مکان های نامناسب و قرار دادن وسایل 

اعم از لپ تاپ، موبایل، نــوت بوک، اوراق بهادار و بــاارزش 
وجوه نقد داخل داشــبورد یا صندوق 

عقب خودروهاست.
وی با تاکید بر پرهیز از نگهداری 
این نوع وســایل داخل خودرو 
افزود: رانندگان نباید خودرو 
خــود را در مکان های خلوت 
یا هنگام شــب در مکان های 
کم نــور و تاریک پــارک کنند. 
وی همچنین از تشــکیل قرارگاه 
عملیاتی اقدام و عمــل نیروی انتظامی 
اصفهان با هدف برخورد با مرتکبان جرائم خشن خبر داد و گفت: این 
قرارگاه عملیاتی برمبنای عمل به فرمــان های رهبر معظم انقالب و 

تدبیر سلسله مراتب فرماندهی در نیروی انتظامی شکل گرفته است.

تقویت حمایت از بخش آموزش 
عالی و علم و فناوری اصفهان 

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حمایت از بخش 
آموزش عالی و علم و فناوری اســتان اصفهان متناسب با امکانات 
و ظرفیت های آن تقویت خواهد شــد. ســید ضیاء الدین هاشمی 
در بازدید از شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان افزود: گــزارش هایی که در 
سفر به اصفهان ازطرف مسئوالن 
دانشــگاه ها و مراکــز علمی 
و تحقیقاتی این اســتان ارائه 
شــد در وزارت علوم بررسی 
می شود و متناسب با امکانات 
و ظرفیت های موجود حمایت 
از آنها را تقویت می کنیم. وی با 
بیان اینکه اصفهــان دومین پایگاه 
دانشگاهی کشوراست، اظهار کرد: به دلیل 
اهمیت این اســتان در بخش آموزش عالی و علم و فناوری، دومین 
سفر استانی خود را به اصفهان داشتم. وی با بیان اینکه شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان در عرصه فناوری و نوآوری در کشــور پیشتاز 
است، گفت: این شهرک یکی از کانون های اقتصادی و صنعتی کشور 
است که در فرآیند تحول و توسعه استان اصفهان نقش آفرینی دارد. 
سرپرست وزارت علوم با بیان اینکه در سال های اخیر دستاوردهای 
خوبی در عرصه آموزش عالی و پژوهش و تولید علم در سطح ملی و 
جهانی داشتیم، گفت: حرکت هایی که در عرصه فناوری و نوآوری 
در کشور شروع شده، ارزشمند بوده است، با این حال نیاز به تحرک 

و تحول جدیدی داریم.

تصحیح الکترونیکي اوراق امتحانات 
نهایی از شهریور ماه

رییس اداره ســنجش و ارزشــیابی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: تصحیح اوراق امتحانــات نهایی به صورت الکترونیکی، 
یکی از برنامه های مرکز سنجش است که برای اولین بار در شهریور سال 
جاری به صورت پایلوت انجام خواهد شد. مجید 
عسگری در گردهمایی معاونان آموزش 
متوسطه استان اصفهان اظهار کرد: 
در شهریورماه امســال امتحان 
درس ادبیات فارسی ۳  در استان 
اصفهان به صورت الکترونیک 
تصحیح می شود. وی افزود: در 
این روش، برگه های امتحانات 
نهایی ابتدا کدگذاری و ســپس 
اسکن می شود و تصحیح کنندگان 
به صورت کامپیوتری برگه های آزمون را 
نمره گذاری می کنند. رییس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان ادامه داد: پاسخ نامه های این درس در لوح های 
فشرده وجود دارد که حوزه های تصحیح نوبت شهریور در ناحیه های 
یک، سه و پنج اصفهان  تشکیل می شود. عسگری تحلیل نتایج امتحانات 
نهایی را بهترین معیار برای سنجش و ارزیابی کل نظام آموزشی دانست و 
تصریح کرد: مسئله کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت، همواره یک اصل 

اساسی در دولت تدبیر وامید بوده است.

اخبار

چرا دختران ایرانی خود را قربانی زیبایی می کنند؟

بکش و خوشگلم کن!

تعریف هر شخص 
از زیبایی متفاوت 

است؛ برای همین، 
تیپ های مختلفی 

را در جامعه می 
بینیم که هر کدام 

معتقدند تیپی زیبا 
دارند که آنها را 

جذاب کرده است
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خواهان: عباس علیزاده به نشانی اصفهان خ اشرفی اصفهانی )کهندژ( نبش کوچه 
2 برق صنعتی ســحر، خوانده: مصطفی لهراسبی زاده به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه چک شماره 976131-94/11/28 . با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی  آقای عباس علیزاده 
فرزند مصطفی به طرفیت مصطفی لهراسبی زاده فرزند محمدجان به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 976131-94/11/28 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 455/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/28(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست 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:16432 
شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()283 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/313 کالســه پرونده: 177/96 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه 25 شورای حل 
اختالف اصفهان شماره دادنامه: 470-96/5/16 خواهان: رامین قاسمی به نشانی: 
اصفهان خ اشرفی اصفهانی )کهندژ( جنب ک 20 برق سحر خواندگان: 1- سلمان 
شفیعیان 2- چنگیز علیزاده هر دو به نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه 
چک شماره 715423. به تاریخ 96/4/31 باتوجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شعبه 25 ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی رامین قاسمی به طرفیت 1- سلمان شفیعیان 2- چنگیز علیزاده به خواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 715423-95/3/30 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده 
و خوانده ردیف دوم بعنوان ضامن/ظهرنویس فلذا شورا باتوجه به محتویات پرونده 
و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه چک مورد 
ادعا وصف تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد در ید خواهان است و داللت بر اشتغال 
ذمه و استقرار دین به میزان خواسته برعهده خواندگان فوق الذکر داشته و خواندگان 
در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیــاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت 
ذمه به دادگاه ارائه ننموده، دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
از هرگونه خدشه و تعرض قانونی، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد 
مواد 198-515-522-519 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 
1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 835/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 95/3/30 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی است و 

ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
16431 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()338 کلمه،  4 کادر(
ابالغ رای

6/314 کالسه پرونده: 95-707 شماره دادنامه:1076- 95/11/4 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی فتاحی  به نشانی اصفهان 
دولت آباد خ اباذر غربی کوچه شهید اکبر فتاحی پ 53  با وکالت: محمد علی رضایی 
به نشانی: اصفهان خ بزرگمهر ابتدای خ آراســته مجتمع تندیس طبقه سوم واحد 
34، خوانده: سید محمد رضوی دهکردی به نشــانی مجهول المکان، 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 قاضی شــورا: دعــوی  مصطفی فتاحی 
به وکالت محمدعلی رضایی به طرفیت ســید محمد رضوی دهکردی به خواسته 
مطالبه مبلغ 65/000/000 شصت و پنج میلیون ریال وجه چک شماره 411083-

91/11/20 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره ازسوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و این که خوانده باتوجه به ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 2/480/000 دو میلیون و چهارصد و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه برعهده 
اجرای احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:16427 

شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6/315 کالسه پرونده: 95-818 مرجع رسیدگی: شــعبه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: جالل الماسی به نشانی: اصفهان خ پروین طبقه فوقانی فروشگاه 
گیاهی فیض. خوانده: سمیه رضایی به نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 
82/900/000 ریال به موجب چهارفقره چک به شماره های 249562-95/4/30 و 
249563-95/7/15 و 249569-95/5/20 و 711876-95/5/5. گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: نظر به اینکه در دادنامه صادره به شماره 
950384-95/12/18 در پرونده کالسه 95-818 مبلغ محکوم به چهارفقره چک 
جمعاً به مبلغ 82/900/000 ریال صحیح بوده که سهواً در دادنامه فوق 24/400/000 
قید شده که بدینوســیله تصحیح می گردد دادن رونوشت رای بدون اصالحیه رای 
ممنوع می باشد. م الف: 16412 شــعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/320 کالســه پرونده: 96-4 مرجع رســیدگی: شعبه 31 شــورای حل اختالف 
اصفهان شماره دادنامه: 9609976796100821-96/4/24 خواهان: امیرحسین 
تیموری جروکانی به آدرس: اصفهان خ نبوی منش کوچه اردیبهشت درب لیموئی. 
خوانده: مژگان مکاری به آدرس مجهول المکان. خواســته: اجور معوقه به انضمام 
هزینه دادرسی - خسارات تاخیر تادیه - دیگر هزینه های مطلقه دادرسی. گردشکار: 

به تاریخ 96/4/10 شعبه 31 شورای حل اختالف به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل 
است، پرونده کالسه 96-4 مفتوح و تحت نظر می باشد، شورا با مالحظه اوراق پرونده 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
درخصوص دعوی امیرحسین تیموری چروکانی به طرفیت مژگان مکاری مطالبه 
اجور معوقه، و... به انضمام خسارات و هزینه های دادرسی، با عنایت به قرارداد اجاره 
ارائه شده توسط خواهان و احراز رابطه استیجاری و مالکیت خواهان و اینکه خوانده 
دفاع موثری مبنی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده، خواســته خواهان ثابت تشخیص 
داده می شود و شورا به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و مواد 
198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون 
و دویســت هزار ریال به ازای هر ماه از تاریخ 95/6/2 تا تاریخ 95/7/2 و همچنین 
پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد  و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و خسارات تاخیر تقدیم دادخواست به تاریخ 95/6/29 . رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
16387 شعبه 31 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()263 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970353300749 شــماره پرونــده:  /321
9509980365301335 شماره بایگانی شعبه: 960286 شاکی: آقای فردین صیادی 
فرزند حسینقلی به نشــانی: اصفهان اصفهان خ جابرانصاری روبروی پارک بهشت 
دفتر بیمه ایران متهم: آقای بهرام ابراهیمیان خوزانی فرزند حسین به نشانی اصفهان 
خمینی شهر خ بوعلی بن بسیج پ 229. اتهام: سرقت عینک. گردشکا: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای بهرام بهرامیان خوزانی فرزند حسین مبنی بر سرقت یک عینک 
آفتابی از نوع RayBan موضوع شکایت آقای فردین صیادی، این دادگاه براساس 
مفاد کیفرخواست صادرشده از دادسرا و باتوجه به اعالم شکایت شاکی خصوصی و 
محتوای فیلم ضبط شده در زمان و محل ارتکاب بزه به شرح منعکس در صورتجلسه 
مرجع انتظامی به تاریخ 95/8/25 و عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه دادرسی 
دادگاه با وصف ابالغ جهت دفاع از اتهام خویش و سایر قرائن و امارات موجود و مندرج 
در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 661 و 667 قانون 
مجازات اسالمی بخش تعزیرات ضمن صدور حکم محکومیت متهم به رد عین و 
در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق مالباخته نامبرده را به 
تحمل یکسال حبس و سی ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. رای صادرشده 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در مرجع و سپس ظرف 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م 
الف: 16388 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )107 جزایی سابق( مجتمع 

