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 نماینده اصفهان، خواستار تالش جهادی برای جلوگیری 
از دست اندازی به حقابه کشاورزان شرق استان شد:

 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

صفحه4

سالن های سینمایی سیتی سنتر، اهالی هنر را دلگرم می کند

 »حق الناس«است

سود فوالد مبارکه از قرارداد 
احتمالی نیسان و ایران  خودرو 3

8
 وقوع بیش از 4 هزار تصادف 

در مناطق شهری اصفهان

وضعیت مالی هیئت کشتی استان 
اصفهان مناسب نیست

10

اصفهان کارت خود را بدون 
محدودیت زمانی شارژ کنید
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ادامه در صفحه 11

استاندار اصفهان:

 امحای کاالهای قاچاق
 نتایج خوبی برای مردم دارد

استاندار اصفهان در یک صد و ششمین جلســه کمیسیون برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اظهار کرد: اهمیت 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های 

دولت تدبیر و امید بر کسی پوشیده نیست...
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موج جدید گرانی در راه است؛

خـشم مـرغ!

4

8

وقتی بهداشت روان در صف آخر رسیدگی ها و پیشگیری ها قرار می گیرد؛

نیمه پنهان ما ...
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آمانو:ایرانبهتعهداتخوددربرجامعملمیکند
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه ایران به تعهدات خود طبق توافق 
هســته ای عمل می کند، گفت: ما به اجرای نقش خود مطابق با شروط تعیین شده در 
برجام ، براساس استانداردهای پادمانی آژانس به صورت عادالنه و بی طرف ادامه می دهیم.

بین الملل

کشیش آمریکایی: 

انتخاب ترامپ کار خدا بود!
یکی از رهبران مسیحی در آمریکا که دوست 16 ساله 
دونالد ترامپ بوده و از او به عنوان مشاور معنوی و مذهبی 
ترامپ یاد می شــود، گفت: رســیدن ترامپ به ریاست 

جمهوری کار خدا بود!
کشیش »پائوال وایت« که می توان از او به عنوان مشاور 
مذهبی ترامپ نام برد، اظهار کــرد: دفعات زیادی بوده 
که به چشــم خودش دیده ترامپ توبه می کند و اعتقاد 
دارد که خدا کاری کرد که ترامپ از همه رهبران دیگر از 
جمله باراک اوباما، رییس جمهور سابق آمریکا و هیالری 
کلینتون، رقیب سابق ترامپ در ریاست جمهوری باالتر 
قرار بگیرد. وایت 51 ســاله یک زن و رهبر کلیســای 
»سرنوشت جدید« اســت. روی آوردن تعداد زیادی از 
چهره های مشهور آمریکا از جمله مایکل جکسون، تایرا 
بنکس و حاال دونالد ترامپ به کلیسای او سبب شهرت 

فراوان وی شده است.

رییس امارات، آفتابی شد
رییس امارات بعد از یک ســفر خارجــی که مقصدش 
نامعلوم بود و بیش از دو ماه طول کشــید به کشورش 
بازگشــت.خلیفه بن زاید آل نهیان، رییس امارات )6۹ 
ساله( بعد از سفری به خارج از کشور به امارات برگشت.
این خبرگزاری مکانی را که بن زاید به آنجا سفر کرده بود، 
فاش نکرد و حتی تصاویری از بازگشت وی را منتشر نکرد.
رییس امارات ابتدای ژوئیه گذشــته بعد از گذشت یک 
هفته از حضور علنی اش در عید فطر کشور را ترک کرده 
بود. وی از زمانی که دچار سکته شد، هیچ گونه فعالیت 

رسمی علنی نداشته است.

آتش بس یکطرفه، ردشد
گروه مسلح مسلمانان میانمار، آتش بس یک ماهه اعالم 
کرده، اما دولت و ارتش میانمار این آتش بس را قبول نکرده و 
همچنان به مناطق مسلمان نشین این کشور حمله می کند. 
این گروه مسلح که خود را» ارتش نجات روهینگیا اراکان« 
)ارســا( می نامند در بیانیه ای در توئیتر اعالم کرد: ارسا، 
توقف موقت عملیات نظامی هجومــی را به مدت یک ماه 
از روز 10 سپتامبر تا ۹ اکتبر اعالم می کند.این گروه گفته 
است که هدف از این آتش بس، اجازه به فعاالن و امدادگران 
کمک های انسان دوستانه برای واکنش به این بحران انسانی 
در ایالت راخین است.دولت میانمار این گروه را تروریستی 

می داند و اعالم آتش بس از سوی آن را رد می کند.

سفر سرلشکر محمدحســین باقری، رییس ستاد مشترک 
ارتش ایران در نیمه ماه گذشته به آنکارا، به عنوان یک مسئول 
نظامی بلند پایه، نشانه واضحی برای تعمیق روابط بین ایران 

و ترکیه است.
 آیا ممکن است چنین تحولی در سیاست اردوغان، ترکیه را 
از ایاالت متحده دور کند؟ ترکیه ای که پس از پیروزی ترامپ 
برای بهبود روابط دو طرف اظهار امیدواری کرده بود. البته در 

آن زمان سیاست اردوغان نسبت به ایران سیاستی خصمانه 
بود.  در مقابل، ترکیه امیدوار بود که دولت آمریکا از حمایت 
کردهای سوریه که یکی از عوامل تهدید جغرافیای  این کشور 
هستند، دست بردارد ولی رویاهای اردوغان در این باره با اعالم 
حمایت ترامپ از شبه نظامیان کرد در سوریه، نقش بر آب شد.
 بنابراین، تباین واضحی بین آنکارا و واشــنگتن در این رابطه 
دیده می شود که تا کنون احتمالی برای تغییر آن نبوده است؛ 

همین مسئله آنکارا را متوجه روســیه و ایران و دوری از هم 
پیمان تاریخی اش در ناتو کرد.

 از سوی دیگر، ترکیه با ایران در خصوص تقویت تالش های 
نظامی در ســوریه و عراق توافق کرد و عالوه بر این، همکاری 
سه جانبه ای بین ترکیه، ایران و روسیه در مورد مسائل حیاتی 
صورت گرفت؛ به ویژه در مورد حمایت از مذاکرات آســتانه و 
کاوش مشترک نفت در دریای خزر و حمایت از قطر در نزاع آن 

با دولت های چهارگانه.
 گذشــته از این، انگیزه اصلی اردوغان بــرای برقراری روابط 
نزدیک با ایران و روســیه، مهار پیشــروی کردهای سوریه 
به سمت ترکیه اســت. هدف اردوغان در نهایت، ایجاد یک 
پیمان سریع است که استراتژی مشترکی در مورد کردهای 
 سوریه و عراق داشته باشد. از این رو، تهران و آنکارا به شدت از 
همه پرسی که بارزانی برای تشکیل حکومت مستقل کردی 

مطرح کرده است، انتقاد می کنند.
 شک و تردیدهای زیادی در مورد موفقیت اردوغان در تحقق 
هدفش از نزدیکی به روسیه و ایران وجود دارد و دلیل آن، روابط 
رقابتی بین ترکیه و این دو کشور در طول تاریخ است. همکاری 
با مسکو و تهران تنها ترس از پیشروی کردهای سوریه را نشان 
می دهد، اما تعمیق این همکاری اقتضا می کند که اردوغان 
یک بازنگری در سیاست منطقه ای جدید آنکارا در دشمنی 
با اعراب خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی داشته باشد؛ 

چرا که در نزاع همسایگان عرب، در کنار قطر ایستاده است.
 نزدیکی به ایران، ترکیه را وادار می کند که موضع بی طرفانه ای 
در برابر سیاست ایران در سوریه، عراق و بحرین و یمن اتخاذ 
کند. عالوه بر این، تالش های ترکیه برای نزدیکی به حکومت 
دمشق، روابط آن با هم پیمانانش در صف معارضان سوریه را بر 
هم می زند. شکی نیست که هر توافقی بین ترکیه و ایران، علیه 
استقالل کردها، نفوذ تهران در سوریه و عراق را مستحکم تر 
می کند و این دســتاورد مســتقیمی برای سیاست ایران در 

منطقه است. 
 ایران به خوبی می داند که نزدیکی آنکارا به تهران و مســکو، 

به معنای قبول نکردن سیاست ترامپ در مورد کردهاست.

یادداشت

دیپلماسی

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس تاکید کرد که ایران باید از ابزارهای دیپلماتیک 
خود برای برگزاری جلســه فوق العاده شــورای امنیت 
ســازمان ملل جهت محکومیت اقدام دولت میانمار در 
نسل کشی مسلمانان روهینگیا و پیشگیری از وخیم شدن 
اوضاع استفاده کند.علیرضا رحیمی با بیان اینکه موضع 
جمهوری اسالمی ایران در محکومیت کشتار مسلمانان 
میانمار خوب بوده است، گفت: در حال حاضر اقدامات 
ایران تنها در ســطح دیپلماتیک بوده اســت که انتظار 
می رود ایران پا را از اقدامات دیپلماتیک فراتر گذاشــته 
و برای انسجام و همگرایی در بین کشورهای تاثیرگذار 
جهت محکومیت و جلوگیری از نسل کشــی مسلمانان 
در میانمار ورود پیدا کنــد.وی رایزنی با دولت چین را از 
جمله اقدامات ایران برشمرد و افزود: ایران باید با استفاده 
از ابزارهای خود، شورای حقوق بشر سازمان ملل و حتی 
شورای امنیت را برای محکومیت این اقدامات و تشکیل 
جلســه فوق العاده مجاب کند، اقدامی که باید از طریق 
ورود کشورهای تاثیرگذار در شورای امنیت سازمان ملل 
انجام شود. متاسفانه کشورهای جهان اسالم با تاخیر به 

این موضوع وارد شدند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
اینکه اکثریت سیاسیون خصوصا اصولگرایان امروز مشی 
اعتدال را در پیش گرفته اند، گفت: گروه ها و جناح های 
سیاسی به این نتیجه رســیده اند که تنها راه موفقیت 
جامعه و عبور از مشکالت در پیش گرفتن خط اعتدال و 

گذر از افراط گرایی است.
فاطمه ذوالقدر افــزود: اصالح طلبــان و اصولگرایان از 
گذشــته اختالف نظراتی را با یکدیگر داشــته اند ولی 
اختالفات این گروه ها هیــچ گاه در چارچوب های کلی 
نظام نبوده و آنان در کلیات نظام و وحدت برای پیشرفت 
کشور هیچ اختالف نظری نداشــته اند.وی یادآور شد: 
اصالح طلب و اصولگرا مانند فرزندان یک خانواده هستند، 
ممکن است با هم اختالفاتی داشته باشند ولی در کلیات 
و حفظ نظام خانواده با هم وحــدت دارند و برای تحقق 

اهداف نظام تالش می کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشــان کرد: امروز 
اصالح طلبی و اصولگرایی نیــز فرزندان نظام جمهوری 
اسالمی ایران هســتند که اختالفاتی دارند ولی همواره 
برای پیشرفت و حفظ نظام تالش می کنند و در کلیات 

با هم اختالف ندارند. 

 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران از دیپلماسی برای کمک به 
مسلمانان میانمار استفاده کند

عضو فراکسیون امید مجلس:

 بسیاری از اصولگرایان، رویه 
اعتدال را در پیش گرفته اند

حسن بیگی:

کشورهای اسالمی کمک های 
خود را به میانمار قطع کنند

کواکبیان: 

 مراکز نظامی ایران
 ربطی به »برجام« ندارد

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
قطع کمک های مالی به دولت میانمار و استفاده از ابزارهای 
دیپلماتیک برای بســیج کردن جامعه جهانی در جهت 
سرکوب ارتش و اقلیت بودایی را از جمله اقدامات فوری 
جهت جلوگیری از نسل کشــی مسلمانان میانمار عنوان 
کرد. ابوالفضل حسن بیگی گفت: در میانمار نیز خانم »آنگ 
سان سوچی« مدتی در زندان بود که بعد با کمک آمریکا 
از زندان آزاد شد و به عنوان فردی انقالبی وارد قدرت شد، 
اما در نهایت با حمایت ارتــش میانمار و نیروهای بودایی 
این کشور جنگ خانمان سوز را علیه مسلمانان به پا کرد. 
این اقدامات امروز منتهی به وضعیت بسیار ناجوانمردانه و 
ضد حقوق بشر علیه مسلمانان میانمار شده است.وی در 
تحلیلی گفت: آمریکا امروز با پاک شــدن داعش از عراق 
و ســوریه خطر بزرگی را در منطقه برای خود احســاس 
می کند به همین دلیل به دنبال قدرت نمایی در کشورهای 
جنوب شرقی آسیا همچون میانمار است و برای این کار 
سیاست چماق و هویج را در پیش گرفته است تا در نهایت 
کشورهای این منطقه را تحت کنترل خود در بیاورد. انتظار 
می رود کشورهای اسالمی در وهله اول کمک های مالی 

خود را به میانمار قطع کنند .

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: طبق برجام، آمریکا 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی حقی برای بازدید از مراکز 
نظامی ایران ندارند.مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
درباره ادعای آمریکایی ها بــرای بازدید از مراکز نظامی 
ایران، گفت: تنها مرجع رسیدگی به برنامه هسته ای ایران 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است و حتی در برجام نیز 
چنین حقی برای آمریکایی ها و یا کشورهای طرف این 
قرارداد گنجانده نشده است. وی با تاکید بر اینکه مراکز 
نظامی ایران ربطی به برجام ندارد، افزود: طبق قراردادی 
که بین ایران و گروه 1+5 منعقد شده، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای عدم انحراف ایران از برنامه هســته ای 
خود اجازه بازدید از مراکز هسته ای کشورمان را دارد. وی 
تصریح کرد: مقامات آمریکایی با طرح ادعاهایی همچون 
بازدید از مراکز نظامی کشــورمان تالش دارند در روند 
اجرای برجام اختالل ایجاد کنند تا جمهوری اســالمی 
ایران از ثمرات این تفاهم نامه چند جانبه اســتفاده ای 
نبرد. نماینده مردم تهــران افزود: در برجام آمریکایی ها 
تنها طرف قرارداد با ایران نیستند و  اجازه بازدید از مراکز 

نظامی کشورمان را نمی دهیم.

علی حسینی، معاون امور بین الملل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش 
و پرورش در خصوص پلمب یک مدرسه ایرانی در کشور امارات اظهار کرد: 
رابطه سیاسی ما با امارات خوب نیست و بر همین اساس مشکالتی برای 
برخی مدارس به وجود آمده است و از سوی دولت این کشور، فشارهایی 
برای تعطیلی مدارس ایرانی وجود دارد که مشکالت مربوط به دو عمارت 
شارجه و ابوظبی است. وی افزود: اخیرا در عمارت شارجه، مجوز فعالیت 
یک مدرسه ایرانی تمدید نشده و بر همین اساس مدرسه پلمب شده است، 
وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور خارجه در تالش است تا 
مجوز فعالیت این مدرسه را تمدید کند و در ماه های آینده شاهد فعالیت 
آن باشیم. وی ادامه داد: مدرسه ایرانی که در شارجه فعالیت می کند و 
هم اکنون پلمب شده است، استیجاری بوده و یک مدرسه توسط ایران 
ساخته شده که هنوز به بهره برداری نرسیده است؛ ادعاهای دولت امارات 

مبنی بر ساخت و ساز در این مدرسه بدون مجوز صحت ندارد. 

 تازه ترین 
 اقدام ضدایرانی 

همسایه عربی 

یک کارشــناس ارشــد پادمان های نظارتی هســته ای گزارش برخی 
رسانه های غربی مبنی بر استخراج اورانیوم سومالی توسط گروه الشباب 
و فروش و انتقال آن به ایران را کذب محض خواند. »سیندی وسترگارد« 
کارشناس ارشد پادمان های حفاظتی هســته ای در موسسه آمریکایی 
استیمســون و عضو سابق اندیشکده شــورای روابط خارجی این کشور 
گزارش برخی رسانه های غربی را در خصوص نامه وزیر خارجه سومالی 
پیرامون استخراج اورانیوم توسط ستیزه جویان الشباب و انتقال آن به ایران 
را »کذب محض« خواند.هفته گذشته، تعدادی از رسانه های محافظه کار 
غرب از جمله »فاکس نیوز« شایعه ای کذب را مطرح کردند که طبق آن، 
وزیر خارجه سومالی در نامه ای خطاب به سفیر آمریکا به استخراج اورانیوم 
توسط گروه الشباب برای فروش و انتقال به ایران اشاره کرده و مدعی شد: 
»یک مقام دولت سومالی به سفیر آمریکا هشدار داد که گروه وابسته به 

القاعده اورانیوم را برای ارسال به ایران استخراج می کند!«

تکذیب شایعه استخراج و 
فروش اورانیوم سومالی 

به ایران

یادداشت

یاد آیت ا... بخیر
آیت ا... طالقانی:کسی که روی این صندلی های راحت نشست نمی تواند 

قانونی بنویسد که به درد روی زمین نشستگان بخورد.

در دیدار فرمانده نیروی دریایی سپاه با فرمانده کل ارتش 
مطرح شد:

 هم افزایی ارتش و سپاه 
در مسیر تحقق اقتدار دریایی

فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی طی دیداری بر لزوم هم افزایی ارتش و سپاه در مسیر تحقق 
اقتدار دریایی نیروهای مسلح تاکید کردند. بررسی راهکارهای ارتقای 
هم افزایی و تقویت همکاری های فی مابین در حوزه نیروی دریایی 
ارتش و سپاه، انتقال تجربیات، بهره مندی از دستاوردها و برکت افزایی 
در راستای تعامالت رزمی و دفاعی، ارتباط نخبگان و تالش در جهت 
نیل به اهداف ترسیم شده در مســیر تحقق اقتدار دریایی نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران از جمله محورهایی بود که در دیدار 
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش و سردار 
دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مورد گفت 

وگو و تبادل نظر قرار گرفت.

 وکیل وزارت خارجه
 از ظریف قالبی شکایت کرد

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: وکیل وزارت خارجه از ظریف 
قالبی شکایت کرد. سردار احمد علی گودرزی، فرمانده انتظامی استان 
فارس گفت: پس از دریافت اخبــاری مبنی بر ایجاد دفتر مهاجرتی 
صوری در یکی از نقاط شهر شیراز و کالهبرداری از این طریق، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت 
و پس از تحقیقات گسترده و انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی، متهم 
به همراه همدستش در یک عملیات غافلگیرانه شناسایی و دستگیر 
شدند. گودرزی افزود: متهم با تاسیس دفتر مهاجرتی صوری در یکی 
از نقاط مرفه شهر شــیراز خود را نماینده وزارت امور خارجه معرفی 
کرده و از این طریق مبلغ یک میلیارد و ۸00 میلیون ریال از اشخاص 

متقاضی سفر به اروپا و آمریکا کالهبرداری کرده است.

سانحه برای یک بالگرد در اصفهان
یک مقام آگاه نظامی گفت: بالگرد ســانحه دیده در منطقه نصرآباد 
اصفهان، در اختیار ارتش نبوده اســت. وی گفت: این بالگرد ساعت 
20 و 15 دقیقه یکشنبه شب  پس از  یک ساعت و نیم  پرواز موفق، به 
هنگام فرود دچار نقص فنی شده و با فرود اضطراری سنگین، بالگرد 
آسیب دیده و هر دو خلبان زنده و سالم هستند. این بالگرد در منطقه 
عملیاتی نصرآباد 75 کیلومتری اصفهان دچار سانحه شد.این منبع 
آگاه گفت: این بالگرد متعلق به شرکت هواپیما سازی ایران بوده و هر 
دو خلبان آن هم، متعلق به این شرکت هستند.به گفته این منبع آگاه 
بالگرد، در ماموریت آزمایشی و آموزشی، دید در شب بوده  که دچار 

سانحه شد.

 قائم مقام وزیر خارجه سوریه
 از ایران تقدیر کرد

فیصل مقداد، قائم مقام وزیر خارجه سوریه از محور مقاومت، حزب ا...، 
ایران و روسیه در جنگ با تروریســت ها تقدیر و تشکر کرد. فیصل 
مقداد در گفت وگو با شبکه المیادین، گفت: از محور مقاومت، حزب ا... 
و هم پیمانان  خود در ایران و روسیه و همه کســانی که در جنگ با 
تروریست ها از ما حمایت کردند تقدیر و تشکر می کنم. وی در ادامه 
با اشاره به اینکه جنگ دیرالزور آخرین جنگ بزرگ است و مناطق 
باقی مانده همه جزئی هستند، گفت: آزادی کامل دیرالزور دستاوردی 

برای ائتالف سوریه، مقاومت، ایران و روسیه است.

وزیرخارجه پاکستان در تهران
خواجه محمد آصف، وزیر خارجه پاکســتان که بــه منظور انجام 
سفری یک روزه، روز گذشته به تهران آمد، در بدو ورود با محمدجواد 
ظریف همتای ایرانی خود دیدار کــرد. او در این دیدار با محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه به گفت وگو درباره روابط دوجانبه و تحوالت 
منطقه ای و بین المللی پرداخت. وزیر خارجه پاکستان همچنین  با 
حسن روحانی، رییس جمهور و نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس 

جمهور نیز دیدار کرد.

عکس نوشت

چرا اردوغان به فکر ائتالف با تهران و مسکو افتاد؟

پشتپردهیکچرخش

تحول سریع در سیاســت منطقه ای ترکیه و تبدیل شدن دشــمنان تاریخی دیروز آن، یعنی روسیه و ایران به 
نزدیک ترین هم پیمانان امروز، منطقه و شبکه روابط بین المللی را در معرض تحوالت ریشه ای قرار می دهد.

کافه سیاست

برجاماحزابپارلمان

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در نشست 
خبری با خبرنگاران در پاســخ به این سوال که شنیده شده 
آمریکا از برجام خارج شده اســت، ایران چه درکی از برجام 
بدون آمریکا دارد، گفت: همه اینها حدس و گمان اســت و 
باید صبر کرد و در نهایت تصمیمات را هیئت عالی نظارت بر 

برجام می گیرد.
وی با بیان اینکه ســناریوهایی الزم دیده شده و آنچه الزم 
باشد، اقدام می شود، ادامه داد: هیئت عالی نظارت تصمیمات 
را درمورد برجام می گیرد و در ایــن زمینه پیش بینی های 

الزم صورت گرفته است.
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی موفقیت برجام را منوط به 
رعایت تمامی تعهدات از ســوی تمامی کشــورهای متعهد 
دانســت و گفت: در صورتی که کشــوری از اجرای تعهدات 
خود کوتاهی کند و به هر دلیلی انجام ندهد باید تاوان و بهای 
ســنگین عدم اجرای تعهدات خود را پرداخت کند، حال هر 

کشوری باشد.
قاسمی یادآور شد: همانگونه که قبال بیان شده است ایران آغاز 
کننده نقض برجام نخواهد بود و البته در مقابل نقض برجام 

توسط هر کشور دیگر عکس العمل های الزم را خواهد داشت 
و نقض برجام توسط دیگران را تحمل نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: برجام مکانیــزم و موضوعیت خود را دارد و 
تمام تعهدات دو طرف در برجام دیده شــده است و هرگونه 
اقدامی که مغایر با محتوا، نقض و یا بدعهدی برجام باشــد، 
موضوع را در هیئت نظارت بر برجــام پیگیری خواهیم کرد 
و این هیئت و مجموعه کشــور برای تمامی شرایط و تمامی 
اتفاقاتی که می تواند اتفاق بیفتد برنامــه ها و تدابیر الزم را 
اندیشیده و در صورتی که بخواهد چنین فرضیه هایی بیفتد 

با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه: 

نقض کننده برجام، تاوان سنگینی پس می دهد

بدین وسیله از کلیه صاحبان شرکت تیبا سنگ تخت کوه سهامی 
 خاص دعوت میگــردد در جلســه مجمع عمومی عــادی بطور

فوق العاده که در تاریخ ۹6/7/3 ساعت 4 بعدازظهر در محل اصفهان 
شهرستان میمه خیابان هاتف کوچه توکل برگزار میگردد حضور 

به هم رسانید.
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران، بازرسان

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطور
فوقالعادهشرکتتیباسنگتختکوهسهامیخاص
بهشمارهثبت326وشناسهملی14003541091

هیاتمدیره
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دیدگاه

کافه اقتصاد

آغاز کاشت مکانیزه زعفران در چادگان
رییس اداره ترویج جهاد کشاورزی چادگان گفت: برای اولین بار در استان اصفهان  
زعفران به صورت مکانیزه در شهرستان چادگان کاشــت شده که مقدار تولید این 

محصول در هر هکتار بین 4تا5 کیلوگرم است.

انتقال شش پرواز فرودگاه امام)ره( 
به فرودگاه شهید بهشتی

به دلیل بســته شــدن باند فــرودگاه حضــرت امام 
خمینی)ره(، شــش پرواز این فــرودگاه در بامداد روز 
گذشته به سمت فرودگاه شهید بهشتی هدایت شدند.

پروازهای شرکت های آگین درمسیر  آتن به فرودگاه 
امام)ره(، اطلس در مسیر استانبول به فرودگاه امام)ره(، 
قطر در مسیر دوحه به فرودگاه امام)ره(، اتحاد در مسیر 
ابوظبی به فرودگاه امام)ره(، ترکیش در مسیر استانبول 
به فرودگاه امام)ره(، آتا در مسیر استانبول به فرودگاه 
امام)ره(، به فرودگاه اصفهان دایورت شد و در فرودگاه 

بین المللی شهیدبهشتی اصفهان به زمین نشستند.
پس از رفع مشــکل در باند فرودگاه امام خمینی)ره( 
تاکنون پروازهای آتا، ترکیش، اتحاد و اطلس، فرودگاه 
شــهید بهشــتی را به ســمت فرودگاه امام)ره( ترک 

نموده اند.

تنها 5 درصد بازار نوشت افزار 
داخلی است

رییس اتحادیه نوشت افزار و لوازم مهندسی کشورگفت: 
۹5 درصد اقالم نوشــت افزار وارداتی هســتند و تنها 
 5 درصد تولید داخــل جوابگوی نیــاز دانش آموزان

 است. 
از ســوی دیگر انجمن تولیدکنندگان لوازم التحریر و 
نوشت افزار نیز این موضوع را تایید و به وارداتی اشاره 
کرد که می توانست با اتخاذ راهکارهای ساده، متوقف و 

از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
با این وجود سال هاست از این موضوع می گذرد و هیچ 
رخداد تازه ای در حوزه نوشــت افزار رخ نداده اســت. 
مسئوالن دولتی در این باره می گویند: سرمایه گذار در 
حوزه لوازم التحریر بسیار کم اســت و از آنجا که چین 
توانسته بازار داخلی را از آن خود کند، سرمایه گذاران 

برای حضور در بخش یادشده اقدام نمی کنند.
به اعتقاد فعاالن این عرصه، کشور در تولید لوازم التحریر 
پتانســیل و ظرفیت های مناســبی دارد؛ بدین جهت 
امیدواریم ســرمایه گذاران در این بخــش ورود پیدا 
کنند. عالوه بــر این لوازم التحریرهایی که در کشــور 
تولید می شود در مقایســه با برندهای خارجی کیفیت 
بسیار باالتری دارد؛ اما با وجود کارخانه های متعدد در 
بخش هایی چون دفترچه، این بخش پتانســیل باالیی 

برای سرمایه گذاری دارد.

استان اصفهان تنها صادر کننده آالیش خوراکی طیور در کشور است.
مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان  با اشــاره به اینکه ساالنه بیش از 
65هزار تن آالیش خوراکی مرغ بــه ارزش 3 و نیم میلیون دالر از این 
استان صادر می شود،گفت:اصفهان با دو کارخانه فرآوری آالیش مرغ 
شامل دل و جگر و سنگدان، تنها صادرکننده این محصول به خارج از 

کشور است.
شهرام موحدی افزود: کارآفرینان استان از چند سال گذشته موفق شدند 

محصول دور ریز را به محصولی ارزشمند تبدیل کنند.
وی با بیان اینکه اداره کل دامپزشــکی اســتان با صادرات محصوالت 
دامی به دنبال کاهش وابستگی به نفت اســت، گفت: تاکنون 21 نوع 
فرآورده دامی به ارزش 5 میلیون دالر، از این اســتان به 17 کشور دنیا 

صادر شده است.

اصفهان؛ تنها صادرکننده 
آالیش مرغ کشور 

سکه تمام بهار آزادی
12،400،000 ریال)طرح جدید(

6،650،000 ریالنیم سکه

۳,760,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،257،440 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقــه اصفهان گفت: 
مصرف سوخت بنزین در اســتان اصفهان تا پایان مرداد امسال با رشد 
5/۸5درصدی نسبت به سال گذشته، به بیش از ۸۸3 میلیون و 25۸هزار 
لیتر رسید. حسین صادقیان با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز در مدت 
مذکور در استان ۸/6۹درصد افزایش یافته و به یک میلیارد و 53 میلیون 
و 2۰1 هزار و 5۰۰ لیتر رسیده است، اظهار داشت: میزان مصرف گازوئیل 
مصرفی طی پنج ماه نخست سال گذشته ۹6۸ میلیون و ۹۸5هزار لیتر 
بود. وی  گفت: میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره در پنج ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 41/56و 3۰/27درصد 
کاهش یافت. صادقیان اضافه کرد: مصرف نفت ســفید در این مدت در 
استان اصفهان به 3 میلیون و ۹۹۹ هزار و 5۰۰ لیتر و مصرف نفت کوره 

)مازوت( به 11 میلیون و 5۰3 هزار لیتر کاهش یافت.

رشد 5/8درصدی مصرف 
بنزین اصفهانی ها

کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: دست اندازی 
به حقابه کشاورزان حق الناس است و باید برای واگذاری آب 

پاییزه به کشاورزان به صورت جدی و جهادی تالش کرد.
حسن کامران دستجردی در گفت وگویی، با اشاره به اینکه 
آثار خشکسالی و نداری شرق اصفهان باید به نگاه مسئوالن 
کشوری برسد، گفت: رفت و آمد مسئوالن کشوری در شرق 
اصفهان با هدف شــناخت مسائل شــرق انجام می شود و 
می تواند تاثیر بسزایی در تصمیمات جدید مدیران کشوری 

در توسعه و پیشرفت مناطق محروم بگذارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: مدیران کشوری، 
اصفهان را برخــوردار می داننــد؛ در صورتی که همه جای 
اصفهان در چهارباغ خالصه نمی شود و مناطق شرق آن با 

محرومیت ها دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: زمینه های گردشــگری در شرق اصفهان بسیار 
زیاد بوده و مسئوالن با همکاری مردم باید در این زمینه گام 
های جدیدی را بردارند تا بتوان به نحو احسن از این پتانسیل 

استفاده کرد.
کامران با اشــاره به واگذاری وام از صندوق توسعه تصریح 
کرد: جوانان مناطق محروم با راه اندازی تعاونی چند منظوره 
می توانند از وام های ارزان قیمت اســتفاده کنند و در این 
رابطه می توان از ســند محل نیز برای دریافت وام استفاده 

کرد.

وی با بیان اینکه به فصل پاییز و زمان آبدهی برای کشاورزان 
نزدیک می شــویم، گفت: دســتبرد به حقابه کشــاورزان 
حق الناس است و باید برای واگذاری آب پاییزه به کشاورزان 
تالش کرد. نماینــده مردم اصفهــان در مجلس، در بخش 
دیگر ایــن گفت وگو، با مــروری بر طرح هــای نیمه تمام 
شــهر ورزنه خاطرنشــان کرد: با ابالغ وزارت بهداشت، به 
زودی با اختصاص یک و نیــم میلیارد تومان اعتبار، مراحل 
تکمیل بیمارستان 32 تختخوابی شهر ورزنه آغاز می شود 
و همچنین تدابیری برای استخر شــنای این شهر مدنظر 

خواهد بود.

عضو صنف کشاورزی استان اصفهان گفت: مرحله دوم 
طرح ســاماندهی زاینده رود با مشکل جدی نبود اعتبار 
روبه روست 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 کشاورزان 
شرق 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 صنف، اطالع نادرستی 

به کشاورز ندهند. 
رییس هیئت مدیــره نظام صنفی شهرســتان 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 اشاره 
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 شــرق اصفهان هدایت کرد. وی از 
مشکل ســاماندهی رودخانه و نبود اعتبار سخن گفت و 
عنوان کرد: یک ریال اعتبار، توسط مسئوالن کشوری به 
ساماندهی رودخانه اختصاص نیافته و این در حالی است 

که ساماندهی رودخانه باید جزو اولویت های وزارت نیرو 
قرار گیرد.

