
رييس جمهورى ، بهره گيرى همه مردم و مسئوالن از فرصت ها 
و گشايش هاى پس از برجام را براى پيشبرد اهداف متعالى نظام 
جمهورى اسالمى ايران ضرورى خواند و تصريح كرد: مردم پيش 
از برجام هر روز با يك تحريم جديد مواجه بودند اما اكنون و بعد از 
برجام ، هر روز يك گشايش در امور حاصل مى شود كه اين جاى 

شكرگزارى دارد.
قبل از برجام هر روز يك تحريم داشتيم و بعد از برجام هر 

روز يك گشايش داريم
ــوراهاى عالى  ــن روحانى در حالى كه در ديدار با  اعضاى ش  حس
كشور سخن مى گفت، با تاكيد بر ضرورت بهره گيرى از فرصت ماه 
مبارك رمضان به ويژه در فضاى پسابرجام ، اظهارداشت: بايد همه 

تالش ها بر تقويت توسعه ، پيشرفت و عزت كشور متمركز شود.
رييس جمهورى گفت: قبل از برجام هر روز در انتظار اين بوديم 
كه چه محدوديت ، تحريم و معضل جديدى براى ملت ايران ايجاد 
مى كنند، اما اكنون هر روز يك گشايش جديد براى مردم حاصل 
مى شود و اين گشايش ها جاى شكرگزارى دارد كه بايد در سايه 

آنها، كار و تالش بيشترى براى مردم انجام گيرد.
ــابرجام   ــايش پس ــرى از گش ــا بهره گي ــزود: بايد ب ــى اف روحان
ــتر در  ــرفت بيش ــعه و پيش ــور ، عزت ، توس ــردم و كش براى م

ــن فضا  ــژه اينكه اي ــه وي ــم كنيم ب ــا فراه ــه زمينه ه هم
ــده  ــم آم ــور فراه ــوب در كش ــت خ ــايه امني در س

است.
ــوراها و  رييس جمهورى در ادامه بهره گيرى همه ش
ستادها از نظرات مردم را در مسايل اقتصادى، علمى 
ــت: رضايت مردم و  ــرورى خواند و گف و فرهنگى ض
ــت همه فعاليت ها حل مطالبات آنان ، بايد در اولوي

باشد.
روحانى با بيان اينكه شوراها زمانى كامل مى شوند كه 
ــب نظرات آنان تقويت  ــتوانه مردمى خود را با كس پش
ــره گيرى از  ــد با به ــوراها باي ــت: ش كنند، اظهارداش

ــتوانه  ــترده قرن جديد، پش امكانات ارتباطى گس
ــتحكم تر و از  مردمى خود را مس

نظرات آنان به ويژه نسل 
ــتر بهره  جوان بيش

گيرند.
ــس  يـيـــ ر

ــورى  جمه
در ابتداى 

ــن  يــ ا

ــر و بركت  ــاه خي ــان م ــاه رمض ــان اينكه م ــا بي ــز ب ــم ني مراس
ــتيابى  ــت: دس ــار داش ــت، اظه ــادابى اس ــوى ش ــاط و معن نش
ــراوان ــذت ف ــه داراى ل ــى و اداى وظيف ــج علم ــه نتاي ب

است. 
ــئله علمى را پس از مطالعات و كنكاش  زمانى كه انسان يك مس
فراوان حل مى كند و نيز هنگامى كه وظيفه فردى و اجتماعى خود 
ــاند، به يك نشاط و شادمانى درونى  را به درستى به پايان مى رس

مى رسد.
ــوراهاى عالى در  ــام ش ــه تم ــندى از اينك ــار خرس ــا اظه وى ب
ــرد: در  ــان ك ــر نش ــدند، خاط ــال ش ــم فع ــت يازده دوره دول
ــت كه تشكيل نشده ــوراهايى وجود داش ــته ش دولت هاى گذش

بودند و خوشبختانه در دوره دولت يازدهم تمام اين شوراها فعال 
شده اند.

رييس جمهورى مشورت در امور مختلف را از توصيه هاى خداوند 
ــت كه خردها،  ــوراها براى اين اس ــرد و گفت: ش متعال عنوان ك
ــده تا به يك نظر  ــه ها و نظرات مختلف در يك جا جمع ش انديش

جامع و هماهنگ برسند.
روحانى با بيان اينكه مسائل مختلف فرهنگى، اجتماعى، علمى، 
ــا يكديگر مرتبط  اقتصادى و فناورى ب
ــره خورده اند،  ــم گ بوده و به ه
ــت: به طور مثال  اظهار داش
ــئله  ــوان يك مس نمى ت
ــر قرار  ــى را مدنظ امنيت
ــئله  ــه در آن مس داد ك
ــته  فرهنگى وجود نداش
ــئله  ــد و يا يك مس باش
فرهنگى كه در آن اقتصاد 

موضوعيت نداشته باشد.
ــا يكديگر تداخل و   همه امور ب

امتزاج دارند.
ــى،  ــزود: قدرت سياس روحانـى افـ
ــى،  ــى و  دفـاع ــادى، فرهنگ اقتصـ
ــى  ــدرت مل ــر ق ــار يكديگ در كن
ــر روز  ــد و ه ــق مى كنن را خل
ى  ى ها ــيم بند تقس
ــز به  ــدى ني جدي
ــن مؤلفـه  ايـ
ــه فـ ضــا ا
 مى شود.

رييس جمهورى در جمع اعضاى شوراهاى عالى كشور:

قبل از برجام هر روز يك تحريم داشتيم و بعد از برجام هر روز يك گشايش داريم

ــهردارى اصفهان همه توان خود را براى  ــاره به اينكه ش شهردار اصفهان با اش
ــت، گفت: برگزارى مراسم  حمايت از صنايع دستى اصفهان به كار گرفته اس

تجليل از هنرمندان صنايع دستى از جمله اين حمايت ها به حساب مى آيد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، دكتر مهدى جمالى نژاد 
در ديدار با اعضاى شركت هاى تعاونى صنايع دستى اصفهان اظهار كرد: يكى 
از خصوصيات صنايع دستى اين است كه حاصل روح ملت ها و شهرها و آئينه 

فرهنگ ملى و مذهبى آنها ست.
وى با بيان اينكه مديريت شهرى، برنامه هاى متعددى براى رونق صنايع دستى 
با هميارى همه هنرمندان و فعاالن اين عرصه انجام خواهد داد، افزود: اجراى 
اين برنامه ها گامى مؤثر در راستاى رونق هرچه بيشتر صنايع دستى خواهد بود.

وى ادامه داد: در شهرى كه به عنوان شهر جهانى صنايع دستى نام گرفته است  
بايد اقدامات خالقى براى بزرگداشت روز جهانى صنايع دستى انجام شود.

شهردار اصفهان در ادامه با بيان اينكه شهردارى اصفهان همه توان خود را براى 
حمايت از صنايع دستى اصفهان به كار گرفته است، بيان كرد: برگزارى مراسم 
ــتند، از  تجليل از هنرمندان در عرصه هاى مختلف كه خالقان آثار هنرى هس

جمله اين حمايت ها به حساب مى آيد.
وى همچنين به لزوم توجه به هنرمندان صنايع دستى كه در منزل كار مى كنند 
و تاكنون زمينه حضور در عرصه هاى نمايشگاهى را نداشته اند اشاره كرد و افزود: 
بايد توجه داشت كه در راستاى انجام  اين امر بايد محل هايى در ميادين اصلى 

شهر براى عرضه محصوالت صنايع دستى هنرمندان اصفهانى تعبيه شود.

ــتى  جمالى نژاد در ادامه به فراهم آوردن امكان عرضه محصوالت صنايع دس
هنرمندان ناشناخته در سطح شهر در شب هاى ماه مبارك رمضان اشاره كرد و 

افزود: شهردارى مى تواند اين امكان را براى هنرمندان فراهم كند.
ــراى عرضه محصوالت  ــى از ارگ جهان نما ب وى همچنين از واگذارى بخش

صنايع دستى هنرمندان اصفهانى خبر داد.
بازارهاى روز كوثر محل عرضه صنايع دستى شود

رييس اتحاديه شركت هاى تعاونى صنايع دستى اصفهان نيز در ديدار با اشاره 
ــركت هاى تعاونى صنايع دستى  به اينكه اتحاديه صنايع دستى و اتحاديه ش
اصفهان آمادگى خود را براى همكارى با شهردارى در راستاى برگزارى نمايشگاه 
صنايع دستى در اصفهان و همچنين در ديگر شهرهاى جهان اعالم كرده است، 
اظهار كرد: اتحاديه صنايع دستى اصفهان به لحاظ اقتصادى توانايى برگزارى 

نمايشگاه را ندارد و از اين رو نياز  به حمايت دارد.
غالمحسين فيض اللهى در ادامه با ارائه پيشنهادى به شهردار اصفهان تصريح 
كرد: پيشنهاد مى دهيم در صورت امكان از هنرهاى صنايع دستى اصفهان از 
جمله كاشى كارى و ... در تزئين ورودى هاى شهر اصفهان استفاده شود كه در 
ــتقالل قابليت اجرايى  ــى كارى بر روى ستون هاى ميدان اس حال حاضر كاش
شدن دارد. وى همچنين به لزوم برگزارى نشستى با مديرعامل سازمان ميادين 
ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان اشاره كرد و گفت: 
در صورت موافقت شهردارى مى توان در بخشى از بازارهاى روز كوثر نسبت به 

عرضه محصوالت هنرمندان صنايع دستى اقدام كرد.

دكتر جمالى نژاد در ديدار با اعضاى شركت هاى تعاونى صنايع دستى اصفهان:

شهردارى اصفهان تمام توانش را براى حمايت از صنايع دستى به كار گرفته است

آنها، كار و تالش بيشترى براى مردم انجام گيرد.
ــابرجام   ــايش پس ــرى از گش ــا بهره گي ــزود: بايد ب ــى اف روحان
ــتر در  ــرفت بيش ــعه و پيش ــور ، عزت ، توس ــردم و كش براى م

ــن فضا  ــژه اينكه اي ــه وي ــم كنيم ب ــا فراه ــه زمينه ه هم
ــده  ــم آم ــور فراه ــوب در كش ــت خ ــايه امني در س

ــوراها و  رييس جمهورى در ادامه بهره گيرى همه ش
ستادها از نظرات مردم را در مسايل اقتصادى، علمى 
ــت: رضايت مردم و  ــرورى خواند و گف و فرهنگى ض
ــت همه فعاليت ها حل مطالبات آنان ، بايد در اولوي

روحانى با بيان اينكه شوراها زمانى كامل مى شوند كه 
ــب نظرات آنان تقويت  ــتوانه مردمى خود را با كس پش
ــره گيرى از  ــد با به ــوراها باي ــت: ش كنند، اظهارداش

ــتوانه  ــترده قرن جديد، پش امكانات ارتباطى گس
ــتحكم تر و از  مردمى خود را مس

نظرات آنان به ويژه نسل 
ــتر بهره  جوان بيش

ــس  يـيـــ ر
ــورى  جمه

در ابتداى 
ــن  يــ ا

جامع و هماهنگ برسند.
روحانى با بيان اينكه مسائل مختلف فرهنگى، اجتماعى، علمى، 
ــا يكديگر مرتبط  اقتصادى و فناورى ب
ــره خورده اند،  ــم گ بوده و به ه
ــت: به طور مثال  اظهار داش
ــئله  ــوان يك مس نمى ت
ــر قرار  ــى را مدنظ امنيت
ــئله  ــه در آن مس داد ك
ــته  فرهنگى وجود نداش
ــئله  ــد و يا يك مس باش
فرهنگى كه در آن اقتصاد 

موضوعيت نداشته باشد.
ــا يكديگر تداخل و   همه امور ب

امتزاج دارند.
ــى،  ــزود: قدرت سياس روحانـى افـ
ــى،  ــى و  دفـاع ــادى، فرهنگ اقتصـ
ــى  ــدرت مل ــر ق ــار يكديگ در كن
ــر روز  ــد و ه ــق مى كنن را خل
ى  ى ها ــيم بند تقس
ــز به  ــدى ني جدي
ــن مؤلفـه  ايـ
ــه فـ ضــا ا
 مى شود.

اصفهـان ديگر پلنگ ندارد ــه  ــى ب ــه خمينـ لـل ــه آيــــت ا ــام محرمان «پي
ــرات آمريكا،  ــور دموك ــدى، رييس جمه ــت  كن دول
ــه   ــه اى بـــــودك ــان برنام ــن هم ــود؟»؛ اي ــه ب چ
بى بى سى وعده آن را داده بود و در نهايت چهارشنبه...

مقايسه درآمد حاصل از حج واجب و تمتع براى 
ــتان با درآمد حاصل از نفت نشان مى دهد  عربس

نمى توان سهم تاثيرگذارى براى درآمد...