شهید بهشتی )260 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/324 کالسه پرونده: 951600 شماره دادنامه: 9509986797902597- 95/12/8  
مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: سید حسین رستگار 
نشانی: اصفهان- پروین شیخ طوسی شــهرک نواب صفوی بن بست عصر پ 31 
سمت راست. خوانده: مهدی صالحی نشــانی: مجهول المکان. خواسته که مطالبه 
مبلغ چک 100/000/000  ریال و خسارات . گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای سید حسین رستگار به طرفیت آقای مهدی صالحی به خواسته مطالبه 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت وجه چک به شــماره 552572 به عهده بانک ملی 

ایران شــعبه زیریچه 3237 به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت 
به وصف تجریدی بــودن چک موصوف بقای اصول مســتندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی شــرکت ننموده هیچگونه الیحه 
دفاعیه ای مبنی بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارایه ننموده لذا شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 552572- 95/5/30 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد . رای صادره غیابی می باشــد و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 15351 شــعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )314 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

شــماره    9610420350200191 ییــه: اجرا شــماره   6 /410
پرونده:9509980350201009 شماره بایگانی شعبه:951183 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه حضوری 9609970350200738 محکوم 
علیه: احمد بیات فرزند حســن محکوم است به پرداخت مبلغ 650/000/000 ریال 
با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 89/12/25 الی زمان پرداخت 
به عنوان اصل خواســته و مبلغ 21/016/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق 
محکوم له رمضان زارع فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان 
خیابان کاوه محله شــمس آباد محله آهنگران روبرو کوچــه آزادی پالک 133. و 
پرداخت حق االجرا به مبلغ 32/500/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم است. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 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 سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین بــه نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الف: 17360 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)402 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
6/141 کالسه پرونده: 960230 شماره دادنامه: 9609976796200976- 96/4/26 
مرجع رسیدگی: شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: علی ردانی پور. 
نشانی: اصفهان خ آبشار سوم کوی یاس 8 پ 225. خوانده: حمید محمدی نشانی: 
مجهول المکان. 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 قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای علی ردانی پور به طرفیت آقای حمید محمدی به خواسته 
مطالبه 25/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 736246-95/12/20 به 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهی 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 مستندا به 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
522/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 736246- 95/12/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از ان قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 15437 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/325 کالسه پرونده:960221 شماره دادنامه: 9609976794400753- 96/4/22 
مرجع رسیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: اعظم مهری 
آدریانی اصفهان درچه کوچه اسالم آباد نبش رستوران یکتا. خوانده: ریحانه باقیات 
اصفهانی 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 میس نماید. 
رای شورای حل اختالف: درخصوص دعوی اعظم مهری آدریانی به طرفیت خانم 
ریحانه باقیات اصفهانی به خواســته مطالبه مبلغ 11/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 019684 و 019685 به عهده بانک سپه به انظمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به دادخواست تقدیمی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد  
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 132250 هزار تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )96/1/15 و 96/1/30( 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف: 15305شــعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/326 کالسه پرونده اصلی: 1193/95 شماره دادنامه: 1416- 95/12/23 مرجع 
رسیدگی کننده: شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهرداد مظاهری به نشانی: 

اصفهان خیابان ابوذر کوی باغ جنت پالک 22 واحد 19 ساخنمان پاسارگاد. خوانده:  
کامران قربانی به نشانی مجهول المکان. وکیل: احسان رفیعیان به نشانی اصفهان 
خیابان وحید ابتدای خیابان مارنان ســاختمان ناژین3 واحد 6 گردشکار:  به تاریخ 
95/12/18  شــعبه هفدهم با عنایت به محتویات پرونده کالسه 1193/95 و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
مهرداد مظاهری به طرفیت کامران قربانی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال موضوع فقره چک به شماره 306619/35، 95/9/2 - 306618/49، 
 -306622/48 ، 94/12/2 - 306621/62 - 94/11/2 ،306620/25 - 94/10/2
95/1/2 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص 
دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و ارایه ننموده شورا دعوی خواهان 
را محرز و ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 4/235/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف: 15334 
شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()328 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/327 کالسه پرونده: 944/95 شماره دادنامه: 1292- 95/8/3 . مرجع رسیدگی 
شعبه ششم شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان که بانک مهر اقتصاد . وکیل: 
رضا عابدی زاده نشــانی: خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336 . 
خواندگان: مجید پورمهدی نجف آبادی 2- زهره صدر ارحامی 3- مهناز آغاسیان 
همگی مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا: درخصوص دعوی آقای رضا عابدی زاده به وکالت از بانک مهر اقتصاد به 
طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ 57/774/771  ریال وجه بخشی از 
یک فقره چک به شماره های 073751- 95/1/21 به عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافتند 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 مستندا 
به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 57/774/771 ریال 
بابت اصل خواســته و 2/379/370 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)95/1/21( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان اعالم و صادر می گردد رای صادره 
غیلبی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 
15400 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

دادنامــه:  شــماره   951184 پرونــده:  کالســه   6 /414 
 218- 96099767944 -  96/2/19 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم شورای حل 
اختالف. خواهان: محمد رضا عندلیب آدرس: اصفهان ابتدای خیابان فردوسی گچ 
عندلیب. وکیل: سید علی میربد آدرس: شهرضا خیابان شهیدبهشتی طبقه فوقانی 
داروخانه کیوان. خواندگان: 1- شرکت فنی مهندســی راه ساختمان 2- هوشنگ 
جعفری هردو مجهول المکان. شــورا با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمد رضا عندلیب 
به طرفیت آقای 1- شرکت فنی مهندسی راه ســاختمان 2- هوشنگ جعفری به 
خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک به شــماره 473404 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310و 312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون ایین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنی نســبت بــه پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و ســه میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/10( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روطز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 17351 
 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)324 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6  شــماره ابالغنامــه: 9610100354704446 شــماره پرونــده:  /415
9409980359400685 شــماره بایگانی شــعبه: 960499 شــاکی: آقای فرهاد 
شیروی فرزند اکبر به نشانی خمینی شهر - خ کهندژ- خ 16 متری- ک  عاشورا- بن 
ابوذر. متهم: آقای علی پورحسینی به نشانی شهرســتان اصفهان رهنان خ کهندژ 
محله شریعتی ک ولیعصر 96 فرعی 2 سمت چپ. اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 
2- توهین به اشخاص عادی. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع 
اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای می 
نماید.  رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی پورحســینی مبنی بر توهین ایراد 
ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی منتهی به شکستگی استخوان بینی وی بوسیله 
زنجیر، دادگاه نظر به شکایت شــاکی خصوصی و کیفر خواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و مالحظه گواهی پزشکی قانونی ایشان و اظهارات افراد 
مطلع در پرونده و گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچ 
یک از مراحل رسیدگی اعم از دادســرا و دادگاه با وصف احضار از طریق نشر آگی و 
سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد 614، 
608  قانون تعزیرات مصوب 75 و مواد 401 و 447 قانون مجازات اسالمی ناظر به 
ماده 614 قانون مجازات اســالمی و ماده 492 و 714و 709 و 710 همین قانون از 
بابت جنبه عمومی بزه ایشان را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از بابت توهین 
به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندق دولت با رعایت ماده 134 
قانون مجازات اســالمی محکوم می نماید و از بابت صدمات وارده نیز نامبرده را به 

پرداخت دو درصد از دیه کامل بابت جرح بخیه شــده دامیه روی سر ویک درصد از 
دیه کامل بابت ساییدگی)حارصه( طرف راســت صورت و پرداخت نه هزارم از دیه 
کامل بابت کبودی در نواحی بازوی راست ، قدام قفسه سینه طرف راست ، دو عدد 
در عرض کمر به صورت رشته ای زنجیری شــکل و یک عدد در خلف شانه راست 
و یک عدد در خلف بازوی راســت محکوم می نماید در خصوص دیه شکســتگی 
اســتخوان بینی با توجه به عدم ارائه نظریه قطعی پزشــکی قانونی از سوی شاکی 
امکان اظهار نظر وجود ندارد پس از ارائه آن اظهار نظر خواهد شد. رای دادگاه غیابی 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از آن 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
 است. م الف: 17380 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهراصفهان )121 جزایی سابق( 

)416 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره دادنامــه: 9609970354000872 شــماره پرونــده:  /417
9509980358401323 شــماره بایگانی شــعبه: 960483  شــعبه 114 دادگاه 
کیفری دو شــهر اصفهان) جزایری سابق(. شــکات: 1- آقای ســعید مکارم فر 
فرزند اصغر به نشانی اســتان اصفهان - شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- خ 
کاوه- سه راه ملک شهر خ گلســتان خ وحدت بن اول ازادی پالک 46، 2- آقای 
عباســعلی حیدری هرستانی فرزند رمضان به نشانی اســتان اصفهان- شهرستان 
فالورجان- شهر فالورجان- طالقانی ک ش بابایی. 3- آقای ناصر شاه زمانی فرزند 
محمد به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان- شــهر بهارستان- خیابان 
ولیعصر - چهارراه تاســوعا) فروردین( - مجتمع ترنج- واحد آزالیا بلوک 44 طبقه 
4 کد پستی: 8144169518. متهم: آقای ســید قاسم آقاپور فرزند صادق به نشانی 
اصفهان - اصفهان خ میر- ســاختمان تجاری رضا - طبقه اول- واحد یک. اتهام 
ها: 1- کالهبرداری 2- خیانت در امانت 3- تحصیل مال از طریق نا مشروع یا سوء 
استفاده و تقلب از امتیازات. گردشــکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سید قاسم اقاپور 
فرزند صادق مبنی بر کالهبرداری از اقای ســعید مکارم فر به مبلغ سیصد میلیون 
ریال و کالهبرداری از اقای عباسعلی حیدری به مبلغ ششصد میلیون ریال و خیانت 
در امانت دو فقره سفته به شــماره های 951666  و 951667 متعلق به اقای ناصر 
شاهزمانی موضوع کیفر خواست صادره از شــعبه 20 بازپرسی  دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به شکایت شکات و فحوای شهادت شهود تعرفه شده 
در دادسرا و رونوشت پرداخت وجوه فوق الذکر از سوی شکات به حساب متهم و اینکه 
متهم با وصف ابالغ قانونی نه در دادســرا و نه در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی از 
خود ننموده لذا بزهکاری مشارالیه محرز و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 
متهم را در خصوص اتهام کالهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد اموال 
شکات به شرح فوق به انها و معادل اموال کالهبرداری شده به عنوان جزای نقدی در 
حق صندق دولت و از باب خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم  
که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسالمی صرفا مجازات اشد در حق متهم قابل 
اجرا می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل اعتراض تجدید نظر در 
محاکم محترم تجدید نظر اصفهان می باشــد. ضمنا اعتراض آقای سعید مکارم فر 
فرزند اصغر به قرار منع تعقیب نسبت به تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به 
اینکه رای صادره در این قسمت منطبق با مقررات و موازین حقوقی بوده لذا در اجرای 
ماده 273 ضمن تایید قرار منع تعقیب قرار رد اعتراض صادر که قرار صادره قطعی 
می باشد. م الف: 17358 شــعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی 