رییس هیئــت مدیره نظام صنفی شهرســتان اصفهان 
از عدم اجرای کامل ســند ۹ ماده ای شــورای عالی آب 
در خصــوص زاینده رود خبــر داد و تصریح کرد: برخی 
مسئوالن در حالی از اجرای 7۰ درصدی مصوبه ۹ ماده ای 
سخن می گویند که هنوز از بارگزاری جدید جلوگیری 
نشــده و طرح بن-بروجن هنوز به قوت خود باقی است؛ 
این درحالی است که گزارش صنف چیزی غیر از اجرای 

7۰ درصدی مصوبات می گوید.

ريیس هیئت مديره نظام صنفی شهرستان اصفهان تاکید کرد:

اجرای مصوبات ۹ ماده ای زاینده رود انتظار به حق کشاورزان منطقه

پارلمان

نماينده اصفهان، خواستار تالش جهادی برای جلوگیری از دست اندازی به حقابه کشاورزان شرق استان شد:

 »حق الناس« است

کشاورزی

تمرکز دولت بر صادرات محصوالت 
کشاورزی

رییس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش شهرستان اصفهان، با 
اشــاره به روند نزولی قیمت پیاز در اصفهان گفــت: دولت و جهاد 
کشاورزی باید برای نجات کشــاورزی از نابودی، تمرکز خود را به 

یافتن بازار جهانی و صادرات معطوف کند.
نوروزعلی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان، 
درخصوص وضعیت بــازار پیاز اظهــار کرد: دو مــاه پیش درپی 
ناهماهنگی ایجاد شده در بازار عرضه و تقاضا و کشت ناکافی پیاز به 

علت کمبود آب، این محصول گران شد.
 وی افزود: همچنین بی نظمی و توجه نکردن به بسته بندی مناسب 
و صادرات آن، از دیگر علت های نوسان قیمت پیاز در بازار بوده است، 
اما در آن زمان اصفهان با وارد کردن این محصول به بازار، به تعادل 
قیمت آن کمک کرد. رییس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش 
شهرستان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در اصفهان، با کاهش 
قیمت پیاز روبه رو هستیم و افزایش قیمت نداشتیم، ادامه داد: باید 

در زمینه کشت برنامه ریزی داشت و به صورت منظم عمل کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت پیاز در میدان میوه و 
تره بار از۸۰۰ تا 12۰۰ تومان متغیر اســت، اما مغازه دار با افزودن 
3۰درصد به قیمت این محصول، پیاز تبریزی را 15۰۰ و پیاز زرد را 

یک هزار تومان در بازار عرضه می کند.

بازار

قیمت انواع گوشی موبایل

 SAMSUNG سامسونگ
Galaxy Grand Prime

 4,580,000
ریال

 4,600,000
ریال

 Huawei P8 Lite هوآوی
Dual SIM 16GB 5.0 inch

 4,890,000
ریال

 5,160,000
ریال

 LG G5 SE H845 ال جی
Dual SIM 32Gb 5.3inch

 14,990,000
ریال

 15,000,000
ریال

ایران خودرو با نیسان موتور، قرارداد همکاری منعقد می کند و 
این قرارداد می تواند منجر به حمایت از بازار فوالد داخلی شود.

ایران خودرو به عنوان یکی از اصلی ترین خودروســازان ایران، 
در حال مذاکره با نیسان موتور در زمینه ماشین هایی با قیمت 

پایین در کشور است.
این همکاری نه تنها به تقویت بخــش خودروی داخلی کمک 

خواهد کرد بلکه سبب تقویت بخش فوالد ایران به ویژه در مقاطع 
تخت نیز خواهد شد. به گفته مدیرعامل ایران خودرو، انتظار می 

رود این قرارداد در ماه مارس 2۰1۸ به امضا برسد.
این توافقنامه، تولید خودروهای داتسون با قیمت مناسب را در 
ایران به ارمغان می آورد؛ ایران خودرو نیز اجازه خروج برخی مدل 
های قدیمی خود را صادر کرده و آنهــا را از رده خارج می کند. 

صنعت خودرو در ایران بزرگ ترین صنعت غیرنفتی کشور بوده 
که تولید ناخالص داخلی آن 1۰درصد است.

ایران قصد دارد با شــرکت های ژاپنی در زمینــه به روزآوری 
تکنولوژی و فناوری ها همکاری کند و پیش از این سعی داشت 

با هوندا، تویوتا و میتسوبیشی همکاری کند.
با این اقدام، صنعت فوالد داخلی کشور از توسعه بخش خودرویی 
بی بهره نمی ماند؛ چون بخشی از مواد اولیه برای تولید خودروی 

داتسون به صورت محلی، عرضه و تامین می شود.

انتظار می رود شــرکت فوالد مبارکه، به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننده مقاطع تخت کشور، از این قرارداد بیشترین سود 
را ببرد. به طور ویژه فوالد مبارکه در 4 ماهه اول ســال ۹6 بالغ 
بر 64درصد صادرات خود را کاهش داده و بر تامین نیاز داخلی 
تمرکز کرده است. مصرف داخلی مقاطع تخت در ایران در مدت 
مشابه 4 ماهه، 4/3میلیون تن بود که حدود 24 درصد، بیشتر از 
4 ماهه اول سال ۹5 بوده و تولید نیز 14درصد رشد داشته و به 

3/7میلیون تن رسیده است.

سود فوالد مبارکه از قرارداد احتمالی نیسان و ایران  خودرو

کارشناسان معتقدند نوسانات قیمت  زاينده رود
مرغ در بازار، ناشی از عدم برنامه ریزی 
و مدیریت صحیح است. این در حالی اســت که این روزها 
شاهد نوسان شدید قیمت مرغ در بازار هستیم؛ به گونه ای 
که قیمت این کاال در هر ساعت از شبانه روز دستخوش تغییر 
شده و ثبات چشمگیری نداشته اســت. بدون شک یکی از 
عوامل نوسان قیمت مرغ، نظارت نادرست سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بر بازار مرغ خواهد بود. 

نوسان قیمت مرغ اگر چه این روزها بیشتر به دلیل گرمی هوا 
و کاهش جوجه ریزی مطرح می شد، اما شاید بتوان ریشه 
آن را در تصمیمات بزرگ کشوری جست وجو کرد؛ چرا که 
بر اساس دســتورالعملی که وزیر قبلی صنعت درباره حذف 
اختصاص ارز مبادله ای به واردات کنجاله ســویا و دریافت 
مابه التفاوت 1۰درصدی برای واردات این محصول در آخرین 

روزهای کاری ارائه داد، قیمت مرغ گران تر خواهد شد.
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی می گوید: وزیر 

قبلــی وزارت صنعت در آخرین روزهــای کاری خود، طی 
نامه ای دستور لغو ارز مبادله ای 255 کاال را صادر کرده است 

که در میان آنها کنجاله های سویا نیز قرار دارند.
محمد یوســفی اظهار می کند: درحالی که ارز واردات دانه 
سویا حذف نشده، برای واردات کنجاله سویا ) خوراک طیور( 
1۰درصد ما به التفاوت عالوه بــر عدم اختصاص ارز در نظر 
گرفته  شده است. اگر قرار باشــد ما به التفاوت برای واردات 
این محصول در نظر گرفته شود و ارز مبادله ای نیز اختصاص 
نیابد، قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ 35۰ تا 4۰۰ 

تومان افزایش می یابد.
وی با بیان اینکــه در شــرایط فعلی قــدرت خرید مردم 
کاهش یافته و توانایی خرید به نرخ فعلی را ندارند؛ همچنین 
در صورت افزایش قیمت مرغ، تقاضا برای آن کاهش یافته 
و از طرفی قدرت رقابت پذیری خود را در سطح صادراتی از 
دســت می دهد ادامه داد: در حال حاضر برزیل و ترکیه به 
تولید خود در این بخش یارانه اختصاص می دهند ولی ما به 
دنبال افزایش هزینه های تولید هســتیم که این امر ما را از 

بازار رقابتی به طور کامل خارج می کند.
یوســفی افزود: در این شــرایط کنجاله ســویای مصرفی 
مرغــداران به صورت انحصــاری در اختیــار کارخانه های 
روغن کشــی قرار می گیرد که این امر رانتی برای صنایع یا 
واردکننده دانــه ایجاد می کند. وزارت جهاد کشــاورزی و 
اتحادیه مرغ گوشــتی به شــدت مخالف این دستور العمل 
هستند؛ به این دلیل شــریعتمداری، دستور نعمت زاده در 
بخش کنجاله ها را فعال متوقف کرده است تا بیشتر بررسی 
شــود. می توان چنین عنوان کرد که نوسان قیمت مرغ اگر 
چه به ظاهر مصرف کننــده را تهدید می کنــد اما در اصل 
اولین تاثیــر و تهدید را بر بدنه تولیدکننده خواهد داشــت 
و اگر تصمیم جدی برای ثبــات در ایجاد قیمت این کاالی 
اساسی سفره های مردم صورت نگیرد به طور حتم بیشترین 
آسیب را واحد تولیدی به دوش خواهد کشید که تحمل این 
بار در بیشــتر مواقع به تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی  

می انجامد.

موج جديد گرانی در راه است؛

خشم مرغ!

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد بر اینکه دالالن 
با افزایش چند برابری نرخ گوشت، تعادل بازار گوشت را برهم 
می زنند، گفت: افزایش قیمت سرســام آور لبنیات و گوشت 
به طور مستقیم اجحاف در حق مصرف کننده و دامداران است.

 سیدناصرموسوی الرگانی درباره گرانی گوشت و لبنیات در بازار 
کشور، اظهار داشت: مردم از گرانی گوشت و لبنیات آزرده خاطر 
هستند؛ بنابراین دولت دوازدهم باید برای ثبات بازار گوشت و 
لبنیات، دست دالالن و واسطه ها را از سفره غذایی شهروندان 

قطع کند.
وی تصریح کرد: پیش خرید دام توســط دالالن، عاملی برای 

گرانی گوشت است و اگر نرخ نهاده های خوراک دام را بررسی 
کنیم، به سادگی مشاهده می کنیم که بازار گوشت و لبنیات 

درگیر دالالن و نرخ باالی نهاده های دامی است.
موســوی الرگانی افزود: دامداران برای جبران اقساط بانکی 
مجبورند دام را با بهای ناچیز به واسطه ها بفروشند؛ در مقابل 
دالالن نیز با افزایــش چند برابری نرخ گوشــت، تعادل بازار 
گوشت را برهم می زنند. وی ادامه داد: افزایش قیمت سرسام آور 
لبنیات و گوشت به طور مستقیم اجحاف در حق مصرف کننده 

و دامداران است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس با بیان اینکه دولت دوازدهم 

باید نظارت جامع بر فــروش محصوالت لبنــی و پروتئینی 
اعمال کند، تصریح کرد: آرامش بازار گوشــت نیازمند اتصال 

مصرف کننده به طور مستقیم بر بازار تولید اولیه است.
وی افزود: فروشندگان خرد، هیچ نقشی در گرانی بازار گوشت 
ندارند، زیرا زمانی که زنجیره و چرخه تولید گوشت در دست 
واسطه ها قرار داشته باشد، مشخص است که گوشت با افزایش 

چند برابری از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد.
موسوی الرگانی با بیان اینکه صدای مردم از گرانی لبنیات و 
گوشت بلند است، گفت: سود گرانی لبنیات و گوشت به جیب 
دامداران نمی رود؛ در حالی که شیر با نرخ مصوب از دامداران در 
شرایطی خریداری می شود که برای دامداران صرفه اقتصادی 
ندارد و از سوی دیگر مصرف کننده نیز  باید با افزایش تصاعدی 

بهای شیر را پرداخت کند.

نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرد:

سود گرانی گوشت و لبنیات در جیب دالالن
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نمایشگاه

کافه خبر

 کتابخانه مرکزی
میزبان مستند پول و فحشاست

پنجاهمین کافه نقد کمیته تخصصی رســانه سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان که با نام »پاتوق 
رسانه ای اصفهان« شناخته می شود، امروز برگزار می شود 

و به اکران مستندی تکان دهنده می پردازد.
کافه نقد امروز به رونمایی و اکران اختصاصی مســتند 
تکان دهنده »پول و فحشا« به کارگردانی مهدی نقویان 
می پــردازد و میهمان ایــن هفته این برنامــه نیز خود 
نقویان خواهد بود تا با حضور این کارگردان، به تحلیل 

جامعه شناختی مستند پرداخته شود.
رده ســنی ایــن مســتند، بزرگســال اســت و از 
شــرکت کنندگان در این برنامه تقاضا شــده از همراه 
آوردن افراد زیر 18 ســال با خود اجتنــاب کنند. کافه 
نقد امروز ساعت 16:30 در کتابخانه مرکزی شهرداری 

اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار می شود.

همزمان با روز ملی سینما؛

 نظاره گر فیلم های سینما 
به صورت نیم بها باشید

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان، درباره اجرای 
طرح نیم بها شدن بلیت سینماها در این ایام گفت: طبق 
آخرین تصمیم گیری ها ازســوی انجمن سینماداران 
کشــور، اجرای طرح از 3 هفته تنها به یک هفته تغییر 
کرده و نحوه اجــرای آن نیــز به تصمیمــات انجمن 

سینماداران هر استان و هر سینما محول شده است.
حسینی افزود: این طرح که از 1۹شهریور  شروع شده، تا 
فردا در اصفهان اجرا می شود و فردا درخصوص ادامه یا 

توقف اجرای آن تصمیم گیری می شود. 
او اجرای تمامی سینماهای اصفهان را مشمول این طرح 
دانست و عنوان کرد: همه ســینماها اعم از خصوصی و 

غیرخصوصی در این طرح مشارکت 
دارند. مدیر فرهنگی و امور کتابخانه های سازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان، ضمن تبریک به مناسبت عید غدیر اظهار 
کرد: با توجه بــه اهمیت و ضرورت امــر ازدواج در جامعه و 
تشــکیل خانواده های پایدار، خانه جوان ســازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان در نظر دارد با اجرای دوره ای 
جامع با نام »یک عاشقانه آرام«، به تسهیل هرچه بهتر اجرا 

شدن این مهم اقدام کند. 
در این دوره سعی شده اســت تا تمامی نواقص برطرف شود 
و با برگزاری بهینه این دوره، اثرگذاری حداکثری در شــهر 

اصفهان رقم بخورد.

محمدمهدی کریمی افزود: برای تدویــن کلیات و جزئیات 
دوره، عالوه بر بهره گیری از اســناد باالدستی از جمله سند 
چشم انداز، از نظرات کارشناسان و متخصصین حوزه ازدواج و 
خانواده نیز استفاده شایانی شده است؛ از طرف دیگر شورای 
اندیشه ورز خانه جوان برای کســب اطالعات دقیق و به روز 
در این حوزه، ضمن احصا و مطالعه آمارنامه ها، پایان نامه ها، 
کتاب ها و مقاالت موجود، به مصاحبه با کارشناسان و نخبگان 

فرهنگی پرداخته است.
وی گفت: از جمله اهداف این برنامه می توان به تســهیل در 
امر ازدواج جوانان، ایجاد شــور و نشــاط جهت روی آوردن 

جوانان و والدین به این امر مهم، تحکیــم بنیان خانواده ها، 
آگاهی بخشی و توانمندســازی جوانان جهت یک انتخاب 
موفق، صحیح و به موقع، آگاهی بخشی به خانواده ها جهت 
مدیریت بهینه شرایط فرزندان در زمینه ازدواج، شناسایی و 
شبکه ســازی کلیه عاملین و موثرین حوزه ازدواج به جهت 
هم افزایی مطلوب و توانمندســازی موسســات، عاملین و 

موثرین در حوزه ازدواج اشاره کرد.
مدیر فرهنگــی و امــور کتابخانه های ســازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان در پایان اظهــار کرد: همایش 
اولین رویــداد جامع ازدواج با ســخنرانی عبدالرضا کردی، 
شنبه 25شــهریورماه ســاعت 17 در تاالر کوثر مجموعه 

 22 بهمــن واقــع در ســه راه حکیم نظامــی برگزار 
می شود.

مدیر فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری:

همایش اولین رویداد جامع ازدواج برگزار می شود

فعالیت۳۳۴پروژه سرمایه گذاری اقامتی درسراسر استان
حمید امینی، معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره  کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر33۴ پروژه ســرمایه گذاری اقامتی، پذیرایی، تفریحی در سراسر استان فعال 

است تا برای 8700نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان، درباره 
دلیل انتخاب مجموعه اصفهان سیتی سنتر برای میزبانی از 
سینماداران در روز بزرگداشت سینما عنوان کرد: این اولین بار 
است که بخش خصوصی در اصفهان به موضوع سینماها ورود 

پیدا کرده و سرمایه گذاری در حوزه سینما انجام می گیرد.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی  تاکید کرد: اصفهان جایگاه 

ویژه ای در زمینه سینما در کشور دارد و سالن های سینمایی 
اصفهان سیتی سنتر، اهالی هنر را دلگرم می کند.

وی افزود: حضور ما در مجموعه اصفهان سیتی سنتر، به نوعی 
تقدیری است از سرمایه گذار این مجموعه؛ به این جهت که 
فضای بسیار مناســبی را در یک مجموعه تجاری در اختیار 

فرهنگ قرار داده اند.

حجت االســالم ارزانی گفت: ســاخت ســالن های متعدد 
ســینمایی که به مرور در مجموعه اصفهان ســیتی ســنتر 
افتتاح خواهند شد،  کار بسیار ارزشمندی است؛ زیرا اصفهان 
به عنوان پایتخــت فرهنگ و تمدن جایگاه ویــژه ای دارد و 
سالن های سینمایی فاخر این مجموعه می تواند تاثیر بسیار 

زیادی بر فرهنگ و هنر شهر داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان اذعان کرد: 
عالقه مندی مدیر مجموعه اصفهان سیتی سنتر باعث شد تا 
مراسم روز بزرگداشت سینما در این مجموعه برگزار شود. ما 
نیز می توانیم در آینده ای نزدیک فیلم های فاخر سینمایی را 

در این فضا که پردیس سینمایی است اجرا کنیم.
حضور ۱۲۰مدیر سینمایی در مراسم گرامیداشت 

روز سینما
مدیر روابط عمومی مجموعه تجاری، فرهنگی، گردشگری و 
تفریحی اصفهان سیتی سنتر، عنوان کرد: با حضور 120نفر 
از مدیران سینماهای استان، مدیران انجمن سینمای جوان،  
مدیران موسســات تولید فیلــم و مدیران آموزشــگاه های 
سینمایی استان،  مراسم گرامیداشت روز سینما در مجموعه 
اصفهان سیتی سنتر برگزار می شود. محمد حسین عبداللهی 
عنوان کرد: مسعود صرامی سرمایه گذار پروژه اصفهان سیتی 
سنتر، حجت االسالم حبیب ا... ارزانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و مهدی مقدری نایب رییس کمیسیون اجتماعی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان،  میهمانان و سخنرانان این 
مراسم هستند. وی افزود: تقدیر از سینماگران استان اصفهان 
نیز یکی از برنامه های مراسم گرامیداشت روز سینماست که 
امروز از ساعت 10 الی 12 در مرکز همایش های بین المللی 

اصفهان سیتی سنتر برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

سالن های سینمایی سیتی سنتر، اهالی هنر را دلگرم می کند

 خندیدن دریا در دور دست 
را از 23 شهریور ببینید

»دریا خندید در دور دست« عنوان نمایشگاه عکس رومین محتشم 
با موضوع دریاچه ارومیه است که در گالری شماره 6 موزه هنرهای 

معاصر اصفهان به نمایش درمی آید.
نشست مربوط به این نمایشگاه نیز روز پنجشنبه 23شهریورماه از 
ساعت17:30 الی1۹:30 در محل ســینما تک موزه معاصر برگزار 
می شــود. در این نمایشــگاه 30 اثر از عکس های رومین محتشم 
تا تاریخ 7 مهرماه در محل موزه هنرهای معاصر ســازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان به نمایش درمی آید.
این هنرمند در بخشــی از بیانیــه اش به بهانه خودگفته اســت: 
»جهان گرم می شود، خشک می شود و بیابان ها هر روز گسترده و 
گسترده تر، و می دانیم که انسان های تشنه به دنبال آب، سرگردان 
جهان خواهند شد... من این دریاچه را زیسته ام، ازآن روزهای آبی تا 
امروز سفید و خاکستری؛ عکس هایم مستندهای اضمحالل است. 

اینستاگردی

حیف مادرم که قدر حیف ترین چیزها 
را ندانست

پرویز پرستویی آخرین پست اینستاگرامش را به بخشی از کتاب محمود 
کیانوش »از باالی پله چهلم« اختصاص داد که در ادامه می خوانید: 

»مادرم آن روزها همه چیز برایش حیف بود، جز خودش! یک صندوق 
چوبی بزرگ داشت پر از چیزهای حیف. در خانه ما به چیزهایی حیف گفته 
می شد که نباید آنها  را مصرف می کردیم، نباید به آنها دست می زدیم. 
فقط هر چند وقت یکبار می توانستیم آنها  را خیلی تند ببینیم و از شوق 
داشتن آنها حظ کنیم و از حسرت نداشتن آنها غصه بخوریم!حیف مادرم 
که دیگر نمی تواند در صندوق حیف را باز کند و چیزهای حیف را در بیاورد 
و با دست های ظریف و سفیدش، آنها را جلوی چشمان پر احساسش بگیرد 
و از تماشای آنها لذت ببرد. مادرم هیچ وقت خود را جزو چیزهای حیف به 
حساب نیاورد.دست هایش، چشم هایش، موهایش، قبلش، حافظه اش، 
همه چیزش را به کار انداخت و حسابی آنها را کهنه کرد. حاال داشته هایش 
آنقدر کهنه شده که وصله بردار هم نیست! حیف مادرم که قدر حیف ترین 

چیزها را ندانست! قدر خودش را ندانست...«

ابالغ رای
شماره 9609973647900407 وشماره بايگاني 941399 شكات : 1. خانم مهناز كفاش فرزند يدرعلي به نشاني 
هرضاخ45متري ك اسفند بن بست سهيلي پ35 تلفن 09136408990، 2. آقای احمدرضا طاهري فرزند علي 
اكبر به نشاني شهرضا بلوار مدرس فرعي17روبروي مسجد الهادي تلفن ، 09131214162، 3. آقای حبيب اله 
صدري فرزند حسين به نشاني شهرضا خ حكيم نصراله بلوار كشاورز جنوبي كوچه شهيدان لطفي پ2وپ100 
تلفن 09131211444، 4. آقای حجت اله خاني فرزند يداله به نشاني شهرضا سروستان فاز1كوچه زمين شهري 
پ588تلفن091355772763 يا شــهرضا 45 متري ميدان امام جنب تعاوني باطري ســازي قفل ســازي 
سوالرتكنيك 5. آقای علي نيك نام حميدآباد فرزند حسن به نشاني شهرستان شهرضاخ ش يزداني فرعي 18ولي 
عصر پ39، 6. آقای مختار عظيمي فرزند ذوالفقار به نشاني شهرضا سروستان فاز يك بلوار سعدي شمالي فرعي 
سوم ك نخل يك تلفن09133217217، 7. خانم عصمت رضويان فرزند سيدمحمد به نشاني شهرضاخ باغ ملي 
خ شــهيد منتظري ك رهبر پ33تلفن09131210032،  8. آقای بهزاد كاميابي فرزند احمد به نشاني شهرضا 
حافظ شرقي خ بهار ك دهقانزاد2 فرعي6 تلفن09360065259، 9. آقای منصور اميري فرزند عباس به نشاني 
شهرضا خ ارديبهشت فرعي32سمت راست پ12 تلفن 09132220251، 10. آقای محمدحسن پژوهنده فرزند 
علي اكبر به نشاني شهرضا خ حكيم نصراله فرعي15پ162 تلفن 09133217388، 11. خانم صديقه طاهري 
شهرضا فرزند حسن به نشــاني شــهرضا خ 28 متري خ شــهيد فهميده پيش دبستاني بهشــت آيين تلفن 
09140372023، 12. آقای سيداسداله رضويزاده فرزند سيداسماعيل به نشاني شهرضا سروستان بلوار سعدي 
جنوبي فرعي اول پ171 تلفن 09132753557، 13. آقای ولي اله شجاعي فرزند عبدالرسول به نشاني شهرضا 
خ حكيم نصراله بعد از پل سودآباد ســمت چپ كنار رود خانه مقابل پل 164 تلفن 09132222911، 14. آقای 
مهرعلي عسكري فرزند افراســياب به نشاني شهرضا سروستان بلوار ســعدي جنوبي فرعي اول پ170تلفن 
09132217947، 15. آقای علمدار گلشن فرزند حسن به نشاني شهرضا سروستان فاز 1روبروي مدرسه مير پور 
پ 548 تلفن09132228692، 16. آقای حسين ميرپور فرزند سيدحسن به نشاني اصفهان خ خاقاني كوي بوعلي 
كوي شــهداد پ 38 ، تلفن09133276202 و 36244729، 17. خانم حميده كاظميني فرزند عباس به نشاني 
شهرضاخ حافظ غربي ك مصلي بن بست 18پ 69 مسجد سلمان تلفن09132753027، 18. آقای سجاد قره 
قاني فرزند برفعلي به نشاني شهرضا ميدان شهدا ايســتگاه اتوبوس جنب رودخانه تلفن 09377441640، 19. 
آقای محمدكاظم طاهري فرزند محمدعلي به نشــاني شهرضا خ امير كبير فرعي 12 ك شهيد فرهادي پ 25 
تلفن 09162044808، 20. آقای حسين مهمان پذير فرزند طهماسب به نشاني شهرضا خ پاسداران فرعي 28 
پ 9 تلفن 09125904159، 21. آقای محمدحسن هادي فرزند نعمت ا... به نشاني شهرضا شادمند خ حكيم زاهد 
فرعي12پ33 تلفن 09197262316، 22. آقای بهنام ســهرابي فرزند نظر به نشاني شهرضا سروستان فاز 2 
فرعي 5 پشت سوپر ميالد تلفن 09132213184، 23. خانم نصرت مسيبي عمروآبادي فرزند حسينعلي به نشاني 
شــهرضا خ 40متري ك مســجد حضرت علي ك وهاب پ26 تلفن 09132755961، 24. آقای سيدحسين 
ميراجاق فرزند اويس: شهرضا خ نواب صفوي 28 متري ك شهيد خليفه سلطاني بن بست قمر بني هاشم پ 45 
تلفن 09132224581،  25. آقای كورش افالكي فرزند عبدالرسول به نشاني شهرضا 45 متري فرعي 69  يا 28 
متري اول راه مدينه تعمير گاه افالكي تلفن 09132216334، 26. آقای علي عسكري فرزند اميرقلي به نشاني 
شهرضا سروستان بلوار مولوي سمت چپ اولين كوچه پ 945 تلفن09132207380، 27. آقای محمدحسن 
شهرياري فرزند ناصرقلي به نشاني شهرضا سروستان فاز4 مجتمع ستايش 7 طبقه اول تلفن 09132202092، 
28. خانم مرضيه كريمي حسين آبادي فرزند محمدرضا به نشاني شهرضا خ بالل خ چمران ك شهيد مطيعي 
فرعي اول پ8 تلفن 09132206911، 29. آقای اكبر صالحي فرزند محمدتقي به نشاني شهرضا خ حافظ شرقي 
فرعي چهل ســمت چپ اولين منزل تلفن 09138224192،  30. خانم فردوس اميري فرزند مهدي به نشاني 
شهرضا خ ارديبهشت فرعي 17 پ 78 ، تلفن09133219185، 31. خانم گالب شريفي فرزند ذوالفقار به نشاني 
شهرضا خميني آباد فرعي26بلوار غفاري منزل شخصي خانم گالب شريفي 32. آقای رضا زينعلي فرزند عباسعلي 
به نشاني شهرضا ميدان شادمند خ حكيم زاهد فرعي 7 پ 47 تلفن 09138040512، 33. آقای پيمان انصاري 
فرزند محمود به نشاني شهرضا ميدان شهدا 28متري فرعي10پ 287 تلفن 09139222866،  34. آقای مهدي 
محمديان فرزند جواد به نشاني شهرضا خ ولي عصر شرقي فرعي 27 پ 79 تلفن 09138221977،  35. آقای 
غالم حسن ســليماني فرزند بهمن به نشاني شهرضا سروستان بلوار ســعدي جنوبي فرعي1ك سوم پ200 
تلفن09132224810،  36. آقای محمد غالمي فرزند اصغر به نشــاني شهرضا خ حافظ شرقي فرعي 46 تلفن 
09131210032، 37. آقای محمود خان احمد فرزند سيف اله به نشاني شهرضا خ حكيم نصراله فرعي 21 پ 25 
تلفن 09133213115،  38. آقای حسام يوسفيان فرزند فيض اله به نشاني شهرضا خ حكيم زاهد فرعي 18 تلفن 
09132219282، 39. آقای سيدمسيب داستار فرزند سيدجعفر به نشاني شهرضا خ حكيم نصراله فرعي 15پ2 
تلفن09132211089،  40. آقای محمدرضا پورمند فرزند عبدالرسول به نشاني شهرضا خ حكيم صهبا ك ش 
همت پ22، 41. آقای عبدالخليل زماني فرزند ابوالقاسم به نشاني شهرضا خ صاحب الزمان فرعي 9، 42. آقای 
ســعيد زه تاب فرزند غالمرضا به نشاني شــهرضا خ هشت بهشــت كوي ايثار بن بســت ياس پ14 تلفن 
09132201765، 43. آقای فتح اله كشور فرزند غالمرضا به نشاني شهرضا خ حافظ غربي كوچه مصلي ابتداي 
كوچه سمت راســت نجاري كشــور )محل كار( يا شــهرضا خ حافظ غربي كوچه مصلي پ 67 )منزل( تلفن 
09133223396 و 53500993، 44. خانم سميه ممتاز همگيني فرزند يوسف علي به نشاني شهرضا كوي قدس 
يك فرعي يك منزل استيجاري جاوري تلفن 09130967123، 45. آقای جواد كارپرداز فرزند محمد به نشاني 
شهرضا سروستان بلوار سعدي شــمالي فرعي سوم پشت مدرســه مير پور تلفن 09138817780، 46. آقای 
اميرحسين احالميان فرزند عزت اله به نشاني شهرضا سروستان فاز يك فرعي 3 پ 188 تلفن 09332085487،  
47. آقای شكرا... شفيعي فرزند نوذر به نشاني شهرضا شهرك جانبازان خ نشاط ك شقايق بن بست4 پ 563 
تلفن 09138221994، 48. آقای اســداله ذوالفقاري فرزند محمدعلي به نشاني شــهرضا خ ارشاد 15پ 47 
تلفن09132218827،  49. آقای حجت اله عمادي فرزند عليرضا به نشاني شهرضا خ پيروزي فرعي 17 روبروي 
مسجد تلفن 09132223696، 50.خانم افسانه مختاری فرزند كرامت اهلل به نشانی شهرضا 40 متري  ك 10 پ 
12 تلفن 53227566،  متهمين : 1. آقای مهدي ذوالفقاري فرزند حيدر: شهرضا خ گاز فرعي4منزل استيجاري 
خانم رضايي تلفن 09390085549 ))فعاًل زندان مركزی اصفهان( 2. آقای كمال مظاهري فرزند جالل به نشاني 
شهرضا سروستان فاز 1 بلوار سعدي شمالي بوستان پ 998 تلفن 09130257139،  3. آقای وحيد كاوياني تبار 
فرزند محمد به نشاني شهرضا خميني آباد فرعي 33 پ 4 تلفن 09138253303 )) فعاًل زندان مركزی اصفهان(( 
4. آقای محمود عرب صالحي 5. آقای مهدي فتاح پور همگي فعاًل مجهول المكان 6. آقای رحمت باريك زهي 