صف آرايى سياسيون چپ و راست مقابل 
سندسازى بى بى سى عليه امام (ره)؛

توفان در فنجان

2

سعودى ها به آثار باستانى متوسل شدند
غيبت حجاج ايرانى چقدر به 

اقتصاد عربستان ضربه مى زند؟

3

با حضور معاون وزير جهاد كشاورزى تصويب شد: 
كشت برنج در اصفهان 

ممنوع

12

اصفهانى ها 
چه قدر بنزين سوزاندند؟

3

ذوب آهن اردوى برون 
مرزى ندارد

13

مديركل بهزيستى استان:

فضايى براى نگهدارى 9 هزار 
بيمار مزمن اعصاب و روان نداريم

12

استاندار اصفهان خبر داد:

تصويب تعهد اشتغال 90 هزار 
نفردر سال 95 در استان اصفهان
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گونه هاى جانورى آرام آرام از بين مى روند؛

آگهـي مزايده عمومـي
 اموال غير منقـول
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خبرآنالی��ن: پی��ام محرمان��ه آی����ت ال�ل��ه خمین���ی 
ب��ه دول��ت کن��دی، رییس جمه��ور دموک��رات آمری��کا، 
 چ��ه ب��ود؟«؛ ای��ن هم��ان برنام��ه ای ب�����ودک��ه 
 بی بی س��ی وعده آن را داده ب��ود و در نهایت چهارش��نبه

 ش��ب روی آنتن رفت، تا پس لرزه های این برنامه به فاصله 
کوتاه از پخش آن آغاز شود.

بی بی س��ی فارس��ی در این گزارش ادع��ا کرده ب��ود که بر 
اساس سند سری س��ازمان س��ی آی ای، »آیت اهلل روح اهلل 
خمینی بع��د از چند م��اه حب��س در زندان قص��ر و حصر 
در قیطریه ته��ران در نیمه آب��ان ۱۳۴۲ بی س��ر و صدا به 
دولت جان اف کن��دی پیام می دهد تا حم��الت لفظی اش 
 س��وءتعبیر نش��ود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت

 می کند.«
براساس گزارش بی بی سی فارسی پیام حدود ۱۰ روز قبل از 
سفر لئونید برژنف، رهبر شوروی به ایران توسط یک روحانی 
به ظاهر غیرسیاس��ی به نام حاج میرزا خلی��ل َکَمره ای به 

سفارت آمریکا در تهران می رسد.
این ادعای بی بی سی با واکنش های چهره های مختلف در 

داخل و خارج از کشور همراه شد . 
مهم ترین واکنش اما از سوی مقام معظم رهبری در مراسم 
بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ا مام راحل صورت گرفت. 
ایشان کمتر از ۲۴ ساعت از پخش این مستند، در بیاناتشان 
در حرم مطهر، به انتقاد از سندسازی بی بی سی پرداختند 
و فرمودند» انگلیسی ها هیچ گاه دست از خباثت علیه ملت 
ایران برنداشتند در ادامه همین دشمنی هاست که دستگاه 
تبلیغاتی دولت انگلیس در س��الگرد امام ب��زرگ و مطهر،  با 
کمک آمریکایی ها و جعل سند، علیه امام راحل ملت ایران 

تبلیغات می کند.«
 اما این ادع��ای انگلی��س، واکنش های مختلف��ی را در پی 
داشت، از راست گراهایی چون سردار شریف و علی الریجانی 

تا چپ گراهایی همچ��ون ابراهیم ی��زدی. ترجیع بند همه 
اظهارنظرها به گزارش بی بی سی هم »جعلی بودن« اسناد 

منتشر شده بود.
ابراهیم یزدی: کارتر پیام فرستاد نه امام

ابراهیم یزدی جزو  اولین افرادی بود که پنجشنبه ۱۳ خرداد 
جوابیه ای در رابطه با این گزارش بی بی س��ی منتشر کرد و 
نوشت:» این سخن نادرستی است. اوال  آقای ]امام[ خمینی 
پیام شخصی برای کارتر نفرستاد بلکه این کارتر بود که پیام 

فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. 
ثانیا مبادله این پیام ها برای اولین بار توس��ط گاری سیک، 
عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دولت کارتر، در کتابش 
 Sick, Gary ; All Fall Down. American's Tragic 
 Encounter With Iran. New York; Random

  House,1985  منتشرشد. 
 سردار ش�ریف:جعل سند از س�وی بی بی سی، 

نشانه  دشمنی عمیق با امام و انقالب است
دشمنی عمیق بی بی س��ی با امام و انقالب نکته ای بود که 
سردار شریف مسئول روابط عمومی س��پاه، آن را به عنوان 
دلیل اصلی ادعای ارسال نامه امام خمینی به آمریکا دانست 
و در ای��ن رابطه گفت: اینکه ۲7 س��ال بع��د از ارتحال امام 
رسانه ای مانند بی.بی.سی. علیه امام سند جعل می کند نشانه  
دشمنی عمیق آنان با امام و انقالب امام است تا جوانانی که 
ایام حیات امام را ندیده اند تحت تاثیر این القائات قرار گیرند 

و پرونده   انقالب خدشه دار شود.
 آیت اهلل علم الهدی: به امام تهمت زدند

نماز جمعه ۱۴ خرداد اما فرصتی مغتن��م بود تا ائمه جمعه 
 نیز به این سندسازی جعلی بی بی سی واکنش نشان دهند.

 آن گونه ک��ه آیت اهلل عل��م الهدی عضو مجل��س خبرگان 
رهبری، این ادعای بی بی س��ی را تهمتی به امام دانست و 
تاکید کرد که »امام با اس��تکبار کنار نمی آمد، تحریف امام 

 از اینجا آغاز می ش��ود، انگلیس��ی ها فکر کردند مردم مقلد
 بی بی سی هستند و در نزدیکی رحلت امام آمدند یک مشت 
اراجیف را سرهم کردند و گفتند امام با کارتر و کندی رابطه 

داشته است؛ به امام تهمت زدند.
 گری سیک هم به میدان آمد

اما این فقط سیاس��یون داخلی نبودند که اسناد بی بی سی 
را جعلی می دانس��تند، چه آنکه گری س��یک مقام س��ابق 
آمریکایی که از قضا نامش در سندس��ازی بی بی سی آورده 
ش��ده بود، هم به میدان اظهارنظ��ر آمد. این عضو اس��بق 
شورای امنیت ملی آمریکا با بیان این جمله که» هیچ کس 
رابطه ]امام[خمینی با آمریکا را باور ن��دارد«، در گفت وگو 
با خبرآنالین گفت: اساس��ا ای��ن کار بی بی س��ی توفان در 
فنجان اس��ت. جزییات آنچه در اوایل انق��الب بین ایران و 
آمریکا گذشته، به طور کامل دست کم به مدت سه دهه در 
اختیارعموم بوده است و از این منظر انتشار این اسناد، هیچ 

چیز به آنچه که از قبل می دانستیم اضافه نمی کند.
 آش�نا: مرحوم کمره ای از جانب خود به سفارت 

آمریکا پیام داده بود
در این میان حس��ام الدین آش��نا مش��اور فرهنگی رییس 
جمه��وری نیز به بخ��ش دیگ��ری از این ادعای رس��انه ای 
پرداخت و در گفته هایش به اقدام شخصی مرحوم کمره ای 
برای ارسال پیام به سفارت آمریکا اش��اره کرد و گفت: این 
کار بی بی س��ی از الطاف خفیه الهی اس��ت. آن ها اول ادعا 
کردند که س��ندی را کش��ف کرده اند در حال��ی که ارزش 
اطالعاتی آن صفر بود و پس از آن بار اطالعات سنگین ایجاد 
 کردند که در واق��ع از اطالعات سوءاس��تفاده کرده اند. بعدا

 مشخص شد مرحوم کمره ای به سفارت آمریکا رفته و گفته 
فالنی پیغامی داده است.

 حجاریان: شیخ کمره ای در طول حصر امام امکان 
مالقات با ایشان را نداشته است

در کنار گفته های حس��ام الدین آش��نا، برخی مانند سعید 
حجاریان از قسمت دیگر این داستان پرده برداشته و ضمن 
رد امکان دیدار شیخ خلیل کمره ای با امام، به این نکته اشاره 
کرد که»در جریان گزارش اخیر بی بی سی ادعا شده که امام 
از طریق آیت اهلل ش��یخ خلیل کمره ای پیغامی را به دولت 
کندی فرستاده اس��ت؛ در حالی که نکته مهم در این میان 
آن است که اساسا ش��یخ خلیل کمره ای در طول حصر امام 

امکان مالقات با ایشان را نداشته است.«
 الریجانی: اقدام بی بی سی در انتشار سند جعلی 

کودکانه بود
رییس مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه، به موضع گیری 
علیه این س��ند جعلی پرداخت و ضم��ن کودکانه خواندن 
انتشار این اس��ناد، این اقدام بی بی سی را اقدامی در جهت 
ایجاد تردید نس��بت به مبارزات امام خمین��ی علیه آمریکا 

خواند. 

عضو مجلس خبرگان رهبری درباره هجمه های وس��یع رسانه های 
ضد انقالب پیرامون دریافت حقوق ب��االی اعضای مجلس خبرگان 
رهبری اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و بنده آن را قویا تکذیب 

می کنم.
 آیت اهلل محس��ن مجتهد شبس��تری در گفت و گو با می��زان درباره 
هجمه های وسیع رس��انه های ضد انقالب پیرامون دریافت حقوق 
باالی اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: این موضوع صحت 

ندارد و بنده آن را قویا تکذیب می کنم.
این عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: اعضای مجلس 
خبرگان رهبری حقوقی ندارند از این رو انتش��ار این دسته از اخبار 

تنها به منظور منحرف کردن افکار عمومی صورت می گیرد.

حجت االس��الم ناصر رفیعی در جمع نمازگ��زاران در حرم حضرت 
معصومه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد:در ایام 
رحلت امام ،گیالن ب��ودم، برخی از خیابان ها با اروپا فرق نداش��ت، 
برخی با بی حجابی محض و لباس های نیمه عریان حضور داش��تند، 
چرا باید وضع اس��تان گیالن این گونه باش��د؟ امر به معروف زبانی 
تعطیل ش��ده اس��ت، کنترلی را  که نیروی انتظامی  روی کمربند و 
سرعت و... دارد ۱۰ درصد هم روی حجاب بگذارد، دولت فرهنگ را 
در کشور رها کرده است و این مسئله بس��یار خطرناک است و برای 

نظام جمهوری اسالمی چنین شرایطی خوب نیست.
وی بیان ک��رد: نمی گویم کم حجابی یا بدحجاب��ی، بلکه بی حجابی 
محض بود و آیا چنین وضعی شایس��ته نظام اس��المی اس��ت؟ باید 

حرمت ها در نظام اسالمی حفظ شود.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران خبر درگذشت »م.ک «از 
سران فتنه را تکذیب کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،خبر بستری 
شدن» م.ک «را در بیمارستان شهدای تجریش تکذیب کرد.  

 اس��ماعیل رمضان ادامه داد: موضوع بس��تری و ف��وت» م.ک «که 
پنج شنبه در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده به هیچ عنوان 

صحت ندارد . 
برخی شبکه های اجتماعی از بس��تری و درگذشت »م.ک «به علت 

ایست قلبی در بیمارستان شهدای تجریش خبر داده بودند. 
»م.ک« از اوایل اسفند 89 تاکنون در حصر خانگی به سر می برد.

ش��ایعاتی وج��ود دارد دال ب��ر این ک��ه خان��م مین��و خالقی با 
برخی سیاس��یون مالق��ات کرده و به او وعده داده ش��ده اس��ت  
 خس��ارت مالی حضور ناکامش را  در انتخاب��ات مجلس  دریافت 
خواهد کرد.مهدی محمدی کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی طی 
یادداش��تی نوش��ت: من از صحت این خبر مطمئن نیس��تم اما 
ش��ایعاتی مبنی بر این که خانم مینو خالقی با برخی سیاس��یون 
مالقات کرده و ب��ه او وعده داده ش��ده "خس��ارت مالی" حضور 
ناکامش  را در انتخابات مجل��س  دریافت خواهد کرد وجود دارد. 
اگر چنان مالقات و چنین وعده ای درست باشد، این پول البد از 

بیت المال و نه طبعا جیب مبارک آقایان پرداخت خواهد شد! 