سابق( )471 کلمه، 4 کادر(
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آتش،دوبارهبهپروندهنفتمیافتد
درحالی که تیم فوتبال نفت تهران پنج هفته ابتدایی لیگ برتر را با نتایج قابل قبولی به 

پایان برده است، امتیاز این تیم به یک شرکت جدید واگذار خواهد شد.

بانوی اسکی باز اصفهانی گفت: در هر دو مرحله مسابقات اسکی روی چمن 
جایزه بزرگ ایران با کســب عنوان نخست 

قهرمان بخش بانوان شدم.
ثمین داوری اظهار کرد: مسابقات 
اســکی روی چمن جایزه بزرگ 
ایران در دو مرحله در پیســت 
بین المللی دیزین برگزار شد که 
مرحله اول آن چهارم شهریور 
ماه ســال جــاری و مرحله دوم 

چهاردهم این ماه انجام گرفت.
وی با بیان اینکه رقابت ها در دو بخش 
آقایان و بانوان و در رده های ســنی 
جوانان و بزرگساالن صورت گرفت، افزود: در بخش بانوان در مرحله اول 
موفق شدم عنوان نخست را در رشته سرعت به دست بیاورم و در مرحله 
دوم قهرمان این بخش در رشته مارپیچ بزرگ شــدم. بانوی اسکی باز 
اصفهانی به برگزاری رقابت ها به صورت عمومی و کامال آزاد اشاره کرد 
و ادامه داد: محمدیان، معاون وزیر ورزش و افتخاری، رییس فدراسیون 
اسکی نیز در مسابقات حضور داشتند؛ در پایان جوایز نقدی به ما اهدا شد.

 قهرمانی بانوی اصفهانی 
در مسابقات اسکی روی چمن 

خبر روز

اتفاق روز

محرومیــت ســعید عزت الهــی و مصدومیت ســیدجالل حســینی، 
 کارلوس کی روش را مجــاب کرد تــا ملی پوش خط خورده ســپاهان را 

فرابخواند. 
با توجه به حضور کوتاه پورقاز در اردو انتظار نمی رفت که مدافع ســپاهان 
فرصتی برای بازی در دیدار با سوریه پیدا کند، اما این تصور هم در واقعیت 
اتفاق نیفتاد زیرا او اوایل نیمه دوم جایگزیــن محمد انصاری در قلب خط 

دفاعی تیم ملی شد.
جالب آنکه کی روش پیش تر پورقاز را به عنــوان هافبک دفاعی به اردوها 
فرامی خواند، اما سرمربی تیم ملی در دیدار با سوریه از این بازیکن در همان 
پست تخصصی اش یعنی دفاع میانی استفاده کرد تا یک تصور دیگر درباره 

این مدافع ۳۰ ساله به هم بخورد.

تیم ملی فوتبال سوریه با تساوی ارزشــمندی که برابر ایران به دست آورد 
توانست به پلی آف راه یابد و االن باید به مصاف استرالیا برود که در گروه دوم 
در جایگاه سوم قرار گرفت.این موفقیت فوتبالیست های سوری باعث شد 
تا بشار اسد رییس جمهور این کشور و دیگر مقامات سیاسی بلند پایه پیام 
تبریک بدهند.عمر السومه در ویدئویی که منتشر کرد از بشار االسد تشکر 
کرد. او گفت: از رییس جمهور به خاطر حمایت از تیم ملی تشکر می کنم. 
حمایت همیشگی او از ورزش و ورزشکاران تاثیر مثبتی خواهد داشت.این 
بازیکن سرشناس که توانست دروازه بیرانوند را باز کند و یک پاس گل هم 
بدهد آزاد شدن دیر الزور را هم به مردم سوریه تبریک گفت و ابراز خوشحالی 
کرد.این سخنان عمر السومه باعث خشم عربستانی ها شد، چرا که آنها اصال 

انتظار نداشتند که این بازیکن پیام تشکر برای بشار االسد بدهد.

 تصوری که درباره پورقاز
 به هم خورد

پیام »عمر السومه« 
سعودی ها را خشمگین کرد

علی کریمی با بازگشت به سپاهان مسیری را طی کرد که پیش 
از این احسان حاج صفی از آن عبور کرده بود. حاج صفی که در 
اولین تجربه لژیونری اش به اف اس وی فرانکفورت پیوسته بود 
بعد از یک فصل بازی در فوتبال آلمان ترجیح داد به ایران برگردد 
تا دوباره پیراهن سپاهان را بپوشد. حاال کریمی هم بعد از یک 
فصل بازی در کرواسی ترجیح داده دوباره به لیگ برتر برگردد 

تا در سال منتهی به جام جهانی جلوی چشم کی روش باشد.
12

پنج بازیکن تیم فوتبال خونه به خونه بابل با فسخ قرارداد خود 
از این تیم جدا شــدند.میالد نوری، سعید لطفی، امیرحسین 
یحیی زاده، پویا پورعلی و محسن تیموری پنج بازیکنی هستند 
که قرارداد خود را با باشگاه خونه به خونه فسخ کردند و از این تیم 
جدا شدند.  مهرداد کفشگری، محمد میری و سجاد آشوری در 
کنار سجاد مشکل پور و مهرداد حیدری بازیکنانی هستند که در 

چند روز گذشته به تیم خونه به خونه ملحق شدند.

 مقام عربســتانی به هر بازیکن تیم ملی این کشــور بابت صعود
 به جام جهانی 2۰18 روسیه، پاداش 5/4 میلیاردی داد.

محمد بن ســلمان، ولیعهد عربســتان پس از صعود تیم ملی 
این کشور به جام جهانی 2۰18 روســیه قول پرداخت  پاداش 
 یک میلیون و ۳۰۰ هزار دالری به بازیکنان تیم ملی کشــورش

 داد. عربســتان با پیروزی بر ژاپن راهی مرحله نهایی مسابقات 
جام جهانی روسیه شد.

۵ بازیکن خونه به خونه از این تیم جدا شدندپاداش میلیاردی به بازیکنان عربستانی کریمی و تکرار مسیر حاج صفی

   بعد از تســاوی مقابل ســوریه، کارلوس کی روش نگران تر از هر 
زمان دیگری به دیدار مهــدی تاج رفت. اگر 
کمی کی روش را بشناسید می دانید 
جلسه او در فدراســیون فوتبال 
بــرای چــه بــود و او در این 
جلسه چه درخواستی از تاج 
داشت. کارلوس وقتی چنین 
بازی هایــی پیــش می آید، 
شدیدا نگران می شود و سراغ 

برنامه ریزی می رود.
سال گذشته دقیقا چنین موردی 
اتفاق افتاد. بعد از بازی سخت ایران 
در عمان مقابل این تیم و صعود تیم ملی به مرحله نهایی مقدماتی، 
کی روش شدیدا نگران شد. او اعتقاد داشت تساوی مقابل عمان بسیار 
نگران کننده است و باید تیم ملی با قدرت بیشتری در مرحله نهایی 
حاضر شود. به همین دلیل  سریعا شروع به برنامه ریزی کرد و قبل از 
شروع لیگ برتر، یک اردو و بعد از شروع لیگ یک اردوی دیگر اضافه 
کرد. کی روش پس از بازی تیم ملی اعتقاد داشت که باید ایران آماده 
سازی بهتری داشته باشد و با قدرت برای جام جهانی آماده شود. او 
هم اردوی بیشتری درخواست کرده و هم بازی های دوستانه بیشتری 

خواسته است.

اتمام حجت کی روش با تاج ؛ 

اردو الزم داریم

نقل قول روز

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال کشور مطرح کرد:

 فدراسیون مستقل
 راه حل مشکالت فوتسال

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال در حاشیه دیدار فوتسال 
گیتی پسند و فرش آرا مشهد در هفته یازدهم لیگ برتر 
در گفت وگو با ایمنا، در مورد تفاوت کیفیت فوتسال ایران 
با گذشته پس از کسب عنوان سوم جام جهانی توسط تیم 
ملی کشورمان اظهار کرد: پس از کسب این عنوان توقعات 
از فوتسال ایران باال رفت ولی نه تنها پیشرفتی نداشته ایم 

بلکه پسرفت کردیم.
حسین شمس افزود: حامیان مالی تیم های لیگ برتری 
یکی یکی از فوتســال فــرار کرده اند و مشــکل پخش 
تلویزیونی مســابقات تازه چند هفته است که برطرف 
شده و شرایط فوتسال ایران نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر 

هم شده است.
شمس با بیان اینکه شنیده ام بازیکنان تیم ملی با گذشت 
نزدیک به یک ســال هنوز پاداش کسب عنوان سومی 
جهان را نگرفته اند ادامه داد: تا وقتی این شرایط بر کمیته 
فوتسال حاکم باشــد و آدم هایی در آن کار می کنند که 
زورکی به فوتسال آمده اند، فوتســال را دوست ندارند 
و برای آن 24 ســاعته وقت نمی گذارند تغییری شاهد 
نخواهیم بود. مدرس رســمی فیفا گفت: به نظر من راه 
پیشرفت فوتسال ایران ایجاد فدراسیون مستقل فوتسال 
اســت و یا اینکه افرادی که عاشق این رشته هستند در 
کمیته فوتسال مشغول به کار شوند و در غیر این صورت 

وضعیت فوتسال بدتر از این هم خواهد شد.
سرمربی سابق تیم ملی فوتسال در مورد پیش بینی اش 
از نتیجه تیم ملی در جام ملت های آســیا بیان داشت: 
تیم ملی فعلی ســال های ســال قهرمان آسیا می شود 
و اعجوبه ای مانند اصغــر حســن زاده را در برزیل هم 
نمی توانید پیدا کنید و هیچ تیم آسیایی بازیکنی مانند 
احمد اسماعیل پور با آن قدرت شوت زنی در اختیار ندارد، 
بنابراین تیم ملی فوتسال ایران حاال حاالها قهرمان آسیا 
است ولی باید برای جانشینی بازیکنان فعلی فکری کرد.