فرزند نعمت اله به نشاني شهرستان شــهرضا خ گاز فرعي 2خ قدس 1پ 26، 7. آقای محمدرضا حبادي فرزند 
عليرضا با وكالت آقای محمدامين قيطاسي فرزند رضا به نشاني شهرضا چهارراه شهرداري مجتمع زنبق طبقه 
دوم واحد 3، 8. آقای عبدالرضا اســتاد محمدي فرزند محمد با وكالت خانم ليال رضائي فرزند عليرضا به نشانی 
شهرضا خيابان شهيد بهشتي مجتمع تجاري زنبق طبقه اول واحد 3، 9. آقای احمدرضا گالبي فرزند قدرت اله 
به نشاني شهرضا 28 متري خ مدينه فرعي 10 پ 24 تلفن 09307458850،  10. آقای غالمرضا جوهري فرزند 
فتح علي به نشاني شهرضا خميني آباد ك 33 پ 45 تلفن 09133223213،  اتهام ها : 1. سرقت مستوجب تعزير 
2. سرقت تعزيری شبانه 3. سرقت مقرون به آزار 4. خريد اموال مسروقه 5. تحصيل مال مسروقه گردشكار: به 
تاريخ 1/5/96 دادگاه در وقت فوق العاده، با مالحظه اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگي را اعالم و به شرح 
ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه درخصوص اتهام آقاي مهدي ذوالفقاري فرزند حيدر، داراي 
سابقه محكوميت كيفري، بازداشت به لحاظ عجز از توديع وثيقه مبني بر سرقت تعزيري شبانه از 1( آقاي علي 
نيك نام فرزند حسن شامل يك دستگاه دوربين فيلم برداري و يك دستگاه ايكس ويژن، يك دستگاه سشوار، 
يك دستگاه ريش تراش موزر، يك دستگاه تلفن پاناسونيك، سه عدد تلفن همراه، يك عدد رم ريدر، يك عدد 
ساعت مچي زنانه، دو عدد خنجر، يك عدد ساك زنانه، يك عدد حلقه نقره اي مردانه، پارچه ارغواني، يك دستگاه 
اسپيكر، چند قلم اسباب بازي، دوتخته گليم چه، چند عدد عطر و ادكلن جمعاً به ارزش سه ميليون تومان 2( آقاي 
محمد غالمي فرزند اصغر شامل يك ميليون و چهارصد هزار تومان وجه نقد، چند كيسه برنج، چند كيلو برنج و 
چاي خشك، مقداري گوشت، يك عدد تلفن همراه، جمعاً به ارزش دو ميليون تومان 3( خانم گالب شريفي شامل 
دويست هزار تومان وجه نقد )ســرقت مقرون به آزار( 4( آقاي محمدحسن شهرياري شامل دو عدد كف كش، 
كابل برق )50 متر( كليد و پريز برق صنعتي، ابزار كار، دستگاه پرس، قالب 30×30 فلزي )سه دست( دو عدد دينام، 
يك عدد دريل بوش ، يك عدد شــير اطمينان برقي مجموعًا به ارزش ده ميليون تومان 5( سيدحسين ميرپور 
شامل دو عدد جاروبرقي، يك عدد پيك نيك، يك دستگاه راديوپخش، تعدادي ظروف چيني و بلور، يك عدد 
اتو بخار، يك عدد ساك لباس، 80 متر كابل برق، 8 عدد المپ كم مصرف، سه عدد شيرآالت، پانزده عدد كليد 
و پريز برق، سه بطري 6 ليتري سركه، 4 بطري ترشي سير، نيم كيلو چاي ميعاد جمعًا به ارزش سه ميليون تومان 
6( حجت اله خاني شامل 25 كيلو گوشت، تعدادي لباس زنانه، مردانه و مجلسي، چند جفت كفش زنانه، دو عد 
انگشتر نقره  با نگين عقيق، يك دستگاه ريســيور، يك عدد دوربين دوچشم شكاري و مبلغي وجه نقد جمعًا به 
ارززش سه ميليون تومان 7( آقاي سيدحسين ميراجاق شامل مقداري طالجات )حلقه نامزدي، زنجير( ساعت 
مچي مردانه، يك عدد دوربين عكاسي و يك عدد ريش تراش، صد هزار تومان وجه نقد، يك عدد ربع سكه بهار 
آزادي، يك كيســه برنج ده كيلويي، ده عدد ماكاروني، يك عدد رب گوجه، يك بطري روغن 4 ليتري جمعًا به 
ارزش پنج ميليون تومان 8( غالمحسين سليماني شامل چهار ميليون ريال وجه نقد، يك عدد ربع سكه طال، يك 
عدد پالك طال با آرم يا زهرا، يك عدد تلويزيون مسافرتي، دو عدد ساعت تزئيني، يك عدد دستبند، سه قواره 
پارچه، 8 عدد پيراهن مردانه، سه دست لباس مجلسي زنانه، يك دست لباس محلّي، كارت شناسايي ايثارگري 
جمعاً به ارزش چهار ميليون تومان 9( علمدار گلشن شامل يك عدد شمش طال، 5 عدد زنجير طال، سه عدد پالك 
طال، يك عدد النگوي تك دست طال، دو عدد النگوي دخترانه كوچك، يك عدد نيم سكه بهار آزادي، يك عدد 
گردنبند طال، يك عدد لپ تاپ، يك عدد كنترل تلويزيون، يك عدد تسبيح تمام عقيق، سيزده ميليون ريال وجه 
نقد، مقداري لباس و پارچه، مقداري خوراكي، گوشت، يك عدد عينك طبي، يك عدد ماشين ريش تراش موزر، 
يك عدد ساعت مچي جمعًا به ارزش شانزده ميليون تومان 10( بهنام ســهرابي شامل يك عدد دوربين فيلم 
برداري، يك عدد ماشين ريش تراش، يك عدد سرويس طال، يك عدد سرويس طالي بچگانه )پالك، زنجير، 
گوشواره و دستبند( جمًا به ارزش سه ميليون و پانصد هزار تومان 11( خانم سميه ممتاز شامل يك دستگاه مبّدل 
ديجيتال، يك دستگاه ريسيور، دو عدد ادكلن، چهار كيلو گوشت، سه كيلو مرغ، يك عدد كنترل تلويزيون جمعًا 
به ارزش پانصد هزار تومان 12( فتح اله كشور شامل ده ميليون ريال وجه نقد، سه عدد ساعت مچي، يك عدد 
انگشتر پالتين، يك عدد گردنبند طال، يك عدد دســتبند طال، يك دستگاه دوربين فيلم برداري، يك دستگاه 
دوربين عكاسي جمعًا به ارزش شش ميليون تومان 13( مختار عظيمي شامل يك عدد سرويس نقره، يك عدد 
ماشين ريش تراش موزر، هشتاد هزار تومان وجه نقد يك عدد پالك طال با آرم اهلل، يك عدد زنجير طال، يك 
عدد انگشتر طال، يك جفت گوشواره طال جمعاً به ارزش سه ميليون تومان 14( جواد كارپرداز شامل يك دستگاه 
سشوار، يك دستگاه اپيليدي مخصوص آرايش، يك دستگاه دوربين فيلمبرداري، مقداري گوشت، مقداري مرغ، 
يك كيسه ده ميليويي برنج، يك سرويس بدل طال، سه دست لباس زنانه، يك دست لباس مردانه، يك دست 
سرويس قاشق چنگال تزئيني، يك عدد سبد دكوري جمعًا به ارزش دو ميليون تومان 15( سجاد قرقاني شامل 
يك دستگاه گوشي تلفن بيسيم، يك عدد چمدان مســافرتي، يك عدد گليم، يك عدد مانتوي زنانه، يك عدد 
شلوار لي، يك عدد تفنگ بادي، يك دستگاه ريسيور، يك عدد كنترل تلويزيون، يك عدد سرويس نقره جات، 
يك دستگاه اپيليدي، يك دستگاه دي وي دي، يك عدد  بالش  جمعًا به مبلغ پنج ميليون تومان 16( اميرحسين 
احالميان شــامل طالجات )يك عدد گردنبند طال، يك عدد انگشتر طال، يك عدد گوشواره طال(، يكصد هزار 
تومان وجه نقد، مقداري گوشت و مرغ، يك دستگاه ريسيور، يك عدد ادكلن، يك عدد كيف چمدان كوچك جمعًا 
به ارزش پنج ميليون تومان 17( سيداســداله رضوي زاده شامل يك عدد چرخ خياطي فاف كاچيران، يك عدد 
روتختي يك نفره، دوازده جفت جوراب مردانه، مقداري وجه نقد و دو عدد پالك طال جمعًا به ارزش چهارصد و 
هشتاد هزار تومان 18(مهرعلي عسگري شامل يك عدد گردنبند طال، يك عدد پالك و زنجير طال، يك عدد 
انگشتر طال، يك عدد النگوي طال، دويست هزار تومان وجه نقد، مقداري گوشت و مواد خوراكي جمعًا به ارزش 
دو ميليون تومان 19( آقاي حسام يوسفيان شــامل پانصد هزار تومان وجه نقد، يك دستگاه تلفن بيسيم، يك 
دستگاه تلفن همراه، يك عدد ساعت مچي زنانه، يك عدد كت چرمي زنانه، يك عدد پالتوي مردانه، يك عدد 
كيف مدرســه و چند عدد كارت عابر بانك به ارزش حدوداً دو ميليون تومان 20( رضا زينعلي شامل دو ميليون 
تومان وجه نقد 21( حسين مهمانپذير شامل دويست و هفتاد و پنج هزار تومان وجه نقد، سه جفت كفش اسپرت، 
دو دستگاه تلفن همراه، جمعًا به ارزش يك ميليون و سيصد هزار تومان 22( منصور اميري فرزند عباس شامل 
هفت عدد النگوي طال، چهل و دو هزار تومان وجه نقد، مقداري مواد خوراكي )سه گوني برنج ده كيلويي و چاي( 
جمعًا به ارزش چهار ميليون تومان 23( خانم افسانه مختاري شامل يك دستگاه ريسيور و كنترل مربوطه، يك 
عدد لپ تاپ HP و فن و شــارژر و كيف مربوط جمعًا به ارزش دو ميليون و پانصد هزار تومان 24( آقاي سعيد 
زهتاب فرزند غالمرضا شامل دويست هزار تومان وجه نقد، يك عدد پالك و زنجير طال، يك عدد حلقه طال، دو 
عدد سكه اليزابت، يك عدد اسكناس يك دالري جمعًا به ارزش چهار ميليون تومان 25( آقاي شكراله شفيعي 
شامل دويست هزار تومان وجه نقد، يك عدد انگشتر، يك عدد دوربين عكاسي جمعاً به ارزش ششصد هزار تومان 

26( محمدحسن هادي شامل دو عدد ادكلن، مبلغ ششصد هزار تومان وجه نقد، يك عدد اپيالسيون برقي مارك 
براون، چند قواره پارچه چادري جمعاً به ارزش پنج ميليون تومان 27( آقاي بهزاد كاميابي شامل طالجات )دو عدد 
حلقه، يك عدد انگشتر، يك عدد پالك، دو عدد گوشواره دخترانه، دو عدد سكه منات اليزابت( يك عدد ساعت 
مچي زنانه مبلغ سيصد هزار تومان وجه نقد جمعاً به ارزش شش ميليون تومان 28( آقاي اسداله ذوالفقاري شامل 
طالجات )يك عدد زنجير طال، يك عدد دســتبند طال، يك عدد النگوي طال و دو عدد انگشتر(، مبلغ هشتصد 
تومان وجه نقد، دو دستگاه صورت تراش، يك دستگاه تلفن همراه سامسونگ، گذرنامه، مبلغ سيصد دالر وجه 
نقد، مبلغ صد دينار عراق جمعًا به ارزش سي ميليون تومان 29( عبدالخليل زماني شامل مقداري ظروف مسي 
قديمي به وزن حدود 60 كيلوگرم جمعًا به ارزش سه ميليون تومان 30( سيدمسيب داستار شهرضايي شامل دو 
عدد النگوي دخترانه، يك عدد دستبند دخترانه، يك عدد ساعت مچي مردانه، يك دست كت و شلوار، پنج عدد 
پيراهن مردانه جمعًا به ارزش سه ميليون تومان 31( محمدكاظم طاهري شامل يك عدد كيس كامپيوتر، يك 
عدد صفحه كليد كامپيوتر، يك عدد موس كامپيوتر، يك عدد مودم كامپيوتر، آمپلي فاير و هدست مانيتور ال سي 
دي، بيست و يك اينچ ال جي، يك عدد پيراهن مردانه، يك عدد ريش تراش مردانه، يك عدد اتو بخار برقي، 
جمعاً به ارزش يك ميليون و صد هزار تومان 32( آقاي اكبر صالحي شامل يك قطعه پالك به نام مريم به ارزش 
ششصد هزار تومان 33( آقاي محمدحسن پژوهنده شــامل يك عدد ريش تراش، سه قواره چادر مشكي زنانه، 
چهار عدد شلوار لي زنانه، يك دست كت و شــلوار مردانه، يك عدد كت تك مردانه، يك عدد كاپشن و شلوار 
مردانه، يك سرويس چاقوي آشپزخانه، يك عدد كيف مسافرتي خاكستري، يك عدد دريل مكتيال، يك عدد 
كلت ساچمه اي 5/4، چند عدد فلش مموري، مقداري خوراكي )پسته و چاي ( چهار عدد لباس مجلسي زنانه، 
يك دستگاه ريسيور جمعًا به ارزش ده ميليون تومان 34( خانم مهناز كفاش شامل يك دستگاه سشوار، دو عدد 
ساعت مچي زنانه و مردانه، سه دستگاه تلفن همراه، يك عدد اسپيكر و مقداري لباس، يك ميليون و هشتصد 
هزار تومان وجه جمعًا به ارزش سه ميليون تومان 35( مهدي محمديان شامل دو عدد گردنبند طال، دو عدد نيم 
سكه بهار آزادي، دو دست ســرويس نقره، چند بسته لوازم آرايشــي و چند فلش مموري جمعًا به ارزش هشت  
ميليون و پانصد هزار تومان 36( ولي اله شــجاعي شــامل يك دســتگاه تلويزيون LED  40 اينچ با مارك 
سامسونگ با پايه، 6 قواره پارچه چادري مشكي، مقداري لباس بچگانه، دو جفت كفش مردانه جمعًا به ارزش 
سه ميليون و پانصد هزار تومان 37( خانم مرضيه كريمي شامل دويست هزار تومان وجه نقد، يك عدد النگوي 
طال، 6 عدد سكه منات اليزابت، يك عدد كارت عابر بانك جمعاً به مبلغ سه ميليون تومان 38( آقاي پيمان انصاري 
شامل چهارصد هزار تومان وجه نقد، يك عدد تلفن همراه و مقداري خوراكي جمعاً به ارزش يك ميليون و سيصد 
هزار تومان 39( آقاي حجت اله عمادي شامل يك عدد دوربين، يك عدد ساعت مچي، يك عدد انگشتر نقره، 
هفتصد هزار تومان وجه نقد، يك عدد كوله پشتي، چند عدد پيراهن و شــلوار مردانه جمعًا به ارزش دو ميليون 
تومان 40( آقاي علي عسگري شامل يك دستگاه دوربين، يك عدد ماشين حساب مهندسي، دو عدد شلوار، پنج 
عدد تي شرت، سه عدد پيراهن مردانه، يك دستگاه تلفن همراه، يك سرويس بدل طال جمعاً به ارزش سه ميليون 
تومان 41( آقاي حبيب اله صدري  شامل يك عدد گردنبند طال، يك عدد انگشتر طال جمعًا به مبلغ پنج ميليون 
تومان 42( آقاي كوروش افالكي شــامل پانصد هزار تومان وجه نقد 43( خانم نصرت مسيبي شامل يك عدد 
چمدان، مبلغ سيصد هزار تومان وجه نقد، دو عدد اسپيكر، دو عدد بلندگو جمعًا به ارزش سه ميليون تومان 44( 
آقاي محمدرضا برومند شامل صندوق صدقات، لوازم اداري، فلش و لوازم التحرير اداري، 25 متر سيم كابل 5/2 
جمعًا به ارزش يك ميليون تومان 45( خانم صديقه طاهري شامل يك عدد كارتخوان پاسارگاد، يك عدد تلفن 
روميزي پاناسونيك، يك دستگاه ضبط سي دي، دو عدد عروسك سبز رنگ، يك عدد گلدان روميزي، مقداري 
لوازم التحرير به ارزش دو ميليون تومان 46( احمدرضا طاهري شامل يك دستگاه تلويزيون 21 اينچ ناسيونال و 
يك دستگاه راديو ضبط جمعًا به مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان 47( آقاي محمود خان احمد شامل دو 
عدد دريل، دو عدد پرچ كش، يك دستگاه گرد بر جمعًا به ارزش دو ميليون تومان و اتهام ديگر متهم موصوف  به 
همراه آقاي وحيد كاوياني تبار فرزند محمد داراي سابقه محكوميت كيفري، بازداشت به لحاظ عجز از تويع وثيقه 
مبني بر شركت در سرقت مقرون به آزار شبانه از خانم فردوس اميري شامل 4 عدد النگوي طال به ارزش 4 ميليون 
تومان، از خانم عصمت رضويان شامل 8 عدد النگوي طال، يك عدد انگشتر طال با نگين عقيق به ارزش 8 ميليون 
و پانصد هزار تومان و سرقت مقرون به آزار روزانه از خانم حميده كاظميني شامل 16 عدد النگوي طال، يك عدد 
انگشتر طال، يك عدد دستبند طال و يك جفت گوشواره طال جمعًا به ارزش 8 ميليون تومان و اتهام ديگر آقاي 
وحيد كاوياني تبار مبني بر خريد اموال مسروقه از آقاي مهدي ذوالفقاري با علم به مسروقه بودن اموال خريداري 
شده و اتهام ديگر آقايان غالمرضا جوهري فرزند فتحعلي، فاقد سابقه محكوميت كيفري، آزاد به قيد توديع وثيقه، 
كمال مظاهري فرزند جالل، فاقد ســابقه محكوميت كيفري، آزاد به قيد معرفي كفيل، احمدرضا گالبي فرزند 
قدرت اله، فاقد سابقه محكوميت كيفري، آزاد به قيد معرفي كفيل، رحمت اله باريك زهي فرزند نعمت اله، داراي 
سابقه محكوميت كيفري، آزاد به قيد التزام به حضور با وجه التزام، محمود عرب صالحي و مهدي فتاح پور هر دو 
متواري و فاقد تأمين كيفري مبني بر تحصيل اموال مسروقه )خريد اموال مسروقه از متهمان رديف اول و دوم در 
ايامي كــه هر دو متهم مرتكب بزه ســرقت شــده انــد(و در زمان هاي متعدد با توجه به شــكايت شــكات 
خصوصي، گزارش اداره آگاهي شهرستان شهرضا، بازسازيهاي صحنه ســرقت هاي انجام شده توسط مرجع 
آگاهي، اقرار آقايان مهدي ذوالفقاري و وحيد كاوياني تبار در مرجع آگاهي و انتظامي شهرضا و در شعبه دادياري 
در زمان تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع كه دو زمان جداي از هم بوده است و پذيرش تمامي اتهامات مطروحه و 
تفهيم شده نسبت به ايشان از جانب هر دو متهم در كليه مراحل رسيدگي در دادسرا و مرجع آگاهي، كثرت اموال 
فروخته شده از طرف هر دو متهم به ساير متهمان پرونده كه به اتهام تحصيل اموال مسروقه تحت تعقيب قرار 
گرفته و صورتجلسات تنظيم شده توسط مرجع آگاهي در بازرسي از منازل تعدادي از متهمان موصوف و كشف 
اقالم مسروقه از منازل ايشان كه مورد شناسايي تعدادي از شكات خصوصي قرار گرفته و اين موضوع حكايت از 
فعاليت گســترده متهمان پرونده خصوصًا آقاي مهدي ذوالفقاري در امر ســرقت دارد، اظهارات آقاي مهدي 
ذوالفقاري در اين دادگاه كه اعالم نموده است صرفاً سرقت از 4 نفر از شكات خصوصي را قبول دارم و انكار بالوجه 
ايشان درخصوص ساير سرقت هاي واقع شده و دفاعيات بالوجه ايشان از اين حيث كه در مرجع آگاهي به خاطر 
اين كه مورد ضرب و جرح واقع شده اقرار به ســرقت نموده است. چرا كه به فرض پذيرش اين دفاعيات ايشان 
عالوه بر مرجع آگاهي در مرجع دادسرا نيز در دو نوبت به صراحت به بزه هاي واقع شده اقرار نموده است. در حالي 
كه در شعبه محترم دادياري هيچ فشار و ضرب و جرحي نسبت به ايشان صورت نگرفته است. استعالم صورت 
گرفته از زندان زاهدان و بالوجه بودن دفاعيات ايشان از اين حيث كه در آن زندان به مدت دو سال در بازداشت 
بوده است. براساس تاريخ هاي اعالمي از طرف شــكات خصوصي كه منطبق با زمان اعالمي از طرف متهم و 

استعالم صورت گرفته از زندان زاهدان نيست و اظهارات متهم موصوف مبني بر اينكه سرقت هايي كه بازسازي 
صحنه شده است را قبول دارم، در حالي كه در  كليه  ســرقت ها گزارش بازسازي صحنه از طرف مرجع آگاهي 
ضميمه آن شده است. اظهارات آقاي وحيد كاوياني در اين دادگاه كه به سرقت از خانم عصمت رضويان و فردوس 
اميري با همدستي آقاي مهدي ذوالفقاري و نيز خريد اموال مسروقه از آقاي مهدي ذوالفقاري و علم به سرقتي 
بودن آن اقرار كرده است و انكار بالوجه ايشان از حيث شركت در سرقت از خانم حميده كاظميني، نظريه پزشكي 
قانوني در خصوص صدمات وارده به ايشان كه با مفاد اظهارات ايشان در خصوص نحوه سرقت و اموال مسروقه 
از ايشان و محل قرار گرفتن اين اموال مطابق است. و شباهت نسبي سرقت هاي واقع شده درخصوص خانم ها 
حميده كاظميني و فردوس اميري و عصمت رضويان و استفاده از شگرد نسبتاً مشابه در اين خصوص كه حكايت 
از فعاليت هر دو متهم موصوف از حيث سرقت مقرون به آزار از شــكات خصوصي دارد. اظهارات آقاي مهدي 
كاوياني در دادسرا و اين دادگاه از اين حيث كه اموال مسروقه از شكات خصوصي را به ساير متهمان داده است و 
ايشان از مسروقه بودن اين اموال تحصيل شده توسط ايشان مطلع بوده اند، اظهارات آقاي رحمت اله باريك زهي 
در صورتجلسه كشف اموال مسروقه از منزل ايشان كه حكايت از مطلع بودن ايشان از سرقتي بودن اموال تحصيل 
شده دارد. نســبت فاميلي نزديك  آقاي احمدرضا گالبي با آقاي مهدي ذوالفقاري و آشنايي احتمالي ايشان از 
وضعيت اجتماعي ايشان و مفاد اظهارات آقاي مهدي گالبي در اين خصوص در مرجع انتظامي كه اعالم نموده 
خيلي از اموال را به او دادم و خرد خرد پول به اينجانب مي داده و از سرقتي بودن آن مطلع بوده است و نوع اموال 
خريداري شده توسط آقاي گالبي  از آقاي مهدي ذوالفقاري، صورتجلسه كشف اموال مسروقه از آقاي غالمرضا 
جوهري كه حسب مراتب مندرج در ذيل آن از سرقتي بودن اموال خريداري شده اطالع كامل داشته است، تعداد 
زياد اموال كشف شده از منزل ايشان و خريد آن به قيمت كم و ناچيز از آقاي مهدي ذوالفقاري و شناسايي تعدادي 
از اموال مسروقه توسط شكات خصوصي، اظهارات آقاي كمال مظاهري در مرجع انتظامي و دادسرا كه اعالم 
نموده است يك عدد دوربين فيلم برداري به همراه كيف مربوطه از آقاي مهدي ذوالفقاري به قيمت صد هزار 
تومان )در مرجع آگاهي( و دويست هزار تومان )در دادسرا( خريداري كرده است. و مجدداً اعالم نموده دوربين 
موصوف نزد ايشان امانت بوده است كه اواًل اين اظهارات درخصوص نحوه تحصيل مال مسروقه با هم متفاوت 
است. ثانيًا مبلغ پرداخت شده توسط متهم موصوف به آقاي مهدي ذوالفقاري با قيمت بازار تفاوت فاحش دارد، 
كثرت اموال خريداري شده توسط آقاي رحمت اله باريك زهي و پرداخت تدريجي قيمت اموال به سارق، آشنايي 
طوالني مدت متهماني كه به اتهام تحصيل اموال مسروقه تحت تعقيب قرار گرفته اند با آقاي مهدي ذوالفقاري 
كه اين موضوع به طور ضمني حكايت از اطالع ايشان از وضعيت نامساعد اجتماعي متهم موصوف دارد. اظهارات 
بعدي و متناقض آقاي رحمت اله باريك زهي در اين دادگاه كه اعالم نموده است: »اموال موصوف را نزد ايشان 
امانت گذاشته است. شبها به منزل ما مي آمد. مواد مخدر مي فروخت من هم از او مواد مخدر مي گرفتم. بعد از 
چند نوبت ديدم اموال را به منزل آورده اســت.« و ادامه اظهارات آقاي مهدي ذوالفقاري كه اعالم نموده است: 
»چند سال است كه با او كار مي كردم  وسايل را به او مي دادم. حدود پنج سال است كه به او جنس مي دادم.« 
متواري بودن آقايان عرب صالحي و فتاح پور متعاقب آگاهي ايشان از دستگير شدن آقاي ذوالفقاري و عدم توفيق 
مرجع آگاهي از حيث دستگيري و جلب ايشان حســب گزارش مرجع اگاهي و ساير قراين و امارات موجود كه 
همگي داللت بر علم و آگاهي متهمان پرونده از سرقتي بودن اموال تحصيل شــده توسط ايشان دارد و انكار 
بالوجه ايشان در اين دادگاه درخصوص بزه هاي انتسابي به ايشان محرز و مسلم است. لذا مستنداً به مواد 652، 
656، 662 و 667 از قانون مجازات اسالمي )تعزيرات( مصوب 1375 و مواد 134، 136، 448، 462، 488، 710 
و 714 از قانون مجازات اسالمي مصوب 1392 و لحاظ سوابق كيفري متهمان پرونده و تعدد بزه هاي واقع شده 
توسط ايشان حكم به محكوميت آقاي  مهدي ذوالفقاري به تحمل  46 فقره چهار سال و نيم حبس تعزيري، و 
تحمل 74 ضربه شــالق تعزيري و تحمل 4 فقره پانزده سال حبس و 74 ضربه شالق تعزيري به خاطر سرقت 
مقرون به آزار و محكوميت آقاي وحيد كاوياني تبار  به تحمل سه فقره پانزده سال حبس و حمل 74 ضربه شالق 
تعزيري به خاطر شركت در سه فقره سرقت مقرون به آزار و محكوميت مشترك آقايان مهدي ذوالفقاري و وحيد 
كاوياني تبار  به رّد اموال و عين اموال مسروقه و در صورت فقدان عين، رّد مثل اموال و در صورت فقدان مثل رّد 
قيمت يوم االداي اموال مسروقه در حق خانم ها عصمت رضويان، حميده كاظميني و فردوس اميري و محكوميت 
مشترك هر دو متهم به پرداخت چهار و نيم هزارم ديه كامل مرد مسلمان به خاطر كبودي هاي خطي در ناحيه 
ساعد، خلف دست و قدام مچ و پرداخت نيم درصد ديه كامل به خاطر يك فقره خراشيدگي قدام مچ دست درحق 
خانم حميده كاظميني و نيز محكوميت آقاي مهدي ذوالفقاري به پراخت و رّد عين اموال مسروقه و در صورت 
فقدان عين رّد مثل اموال و در فرض  فقدان مثل رّد قيمت اموال مسروقه با جلب نظر كارشناس به صورت يوم 
االدا درحق ساير شكات خصوصي )الزم به ذكر است اموالي كه توسط مرجع آگاهي شناسايي و تحويل شكات 
خصوصي گرديده است توسط واحد محترم اجراي احكام كيفري در زمان اجراي حكم بررسي و از شمول حكم 
فوق خارج است.( و محكوميت ديگر آقاي وحيد كاوياني تبار به تحمل چهار سال و نيم حبس تعزيري به خاطر 
تحصيل اموال مسروقه از طرف آقاي مهدي ذوالفقاري، محكوميت آقاي غالمرضا جوهري، رحمت اله باريك 
زهي، محمود عرب صالحي و مهدي فتاح پور هر كدام به تحمل ســه سال حبس تعزيري و محكوميت آقايان، 
 كمال مظاهري و احمدرضا گالبي و هر كدام به تحمل يك سال حبس تعزيري به خاطر تحصيل اموال مسروقه 
صادر و اعالم مي نمايد. قاضي اجراي احكام كيفري  در زمان اجراي حكم درخصوص آقايان وحيد كاوياني تبار 
و مهدي ذوالفقاري صرفًا نسبت به اجراي مجازات اشد با كسر و احتساب ايام بازداشت سابق ايشان اقدام خواهد 
نمود. درخصوص اتهام آقايان عبدالرضا استادمحمدي و محمدرضا حبادي مبني بر تحصيل مال مسروقه از توجه 
به جميع محتويات پرونده و ساير قراين و امارات موجود از جمله نو بودن وسيله فروخته شده و قيمت آن در زمان 
 فــروش بــه لحــاظ فقدادلــه اثباتــي كافــي از حيــث وقــوع بــزه از جانــب ايشــان و عــدم 
حصول قناعت وجدان در اين خصوص مستنداً به اصل 37 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رأي بر برائت 
ايشان از بزه موصوف صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره درخصوص آقايان مهدي ذوالفقاري، وحيد كاوياني  
تبار كمال مظاهري و رحمت اله باريك زهي حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجديدنظر اصفهان  و درخصوص ساير متهمان غيابي و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل 
واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر 

استان اصفهان است.م الف: 537 قدمعلي مختارپور رئيس شعبه 102 دادگاه كيفري 2 شهرضا
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ویژه 

محققان یک دانشــگاه نوعی پهپاد زیرآبی ســاخته اند. این پهپاد می تواند 
به وسیله حســگرهای مختلف از جمله دوربین، اطالعات زیست محیطی را 

جمع آوری کند.
گروهــی از محققــان دانشــگاه جــان هاپکینز یــک هواپیمــای بدون 
 سرنشــین ســاخته اند که عالوه بر پرواز در آســمان، زیر آب نیز حرکت 

می کند.
 محققان حوزه روباتیک برای ســاخت پهپاد که Flying Fish نام گرفته، 

دو سال و نیم وقت صرف کرده اند. 
پهپاد مذکور به وســیله یک موتور و پروانه زیــر آب حرکت می کند. پروانه 
مذکور هنگام پرواز با سرعت زیادی به حرکت در می آید، اما زیر سطح آب از 

سرعت آن کاسته می شود.
هدف اصلی محققان آن است که هواپیمای بی سرنشین با سرعت ۴۸ کیلومتر 
برساعت وارد آب شود و به وسیله حسگرهای مختلف دوربین اطالعات زیست 
محیطی را جمع آوری کند. در مرحله بعد ایــن پهپاد باید به مرکز عملیات 

بازگردد.

در پژوهشگاه رویان بررسی می شود؛پهپاد زیر آبی ساخته شد

وضعیت سالمت بچه میمون های فضایی

 فتح ا... امی، رییس پژوهشگاه هوافضا ، با بیان اینکه دو میمونی که به ماموریت 
فضایی فرستاده شده بودند، به تازگی صاحب فرزند شده اند، اظهار داشت: حال 
این میمون نوزاد خوب است و ما در حال بررسی اثرات سفر فضایی میمون های 
فضانورد بر سالمت فرزند آنها هستیم. رییس پژوهشگاه هوافضا خاطرنشان 
کرد: تولد نوزاد این میمون ها، از لحاظ مطالعاتی بسیار ارزشمند است؛ چرا که 
هر دو میمون برای مدتی در فضا بودند و از این جهت می توان اثرات این سفر را 
از نظر ژنتیکی بر فرزند آنها مورد بررسی قرار داد. وی اضافه کرد: برای بررسی 
تاثیرات سفر فضایی بر ژنتیک این نوزاد، میمون تازه متولد شده به پژوهشگاه 
رویان داده شده است تا مطالعات بیشتری روی آن انجام شود. نخستین میمون 
فضانورد ایران در سال ۹۱ با نام »آفتاب« و نام رسمی »پیشگام« در یک کپسول 
زیستی به فضا پرتاب شد و به سالمت به زمین بازگشت. فرگام، دومین میمون 
فضانوردی است که در آذرماه سال ۱۳۹۲ توسط کاوشگر پژوهش تا ارتفاع ۱۲۰ 

کیلومتری زمین صعود کرد و به سالمت به زمین برگشت.