محمدرضا میرت��اج الدینی نماینده مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفتگویی اظهار داش��ت: اصولگرایان نس��بت به انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال آینده با انس��جام و برنام��ه ری��زی خواهند آمد. 
اصولگرایان تجربه خوب��ی بابت نتایج انتخابات مجلس و ریاس��ت 
جمه��وری 9۲، به دس��ت آوردند ک��ه ب��ه بازس��ازی گفتمانی و 
سازماندهی مجدد نیروهایشان و همچنین حضور قوی و جدی در 
انتخابات ریاست جمهوری کمک می کند.وی تصریح کرد: نیروهای 
ارزش��ی و انقالبی اصولگرایان باید بازنگری در گفتمان خودش��ان 
داشته باشند. این دوستان باید مواردی  را که باعث شد حداقل در 
بعضی از حوزه ها از جمله تهران مردم از آنها روی برگردانند  تجزیه و 
تحلیل کنند.این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: ما در سال 9۲ یک 
اشتباه تاکتیکی داشتیم که منجر به شکست شد ولی االن می توان 
این موضوع را بازسازی کرد و به وحدت رس��ید.میرتاج الدینی در 
پاسخ به این سوال که آیا امکان این وجود دارد که اصولگرایان روی 
همان افرادی که  در سال 9۲ کاندیدا شدند سرمایه گذاری کنند، 
گفت: خیر، احتم��اال نیروهای جدید وارد گ��ود انتخابات خواهند 

شد.این گفت و گو را انتخاب منتشر کرده است.

عبداهلل رمضان زاده گفت: از آم��دن چهره ای مثل احمدی نژاد در 
عرصه رقابت اس��تقبال می کنم باالخره او تا به امروز پاس��خگوی 
تخلفات خود و دولت های نهم و دهم نبوده است و با کاندیداتوری 
و حضور در عرصه رقابت، امکان این پاسخگویی فراهم خواهد شد 
و این بهترین فرصت برای ملت اس��ت که دیگ��ر از چنین افرادی 
رودس��ت نخورند. با همه این ها ش��خصا معتقدم که احمدی نژاد 

دیگر در عرصه انتخابات ورود نمی کند. 

تکذیب حقوق باالی
اعضای مجلس خبرگان

خطیب مشهور تلویزیونی:

برخی نقاط گیالن با اروپا فرقی ندارد!

تکذیب خبر درگذشت م.ک

خسارت مالی مینو خالقی
جبران می شود

پیش بینی یک حامی احمدی نژاد از 
انتخابات 96

استقبال یک اصالح طلب از حضور 
احمدی نژاد در انتخابات

اخباراخبار صف آرایی سیاسیون چپ و راست مقابل سندسازی بی بی سی علیه امام )ره(؛

توفان در فنجان

بنابر اظهارات ولید فیرز مش��اور سیاسی ارش��د آمریکایی، دونالد 
ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان در کاخ س��فید، در صورت 
پیروزی در انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا به عن��وان اولین 
اقدامات و ابتکارات خود در زمینه سیاست خارجی با کنگره و برخی 
آژانس های فدرال این کشور به گفتگو و رایزنی خواهد پرداخت. این 
گفتگوها شامل بازسازی توافق هسته ای ایران و ۱+5 ملقب به برجام 

و ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکاست.
ولید فیرز یکی از مشاوران ارش��د ترامپ در زمینه سیاست خارجی 
گفت: »آقای ترامپ به دنبال اجماع داخل��ی و بین المللی در مورد 

برخی از اقدامات مربوط به سیاست خارجی است.«
دونالد ترامپ در س��خنرانی های خود مرتبا توافق هسته ای ایران و 
۱+5 را »وحش��تناک« توصیف می کند اما ولید فیرز معتقد اس��ت 
ترامپ قصد ندارد تا این قرارداد را به محض ورودش به کاخ س��فید 

ابطال کند.
فیرز افزود: »ترامپ قصد دارد تا این توافق را مورد بازبینی و بازنگری 
قرار دهد و احتماال تغییراتی در آن ایجاد کند.« یکی از گزینه ها این 
اس��ت که ترامپ این توافق را برای تایید مجدد به کنگره بفرستد و 
البته نتیجه این امر به آرایش سیاسی و ترکیب کنگره در سال آینده 

بستگی خواهد داشت.

یکی از مقامات وزارت دفاع فرانس��ه اعالم کرد؛ این کشور برای کمک به 
نیروهایی که فرانس��ه آنها را »دمکراتیک س��وریه «می خواند و در حال 
جنگ با گروه داعش هستند، مستش��اران نظامی اش را در شمال سوریه 

مستقر کرد.
 این مقام فرانسوی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: حمله منبیج با 
پشتیبانی شماری از کشورهای خاص، از جمله فرانسه صورت می گیرد. 
این یک پش��تیبانی معمول و یا همان پش��تیبانی مستشاری است.وی 

توضیح بیشتری درباره استقرار مستشاران فرانسوی نداد.
فرانسه از س��ال ۲۰۱۴ به عنوان بخش��ی از ائتالف بین المللی تحت امر 
آمریکا، مدعی اس��ت مواض��ع داعش را در ع��راق هدف ق��رار می دهد. 
هواپیماهای این کش��ور از سپتامبر گذش��ته در عملیات علیه داعش در 

سوریه هم شرکت کردند.  
 پیش از ای��ن نیز، نی��روی هوای��ی فرانس��ه تصاوی��ری از دوربین های 
جنگنده های اعزامی  را به عراق  منتش��ر و ادعا کرد که آنها انبار مهمات 
داعش را نابود کرده اند، اما دو روز بعد مشخص شد که محل بمباران شده، 
مقر ارتش عراق و نیروهای مردمی بوده که پ��س از دو ماه جنگ، موفق 

شده بودند داعش را از شمال تکریت عقب برانند.
این درحالی بود که با حمله جنگنده های فرانسوی، نزدیک به 9۰ سرباز 

عراقی کشته شدند.

مشاور ترامپ:

اگر ترامپ رییس جمهور شود درباره 
برجام رایزنی می کند

فرانسه مستشاران نظامی خود را به 
سوریه فرستاد

بین الملل

عض��و مجل��س خب��رگان رهب��ری گف��ت: نمایندگان 
مجلس و ش��هرداری ها وکیل مردم درانج��ام اموربرای 
دنی��ا و آخرت آنها هس��تند، آیت اهلل س��ید ابوالحس��ن 
مهدوی در راس��تای سلسله جلس��ات معرفتی خود در 
ماه رمضان در مدرس��ه مال عبداهلل، بار دیگر به تش��ریح 
نقد خود نس��بت به عملکرد ش��هرداری ه��ا و برخی از 
نمایندگان مجل��س پرداخت و گفت: ش��هرداری وکیل 
 مردم است و باید در راستای خواسته مردمی که مالیات

 می دهند، فعالیت کند، البته این فعالیت باید در مسیر 
مصلحت دنیا و آخرت آنها باشد. 

وی اف��زود: اصوال 95 درص��د فعالیت ه��ای نمایندگان 
مجلس و شهرداری ها برای دنیای مردم و 5 درصد مابقی 
هم به اس��م اخرت و معنوی ولی چه بس��ا با رنگ و بوی 

جمع آوری رای است.
عضو مجلس خبرگان رهب��ری اذعان ک��رد: نکته مهم 
این جاس��ت ؛ اگر مردمی که مالیات می دهند خواستار 
کار حرامی چون برپایی موسیقی هس��تند، آیا شهردار 
حق دارد انجام دهد، که پاس��خ منفی است، خواسته ها 
باید در چهارچوب شرع عملیاتی ش��ود، مثال راه اندازی 
زمینه دوچرخه سواری بانوان در سطح جامعه در مسیر 
شرع نیست و این عمل شهرداری با استغفار هم درست 
نمی ش��ود. وی خاطرنش��ان ک��رد: به عن��وان نمونه در 

دو سال گذش��ته آرم اس��رائیل در خیابان طیب توسط 
شهرداری در سر در مکانی توسط مهندس غرب پرستی 
که امروز در امریکا به س��ر می رود، نصب ش��ده بود ولی 
بعد از قریب به یک سال تذکر و پیغام به شهردار مربوطه 
 علیرغم آن که  مکررا  مسئول از خراب کردن آن امتناع

 می کرد، دستور خراب کردن آن را دادیم.
آیت اهلل مهدوی بی��ان کرد: امام راحل ب��ه ما آموختند، 
اگر مسئولی در انجام مس��ئولیتش کوتاهی کرد، مردم 
آن مس��ئولیت را خود انجام دهند، آقایان ش��ورای شهر 
و شهرداری ش��ما وکیل مردم در انجام کارهای شرعی 
هس��تید و حق هزین��ه در کارهای خالف ش��رع چون 

موسیقی را ندارید.

مدیرکل سیاس��ی وزارت کش��ور گفت: در کشور لیست 
س��یاهی دراین خصوص که چه کسی می تواند صحبت 
کند یا نکند نداریم و تاکنون هیچ نهاد یا دس��تگاهی نیز 

سخنرانی افراد را ممنوع نکرده است.
محمد امین رضازاده در نشس��ت با احزاب و تشکل های 
سیاس��ی همدان افزود: اگر هم افراد ممنوع السخنرانی 
مشخص ش��ده اند به صورت محدود و با توجه به احکام 
قضایی بوده است. وی اضافه کرد: بنابراین فعالیت احزاب 
درهیچ جای کشور مشکلی ندارد و به راحتی می توانند 

سخنران های مورد نظر خود را دعوت کنند.
مدیر کل سیاسی وزارت کش��ور اظهار کرد:احزاب ملی 
و کشوری حدود 6۰ جلس��ه تاکنون برگزار کرده اند که 
وزیر کشور در پنج جلس��ه، معاون سیاسی وزارتخانه در 
۱5 نشست و سایر مس��ئوالن در بیشتر جلسه ها حضور 

داشته اند.
رضا زاده در خصوص خانه احزاب نیز گفت: خانه احزاب 
پس از ۱۰ تا ۱۱ سال با حضور همه طیف ها و سلیقه ها 
در کشور تشکیل و مقرر شد سالیق سیاسی اصالح طلب، 
اصولگرا و مس��تقل به صورت دوره ای این تشکل صنفی 

را اداره کنند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: اساسنامه خانه 
احزاب نیز اصالح و دوره اعتبار آن س��ه ساله شده است 

و به توافق رسیده اند که هر س��ال مسئولیت آن برعهده 
یک طیف سیاسی باشد که سال اول به دست اصولگرایان 
سپرده ش��د. وی افزود: این که گفته می شود کار حزبی 
هزینه دار است ،غیرقابل انکار و قابل قبول است و با توجه 
به سیر تاریخی کشور این امر به طور کامل محسوس تر 
می ش��ود. وی گفت: با نگاه به س��ابقه برخی از احزاب و 
ارتباط آنها با خارج از کش��ور این فکر برای مردم تداعی 
می ش��ود که به احزاب نمی توان اعتماد کرد که اصالح 

این تفکر زمان بر است.
به گفته وی، با نگاهی به دهمین دوره انتخابات مجلس 
 ش��ورای اس��المی و ش��مار زیاد داوطلب��ان نمایندگی 
می توان دریافت که احزاب جای خود را در جامعه دارند 

پیدا می کنند.
وی در خصوص برخ��ی الزامات تقویت و واقعی ش��دن 
فعالیت های حزبی، ارتقای معرفت عمومی ش��هروندان 
از کارکرد مثبت احزاب ، توس��عه متوازن اصول عمومی 
توس��عه در کش��ور، رفع ایرادات حقوقی نظام انتخاباتی 
کش��ور، تقویت تش��کیالت پایدار حزب��ی در مناطق و 
شهرس��تان ها ، ارتقای بنیه تئوریک فرهنگ حزبی در 
کش��ور، رفع آس��یب ها و مؤلفه های بی اعتمادی میان 
نخبگان سیاسی و رفع برخی دغدغه های نظام سیاسی 

از فعالیت احزاب نیز مسائلی بیان کردند.

حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی افزود:  پیگیری پرونده فاجعه 
منا ادامه دارد و ما هم اکنون مشغول بررسی راه های مختلف ارجاع این پرونده 

به مجامع بین المللی هستیم تا به نتایج مطلوب برسیم.
وی گفت : از آنجایی که این پرونده علیه کش��وری دیگر تش��کیل شده است، 

محاکم ما نمی توانند علیه عربستان اعالم جرم و اقامه دعوا کنند.
پورمحمدی افزود:  پیگیری های حقوقی ادامه دارد، وکیل و مشاوران حقوقی 
گرفته ایم اما بیش��ترین بخش کار بای��د از طریق مراجع دیپلماتیک کش��ور 

پیگیری شود و قوه قضاییه هم برای تسریع در این پرونده کمک می کند.
وزیر دادگستری تصریح کرد:  هم اکنون شکایات خانواده شهدای منا ثبت شده 
و ما علیه عربستان اعالم جرم خواهیم کرد. پورمحمدی افزود: دولت عربستان 
به نظام حقوقی بی��ن المللی پایبند نیس��ت و محاکم داخلی این کش��ور هم 

استقالل الزم را ندارند و موانع بزرگی سر راه رسیدگی ماست.
۲ مهر سال 9۴ در مراسم رمی جمرات، ۲۴۳۱ حاجی ب�ر اث�ر ازدح�ام جمعیت 
ناش��ی از بی تدبیری س��ع�ودی ه�ا جان باخت�ند که ۴6۴ نفر از این حج�اج 

ایرانی بودند.
پس از وقوع این فاجعه، دادستانی کل کشور مامور رسیدگی به پرونده شد  که 
دادسرای ناحیه ۲7 تهران نیز به ثبت ش��کایات و اسناد فاجعه منا اختصاص 

داده شد.
از آن تاریخ تا امروز پیگیری ش��کایات خانواده جان باخت��گان منا در مراجع 

قضایی ادامه دارد.