شمس در مورد مشکالت به وجود آمده در کمیته فوتسال 
پیرامون کاظم سلیمانی دبیر این کمیته گفت: سلیمانی 
انســان خادمی اســت و به عنوان دبیر کمیته فوتسال 
زحمت خود را می کشد، این رییس کمیته فوتسال است 
که باید از بین اهالی فوتسال انتخاب شود. در این زمینه 
باید به سراغ مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال بروید 
و او باید یک بار برای همیشه فوتسال را به دست اهالی 

فوتسال بسپارد.

فوتبال جهان

در مدت یک ســال و نیم حضور زیدان در رئال مادرید، او با کسب 
جام، در آمدی بیش از رقمی که رئال در سال 
2۰۰1 برای جذب او به یووه پرداخت 

کرد، برای رئال داشته است.
زیــدان ســال 2۰۰1 با 75 
میلیــون یــورو از یوونتوس 
جدا شــد و به رئــال مادرید 
پیوســت. این در حالی است 
که او حــاال در 18 ماه حضور 
روی نیمکت سپیدپوشان، 1۰9 
میلیون یورو درآمدزایی داشــته 
اســت. این درآمدها مستقیما از 
موفقیت های تیم او در چمپیونزلیگ حاصل می شود، زیرا فدراسیون 
اسپانیا اعتقادی به تقویت مالی تیم ها ندارد. در فصل 16-2۰15 که 
سرمربی فرانسوی روی نیمکت تیم بود، رئال از چمپیونزلیگ 29/6 
میلیون یورو درآمد داشت و در ادامه با کسب دیگر جام ها از جمله 
سوپرکاپ اروپا و جام باشگاه های جهان، این رقم به54/2 میلیون 
یورو رسید.  موفقیت های او در این فصل نیز ادامه داشت تا رقمی 
که برای باشگاه به دست آورده، به 1۰9 میلیون یورو برسد که حدود 
4۰ میلیون یورو از رقمی که رئال برای خود او پرداخت کرد تا از یووه 
به رئال بپیوندد بیشتر است. زیدان  با ادامه این روند در فصل جاری 
می تواند این رقم را دو  برابر رقم پرداختی رئال کند. او به خوبی ثابت 
کرده که تمام رقمی که رئال برای او پرداخت کرد، کامال ارزشش را 

داشت، چه در زمان بازیگری و چه در زمان مربی گری.

 زیدان و جبران هزینه انتقالش
 با کسب جام

ژوزه مورینیو در مصاحبه ای درباره وضعیــت مربی گری خودش 
مثالی زده که به نوعی طعنه به آرسن ونگر، 
سرمربی آرســنال بوده است.ژوزه 
مورینیو، ســرمربی پرتغالی تیم 
فوتبال منچســتریونایتد که 
رابطه خوبی با آرســن ونگر 
ندارد و بارها به او طعنه زده، 
اخیرا صحبتی جدید درباره 
ســرمربی توپچی ها داشــته 
اســت. او با رد این موضوع که 
یک مربی کوتاه مدت است مدعی 
شده همیشه باشــگاه ها را برای 
رسیدن به موفقیت آماده می کند. مورینیو 54 ساله هرگز بیشتر از 
۳ سال در تیمی نبوده و در حال حاضر هدایت منچستریونایتد را به 
عهده دارد. مورینیو گفت: مردم معتقدند من مربی کوتاه مدت هستم 
چون از باشگاهی به باشگاه دیگر می روم، اگر این طور است درست 
می گویند، اما فکر نمی کنم من مربی کوتاه مدت باشــم. من تیم ها 
را برای رسیدن به موفقیت آماده می کنم، به نظرم تیم ها را طوری 
آماده می کنم که وقتی می روم مربی جدید که روی کار می آید تیمی 
ســطح باال در اختیار دارد. پس حتی اگر زود از تیمی بروی معنی 
این نیست که مربی کوتاه مدت هستی. مورینیو در ادامه صحبتش 
طعنه ای به آرسن ونگر زد و گفت: ممکن است مربی ای برای مدت 
1۰ یا 2۰ سال در باشگاهی باشد، اما وقتی برود تیم برای ناکامی و 

شکست آماده باشد.

طعنه آقای خاص به آرسن ونگر

تیم ملی فوتبال ایران بر خالف همیشــه، بدون مشکل و با 
اقتدار به جام جهانی راه یافت. ایــن اتفاق در حالی رخ داد 
که هنوز دو بازی تا پایان مسابقات انتخابی جام جهانی باقی 
مانده بود و تیم ملی باید در دو بازی تشریفاتی- برای خود و 
نه برای حریفان-شرکت می کرد تا پرونده مسابقات انتخابی 

جام جهانی در قاره آسیا بسته شود.
دیداری که پیروز شــدن در آن، پای جواز صعود تیم ملی 
به روســیه را امضا می کرد، برابر ازبکســتان بود و به دلیل 
برنامه ریزی AFC با شــب قدر و ایام ســوگواری شهادت 
موالی متقیان )ع(، همزمان شــده بود که با درخواســت 
فدراسیون فوتبال ایران یک روز جلو افتاد. با این حال، زمان 
برگزاری بازی طوری بود که امکان برپایی جشــن صعود و 
پایکوبی وجود نداشت. فدراســیون فوتبال ایران به همین 
دلیل تصمیم گرفت که بعد از بازی ایران و ســوریه در روز 
آخر مسابقات انتخابی جام جهانی، جشن صعود را برپا کند.

همه چیز می رفت که به سرانجام برسد اما بعد از تساوی تیم 
ملی برابر کره جنوبی در سئول و بقای رکورد گل نخوردن 
ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی، مسیر جشن صعود 

طور دیگری پیش رفت و روال کار، رو به خرابی رفت.
دیدار تیم ملی برابر سوریه در ورزشگاه آزادی با تساوی 2 بر 

2 تمام شد و اعضای تیم ملی بعد از بازی به رختکن رفتند و 
همان طور که گفته بودند در جشن صعود حاضر نشدند، اما 

این همه ماجرا نبود.
جشن صعود اصال برگزار نشد. هواداران بعد از بازی ورزشگاه 
را ترک کردند، ملی پوشــان به رختکن رفتند، هماهنگی 
مراســم در حد صفر بود و آتش بازی هم که قرار بود انجام 

شود، فراموش شد.
مســئوالن فدراســیون فوتبال و در رأس آنها محمدرضا 
ســاکت، مخالفت فیفا و AFC را دلیل لغو مراســم جشن 
صعود عنوان کردند در حالی که این دلیل با عقل و منطق 
جور درنمی آید و بیشتر به نظر می رسد که نوعی فرافکنی 

و توجیه است.
ســاکت که تا همین چنــد روز قبل سرپرســت دبیرکلی 
فدراســیون فوتبال بود و بــه تازگی حکــم دبیرکلی اش 
امضا شــده، در هفته هــای اخیر مدام از برگزاری جشــن 
صعود می گفت و روزی نبود که ســایت فدراسیون فوتبال 
مطلبی تحت عنوان»جلسه هماهنگی جشن صعود به جام 
جهانی« منتشر نکند. دست بر قضا، 9۰ درصد متن مربوط 
به این خبرها هم، صحبت ها و توضیحات شخص محمدرضا 
ساکت درباره نحوه برگزاری جشن و برنامه های فدراسیون 

برای این مراســم بود. اگر فدراســیون جهانــی فوتبال یا 
کنفدراسیون فوتبال آسیا- طبق ادعای ساکت و دوستان 
فدراسیون نشین-  با برگزاری جشن صعود مخالف بودند و 
این کار را با ارســال نامه ای به فدراسیون اعالم کردند، چرا 

نامه نگاری با این دو نهاد زودتر انجام نشد؟
قبل از این که جلسات متعدد در فدراســیون برگزار شود 
و هزینه هــای مختلفی اعم از مالی و معنــوی مثل زمان و 
نیروی انســانی، صرف برنامه ریزی جشن صعود شود، باید 
نامه نگاری های الزم بــا فیفا و AFC انجام می شــد تا اگر 
مخالفتی بود، دیگر وقت و انرژی صرف کار بیهوده نمی شد.

بنابراین با توجه به اینکه تا روز قبل از بازی ایران و ســوریه 
جلسات هماهنگی جشــن صعود ادامه داشت و ساکت هم 
حرف های زیادی درباره این مراســم می زد، مشخص است 
که نه نامه ای به فیفا و AFC زده شده و نه مخالفتی از این دو 

نهاد به گوش ایران رسیده است.
از طرف دیگر اگر حرف ساکت و مسئوالن فدراسیون فوتبال 
درباره نامه نگاری با فیفا و ای.اف.سی در روز بازی یا نزدیک 
به آن را بپذیریــم، دو حالت وجود خواهد داشــت: حالت 
نخست این که نامه نگاری دیر صورت گرفته و در روز انجام 
جشن، تمام وقت و هزینه خرج شده برای جشن به هدر رفته 
که باید به حال برنامه ریزان فدراسیون فوتبال تاسف خورد. 
حالت دوم این که نامه نگاری صورت نگرفته و فدراســیون 
فوتبال ناهماهنگی و بی برنامگی خود برای انجام یک مراسم 
ساده را به گردن»آن ور آبی ها« بیندازند. در حالت دوم نیز 

باید به حال فوتبال ایران گریست که چنین مدیرانی دارد.
دیر به فکر افتادن  یا  ساده فرض کردن مخاطب  هر کدام 

که باشد، نقص فدراسیون فوتبال است.
فدراسیون فوتبال شاید در برخی موارد خوب یا حتی عالی 
کار کرده باشد. درست اســت که تیم ملی بدون مشکل به 
جام جهانی راه یافته و دیگر کار به اما و اگر کشیده نشده، اما 
همین تیم ملی هم مشکالتی دارد و هنوز آن طور که باید و 
شاید امکانات و تجهیزات برایش فراهم نیست صعود به جام 

جهانی نباید باعث شود که کمبودها فراموش شوند.
از طرف دیگر، موفقیت فوتسال و فوتبال ساحلی هم هست 

که به خاطر آنها باید به فدراسیون فوتبال تبریک گفت.
بهتر است مسئوالن فدراسیون فوتبال و با تاکید ویژه روی 
دبیرکل تازه وارد فدراســیون، محمدرضا ساکت، به جای 
انجام کارهای نمایشی و برگزاری جلسه های بی حاصل و به 
درد نخور - مثل همین جشن صعود که ناکام ماند-  به انجام 
وظایف خود بپردازند و تا جایی که می توانند به پیشــرفت 

فوتبال کمک کنند.
»شو«، »پروپاگاندا« و »پرکاری نمایشی« دردی از فوتبال 
ایران دوا نمی کند و فقط کار و انجام وظیفه می تواند راهگشا 

باشد.
بهتر است که از این پس مسئوالن فدراســیون فوتبال  از 
تاج و ســاکت گرفته تا بهاروند و کفاشــیان  همه ساکت 
 باشــند و کارشــان را درســت انجام دهند. بــه عمل کار 

برآید .