یک طراح انگلیسی لباسی برای کودکان طراحی کرده که قابل شست وشو و 
ضد باد و باران است. این لباس همراه با بزرگ شدن کودک قابل استفاده است 

و هنگام کش آمدن از ضخامت آن کم نمی شود.
خرید لباس برای کودکان ، کار مشکلی اســت زیرا این لباس ها پس از یک 
بار شست وشو دیگر مناسب او نخواهند بود. اکنون نوعی از لباس هوشمند 
برای کودکان تولید شــده که مشــکل را برطرف می کند. لباس مذکور که   
Petit Pliنام گرفته؛ برنده جایزه جیمز دایســون شده و قرار است به زودی 

وارد بازار شود.
»ریان ماریو یاسین« مخترع این لباس، یک مهندس طراحی است که آن را 
برای کودکان ۴تا ۳۶ ماهه ساخته است. این لباس قابل شست وشو، ضد باران 
و ضدباد است. در این لباس یک ساختار افزایشی )ساختاری که به بزرگ تر 

شدن اندازه لباس کمک می کند( قرار داده شده است.
 به عبارت دیگر از مواد مصنوعی برای تولید لباس هایی اســتفاده شده که 
هنگام کشیده شدن ضخیم تر می شوند. از این نوع ماده در لباس های زرهی 

نیز استفاده می شود.

علم پژوهی

تولید برق از جریان خون!
یک گروه از محققان چینی، با اســتفاده از اصولی مشــابه با نیروگاه های برق آبی بزرگ، یک 
نانوژنراتور کوچک ایجاد کرده اند که می تواند به طور بالقوه در داخل رگ جای گرفته و از جریان 

خون برق تولید کند.

این لباس کودک، ضد باد و باران است!

با تغییر دمای بدن، سردرد 
میگرنی خود را درمان کنید

کارشناسان هرروز شیوه  جدیدی برای کمک به کنترل، 
کاهش عالئم و جلوگیری از بروز ســردردهای میگرنی 
معرفی می کنند که جدیدتریــن مورد گرم کردن یکی 
از گوش ها تا دمای ۴۲ درجه ســانتی گراد و سرد کردن 

گوش دیگر به میزان ۱۷ درجه سانتی گراد است.
دانشمندان این شیوه درمانی را روی تعدادی داوطلب 
به میزان ۳۰ دقیقه در روز، به مدت ســه ماه انجام داده 
و دریافتند میزان حملــه میگرن در این افــراد تا حد 

چشمگیری کاهش یافته است.
دانشمندان با استفاده از گوشــی های آلومینیومی که 
داخل هدفون نصب شده دمای هر گوش را در بیماران 
مبتال به میگرن تنظیم کرده و نتیجه درمانی را مشاهده 
کرده اند. بیشتر افراد مبتال به حمله های میگرن تمایلی 
به مصرف دارو به دلیل عوارض جانبی گسترده آن ندارند 
به همین جهت به دنبال راه حل های غیر دارویی، اما موثر 
هستند. این شــیوه درمانی جالب و موثر می تواند نوید 

درمانی مبتکرانه برای این دسته از افراد باشد.
 ۱- با گرم و ســرد کردن گوش ها میگرن را مهار کنید.

۲-شــیوه ابتکاری با تغییر دمای بدن، میگرن را درمان 
می کند.۳- با این شیوه بدون هیچ دارویی، میگرن خود 
را درمان کنید؛ دستگاه ساخته شده که دارای دو گوشی 
برای ایجاد تفاوت دماست هنوز راهی بازار های جهانی 
نشده و دانشــمندان امیدوار هستند با ادامه آزمایش ها 
مجوز فروش آن در دنیا را پیدا کنند. براســاس آمار ها 
بیماری میگرن بر یک نفر از هر ۱۰ انسان در کره زمین اثر 
می گذارد و عالمت های آن شامل سردرد شدید، سوزش 
سر، تهوع، حساسیت به نور و صداست. عالئم این بیماری 
می تواند بین ۴ الی ۷۲ ساعت طول بکشد و درمواردی 

نیاز به بستری شدن فرد در بیمارستان باشد.
علت دقیق بروز حمله میگرن مشــخص نیســت، اما 
کارشناسان فعالیت غیر طبیعی مغز و دریافت و ارسال 
سیگنال های عصبی بین سلول های مغزی را در بروز آن 

موثر می دانند.
کارشناســان توصیه می کنند افراد، بیماری میگرن را 
جدی بگیرند، زیرا احتمال آسیب مغزی و حتی نابینایی 

موقتی و پایدار در مواردی وجود دارد.
تا زمان استفاده از نمونه صنعتی دستگاه نوسان ساز دما 
برای درمان میگرن، افراد می توانند از یک قطعه یخ درون 
حوله برای خنک کردن یکی از گوش ها و قراردادن حوله 
گرم روی گوش دیگر خود اســتفاده کنند و با مداومت 
 در انجام این کار شــاهد کاهش حمله میگرن در خود 

باشند.

 انجمن جهانی موبایل 
ایران را تحریم کرد

فارس : در حالی کــه انجمن جهانی موبایــل )GSMA( در زمان 
تحریم  به ایران ارائه خدمت می کرد پــس از رفع برخی تحریم ها، 

خدمت خود به ایران را قطع کرده است.
براســاس کســب اطالع از اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که 
GSMA در زمان تحریم ها به ایران ارائــه خدمت می کرد پس از 

رفع برخی تحریم ها، ارائه خدمت مستقیم به ایران را قطع کرده و
هنوز علت این تحریم معلوم نشده است.

GSMA انجمن جهانی موبایل است که هماهنگی های بین المللی 
در حوزه موبایل را انجام می دهد.

یکی از خدمات GSMA تعیین ساختار شناسه جهانی تجهیزات 
 International Mobile Equipment مخفف IMEI موبایل

Identity است.
IMEI یک شماره منحصر به فرد برای هر گوشی موبایل است که از 
چندین جزء تشکیل شده و هر جزء نشان دهنده اطالعاتی از جمله 

کشور سازنده، کمپانی سازنده و مدل است.
IMEI برای کاربردهای مختلفی از جمله شناسایی دستگاه ها در 

شبکه موبایل کاربرد دارند.
 کشورهایی که به صورت مستقیم با GSMA ارتباط دارند لیست

 به روزIMEI ها را از این مرجع جهانی دریافت می کنند.
عالوه بر این GSMA لیســت های رایگانــی از IMEI  ها را نیز به 

صورت محدود تر ارائه می کند که مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از اپل؛

گوگل پلی، اپلیکیشن های ایرانی را 
حذف کرد

گوگل پلی در اقدامی مشابه اپل، اپلکیشــن های ایرانی را حذف 
کرده؛ این اقدام خشم کاربران ایرانی را در پی داشته است.

گوگل پلی اپلیکیشن های ایرانی را از فروشگاه آنالین خود حذف 
کرد و همین اقدام باعث خشم کاربران ایرانی شده است. این اقدام 
گوگل در راســتای همخوانی با تحریم های ۲۲ ساله آمریکا علیه 
ایران بوده است؛البته قبل از گوگل، اپل نیز اپلیکیشن های ایرانی 

را از فرودگاه های خود حذف کرده بود.
در همین راستا  »تایلر کولیس« یکی از کارشناسان متخصص در 
تحریم های اقتصادی  و کنترل صادرات می گوید: هنوز مشخص 
نیست چرا این دو شرکت فناوری اکنون دست به این اقدام زده اند.

بــه گفتــه کولیــس اقداماتــی ماننــد جلوگیــری از میزبانی 
 اپلیکیشن های ایرانی فقط تجارت های مفید و بدون ضرر را محدود 

می کند.

 مالقات با آیفون ایکس
 تا چند روز دیگر

گجت نیوز :  ظاهرا یک توســعه دهنده موفق شــده از بین قطعه 
کدهای » آی او اس ۱۱ « نام آیفون ویــژن اپل را بیابد. همگی به 

آیفون ایکس )iPhone X( سالم کنید!
مدت هاست اسامی مختلفی از آیفون باالرده اپل می شنویم و بیشتر 
از هر نامی، انتخاب آیفون ۸ را محتمل تر می دانیم. این گوشــی تا 
چند روز دیگر رسما معرفی خواهد شد تا تمامی آزمون و خطای ما 
در حدس نام آن مشخص شود،اما حاال به لطف تکه کدی نهفته در 
سیستم عامل آی او اس ۱۱، ظاهرا نام اصلی این دیوایس مشخص 

شده است.
 بــه نقــل از کدهایی که توســط یــک توســعه دهنده بــه نام

 Steve Troughton-Smith کشف شده نام آیفون پریمیوم 
کمپانی اپــل، آیفــون ایکس خواهد بــود. این توســعه دهنده، 
 شــخصی ا ســت که طی ســالیان اخیر از طریق قطعــه کدهای

 نرم افزاری محصوالت اپل قابلیت های آنها را افشا می کند و حاال در 
روز شنبه با توییتی رسما اعالم کرد که نام سه آیفون جدید اپل به 

ترتیب آیفون ۸ ، آیفون ۸ پالس و آیفون ایکس خواهد بود.
اگر بخواهیم به تاریخ بنگریم، اپل هیچگاه بیش از دو مدل آیفون را 
در طول سال معرفی نکرده است،  اما گزارش هایی که اخیرا به دست 
ما رسیده خبر از عرضه یک مدل ویژه مخصوص دهمین سالگرد 
فروش آیفون ها، در کنار دو مدل معمولــی دیگر می دهد. برخی 
منابع آن را آیفون پرو و یا آیفون ادیشن نیز می نامند، اما ما دیگر آن 

را با نام آیفون ایکس می شناسیم.
در حالی که دو گوشی آیفون ۸ و آیفون ۸ پالس نسخه های بهبود 
پیدا کرده اعضای خانواده آیفون ۷ خواهند بود، مدل آیفون ایکس 
مجهز به یک طراحی کامال جدید با نمایشگری بزرگ تر، سیستم 
تشخیص چهره و سنسورهای دوربین سه بعدی است که می توان 
از آنها در اپلیکیشن های واقعیت افزوده استفاده کرد. محققان وال 
اســتریت ژورنال امیدوارند که مدل گران قیمت تر آیفون X یک 
چرخه  فوق العاده برای فروش باشد و اپل را در راه تبدیل شدن به 
نخســتین کمپانی تریلیون دالری جهان همراهی کند. به ادعای 
برخی کارشناســان، قیمت این محصول می توانــد حتی فراتر از 

۱۰۰۰ دالر باشد.
الزم به ذکر است اپل امروز از این گوشی مرموز خود پرده برداری 

خواهد کرد.

برای نجات پس از جراحت؛

 استرالیا برای سربازان 
جعبه سیاه می سازد

استرالیا تصمیم دارد سیستمی شــبیه جعبه سیاه برای سربازان 
بســازد که به کارآمدی آنها در میدان نبرد می افزاید و نرخ نجات 

آنان پس از جراحت را افزایش می دهد.
استرالیا تصمیم دارد سربازان خود را به یک جعبه سیاه مجهز کند 

که ترکیبی از »رکوردر اطالعات« و بیکون اضطراری است.
درهمین راستا اســتارتاپی در حوزه مخابرات به نام Myriota و 
شرکت فناوری پوشیدنی IMeasureU از وزارت دفاع این کشور 
۷۰۰ هزار دالر بودجه دریافت کرده اند تا دستگاهی به نام »رکوردر 
 پرواز« بسازند. این دستگاه به کارآمدی ســربازان در میدان نبرد 

می افزاید و نرخ نجات آنان را نیز افزایش می دهد.
این دستگاه  در حقیقت سیستمی است که سربازان به تن می کنند 
 و به عنوان یک آیکون مــکان یاب و رکــوردر اطالعات نیز عمل

 می کند.
 متخصصان پزشکی نخستین ســاعت پس از جراحت را »ساعت 
طالیی« می نامند. طی ایــن بازه زمانی درصورتــی که خدمات 
درمانی مناسب فراهم شود، احتمال نجات و بهبود سرباز به شدت 
افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه به این نکتــه  فراهم کردن این 

جعبه سیاه برای سربازان  از قربانیان جنگ می کاهد.

فناورانه

 این روزها اهمیت توییتر و جایگاه مهمش در دنیای مجازی
 بر کسی پوشیده نیست چیزی که شاید تا چند سال پیش به 

این صورت نبود.
یازده سال پیش توییتر فقط یک شبکه اجتماعی خالق برای 
اشــتراک گذاری پســت های مینیمال بود، اما امروز یکی از 
بزرگ ترین رســانه های دیجیتالی دنیاست؛ جایی که مردم 
در لحظه از داغ ترین اخبار مطلع می شوند، با کسب و کارها 
به گفت وگو می نشینند و با هشــتگ زدن دولت ها را مطیع 
خواسته هایشــان می کنند. ایران هم از این قاعده مستثنی 
نیســت. به خاطر تاثیر فوق العاده بــاالی توییتر بر تحوالت 
فرهنگی، سیاســی و اجتماعی ایران، یکی دو ســالی هست 
که مقامات رسمی کشورمان شــروع به فعالیت در این شبکه 
اجتماعی کرده اند و این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که 

دسترسی به آن بدون گذر از فیلترینگ ممکن نیست.
البته بــا روی کارآمدن وزیر جدیــد ارتباطات ایــن روزها 
زمزمه هایی مبنی بر رفع فیلترینگ توییتر به گوش می رسد 
اما تا وقتی که این امر محقق شود، شاید اپلیکیشن »توییتنا« 
بی دردسرترین راهی باشــد که دسترســی به توییت های 
شخصیت ها و رسانه ها را بدون نیاز به عضویت در توییتر برای 
فارسی زبانان فراهم می کند. توییتنا، قطره کوچکی است از 
دریای توییتر فارســی؛ جایی که توییت های مقامات رسمی 

کشور، افراد مشهور، اخبار رسانه ها یا بهتر بگوییم حساب های 
کاربری مورد تایید در داخل کشور پوشش داده می شوند.

تیم فرســا، ســازنده اپلیکیشــن توییت هایی گلچین شده 
خود را در دو بخش به شــما ارائه می کنــد؛ بخش اول به نام 
»برجسته ترین ها« که به توییت های مرتبط با مناسبت ها یا 
داغ ترین اخبار روز اختصاص داده شده و بخش »تازه ترین ها« 
که مثل تایم الین توییتر عمل می کند، البته با این تفاوت که 

هیچ تسلطی بر محتوای آن ندارید.
توییتنا برای اتصال به توییتر احتماال از همان روشی استفاده 
کرده که کالینت های شــخص ثالث این شــبکه اجتماعی 
اســتفاده می کنند؛ بنابراین به محض منتشــر شــدن یک 
 توییت جدید در حســاب های منتخب، توییتنا هم بالفاصله
 به روز رســانی می شود. هر حســاب کاربری توییتر صفحه 
مختص به خود را در توییتنا دارد که می توانید آنها را بر حسب 

نام کاربری یا کلمات به کار رفته در توییت جست وجو کنید.
نکته خوب اینکه می توانید از تعداد الیک ها و ریتوییت های 
هر توییت هم با خبر شوید، هر چند امکان تعامل با این گزینه ها 
را ندارید. در عوض، توییتنا به شما اجازه می دهد که نظرات 
خود در مورد توییت ها را نه با کاربران توییتر، بلکه با کاربران 
اپلیکیشن به اشــتراک گذاشــته و زیر هر توییت با همدیگر 

گفت وگو کنید.

تمام توییت های این اپ به طور مستقیم قابل اشتراک گذاری 
هســتند، چه به صورت متنی و چه به صورت عکس. هر چند 
عجیب است که با وجود گزینه اشــتراک گذاری هنوز امکان 
بوکمارک یا ذخیره کردن توییت ها برایتان ممکن نیست. برای 
همین تا اضافه شدن این قابلیت ناچار هستید که از توییت های 
 مورد عالقه تان اســکرین شــات بگیرید یا متن را در جایی 

کپی پیست کنید.
البته توییتنا گزینه ای هم برای ذخیره توییت ها به شــکل 
عکس در نظر گرفته که مشکالت متعددی دارد و تصاویر را به 
درستی ذخیره نمی کند. این مشکل در کنار نبود قابلیت فالو 
کردن حساب های کاربری، مسائلی هستند که در حال حاضر 

انتقادات کاربران توییتنا را برانگیخته اند.
به جز این، توییتنا هیچ گزینه ای برای شخصی سازی توییت ها 
در اختیار کاربر قــرار نداده و هنوز از گزینــه میوت )بی صدا 
کردن( کلیدواژه ها در آن خبری نیســت. اینها نقاط ضعفی 
هســتند که فعال در توییتنا از مســائل جزئی دیگر پر رنگ 
تر اند.اما صورت خوش ماجرا اینجاست که تمام توییت های 
گردآوری شده در این اپلیکیشن توسط هشتگ قابل ردیابی 
است، حتی در شرایطی که به اینترنت دسترسی نداشته باشید. 
توییتنا می  تواند توییت ها را در حالــت آفالین ذخیره کند و 
برای کاهش مصرف دیتا از گزینه ای برای حذف عکس ها در 

تایمالین برخوردار است.
همچنین بر خالف تایمالین که قابل شخصی سازی نیست، 
فونت توییت ها و اندازه شــان را می توانید تغییر دهید. رابط 
کاربری اپلیکیشن هم به طور کلی ظاهر منظم، خوش رنگ و 
لعاب و دلنشینی دارد که این موضوع در کنار سرعت بارگذاری 
باال و اجرای نرم و روان باعث می شود بتوانیم توییتنا را یکی 
از اپلیکیشن های ممتاز ایرانی از منظر رابط کاربری توصیف 

کنیم.
تنظیمات فونت، شــما را برای مطالعه بهتر توییتنا یاری می 
کنند. ضمنا اگر حســاب توییتر مورد عالقه تــان در توییتنا 
نیست، می توانید آن را برای اضافه شــدن به سازندگان اپ 
پیشنهاد بدهید. توییتنا اگر چه برای بازتاب توییت ها انتخاب 
حساب های کاربری را خودش انجام می دهد، اما با گذاشتن 
بخشی به نام »توییترهای پیشــنهادی« به کاربران فرصتی 
داده که حساب های مورد عالقه شان در توییتر را برای آمدن 

به تایمالین توییتنا معرفی کنند.
در مجموع باید بگوییــم توییتنا به خاطــر محدودیت ها و 
شرایطی که همگی به آن واقفیم ابدا نمی تواند نماینده تمام 
تحوالت و اتفاقات توییتر فارسی باشــد، اما برای افرادی که 
تمایلی به فعالیت در این شبکه اجتماعی ندارند یا این که صرفا 
می خواهند توییت های مقامات رسمی و افراد مشهور و رسانه ها 

را دنبال کنند، اپلیکیشن ایده آلی محسوب می شود.
امیدواریم که با به روز رسانی های بعدی شاهد قابلیت هایی 
مثل فالو کردن حساب های کاربری و شخصی سازی تایمالین 

هم در این اپلیکیشن باشیم.
 شــما می توانید این اپلیکیشــن را با اســتفاده از این لینک

  goo.gl/vkphtq  دانلود کنید.

شش ضلعی ها ساختار جالبی هســتند که از معماری 
 بناهــای عظیــم گرفته تــا اشــکال ریز مولکــول ها

 و... می توان آنها را یافت. 
بازی های زیادی هســتند که برای طرح معما و ایجاد 
فضاهای پیچیده از شش ضلعی ها استفاده می کنند و 
کریستالوکس یکی از آنهاست. نوعی بازی که به ادعای 
سازندگانش بهترین راه برای تمرین مغز به حساب می 
آید )شاید بهترین نباشد اما یکی از بهترین ها می تواند 

باشد.(
قانون بازی اینگونه اســت که باید شــبکه های به هم 
پیوسته ای از لوله ها را کنار هم شکل داد. ظاهر و رابط 
کاربری اندکی تیره و وهم انگیز طراحی شــده و حالت 
معما گونه به خود گرفته اند تا تمام تمرکز کاربر در مرکز 

قرار داشته باشد.
در مجموع بیش از ۱۰۰ مرحله پازل در بازی وجود دارد 

که حل کردن هر کدام در ابتدا شــاید طوالنی نباشد، 
اما جلوتر که بروید احتماال چند دقیقه درگیر هر کدام 
می شوید. »کریستالوکس« مرتبا آپدیت خواهد شد و 
مراحل جدیدی به آنها اضافه می شود؛ بنابراین اگر بازی 
را سریعا به اتمام رســاندید، منتظر مراحل سخت تر و 

جدیدتر باشید.
این مدل بازی های پازل تمرکز زیــادی روی افزایش 
کارایی مغز انسان دارند و به نوعی تمرین ذهن به حساب 
می آیند. صداگذاری و موسیقی آرام بخش بازی ها باعث 
می شود زمانی که سرگرم این بازی هستید، ذهنتان را 
از همه چیز می کند. بازی به رایگان از طریق گوگل پلی 

قابل دانلود است.
 شــما می توانید این بازی جذاب را با اســتفاده از این 
 لینــک از گــوگل پلــی  goo.gl/p8aNZo  دانلود 

کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

در یک نقشه، شبکه  راه های منطقه ای در یک استان، 
به این صورت است که هر شهر دقیقا به سه شهر دیگر 
به طور مستقیم جاده دارد. به نظر شما آیا امکان پذیر 
است که با بستن تنها یکی از این جاده ها، ارتباط بعضی 

از شهرها را با بعضی از شهرهای دیگر قطع کنیم؟

پاسخ معمای احتمال در پرتاب تاس ۲۰ وجهی ،۱۹/۴۰ 
)نــوزده چهلم( می شــود. به این صــورت که احتمال 
آمدن هر یک از اعداد روی یک تــاس ۲۰ وجهی، برابر 
یک بیســتم )۱/۲۰( اســت. به راحتی مشخص است 
احتمال اینکه در ریختــن این دو تاس، بــه اعداد غیر 
مساوی برســیم، برابر ۱۹/۲۰ است؛ بنابراین می توانیم 
نتیجه بگیریم احتمــال اینکه عدد یکــی از تاس های 
 رنگی از آن یکی بزرگ ترباشــد، نصف این مقدار است.

۱۹ /۴۰ =۱/۲ . ۱۹/۲۰ 

  معمای شماره 2234

  جواب معمای شماره 2233

کریستالوکس؛ 

بازی با شش ضلعی ها

بررسی اپلیکیشن توییتنا؛ 

بازتاب دهنده اتفاقات مهم توییتر فارسی
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مفاد آرا 
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

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

1- رای شــماره 3378 مورخ 96/03/27 آقای محسن آقا امینی ها  فرزند 
نوروزعلی  بشماره کالســه 0717 و به شماره شناســنامه 71689 صادره 
به شماره ملی 1281816086 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و راه پله 
اشتراکی  به مساحت 37/05 مترمربع از پالک 1132 فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

308 دفتر 584  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 4669 مورخ 96/04/27 آقای احمدرضا خدایی علی آبادی  
فرزند غالمرضا  بشماره کالسه 0363 و به شماره شناسنامه 10 صادره به 
شماره ملی 5499790639 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
78/85 مترمربع از پالک 520 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه با ارائه قولنامه از مالک 

رسمی فتح اهلل کاظمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 0387 مورخ 93/10/27 آقای قلی جلیلی  فرزند محمدهاشم  
بشماره کالسه 4889 و به شماره شناســنامه 10 صادره الیگودرز به شماره 
ملی 4172486487 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/16 
مترمربع از پالک 681 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل سند رســمی  24056 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

4- رای شــماره 3440 مورخ 96/03/28 خانم اکرم رحیمی اندانی  فرزند 
ابوتراب  بشماره کالسه 0020 و به شماره شناسنامه 6683 صادره به شماره 

ملی 1142294854 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 150 مترمربع از پالک 1034 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه 
دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  الکترونیکی 9800 

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

5- رای شــماره 4747 مورخ 96/04/27 آقای باقر شیروی خوزانی  فرزند 
اسداهلل   بشماره کالسه 0597 و به شماره شناسنامه 10631 صادره به شماره 
ملی 1140359274 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 48/80 
مترمربع از پالک 556 فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 6529 دفترخانه 301 و سند 5515 دفترخانه 

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

6- رای شماره 4821 مورخ 96/04/29 خانم عزت عباسی دره بیدی   فرزند 
سیف اهلل  بشماره کالسه 0996 و به شماره شناسنامه 3118 صادره به شماره 
ملی 1286884330 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/50 
مترمربع از پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقــع در خیرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28043 مورخ 89/09/05 دفترخانه 73 

مع الواسطه از مالک رسمی مجید اصالنی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 4749 مورخ 96/04/27 آقای سام هارون رشیدی فرزند 
میرزاآقا  بشماره کالسه 0135 و به شماره شناسنامه 933 صادره به شماره 
ملی 1129211811 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/95 
مترمربع از پالک 548 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی اباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه 19218 مورخ 95/120/13 ثبت 

درصفحه 318 دفتر 72  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 4768 مورخ 96/04/28 خانم فرزانه جاللی خوزانی فرزند 
شکراله  بشماره کالسه 0182 و به شماره شناسنامه 10996 صادره به شماره 
ملی 1142334831 نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 
150/48 مترمربع از پالک 1202 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالتنامه  

99726 مورخ 94/02/06 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 4814 مورخ 96/04/28 آقای امراله بدیحی جوآبادی  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 0147 و به شماره شناسنامه 10 صادره خمینی شهر 
به شماره ملی 1142203931 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
226/20 مترمربع از پالک 335 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 22867 مورخ 55/04/24 و سند 
وکالتنامه 119154 مورخ 89/07/10  دفترخانه 65 و سند وکالتنامه 137588 
مورخ 94/10/22 دفترخانه 65 و سند وکالتنامه 19319 مورخ 95/10/23 

و سند وکالتنامه 20415 مورخ 96/02/24 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 0850 مورخ 96/01/28 آقای سید مهدی موسوی  فرزند 
سید محمد  بشماره کالسه 1485 و به شــماره شناسنامه 2918 صادره به 
شماره ملی 1282796402 نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
22/72 مترمربع از پالک 12031  فرعی از 170  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 139520302006008672  

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

11- رای شماره 4546 مورخ 96/04/26 آقای اکبر رفیعی فروشانی  فرزند 

محمدعلی  بشماره کالسه 0026 و به شــماره شناسنامه 231 صادره از به 
شماره ملی 1141504219 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
159/80 مترمربع از پالک 312 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 63959 مورخ 67/11/18 
دفترخانه 63 ثبت در صفحه 145 و 22 دفتر 179 دفتر 123مالحظه و محرز 

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

12- رای شماره 4545 مورخ 96/04/26 خانم ملوک رفیعی  فرزند عباسعلی 
بشماره کالسه 0027 و به شماره شناسنامه 11214 صادره از به شماره ملی 
1140488287 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 82/40 مترمربع 
از پالک 312 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 142  دفتر 123 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 2355 مورخ 96/02/31 آقای سلطانعلی درخشان  فرزند 
صفقلی  بشماره کالسه 1379 و به شماره شناسنامه 269 صادره فارسان به 
شماره ملی 5558723521 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 234 
مترمربع از پالک 494/1  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی اباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه از مالک رسمی ایرج امینی   مالحظه 

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

14- رای شــماره 4623 مورخ 96/04/26 خانم صدیقــه زورمند فرزند 
غالمحسین  بشماره کالسه 0180 و به شــماره شناسنامه 33487 صادره 
رشت به شماره ملی 2591176752 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و 
فوقانی به مســاحت 134 مترمربع از پالک   1576 و 1576/1 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی اباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه  100 دفتر 5  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 4541 مورخ 96/04/26 آقای حسین مجیری فروشانی  
فرزند مصطفی  بشماره کالسه 0019 و به شماره شناسنامه 1130036170 
صادره به شــماره ملی 1130036170 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 145/50 مترمربع از پالک 786 فرعــی از 109  اصلی واقع در 
آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه و وکالتنامه 
از مالک رســمی مصطفی مجیری وکالتنامه 231941 مورخ 95/03/29 

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

16- رای شماره 2352 مورخ 96/02/31 آقای مصطفی مجیری فروشانی  
فرزند کرمعلی  بشماره کالسه 1585 و به شماره شناسنامه 370 صادره به 
شماره ملی 1141602482 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/13 مترمربع از پالک 786 فرعی از 109 اصلی واقع در آدریان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 48574 مورخ 58/05/04 

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

17- رای شماره 2170 مورخ 96/02/29 آقای رضا کاظمی اندانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 1672 و به شماره شناسنامه 3643 صادره به شماره 
ملی 1140560034 نســبت به 59 و 5/2 حبــه از 72 حبه  یکباب خانه به 
مســاحت 391/20 مترمربع از پالک  751/1 فرعی از 112  اصلی واقع در 
صحرای ماســه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 353 دفتر 20 ســند 74428 مورخ 66/08/14 و 12069 مورخ 

79/02/21 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 2171 مورخ 96/02/29 خانم طاهــره عمادی اندانی  
فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 1673 و به شماره شناسنامه 113 صادره به 
شماره ملی 1141623250 نسبت به 12 و 5/3 حبه از 72 حبه  یکباب خانه 
به مســاحت 391/20 مترمربع از پالک  751/1 فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماسه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 253 دفتر 20 ســند 74428 مورخ 66/08/14 و 12069 مورخ 

79/02/21 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 8126 مورخ 95/12/25 خانم منصوره امیری ورنوسفادرانی  
فرزند سید حسین  بشماره کالسه 1662 و به شماره شناسنامه 24927 صادره 
به شماره ملی 1140240900 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 114 مترمربع از پالک   237 فرعی از 116  اصلی واقع در 
صحرای پا گودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ارائه قولنامه از غالمعلی حاج هاشمی سند 96123 مورخ 93/04/11 

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

20- رای شماره 8125 مورخ 95/12/25 آقای غالمعلی حاج هاشمی   فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0412 و به شماره شناسنامه 338 صادره به شماره 
ملی 1141125692 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 114 مترمربع از پالک   237 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای 
پا گودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

96123 مورخ 93/04/11 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 8127 مورخ 95/12/25  خانم طاهره شــجاعی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 0887 و به شماره شناسنامه 2678 صادره به شماره 
ملی 1141195437 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 211 مترمربع از پالک  193 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از حسین حاج 
هاشمی ســند 196179 مورخ 88/11/16 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

22- رای شــماره 8128 مورخ 95/12/25  آقای حســین حاج هاشــمی 
ورنوسفادرانی  فرزند حیدرعلی  بشماره کالسه 1350 و به شماره شناسنامه 
1287 صادره به شــماره ملی 1141112469 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211 مترمربع از پالک  193 فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

196179 مورخ 88/11/16 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
23- رای شــماره 4671 مورخ 96/04/27  خانم عطیه السادات میربابایی  
فرزند سید باقر  بشماره کالسه 0032 و به شماره شناسنامه 0011904313 
صادره به شماره ملی 0011904313 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 212/80 مترمربع از پالک  1444 فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6451 

مورخ 92/08/17 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 4670 مورخ 96/04/27  آقای محمد مهدی کیانی خوزانی  
فرزند عبدالعلی  بشماره کالسه 0321 و به شماره شناسنامه 14642 صادره 
به شماره ملی 1142361152 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 212/80 مترمربع از پالک  1444 فرعی از 85  اصلی واقع 
در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6451 مورخ 

92/08/17 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 5817 مورخ 96/05/21  خانم مریم لطفی  فرزند کرمعلی  
بشماره کالسه 0481 و به شماره شناســنامه 2489 صادره به شماره ملی 
1141193541 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی 
به مســاحت 167/85 مترمربع از پالک  4008 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 266987 و سند 

5827 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 5818 مورخ 96/05/21  آقای مجید صمدی فروشانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0482 و به شماره شناسنامه 571 صادره به 
شماره ملی 1141092700 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و فوقانی به مساحت 167/85 مترمربع از پالک  4008 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 266986 