معاون فرهنگی س��پاه گف��ت: کار پنهانی در زمینه توس��عه موش��کی نداری��م و آن را 
رس��انه ای خواهیم کرد. سردار حس��ین نجات معاون فرهنگی سپاه پاس��داران انقالب 
اس��المی درباره افزایش توان دفاعی و توس��عه موشکی کش��ورمان، اظهار کرد: یکی از 
استراتژی های جمهوری اس��المی ایران توسعه موش��کی و توان دفاعی است، بنابراین 
ما سیاس��ت خود را در این موضوع هیچ وقت رها نمی کنیم. وی با تاکید براینکه توسعه 
موش��کی ربطی به برجام ندارد، گف��ت: آمریکایی ها در قطعنامه ذک��ر کردند که ایران 
نباید سراغ سالحی برود که قابلیت حمل موش��ک دارد، ما هم از همان اول این موضوع 
را نپذیرفتیم و مس��یر خودمان را با جدیت پی��ش خواهیم برد. معاون فرهنگی س��پاه 
افزود: هر وقت ما در مقابل آمریکایی ها کوتاه آمده و احساس ضعف کردیم، آنها هم هر 
 غلطی دلشان خواس��ت انجام دادند. دولت باید در این زمینه از خود قدرت نشان دهد و

زیاده خواهی ه��ای آمریکایی  ها بایستد.س��ردار 
نجات در پاسخ به این پرس��ش که چرا برخی 
اعالم می کنند نباید توسعه موشکی رسانه ای 
ش��ود متذکر ش��د: ما هیچ گونه کار پنهانی 
در زمینه توسعه موش��کی نداریم و در برابر 
سیاست های نظام، دس��تورات رهبرمعظم 
انقالب و خط مشی س��تاد کل نیروهای 
مسلح، هم توسعه موشکی داریم 
و هم اینکه آن را رس��انه ای 

خواهیم کرد.

سعید اوحدی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با اشاره به روند مذاکرات 
برای برگزاری حج سال 95 اظهار کرد: بر اساس جدول زمان بندی سازمان حج و زیارت 
و طبق روال هر ساله، مقرر شده بود که در تاریخ ۱7 دی ماه جلسه امضا تفاهم نامه، بین 
وزیر حج عربستان و سازمان حج و زیارت کشور برگزار شود که این موضوع به دلیل حمله 
به سفارت عربستان کنسل شد. وی با بیان اینکه وزیر حج عربستان اعالم کرد جلسه دو 
ماه به تعویق بیفتد و ۱9 اسفند ماه سال 9۴ صورت گیرد، افزود: یکی از بداخالقی های 
سعودی ها در راستای ایجاد مانع تراشی در حج سال 95، این بود که آنها می خواستند با 
شیطنت، هزینه» صد عن سبیل اهلل« را به گردن ایران بیندازند و اعالم کردند که ویزای 

حجاج ایرانی در دبی صادر شود که این کار حداقل ۱۰ روز طول می کشید.
اوحدی با تاکید بر اینکه ما به دنبال مباحث سیاس��ی در حج نیستیم و اگر در مذاکرات 
حضور پیدا کردیم برای این بود که اجازه ندهیم هزینه عدم پذیرش زائران را به گردن ما 
بیندازند، گفت: سوال ما همواره در این مذاکرات با عربستانی ها این بود که »چرا وزارت 
حج عربستان هتاکان به دو نوجوان حافظ قرآن ما را تا امروز محاکمه نکرده و چرا تا امروز 
دولت عربستان اجازه نداده در دادگاه عربستان برای فاجعه منا وکیل بگیریم؟« که وزیر 

حج عربستان نیز در این زمینه پاسخی ندارد.
وی با بیان اینکه حج، فریضه واجب شرعی است و بنده نمی توانم فتوا بدهم که حج انجام 
نشود و رسالت سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری تالش برای اقامه حج است، 
اظهار کرد: امسال قطعا حج برگزار نخواهد شد و نظام جمهوری اسالمی نیز این تصمیم 
را گرفته اما عربستان باید پاسخگوی ظلمی که مرتکب شده در جهان اسالم باشد و قطعا 

کشورهای اسالمی در مقابل این ظلم ساکت نخواهند بود.

آیت اهلل مهدوی:

اقدام شهرداری ، با استغفار هم درست نمی شود
وزارت کشور: 

لیست سیاه سخنرانی افراد نداریم

عربستان باید پاسخگوی ظلم خود باشدسردار نجات: هیچ گونه کار پنهان موشکی نداریمپورمحمدی: علیه عربستان اعالم جرم می کنیم
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خبر اقتصاد شهر

فرماندار اصفهان، خشک شدن تعدادی از چاه های آب شهری، نگرانی 
جدی برای تامین آب در شرایط پیک ) اوج ( مصرف فراهم می کند.

به فضل ا... کفیل در جلس��ه مدیریت بحران این شهرستان، افزود: 
با این حال هیچ روس��تا یا منطقه ای از شهرس��تان نباید با مشکل 
کمبود آب به ویژه آب شرب مواجه باشد. وی تاکید کرد: مشکالت 
آب شرب و باغات بخش کوهپایه باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد. 
وی افزود: آبرسانی سیار به باغات این منطقه با استفاده از ظرفیت 

دستگاه های مستعد شهرستان باید با جدیت دنبال شود.
کفیل گفت: با توجه به کاهش بارندگی در ش��رق اصفهان به ویژه 
بخش کوهپایه، خش��ک ش��دن تعداد زیادی چاه و قن��ات و بروز 
مش��کالت جدی برای تامین آب ش��رب و باغات آن، با اجرای دو 
پروژه تقویت و انتقال آب شرب به طول800 متر و تجهیز یک حلقه 
چاه برای بهره برداری توسط شرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی، ظرف10 روز آینده زمینه برای تامین نیاز اولیه مردم این 

منطقه به آب شرب فراهم می شود.
فرماندار اصفهان، صرفه جویی در مصرف آب از س��وی مشترکین 
را خواستار ش��د و تاکید کرد: با توجه به مصوبات مدیریت بحران 
 استان در سنوات گذشته، مطالعه و بررسی بیشتر چاه های موجود 
 و کف ش��کنی و در ص��ورت ل��زوم حفر چاه ه��ای جدی��د، باید 

پیش بینی ها و اقدامات الزم برای رفع کمبود آب انجام شود.
وی با اش��اره به اهمیت آبرسانی سیار با اس��تفاده از ظرفیت تمام 
دستگاه های مستعد شهرس��تان گفت: برای رفع مشکل آبرسانی 
به باغات بخش کوهپایه، جهاد کش��اورزی با اجرای لوله کش��ی و 
آبرسانی سیار به باغات این بخش باید به گونه ای اقدام کند که570 

هکتار باغات کوهپایه دچار کمترین خسارت شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: دومین واحد مولد 
برق 29 مگاواتی نیروگاه گازی هسا با تالش کارکنان متخصص شرکت 

مدیریت تولید برق اصفهان وارد مدار شد.
محمدرضا شیرانی با اعالم این خبر، اظهار داشت: این واحد گازی مولد 
برق که به دلیل کمب��ود بعضی قطعات یدکی و تجهی��زات مورد نیاز، 
حدود 2 س��ال از مدار تولید خارج ش��ده بود با حمایت های مسئوالن 
ش��رکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی و همت کارکنان متخصص 
شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان، پس از تعمیرات اساسی وارد مدار 
تولید و به شبکه سراسری متصل شد. وی ادامه داد: واحد اول نیروگاه 

گازی هسا در بهمن ماه سال گذشته وارد مدار تولید شده بود.

 مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان گفت: اصفهانی ها 
تا پایان اردیبهشت 95 حدود330 میلیون و 225 هزار لیتر بنزین مصرف 
کردند. حس��ین صادقیان با اش��اره به اینکه اصفهانی ها در دو ماه نخست 
امس��ال330 میلیون و 224 هزار و 225 لیتر بنزین مصرف کردند، اظهار 
داشت: میزان مصرف بنزین در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 0/85 درصد رشد داشته است. وی افزود: تا پایان اردیبهشت ماه 94 
در استان اصفهان 327 میلیون و 429 هزار و 861 لیتر بنزین مصرف شد.

مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان با اشاره به کاهش 
7/05 درصدی نفت سفید تا اردیبهشت ماه 95، گفت: تا دومین ماه امسال 
سه میلیون و150 هزار و600 لیتر نفت سفید س��وزانده شد که در مدت 
مشابه سال قبل، میزان مصرف سه میلیون و 389 هزار و400 لیتر بود. وی 
با بیان اینکه تا پایان اردیبهشت  ماه 359 میلیون و 135 هزار و300 لیتر 
گازوئیل در استان مصرف شد، تاکید کرد: مدت مشابه سال گذشته 435 
 میلیون و 284 هزار و 181 لیتر گازوئیل در اس��تان مصرف شد که نشان 

از کاهش 117/49درصدی این فرآورده نفتی در سال جاری است.
صادقیان با تاکید بر اینکه در دو ماهه سال گذشته 14 میلیون و 666 هزار 
و500 لیتر مازوت در اصفهان مصرف شد، بیان داشت: میزان مصرف این 
فرآورده در اردیبهشت امسال با 63/49 درصد کاهش، پنج میلیون و 355 

هزار لیتر برآورد شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: تجمع روزانه بین50 تا100 تانکر 
مواد نفتی در محوطه پارکینگ انبارهای عمومی اصفهان خطرآفرین است.

اسدا... احمدی ونهری در جلسه مبارزه با قاچاق فرآوردهای نفتی و نظارت 
بر حمل و نقل اصفهان، اظهار داش��ت: برخی روزها بین50 الی100 تانکر 
مواد نفتی در محوطه پارکینگ انبارهای عمومی متوقف هستند و نزدیکی 
آن به بزرگراه و انبارهای گمرک خیلی خطرناک است و امکان بروز حوادث 
غیرقابل جبران وجود دارد. وی بیان داش��ت: در سال گذشته بالغ بر یک 
میلیون و 445 هزار تن کاال ب��ه ارزش یک میلی��ارد و30 میلیون دالر از 
گمرکات اصفهان صادر شده است که از این میزان صادرات 569 هزار تن و 
به ارزش 327 میلیون دالر متعلق به فرآوردهای نفتی و مشتقات آن است.

مدیرکل گمرکات اس��تان اصفهان اضافه کرد: در دو ماهه ابتدایی س��ال 
گذشته، 248 هزار تن کاال به ارزش 127 میلیون دالر از گمرکات استان 
صادر شده که از این میزان 109 هزار تن، به ارزش 37 میلیون دالر مربوط 

به صادرات فرآوردهای نفتی و مشتقات آن بوده است.
وی گفت: عمده ترین کشورهای هدف صادرات فرآورده های نفتی گمرکات 

استان اصفهان، پاکستان، عراق، افغانستان و ترکمنستان است.