در نقد عملکرد فدراسیون فوتبال؛

نمایشکافیاست

بدهی شــطرنج ایران به فدراســیون جهانی باالخره کار دست این 
رشــته داد و موجب ایجاد آتشــی شــد که دود آن به چشم ورزش 
کشور هم خواهد رفت.شطرنج که هیچ وقت جایی در فهرست بازی 
های المپیک نداشته و از بازی های آســیایی هم حذف شده است، 
تنها در بازی های داخل ســالن آســیا می تواند در کاروان اعزامی 
 ایران جایی داشته باشــد. دوره جدید این بازی ها دو هفته دیگر در 
عشــق آباد ترکمنســتان آغاز می شــود، اما با اوضاعــی که پیش 

آمده،اعزام نمایندگان این رشته ملغی خواهد شد.
فدراسیون شــطرنج بابت میزبانی مســابقات قهرمانی زنان جهان 
18۰ هزار دالر به فدراسیون جهانی بدهکار بود، به خاطر این بدهی 
فدراسیون جهانی سه ماه پیش ایران را در آستانه تعلیق قرار داد اما 
با پادرمیانی نایب رییس ایرانی فیده، این خطرآن زمان از بیخ گوش 

ایران گذشت، اما در نهایت گریبان شطرنج ایران را گرفت.
فدراسیون شــطرنج ایران طی دو مهلت دوماهه و دو هفته ای که از 
فیده برای تسویه حساب گرفته بود، نتوانست به طور کامل استفاده 
کند. این فدراسیون تنها با کمک وزارت ورزش یک سوم بدهی خود 
را پرداخت کرد، اما پرداخت بدهی 12۰ هزاردالری باقی مانده آنقدر 

به تاخیر افتاد که در نهایت منجر به تعلیق شطرنج ایران شد.
این تعلیق درست در آستانه اعزام شــطرنج بازان ایران به بازی های 
داخل سالن آسیا اتفاق افتاده است. قرار بود شطرنج ایران با ترکیبی 
متشکل از 5 شــطرنج باز در بخش بانوان و 7 شــطرنج باز در بخش 

مردان عازم ترکمنستان شــود، اما با تعلیق صورت این اعزام متنفی 
خواهد بود.

بدتر اینکه با تصمیم روز شنبه کمیته ملی المپیک، سارا خادم الشریعه 
به عنوان پرچمدار کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی های داخل 
سالن آسیا انتخاب شد، اما به خاطر تعلیق و محرومیت شطرنج بازان 
 از حضور در بازی های عشــق آباد، پرچمداری خادم الشــریعه نیز 

کن لم یکن خواهد شد.
در هر صورت بدهی شــطرنج در نهایت نه تنها برای این رشته بلکه 
برای مجموعه ورزش کشــور دردسرساز شد. با تعلیق صورت گرفته 
نه تنها شــطرنج باز حضور در رویدادی که زیر نظر مستقیم شورای 
المپیک آسیا برگزار می شود را از دست می دهد بلکه کاروان ایران 
نیز از همراه داشتن تیمی که برخی اعضای آن شانس مدال هستند 
محروم خواهد شد ضمن اینکه کمیته ملی المپیک هم باید تصمیم 
جدیدی برای پرچمدار کاروان اتخاذ کند. همه اینها مجموعه ورزش 
کشــور را به لحاظ چگونگی حضور در بازی های داخل سالن آسیا، 
نتیجه گیری و جایگاه نهایی کاروان ایران در جدول توزیع مدال این 
بازی ها متضرر خواهد کرد مگر اینکه وزارت ورزش آستین همت را 
باال بزند و با کمک دوباره خود به فدراسیون شطرنج، این رشته را از 
تعلیق نجات دهد. وزارت ورزش در جریان برگزاری مسابقات قهرمانی 
جهان یک میلیارد و هشــتصد میلیون تومان به فدراسیون شطرنج 

کمک کرد. ضمن اینکه هزینه بخش اول بدهی را نیز تامین کرد.

دود ۱۲۰ هزار دالر در چشم ورزش ایران 

اینستاگرام

 پست مهدی رجب زاده 
در حمایت از مسلمانان مظلوم میانمار

مهدی رجب زاده با انتشار پستی در صفحه 
شــخصی خود به حمایت از مســلمانان 
مظلوم و بی دفاع میانمــار پرداخت. وی 
در این پست با اشــاره به آیه قرآنی »بأی 
ذنــب قتلت« بــه بی گناه کشته شــدن 
مسلمانان میانماری اشاره داشته است و 
بوداییانی که دست به کشتار بی رحمانه 
مســلمان می زننــد را به مار تشــبیه و 
 زندگی میان آنان را سخت توصیف کرده

 است.
رجب زاده در ادامه اشــاره کرده اســت: 
»کشتار و نسل کشی وحشیانه و بی رحمانه 
مســلمانان میانمار توســط بوداییان در 
ســکوت محض مدعیان دروغین حقوق 
بشر، کسانی که برای آزادی برخی زندانیان 
سیاســی و ایراد گرفتن به احکام قضائی 
برخی ملت سر و دست می شکنند و همه 
جا جنجال به پــا می کنند، امروز با کمال 
وقاحت و بی شرمی خود را به خواب زده و  

سر به زیر برف کرده اند.«

درحاشیه
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مدرسه محله محمودآباد اصفهان آماده بهره برداری شد
ابراهیم گودرزی،جانشــین فرمانده حوزه مقاومت20میثم تمار اصفهان گفت: مدرسه 
محله محمودآباد اصفهان آماده بهره برداری شده و مردم این محله برای ساخت مدرسه 

120میلیون تومان کمک کرده اند.

چهره ها

دیدگاه

نماینده جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط 
زیست اصفهان:

آب رسانی به تاالب گاوخونی 
کمک به اکوسیستم بود

دومین جلسه تهیه مستندات الزم برای کاندیداتوری 
شهر ورزنه به عنوان یکی از شهرهای تاالبی کشور، در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شــهر ورزنه 

برگزار شد.
در این کمیته نماینده جمعیت زنان مبارزه با آلودگی 
محیط زیســت، رییس و اعضای شــورای اســامی 
شــهر ورزنه، نماینده جامعه محلی بــا عنوان انجمن 
دوســتداران میراث فرهنگی و طبیعــی و همچنین 
 رییــس ســرمحیط بانی تــاالب گاوخونــی حضور 

داشتند.
خوشــه عظیم پور درخصوص فرم مربوط به چگونگی 
تکمیل و مستندسازی مدارک الزم جهت کاندیداتوری 
شهر ورزنه به عنوان یک شــهر تاالبی مطالبی را بیان 

کرد.
نماینده جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست 
اصفهان گفت: آب رســانی به تــاالب و جلوگیری از 
تخریب کوه سیاه، از جمله کمک های مفید در زمینه 

کمک به اکوسیستم این منبع با ارزش بود.
وی با اشــاره به اینکه شــهر ورزنه در کمک به حفظ 
اکوسیســتم تاالب بین المللی گاوخونی، کمک های 
خوبی انجام داده اســت، تصریح کرد: تهیه المان های 
شــهری با عنوان تاالب و رودخانه مانند خیابان تاالب 
و المان پرنــده حواصیل در یکی از میادین ســاحلی، 
برگزاری همایش روز جهانی تاالب ها چندین ســال 
پی درپی در کنــار تاالب، تاریخی ترین شــهر ایران با 
سابقه تمدنی ۵000 ساله که نزدیک ترین شهر حامی 
تاالب هستند و ثبت گاوخونی در کنوانسیون جهانی 
رامسر و... از جمله عواملی است که به خاطر آنها ورزنه 

می تواند نامزد اولین شهر تاالبی کشور باشد.

زاینده رود فاز اول پــروژه پردیس هنر شــامل 
ورودی، جاده ، برکه ها و آبشــارهای 
مجاور خیابان، فرش گل، داالن بهشت و پارکینگ ها تکمیل 
شد و با حضور مسئوالن شهری به بهره برداری رسید. با توجه 
به اینکه خیابان آبشار در قدیم به »داالن بهشت« معروف بوده 
است، در طراحی این پارک سعی شده از سقف های چوبی و 

آبشاری که در کنار خیابان قرار دارد استفاده شود.
کاربری هایی شامل گلخانه و پارک سرپوشیده شبیه باغ گل ها 
و همچنین کاربری های فرهنگی شــامل موزه احجام، پارک 
بازی کودکان با روحیه مینیاتور و سالن آمفی تئاتر با گنجایش 

۳ هزار نفری، برای مجموعه درنظر گرفته شده است.
برای احداث این پروژه 1۵میلیارد تومان از منابع و اعتبارات 

منطقه ۶ شهرداری اصفهان هزینه می شود.
 در ادامه این مراسم، سرپرست شــهرداری اصفهان در آیین 
افتتاحیه فاز اول پردیس هنر اصفهان با تبریک عید ســعید 
غدیر اظهار کرد: برنامه ها و پروژه های عمرانی را طی دو سال 
گذشته در سطح اصفهان برای همشهریان آماده سازی کردیم.