و سند 5827 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 5819 مورخ 96/05/21  خانم زیبا صمدی فروشانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 0483 و به شماره شناسنامه 318 صادره به شماره 
ملی 1141607093 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه و 
فوقانی به مساحت 222/28 مترمربع از پالک  16/1 فرعی از 114  اصلی 
واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 352 دفتر 9 و دفتر 182 صفحه 229 و دفتر 182 صفحه 229 

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

28- رای شماره 5821 مورخ 96/05/21  آقای محمد  حسن آقایی فروشانی  
فرزند حیدر  بشماره کالسه 0484 و به شــماره شناسنامه 2694 صادره به 
شماره ملی 1752842677 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و فوقانی به مساحت 222/28 مترمربع از پالک  16/1 فرعی از 114  
اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 352 دفتر 97 و دفتر 182 صفحه 229 مالحظه و محرز 

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

29- رای شــماره 5723 مــورخ 96/05/19  آقــای فــرزاد علی جانی 
ورنوسفادرانی  فرزند مجتبی  بشــماره کالسه 0599 و به شماره شناسنامه 
1130879267 صادره به شــماره ملی 1130879267 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای 1/8 عرصه و 
اعیان به مســاحت 241/90 مترمربع از پالک  213 فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
21936 مورخ 96/04/07 دفترخانه 322 و ارائــه حصر وراثت  مالحظه و 

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

30- رای شــماره 5720 مــورخ 96/05/19  آقــای بهــزاد علی جانی 
ورنوسفادرانی  فرزند مجتبی  بشــماره کالسه 0597 و به شماره شناسنامه 
1130352641 صادره به شــماره ملی 1130352641 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای 1/8 عرصه و 
اعیان به مســاحت 241/90 مترمربع از پالک  213 فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
21936 مورخ 96/04/07 دفترخانه 322 و ارائــه حصر وراثت  مالحظه و 

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

31- رای شــماره 5722 مــورخ 96/05/19  آقــای بهــروز علی جانی 
ورنوسفادرانی  فرزند مجتبی  بشــماره کالسه 0598 و به شماره شناسنامه 
1130470121 صادره به شــماره ملی 1130470121 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای 1/8 عرصه و 
اعیان به مســاحت 241/90 مترمربع از پالک  213 فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
21936 مورخ 96/04/07 دفترخانه 322 و ارائــه حصر وراثت  مالحظه و 

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

32- رای شــماره 3369 مورخ 96/03/27  خانم فریبــا نیک خواه   فرزند 
محمد  بشماره کالسه 1412 و به شماره شناسنامه 3114 صادره به شماره 
ملی 1283102684 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 280 مترمربع از پالک  1206/1 فرعی از 85  اصلی واقع در 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 119314 مورخ 

72/12/07 دفترخانه 20 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 3370 مورخ 96/03/27  آقای امراله غفاری خوزانی فرزند 
رمضان  بشماره کالسه 1028 و به شماره شناسنامه 364 صادره به شماره 
ملی 1141638185 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 280 مترمربع از پالک  1206/1 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 49154 مورخ 69/03/08 
و سند 54029 مورخ 71/02/03 و سند 17780مورخ 86/11/02 دفترخانه 

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

34- رای شــماره 3363 مــورخ 96/03/27  آقای علیرضــا جوان بخت   
فرزند مهدیقلی  بشماره کالسه 1132 و به شــماره شناسنامه 780 صادره 

فریدونشهر به شماره ملی 1129390861 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 116 مترمربع از پالک  683 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12895 مورخ 93/09/13 

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

35- رای شماره 5871 مورخ 96/05/23  آقای قاسم توکلی خوزانی   فرزند 
حسن  بشماره کالسه 1289 و به شماره شناسنامه 104 صادره به شماره ملی 
1141413426 نسبت به 54 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 308 
مترمربع از پالک  1415 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19599 مورخ 95/08/24 دفترخانه 322  

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

36- رای شماره 5872 مورخ 96/05/23  آقای قربانعلی توکلی خوزانی فرزند 
قاسم  بشماره کالسه 1290 و به شماره شناسنامه 236 صادره به شماره ملی 
1141726904 نســبت به 2 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 308 
مترمربع از پالک  1415 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 121296 مورخ 79/04/26 دفترخانه 73  

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

37- رای شــماره 5861 مورخ 96/05/22  خانم عفت شــفیعی خوزانی 
فرزند احمد  بشماره کالسه 1288 و به شــماره شناسنامه 1130500977 
صادره به شماره ملی 1130500977 نسبت به 16 حبه از 72 حبه  یکباب 
خانه به مساحت 308 مترمربع از پالک  1415 فرعی از 85  اصلی واقع در 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 142839 مورخ 

82/01/26 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 4691 مورخ 96/04/27  آقای غالمعباس هارونی فرزند 
محمود  بشماره کالسه 0451 و به شماره شناسنامه 635 صادره به شماره 
ملی 1284140296 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/76 
مترمربع از پالک503 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند وکالتنامه  9461 مورخ 91/02/19 
دفترخانه 160 ثبت در صفحه 106 دفتر 163  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
39- رای شــماره 5775 مورخ 96/05/21  خانم نســرین کیانی   فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 0067 و به شماره شناســنامه 133 صادره به شماره 
ملی 1141616033 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/61 
مترمربع از پالک  476 فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6908 مورخ 37/08/01 

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

40- رای شــماره 6213 مورخ 96/05/28  آقای سید علی حسینی   فرزند 
فرج اهلل  بشماره کالسه 1670 و به شماره شناسنامه 13308 صادره به شماره 
ملی 1970894563 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/80 
مترمربع از پالک  156  اصلی واقــع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر  

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

41- رای شماره 6228 مورخ 96/05/28  آقای محمد کاظم اصالنی   فرزند 
عبدالکریم  بشماره کالسه 0447 و به شماره شناسنامه 3 صادره الیگودرز به 
شماره ملی 4172560660 نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 249/75 مترمربع از پالک  846 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

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

42- رای شــماره 4696 مورخ 96/04/27  خانم عشــرت کاظمی فرزند 
محمدکریم  بشماره کالسه 1640 و به شماره شناسنامه 401 صادره الیگودرز 
به شماره ملی 4171405521 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 249/75 مترمربع از پالک  846 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

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

43- رای شــماره 4695 مورخ 96/04/27  خانم لیال ابطحی فروشــانی 
فرزند سید مهدی  بشماره کالســه 1639 و به شــماره شناسنامه 2395 
صادره الیگودرز به شــماره ملی 1141226642 نســبت بــه 1/5 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 249/75 مترمربع از پالک  
846 فرعــی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل مع الواســطه از مالک رسمی حســنعلی کشاورز 

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

44- رای شــماره 6458 مورخ 96/05/30  آقای حمیدرضا طاهری اندانی 
فرزند رضا  بشماره کالســه 0603 و به شماره شناســنامه 525 صادره به 
شماره ملی 1141718936 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42 
مترمربع از پالک  1401/2 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 66393 مورخ 63/05/06 دفترخانه 73   

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

45- رای شماره 4570 مورخ 96/04/26  آقای مهدی خلیلی خوزانی فرزند 
اسداله  بشماره کالسه 0343 و به شماره شناسنامه 2337 صادره به شماره 
ملی 1141260506 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 47 مترمربع از پالک  286 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای 
کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51202 

مورخ 94/11/13 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 4569 مورخ 96/04/26  آقای سعید خلیلی خوزانی فرزند 
اسداله  بشماره کالسه 0344 و به شماره شناسنامه 14802 صادره به شماره 
ملی 1142362752 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 47 مترمربع از پالک  286 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای 
کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51202 

مورخ 94/11/13 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
47- رای شــماره 4639 مورخ 96/04/26  خانم کشور حجازی  فرزند سید 
مسلم  بشماره کالسه 0192 و به شماره شناسنامه 173 صادره به شماره ملی 
5129555120 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
119/60 مترمربع از پالک  1106 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7143 مورخ 91/11/24 دفترخانه 

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

48- رای شــماره 4640 مورخ 96/04/26  آقای سید جواد حجازی دهقانی  
فرزند سید محمد  بشماره کالسه 0193 و به شماره شناسنامه 15607 صادره 
به شماره ملی 1815597615 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 119/60 مترمربع از پالک  1106 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7143 مورخ 91/11/24 

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

49- رای شــماره 4549 مورخ 96/04/26  آقای رحیم کمالی اندانی  فرزند 
هاشم  بشماره کالسه 0431 و به شماره شناسنامه 907 صادره به شماره ملی 
1140531719 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
280/45 مترمربع از پالک  500 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود 
جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
307 دفتر 47 سند 61713 مورخ 61/05/25 دفترخانه 73   مالحظه و محرز 

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

50- رای شــماره 6460 مورخ 96/05/30  آقای محمــد ابراهیم علیجانی 
ورنوسفادرانی  فرزند عبدالمحمود  بشماره کالسه 0590 و به شماره شناسنامه 
452 صادره به شماره ملی 1141054681 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 165/60 مترمربع از پالک  213 فرعــی از 120  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36696 مورخ 

57/07/10 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 4611 مورخ 96/04/26  خانم مریم ماندگاری اندانی  فرزند 
منصور  بشماره کالسه 0208 و به شماره شناسنامه 1130271447 صادره به 
شماره ملی 1130271447 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 68/70 
مترمربع از پالک  24 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 53471 مورخ 95/11/28 

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

52- رای شماره 6199 مورخ 96/05/28  خانم عزت مختاری اندانی  فرزند 
علی اکبر  بشماره کالسه 0379 و به شماره شناسنامه 3203 صادره به شماره 
ملی 1140555618 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 127  مترمربع از پالک  231 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی محمد 
صادقی طی ارائه قولنامه عادی ثبت در صفحــه 464 دفتر 350   مالحظه و 

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

53- رای شــماره 6198 مــورخ 96/05/28  آقای محمــد صادقی فرزند 
رمضان  بشماره کالسه 0378 و به شماره شناســنامه 453 صادره به شماره 
ملی 4849118623 نســبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 127  مترمربع از پالک  231 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 464 دفتر 350   مالحظه 

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

54- رای شــماره 3469 مورخ 96/03/28  خانم هاجر عرب فروشانی فرزند 
اصغر  بشماره کالسه 0077 و به شماره شناسنامه 927 صادره به شماره ملی 
1286075769 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
179  مترمربع از پالک  846 فرعی از 109  اصلی واقع در درب آدریان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 856690   مالحظه و محرز 

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

55- رای شماره 3468 مورخ 96/03/28  آقای محسن لطفی فروشانی فرزند 
غالمحسین  بشماره کالسه 0076 و به شماره شناســنامه 1650 صادره به 
شماره ملی 1141286947 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 179  مترمربع از پالک  846 فرعی از 109  اصلی واقع در درب 
آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 856691   مالحظه 

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

56- رای شماره 6165 مورخ 96/05/28  آقای امیر حسین حاجی ابراهیمی 
فروشانی فرزند براتعلی  بشماره کالسه 0366 و به شماره شناسنامه 10290 
صادره به شــماره ملی 1142327736 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به 
مساحت 204/40  مترمربع از پالک  62 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی  2467   مالحظه 

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

57- رای شــماره 6437 مورخ 96/05/30  آقای احمد آقاکوچکی فروشانی 
فرزند حیدر  بشماره کالسه 0585 و به شماره شناسنامه 2532 صادره به شماره 
ملی 1141193973 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 188/10  مترمربع از پالک  794 فرعی از 106  اصلی واقع در صحرای 
پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 292241 مورخ 

96/04/15 دفترخانه 301   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 6439 مورخ 96/05/30  خانم فردوس آقاکوچکی فروشانی 
فرزند نادعلی  بشماره کالسه 0762 و به شــماره شناسنامه 2999 صادره به 
شماره ملی 1141165775 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 188/10  مترمربع از پالک  794 فرعی از 106  اصلی واقع در 
صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی احمد آقا کوچکی سند 292241 مورخ 96/04/15 دفترخانه 301   

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

59- رای شــماره 6334 مــورخ 96/05/29  آقای علیرضــا کریمی فرزند 
حسن  بشماره کالســه 0111 و به شماره شناســنامه 223 صادره به شماره 
ملی 1141685485 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 

252مترمربع از پالک  6126 فرعی از 158  اصلــی واقع در صدرآباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری 

خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 6462 مورخ 96/05/30  آقای فتح اله صفار فرزند قدیرعلی  
بشماره کالســه 1506 و به شــماره شناســنامه 169 صادره به شماره ملی 
1141636239 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/18  مترمربع 
از پالک  168 فرعی از 113  اصلی واقع در بوستان سهم  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 66562 مورخ 95/09/15 مالحظه و محرز 

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

61- رای شماره 6564 مورخ 96/05/31  خانم طیبه اعالیی فروشانی فرزند 
عبداهلل بشماره کالسه 0637 و به شماره شناسنامه 222 صادره به شماره ملی 
1285468872 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/70مترمربع 
از پالک  807 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 42386 مورخ 87/04/30 دفترخانه 35  مالحظه و 

محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
62- رای شماره 4554 مورخ 96/04/26  آقای محمد ابراهیم رینانی فرزند 
فتح اله بشماره کالسه 1530 و به شماره شناســنامه 9984 صادره اهواز به 
شماره ملی 1750583143 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 158/80 مترمربع از پالک  305 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 594 و 415 دفتر 359 و 

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

63- رای شماره 6553 مورخ 96/05/31  خانم بتول صمدی فروشانی فرزند 
براتعلی بشماره کالسه 0810 و به شماره شناسنامه 360 صادره به شماره ملی 
1141059584 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
158/80 مترمربع از پالک  305 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد 
ابراهیم رینانی ثبت در صفحه 594 و 415 دفتر 359 و 575  مالحظه و محرز 

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

64- رای شــماره 6266 مورخ 96/05/29  خانم فاطمه زهرا مجیری فرزند 
علی بشماره کالسه 0551 و به شماره شناســنامه 14231 صادره به شماره 
ملی 1140515691 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
252 مترمربع از پالک  6126 فرعــی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه ارائه وکالتنامه از مالک 
رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر    418 مالحظه و محرز 

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

65- رای شــماره 5822 مــورخ 96/05/21  آقای غالمحســین امیرخانی 
ورنوسفادرانی فرزند احمد بشماره کالسه 0278 و به شماره شناسنامه 13767 
صادره به شــماره ملی 1140136402 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 84/84 مترمربع از پالک  673 فرعی از 173  اصلی واقع در فتح آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 1084 مالحظه و محرز 

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

66- رای شــماره 6340 مورخ 96/05/29  خانم ایران نقدی خوزانی  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0164 و به شماره شناسنامه 102 صادره به شماره ملی 
1141546434 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
301/59 مترمربع از پالک  33 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از علیرضا نقدی سند 

65133 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 6341 مورخ 96/05/29  آقای علیرضا  نقدی خوزانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 1233 و به شماره شناسنامه 123 صادره به شماره ملی 
1141487691 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
301/59 مترمربع از پالک  33 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 65133  مورخ 62/11/17 

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

68- رای شــماره 4609 مورخ 96/04/26  خانم لیال محبی  فرزند مجتبی  
بشماره کالسه 1055 و به شماره شناســنامه 21412 صادره به شماره ملی 
1140213679 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
204/30 مترمربع از پالک  1829 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32605 مورخ 84/05/04  مالحظه 

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

69- رای شماره 4608 مورخ 96/04/26  آقای مرتضی جبل عاملی فروشانی  
فرزند غالمحسین  بشماره کالسه 1056 و به شماره شناسنامه 20820 صادره 
به شماره ملی 1140207751 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 204/30 مترمربع از پالک  1829 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 113736 مورخ 

82/09/12 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 6237 مورخ 96/05/28  خانم سمانه رحیمی فرزند محمد 
تقی  بشماره کالسه 0007 و به شــماره شناسنامه 1270737503 صادره به 
شماره ملی 1270737503 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 195/50 مترمربع از پالک  696 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای 
ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی وراث حسین و حسن میر سعیدی به نامهای علی و محمد فخر السادات 
اکرم اشرف السادات میر ســعیدی ثبت در صفحه 451 دفتر 19 و دفتر 119 

صفحه 451 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شــماره 6238 مورخ 96/05/28  آقای علیرضا رحمتی  فرزند تقی  
بشماره کالســه 0008 و به شماره شناســنامه 2747 صادره به شماره ملی 
1142255662 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
195/50 مترمربع از پالک  696 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه 
دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 

وراث حسین و حسن میر سعیدی به نامهای علی و محمد فخر السادات اکرم 
اشرف السادات میر سعیدی ثبت در صفحه 451 دفتر 19 و دفتر 119 صفحه 

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

72- رای شــماره 0467 مورخ 93/10/28  خانم لیلی بس محمدی  فرزند 
جمشید  بشماره کالسه 4815 و به شماره شناسنامه 9 صادره چادگان به شماره 
ملی 5759859625 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 148/90 
مترمربع از پالک  828 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 132327 مورخ 90/04/06 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

73- رای شماره 6582 مورخ 96/05/31  آقای اکبر صالحی  فرزند منوچهر  
بشماره کالســه 0602 و به شــماره شناســنامه 307 صادره به شماره ملی 
5759568035 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/80 مترمربع 
از پالک  804 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 4825 مورخ 90/12/11 دفترخانه 300 و ثبت در 

صفحه 70 دفتر 137  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 6275 مورخ 96/05/29  آقای حبیب اله صالحی مبارکه فرزند 
علی نقی  بشماره کالسه 9350 و به شماره شناسنامه 1083 صادره به شماره 
ملی 1286279739 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 140/18 
مترمربع از پالک  1209 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 46078 مورخ 76/03/10 دفترخانه ثبت در 

صفحه 595 دفتر 2691   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 6654 مورخ 96/06/01  آقای حسین فرهادی ورنوسفادرانی  
فرزند نوروز  بشماره کالسه 1372 و به شماره شناسنامه 78 صادره به شماره 
ملی 00524220450 نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 271/10 مترمربع از پالک  144 فرعــی از 118  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

382 دفتر 106  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 6656 مورخ 96/06/01  خانم خدیجه کازرانی  فرزند جعفر  
بشماره کالسه 1373 و به شماره شناســنامه 15283 صادره به شماره ملی 
1140151614 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 271/10 مترمربع از پالک  144 فرعی از 118  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 382 دفتر 106  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شماره 6194 مورخ 96/05/28  آقای محمود شکرانی   فرزند محمد 
کریم   بشماره کالسه 0732 و به شماره شناسنامه 42 صادره به شماره ملی 
1141599309 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
169/08 مترمربع از پالک  359 و 3350  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 153 و 159 

و 162 و 461 و 217 دفاتر 94 و 453 و 103  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شماره 6193 مورخ 96/05/28  خانم ناهید جعفری خوزانی   فرزند 
حسین   بشماره کالسه 0734 و به شماره شناسنامه 597 صادره به شماره ملی 
1141681447 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
169/08 مترمربع از پالک  359 و 3350  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 153 و 159 و 
162 دفتر 94 و ثبت در صفحه  461 و 217 دفاتر 453 و 103  مالحظه و محرز 

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

79- رای شماره 6211 مورخ 96/05/28  آقای محسن حداد خوزانی   فرزند 
قدیرعلی   بشماره کالسه 0610 و به شماره شناسنامه 1142 صادره به شماره 
ملی 1141320401 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 148/64 مترمربع از پالک  347  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21911 مورخ 96/04/03 

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

80- رای شــماره 6212 مورخ 96/05/28  خانم فیروزه مشهدیان خوزانی   
فرزند امراله   بشماره کالسه 0609 و به شماره شناسنامه 806 صادره به شماره 
ملی 1141245140 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 148/64 مترمربع از پالک  347  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21911 مورخ 96/04/03 

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

81- رای شماره 6257 مورخ 96/05/28  آقای علیرضا جعفری پور فروشانی   
فرزند مصطفی   بشماره کالسه 0501 و به شماره شناسنامه 1130522342 
صادره به شماره ملی 1130522342 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه سه طبقه به مســاحت 351/30 مترمربع از پالک  1906  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از مالک رســمی مصطفی جعفری پور طی سند 211120 مورخ 
91/02/26 و سند 211118 مورخ 91/02/26 دفترخانه 73    مالحظه و محرز 

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

82- رای شماره 6255 مورخ 96/05/28  آقای مصطفی جعفری پور فروشانی   
فرزند حسن   بشماره کالســه 0362 و به شماره شناســنامه 190 صادره به 
شماره ملی 1141695138 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه به مســاحت 351/30 مترمربع از پالک  1906  فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 211118 
مورخ 91/02/26 دفترخانه 73 و سند 211120 مورخ 91/02/26 دفترخانه 73 

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

83- رای شــماره 6256 مورخ 96/05/28  خانم مریــم پیمانی   فرزند علی   
بشماره کالســه 0500 و به شــماره شناســنامه 165 صادره به شماره ملی 
1141101262 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به 
مساحت 351/30 مترمربع از پالک  1906  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی 
مصطفی جعفری پور طی ســند 211120 مورخ 91/02/26 و سند 211118 

مورخ 91/02/26 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 6990 مورخ 95/11/30  آقای حسینعلی کریمیان خوزانی   
فرزند عبداله   بشماره کالسه 0731 و به شــماره شناسنامه 1552 صادره به 
شــماره ملی 1141218161 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/77 مترمربع از پالک  286  فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3804 مورخ 90/06/19 

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

85- رای شــماره 6250 مورخ 96/05/28  آقای محمدرضا سلیمانی درچه   
فرزند کریم   بشماره کالسه 0713 و به شماره شناسنامه 17 صادره به شماره 
ملی 1141791821 نسبت به ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 236/70 
مترمربع از پالک 102 اصلی واقع در هرســتان  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 18697  مورخ 84/10/12 دفترخانه 61 مالحظه و 

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

86- رای شماره 6682 مورخ 96/06/02  قرض الحسنه جواد االئمه به شماره 
ملی 10260000302 نسبت به ششدانگ یکباب قرض الحسنه جواد االئمه  
به مساحت 62/60 مترمربع از پالک 549 فرعی از 107 اصلی واقع در صحرای 
بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی زهرا عموتقی عشرت عمو تقی فردوس عموتقی ثبت در صفحه 93 دفتر 

551 و صفحه 212 دفتر 77 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شــماره 6267 مــورخ 96/05/29  آقای علی محمــدی   فرزند 
مختار   بشماره کالســه 0398 و به شماره شناســنامه 32 صادره به شماره 
ملی 1142179631 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 105/50 
مترمربع از پالک  1327  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 85279 مورخ 69/10/20 دفترخانه 73   

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

88- رای شــماره 6254 مــورخ 96/05/28  آقای علی محمــدی   فرزند 
مختار   بشماره کالســه 1217 و به شماره شناســنامه 32 صادره به شماره 
ملی 1142179631 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 108/30 
مترمربع از پالک  1327  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 85279 مورخ 69/10/20 دفترخانه 73   

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

89- رای شــماره 6271 مورخ 96/05/29  آقای اسماعیل محمدی   فرزند 
علی   بشماره کالسه 0974 و به شماره شناســنامه 1360 صادره به شماره 
ملی 1142493407 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 218/78 
مترمربع از پالک  1327  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه از علی 
محمدی طی سند 85279 مورخ 69/10/20 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

90- رای شــماره 3352 مورخ 96/03/27  آقای سید رسول حسینی اندانی   
فرزند سید حسن   بشماره کالسه 1508 و به شماره شناسنامه 2874 صادره 
به شماره ملی 1141197391 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
152/05 مترمربع از پالک  973  فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود 
جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه وکالتنامه 

213015 مورخ 91/06/16 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 6748 مورخ 96/06/04  آقای ســعید مالکی   فرزند عزت 
اهلل   بشماره کالسه 0295 و به شماره شناسنامه 19764 صادره به شماره ملی 
1140197185 نسبت به ششدانگ یکباب سنگبری به مساحت 3555/50 
مترمربع از پالک  102  اصلی واقع در هرســتان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه مع الواسطه از مالک رسمی رمضان رضایی علی آقا 
فرهادی و نصراهلل رضایی سند 25370 مورخ 50/08/13 و سند 26015 مورخ 

50/10/26 و سند 25429  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 6731 مورخ 96/06/04  آقای اصغر رحمتی اندانی   فرزند 
کاظم   بشماره کالسه 0793 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141573261 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 498 مترمربع 
از پالک  102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی حیدری سند 24838 مورخ 70/05/28  

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

93- رای شــماره 6734 مورخ 96/06/04  آقای اصغر رحمتی اندانی   فرزند 
کاظم   بشماره کالسه 0789 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141573261 نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 284 مترمربع 
از پالک  102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی محمدی سند 26788 مالحظه و محرز 

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

94- رای شــماره 6732 مورخ 96/06/04  آقای اصغر رحمتی اندانی   فرزند 
کاظم   بشماره کالسه 0791 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141573261 نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 253/15 
مترمربع از پالک  102  اصلی واقع در هرســتان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی محمدی مالحظه و محرز 

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

95- رای شــماره 6733 مورخ 96/06/04  آقای اصغر رحمتی اندانی  فرزند 
کاظم   بشماره کالسه 0787 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141573261 نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 139/10 
مترمربع از پالک  102 اصلی واقع در هرســتان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی محمدی  سند 26788 

مالحظه و محرز گردیده است.
نوبت اول96/06/07
نوبت دوم96/06/21

م الف:4741
نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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محیط زیست

معدوم کردن حدود یک تن گز فله ای و اسانس غیرمجاز
مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: در طرح ضربتی بهداشت محیط 
در منطقه شمالی شهر اصفهان، حدود یک تن گلوکز مخصوص گز وشیرینی، 

گز فله ای و رنگ واسانس غیرمجاز، تاریخ گذشته و فاسد کشف و معدوم شد.

رییس اداره محیط زیست گلپایگان خبر داد:

 دستگیری دو صیاد متخلف 
در سد کوچری

رییس اداره محیــط زیســت گلپایگان با اشــاره به 
دســتگیری متخلفیــن صید ماهی در ســد کوچری 
گلپایگان گفت: ماموران یگان حفاظــت این اداره در 
حین گشت و کنترل در سد کوچری گلپایگان، موفق 

به دستگیری دو صیاد غیرمجاز ماهی شدند.
قاسم حسومی  با اشاره به دستگیری دو گروه شکارچی 
متخلف اظهار داشت: پس از گزارش مردمی به پلیس 
110 در زمینه شــکار غیر مجاز شــکارچیان متخلف 
در منطقه تنگه غرقاب، بالفاصلــه ماموران کالنتری 
سعیدآباد و ماموران یگان حفاظت اداره محیط زیست 

به محل اعزام شدند.
وی افــزود: بــا حضــور بــه موقــع مامــوران، دو 
شــکارچی متخلف در ایــن منطقه در حین شــکار 
دســتگیر شــدند و از آنها دو قبضه اســلحه شکاری 
 دارای مجــوز و مهمــات مربوطــه کشــف و ضبط 

 شد.
رییس اداره محیط زیست گلپایگان گفت: در این زمینه 
پرونده، تشکیل و به مراجع قضائی گلپایگان ارسال شد.
وی در ادامه با اشاره به دستگیری متخلفین صید ماهی 
در ســد کوچری گلپایگان، ابراز داشت: امروز ماموران 
یگان حفاظت این اداره، در حین گشــت و کنترل در 
ســد کوچری گلپایگان، موفق به دستگیری دو صیاد 

غیرمجاز ماهی شدند.
حسومی با بیان اینکه این صیادان با تور اقدام به صید 
غیرمجاز ماهی  می کردند، گفت: از متخلفان 200متر 
دام غیرمجاز و تعــداد زیادی ماهی ســوف و کپور و 
 یک  دســتگاه خودروی سواری کشــف و ضبط شده

 است.
وی در پایــان مطرح کــرد: برای صیــادان متخلف، 
پرونده ای تشــکیل و جهت ســیر مراحــل قانونی به 

دادگستری گلپایگان ارسال شده است.

 وقوع بیش از ۴ هزار تصادف 
در مناطق شهری اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان گفت: بیش از 
۴ هزار تصادف در مناطق شهری طی ماه 

گذشته به وقوع پیوست.
غفور راســتین اظهار داشت: از 
کل حوادث تصادفی در مرداد 
امســال، چهار هــزار و ۷۷۶ 
مــورد در مناطق شــهری و 
یک هزار و ۴۹۶ مورد در نقاط 

جاده ای بوده است.
وی اظهار کرد: در مرداد ماه سال 
جاری، 10۸ هــزار و 1۵۹ تماس با 
اتاق های فرمان  11۵ استان اصفهان برقرار 
شــد که از این تعداد، 1۸ هزار و ۶22 مورد به ماموریت عملیاتی 
انجامید. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان افزود: 
از مجموع ماموریت های انجام شده در این مدت، 12 هزار و ۳۵0 
مورد، غیرتصادفی و شــش هزار و 2۷2 مورد تصادفی بوده است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
در پنجمین ماه از سال جاری، تکنسین های فوریت های پزشکی 
اســتان، 1۳ هزار و ۸21 بیمار و مصدوم را پــس از انجام اقدامات 
درمانی اولیه، توسط آمبوالنس به بیمارستان، منتقل و سه هزار و 

12۸ نفر را به صورت سرپایی در محل حادثه درمان کردند.

طراح سايت فیشینگ گرفتار پلیس 
اصفهان شد

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: فردي که با طراحي سایتي 
جعلي به اطالعات حســاب بانکي کاربران 
دسترسي یافته و از حساب آنها سرقت 
مي کرد، توســط ماموران پلیس 
فتاي استان اصفهان شناسایي 
و دســتگیر شد.سید مصطفی 
مرتضوی درخصوص دستگیری 
طراح سایت فیشــینگ اظهار 
داشت: در پی شکایت تعدادی از 
شهروندان مبنی بر اینکه از حساب 
آنها به صورت اینترنتی سرقت شده، 
بررســی موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران پلیس فتای اصفهان قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه این 
فرد از 1۵0 کاربر ۴00 میلیون ریال به صورت اینترنتی ســرقت کرده 
بود، بیان داشت: متهم در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس، به بزه 
انتسابی، اعتراف و انگیزه خود را کسب مال اعالم کرد. مرتضوی همچنین 
درتوضیح سایت های فیشینگ گفت: سایت های فیشینگ، سایت هایی 
هستند که فرد کالهبردار طراحی کرده و در آن اقدام به تبلیغ و فروش 
اجناس مختلف می کند. در این گونه سایت ها صفحه درگاه بانکی دقیقا 
شبیه صفحه اصلی درگاه است و هنگامی که کاربر اطالعات حساب بانکی 
خود را در آن وارد می کند، این اطالعات )شامل شماره کارت، رمز عبور 
و رمز CVV2( برای مجرم ارسال شده و فرد کالهبردار اقدام به برداشت 

از حساب می کند.