فرماندار اصفهان مطرح کرد؛

چاه ها خشک شده
تامین آب مشکل می شود

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان:

دومین واحد ٢٩ مگاواتي نیروگاه 
گازي » هسا « وارد مدار تولید شد

میزان مصرف بنزین در اصفهان اعالم شد؛

اصفهانی ها چه قدر بنزین 
سوزاندند؟

مدیر کل گمرکات استان اصفهان:

 خطر تجمع ۱۰۰ تانکر مواد نفتی 
در انبارهای عمومی اصفهان

مقایس��ه درآم��د حاصل از ح��ج واجب و تمت��ع برای 
 عربس��تان با درآم��د حاص��ل از نفت نش��ان می دهد 
نمی توان س��هم تاثیرگذاری برای درآمد گردش��گری 

مذهبی در اقتصاد این کشور قائل شد.
ایرانی ها در کنار عالق��ه فراوانی که به زیارت خانه خدا 
و قبور اهل بیت بزرگ��وار در مکه و مدینه دارند همواره 
نس��بت به درآمدهای آل س��عود از محل برگزاری حج 
و عمره نیز حس��اس ب��وده اند. این حساس��یت در پی 
فجایع مراس��م حج پارسال و آشکار ش��دن خصومت 
حکام س��عودی علیه نظام و مردم ای��ران بیش از پیش 

نیز شده است.
عالوه بر این سابقه، شروط غیرمنطقی عربستان برای 
پذیرش حجاج ایرانی که به عدم اعزام زائران برای حج 
امسال منجرشد، کاهش درآمدهای عربستان از محل 
غیبت حجاج ایرانی را دوباره به بحث داغ افکار عمومی 
 در کش��ورمان تبدیل کرده اس��ت؛ بحث��ی که معموال 
با اعداد و ارقامی غیردقیق و محاسباتی نادرست، تاثیر 
منفی نرفتن ایرانی ها به حج را بس��یار بیش��تر از آنچه 

واقعا هست، بزرگنمایی می کند.
تردیدی نیست که ممانعت از حضور مسلمانان در حج 
ابراهیمی گناهی نابخش��ودنی از سوی حکام سعودی 
اس��ت و غیبت حجاج ایرانی به لحاظ جایگاه و ش��أنی 

که زائران ایرانی هر سال در مراسم حج از آن برخوردار 
بودند، تاثیر منفی فراوانی برای وجهه و اعتبار عربستان 
دارد، ام��ا در کنار این واقعیت، مس��ئله تاثیر اقتصادی 
 نرفتن حجاج ایرانی مقوله ای اس��ت که باید درباره آن 

با اعداد و ارقام قضاوت کرد.
 درآمد گردشگری مذهبی برای عربستان

بررس��ی ها نش��ان می دهد درآمد عربس��تان از محل 
صادرات نفت حتی در ش��رایط کاهش شدید قیمت ها 
با احتساب نفت50 دالری و صادرات10 میلیون بشکه 
در روز به رقمی در حدود به200 میلیارد دالر در سال 

می رسد.
این در حال�ی اس�ت که بر اساس گ�زارش های رسمی 
منتشر ش�ده سهم ح�ج در اقتص�اد عربست�ان ح�دود 
 12 تا 18 میلی���ارد دالر برآورد می ش��ود که بس��ته 
به درنظر گرفتن درآمد تمت��ع و عمره بین این دو عدد 

متغیر است.
طب��ق پیش بینی ش��ورای ام��ور اقتصادی و توس��عه 
 عربستان این اس��ت که در چهار سال آینده این درآمد 

به سالی20 میلیارد دالر خواهد رسید.
ب��ر مبن��ای ای��ن ه��دف گ��ذاری بای��د ش��مار 
کس��انی ک��ه ب��رای عم��ره ب��ه عربس��تان می رون��د 
از 8 میلی��ون در س��ال ج��اری ب��ه 15 میلی��ون در 

س��ال2020 و30 میلی��ون در س��ال 2030 برس��د.
 تاثیر منف�ی غیبت حجاج ایران�ی بر اقتصاد 

عربستان چقدر است؟
طبق ای��ن گ��زارش ه��ا در خوش بینانه تری��ن حالت 
درآم��د عربس��تان از محل ح��ج و عمره به یک س��وم 
 درآمد حاصل از فروش نفت این کش��ور هم نمی رسد. 
بنا بر این درآمدی که از محل حض��ور حجاج و زائران 
ایرانی برای عربس��تان حاصل می شود به مراتب کمتر 

از این خواهد بود.
در آخرین س��ال اعزام زائ��ران ایرانی ب��رای عمره بین 
800 تا900 هزار نفر عازم عربس��تان ش��دند بنا بر این 
با احتس��اب تعداد زائران  ایران��ی و هزینه عمره درآمد 
عربستان به حدود560 میلیون  دالر در سال می رسید. 
حدود 65 هزار نفر هم قرار بود امسال عازم تمتمع شوند 
که با احتس��اب هزینه های این س��فر، مجموع درآمد 
عربستان از این محل هم بین250 تا300 میلیون دالر 

تخمین زده می شود.
در همین حال اما سی ان ان در گزارشی » غیبت حجاج 
ایرانی را در حج امس��ال مایه زیان اقتصاد عربستان « 

دانسته است.
این شبکه خبری  با اشاره به توقف اعزام حجاج ایرانی 
به حج تمتع امس��ال اعالم کرد» این اق��دام به اقتصاد 
عربس��تان که درگی�ر مس��ائ�ل عدی�ده ای همچ�ون 
کس��ری بودج�ه 87 میلی�ارد دالری اس���ت آسی�ب 

خواهد زد. «
 برنامه جدید سعودی ها برای جذب گردشگر

بی گمان حکام س��عودی با در نظر گرفتن افت ش��دید 
درآمدهای نفتی و پیش بینی ادامه مش��کالت ش��ان 
با ایران ب��ه فکر راه چ��اره ای برای کس��ب درآمدهای 
جایگزین هس��تند. بر همین اس��اس هم ظاهرا برنامه 
کاهش محدودیت های ویزا برای حجاج در دستور کار 

مقامات سعودی قرار گرفته است.  
رییس کمیسیون گردش��گری و میراث سعودی دراین 
باره گفته است:» می خواهیم حجاج بعد از انجام مناسک 
حج، آثار کهن سعودی مثل مداین صالح )حجر( نزدیک 
مدینه را هم ببینند. ضمن اینکه جاذبه های گردشگری 
دیگری هم داریم ک��ه در بخش های دیگر کش��ورند و 
دوس��ت داریم کس��انی که می آیند بتوانند آنها را هم 

ببینند. «
از جمل���ه مک���ان ه���ای دیگ���ری ک�ه ب���ه روی 
 گردش��گران باز خواهد ش��د، مناطق باس��تانی است 
با صخره های کنده کاری ش��ده که بعض�ا به م�وزه های 

روباز بدل خواهند شد.

سعودی ها به آثار باستانی متوسل شدند!

غیبت حجاج ایرانی چقدر به اقتصاد عربستان ضربه می زند؟

سازمان جهانی کار اعالم کرد:

35 درصد مردان
اضافه کاری دارند

استاندار اصفهان خبر داد:

تصویب تعهد اشتغال ٩۰ هزار نفر
در سال ٩5 در استان اصفهان

سازمان جهانی کار با اعالم اینکه 35/5 درصد 
 مردان ش��اغل در کش��ورهای مختلف جهان 
 در هفت��ه بی��ش از 48 س��اعت کار می کنند 
) اضافه کاری دارند (، از بهبود اوضاع استخدام 

در اقتصادهای نوظهور خبر داد.
سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود 
اعالم کرد: نرخ شغل در برابر جمعیت در سال 
2015 می��الدی برای زن��ان 46 درصد و برای 
مردان 72 درصد بود. همچنین در سال 2015 
نزدیک 586 میلیون نفر زن ب��ه عنوان کارگر 
خویش فرما و سرپرست خانوار در شغلی کسب 

درآمد می کردند.
در20 س��ال گذش��ته ش��مار زنانی ک��ه برای 
خرج خانواده مش��غول به کار بوده اند نزدیک 
17 درص��د کاه��ش پیدا ک��رد  که ای��ن رقم 
چشمگیری بوده است. همچنین سهم مردان 
ش��اغل برای تامین مخارج خان��واده به مقدار 
 8/1 درصد کاهش داش��ت؛ بنابراین در زمینه 
تامی��ن کنن��دگان مخ��ارج خانواده، ش��کاف 

جنسیتی حدود 11 درصد کم شد.

همچنی��ن 52/1 درصد زن��ان و 51/2 درصد 
مردان در بازار کار دستمزد و حقوق می گیرند 
ک��ه در ذات این جری��ان ب��رای کیفیت باالی 
شغلی هیچ ضمانتی وجود ندارد. از سویی، 38 
درصد زنان و 36 درصد مردانی که در س��طح 
جهان کارگران روزمزد محس��وب می ش��وند، 

از مراقبت های اجتماعی هیچ سهمی ندارند.
بیش از یک  سوم مردان شاغل ) 35/5 درصد ( 
و بیش از یک  چهارم زنان شاغل )25/7 درصد( 
بیش از 48 ساعت در طول هفته کار می کنند 
و این مس��ئله روی توزیع نامتقارن و نابرابری 
کارگران بدون پرداخت حقوق در میان مردان 
و زنان نی��ز اثر می گذارد. در فاصله س��ال های 
1995 تا 2015 میالدی میزان اس��تخدام  ها 
در اقتصادهای نوظهور افزای��ش پیدا کرد، اما 
این میزان در مردان دو برابر بیشتر از زنان بود 
)382 میلیون نف��ر در برابر 191 میلیون نفر(؛ 
این تبعیض از مهارت های شغلی ناشی می شود 
که از س��وی گروه های مختلف برای استخدام 

افراد تعیین می شود.

 اس��تاندار اصفهان از تصویب90 هزار تعهد اش��تغال برای سال 95 
در کارگروه اشتغال استان اصفهان خبر داد.

رسول زرگرپور در جلسه  کارگروه اشتغال اس��تان، درباره نامه وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون نظام جام��ع اطالعات بازار کار 
اظهار داشت: در این نامه از اس��تانداران خواسته شده است که  این 
موضوع  در نخس��تین جلسه  کارگروه اش��تغال مطرح شود و بر این 
اساس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه  تکمیل فرم های 

واگذار شده را بر عهده دارد.
وی با تاکید بر اینکه دس��تگاه های اجرایی مرتبط باید برای تکمیل 
فرم ها همکاری و هماهنگی الزم را داشته باشند، گفت: آنچه اهمیت 
دارد این است که ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار در شورای عالی 
اشتغال مصوب شده و همه  دس��تگاه ها موظف هستند که در ایجاد 

این نظام همکاری داشته باشند.
استاندار اصفهان با اش��اره به عملکرد بانک های عامل استان درباره 
اعتبارات طرح س��اماندهی و حمایت از مش��اغل خانگی، گفت: 17 
میلیارد تومان برای این منظور اعتبار ابالغ شده است که تاکنون 12 

میلیارد معادل 72 درصد اعتبارات پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه مهلت جذب اعتبارات در 95/4/15 به پایان می رسد، 
افزود: با توجه به اینکه مبلغ ابالغ ش��ده مبلغی  ناچیز است بنابراین  
نباید همین مقدار ناچیز نیز جذب نشود چرا که این تسهیالت برای 

مشاغل خانگی بسیار مهم است و باید حداکثر تالش صورت گیرد که 
این مبلغ حداقلی جذب شود.

زرگرپور از دس��تگاه ها و بانک های مربوطه خواس��ت تا با پیگیری و 
 رفع مش��کالت تالش کنند در مهلت باقی مانده، تمام مبلغ ابالغی 

به استان جذب شد.
وی میزان تعهد اشتغال در سال 95 را90 هزار نفر برشمرد و گفت: 
در س��ال 94 بیش از تعهد اش��تغال60 هزار نفر استان محقق شد و 

امیدواریم با توجه به ش��رایط ایجاد شده تعهد اشتغال امسال 
نیز تحقق پیدا کند.

استاندار اصفهان اظهار داشت: صندوق کارآفرینی، کمیته  
امداد، بسیج س��ازندگی و ش��هرک علمی و تحقیقاتی 

ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اش��تغال 
دارن��د و باید ب��ا توجه به تس��هیالت 

خوب��ی که م��ی گیرن��د اقدامات 
خوبی را در این زمینه انجام دهند. 
زرگرپور به گ��زارش ادارات کل 
کمیت��ه ام��داد ام��ام خمینی 
) ره ( و بهزیس��تی اس��تان 
درباره عملکرد خوداش��تغالی 
مددجویان این ادارات اش��اره 

کرد و گفت: کمیته امداد امام خمینی ) ره ( در سال 94، متعهد برای 
اجرای 6892 طرح بوده اس��ت که 7378 طرح با اعتبار90 میلیارد 
تومان اجرا شده اس��ت و 7864 فرصت ش��غلی ایجاد کرده است و 
در مجموع 114 درصد تحقق تعهد داش��ته اس��ت. وی به عملکرد 
بهزیستی نیز اش��اره کرد و گفت: بهزیستی اس��تان 4647 سهمیه 
تعهد داشته است که 121 درصد تحقق تعهد داشته است و اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان در کل کش��ور رتبه  اول را به لحاظ تعداد 
فراوانی اشتغال ایجاد شده به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه هر کاری که در حال انجام است 
زکاتی خواهد داش��ت، گفت: مدی��ران عامل 
بانک ها باید از اختیارات خود اس��تفاده کنند 
و زکات کار خود را برای کمک به مددجویان 
این دو مرکز پرداخت کنند و مطمئن باشند 
که هیچ ک��س آن ها را ب��رای انج��ام کار خیر 

بازخواست نخواهد کرد.
زرگرپور افزود: پرداخت همین 
 مق��دار تس��هیالت ناچی��ز 
به برخی از خانوارها، آن ها 
را احیا می کند و باید این 

امر جدی گرفته شود.