مهدی جمالی نژاد پروژه های فرهنگی و هنری شهر را نقطه 
عطف این مجموعه پروژه ها عنوان کرد و گفت: پروژه پردیس 
هنر دارای فازهای متعدد است؛ پروژه ای که به جرأت می توان 

گفت در کشور بی نظیر بوده.

وی با اشاره به انتقال کامل نمایشگاه اصفهان به محل جدید در 
آینده ای نه چندان دور، اظهار کرد: قرینه این پروژه در آن طرف 

رودخانه در محل فعلی نمایشگاه ساخته خواهد شد.
جمالی نژاد بابیان اینکه مجموعه کامل پردیس هنر اصفهان 
پاتوق فرهنگی و هنری برای شهروندان خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: درگذشته برنامه های شاد و مفرح در کنار پل خواجو اجرا 
می شد که محدودیت های مختلفی ازجمله مسائل ترافیکی 
داشت ولی با برگزاری جشن ها در این محل، با تمهیداتی که 
اندیشیده شده به خواســت خدا با این گونه مشکات روبه رو 

نخواهیم بود.
سرپرســت شــهرداری اصفهان با اظهار اینکه بازارچه های 
مختلفی ازجمله صنایع دستی در پردیس هنر راه اندازی خواهد 
شد، گفت: در این محل که پاتوق فرهنگی و هنری خواهد بود 

تئاترهای خیابانی، شهری و... انجام خواهد گرفت.
بوستان هنرآبشار؛ جلوه گاه نور و روشنایی

معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه پردیس هنر پروژه ای است که به منظور رفاه و شادابی 
مردم ساخته شــده، اظهار کرد: این پروژه در محل شهربازی 
سابق شهر اصفهان ساخته شده و جلوه های ویژه ای به لحاظ 
نورپردازی و بصری برای زیبایی هرچه بهتر آن در نظر گرفته 

شده است.

جمال الدین صمصام شــریعت افزود: روبه روی این مکان)در 
رودخانه( رقص آب و نورپردازی ویژه ای در نظر گرفته شــده 
که در زمان جاری بودن رودخانه فعال می شود و به نمای کلی 

پروژه جلوه ای خاص می بخشد.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
اصفهان مهد هنر است و شهروندان آن نیز از هنرمندان بوده 

و هستند؛ نامگذاری این مکان نیز به همین دلیل بوده است.
صمصمام شــریعت در پایان اظهار کرد: این پروژه بدون هیچ 

خاک برداری به صورت طبیعی ساخته شده است.
پردیس هنرآبشار، رویکردخانواده محور دارد

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان اظهار کرد: پردیس هنرآبشار 
با رویکردخانواده محور در نظر گرفته شــده تا تمامی اعضای 
خانواده لذت در کنار هم بــودن و تفریح به صورت خانوادگی 
را تجربه کنند. منصور نجفی با اشاره به اینکه این پروژه در 2 
فاز و با مساحت ۷۵ هزارمترمربع احداث می شود،  افزود: برای 
عملیات اجرایی این پروژه 1۵میلیارد تومان از منابع و اعتبارات 

منطقه ۶ شهرداری اصفهان پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه فاز اول این طرح به پایان رسید، گفت: در 
فاز اول این پروژه سالن آمفی تئاتر، سایت هنرمندان، آبشار، 
رســتوران، برکه مرکزی، برج آبنما، جاده  VIP، پارکینگ و 
محوطه ورودی اجرا شــده اســت. مدیر منطقه ۶ شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه پارکینگ فــاز اول این پروژه با ظرفیت 
پارک 200 خودرو تکمیل شده است، ادامه داد: فرش گل این 

پروژه نیز آماده کاشت گل است.
نجفی خاطرنشــان کرد: در این مکان نیــز طراحی ویژه ای 
همچون فرش گل، برج آبنما، تراس ها و باغچه های گل و غیره، 
پیش بینی و همچنین یک نماد آبشار در ورودی خیابان آبشار 

احداث شده است.
وی با تاکید براینکه درمحوطه ســازی این پارک از فرش گل 
استفاده شده است که به آب نماهای بسیار زیبا منتهی می شود، 
ادامه داد: در پیاده رو مجاور این پارک محوطه ای به نام »داالن 
بهشت« طراحی شده که افراد  به عنوان یک گالری هنری می 
توانند از طرح های هنری، بازدید و به منظور معبری زیبا از آن 

استفاده کنند.
نجفی عنوان کرد: در پارک نیز احداث یک آب نمای مرکزی 
که آب جوشان در آن از نقطه ای باال می آید و از  شاخه هایی 
به بیرون سرازیر می شــود، برای تداعی عرفان، هنر، آبشار و 
طبیعت در نظر گرفته شده اســت. مدیر منطقه ۶ شهرداری 
اصفهان با اشــاره به عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه گفت: 
عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه به جد در دست اجراست و 
در نیمه دوم سال جاری تکمیل شده و در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.

با حضور مسئوالن شهری؛

فاز اول داالن بهشت اصفهان به بهره برداری رسید

استاندار اصفهان:

طرح های گردشگری، اشتغال 
باالیی را به همراه دارند

استاندار اصفهان بابیان اینکه 
یکی از اصلی ترین محورهای 
توسعه  اســتان، گردشگری، 
صنایع دستی و میراث فرهنگی 
اســت،گفت: ایــن موضوع ها 
به جــد در حــال پیگیری در 
کارگــروه میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان به عنــوان یکــی از 
اصلی ترین مراجع تصمیم گیری اســت و از طرح های مختلف در 

این زمینه استقبال می کند.
رسول زرگرپور، تصویب طرح گردشــگری مهرگرد در شهرستان 
سمیرم با حدود ۳00 میلیارد تومان سرمایه گذاری در ۳00 هکتار 
شامل باغ های سیب، منطقه  چاپار و جاذبه های طبیعی با عملکرد 
گردشگری ورزشــی و فرهنگی و طرح کمپ گردشگری عشایری 
در شاهین شــهر را ازجمله مصوبه های کارگروه میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان عنوان کرد.
وی با اشاره به طرح کمپ گردشگری عشــایری در شاهین شهر، 
گفت: این طرح بازســازی زندگی عشایر استان اســت و با توجه 
به اینکه ســرمایه گذار از عشــایر به شــمار می رود و دسترسی 
زیادی به اصفهان خواهد داشــت، با ســرمایه گذاری۷0میلیارد 
ریالی، صنایع دستی، تولیدات و ســبک زندگی عشایر را به تصویر 
 می کشد و گردشگران می توانند در نزدیکی اصفهان از این کمپ 
بازدید کنند.زرگرپور بابیان اینکه در مدت یک ســال گذشــته 
طرح های گردشگری خوبی در اســتان مصوب شده است، اظهار 
کرد: این طرح ها حجم سرمایه گذاری و اشتغال باالیی را به همراه 

دارند که در توسعه  گردشگری موثر خواهد بود.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به وجود 12هزار تخت اقامتی برای 
گردشــگران در ســال 92، گفت: در حال حاضر تعداد تخت های 
اقامتی به باالی 20هزار عدد رســیده ســت و بر اساس گزارش 
ســازمان میراث فرهنگی، ۸9 هتل بااعتبــاری بالغ بر یک هزار و 
۳00 میلیارد ریال در اســتان در حال ساخت اســت که بیش از 
 12 هزار و ۳00 تخت اقامتــی را به این مجموعــه اضافه خواهد 

کرد.
وی بابیان اینکه هتل های مدرن استان، میهمانان ویژه  خود را در 
خانه های بازسازی شده  قدیمی اسکان می دهند، گفت: نزدیک به 
200 خانه  قدیمی در حال بازسازی است که سبک جدیدی را وارد 

بخش گردشگری می کند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: آسفالت معابر فرعی و اصلی 
منطقه یک بر اساس اولویت در راستای بهبود سیما و منظر شهری در 
دستور کار قرار دارد. حمید عصارزادگان با اشاره به اینکه آسفالت معابر 
تاکنون ۶0 درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: آسفالت معابر فرعی 
منطقه با اعتبار 2میلیارد و ۵00 میلیون تومان تا انتهای ســال جاری 
به پایان می رسد. مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر 
پروژه های منطقه عنوان کرد: پروژه پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت 
به مســاحت ۳ هزار و ۳00 متر در خیابان طالقانی در دست اجراست.
عصارزادگان از پیشرفت ۴1 درصدی احداث این پروژه خبر داد و عنوان 
کرد: در صورت تکمیل عملیات آزادسازی این طرح، احداث پارکینگ 

اردیبهشت ظرف یک ماه آینده به پایان می رسد.

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۶۰ درصدی 
آسفالت معابر

مدیر منطقه 1۳شهرداری اصفهان  اظهار کرد: آزادسازی فاز دوم خیابان 
آزادگان در بلوار شهیدکاظمی، حدفاصل چهارراه کشاورزی تا خیابان 
قائمیه در دست اجراست. سیدرضا مبلغ با اشاره به اینکه آزادسازی این 
پروژه تاکنون 90درصد پیشرفت داشته است، عنوان کرد: اگر شهروندان 
برای اجرای این پروژه همکاری های الزم را با شهرداری اصفهان انجام 
دهند این پروژه به زودی تکمیل می شود. وی ادامه داد: در آینده نزدیک 
عملیات اجرایی فاز دوم خیابان آزادگان برای کاهش بارترافیکی منطقه 
آغاز می شــود. مبلغ با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه اضافه کرد:  
ساماندهی معابر فرعی شــهرک ولیعصر برای تردد روان شهروندان در 
دستور کار قرار دارد. وی افزود: ساماندهی معابر فرعی شهرک ولیعصر 

نیز با اعتبار یک میلیارد ریال تا پایان سال جاری به پایان می رسد.

پیشرفت ۹۰درصدی 
آزادسازی فاز دوم خیابان 

آزادگان

دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات خبرداد:

ثبت نام داوران جوان جشنواره فیلم 
کوتاه حسنات

دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با اشاره 
به اعام فراخوان داوران جوان هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات اصفهان اظهار داشت: شرایط ســنی برای حضور در این 
بخش 1۷ تا ۳0 سال اعام شده و ضروری است که متقاضیان این 

بخش ساکن شهر اصفهان باشند.
رســول صدرعاملــی تصریح کــرد: آخریــن مهلت ثبــت نام 
متقاضیان بــرای بخــش داوران جوان هفتمین جشــنواره ملی 
 فیلم کوتاه حســنات اصفهان ۳1 شــهریورماه 1۳9۶ اعام شده

 است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه کارگاه های نقد و بررسی هفتمین 
جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از پنج شــنبه هفته گذشته با 
نقد و بررســی فیلم »کله غازی« آغاز به کار کــرد، افزود: فریدون 
 خســروی به عنوان کارشــناس مجــری در ایــن برنامه حضور 
داشت. دبیر هفتمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
با تاکیــد بر اینکــه بخش کارگاه های نقد و بررســی جشــنواره 
ملی فیلم کوتاه حســنات با همکاری دفتر تخصصی ســینمای 
شــهرداری اصفهان برگزار می شــود، ابــراز داشــت: حضور در 
 این کاس هــا برای همه عاقه منــدان به عرصه ســینما رایگان 

است.