این حکایت رفتار ما انســان های به ظاهر طبیعی و سالم با 
افراد آسیب دیده از این جامعه اســت. نگاهشان اما سرشار 
از انسانیت است که دستخوش نامالیمات شده. اینجا مرکز 
نگهداری از بیماران روانی اصفهان است در گوشه ای از شهر 
که گاهی سکوتی حسرت برانگیز دارد و گاهی با صدای آوازی، 

این سکوت به زیباترین شکل شکسته می شود.
نکته ای که شــاید زیاد در این مراکز به چشم می خورد این 
اســت که کمتر به صورت گروهی با هم معاشرت می کنند و 
بیشــتر ترجیح می دهند در حریم و هاله خود قرار داشــته 
باشــند؛ شــاید ترجیح می دهند زندگی را بــا نوع نگرش 
خود جست وجو کنند. شاید دوســت ندارند کسی در مورد 
افکارشــان اظهار نظر کند؛ اما به هر حال بــر این جماعت 
نشسته در این آسایشگاه مهر بی مهری اجتماع خورده است 
و با بیماری خود دست به گریبان هســتند که این بیماری 
هرچند عالئــم ظاهری چندانی همچون تب و لرز نداشــته 
باشد، تمام زندگی از گذشته و حال و آینده آنها را دستخوش 

تغییر خواهد کرد.
طبق تعریفی که سازمان جهانی بهداشــت از سالمت ارائه 
داده است، سالمت جسمانی بدون سالمت روانی قابل تعریف 
نیست. این در حالی است که اختالالت روان پزشکی برعکس 
بیماری های جسمی، عالوه بر بیمار، افراد خانواده و جامعه را 
نیز تحت تاثیر قرار می دهد و در صورت عدم درمان و تداوم، 
موجب کاهش بازدهــی و توانایی، اخــراج از محیط کار و 

خسارت های مادی فراوان می شود.
سازمان بهداشــت جهانی پیش بینی کرده است که تا سال 
20۳0، افسردگی مهم ترین بیماری ناتوان کننده در کل دنیا 
خواهد بود که البته بر اساس نظرات بعضی کارشناسان، این 

اتفاق تا سال 2020 رخ خواهد داد. 
وضعیت ســالمت روانی مردم کشــور، به دالیــل مختلف 
آلودگی های صوتی و هوا و تبعیض های اجتماعی، اقتصادی 

و معیشتی تحت تاثیر قرار می گیرد .
آمارهای متناقض، نشان دهنده رقم های متفاوتی درخصوص 

وضعیت سالمت روانی مردم جامعه اســت. به گفته رییس 
سازمان بهزیستی کشــور، طبق آخرین بررسی های انجام 
شــده در مورد اختالالت روحی روانــی، 2۳/۴درصد آحاد 
جامعه دچار اختالل هستند یعنی حدودا از هر چهار نفر، یک 
نفر اختالل روانی دارد و با این اوصاف، می توان نتیجه گرفت 

که یک سوم بزرگساالن در کشور به اختالل روانی دچارند.
به  طور کلی بیماری هــای روانی حــدود 1۴درصد کل بار 
بیماری های کشــور را به خود اختصاص داده است و نتایج 
بررسی ســال 1۳۸۴ وزارت بهداشــت درباره بار بیماری ها 
نشان می دهد که رتبه اول بار بیماری ها در زنان ایرانی مربوط 
به اختالالت روانی- رفتاری و در مــردان مربوط به حوادث 
عمدی و غیرعمدی از جمله تصادفات است و اختالالت روانی 

رفتاری، رتبه دوم بار بیماری را در بین مردان ایران دارد.
 این در حالی اســت که  نقش و تاثیر زنان در تربیت خانواده 
و جامعه پررنگ تر اســت و زنان بیش از مردان برای درمان 
خود به روان شناسان و روان پزشکان مراجعه می کنند. حتی 
اگر بپذیریم که میزان اختالالت روانی بین زن و مرد تفاوت 
چندانی ندارد، لزوم توجه ویژه به زنان در الیحه سالمت روان 

دیده می شود.
از سوی دیگر، به عنوان یکی از مشــکالت اساسی بیماران 
روانی از هر نوع اختاللی، شاید بتوان به نحوه پوشش بیمه ای 
این بیماران اشــاره کرد و اینکه هیچ گونه حمایت بیمه ای 
را تجربــه نمی کنند. در واقع عدم پوشــش بیمــه درمانی 
برای بیماران روانی در ایران و در کنار آن »الیحه ســالمت 
روان« که در شــش ســال اخیر در راه مجلس بــه دولت و 
 بالعکس معلق مانده، موجب ســردرگمی این بیماران شده

 اســت؛ موضوعی که خود، عامل روانی فزاینده ای است که 
فشــار بیشــتری به این بیماران وارد می کند که نه قانون و 
الیحه ای برای حمایت از آنها وجــود دارد، نه بیمه ای هزینه 

درمان آنها را متقبل می شود. 
این معیوب بودن سیستم درمانی و قانونی، جهت رسیدگی به 
وضعیت مبتالیان به اختالالت روانی و افسردگی ها، بیمار را 
ضعیف تر و تنهاتر می کند؛ تا جایی که فرد بیمار بیش از پیش 

خود را بدون حامی می بیند.
به هر حال در کشــوری زندگــی می کنیم که بســیاری از 
بحران ها را به خود دیده اســت؛ از جنگ تحمیلی گرفته تا 
بحران های شدید اقتصادی و چندان هم دور از ذهن نیست 
اگـــر بیمــــاری هـای روانی در لیست استعدادهای درون 
جامعه ای جای گیرد. اما همیشه این بهداشت روان بوده که 
در آخر صف رسیدگی ها و پیشگیری ها جای گرفته است؛ 
با این حال بهتر است کمی به بهداشت روانی جامعه قبل از 

شیوع بیش از حد آن توجه داشته باشیم.

اخبار

وقتی بهداشت روان در صف آخر رسیدگی ها و پیشگیری ها قرار می گیرد

نیمه پنهان ما ...

از کنارشــان آرام می گذری. نگاهی از روی ترحم، به ظاهر شــاید درهم و آشفته آنها 
می اندازی، بعد کمی با فاصله تر از او راه خود را ادامه می دهی. نگاه ها و برخوردها با این 
بخش از جامعه به گونه ای دیگر اســت؛ گمان می کنی این آدم های نشسته در این کنج خلوت از کهکشانی 

دیگر هستند؛ در صورتی که اینها هم زمانی در همین جامعه با همین مردم در غم و شادی شریک بوده اند.

فاطمه کاویانی

مفاد آراء
6/129  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی، هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد، تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و 
از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت. در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139660302021000105 مورخ 96/05/17 آقای مهدی ریحانیان 
زواره فرزند اکبر بشماره ملی 1189599201 تمامت ششدانگ یکبابخانه احداثی بر 
روی قسمتی از پالک شماره 1984 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مســاحت 175/11 مترمربع خریداری رسمی از خانم ها 

عشرت و اشرف دهقانان زواره و آقای رضا دهقانان زواره.
2- رای شــماره 139660302021000106 مــورخ 96/05/17 آقای نورمحمد 

زفرقندی نیرآبادی فرزند اکبر بشماره ملی 1189482436 
 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره 2336 فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 260 مترمربع 

خریداری رسمی از خانم روشنک طباء و آقای سیدرضا طباء.
فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/06/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/06/21

م الف: 216
تحدید حدود اختصاصی

6/243 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ســاختمان پالک 2 فرعی از 9959 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــی به نام ام البنین ایزدی 
فرزند محمد در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027001270 مورخ 
1396/2/6 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/7/23 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:18016 هادیزاده رئیس ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
6/445  یاســر امینی ویشته دارای شناســنامه شــماره 1230030141 به شرح 
دادخواست به کالسه  256/96 ش 1 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر امینی ویشته به شناسنامه 5 در تاریخ 
96/5/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- ناصر امینی ویشــته فرزند اصغر به شماره شناسنامه 186 فرزند متوفی 
2- اعظم امینی ویشته فرزند اصغر به شماره شناسنامه 4 فرزند متوفی 3- الهه امینی 
ویشته فرزند اصغر به شماره شناسنامه 2 فرزند متوفی 4- یاسر امینی ویشته فرزند 
اصغر به شماره شناسنامه 1230030141 فرزند متوفی 5- زهرا امینی ویشته فرزند 
اصغر به شماره شناسنامه 197 فرزند متوفی 6- حسن امینی ویشته فرزند اصغر به 
شماره شناسنامه 167 فرزند متوفی 7- منوچهر امینی ویشته فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 92 فرزند متوفی 8- فاطمه امینی ویشته فرزند اصغر به شماره شناسنامه 
180 فرزند متوفی 9- ســکینه جعفری کنرزی فرزند ماشاء اله به شماره شناسنامه 
3 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 284 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک()220 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610423633600210 ییــه: اجرا شــماره   6 /484
پرونده:9609983633600194 شماره بایگانی شعبه:960195 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610093633601313 و شماره دادنامه مربوطه 
9609973633600468 محکوم علیه شهریار نجفی توبز آبادی به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به  پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ 7/660/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه طبق 
شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چک 
تا تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله ی اجرای حکم توسط 
اجرای احکام در حق محکوم له جواد امیریوسفی فرزند رحمت اله به نشانی استان 
اصفهان شهرستان خمینی شــهر خیابان منتظری کوچه امیریوسفی پالک 49. و 
پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت. تبصره 2 ماده 
306 ق.ا.د.م اعمال شود.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 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 دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 4891 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر)434 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکيت

6/487 چون آقای عبداله امینی قلعه نوئی فرزند مرحوم بمانعلی احدی از ورثه مرحوم 
بمانعلی امینی قلعه نوئی مالک هشت سهم و نیم مشــاع از هفتاد و پنج سهم یک 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک 9334 و 9335 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
شده که ســند مالکیت پالک مزبور در صفحه 112 دفتر 305 بنام مرحوم بمانعلی 
امینی قلعه نوئی ذیل ثبت 8943 سند به شماره چاپی 091708 صادر و تسلیم گردیده 
است و اعالم نموده که ســند بعلت جابجائی مفقود شده و درخواست صدور المثنی 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 19172 هادیزاده رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )218 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

6/378 مرجع رسیدگي: شــعبه هشتم حقوقي شــوراي حل اختالف خمیني شهر 
به نشاني خمیني شــهر بلوار پاسداران روبروي کوي مهســتان  مجتمع شوراهاي 
حل اختالف اصفهان وقت رســیدگي ســاعت 3/10 بعدازظهر روز ســه شــنبه 
مورخه 1396/7/25 مشــخصات خواهان: روح اله رحمتي فرزنــد کرمعلي فرزند 
خمیني شهر میدان شــهدا خ مدرس جنب کیک مدرس مغازه پالسکو مشخصات 
خوانده: مریم حســیني فرزند محمدرضا و محمدرضا طاهریان خواســته و بهاي 
آن: مطالبه وجه چــک 9402/844232 - 12 مبلــغ 34/000/000 ریال دالیل 
خواهان: تصویر مصدق چک و گواهي عدم پرداخــت بانکي  گردش کار: خواهان 
خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگي 
به وي از طریق نشــر آگهي در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشــار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني نموده اســت لذا 
در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یــک نوبت آگهي مي 
گردد خوانده مي تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگي حاضر گردد.م الف: 4853 شــعبه 
 هشتم حقوقي شوراي حل اختالف شهرســتان خمیني شهر )مجتمع شماره یک(

 )181 کلمه، 2 کادر(
مزایده

6 شــماره آگهــی: 139603902004000094 شــماره پرونــده:  /518
139504002004000554 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اســناد رهنی( آگهی 
مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9501754 ششدانگ اعیانی یک دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربی پالک شــماره 3809 فرعی که به شــرح 
صورتمجلس تفکیکی 2634/س-79/3/17 مجزی شــده از شماره 990 و 991 
فرعی که به شــماره فرعی 11482 تغییر یافته از پالک 15182 اصلی به مساحت 
99/10 مترمربع احداثی با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات مربوطه واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان اشراق کوچه شماره یک )شهرآرا( 
مجتمع مسکونی شــهر آرا طبقه اول واحد جنوب غربی که سند مالکیت آن قبل از 
تفکیک در صفحــات 182 و 185 و 188 و 191 و 194 و 243 و 197 و 200 و 203 

و 206 و 209 و 240 دفاتر 54 و 33 خروجی ذیل شــماره های ثبت 11188/س و 
11190/س و 11192/س و 11194/س و 11196/س و 47976 و 11198/س و 
11200/س و 11202/س و 11204/س 11206/س و 47978 و با شــماره های 
چاپی 806286 الی 806295 و 631590 و 174747 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شمااًل: 1- بطول 2/08 متر دیوار مشترک با پالک 3806 فرعی 2- در سه قسمت 
که اول شرقی و سوم غربی اســت بطولهای 0/74 متر و 4/85 متر و 0/74 متر و به 
دیوار پنجره و دیوار نورگیر مشــاعی 3- بطول 2/27 متر دیوار مشــترک با پالک 
3806 فرعی شرقًا: 1- بطول 8/86 متر در اختصاصی و دیواریست مشترک به دیوار 
پالک 3760 فرعی 2- بطول 1/33 متر دیوار مشترک با پالک 3810 فرعی 3- در 
دو قسمت که اول جنوبی اســت بطولهای 0/45 متر و 0/91 متر به پنجره و دیوار 
نورگیر مشاعی 4- بطول 0/60 متر دیوار مشترک با پالک 3810 فرعی جنوبًا: در 
6 قسمت که قســمت دوم غربی و چهارم پخی شکل و پنجم غربی است بطولهای 
4/99 متر و 0/38 متر و 1/81 متر و 1/80 متر و 0/74 متر و 0/71 متر و دیوار کوتاه 
و پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشــاعی پالک 3805 فرعی غربًا: 1- بطول 
2/23 متر دیواریســت به دیوار پالک 989 فرعی 2- در سه قسمت که اول شمالی 
و دوم جنوبی و بطولهای 0/85 متر و 0/56 متر و 0/85 متر به پنجره و دیوار نورگیر 
مشــاعی 3- بطول 6/40  متر دیواریســت به دیوار پالک 989 فرعی طبق قانون 
تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به صورت یک واحد 
آپارتمان واقع در طبقه اول یک مجموعه مسکونی 43 واحدی با قدمت 16 سال به 
مساحت اعیانی 99/10 مترمربع شامل 5/98 مترمربع تراس می باشد. مشخصات 
ساختمان عبارتند از: اسکلت بتنی، ســقف تیرچه بلوک، نمای بیرونی آجر و سنگ، 
پنجره های آلومینیوم، درهای ورودی و داخلی چوبی، بدنه دیوارها نقاشی، کف هال 
و سالن سنگی و اطاقها سیمانی، سرویسها با کف سرامیک و بدنه کاشی کاری، بدنه 
آشپزخانه تا 1/5 متر کاشی و بقیه ســفیدکاری با کف سرامیک، کابینت آشپزخانه 
فلزی و قسمتی ام دی اف، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش آن بخاری گازی 
می باشد این مجموعه دارای دو آسانسور و یک البی ورودی با کف سنگی بوده که 
پارکینگ ها در طبقه همکف و زیرزمین قرار گرفته است. انشعابات آب و گاز  واحدها 
مشترک و برق آن ها مستقل می باشــد ملکی آقایان ناصر پوالدخان و آرش پوالد 
خان و خانمها رضوان پرتوی اصفهانی، ایران هنرمند و الهام جوالئی دســتجردی 
و الناز جوالیی دستجردی )هرکدام نسبت به یکدانگ( که طبق سند رهنی شماره 
138832-90/2/26 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 12 اصفهان در رهن 
بانک تجارت واقع می باشد. از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 96/7/12 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول 
سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و پانصد و هشتاد 
میلیون ریال )1/580/000/000 ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/6/21 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت 
در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اداره 
اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 
 نماید. م الف: 18662 اســدی اورگانی رئیس اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان 

)817 کلمه، 8 کادر(
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  قطره ای از دریای عرفان؛

مشاهده

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

لندهور 

یکی از پادشاهان با شوکت هند، »راجه کرن« نام دارد که 

عمودی عظیم در جنگ به کار می برده اســت. اسم دیگر 

این مرد را که ســخت باال بلند و قوی هیکل توصیف شده، 

»لندهور بن سعد« نوشــته اند. معروفیت او در ایران بیشتر 

مرهون روزگاری بوده که قصه حمــزه در میان مردم رواج 

داشته و در قهوه خانه ها نقل می شــده است؛ زیرا لندهور 

از قهرمانان معــروف »رموز حمزه« بود که تــا آخر عمر با 

حمزه ماند. به عقیده برهمنان نیز اعظم »خورشید« به مادر 

لندهور، »کنتی« نظر عنایت نمــود و او بار بر گرفت و لذا، 

عجم او را لندهور، »پســر آفتاب« نام کردند؛ زیرا »لند« به 
معنی پسر و »هور« به معنی خورشید است. 

در تداول و داستان های عامیانه، لندهور به آدم قوی هیکل 

و باال بلند و بی مصرف یا کســی که بخواهند او را بی کاره و 

بی مصرف وانمود کنند، گفته می شود و این تداول، با اصل 

داستان بی ارتباط نیســت. این نام به ندرت در شعر کهن 
فارسی آمده است:

                 از آن حکیمان نیازم نشستن                    
                                                که ایشان چو مورند و من لندهور 

 )سنایی(

پدیـده پرویـن اعتصامـی از همـان زمـان کـه پدیدار شـد  دکتر عفت 
شـگفتی آفرید. زنده نام ملک الشـعرای بهار، دیوان اشـعار رحیمی

او را مجموعـه ای از گل های نوشـکفته خواند کـه روح نواز 
اسـت و دلفریـب و مشـک آگیـن و چنان مسـتی مـی آورد کـه دامن از دسـت 
می رود. پروین، با همه کم سـن و سـالی، در دریای شـعر کالسـیک ایران، چون 

شـناگری شـبان روزی، صـدف هـای معانـی را مـی جسـت و 
می یافـت. شـیرین زبانـی او، سـبک متیـن، شـیوه اسـتوار، 
شـیوایی کالم و لطـف دالویـز معانـی کـه در آثـارش عرضه 
مـی دارد، در بخشـی، مخلوق این سـیر معنـوی بـی وقفه در 

شـیوه هـای لفظـی و معنـوی شـاعران خراسـان چـون مولوی، 
سـنایی و ناصرخسـرو و سـرایندگان عـراق و فـارس بـه شـمار 

می رود؛ گرچه سـبک مسـتقل او بر فراز این دریـای پرعظمت 
در پرواز است.

پرویـن، فراتـر از جوهر شـعری، دیـدگاه یک فیلسـوف عارف 
را دارد که تـراژدی هسـتی را در مکتب اندیشـه خوانده اسـت 
و می کوشـد دل خونیـن مـردم دنیا را تسـلیتی دهـد و خاطر 
بینوایان را مرهمـی گذارد. او پـل عبور میان گذشـته و اکنون 
میهـن خویـش اسـت؛ نـه از گذشـته گسسـته و نـه حـال را 

واگذاشـته است.
پرداخـت سـروده هایـی بـه ایـن زیبایـی، بـا ایـن یکدسـتی 
و فصاحـت و روانـی و بـا ایـن حـس نیرومنـد آفرینـش و 
مضمون سـازی های بدیـع، پرویـن را بـه پدیـده ای درخـور 

ارزش و بررسـی بدل کرده اسـت؛ شـاعری که انسـان 
را مـی شناسـد، فضلیت را حرمـت می نهد و عشـق را 
ارج می گـذارد؛ عشـقی که اسـاس دیوان اوسـت. او 
حقیقت عشـق را بـه گفته بهـار ماننـد میـوه پاک و 
منزهـی کـه از الیـاف خشـن و شـاخ و بـرگ هـای 
بیهـوده و مسـموم جـدا شـده باشـد، بـا صفـای 
اثیـری و رخشـندگی نـور و شـفافیت روح برسـر 
بـازار سـخن رواج می دهـد. پرویـن، زمانـی پا به 
عرصه وجـود نهاد کـه ایـران درگیـرودار انقالب 
مشـروطیت بود و کـم و بیـش در حال آشـنایی 

بـا اندیشـه هـای غربـی، بـه یـک دگرگونـی فکـری نیـز دسـت مـی 
یافـت. اندیشـمندان بزرگ عصـر مشـروطیت، به آزاداندیشـی هموطنـان خود 
یاری های بسـیار رسـاندند و بر گنجینه معرفـت و آگاهـی آنان بسـیار افزودند.

نام پرویـن اعتصامی، پیـش از آنکـه دیوانش بـه چاپ برسـد، در محافـل ادبی، 
نامـی شـناخته شـده و پراعتبـار بـود؛ زیرا چنـد سـال قبـل از چـاپ دیوانش، 
دهخـدا، ادیب و شـاعر مشـهور، در فرهنـگ چهـار جلدی خـود به نـام »امثال 
و حکم« کـه در سـال ۱۳۰۳ منتشـر شـد، از همـان جلـد اول، بعضـی از ابیات 
پرویـن را در ردیف شـاعران نـا م آور معاصـر او مثل ملک الشـعرای بهـار، ادیب 
نیشـابوری، یحیی دولت آبادی و رشـید یاسـمی، ذکر کرده بـود و بعدها هم در 
»لغت نامه« خود شـرح حـال جامعـی در بـاره پرویـن اعتصامی نوشـت و مقام 
بلند ادبـی او را مورد سـتایش قـرار داد. در سـال ۱۳۰۸، یکی از نویسـندگان به 

نام »محمـد ضیا هشـترودی« در مجموعـه ای از شـعر و نثر، به نـام »منتخبات 
آثار« چند شـعر از پرویـن اعتصامـی نقل کـرده و در تفسـیر خـود، از او تمجید 
بسـیار کرده بود. از حدود سـال ۱۳۰۰، در ماهنامـه »بهار« که به همت یوسـف 

اعتصـام الملـک، پـدر پرویـن اعتصامی منتشـر 
می شـد، بـه تدریج ۱۲ شـعر پرویـن انتشـار یافت.

زبـان محکـم و بـا صالبـت پرویـن، از قـدرت شـاعرانه ای حکایـت مـی کند که 
بیش از آنکـه مدیون انشـای پـدرش باشـد، از مطالعه و تحقیـق خـود او در آثار 
باسـتانی نشـان دارد؛ اما پنج مسـمطی را هم که پروین با تقلید از شکل مسمط 
معـروف دهخـدا )در رثای دوسـتش جهانگیـر شـیرازی، بـا ترجیع بنـد »یادآر 
زشـمع مرده یادآر«( سـروده اسـت، از اصالـت و تجربـه زندگـی روزانـه او مایه 
گرفتـه و مضامین آن بکـر و تـازه و مخصوص بـه خود اوسـت. این مسـمط ها را 
که با شـکل کالسـیک شـعر فارسـی فرق دارنـد، می تـوان تـا حدی شـعرنو به 

حسـاب آورد که عبارت انـد از: ای مرغـک، ای گربه، آشـیان ویـران، نغمه صبح 
و یادیـاران کـه ایـن آخـری خطاب بـه یـک مجسـمه مومیایی شـده اسـت و از 

شـاهکارهای پروین به شـمار مـی رود.
در قسـمت قصاید که شـمار آنهـا بـه ۴۲ قطعه مـی رسـد، پروین بیشـتر تحت 
تاثیـر ناصرخسـرو و سـنایی اسـت و مضامیـن آ نهـا، در عین حـال کـه عرفانی 
و تحقیقـی و اخالقـی اسـت، از تـرک دنیـا و گوشـه گیـری سـخن نمـی گوید؛ 
برعکس، سـعی و عمـل را تشـویق می کنـد و جامعه ای خالـی از ظلم و سـتم را 
به کوشـش فرمانروایـان دانـا و عدالت پرور میسـر و الزم نشـان می دهد.

توجه عمیق و صمیمانـه پروین به طبقات محـروم و هم دردی 
با آنها، سـبب شـد که پـس از شـهریور ۱۳۲۰، اشـعار او مورد 
توجه خاص نویسـندگان نسـل جـوان قـرار گیـرد و مبالغه ای 
کـه درخصـوص ایـن جنبـه اندیشـه او صـورت گرفـت، جهات 
دیگر افکار و تعلیمـات او را که به تقـوی و علم و عمل مـی پرداخت، 

ظاهـرا تحت الشـعاع قـرار داد.
پرویـن یـک شـاعر اخـالق و یـک مصلـح اجتماعـی اسـت و 
اخـالق او برپایـه عرفان قـرار دارد؛ امـا عرفان پرویـن با تصوف 
اسـالمی مرتبـط نیسـت. او در عرفـان، بـه مولـوی و سـنایی و 
عطار و حافـظ توجـه دارد و مثل آنـان، روح را محصـور در زندان تن 
می داند و کمـال و رهایـی آن را در گـرو دوری جسـتن از صفات و 
افکار و اعمـال باطـل و روی آوردن به صفای باطـن و تزکیه نفس 
مـی دانـد کـه در سـایه آن، روح نیرومنـد شـده و از پسـتی ها و 

عادیـات رهـا می گـردد.
در قطعـه های جـوالی خدا، کعبـه دل، لطـف حق و پایمـال آز، 

این افـکار پرویـن را می تـوان به وضـوح مشـاهده کرد.
هنـر اصیـل و اسـتقالل فکـر پرویـن، بیشـتر در تمثیـالت و 
قطعات )که قسـمت مهم دیـوان او را تشـکیل می دهـد( متجلی 
می گـردد کـه شـامل ۲۰۶ قطعـه اسـت. در ایـن قسـمت کـه 
بیشـتر اشـعار به صورت مناظـره بین دو شـخص یا دو شـیء بیان 
می گـردد، از کمـال مطلـوب انسـانی و راه بـرون رفـت از عادیات، 

همـراه بـا وارسـتگی و پاکـی و صفـای دل سـخن مـی رود... .
سـبک پروین مخصـوص به خـود اوسـت و می تـوان آن را »سـبک 
پروینـی« نامیـد. در عصر او، هنـوز محیـط ادبی و مخصوصـا محیط 
تربیتـی او، پایبنـد حفـظ میـراث کهن شـعری بـود و تصـور عصیان 
علیـه آن میـراث و گزیـدن راهـی بجـز آن، بـه ذهـن او راه نداشـت. 
او بـا مطالعـه و تحقیـق وسـیع در اشـعار و دیوان های شـعر فارسـی و 
دلبسـتگی به سـبک های خراسـانی و عراقی، سـبکی به وجـود آورد که 
تلفیقـی از این دو سـبک بود؛ امـا مضامیـن اشـعار او، از زندگی روزانه او نشـأت 
می گیـرد؛ مخصوصـا در روش مناظره کـه او برای قطعـات خود برگزیده اسـت.
پرویـن متاسـفانه پس از فـوت پـدرش که بـه او بسـیار دلبسـته و مأنـوس بود، 
نه فقط بـه درد بی پـدری گرفتار شـد کـه نخسـتین و بهترین مربی، پشـتیبان 
فکـری و روحـی و صمیمانه تریـن و دلسـوزترین مصاحـب خود را هم از دسـت 

داد و گویـی ناگهـان چندین نفر بـا هـم او را ترک گفتنـد... .
نام او در کنار جاودانگان شعر فارسی، جاودانه خواهد ماند.

به طور خالصه در اصطالح تصوف و عرفان، مشاهده، دیدار 
حق است به چشــم دل و قلب پس از گذراندن مقامات و 
درک کیفیات احوال که در این باره سخن بسیار گفته اند. 
طی حاالت مشــاهده برای صوفی و عارف حاالتی پیش 
می آید که از آن به »اشراق«،»جذبه«،»بیخودی« و »فنا« 
تعبیر می کنند.صوفی یا عارف با کسب مقامات و دریافت 
حاالت و تزکیه نفس و تصفیه باطن، چشمش به نور حق و 
پرتو انوار حقیقت معنوی و مخفی روشن می شود و دلش 

به آن نور، تابناک می گردد.
حضرت علی)ع( در جواب کسانی که پرسیدند »آیا خدا را 
می بینی ؟« فرمودند:»ال اَعُبُد ربّا لم اََره«؛ یعنی خدایی را 

که نمی بینم بندگی و عبادت نمی کنم.
بسیاری از عرفا کلمه »مشکوه« را در آیه نور، به قلب عارف 
مومن تعبیر می کنند که عارف همــه  در این نور حرکت 
می کند و آیه نور این است:»اهلل نور السمواه و االرض َمَثُل 
نُوِره َکِمشــکوه فیها مصباُح المصباح فی زجاجه الزجاجُه 

َکاَنّها کوکب ُدری...«
عارف در همه چیــز خدا را مــی بیند و بایــد که چنین 
باشد،یعنی»رسد به جایی که بجز خدا نبیند«. هجویری 
در کشف المحجوب، مشــاهدات را دو نوع دانسته و گفته 
است:» یکی، از صحت یقین است و دیگری، از غلبه محبت 
که چون دوســت اندر محل محبت به درجه ای رسید که 
کلیت وی همه حدیث دوست گردد،جز او را نبیند.مشاهده 
خداوند همواره یکی از اختالفات دو فرقه معتزله  و اشاعره 
بوده است. عده ای بر این عقیده اند که خداوند را می توان 
به چشم عقل مشاهده کرد و عده دیگر این عقیده را باطل 
دانســته و  معتقد به مشاهده با چشــم باطن هستند.دو 
مکتب مشهور عرفان یعنی مکتب خراسان و بغداد نیز در 
این باره اختالف نظر دارند. مکتب بغداد بر مشاهده عقلی 

اتفاق نظر دارند و مکتب 
خراسان بر مشاهده 
محبتی؛یعنــی بنده 

آنچنان عاشــق خداوند 
باشد که سراپای وجودش 

چشم شــود و مظاهر خداوند 
را ببیند.

حج، زیارت کردن خانه بود دکتر همایون 
حج رّب البیت مردانه بود   همتی

)دفتر چهارم، مثنوی(
بی شک مولوی یکی از قله های افراشته و آسمان سای عرفان 
اسالمی است که با آرای بدیع و اندیشه های لطیف و روح نواز 
خود، قرن هاست که رهپویان وادی قرب و شیدایان عشق حق 
و فرزانگان اهل معرفت را در پهنه گیتی مجذوب و دلداده خود 
ساخته و سخنان گرم او که زاییده انس مدام با قرآن شریف و 
روایات حضرت سیدالمرسلین است، الهام بخش و مجلس آرای 

نسل های پی در پی عارفان الهی بوده است.
لذا ســیری کوتاه و شــتاب آلــود در آثــار و آرای این عارف 
حقیقت بین می تواند حامل پیامی معنــوی و مفید فایدتی 
اخالقی برای مشتاقان وصل دوست و راهیان کوی معبود باشد.

مولوی، عارفی مسلمان و بالیده در فرهنگ اسالمی و شیفته 
معارف ژرف قرآنی است و آشــنایان با مباحث ارزنده عرفانی 
نیک می دانند که نگاه و نگرش عارفان به شــریعت و عبادات 
از سنخ دیگری است و لونی مخصوص به خود دارد که از بُن با 

مقاالت حکیمان و عالمان دیگر متفاوت است.
حج از دیدگاه مولوی، همچون سایر عارفان و مانند همه احکام 

و عبادات، مشتمل بر اسراری است، ظاهری دارد و باطنی.
ظاهر آن طی مســافتی خاص در ایامی مخصوص اســت و 
رســیدن به خانه ای و چرخیدن به دور آن و انجام مراسمی 

چند با آدابی ویژه.
اما باطن و گوهر آن سیر قلبی و روحی است از خاک تا عالم پاک 

و لقاء حضرت رب االرباب و مالقات کردگار.
لذا عارفان گفتــه اند که »حج دو نوع اســت: یکی قصد کوی 
دوست که آن حج عوام است و یکی میل روی دوست و آن حج 
خاص أنام است و چنان که در ظاهر کعبه ای است قبله خلق و 
آن از آب و گل است، در باطن نیز کعبه ای است منظور نظر حق 

و آن دل صاحبدل است.
اگر »کعبه ِگل« محل طواف خالیق است، »کعبه دل« مطاف 

الطاف خالق است.
آن »مقصد زوار« است و این »مهبط انوار«.

مولوی در این خصوص اشعار زیبایی دارد آنجا که در »دیوان 
شمس« می گوید: 

ای قوِم به حج رفته کجایید، کجایید 
         معشوق همین جاست بیایید، بیایید 

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار       
در بادیه سرگشته، شما در چه هوایید؟! 