 در گزارش مرکز آمار ایران آمده اس��ت: در س��ال 1394، 
در بخش غالت، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد 
11/1 درصدي نسبت به سال قبل 11535 ریال، متوسط 
قیمت ج��و با افزای��ش 3 درصدي 8822 ریال، متوس��ط 
قیمت ش��لتوک با رش��د 11/7 درصدي 26418 ریال و 
متوسط قیمت ذرت دانه اي با افزایش 9/7 درصدي معادل 

9383 بوده است.
در بخش حبوبات، متوس��ط قیمت هر کیل��و نخود با 21 
درصد افزایش نسبت به سال قبل به 25110 ریال و قیمت 

عدس با رشد 25/8 درصدي به 36649 ریال رسید.
در بخ��ش دانه ه��اي روغني، قیمت متوس��ط ه��ر کیلو 
آفتابگردان روغني با رش��د 42/1 درصدي نسبت به سال 
 93 به 25734 ریال قیم��ت کلزا با افزایش15/0 درصدي 

به 21692 ریال بالغ شد.
در بخش محصوالت لیفي، قیمت متوس��ط هر کیلو پنبه 
) وش ( 24424 ریال بوده اس��ت که افزایشي معادل 8/4 

درصد نسبت به سال 93 داشته است.

در بخش محصوالت جالیزي در س��ال 1394، مت�وس�ط 
قیمت ه��ر کیلو هن�دوان��ه 3642 ری��ال، خرب�زه 5382 
ری�ال و خیار 11382 ری�ال ب�وده ک�ه ب�ه ترتی�ب نسبت 

ب�ه س���ال قبل 3/1، 21/8 و 16/4 درصد افزایش قیمت 
داشته است.

 در بخش س��بزیجات در س��ال 1394، متوس��ط قیمت 

هر کیلو س��یب زمیني 5372 ریال و هر کیلو پیاز 7157 
ریال بوده که به ترتیب نس��بت به س��ال قبل 33/9 و 7/4 
 درصد کاهش داش��ته  اس��ت. همچنین، متوس��ط قیمت 
هر کیلو گوجه فرنگي 5433 و ه��ر کیلو بادمجان 9048 
ریال بوده که به ترتیب 13/7 و 23/0 درصد نسبت به سال 

قبل افزایش داشته است.  
در بخش محص��والت علوفه اي، متوس��ط قیمت هر کیلو 
یونجه معادل 8077 و قیمت هر کیلو شبدر خشک 7171 
ریال بوده که نسبت به سال قبل 3 به ترتیب 28/4 و 19/4 

درصد افزایش داشته است.
در بخش میوه هاي هس��ته دار، متوس��ط قیم��ت هر کیلو 
زردآلو به 35861 و قیمت هر کیلو هل��و به26400 ریال 
رسید که به ترتیب نسبت به سال قبل 4/3 درصد کاهش و 

7/9 درصد افزایش داشته است.  
در بخش دامداري سنتي، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند 
و بره زنده معادل 110090 ریال و هر کیلو گاو پرواري زنده 
برابر  113886 ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 

3/9 و 5/8 درصد افزایش داشته است.
در بخش فرآورده هاي دامي سنتي در سال 1394، متوسط 
قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند معادل 29318 ریال بوده 
که 20/8 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و قیمت 
هر کیلو شیر گاو 11273 ریال بوده که نسبت به سال قبل 

1/4 درصد افزایش داشته است.
در بخش دس��تمزد نیروي کار، متوسط دس��تمزد کارگر 
میوه چین مرد 453169 و دستمزد کارگر میوه چین زن 
328187 ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 20/2 
و 8/1 درصد افزایش داشته اس��ت و نیز متوسط دستمزد 
روزانه یک نف��ر کارگر دروگ��ر غالت مرد در کل کش��ور 
521253 ریال بوده که نس��بت به س��ال 93 معادل 1/8 

درصد رشد نشان مي دهد.
همچنین، دس��تمزد روزانه  ی��ک نفر کارگ��ر وجین کار و 
تنک کار مرد با 39/7 درصد افزایش و دستمزد کارگر زن 
با 1/5 درصد رشد نسبت به س��ال قبل به ترتیب به ارقام 

456844 و 323886 ریال رسیده است.

جزییات افزایش قیمت ها در بخش کشاورزی؛

فقط گرانی داشتیم
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ــبت  ــازمان هاي مردم نهاد به مناس ــي با س ــت هم انديش نشس
ــت در اداره حفاظت محيط زيست شهرستان  هفته محيط زيس

فالورجان برگزار شد.
ــتان   ــت شهرس به گزارش «پاما» از اداره حفاظت محيط زيس
ــت اين اداره با اشاره به  فالورجان ، محمد وليد مغربي، سرپرس
ــت و تالش براي حفظ و نگهداري آن براي  اهميت محيط زيس
ــال هاي گذشته گسترش بي رويه  نسل هاي آينده گفت: در س
ــتان ،صدمات  فراوان و گاه  صنايع و معادن به محيط زيست اس

جبران ناپذيري  به بار آورده  است.
 وليد مغربي تصريح كرد : سازمان هاي مردم نهاد به دليل ساختار 
ــق به محيط زيست ،  مردمي و داوطلبانه خود كه بر اساس عش
طبيعت و حيات وحش شهرستان شكل گرفته است ، با حداقل 
ــت از  ــخصي، وظيفه حفظ و حراس امكانات و حتي با هزينه ش
محيط زيست استان و شهرستان را به خوبي بر عهده گرفته اند.

بشر همواره از معنويت و فرهنگ ديني تاثير پذير بوده و زندگي 
خود را بر اساس آن استوار نموده و كوشش كرده است تا جايي 
كه براي او امكان دارد اصول زندگي اش را بر اساس آن قرار داده 
ــت آورد. نگرش او به  ــن طريق به دس و مالك هاي خود را از اي
ــائل حياتي ، تا ميزان زيادي  محيط زيست به عنوان يكي از مس
نتيجه  تاثيرپذيري انسان از فرهنگ هاي آسماني است . از اين رو 
آگاهي يافتن از ديدگاه هاي اين اديان به معناي ريشه يابي اين 

اقدامات حمايتي است.
ــره برداري يا حتي  ــت به معناي عدم به حفاظت از محيط زيس
كمتر استفاده كردن از منابع طبيعت نيست، بلكه استفاده بهينه 
ــان  ــت كه همواره مورد تاكيد كارشناس و عاقالنه از طبيعت اس
بوده است . اسالم به عنوان ديني كه وراي زمان و مكان مي تواند 
نيازهاي بشر را در همه اعصار پاسخ دهد ، حاوي مفاهيم ، تعاليم 
و راهكارهاي كاملي در خصوص چگونگي مواجهه و هماهنگي با 
پديده هاي زيست محيطي مي باشد. تحقيقات دانشمندان علوم 
ديني در جهان نشان مي دهد كه تمامي اديان الهي به حفاظت از 
محيط زيست توجه داشته اند ، اما دين اسالم دستورات مشخص 
و مؤكدي در اين راستا دارد. بررسي متون و مستندات مختلف 
ــخصي در راستاي  ــانگر وجود ديدگاه هاي مش دين اسالم ، نش

حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي است.
ــتان فالورجان   در پايان از انجمن حافظان نبض حيات شهرس
بخاطر تالش هاي بي دريغي كه در زمينه مسائل زيست محيطي 
ــد.همچنين اعضا ي انجمن نيز  انجام داده اند تقدير و تشكر ش

لوح تقدير و تشكر به سرپرست اداره شهرستان تقديم كردند.

برگزاري  نشست هم انديشي 
با سازمان هاي مردم نهاد  در 

شهرستان فالورجان

ــان رتبه اول  ــر جمعيت در اصفه ــود اينكه آهو از نظ با وج
ــاى نادر  ــاص داده اما گونه ه ــود اختص ــور را به خ در كش
حيات وحش اين استان مانند پلنگ به رغم عدم شكار آن، 

در حال انقراض است.
ــده در قالب پناهگاه هاى حيات وحش،  مناطق حفاظت ش
ــده  پارك هاى ملى، آثار طبيعى ملى و مناطق حفاظت ش
ــتند كه از ديرباز تا كنون  و تحت نظارت محيط زيست هس
به منظور حفظ تنوع زيستى و ژنتيكى، آموزش وپژوهش، 
ــم و... مورد حمايت و توجه همگان و به ويژه  تفرج و توريس

سازمان حفاظت محيط زيست بوده اند.
ــى، گونه اى،  ــل تنوع اقليم ــق همچنين به دلي اين مناط
ــتمى  از اهميت خاصى در استان  ــتگاهى و اكوسيس زيس
ــعت و پراكندگى در  ــد كه به دليل وس اصفهان برخوردارن
ــود. متاسفانه  ــتان اهميت آن دو چندان مى ش ــطح اس س
ــاخت  ــل عبور راه هاى ارتباطى، س ــوارد از قبي در برخى م
بزرگراه ها، توسعه شهرى و روستايى، چراى بى رويه، وجود 
برخى معادن و توسعه شهرها و شهرك هاى صنعتى شاهد از 
بين رفتن برخى از گونه هاى موجود در اين مناطق هستيم.

ــناس حيات وحش اداره كل حفاظت  مريم اميدى، كارش
محيط زيست استان اصفهان در اين باره مى گويد: در سال 
دو بار سرشمارى (يكبار در تابستان و يكبار در اواخر پاييز 
كه البته سرشمارى پاييز مهم تر است) براى مشخص شدن 
جمعيت گونه هاى جانورى انجام مى شود. البته اطالعاتى 
ــت مى آيد به صورت صدرصدى  كه از سرشمارى ها به دس
ــار جمعيت  ــت. بنابراين آم ــت و يك برآورد كلى اس نيس
ــال  ــورى در مناطق چهارگانه و در طول س گونه هاى جان

متفاوت هستند.
آهو پرجمعيت ترين گونه جانورى اصفهان

ــه در منطقه پارك  ــه داد: در اين باره بايد بگويم ك وى ادام
ــاهد گونه جانورى قوچ و  ــلو ش ملى و حيات وحش قميش
ــات وحش موته  ــتيم. پناهگاه حي ميش گونه اصفهان هس
ــتپى و نيمه بيابانى دارد، مامن گونه  ــت گاهى اس كه زيس
ــت و در اين منطقه بيشترين جمعيت آهو  جانورى آهو اس
را شاهد هستيم. همچنين در منطقه قميشلو و كاله قاضى 
نيز جمعيت آهو به وضوح مشاهده مى شود. در منطقه شكار 
ــرق شهرستان اردستان  ممنوع كهياز؛ منطقه اى كه در ش
قرار دارد و همچنين پناهگاه حيات وحش عباس آباد كه در 
نايين و خورو بيابانك قرار گرفته است، گونه جانورى جبير 
زندگى مى كند. البته در مناطق مختلف گونه هاى جانورى 

به صورت موردى نيز قابل رويت هستند.
شكار پلنگ و يوزپلنگ در اصفهان نداشتيم

ــه از نظر جمعيت در  ــت ك وى افزود: آهو گونه جانورى اس
ــود اختصاص  ــور را به خ ــتان اصفهان رتبه اول در كش اس

داده است.
ــت كه در  ــه چندى اس ــوال ك ــخ به اين س اميدى در پاس
ــكار حيواناتى از قبيل پلنگ  ــتان هاى مختلف شاهد ش اس

ــابه اين  ــتيم، آيا مش ــط سودجويان هس و يوزپلنگ توس
ــت، گفت:  ــتان اصفهان نيز اتفاق افتاده اس موضوع در اس
ــى بوده ايم  ــاهد چنين اتفاقات ــور ش با وجود اينكه در كش
ــه جانورى ــكار اين گون ــبختانه در اصفهان، ش ــا خوش ام

 رخ نداده است. وى درباره گونه هاى جانورى كمياب استان، 
افزود: گونه هاى جانورى گربه سانان مانند يوزپلنگ آسيايى، 
پلنگ ايرانى، گربه شنى، گربه وحشى، كاراكال و ... كم ياب 

و نادر هستند.
ــق بيابانى  ــا عمدتا مناط ــتگاه آن ه به گفته اميدى، زيس
ــات وحش  ــن منطقه حي ــت. بنابراي ــى اس ــه بيابان و نيم
ــت.  عباس آباد بهترين محل زندگى اين گونه جانورى اس
ــكرخار  البته در برخى مناطق ديگر مانند منطقه موته، ش
ــتان و همچنين منطقه شكار ممنوع  ــتان اردس در شهرس
ــه جانورى  ــدگل نيز گون ــتان آران و بي ــاب در شهرس يخ
گربه سانان را داريم . در بخشى از زيستگاه كاشان پاالس و 
ــانان ديده  همچنين در كركس برخى از گونه هاى گربه س

مى شوند. 
ــاى جانورى مرز  ــردم گونه ه ــاره ك همان طور كه قبال اش
نمى شناسند و ممكن است كه به مناطق مختلف سفر كنند.