جشنواره

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: روزانه در شهر 
اصفهان حدود هزار تن پسماند شهری جمع آوری می شود که از این مقدار حدود 

۶0 درصد مواد آلی بوده و ۸0 درصد این پسماندها رطوبت دارند.
امیرحسین کمیلی در توصیف رطوبت افزود: رطوبت یعنی چیزی که قابلیت دارد 
به  صورت شیرابه از پسماند شهری خارج یا تبخیر شود که بخشی از آن در مراحل 
پردازش و فعالیت هایی که انجام می شــود در کارخانه تولید کود آلی و پردازش 

پسماند در مجاورت هوا قرار می گیرد و تبخیر می شود.
وی ادامه داد: بخشی از این رطوبت و شیرابه در ریجکت باقی می ماند و همراه با 

ضایعات دفع می شود و بخش دیگری از رطوبت در کود است.
وی درخصوص سرنوشت ماده آلی که تبخیر نمی شود، تصریح کرد: ماده آلی که 
تبخیر نمی شود، به  صورت شیرابه از خطوط و الین هایی که درون آنها ماده آلی 
ریخته شده، جاری می شود و در مجاورت هوا طی چند ماه، کود به بلوغ می رسد.

کمیلی عنوان کرد: این شــیرابه ها در الگون هایی جمع آوری می شود و در حال 
حاضر به روش تبخیری مدیریت می شوند؛ آن مقدار رطوبت و آبی که در منازل 
در سطل های زباله تولید می شود و در پســماندهای شهری موجود است، »آب 

زباله ها« هســتند که هنوز عنوان »شــیرابه« را نمی توان به آنها اطاق کرد؛ اما 
اگر به این آب زباله ها مواد سمی و خطرناک وارد شــود، تبدیل به شیرابه بسیار 

خطرناکی می شود.
وی با بیان اینکه این مواد سمی شــامل باتری های از کار افتاده و کوچکی است 
که عموما به سطل زباله انداخته می شود، خاطرنشان کرد: البته این اقدام بسیار 
خطرناک اســت چون در تولید این باتری ها فلزات ســنگین و مواد سمی به کار 

رفته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با توضیح اینکه در تولید 
ضایعات الکتریکی و الکترونیکی فلزات ســنگین و مواد سمی به کار رفته است، 
عنوان کرد: به  محض اینکه این قبیل مواد در زباله قرار گیرد، کم کم تجزیه می شود 
و مواد سمی و فلزات سنگین وارد پسماندها شده و آب زباله ها را تبدیل به شیرابه 
می کند که بسیار برای محیط زیســت مضر است و البته روشی برای مدیریت آن 

وجود ندارد.
وی با مطرح کردن این درخواست خود از شهروندان که برای کنترل شیرابه های 
خطرناک، به  هیچ  وجه مواد ســمی و خطرناک را وارد زباله های شهری نکنند، 

افزود: مواد آرایشی غیرقابل استفاده، داروها، پانسمان و تزریقات و مواد تیز و برنده 
را هم نباید وارد زباله کرد؛ شهروندان باید تفکیک از مبدأ را رعایت کنند به این 

معنا که مواد آلی را از مواد قابل بازیافت جدا کنند.
کمیلی منشأ مواد آلی را طبیعی دانســت و گفت: انواع میوه جات، سبزیجات و 
اضافه مانده های مواد غذایی اگر ماده خطرناکی وارد آنها نشود به  راحتی می تواند 
به طبیعت بازگردد. در فصل تابســتان این مواد آلی پرآب هستند و باید آبگیری 
شوند؛ به  عنوان  مثال برای ریختن  تفاله چای به سطل زباله، نباید قوری را همراه با 
چای درون سطل خالی کرد، بلکه اول باید در آب چکان خالی کرد تا تفاله ها بدون 
آب وارد سطل زباله شود. همچنین میوه هایی مثل هندوانه و خربزه را باید بدون 
آب در سطل بریزند. وی در پایان یادآور شد: اگر زباله ها آبگیری نشوند، بجز اینکه 
حجم زباله افزایش می یابد و بوی آن نیز بیشــتر می شود، خطرات شیرابه ها نیز 
افزایش می یابد و بی شک شهروندان اگر این مسائل را رعایت کنند این مشکات 
نیز حل می شود.مهم ترین برنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برای 
مدیریت شیرابه ها این است که مدیریت بخش آلی در هاضم های بی هوازی انجام 

شود تا از ماده آلی پسماند بتوانیم برق و کود مرغوب استحصال کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبرداد:

تولید برق از ماده آلی پسماند

قاب شهر

آیین افتتاح بوستان هنر آبشار 

ورود اولین کاروان حجاج به اصفهان
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امام هادی  علیه السالم :
مبادا حسد ورزی  كه اثرش در تو آشکار می شود و در دشمنت آشکار 

نمی شود.
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همه کارهایی که ما روزانه انجام می دهیم می توانند 
برایمان استرس زا باشند، اما همگی ما توانایی غلبه 
بر این احساسات منفی را داریم به شرط آنکه چند 

استراتژی ساده را در زندگی خود پیاده کنیم.
 استراحت

اســتراحت، مــی تواند شــامل گــوش دادن به 
موســیقی دلخواه، پیاده روی ، رفتــن به کالس 
یوگا، مدیتیشن، ماســاژ و یا انجام حرکاتی برای 

ریلکسیشن باشد.
 تعادل در رژیم غذایی

هیچ وعده غذایــی را از برنامــه روزانه تان حذف 
نکنید و از میان وعده های سالم و پر انرژی در بین 

وعده های اصلی استفاده کنید.
 محدود کردن نوشیدنی های کافئین دار

مصرف نوشــیدنی های کافئیــن دار مثل قهوه را 
کمتر کنید تا دچار اضطراب و ترس کمتری شوید.

 خواب کافی
زمانی که شما دچار استرس می شوید بدنتان نیاز 
به خواب و استراحت بیشتری دارد، در واقع کمبود 

خواب موجب اضطراب بیشتر می شود.
 ورزش روزانه

برای آنکه سالم باشید و احساس بهتری نسبت به 
خودتان داشته باشید باید روزانه حرکات ورزشی 

هوازی انجام دهید.
 نفس عمیق

به آرامی دم و بازدم عمیق داشــته باشید و تا ۱۰ 
شماره بشمارید و این کار را چند مرتبه انجام دهید.

 تالش در حد توان
به جای کمال گرایی و فشار بیشتر به خودتان، به 
آنچه توانســته اید تا امروز به دست آورید افتخار 

کنید و در حد توانایی خود تالش کنید.
 پذیرفتن شرایط

بپذیرید که شما نمی توانید همه شرایط زندگی را 
تحت کنترل خودتان در بیاورید.

 خندیدن
زمانی که شــما لبخند بزنید و شاد باشید، این کار 
برایتان تبدیل به یک عادت می شود که می تواند 

استرس زیادی را از شما دور کند.
 نگرش مثبت

تمام تالشــتان را بکنیــد که تفکــرات مثبت را 
جایگزین تفکرات منفی گذشته کنید.

 روابط اجتماعی
سعی کنید در گروه های اجتماعی بیشتری حضور 
داشته باشید تا بتوانید از کمک دوستان و یا افراد 

بیشتری برای غلبه بر استرس کمک بگیرید.

مهارت زندگی

استراتژی های موثر برای غلبه 
بر استرس های روزمره

یادداشت

 روشنایی های شهر
 من تقریبا مــی فهمم که نقاش هــا چه کاری ندا شاه نوری

انجام مــی دهند. کار ســینماگرها هــم برایم 
قابل فهم اســت. نویســندگی هم به نظرم کار پیچیده ای نیســت اما 
راســتش را بخواهید هیچ وقت نتوانســتم بفهمم که موســیقی دان ها 
چطور از هیچ، موســیقی می آفرینند. همیشــه دوســت داشتم بدانم 
یک موســیقی دان به کجای هســتی چنگ می زند و از دل سکوت به 
یک قطعه موســیقی می رســد. آهنگ ها چطور در ذهنش متولد می 
شوند و قطعه به قطعه پشت ســر هم جا می گیرند. قدرت آفرینی ذهن 
 آنها مبهوتم می کند. اینکه چطور دانه ســکوت می کارنــد و گل ترانه

 برمی دارند. به همین خاطر همیشه مقام اول خالقیت را به موسیقی دان ها 
می دهم و توی دلم ستایششان می کنم. خالقیت برای هر کس یک معنا 
می دهد؛ برای یک نفر تزیین کیک اســت، برای یک نفر دیگر استفاده از 
وسایل بی اســتفاده و حتما برای گروهی معنای ساخت یک بنا، قطعه یا 
وسیله ای نو و چشم نواز را می دهد. خالقیت مثل نور است. توی زندگی 
بعضی ها درخشان تر دیده می شود و در زندگی بعضی های دیگر مثل باریکه 
ضعیفی از روشنی است که از کنار پرده خانه ای به خیابان می تابد. همه جا 
 وجود دارد.  اگر به دیدن این تأل لوهای کوچک خالقیت عادت کنیم، آنوقت 
می توانیم دوستانمان را به رفتن در راهی تشویق کنیم که در آن استعداد 

دارند.
کودک خالق درون

بچگی ما پر از کارتون هایی درباره بچه های خالق بود. پســری که یک 
مداد جادویی داشت و مشکالتش را با نقاشی حل می کرد. مداد جادویی 
وسیله ای بود که ذهن خالق او را به یک چیز واقعی در دنیای بیرون تبدیل 
می کرد. پســربچه دیگری هم بود که مدام به دنبال ساخت وسیله های 
کوچک و بزرگ بــود و هربار که فکر تازه ای به ذهنش می رســید، یک 
المپ روی ســرش روشن می شــد. حاال ما به این کاری نداریم که چرا 
همه این سازنده ها و خوش فکرها پسر بودند، بحث اصلی این است که 
خالقیت حتما به کودکی آدم ربط پیدا می کند. به اینکه چقدر کنار باغچه 
مادربزرگش ِگل بازی کرده باشد یا اینکه چیزهایی را که آرزو می کرده را 
با چیزهایی که داشته، ساخته باشد. حتما به اسباب بازی و قصه هایی که 
شنیده ربط پیدا می کند. به اینکه وقتی اولین نقاشی عجیب و غریبش را 
کشیده یا اولین داستان بی سر و تهش را برای پدر و مادرش تعریف کرده، 
آنها چطور نگاهش کرده اند و َدم به َدمش داده اند یا شاید هم نداده اند. در 
وجود همه آدم های خالق، هنوز یک کودک کنجکاو شیطان هست که 

دنیا هر روز برایش نو  می شود.