گر صورت بی صورت معشوق ببینید
      هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه برین بام برآیید

 آن خانه لطیف است، نشان هاش بگفتید
از خواجه آن خانه نشانی بنمایید 

یک دسته گل کو؟ اگر آن باغ بدیدیت
یک گوهر جان کو، اگر از بحر خدایید؟ 
چنانچه پیداست، این عارف شــیفته حق، حج را منحصر به 
ظواهر و انجام رشته ای از مرســومات نمی داند؛ بلکه بر این 
باور است که حج ســاحت هایی فراتر از نمودهای ظاهری و 
اعمال قالبی دارد و آن مالقات خداوند اســت؛ در گذشتن از 
خودی است؛ فراتر رفتن از خود و ظواهر است؛ اوج گرفتن در 

بیکرانه هاست و رسیدن به وصل جانان.
و آن کس که به این سیر توفیق یافته و به آن »وصل« عظیم 
بار یافته است، نشــانی بر خود دارد و موالنا عارفانه، حاجیان 
ظاهرپرست و تهی از معنا را عتاب می کند که اگر از بام فراتر 
رفتید و از خانه درگذشتید و به دیدار جماِل بی صورت معشوق 
نایل شدید، چه نشــان با خود دارید؟ کو بوی دل انگیز عطر 
آن وصال و کجاست دســته گل های دماغ پرور و معرفت افزا 
و جان بخش آن باغ خدایی؟ اگر نشانی از وصل با خود ندارید، 
رنجی عبث را بر خود هموار ســاخته اید و سعی خود را ضایع 

نموده اید.
ارزش کعبه و بنای آن به دیده این عارف نکته سنج، نه به مشتی 
ِگل و مشکی آب اســت، بل به اخالصی است که معمار موحد 

این بنا در ساختمان آن واجد بوده است.
آن اخالص خداپرستانه و بت شکنانه ابراهیمی بود که در طریق 
طاعت حق، مخلصانه و رضامندانه کارد بر حلق فرزند بمالید و 
تردید به خود راه نداد و خدای آدمیان که سراپا لطف و مهر به 

بندگان خویش است، پاداش اخالص او را داد.
از آزمایش الهی سربلند برســت و دلبند خویش را در آغوش 

فشرد و خانه توحید بنا نهاد و سرخیل اهل توحید گشت.
دعوت موالنا به معرفت نفس و خودیابی است که پیش درآمد و 

معبر رسیدن در رهایی از خود است.
یکی از دیگر نکاتی که موالنا در نگرش خود به مسئله حج ابراز 
داشته، این است که هیچ کس بی قبله نیست و هر کس کعبه ای 
و قبله ای دارد و تفاوت آدم ها، باری به سبب تفاوت قبله های 

ایشان است:
 کعبه جبریل و جان ها سدره ای

قبله عبدالبطون شد سفره ای
 قبله عارف بود نور وصال

قبله عقل ُمفلِسف شد خیال 
قبله زاهد بود یزداِن بَّر

قبله ُمطِمع بود همیان زّر
 قبله معنی وران، صبر و درنگ

قبله صورت پرستان نقش سنگ 
آری، هر کسی را قبله ای است که آن کعبه اوست و توجه دل 
بدان جانب دارد »و لکلٍّ ِوجهٌه هو ُمَولِّیها« و عاشق صادق روی 
ارادت جز به جانب حضرت دوست نیارد و از هر جانب که نگرد 

.» جز او نبیند: »فأیَنما تولّوا فثّم وجُه اهللَّ
موالنا در پایان دفتر دوم حکایتی پــر نکته در باره حج مردان 
کامل و اولیای خدا نقل می کند که نشان می دهد این وارستگان 
از اوصاف بشریت رسته اند و آستین بر دامن حق دوخته اند؛ به 
همین سبب با قدم توکل به زیارت خانه خدای تعالی می روند 
که دیگر احتیاجی به زاد و راحله و وسایل و اسباب ندارند، زیرا 
که آنان فانی در حق و باقی به اویند و متصف به صفات رحمانی 
شــده اند و در خانه جز صاحب آن را نبینند و از اعمال حج به 

باطن آن نگرند.
در این داستان، موالنا با راز فهمی و نکته شناسی خاص خود، ما 
را با حج اهل معرفت و سیر معنوی اولیای الهی آشنا می سازد.

زاهدی از خود رها گشــته و به خدا پیوســته را که با غیب در 
ارتباط است مثال می زند که در ریگزار تفتیده عربستان مانند 
َعّبادیه که گروهی از اعراب مسیحی حیره اند )که در قرن دوم 
در جزیره عّبادان - آبادان کنونی - مســتقر شدند( مشغول 
به دعا و نیایش با پــروردگار بود و از فرط بی خویشــی و فنا، 

حرارت سوزان ریگ ها را 
احساس نمی کرد.

ایــن زاهــد بــه حالت 
اســتغراق فــرو رفت؛ 
حالتی که مــرد حق با 

ســراپای وجود خود متوجه حق تعالی اســت؛ به طوری که 
گویی همه پیوندها را از آنچه دنیایی است، بریده و یکسره به 
خدا پیوسته است و دلش به یاد او روشن و نورانی گشته است.

در آن صحرای ســوزان که آبی یافت نمی شــد، حاجیان با 
حیرت دیدند که آن زاهد وضو ســاخته و قطرات از دست و 

رویش می چکد.
با اصرار راز مطلب را از او جویا شدند و او چون الحاح آن قوم را 
دید، رو به آسمان کرده و از خدا خواست تا این منکران دیرباور 
را که تنها محدوده زمان و مکان را می دیدند متنبه ســازد و 
قدرت خویش را بر ایشان آشکار نماید و خداوند آبی از آسمان 
فرو فرســتاد و بارانی درگرفت و همه به عیان قدرت معنوی 
مردان حق را دیدند و البته مومنان درس عبرت گرفتند، لیکن 

منکران بر انکار خود افزودند.
البته چنان که پیداست در اینجا موالنا حاجیان و بازگشت از 
سفر حج را بهانه ای قرار داده است تا مسئله »کرامات اولیاء« 
را که از مباحث ارزنده و دشوار فهم عرفانی و فلسفی و کالمی 

است مطرح نماید.
اهمیت اجتماع مسلمین جهان در مکانی واحد با عزمی واحد 
و تاثیری که این اجتماع عظیم و خدایی می تواند در زندگی و 
سرنوشت مسلمانان در همین جهان و در سراسر پهنه گیتی 

به جای گذارد، به هیچ روی نباید نادیده گرفته شود.
نادیــده گرفتن غیبت هــا و واقعیت های ملمــوس زندگی 
این جهانی و نیازهای آن از ســوی اغلــب عارفان ما، جرمی 
نابخشودنی و خطایی عظیم است که آثار زیان باری به همراه 

داشــته و امروز ما نیازمند آن هستیم که در 
نگرش های خود در تمامی ابعاد، حتی ابعاد 

عرفانی، هوشمندانه تجدید نظر کنیم و 
بر پایه میراث ارزشــمند عارفان 

گذشــته، کاخــی رفیع و 
بنایی با بنیادی استوار 

از معارف و عرفان 
و اندیشــه بنا 

کنیم.

البُّد 

در عربی بُّد به معنای » چاره « است و البُّد  یعنی »چاره نیست « و در مقام قید یعنی » ناچار ، ناگریز، بالضروره « . البد در متون 

قدیم فارسی نیز به همین معنی به کاررفته است :» مردم را البد بَُود از سیاست و تربیت « » ُعَمر )رض( می گوید هر روز که برخیزم 

یک نیمه خلق از من ناخشنود باشند و البد هرکه انصاف از او بستانند ناخشنود شود « البد امروزه در فارسی به معنای » احتماالً ، 

ظاهراً« به کار می رود و اشکالی ندارد :» حتماً از این اتفاق ها جاهای دیگر هم می افتد؛ اما البد دیگران صدایش را در نمی آورند.« 

الزم به تذکر است 

الزم به تذکر است ) و عبارت مشابه به آن الزم به ذکر است، الزم به یاد آوری است، الزم به توضیح است و جز اینها ( که هر روز 

بارها در رادیو و تلویزیون ، خاصه در تفسیر اخبار تکرار می شود، غلط مسلم است؛ زیرا الزم بودن، حرف اضافه » به « نمی 

گیرد؛ بلکه اساسا بدون حرف اضافه به کار می رود؛ چنان که کسی، مثال برای نشستن، هرگز نمی گوید: »الزم به صندلی 

است« بلکه می گوید: » صندلی الزم است «؛ بنابراین به جای آن عبارت رایج در رادیو و تلویزیون نیز به سادگی می توان 

گفت : » این تذکر الزم است...« )بگذریم از اینکه در اکثر موارد نیازی به استعمال این عبارت قالبی نیست و می توان آن 
را به کلی از کالم حذف کرد، بی آنکه معنی ناقص شود.(

غلط
 ننویسیم

                                                                    
با طایفه دانشمندان در جامع دمشق 

بحثی همی کردم که جوانی در آمد و گفت درین میان کسی 
هست که زبان پارســی بداند؟ غالب اشــارت به من کردند. 
گفتمش: خیر است! گفت: پیری صد و پنجاه ساله در حالت نزع 
است و به زبان عجم چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد؛ گر به کرم 
رنجه شوی مزد یابی، باشــد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز 

شدم این می گفت:
دریغا که بر خوان الوان عمر               دمی خورده بودیم و گفتند بس!

معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تاسف 
او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه ای درین حالت؟ گفت: چه گویم؟

ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی                  که از دهانش به در می کنند دندانی
قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت                     که از وجود عزیزش به در رود جانی

گفتم تصور مرگ از خیال خود به در کن، وهم را بر طبیعت مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفته اند مزاج ارچه مستقیم بود، اعتماد 
بقا را نشاید و مرض گرچه هایل، داللت کلی بر هالک نکند. اگر فرمایی، طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده بر کرد و بخندید و گفت:

دست بر هم زند طبیب ظریف                       چون حرف بیند اوفتاد حریف
خانه از پای بند ویران است                     خواجه در بند نقش ایوان است

پیرمردی ز نزع می نالید                                         پیر زن صندلش همی مالید
چون مخبط شد اعتدال مزاج                      نه عزیمت اثر کند، نه عالج

           گلی از گلستان سعدی

پدیده ای به نام » پروین«

ال به الی بیت ها احساس مستی می کنم         

بوی شعر محتشم؛ دارد محرم می شود

بیت 
روز حج در نگاه موالنا
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علی کریمی رسما سرمربی نفت طالییه شد
علی کریمی سرمربی نفت طالییه که انتهای هفته گذشــته کارش را در این تیم آغاز 
کرد، روز گذشته با حضور در هیئت فوتبال اســتان تهران قرارداد دو ساله اش را با این 

باشگاه امضا کرد.

رییس هیئت کشــتی اســتان اصفهان دربــاره وضعیت هیئت 
کشــتی اصفهان و فعالیــت تیم های 
پایه در سطح استان اظهار داشت: 
در چند سال گذشته توجه به 
ســنین پایه در دســتور کار 
هیئت قــرار گرفتــه که به 
موفقیت هایی در مســابقات 
لیگ و آموزشــگاه ها در سه 
رشته کشــتی آزاد، فرنگی و 

پهلوانی دست یافته ایم.
محمــد مجیری بــا اشــاره به  
نتیجه بخــش بــودن برنامه ریزی های هیئت 
کشتی در فعالیت ســنین پایه گفت: قطعا سرمایه گذاری در این 
حوزه ها نتیجه بخش اســت که در دراز مدت شاهد موفقیت های 

کشتی اصفهان خواهیم بود.
رییس هیئت کشتی اصفهان با اشاره به اینکه کشتی اصفهان رو 
به ارتقاست ادامه داد: امیدواریم این چند دهه افول را جبران و به 

روزهای اوج و طالیی استان اصفهان برسیم.
وی به وضعیت بازیکنان اصفهان و پیروزی در برابر خوزستان در 
مسابقات لیگ اشاره کرد و افزود: در مسابقات لیگ برتر تیم سنین 
پایه اصفهان در دیدار رفت و برگشــت تیم قدرتمند خوزستان را 
شکســت داد که این نتیجه نوید بخش روزهای خوبی در کشتی 

اصفهان است.
مجیری درباره فعالیت های رشته کشتی در مسابقات آموزشگاه ها 
گفت: درمســابقات کشتی آمورشــگاه ها، اســتان اصفهان رتبه 
مناسبی به دست آورده که این نتیجه نشان دهنده  سرمایه گذاری 
درسنین پایه اســت و امیدواریم این سرمایه گذاری در سنین باال 
نیز مثمر ثمر باشد.رییس هیئت کشتی اصفهان درباره  نامناسب 
بودن وضعیت مالی این هیئت گفت: اوضاع مالی این هیئت همانند 
تمامی هیئت ها مناسب نیست، چشــم امیدمان را از فدراسیون و 
اداره ورزش و جوانان استان برداشــته و نیم نگاهی به کمک های 
خیرین و دلسوزان ورزش داریم، در تالش هستیم که منابع مالی 

پایدار را روانه هیئت کشتی کنیم.

رییس هیئت کشتی استان:

وضعیت مالی هیئت کشتی استان 
اصفهان مناسب نیست

نقل قول روز

خبر روز

کارلوس کی روش ظاهرا یک مربی تمام نشدنی است. او با وجود مشکالتی که 
در سال های گذشته داشت، به مبارزه خود روی نیمکت ادامه داد و گویا تازه برای 
کار دوباره جان گرفته است. دستیار کی روش می گوید او خستگی ناپذیر است 
و حتی جلسات فنی آنها تا پاسی از شب ادامه دارد. به نظر می رسید این مربی 
تصمیم گرفته بعد از جام جهانی برای همیشه از مربیگری خداحافظی کند ولی 
حاال او جمله ای می گوید که خالف این مسئله را نشان می دهد. وقتی خبرنگار 
پرتغالی از سرمربی تیم ملی می پرسد که آیا آرزوی قهرمانی در لیگ پرتغال را دارد، 
او لبخندی می زند و پاسخ می دهد: »نه، مربیان زیادی هستند که قهرمان لیگ 
پرتغال شده اند ولی بزرگ ترین آرزوی من صعود پنجم به جام جهانی است.«  او 
 4 بار با تیم های ایران)دو بار(، پرتغال و آفریقای جنوبی به جام جهانی صعود کرده 

است.

دو هافبک استقالل رقابت سنگینی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی این تیم 
برای بازی با پارس جم دارند.حسن بیت سعید از 5 بازی اول استقالل در 4 بازی 
در ترکیب اصلی این تیم به میدان رفت و نمایش خوبی هم داشت هرچند که هنوز 
نتوانسته روزهای درخشان خود در استقالل خوزستان در فصل گذشته را تکرار 
کند،  اما منصوریان در بازی با گل گهر در جام حذفی ترجیح داد از قائدی در ترکیب 
اصلی استفاده کند، بازیکنی که در بازی های قبلی به عنوان بازیکن جانشین وارد 

زمین شده بود و نمایش قابل قبولی داشت. 
قائدی در بازی با گل گهر با شوت محکم زمینه ساز گل اول تیمش شد و حاال دیگر 
کنار گذاشتن او در ترکیب اصلی ساده نیست. با این شرایط بیت سعید و قائدی 
از این هفته رقابت سختی برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی دارند، یکی جوان و 

تکنیکی و یکی با تجربه و فرصت طلب.

 آرزوی بزرگ 
کی روش

رقابت سخت دو بازیکن 
جدید در استقالل

در هفته چهارم رقابت های لیگ برتر هلند )اردی ویزه( آلکمار 
در ورزشگاه خانگی خود میزبان »ناک بردا« بود و با نتیجه 2 
بر یک پیروز شــد. در این دیدار علیرضا جهانبخش، هافبک 
ملی پوش کشورمان نه در میدان و نه روی نیمکت ذخیره ها 
حضور نداشت.در این راستا سایت football oranje هلند 
مدعی شد و نوشت: علیرضا جهانبخش به خاطر مصدومیت در 

این دیدار حضور نداشت.
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 پس از شکســت تیــم خوزســتانی  فــوالد اهــواز مقابل 
 ایرانجــوان بوشــهر  در  مرحلــه یــک شــانزدهم نهایی 
رقابت های جــام حذفی که منجــر به حذف آنهــا  و عدم 
صعود آنها به مرحله باالتر شد، پورموســوی سرمربی تیم، 
بازیکنان این تیم را تنبیه کرد. پورموســوی زنبورهای قرمز  
را ممنوع المصاحبه و به آنها اعالم کرده  که حق گفت وگو با 

رسانه ها را ندارند.

سرمربی گسترش فوالد در جلسه هیئت مدیره تیمش حاضر شد 
و دفاعیات خود را از عملکرد ضعیف تیمش ارائه داد.

در این جلسه، لوکا بوناچیچ ابتدا به تشریح دالیل نتیجه نگرفتن 
تیمش پرداخت و  با توضیحات خود تا حد زیادی توانست اعضای 
هیئت مدیره را قانع کند.در سوی مقابل نیز هوشنگ نصیرزاده 
نارضایتی باشگاه از عملکرد گسترش فوالد را به لوکا رساند، اما 

در نهایت تصویب شد که بوناچیچ فعال در تبریز ماندنی شود.

زنبورهای قرمز، ممنوع المصاحبه شدند!»لوکا« در تبریز ماندنی شد چرا جهانبخش بازی نکرد؟

ملی پوش اصفهانی ووشو اظهار کرد: مسابقات جهانی دانشجویان 
جهان )یونیورسیاد( در سطح بسیار باالیی 

برگزار شد.
حمیدرضا الدور با ابراز رضایت 
از کیفیت و رونــد برگزاری 
مســابقات افــزود: در این 
مســابقات، حریفانــی از 
کشورهای روســیه، ترکیه 
و چین را مغلــوب کرده و به 
مدال طال دســت پیــدا کردم.

ملی پوش  اصفهانی ووشو تصریح 
کرد: در سایر مسابقات ووشو نیز 
حریفان ما از این کشورها هستند و حضور این حریفان باعث شده 

بود از لحاظ کیفی، سطح مسابقات باال ارزیابی شود.
وی تصریح کرد: در دیدار فینال، به مصاف حریف چینی رفتم که 
حریف قدرتمندی بود، اما با آنالیز خوب مربیان، دست این بازیکن 
را خوانده و با امتیاز زیاد، حریف را شکست دادم.الدور در خصوص 
رتبه به دست آمده در این رقابت ها یادآور شد: من قهرمان جهان 
و نایب قهرمان بازی های آسیایی هستم و باید در این مسابقات از 

عنوان قهرمانی ام دفاع می کردم که این اتفاق رخ داد.
این ورزشکار اصفهانی در خصوص برنامه های آیند ه اش تاکید کرد: 
با شروع لیگ برتر ووشو، برای تیم دانشگاه آزاد بازی می کنم وبرای 

حضور در  بازی های آسیایی جاکارتا آماده می شوم.

ملی پوش اصفهانی ووشو:

 برای بازی های آسیایی2018 
آماده می شوم

 در حاشیه

رییس هیئت اسکواش استان اصفهان مطرح کرد:

صرفه اقتصادی میزبانی 
مسابقات »اصفهان جونیور«

رییس هیئت اسکواش استان اصفهان در نشست خبری 
مسابقات اصفهان جونیور اظهار کرد: در رشته اسکواش 
به مسابقات رده ســنی 11 تا 19 سال »جونیور« گفته 
می شود و مسابقات بار اول در رنک سیلور برگزار خواهد 
شد.سید َهدا محمدی افزود: شــهرهای خواهرخوانده 
اصفهان همانند کواالالمپور، فرایبورگ، فلورانس و الهور 
از ظرفیت خوبی در رشته اســکواش برخوردار هستند 
و برای رونق بخشــیدن به این رشته می توان از ظرفیت 
خواهرخوانده ها اســتفاده کرد.رییس هیئت اسکواش 
اســتان اصفهان تاکید کرد: اصفهان از ظرفیت باالیی 
در حوزه گردشگری بهره می برد و با همکاری نهادهای 
مرتبط می توان از رشته اسکواش برای جذب توریست 
و ارزآوری اســتفاده کرد.وی بابیان اینکه مســابقات 
اصفهان جونیور در سایت فدراسیون آسیایی ثبت شده 
است، یادآور شــد: در این رقابت ها 79 ورزشکار پسر و 
78 ورزشکار دختر از سراسر کشــور حضور دارند که از 
بیست ویک تا بیست وچهارم شهریورماه با یکدیگر رقابت 
کرده و دو هزار دالر جایزه در نظر گرفته شده است.وی 
متذکر شد: برگزاری رویدادهای بین المللی نیاز به تامین 
زیرساخت های الزم دارد و برای میزبانی اصفهان جونیور 
در ســال های آینده باید کورت هایی در اختیار داشته 
باشیم که توانایی برگزاری مسابقات دو بخش دختران و 
پسران در یک بخش را داشته باشد.وی بابیان اینکه هزینه 
میزبانی اصفهان جونیور برای هیئت سرسام آور است، 
تصریح کرد: فدراســیون برای ثبت برند در فدراسیون 
آسیایی همکاری داشته و 30 درصد دریافت ورودی نیز 
به حساب فدراسیون واریز می شود و 70 درصد دیگر به 
استان تعلق دارد.محمدی گفت: برآورد هزینه مسابقات 
اصفهان جونیور، 40 میلیون تومان است که تامین این 
هزینه برای هیئت اسکواش به عنوان هیئت کم برخوردار 
دشوار است و اسپانســر خاصی نیز به کمک نیامد، اما 
برای رســیدن به اهدافی همانند جلب توجه مسئوالن، 
معرفی این رشــته به خانواده ها و پیشرفت ورزشکاران 
حاضر به هزینه شــدیم.به گفته وی، میزبانی مسابقات 
اصفهان جونیور ازلحاظ اقتصادی نیز به صرفه اســت و 
مانع از خروج ارز از کشور خواهد شد و فرصت مغتنمی 
برای ورزشکاران ایرانی به ویژه اصفهانی است که با صرف 
هزینه بسیار کم، امتیاز شرکت در یک مسابقه بین المللی 

را کسب کنند.

فوتبال جهان

روبرت لواندوفســکی، بهتریــن گلزن فعلی بایــرن مونیخ هفته 
گذشــته از ناکامی بایرن مونیخ در فصل 
نقل و انتقاالت گله کرد و از ســران 
این تیم خواست مانند تیم هایی 
چــون پــاری ســن ژرمن و 

بارسلونا عمل کند. 
بعد از شکست بایرن مونیخ 
برابر هوفنهایم، این انتقادات 
بیشــتر از قبل هم شد ولی 
اشتفان افنبرگ، هافبک سابق 
و خشــن بایرن مونیخ پاســخ 
صحبت های لواندوفسکی را داد 
و گفت: لواندوفسکی در حالی می خواهد بایرن خریدهای زیادی 
داشته باشد که اولی هوینس، رییس باشگاه قبال هم تاکید کرده 
بود که بایرن باشگاهی نیست که 100 میلیون یا 150 میلیون یورو 
برای بازیکن پرداخت کند. او ادامه داد: لوا، نباید فراموش کند که 
او فقط یک بازیکن است و حق چنین اظهارنظرهایی را ندارد.  اگر 
نظری دارد بهتر است پیش خودش نگه دارد. فلسفه بایرن مونیخ 

این نیست که هر چقدر می خواهد خرج کند. 
اگه لوا این مسئله را نمی تواند هضم کند بهتر است به تیمی چون 
پاری سن ژرمن یا بارســلونا برود. بایرن بهتر است استعدادهای 
جوان را بخرد و با پروش آنها بتواند این بازیکنان را به فروش برساند 
تا از این مســئله درآمدزایی کند.  بایرن مونیخ بعد از شکست در 
 بازی این هفته برابــر هوفنهایم به رده پنجم جــدول رده بندی 

سقوط کرد.

 پاسخ کوبنده »افنبرگ«
 به لواندوفسکی

غالمرضا محمدي، سرمربی تیم کشــتی آزاد نوجوانان ایران با ابراز 
نارضایتی از عنوان چهارمی ایران در رقابت های جهانی یونان گفت: 
این تیم شایستگی ایستادن بر سکوی نخست را داشت، اما بدشانسی 

و ناداوری مانع رسیدن ایران به عنوان قهرمانی شد.
غالمرضا محمدی پس از کســب عنوان چهارمی تیم کشــتی آزاد 
نوجوانان ایران در رقابت های جهانی 2017 آتن یونان، اظهار کرد: هر 
چند این تیم نسبت به سال گذشته با چهار پله صعود در رده چهارم 
جهان  قرار گرفت و از ســوی دیگر با پنج مدال رنگارنگ، یک مدال 
بیشتر از دوره قبل گرفتیم اما از نتیجه کســب شده راضی نیستم؛ 
 چراکه این تیم اســتحقاق ایســتادن بر ســکوی قهرمانی جهان را 

داشت.
وی ادامه  داد: سطح رقابت های امسال بســیار باال بود و کشورهای 
صاحب نام کشــتی مثل آمریکا، آذربایجان، روســیه، گرجستان و 
ژاپن ســرمایه گذاری زیادی برای این رده انجام داده اند و هدفشان 
موفقیت در المپیک است. ما هم ســعی کردیم با برنامه ریزی خوب 
بهترین نمایش را داشــته باشــیم، اما  در برخی مبارزات بدشانسی 
آوردیم و از سوی دیگر همه دیدند که با ناداوری حق دو کشتی گیر 
ما را خوردند.محمدی تصریح کرد: اگر یکی از دو کشــتی گیر ما که 
با ناداوری حقشان خورده شــد در جدول می ماندند ما به راحتی بر 
سکوی نخست ایســتاده بودیم.وی با ابراز نارضایتی از قوانین جدید 
کشتی و برگزاری مســابقات هر وزن در دو روز، گفت : شرایط اصال 

مساعد نیست و اکثریت 
کشورها از این موضوع 
ناراضــی بودند؛ چرا که 
این شــکل برگــزاری 
باعث خســتگی بیشتر 
کشتی گیران می شود و 
به لحاظ حفظ سالمتی 
آنها و اصول علمی روش 
غلطی است.ســرمربی 

تیم کشتی نوجوانان ایران گفت : امیدوارم قانون جدید در برگزاری 
مسابقات هر چه  سریع تر اصالح شود، چون این نوع برگزاری مسابقات 

به کشتی جهان لطمه می زند.
وی افزود: خوشبختانه این دیدگاه و برنامه در فدراسیون کشتی وجود 
دارد که ما بتوانیم این نوجوانان را برای آینده آماده حضور در مسابقات 
مختلف کنیم. این نوجوانان پشتوانه های ما در رده بزرگساالن هستند 
و من این نوید را به همه می دهم که این نفرات جانشینان خوبی برای 

قهرمانان امروز ما هستند. 
در تیم نوجوانان و حتی در ایران، کشتی گیران بسیار خوبی داریم که 
می توانند در رده جوانان و بزرگساالن بهترین نتایج را در  رقابت های 
جهانی و المپیک کسب کنند و باعث سر افرازی هر چه بیشتر کشتی 

ایران شوند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان:

نا داوری، مانع از قهرمانی ایران شد

قاب روز

نگاهی به محل برگزاری بازی های داخل سالن آسیا 

مسئوالن ترکمنستان تالش کرده اند با فراهم کردن امکانات زیرساختی بی نظیر، بهترین میزبانی 
را بازی های داخل سالن آسیا داشته باشند.

منهای فوتبال

 پرسپولیس امروز  درحالی میهمان االهلی عربستان است 
که دیدار رفت دو تیم با تساوی دو بر دو به پایان رسیده است.

تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز  در جریان دور برگشت 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، از ساعت 19 
و 45 دقیقه در ابوظبی میهمان االهلی عربســتان خواهد 
بود؛ البته با توجه به نتیجه دیدار رفت دوتیم که با میزبانی 
پرسپولیس در مسقط و با تســاوی دو بر دو به پایان رسید، 
نماینده ایران در این مرحله شانس زیادی را برای صعود به 

جمع چهار تیم برتر آسیا برای خود متصور است.

برانکو که در دیدار رفت نشــان داد از نظــر بازی خوانی چه 
هنری دارد به دنبال این است از دقایق ابتدایی با باز کردن 
دروازه حریف فشار را از روی تیم خود خارج کند. او که تیمش 
در دیدار رفت دو بر صفر از حریف عقب بود، با سه تعویض به 
موقع و آوردن گادوین منشا، کمال کامیابی نیا و البته خرید 
عراقی جدیدش یعنی بشار رسن، به کلی روند بازی را تغییر 
داد تا تیمش دو گل خورده را جبران کرده و به بازی برگشت 

امیدوار شوند.
شاگردان برانکو در حالی به مصاف حریف عربستانی می روند 

که در آخرین دیدار خود در لیگ برتر، برابر گسترش فوالد 
تبریز با سه گل فرشاد احمدزاده، علی علیپور و مهدی طارمی 
به پیروزی رسیدند تا دوباره به صدر جدول برگردند از این 
رو آنها با روحیه ای مضاعف پای به زمین مســابقه خواهند 

گذاشت. 
البته طبق اخبار دریافتی از امارات، سید جالل حسینی که 
با مصدومیت جزئی روبه رو است، شاید نتواند از ابتدا تیم را 
همراهی کند؛ او در تمرین آخر تیم همراه ســایرین تمرین 
کرد تا نشان دهد از مصدومیت رها شــده و به مرز آمادگی 

نزدیک است.
پرسپولیس اگر امروز برابر االهلی عربستان به پیروزی برسد، 
برای نخستین بار توانســته در لیگ قهرمانان آسیا به جمع 
چهار تیم برتر آسیا صعود کند. از همین رو چشم همه فوتبال 
دوستان ایران به ابوظبی دوخته می شــود تا بلکه نماینده 
ایران بتواند تاریخ سازی کند؛ البته تیم عربستانی هزینه های 
زیادی را هم برای جذب ستارگان فوتبال انجام داده که یکی 
از این بازیکنان »عمرسوما« مهاجم سوری است؛ بازیکنی که 
به همراه تیم ملی فوتبال سوریه به ایران آمد و پس از 12بازی 
بدون گل خورده، دروازه بیرانوند را باز کرد. سوما همچنین 
در دقایق ابتدایی دیدار رفت توانست دروازه پرسپولیس را باز 

کند تا نشان دهد راه گلزنی به بیرانوند را به خوبی بلد است.
با ایــن وجود فوتبــال دوســتان ایرانی امیدوارنــد امروز 
پرســپولیس با ارائه یک بازی هدفمنــد و منطقی حریف 
عربســتانی را شکســت داده و به جمع چهار تیم برتر آسیا 
صعود کند؛ چرا که حتی اگر در ادامه رقابت ها نتواند به فینال 
برســد، با حضور در جمع 4 تیم برتر آسیا، افتخار بزرگی را 

نصیب خود و فوتبال ایران کرده است.

پرسپولیس ایران-االهلی عربستان؛

 ایران در انتظار تاریخ سازی شاگردان برانکو

در حالی بیش از نیمی از تیم های لیگ برتری توفیق حضور در 
جمع 1۶ تیم پایانی جام حذفی را پیدا نمی کنند که بسیاری از 
آنها با قرعه به ظاهر خوبی مواجه بودند. با وجودی که قرعه کشی 
مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی حکم به برگزاری سه 
دیدار تمام لیگ برتری داده بود، اما هیچ کس تصورش را نمی کرد 
که تیم های لیگ برتری در همــان گام اول تا این اندازه تلفات 
دهند به گونه ای که بیش از نیمی از آنها رنگ یک هشتم نهایی را 
به خود نبینند.پارس جنوبی، سپاهان، سایپا، ذوب آهن، پدیده، 
فوالد، پیکان و سپیدرود هشت تیم لیگ برتری هستند که از 

دور رقابت ها کنار رفته اند. تعداد تلفات لیگ برتری ها البته قطعا 
فراتر از نصف خواهد رفت زیرا از بین پرسپولیس و نفت تهران 
فقط یک تیم می تواند مجوز حضور در جمع 1۶ تیم پایانی را 
بگیرد. گذشته از آن معلوم نیست که گسترش فوالد هم از دیدار 
با نفت در مسجدسلیمان جان سالم به در ببرد.عجیب آنکه ۶ 
تیم پارس جنوبی، سپاهان، ذوب آهن، پدیده، فوالد و سپیدرود 
در حالی وداعی زودهنگام با جام حذفی را تجربه کردند که در 
گام اول میزبان بودند. در این بین، ۶ تیم پارس جنوبی، سایپا، 
ذوب آهن، فوالد، پیکان و سپیدرود قافیه را به حریفان لیگ یکی 

واگذار کردند. عجیب ترین اتفاق باخت خانگی پارس جنوبی، 
ذوب آهن، فوالد و سپیدرود به رقبای دسته اولی بود.

لیگ برتری ها چگونه قلع وقمع شدند؟
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ساماندهی برج کبوتر دنارت با اعتباری بیش از یک میلیارد
منصور نجفی، مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان گفت: بازسازی و ساماندهی برج کبوتر 

محله دنارت، با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در دست اجراست.