توسـعه شـهرها و صنعت بالى جان گونه هـاى نادر 
حيات وحش

ــت. در  ــزود: گونه پلنگ در حال انقراض اس وى در ادامه اف
ــال 86 تا  ــگ وجود دارد. البته از س منطقه كاله قاضى پلن
ــت و تنها به صورت موردى ثبت  اكنون مشاهده نشده اس
شده است. در اين ميان اما، برخى از نشانه ها در اين منطقه 
دال بر وجود اين حيوان است.كارشناس حيات وحش اداره 
كل حفاظت از محيط زيست، تاكيد كرد: توسعه شهرك ها، 
ــود كه زيستگاه  احداث بزرگراه ها و اتوبان ها موجب مى ش
حيوانات به صورت جزيره شكل گيرند و بنابراين ارتباطشان 
ــد و در نهايت  ــتگاه هاى مجاور قطع خواهد ش با ساير زيس
ــل اين گونه ها  تبادل ژنتيكى از بين مى رود وبه تدريج نس
ــد؛ همچنين در كنار  آرام آرام از بين مى رود.به نظر مى رس
ــئله مهم ديگرى به نام شكار نيز مى تواند  اين موضوع، مس
ــد، ضمن آن كه  در انقراض گونه هاى جانورى دخيل باش
ــورى نيز داراى اهميت  عدم آگاهى مردم از گونه هاى جان
ــردم و همچنين  ــا آگاهى م ــت . بنابراين افزايش ارتق اس
ــيار ــئله بس ــد در كاهش اين مس ــازى مى توان فرهنگ س

 تاثير گذار باشد.
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ــت: ــارس گف ــتان ف ــت اس ــط زيس ــت محي ــركل حفاظ مدي
 آتش سوزى عمدى در طبيعت و محيط زيست نوعى تروريسم 
ــرى بى رويه و  ــودجويان با اين كار به دنبال بهره گي ــت، س اس
غيرمجاز از حيات وحش و مواهب طبيعى اين مناطق هستند و 

اين افراد را بايد در زمره تروريست ها قرارداد.
ــوزى ها در ــن آتش س ــت: حجم اي ــار داش ــزه ولوى، اظه حم

ــمال شيراز بسيار   سال هاى اخير مثال در پارك ملى بمو در ش
زياد شده است و امكانات اندك محيط زيست توان مقابله با اين 

پديده را ندارد .
ــوزى ها بر اثر سهل انگارى  وى با بيان اينكه مواردى از آتش س
ــت: مراتع ،  ــت رخ مى دهد گف ــگران در طبيع و حضور گردش
ــتند و گردشگران و ــرمايه ملى هس جنگلها و منابع طبيعى س

ــيت  و اهميت بيشتر   طبيعت گردان بايد دراين زمينه حساس
قائل باشند .

مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس در ادامه به برخى 
ــكالت تامين آب براى باغ هاى شيراز اشاره  محدوديت ها و مش
كرد و گفت: صاحبان اين باغ ها كه عمدتا در منطقه قصردشت 
شيراز قرار دارند رغبتى به نگهدارى اين باغ ها به صورت فضاى 
ــبز ندارند و با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده روى زمين به  س
ــتند كه باغ ها را به ملك و ساختمان تبديل كنند  دنبال آن هس

كه اين موضوع بسيار براى شيراز زيان بار است .
ولوى گفت: مواردى مشاهده شده است كه برخى باغ ها به صورت 
عمد خشكانده شده يا دچار آتش سوزى هاى عمدى شده است  
افرادى سعى مى كنند به هر ترتيبى باغ ها را تخريب و به ملك 

تبديل كنند.
وى اضافه كرد: اجراى طرح هاى زهكشى در جنوب و شرق شيراز 
باعث شد سطح آب هاى زيرزمينى به شدت افت كند و در نهايت 

كم آبى چاه ها و خشكى باغ هاى شيراز را در پى داشته باشد.

مديركل محيط زيست فارس:

آتش سوزى عمدى در طبيعت 
نوعى تروريسم است

هر چند در دولت  گذشته آن گونه كه بايد به حفظ محيط زيست توجه چندانى 
ــمار نرفت، اما حسن روحانى ــد و اين مهم جزو اولويت هاى اصلى به ش نش
ــت را اولويت جدى دولت  ــئله محيط زيس رييس جمهور دولت يازدهم مس
ــتانه روز جهانى محيط زيست در سال گذشته اعالم كرد: در  دانست و در آس

قانون اساسى به صراحت عنوان شده كه طبيعت نبايد تخريب و آلوده شود.
ــه خود موضوع درياچه   دولت يازدهم افتخار مى كند كه در نخستين جلس
ــت آغاز كرد.  ــائل محيط زيس ــرار داد و كارش را با مس ــد نظر ق اروميه را م
ــائل  ــازى در مس ــر اين، با تاكيد بر اين كه فرهنگ س رييس جمهورعالوه ب
ــت جزو  ــود گفت: محيط زيس ــوان آغاز ش ــل ج ــتى بايد از نس محيط زيس
اولويت هاى جدى دولت است و حفظ آن و منابع طبيعى بايد با مشاركت مردم 
انجام شود. در محيط زيست كشورمان، عامل هاى آلوده كننده اى وجود دارد 
كه بحران هاى بسيارى را سبب شده است  و مى توان به آلودگى شديد نفتى، 
ــدن آب ها توسط فاضالب هاى صنعتى  شيميايى، آب هاى ساحلى، آلوده ش
و شهرى، استفاده بى رويه از سفره هاى آب زيرزمينى ، آلودگى هوا، آلودگى 
خاك، خشكى تاالب ها و از بين رفتن گونه هاى جانورى و جنگل ها اشاره كرد.
ــيون محيط زيست  آنچه مى خوانيد نظرات محمد رضا تابش، رييس فراكس
ــتى كشور و  مجلس نهم و عضو مجلس دهم درباره اولويت هاى محيط زيس

عملكرد مجلس نهم در اين حوزه است.
برخى كارشناسان و مسئوالن، بحران محيط زيست را يكى از سه بحران آينده 
ايران قلمداد مى كنند. در چنين شرايطى اولويت هاى محيط زيستى كشور را 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ــه هاى زيست محيطى  ــت محيطى در جهان امروز جداى از ريش بحران زيس

ــى در تربيت  ــت از آن تحول مبناي ــت و راه برون رف نوعى بحران فكرى اس
ــريت در نگاه به طبيعت است. طبيعت  ــان ها و تحول فكرى بش اخالقى انس
كشور ما بسيار شكننده است، آلودگى هوا به واسطه ريزگردها، تردد وسايل 
ــى از فعاليت غير فنى كارخانه ها، زندگى را بر شهرنشينان  نقليه و غبار ناش
سخت و مباحث محيط زيستى كشور را تيره و تار كرده است. هر يك از اين 
ــتى كشور تاثيرگذار  امور مى تواند در به صدا درآمدن زنگ خطر محيط زيس
ــد. همه اين عوامل بايد مورد توجه قرار گيرد و در صورت عدم توجه به  باش
ــى، اجتماعى و ... مواجه خواهيم شد.  ــايى ها با بحران هاى سياس اين نارس
ــور ارتقاى آموزش هاى زيست محيطى به  دومين اولويت محيط زيستى كش
ــت يابند  كه خارج از وضعيت  مردم است. مردم بايد به اين بينش و باوردس
ــه اين ترتيب  ــند و ب ــد  به بهره بردارى برس ــوا، آب و... نمى توانن زمين، ه
فشارهاى موجود در اين زمينه موجب گسست اكوسيستم و تخريب طبيعت 
مى شود. بايد توجه داشت كه اگر اين فشارها به طبيعت افزايش يابد تار و پود 

طبيعت از هم پاشيده مى شود و ديگر اتصال آن ممكن نيست.
ــئله بايد جزو اولويت هاى محيط زيست كشور قرار گيرد تا بتوان   اين دو مس
ــور ما مسائل و  ــتى پرداخت. در ضمن در كش ــكالت محيط زيس به حل مش
معضالت زيادى در عرصه  آالينده  هاى زيست محيطى در مناطق  خشكى و 
دريايى وجود دارد؛ امروزه تاالب ها با چالش هاى زيادى رو به رو هستند و دفع 

ــت كه در صورت عدم ارائه راهكارى مناسب  زباله هاى بهداشتى معضلى اس
براى آن با چالش مخرب زيست محيطى مواجه خواهيم بود. در ضمن كمبود 
ــانى ناكارآمد، منابع مالى ناكافى، ضعف آموزش هاى  تجهيزات، نيروى انس
ــاركت ندادن مردم در اجراى پروژه ها و... از جمله  تخصصى و عمومى و مش

داليل عدم توفيق در رفع مشكالت زيست محيطى است.
ــت بارها گفته كه مجلس  ــازمان حفاظت محيط زيس خانم ابتكار، رييس س
نهم در زمينه محيط زيست، سياسى عمل كرده است، نظر شما در اين زمينه 

چيست؟
ــان را تاييد مى كنم. در مجلس نهم اقدامات  كامال موافقم و گفته هاى ايش
ضد محيط زيستى بسيارى انجام شده است. براى مثال در اين حيطه دولت 
چهار تا پنج اليحه ارائه كرد كه متاسفانه هيچ يك مورد تصويب قرار نگرفت 
ــاس اصل 85  و فقط يكى از لوايحى كه 50 نماينده امضا كرده بودند، بر اس
مورد بررسى قرار گرفت. با اينكه قابليت هاى فراوانى در زمينه اعمال نظرات 
و توجه به اولويت ها وجود داشت، اما اين اقدامات انجام نشد. درباره ريزگردها 
ــاد در افكار عمومى  ــت كه اين امر فراتر از آنچه اتفاق افت هم بايد توجه داش
ــت هاى فراوانى  ــد. با وجود اينكه در دولت زحم باعث ايجاد موج فكرى ش
ــايد به آن پرداخته نشد. از ديگر  ــده بود، اما آن طور كه بايد و ش ــيده ش كش
ــاره كرد و بر اساس تاكيد  ــوخت خودرو ها اش اقدامات مى توان به ارتقاى س

ــهرها توزيع شود،  ــوخت ها بايد بر اساس استانداردها در كالن ش دولت، س
ــت در اين حيطه هم  ــد و دول ــى فراوانى در اين زمينه ايجاد ش اما باز حواش
چندان موفق نبود، اما در ديگر مباحث همچون درياچه اروميه و رسيدگى به 
ــال ها با معضل آن رو به رو بوديم، باالخره دولت با برنامه ريزى  تاالب ها كه س
ــبى اين  ــت از تخريب آن جلوگيرى كند و باعث احياى نس ــب توانس مناس

موهبت هاى طبيعى شود. 
ــور  باز هم  با جوسازى،  ــت كش عليرغم  اقدامات دولت در حوزه محيط زيس
هياهو وسياه نمايى اين طور القا شد كه دولت نسبت به مباحث محيط زيستى 
بى توجه بوده  اما در اصل مجلس نهم نسبت به محيط زيست كم لطف بوده 

است .
حذف بودجه گرد و غبار تا چه حد صحت دارد؟

ــيون تلفيق بود. حتى در  اين موارد جزو پيشنهادهاى نمايندگان در كميس
ــتان اين مقوله را پيشنهاد داده  ــته نيز يكى از نمايندگان خوزس سال گذش
ــال 92 منابعى براى ريزگردها در اليحه بودجه لحاظ كرد  بود. مجلس در س
ــال ها  ــز آن را تكرار كرد، اما دولت در اين س ــال هاى 93 و 94 ني كه براى س
به هيچ وجه آن را محقق نكرد تا آنكه در اليحه بودجه 95 آن را به طور كلى 
حذف كرد.استنباط دولت در اين زمينه اين بود كه بودجه حوادث غير مترقبه 
ــدن با حوادث با پرداخت  ــت و دولت در هنگام مواجه ش در قالب تنخواه اس
هزينه هاى الزم به تصويب بودجه هاى جايگزين مى پردازد. اين امر ماهيت 
ــاص اختصاص داد. در واقع  تنخواهى دارد و نمى توان آن را به يك پروژه خ
اين امر به منزله صندوق پس انداز كشور را در مقابل حوادث مختلف مصون 

و ايمن نگه مى دارد.