باغ 
کاغذی

مجموعه فعاالن فرهنگی دفتر دوازدهم با عنوان»ایســتگاه               
اتوبوس! چگونه یک گروه را اداره کنیم؟« اثر» رامین تبرایی« 

منتشر شد.
با وجود تمام مزایایی که کار در گروه دارد، اما به خوبی می دانید 
که کار در گروه با مشکالتی روبه رو خواهد بود؛ وجود اعضا با 
تفاوت  های فردی و نامتجانس، انگیزه های متفاوت، ســطوح 
دانش و تخصص های گوناگون و... از جمله مواردی هســتند 
که می توانند گروه را با مشکالت و کار در آن را با کندی مواجه 
کنند. در نتیجه، حضور در گروه و کار با آن مستلزم برخورداری 

از مهارت هایی است که بتوان بر اساس آنها از تعارض های درون 
گروه دور ماند و کارها را مدیریت کرد. در این میان، مدیریت 
گروه به دلیل نقش حساسی که دارد، باید با برخی مهارت ها 
به منظور اداره گروه آشنا باشد. اگرچه برخورداری تام و تمام 
از این قبیل مهارت ها مستلزم شــرکت در کارگاه هایی است 
که بدین منظور تشکیل می شــوند، اما با این همه ما در این 
کتاب تالش کرده ایم تا به صورت مختصر برخی از مهم ترین 
موارد برای اداره مطلوب یک گروه را بــرای فعاالن فرهنگی 

ارائه دهیم.

ایستگاه اتوبوس! خالقیت 

رفتار عجیب جانوران که توضیح علمی و منطقی ندارد)4( 

دانستنی ها

نیمه تاریک وجود

معموال دشوارترین واژه ها در رابطه با رویدادی 
است که گمان می کنیم در آن به ما ظلم شده 
است. »منیت« ما مقاومت می کند و نمی خواهد 
آن جنبه ها را بپذیریم، زیرا در این صورت دیگر 
نمی توانیم ســایرین را برای مشکالت زندگی 

خود مقصر بدانیم.

 »نیمه تاریک وجود«
»دبی فورد«

حرف حساب
۴- کوسه ها چگونه مسیریابی می کنند؟

چیزهای زیادی در مورد کوســه ها وجود دارد که ما از 
آنها خبر نداریم. برای مثــال ما دقیقا نمی دانیم که این 
جانوران دریایی چگونه با وجود تاریک بودن اقیانوس ها، 
خالی بودن و فضای آبی آنها مسیر خود را پیدا می کنند. 
در واقع کوســه ها بی آنکه تالش زیادی داشته باشند 
هر کجا که بخواهند می روند و بعضی مواقع این ســفر 
هزاران مایل را در بر می گیرد بدون اینکه کوسه ها گم 
شوند. هنوز محققان نتوانسته اند دریابند که این گونه 
جانوری شگفت انگیز چگونه مسیر خود را در اقیانوس ها 
پیدا می کند. محققــان کالیفرنیایی بر ایــن باورند که 
 کوســه ها با اســتفاده از حس بویاییشــان مسیریابی

می کنند.
در این مطالعات گروهی از کوســه ها به محلی در ۱۰ 
کیلومتــری محل زندگی خود برده شــدند و ســپس 
توپ هایی پر شده از پارچه کتان در بینی آنها قرار داده 

شد و در کمال ناباوری دیده شده که کوسه ها در مسیر 
مخالف محل زندگی خود به حرکت درآمدند. کوسه هایی 
که در بینی آنها چیزی قرار داده نشده بود خیلی سریع 
مسیر درست را در پیش گرفته و به کمین گاه های خود 
بازگشتند، اما دیگر کوسه ها کامال بی هدف و خیلی آرام 
و کند حرکت کرده و به هر طرف ســرک می کشیدند. 
 این موضوع نشان می دهد که کوســه ها بو می کشند.

 بر اساس مطالعات انجام گرفته، هر چه به خشکی نزدیک 
تر شویم مولکول های شیمیایی بیشتری وجود دارد و 
کوسه ها این موضوع را حس کرده و هر جا که بخواهند 

می روند.
اما برخی دیگر بــر این باورند که ایــن رفتار عجیب در 
کوسه ها به دلیل مسدود شــدن حس بویایی آنها نبوده 
بلکه آنها به دلیل قــرار گرفتن پارچه هــای کتانی در 
بینی شان دچار وحشت و سردرگمی شده و در نتیجه به 

آن عکس العمل نشان داده اند.

جدول شماره 2232

افقی
۱- بخشی از مولد جریان الکتریکی که یکسو 

کننده جریان است - از هم پاشیده
 2- پاینده - نقاش فرانســوی تابلوی چشمه 

بی گناهان - بازگشت 
3-به طــور ناگهانی- قدیمی تــر - از الفبای 

یونانی 
4- مالزم - قبیله 

5- خمیدگی کاغذ - قمری- لغزنده 
6- هوو - تفاوت- سدی در جنوب کشور 

7- شــاخابه هایی از خلیج فارس - نام قدیم 
مدینه- حمله و هجوم 

8- مسافر ســرزمین عجایب - متخصص در 
کار های ساختمانی - ستون چوبی یا فلزی 

9- اهل هرات - پریشان و آشــفته - ضایعه 
دردناک در دهان 

۱۰- برای بیان نفرت به کار می رود - ایالتی در 
جنوب چین - دشمنان 

۱۱- از عالئــم نگارشــی - مجموعــه ای از 
نشانه های بیماری - همه چیز را جمع می بندد 
۱2- میوه گس - محله سیاهپوســت نشین 

نیویورک 
۱3- همسایه شیلی و برزیل- رشته باریک و 

دراز - شهری در استان تهران 
۱4- رواج- خزانه دار - سبک معماری رومی 

۱5-  بســیار مرمــوز و حیله گــر- اصــالح 
بی نظمی های دندان

عمودی 
۱- فلزی درخشان و ســمی -ریزه های کاه و 

علف - تیغه پروانه 
2- حیرت زده - تخمک - از الحان باربدی 

3- درنگ- عنوان جنگ هایی که پیامبر )ص( 
در آنها شرکت نداشت- شهری در ایتالیا  

4- ویتامین ب یک- نوعی چســب نجاری-
مرگ و میر جمعی 

5- گوشه ای در دستگاه شــور- از شهر های 
چین 

6- افیون -گرانبها و قیمتی - طرح گرافیکی 
7- کاروان - پایتخت کشــور زیمبابوه - زنان 

عرب  
8- جایز- سرمای شدید و سخت در زمستان 

- امیدواری 

9- اجازه رســمی برای ماندن در کشــوری 
خارجی بی رحم و سنگدل -سمت و سو 

۱۰- محل اســتراحت کوه نوردان در دامنه 
کوه - از آفات درختان میوه - گزارش

۱۱- شاگرد مغازه پشت سر 
۱2- زیاده گویی- آمــرزش - حاصل و نتیجه 

کار 
۱3- یکدنده - حقه باز - تدوین شده 

۱4- باور داشتن-آسایش - سوره 9۱ قرآن 
۱5- زمستان -رفتار همراه با ادب و اخالق- 
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افتتاح طوالنی ترین زیپ الین جهان در امارات
اگر به دنبال تفریحات مهیج هستید به زودی می توانید طوالنی ترین زیپ الین 
جهان را در رأس الخیمه امارات امتحان کنید. این زیپ الین که گفته می شود 
طول آن سه برابر برج خلیفه »بلندترین برج جهان« خواهد بود در ماه دسامبر 
در باالترین نقطه امارات ، کوه جیص ) Jebel Jais ( ، در رأس الخیمه افتتاح 
خواهد شد.کوه جیص ۱934 متر از سطح دریا باالتر است، اما هنوز مشخص 
نیست طول این زیپ الین دقیقا چقدر خواهد بود و تا زمان افتتاح رسمی آن 
مشخص نخواهد شد. چیزی که مشخص است این زیپ الین رکورد جهانی 
گینس را به نام خود ثبت می کند و عالوه بر طوالنی ترین زیپ الین با توجه 
به ارتفاعی که دارد می تواند مرتفع ترین زیپ الین جهان نیز لقب بگیرد. این 
زیپ الین شامل دو کابل می شود که این کابل ها به تنهایی هفت تن وزن دارند. 
وجود دو کابل کنار هم این امکان را می دهد تا خانواده ها یا دوستان دو نفری و 

همزمان از زیپ الین استفاده کنند و تجربه ای یکسان داشته باشند. 

زن آمریکایی باردار برای گرفتن عکس یادگاری دوران بارداری اش با حضور 
بیش از 2۰ هزار زنبور روی شکمش عکس گرفت.

این عکس با واکنش های متفاوتی در فضای مجازی روبه رو شد.
برخی از کاربران این کار را بسیار خطرناک و رفتار این مادر را خودخواهانه 

عنوان کردند و بعضی نیز آن را شگفت انگیز و باورنکردنی خواندند.
»امیلی مولر« 33 ساله اهل آکرون جنوبی اوهایو است و با در اختیار داشتن 

زنبور ملکه، زنبورهای دیگر را به سمت شکم خود کشانده است.
وی در این باره گفت:» هیچ کدام از زنبورها مرا  نیش نزده وبرعکس در حین 

عکاسی، من چند زنبور را به طور تصادفی له کردم. 
این زن که خود چندین سال اســت که زنبور داری می کند گفت هدفش 
از این کار نشان دادن اهمیت زنبورهای عسل که نماد مرگ و آغاز زندگی 

جدید هستند بوده است.

سلفی عجیب زن باردار با 20 هزار زنبور 

تصاویر روز

»هلسینکی« قلب تپنده فنالند
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