با مسئوالن

شهرداری

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان 
خبرداد:

راه اندازی شبکه فناوری 
اطالعات حمل و نقل  و ترافیک

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
شبکه فناوری اطالعات حمل و نقل و ترافیک در راستای 
توســعه فعالیت های نرم افزاری در حوزه حمل و نقل و 
یکپارچه سازی سامانه های نرم افزاری با یکدیگر در آینده 

راه اندازی می شود.
همایون یزدان پناه با اشاره به اینکه مطالعات این طرح در 
دست انجام است، افزود: جلسات مطالعات شبکه فناوری 
اطالعات حمل و نقل و ترافیک، بــا کارگروه مربوطه و با 

مسئولیت مرکز کنترل ترافیک تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: شــهروندان با اســتفاده از این سیستم 
می توانند با ســامانه های نرم افزاری حمل و نقل تعامل 

برقرار کرده و اطالعات مورد نیاز خود را کسب کنند.
یزدان پناه گفت: دوربین های ثبت تخلف عبور از چراغ 
قرمز، ابتدا به صورت پایلوت در تقاطع های شــهر نصب 
شده و جریمه های آن نیز به صورت ارشادی به متخلفان 
ارسال می شد؛ اما اکنون نصب این دوربین ها به صورت 
قطعی دنبال شده و جرایم آن نیز در پرونده های متخلفان 

ثبت می شود.
وی با اشاره به اینکه درآینده نزدیک نیز ۸۲ دوربین ثبت 
تخلف سرعت و عبور از چراغ قرمز در سطح شهر نصب می 
شود، اضافه کرد:  ۴۱ دوربین مختص ثبت تخلف سرعت و 
۴۱ دوربین دیگر آن نیز مربوط به عبور از چراغ قرمز است.

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی خبر داد:

الزامی بودن کارت سالمت برای 
رانندگان سرویس های مدارس

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: سهمیه شرکت های مجاز حمل و نقل مسافر 
برای سرویس مدارس به آموزش و پرورش اعالم شده و 
ثبت نام برای سرویس مدرسه در این شرکت ها براساس 

درخواست شهروندان در حال انجام است.
سیدرضا جعفریان افزود: والدین متقاضی سرویس مدارس 
باید هر چه ســریع تر درخصوص ثبت نام فرزندان خود 
اقدام کنند؛ این در حالی است که بسیاری از والدین اوایل 

مهرماه درخواست سرویس مدرسه دارند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، رانندگان سرویس های 
مدارس ملزم بــه گرفتــن کارت ســالمت و گذراندن 

کالس های آموزشی هستند.

بـا گسـترش شـهرها، پیشـرفت  اعظم 
تکنولوژی و روش های حمل و نقل، حاجی رضازاده

هر روز شـاهد افزایش تردد وسـایل 
حمـل و نقـل خصوصـی و عمومی در سـطح شـهر هسـتیم. از 
طـرف دیگر یکـی از روش های ترغیب شـهروندان به اسـتفاده 
بیشـتر از سیسـتم حمل و نقل عمومی، ارائه خدمات گسـترده 
و متنوع به آنهاسـت کـه شـهروندان اصفهانی نیـز از این قاعده 
مستثنی نیسـتند. در این راسـتا معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شـهرداری اصفهـان بـه تازگـی اقـدام به نصب دسـتگاه شـارژ 
اصفهـان کارت کـرده اسـت کـه  جهـت اطالع رسـانی از ایـن 
طـرح، گفـت و گویـی بـا معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک 
شـهرداری اصفهـان انجـام دادیـم کـه شـرح آن را در ادامـه 

می خوانید.
علیرضـا صلواتـی در ایـن خصـوص اظهار داشـت: همزمـان با 
گسـترش روش های مختلـف حمل و نقل، اسـتفاده گسـترده 
از کارت هـای شـارژ در اتوبـوس ها، تاکسـی هـا، پارکینگ ها، 
دوچرخه ها و مراکـز تفریحی و فرهنگی شـهر و نیـاز به درنظر 
گرفتن تسـهیالت و زیرسـاخت هـای مختلـف برای اسـتفاده 
راحت تـر شـهروندان از خدمات شـارژ ایـن کارت ها احسـاس 

می شـد.

شـارژ  هوشـمند  و  مکانیـزه  50دسـتگاه  نصـب 
اول فـاز  در  اصفهـان کارت 

وی تصریـح کـرد: بـه ایـن منظـور و در فـاز اول، نصـب تعـداد 
5۰ دسـتگاه شـارژ مکانیزه و هوشمند شـارژ در ایسـتگاه های 
حمل و نقـل عمومی همچون سـامانه هـای بی.آر.تـی و تندرو 
و ایسـتگاه هـای مبـدأ و مقصـد اتوبوسـرانی را در دسـتور کار 

خـود قـرار دادیم.
معاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری اصفهان ادامـه داد: 
شـهروندان مـی تواننـد بـا اسـتفاده از کارت های شـتاب خود 
بـدون محدودیـت زمانـی در ۲۴ سـاعت شـبانه روز نسـبت به 

شـارژ کارت هـای حمـل و نقل خـود اقـدام کنند.
بـه گفتـه وی قـرار اسـت روش هـای شـارژ ایـن کارت هـا 
گسـترش پیـدا کنـد و تعـداد ۱۰۰۰ پـوز شـارژ نیز در سـطح 

شـهر مسـتقر شـود.
معـاون حمل و نقـل و ترافیـک شـهرداری اصفهان با اشـاره به 
ایـن موضـوع، از درنظـر گرفتـن برنامه هایـی جهت گسـترش 
روش هـای شـارژ کارت های حمـل و نقل به وسـیله تلفن های 

همـراه و همچنین ارسـال پیامـک خبرداد.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه، هـدف از ایـن اقـدام را تنـوع 
خدمات رسـانی بـه شـهروندان و در نتیجـه افزایـش رضایـت 

خاطـر آنهـا عنـوان کـرد.
صلواتی در پاسـخ به این سـوال که این دسـتگاه ها در کدامیک 
از مناطق شـهر مسـتقر اسـت گفـت: ایـن دسـتگاه ها در طول 
مسـیر خطـوط بی.آر.تـی، ایسـتگاه هـای مبـدأ اتوبوسـرانی 
همچون میـدان جمهـوری و اسـتقالل، آزادی که حجـم تردد 
مسـافر در  این محل ها زیاد اسـت نصب می شـود و پـس از آن 
در تمـام شـهر گسـترش پیدا مـی کنـد تـا بتوانیم باجـه های 

هوشـمند اصفهان کارت را داشـته باشـیم.
اتمام نصب دسـتگاه های شـارژ اصفهـان کارت تا 

پایان سال جاری
وی با اشـاره به اینکه این طرح از اوایل تابسـتان شـروع شـده، 
خاطرنشـان سـاخت: دسـتگاه هـای شـارژ اصفهـان کارت تـا 
پایان سـال جاری در همه نقاط شـهر نصـب شـده و در اختیار 

شـهروندان قـرار می گیـرد.
به گفتـه معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری اصفهان، 
هزینـه اجـرای ایـن طـرح یـک میلیـارد تومان بـرآورد شـده 

اسـت. 
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری اصفهـان در مورد 
اسـتقبال مـردم از ایـن پـروژه اذعـان داشـت: بـا گسـترش و 
تنـوع روش های خدمـات رسـانی و ارائه تسـهیالت بیشـتر به 
شـهروندان، قطعا شـاهد اسـتقبال بیشـتر آنها از ایـن خدمات 

خواهیم بـود و به این وسـیله 
باالتـری  منـدی  رضایـت 
حاصـل می شـود. وظیفـه ما 
نیـز گسـترش ایـن دسـتگاه 
هـا در تمام نقاط شـهر اسـت

صلواتـی در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال که چه برنامه ای برای 
فرهنـگ سـازی اسـتفاده از 
ایـن پـروژه انجـام داده ایـد 
اذعـان داشـت: بـرای ایـن 
منظـور اقـدام بـه طراحـی 
بروشـورهای راهنمـا جهـت 
آمـوزش و نحـوه اسـتفاده از 

ایـن دسـتگاه هـا کردیـم.
معاون حمل و نقـل و ترافیک 
شـهرداری اصفهان، در پایان 

افـزود: ضمن اینکـه متصدیانـی که در ایسـتگاه هـای اتوبوس 
هسـتند نیـز راهنمایی هـای الزم را بـه شـهروندان جهـت 

اسـتفاده از ایـن دسـتگاه هـا ارائه مـی دهند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

اصفهان کارت خود را بدون محدودیت زمانی شارژ کنید

استاندار اصفهان:

 امحای کاالهای قاچاق
نتایج خوبی برای مردم دارد

اســتاندار اصفهان در یک صد و ششــمین جلســه کمیســیون 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
اظهار کرد: اهمیت مبارزه با قاچاق کاال و ارز با توجه به فرمایشات 
مقام معظم رهبری و سیاســت های دولت تدبیر و امید بر کســی 

پوشیده نیست.
رسول زرگرپور بیان داشت: در 5 ماهه نخست سال امسال، ۲ هزار 
و ۲3۱پرونده توسط دستگاه های مختلف تشکیل شده که ارزش 

آنها حدود 5۸5 میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: از این تعداد، هــزار و 53 پرونده به تعزیرات حکومتی و 
هزار و ۱33 پرونده به دادگاه ارجاع شده است و در مجموع هزار و 

۴3۸ نفر دستگیر شده اند.
اســتاندار اصفهان گفت: امحای کاالهای قاچاق نتایج خوبی برای 

مردم و تولیدکنندگان به همراه داشته است.

عضو شورای شهر خبرداد:

توسعه زیرساخت های 
دوچرخه سواری در»شهر دوچرخه ها«

به نقل از پویــش مردمی ترافیک شــهر اصفهان، عضو شــورای 
اسالمی شــهر، درباره حمایت فرهنگی از به کارگیری دوچرخه و 
حمل ونقل پاک، اظهار داشت: امروزه در شهری زندگی می کنیم 
 که مؤلفه های زیست محیطی، زندگی در آن را بسیار سخت کرده

 است.
نصیر ملت تصریح کرد: هر اقدامی کــه باعث کاهش آالینده های 
موجود در هوای شــهر شــود، اقدام بسیار ارزشــمندی است و 
دستگاه های مختلف شــهری بایســتی با حمایت از آن طرح، در 

اثرگذاری آن کمک کنند.
وی بیان کرد: یکی از این طرح های موفق، طرح  »سه شــنبه های 
بدون خودرو« اســت. اگر خواص و چهره هــای منتخب مردمی 
حضور بیشتری در این حوزه داشته باشند نتیجه اثرگذاری خواهد 
 داشت و امیدواریم ســایر اقشــار جامعه نیز از این طرح حمایت

 کنند.
ملت ادامه داد: فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه ما باید گسترش 
یابد که یکی از راهکارهای اســتفاده مردم از این وســیله، تبیین 

هزینه فایده استفاده از دوچرخه است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: زمانی که شخصی 
از دوچرخه اســتفاده کند و درنتیجه هزینه های وی از هر جهت 
کاهش یابد، انگیزه خاصی برای استفاده از این وسیله حمل ونقلی 

در او ایجاد می شود.
وی درباره فراهم آوردن زیرســاخت های موجــود در این بخش، 
خاطرنشــان کرد: دســتگاه های مختلف با ورود بــه این جریان 
باید به اجرای این طــرح کمک کنند که در ایــن زمینه نیازمند 
به یک عزم ملی هســتیم. باید طرح »فرهنگ ســازی استفاده از 
دوچرخه« را به صورت بلندمدت در جامعه اجــرا کنیم تا با ورود 
 همه دســتگاه های اثرگذار، همراهی با این طرح مداوم و اثرگذار

 باشد.

                              مهدی زرگر / زاینده رود

دستگاه های شارژ 
اصفهان کارت تا 
پایان سال جاری 

در همه نقاط شهر 
نصب شده و در 

اختیار شهروندان 
قرار می گیرد

ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره ابالغنامــه: 9610106794400766 شــماره پرونــده:  /491
9609986794400526 شماره بایگانی شعبه: 960527 در خصوص پرونده کالسه 
960527 ش 5 خواهان احمدرضا عرب به وکالت مرتضی زارعی و مرتضی قانعیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول پورکوچک و محمدجواد پور کوچک 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز مورخ 1396/8/1 ساعت 9 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:18518 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106794400790 شــماره پرونــده:  /492
9609986794400723 شــماره بایگانی شــعبه: 960724 در خصوص پرونده 
کالسه 960724 خواهان مهوش صالحی سیف آبادی  دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت عاطفه ابراهیمی فرزند منوچهر تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخ 1396/08/03 ساعت 8:30 صبح تعیین شده گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم اتخاذ می شود. م الف: 18457 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( )129 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/493 در خصوص پرونده کالسه 960671 ش 5 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حبیب محمدی عبده وند تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 1396/8/2 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18458 شعبه 5 
حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()114 کلمه، 

یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350206378 شــماره پرونــده:  /494
9609980350200302 شماره بایگانی شــعبه: 960364 خواهان شهرام بنکدار 
فرزند محمدتقی دادخواســتی به طرفیت خوانده مصطفی قاضی عسگر فرزند سید 
محمدعلی به خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 960364 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/8/2 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 18477 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)175 کلمه، دو 
کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره   9610106836304829 ابالغنامــه: شــماره   6 /495
پرونده:9509986836301546 شــماره بایگانی شــعبه:951764 ابالغ شونده 
حقیقی: حمیده محسنی فرزند حبیب اله به نشانی اصفهان خ 22 بهمن کوچه توحید 
جنب بانک تجارت کوچه توحید پالک 1 سمت چپ طبقه سوم واحد 8 تاریخ حضور: 
1396/08/01 دوشنبه ساعت 8:30 محل حضور: اصفهان خ میرفندرسکی )خ میر( 
حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شــهید قدوسی طبقه 3 اتاق 304.  
در خصوص دعوی حمید احمدپور مبارکه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق 
قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شود، بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به 
سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی 
به این واحد مراجعه نمایید.  م الف:18452 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

)مجتمع شهید قدوسی()178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره درخواســت: 9610460358200001 شــماره پرونــده:  /496
9409980358200637 شــماره بایگانی شــعبه: 940850 در خصوص پرونده 
کالسه 940850 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
آقای اسداله نجاریان جزی فرزند امراله شکایتی علیه آقای طوفان جلیل وند فرزند 
رضا دایر بر کالهبرداری مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید 
و وقت رسیدگی برای روز سه شــنبه 96/8/2 ساعت 9 صبح تعیین شده است. نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشــد حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می 
شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. 
در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. م الف:18496 
 شعبه 3 بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان )مجتمع 1(

)147 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/497 شــماره ابالغنامــه: 96010106794400787 شــماره پرونــده: 
9609986794400677 شماره بایگانی شعبه: 960678 در خصوص پرونده کالسه 
960489 خواهان  شرکت گل ارد اصفهان با مدیریت عاملی آقای علی اکبر جوادیان 
با وکالت مصطفی خدایی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت میثم سلمانی زاده 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 1396/08/02 ساعت 11:30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه شیخ 
صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18465 شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()138 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/500 در خصوص پرونــده کالســه 960725 ش 11 خواهــان محمد عبدی 
نیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه  بــه طرفیت مجید ذکری تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/8/6  ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 

دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18498 
 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/501 در خصــوص پرونــده کالســه 960240 خواهان عبدالرســول حاجیان 
دادخواستی به طرفیت حســن میرزایی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز شــنبه مورخ 96/8/6 ســاعت 4:30 عصر تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــورای حل اختالف اصفهــان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 18515 شعبه 
 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره یک(

)110 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106836705139 شــماره پرونــده:  /502
9609986836700653 شــماره بایگانی شــعبه: 960705 خواهــان خانم مینو 
صنیع اجالل فرزند محمود دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای مصطفی زمانیان 
فرزند عباسعلی به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میرفندرسکی )خ میر( حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر مجتمع شهید قدوســی طبقه 2 اتاق 205 ارجاع و به کالسه 
9609986836700653 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/08/08 و ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 18523 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 

قدوسی()167 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

6/538 چون خانم پروین حافظی قهنویه فرزند میرزا احمد مالک ششدانگ پالک 
15190/15474 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شــده مدعی شده که ســند مالکیت ششدانگ پالک 
مزبور در صفحات 134 و 321 دفاتر 859 و 22 بنام نامبرده ذیل ثبتهای 152937 
و 152935 ســابقه ثبت و سند مالکیت داشته و اسناد به شــماره چاپی 262434 و 
262433 صادر و تسلیم گردیده است و اعالم نموده که سند بعلت جابجائی مفقود 
شده و درخواست صدور ســند المثنی نموده  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
 شــد. م الف: 19302 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق اصفهان 

 )199 کلمه، دو کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/503 در خصوص پرونده کالسه 960742 خواهان سید عباس تقوی نیا دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت لیال صادقی علی آبادی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 96/8/6 ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18456 
 شعبه 13 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)121 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106836705146 شــماره پرونــده:  /504
9609986836700536 شــماره بایگانی شــعبه: 960578 خواهان خانم زهره 
محمدی باغوحوشی فرزند رمضانعلی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای فرهاد 
نصری نصرآبادی فرزند حســین به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شــهید قدوســی( واقع در اصفهان خ میرفندرســکی )خ میر( حدفاصل 
چهارباغ باال و پل میر مجتمع شهید قدوســی طبقه 2 اتاق 205 ارجاع و به کالسه 
9609986836700536 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/08/09 و ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 18522 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 

قدوسی()168 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

5 شــماره ابالغنامــه: 9610106793801263 شــماره پرونــده:  /194
9609986793800499 شــماره بایگانی شــعبه: 960499 خواهان آقای پیمان 
خرد پیشه دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای 1- احمد ولی پور 2- سعید قربانی 
3- فرزانه مظفری به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609986793800499 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/08/27 ساعت 
10:30 تعیین و حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظزف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م 
الف: 13298 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 

حرم()150 کلمه، دو کادر(

آگهی مفقودی 
جواز تفنگ شکاری به شماره سریال 1261200 
نام  به   0242470431257 شناسه  به شماره  و 
 منصور مظفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.
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امام علی   علیه السالم :
همنشین و دوسـت، همانند وصله در لباس است، پس آن را 

هم شكل برگزين.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فكس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

آیا برای شــما هم پیش آمده کــه در حال صحبت 
با کسی باشــید، اما متوجه شــوید که او به حرف 
 هایتان گوش نمی دهد؟ چه حسی به شما می دهد؟

 بی اهمیت بودن؟ نا امیدی؟ توهین؟ این احساسات 
را به دقت به خاطرتان بســپارید و اطمینان حاصل 
کنید که کسی هنگام صحبت با شما چنین حسی 
پیدا نکند. شنونده خوبی بودن، یک از مهارت هایی 
اســت که اگر می خواهد در روابط و موقعیت های 
کاری خود پیشرفتی حاصل کنید، شدیدا به آن نیاز 
دارید. زمانی که شــما به معنای واقعی به سخنان 
کســی گوش می دهید، عالقه خــود را به آنچه که 
می گویند نشان می دهید و احترام خود را نسبت به 

صحبت های در جریان منتقل می کنید.
در این مطلب برای آنکه شما به یک شنونده خوب 
تبدیل شود، 10 نکته را به اشتراک خواهیم گذاشت. 
مطالعه آنها بدون شــک تاثیرات مثبتی در زندگی 

شما، حتی به میزانی اندک خواهد گذاشت.
تماس چشمی داشته باشد؛ اولین قدم برای اینکه 
یک شنونده خوب باشــید، داشتن ارتباط چشمی 
هنگام صحبت کردن اســت. تماس با چشم نشان 

دهنده عالقه واقعی به شخص و گفت وگو است.
حضور داشته باشد؛ ممکن است حتی زمانی که با 
مخاطب ارتباط چشمی داشته باشید، به بی توجهی 
نســبت به حرف ها متهم شــوید. این اتفاق زمانی 
می افتد که در ذهن خود بــه چیزی غیر از موضوع 
صحبت فکــر می کنید و به صحبت های شــخص 
مقابل هیچ عکس العملی نشــان نمی دهید. روی 

بحث تمرکز کنید و اجازه فرار به ذهنتان را ندهید.
هیچ نشــانه ای برای جواب دادن از خودتان 
بروز ندهید؛ هنگامی که گــوش می کنید، هیچ 
نشانی از اینکه آماده پاسخ دادن هستید را نمایش 
ندهید. نه انگشت خود را باال بیاورید و نه لب به سخن 
گفتن باز کنید. وقتی شخصی این نشانه ها را از خود 
بروز می دهد، یعنی دیگر به حرف طرف مقابل گوش 
نمی دهد و تنها نگران جوابی اســت که می خواهد 

بدهد و منتظر فرصتی برای پاسخ است.
قبل از جواب دادن، 2 ثانیه صبر کنید؛ در طول 
گفت وگــو زمانی که صحبت شــخص مقابل تمام 
شد، 2 ثانیه صبر کنید تا مطمئن شوید حرفی برای 
گفتن ندارد، سپس جواب دهید. این نکته در پشت 
تلفن بسیار مهم تر است. زیرا زمانی که چهره طرف 
را نمی بینید، نمی توانید حدس بزنید که چه زمان 
صحبتش تمام شده اســت. گاهی در زمان مکث به 
دنبال جمع کردن افکار خود هستند و صحبتشان 

تمام نشده است.

مهارت زندگی

راه حل هایی  برای اینکه یک 
شنونده خوب باشید

یادداشت

الهه الهام ندا شاه نوری
تنها چیزی که من درباره خالقیت می دانم 
این است که نمی شــود با ذهن خالی یکهو و از غیب به ایده ای نو 

رسید؛ توی کله آدم باید یک چیزهایی وجود داشته باشد.
 یک عالمه اطالعات که گاهی به نظر می رســد به هم هیچ ربطی 
ندارند و همینطور درهم و برهم توی یک کاســه استخوانی ریخته 
شده اند. آدم های خالق می توانند این چیزهای عجیب و غریب را 

یک طور منطقی به هم مرتبط کنند.
از اینکــه چطــور ایــن کار را انجام مــی دهند اطالعــی ندارم. 
راســتش هنوز نفهمیــده ام ایــن بانــوی محترم یعنــی خانم 
»الهه الهــام« که همه می گوینــد هنر و خالقیتشــان را مدیون 
ایشــان هســتند کــی و چــرا جلــوی روی ایــن و آن حاضــر 
 می شــوند و کمکشــان می کنند تــا کارهایی بکنند کــه بقیه 

نمی توانند. 
اما همانطور کــه گفتم »الهه الهام« به کله های توخالی ســر نمی 
زند. آدم باید به موضوعی عالقه مند باشد، به آن فکر کرده باشد و 
حتی چیزهایی درباره اش خوانده باشــد. آنوقت می تواند امیدوار 
باشــد که »الهه الهام« ســری به او بزند و برای خلق یک دنیای نو 
کمکش کند، البته کارهای این خانم الهام حساب و کتاب درست 
و درمانی ندارد. گاهی قهر می کند و با خواهش التماس هم کوتاه 
نمی آید. گاهی هم آدرس آدم را گم می کند به همین خاطر است 
که بعضی ها همه عمرشــان زحمت می کشند و آخر سر می بینند 
 که به جز تکرار کارهایی که قبال انجام شــده است، هنری به خرج

 نداده اند.

باغ 
کاغذی

کتاب »آئینه تمام نما« اثر آیت ا... حائری شیرازی با محوریت               
درس هایی از قیام امام حسین)ع( منتشر شد.

این کتــاب درس  گفتارهای ایــن عالم ربانی بــا محوریت 
عاشوراست که به صورت منسجم ارائه شده است. این کتاب 
که در هفت فصل ارائه شده، با محوریت عاشورا مباحثی نظیر 
بینش و بصیرت حسینی، درس های عاشــورا، عوامل واقعه 
 عاشورا، پیامدهای واقعه عاشورا، در ســوگ سیدالشهدا)ع(

 و ... عنوان شده است.
»درباره کار اباعبــدا...)ع( و بچه ها و جوان هــا و اهل بیت آن 

حضرت تامل کنید. آن حضــرت می خواهد عاشــورا آئینه 
تمام نمای دو نوع اسالم باشد. بعضی از آئینه ها کوچک هستند 
که آدم فقط صورتش را در آنها می بیند و بعضی هم به اندازه 
قد انسان هســتند و انســان تمام قامتش را در آن می بیند. 
آن حضرت می خواهد تمام قامت دو اســالم را معرفی کند و 
برای این کار دعوت کرده و تربیت می کند.« این کتاب 228 
صفحه ای که درس های آن با تمثیل هایــی خواندنی همراه 
شده، خواننده را در فهم بیشتر قیام سیدالشهدا )ع( در سال 
61 هجری که منجر به شهادت آن حضرت شد، یاری می کند. 

آئینه تمام نما خالقیت

چهره های مشهوری که در گذشته ورشکسته شدند

دانستنی ها

بزرگ شده ایم ولی تربیت نشده ایم

زندگی کردن را به ما یاد نــداده اند.می توانیم 
ســاعت ها در مورد کائنات صحبت کنیم، اما 
از پس کوچک تریــن مشــکالت خودمان بر 

نمی آییم.بزرگ شده ایم ولی تربیت نشده ایم.

 »رویای تبت« 
»فریبا وفی«

حرف حساب
در این مطلب قصد داریم افراد مشهوری را به شما معرفی 
کنیم که در دوران شهرت خود ورشکسته شده یا تا مرز 
ورشکستگی پیش رفتند، اما توانســتند خود را از این 
شــرایط ســخت مالی نجات دهند. از »ویل اسمیت« 
گرفته تا »لیدی گاگا« و بســیاری دیگر. برای آشنایی 

با این چهره های مشهور با ادامه ی متن همراه باشید.
۱- ویل اسمیت: 2/8میلیون دالر بدهی به اداره مالیات 

ایاالت متحده در سال 1۹۹0
در سال 1۹8۵، ویل اسمیت همراه با یک دی جی به نام 
جزی جف )DJ Jazzy Jeff( اولین آلبومشــان به نام 
 He’s the DJ, I’m the( »او دی جی است، من رپر«
Rapper( منتشر کردند که  استقبال گسترده ای از آن 
صورت گرفت و در ســال 1۹8۹، ویل اسمیت را به یک 
میلیونر تبدیل کرد. اسمیت نیز به سرعت شروع به خرج 
پول هایش کرد؛ اما ناگهان متوجه شد که برای پرداخت 
مالیات هایش باید مبلغ 2/8میلیون دالر به اداره مالیات 

ایاالت متحده آمریکا بپردازد. برای تامین چنین مبلغی 
وی باید دار و ندارش را می فروخــت.در حالی که ویل 
اسمیت در آستانه ورشکستگی قرار داشت، وی با بازی 
 The Fresh( »در سریال »شــاهزاده بی تجربه بل ایر
Prince of Bel-Air( در ســال 1۹۹0 و اختصــاص 
۷0 درصد از مبلغ قراردادش به اداره مالیات توانســت 
از ورشکستگی نجات پیدا کند. بعد از سه سال توانست 

تمامی بدهی هایش را به اداره مالیات بپردازد.
2- مایک تایســون: 2۳ میلیون دالر بدهی در سال 

200۳
مایک تایسون در طول دو دهه فعالیت حرفه ای خود در 
دنیای بوکس بیش از ۴00 میلیون دالر به دست آورده 
بود، اما این همه ثروت را به روش های مختلف به باد داده 
و در سال 200۳ اعالم ورشکستگی کرد. وی در این سال 
2۳ میلیون دالر بدهی داشت. یک دهه طول کشید که 

تایسون بتواند همه این بدهی ها را پرداخت کند.

1- از حروف اضافه - تندرســتی - میوه ای 
آبدار و ترش مزه

2- کاغذ فروش - دانش اندوختن - برنشستن
۳- متأثر کننده - کربالی قدیم - طال

۴- زاهد گوشه نشین و تارک دنیا - از الحان 
باربدی

۵- برادری - امیدوار - تخت پادشاهی
6- از سازهای بادی - علم رابطه اعداد و ارقام 

- خواری و خفت
۷- رودی جاری در ایتالیا - رودگر - یکپارچه 

و هماهنگ
8- شــبکه ای چوبی با شیشه های رنگی که 
درون پنجره های قدیمی قــرار می گرفت - 

شاعر ایرانی قرن ششم - حق نشناس
۹- بسیار حمله برنده - از روی بی میلی - اصل 

هر چیز
10- پسوند شــباهت - مجمع الجزایری در 

مشرق استرالیا - آماده کردن
11- زشتی - قومس امروزی - بت جاهلیت

12- پی در پی - پدر علم تاریخ
1۳- نیم ساعت! - روشن و آشکار - هشتاد و 

چهارمین سوره قرآن
1۴- سرچشمه - نرم افزاری برای طراحی و 

نقشه کشی - پیرو
1۵- خوش آوازه - هر گیاه خوشبو - سودای 

ناله.

عمودی
1- نویسنده نامی ادبیات ترکیه و خالق رمان 

»قلعه سفید« - روغن تازی
2- حیله گری - سمت مشرق - ایده آل

 ۳- اقامــت موقــت در منزلــی میــان راه - 
بی هوشی - تردید

۴- گردنــه - مهــره ای در شــطرنج - از 
سپهساالران افراسیاب تورانی

۵- شاخابه باریکی از دریا - رواق
6- حکومتی که به صورت اتحادیه ای از ایاالت 

خودگردان اداره می شود - ستاره - افسار
۷- مساوی - دلواپس - درخواست و خواهش

8- از ضمایر متصل مفعولــی - ذره کوچکی 
داخل سلول که محل پروتئین سازی است - از 

درندگان

۹- هنر هفتم - مسافر - ویتامین خونی
10- خــدای اندیشــه در اســاطیر یونانی - 

جانشین اسم - عزم
11- حفظ و نگهداری - مرکز

12- تحســین فرنگی - خردمند و فرزانه - 
آوازی از ملحقات دستگاه شور

1۳- صدمه - شعر گفتن - برخورد
1۴- باقلوا - الزم و ضروری - کلمه استثناء

1۵- پشم شــتر - از بناهای دوران قاچار در 
مجاورت مسجد جامع کرمان.
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زنی که بلندترین ناخن ها را در میان مردم جهان دارد!
زنی که 2۳ سال صرف بلند کردن ناخن هایش کرده می گوید بزرگ ترین 
مشــکلش پوشــیدن لباس اســت و یک هفته هم طول می کشد تا همه 
ناخن هایش را رنگ کند!نام »آینا ویلیام« از اهالی تگزاس آمریکا، به سبب 
داشــتن بلندترین ناخن ها در جهان، در کتاب رکوردهای گینس ثبت و 
منتشر شده اســت.این زن به دیلی میل گفت که بزرگ ترین چالش او با 
چنین ناخن های به طور غیر معمول بلندی، پوشیدن لباس و باالکشیدن 
شلوارش است! با این حال، اضافه کرده است که انجام کارهای دیگرش نیز 

به دلیل همین بلندی ناخن ها زمان زیادی از وقتش را می گیرد.
آینا معتقد است برای حفظ بهداشت این ناخن های بسیار بلند، هر روز با 
دقت از آنها مراقبت می کند و با استفاده از برسی مخصوص همراه با صابون 

ضد باکتری، به تمیز کردن آنها می پردازد.
در این گزارش گفته نشده که پس از ثبت نام در کتاب رکوردهای گینس، 
ادامه بلند نگاه داشتن این ناخن ها به رغم مشــکالتی که برای وی پدید 

آورده به چه منظوری است.

ژانگ کوهوآ، مرد چینی 6۵ ســاله مهارت بسیار منحصربه فردی دارد. او 
می تواند بااستفاده از تا کردن هزاران کارت بازی پالستیکی، گلدان های 

چینی واقعی بسیار زیبایی بسازد.
 احتماال افراد زیــادی را دیده اید که با چیــدن کارت های بازی روی هم 
ســاختارهای چشــمگیری خلق می کنند، اما ژانگ این هنر را به سطح 

فراتری ارتقا داده است.
این مرد بازنشســته چینی خــودش چندین روش تاکــردن کارت های 
پالستیکی را یاد گرفته و آنها را طوری روی هم به شکل گلدان می چیند که 
حتی طرح های دکوراتیو سنتی نیز روی گلدان ها به چشم می خورد. آثار 
او از دور چنان بی عیب و نقص هستند که می توانید قسم بخورید از جنس 
چینی هستند. ژانگ بیشــتر عمر خود را صرف بازسازی بناهای باستانی 
کرده و این فرصت را داشته که آثار باستانی از دست رفته را تحسین کند. 
شیء مورد عالقه او گلدان اســت، ترکیب چینی سفید و آبی و طرح های 

پیچیده ای که همیشه او را جذب می کرده است.

ساخت گلدان های چینی بی نظیر با کارت بازی

تصاویر روز

مهارت های معماری در شیرینی   پزی!
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