كم لطفى مجلس نهم به محيط زيست

اصفهان ديگر پلنگ ندارد
گونه هاى جانورى آرام آرام از بين مى روند؛
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450/ 3  آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات 
مالكانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهى ميشــود و درصورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضى دارند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى 
نسبت به بندالف)بمدت دو ماه ونسبت به بندب)بمدت يكماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم 
نمايند وگواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
بندالف)

1- راى شــماره 139460302008000508 – 94/1/26– غالمحســن 
باقرى فرزند قريب به شناســنامه شــماره 3182 ســميرم و شماره ملى 
1209553317 ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 534 فرعى از 100  

اصلى فيض آباد به مساحت 128/41 مترمربع.
2- راى شــماره 139460302008001813 – 94/2/27– سيدمســلم 
ميرباقرى فرزند ســيديحيى به شناسنامه شــماره 759 حوزه 1 مركزى 
ســميرم و شــماره ملى 1209291691 ششــدانگ يكباب خانه دو طبقه 
مفروزى ازپالك 36 فرعى از 21  اصلى رشكنه به مساحت 99/20 مترمربع.

3- راى شماره 139460302008002561 – 94/3/25– على اصغر عرب 
ويســى نصرآبادى فرزند احمدرضا به شناسنامه شــماره 1008 حوزه 
3 شهرضا و شماره ملى 1199399272 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى 

ازپالك 1338 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت 175 مترمربع.
4- راى شــماره 139460302008005710 – 94/5/27– احمدرضــا 
پيمان فرزند رمضانعلى به شناسنامه شماره 403 شهرضا و شماره ملى 
1199145823 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
1780 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 262/70 مترمربع. 
5- راى شــماره 139460302008005711 – 94/5/27– زهــرا عابــدى 
فرزند مراد به شناســنامه شــماره 2198 حوزه 4 آبادان و شــماره ملى 
1818554097 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
1780 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 262/70 متر

مربع. 
6- راى شماره 139460302008005858 – 94/5/29– مرتضى قاسمى 
فرزند حيدرقلى به شناسنامه شماره 1 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره 
ملى 1199630667 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى 
از پالك 999 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششدانگ 184/35 

مترمربع. 
7- راى شماره 139460302008005859 – 94/5/29– اعظم جمالى فرزند 
عليرضا به شناسنامه شماره 267 حوزه 1 مركزى شهرضا و شماره ملى 
1199181374 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
999 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 184/35 مترمربع. 
8- راى شــماره 139460302008007102 – 94/6/30– حسين صفيان 
فرزند اســماعيل به شناســنامه شــماره 1201 شهرضا و شــماره ملى 
1199055751 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 
از پالك 281 فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مســاحت ششدانگ 206/8 

مترمربع. 
9- راى شماره 139460302008007103 – 94/6/30– ليال هادى فرزند 
عبدالرسول به شناسنامه شماره 920 شهرضا و شماره ملى 1199173940 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 281 

فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت ششدانگ 206/8 مترمربع. 
10- راى شــماره 139460302008007172 – 94/6/30– اميــن الــه 
قانع فرزند محمدعلى به شناســنامه شماره343 شــهرضا و شماره ملى 
1199197084 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
1779 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 116/30 مترمربع. 
11- راى شــماره 139460302008007173 – 94/6/30– زهرا باغبانى 
فرزند رضا به شناســنامه شــماره 1694 حوزه 1 قمشــه و شماره ملى 
1199325198 ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 1779 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششدانگ 116/30 

مترمربع. 
12- راى شــماره 139460302008007214 – 94/6/31– غالمرضــا 
عموعلى فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 427 شهرضا و شماره ملى 
1199249343 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 
از پــالك 516 و 518 و 518/1 فرعــى از ســه اصلى موغان به مســاحت 

ششدانگ 173 مترمربع. 
13- راى شــماره 139460302008007215 – 94/6/31– محمدرضــا 
عموعلى فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 3399 حوزه 1 شهرى قمشه 
و شماره ملى 1199868949 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو 
طبقه مفروزى از پالك 516 و 518 و 518/1 فرعى از ســه اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 173 مترمربع. 
14- راى شــماره 139460302008008467 – 94/8/25– محمدجــواد 
شــريفانى فرزند عليرضا به شناسنامه شــماره 383 حوزه 6 شهرضا و 
شــماره ملى 1199358411 چهاردانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 851 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششدانگ 

390/90 مترمربع. 
15- راى شــماره 139460302008008468 – 94/8/25– فاطمه صدرى 
فرزند على اصغر به شناســنامه شــماره 321 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملى 1199367761 دو دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 851 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 390/90 متر

مربع. 
16- راى شماره 139460302008008473 – 94/8/25– سيداحمدرضا 
اوليائى فرزند سيدعلى به شناسنامه شماره 1251 شهرضا و شماره ملى 
1199298700 ششدانگ يكباب مغازه با ســاختمان نيمه تمام احداثى بر 
روى آن مفروزى ازپالك 331 فرعى از 106 - اصلى ارش آباد به مساحت 

43/60 مترمربع.
17- راى شماره 139460302008008474 – 94/8/25– سيداحمدرضا 
اوليائى فرزند سيدعلى به شناسنامه شماره 1251 شهرضا و شماره ملى 
1199298700 ششدانگ يكباب مغازه با ســاختمان نيمه تمام احداثى بر 
روى آن مفروزى ازپالك 331 فرعى از 106 - اصلى ارش آباد به مساحت 

25/57 مترمربع.
18- راى شماره 139460302008008479 – 94/8/25– مهرى رستگار 
فرزند عباسعلى به شناسنامه شــماره 92 حوزه 5 اصفهان و شماره ملى 
1288617216 يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به استثناء 
بهاء ثمنيه اعيانى مفــروزى از پالك 1230 فرعى از ســه اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 98/53 مترمربع. 

19- راى شماره 139460302008008480 – 94/8/25– مسيح اله نباتى 
فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 62 قمشه و شماره ملى 1199308862 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنيه 
اعيانى مفــروزى از پالك 1230 فرعى از ســه اصلى موغان به مســاحت 

ششدانگ 98/53 مترمربع. 
94– رقيــه  /8 20- راى شــماره 139460302008008659 – 30/
موالئيان فرزند محمدعلى به شناسنامه شــماره 5 شهرضا و شماره ملى 
1198789875 ششدانگ يكباب خانه به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى مفروزى 
ازپالك 1723 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 178/61 مترمربع.
در ازاء سيصد و شصت و  يك سهم و هفت _سيزدهم سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنيه اعيانى از هشــت هزار و يكصد و بيست ســهم ششدانگ انتقال 

قهرى از طرف محمدعلى موالئيان.
21- راى شماره 139460302008008958 – 94/9/14– فاطمه السادات 
اهلى فرزند سيدالياس به شناسنامه و شماره ملى 1190068613 شهرضا 
ششدانگ يك باب مغازه به انضمام  سه دانگ مشــاع از ششدانگ راه پله 
اشــتراكى مفروزى از پالك 3445 فرعى باقيمانده از يــك اصلى ابنيه به 

مساحت 24/68 مترمربع. 
22- راى شماره 139460302008009082 – 94/9/17– سيروس نصيرى 
فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 1294 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره 
ملى 1209335948 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 161 فرعى از 

32 اصلى دست قمشه به مساحت 336/42 مترمربع.
23- راى شماره 139460302008009203 – 94/9/23– محود صداقت 
فرزند على به شناسنامه شماره 687 شهرضا و شماره ملى 1199093270 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1714 و 1716 

فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 238/93 مترمربع. 
24- راى شــماره 139460302008009204 – 94/9/23– اعظم صداقت 
فرزند نصراله به شناسنامه شــماره 884 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199398039 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
1714 و 1716 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 238/93 

مترمربع. 
25- راى شماره 139460302008009356 – 94/9/28– محمدرضا طاهر 
فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 1072 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199399914 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
980 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 321/37 مترمربع. 
26- راى شماره 139460302008009357 – 94/9/28– آزاده براهيمى 
فرزند فضــل اله به شناســنامه شــماره 144  شــهرضا و شــماره ملى 
1199246514 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
980 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 321/37 مترمربع. 
27- راى شماره 139460302008009450 – 94/9/30– نورالدين عبدالى 
فرزند يعقوب به شناسنامه شــماره 1172 حوزه 3 سميرم و شماره ملى 
1209266245 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 1456 فرعى از 50  

اصلى اله آباد به مساحت 135 مترمربع.
28- راى شــماره 139460302008009846 – 94/10/13– داود صدرى 
فرزند عليرضا به شناسنامه شماره 1251 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199401706 ششدانگ يكباب مغازه مفروزى ازپالك 2088 فرعى از دو 

اصلى فضل آباد به مساحت 16/10 مترمربع.
29- راى شــماره 139460302008010134 – 94/10/23– اعظم دهقان 
شــهرضائى فرزند ولى اله به شناسنامه شــماره 908 شهرضا و شماره 
ملى 1199217786 ششدانگ يكباب مغازه مفروزى ازپالك 517 فرعى از 
سه اصلى موغان به مساحت 18 مترمربع. در ازاء يك _ هفتاد و دوم سهم 
مشاع از يك _هشتم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ انتقال قهرى از طرف 

ولى اله دهقان.
30- راى شماره 139460302008010296 – 94/10/30– ماندانا شجاع 
فرزند مرتضى به شناسنامه شماره 17107 حوزه 3 آبادان و شماره ملى 
1815612614 ششدانگ يكباب خانه سه طبقه مفروزى ازپالك 86 فرعى 

از 23  اصلى سود آباد به مساحت 301 مترمربع.
31- راى شــماره 139460302008010308 – 94/11/1– غالمرضــا 
پژوهنده فرزند يداله به شناســنامه شــماره 14 شــهرضا و شماره ملى 
1199153133 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

3764 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 253 مترمربع. 
32- راى شماره 139460302008010309 – 94/11/1– رخساره پاكى 
فرزند مصطفى به شناسنامه شماره 1903 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره 
ملى 1199327281 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى 
از پالك 3764 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 253 

مترمربع. 
33- راى شماره 139460302008010925 – 94/11/27– رسول صابرى 
فرزند قربانعلى به شناسنامه شماره 956 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره 
ملى 1209264072 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 276 فرعى از 

100  اصلى فيض آباد به مساحت 114 مترمربع.
34- راى شــماره 139460302008010983 – 94/11/29– معصومــه 
آقاسى فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 1486 شهرضا و شماره ملى 
1199208507 ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1185 فرعى از 

21  اصلى رشكنه به مساحت 69/24 مترمربع.
35- راى شماره 139460302008010995 – 94/11/29– آيت اله پوينده 
پور فرزند فضل اله به شناسنامه شــماره 882 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملى 1199411027 ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام مفروزى ازپالك هاى 
1096 باقيمانده و 2953 و 3231 فرعى از ســه اصلى موغان به مســاحت 

269/50 مترمربع.
36- راى شــماره 139460302008010999 – 94/11/29– على شفيعى 
فرزند حسنعلى به شناســنامه شــماره 1134 حوزه 1 مركزى سميرم و 
شماره ملى 1209265869 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك هاى 
1641 و 1643 فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 189/50 مترمربع.
37- راى شــماره 139460302008011004 – 94/11/29– محمــد 
جانقربان فرزند جعفر به شناسنامه شماره 1218 شهرضا و شماره ملى 
1199205834 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 211 فرعى از 50  

اصلى اله آباد به مساحت 181/80 مترمربع.
38- راى شماره 139460302008011013 – 94/11/29– مجتبى آقاسى 
شــهرضا فرزند حبيب اله به شناسنامه شــماره 393 حوزه 3 شهرضا و 
شــماره ملى 1199385573 چهل و دو حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك 
باب خانه مفروزى از پالك 386 فرعى از 23  اصلى ســود آباد به مساحت 

ششدانگ 250/10 مترمربع.
39- راى شــماره 139460302008011014 – 94/11/29– معصومــه 
آقاسى فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 1486 شهرضا و شماره ملى 
1199208507 سى حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى 
از پالك 386 فرعى از 23  اصلى ســود آباد به مساحت ششدانگ 250/10 

مترمربع.
40- راى شــماره 139460302008011015 – 94/11/29– رســول 
ســبزوارى فرزند حبيب اله به شناسنامه شــماره 1692 حوزه 1 شهرى 
شهرضا و شماره ملى 1199851876 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه مفروزى از پالك 97 فرعى از دو اصلى فضل آباد كه به شماره 13418 

تبديل شده است به مساحت ششدانگ 204/92 مترمربع.
41- راى شــماره 139460302008011016 – 94/11/29– اعظم كاظمى 
فرزند محمدمهدى به شناسنامه و شماره ملى 1190123002 شهرضا سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 97 فرعى از دو 
اصلى فضل آباد كه به شماره 13418 تبديل شده است به مساحت ششدانگ 

204/92 مترمربع.
42- راى شماره 139460302008011039 – 94/11/29– ابراهيم پراكنده 
فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره 532 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199394513 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 399 فرعى از سه 

اصلى موغان به مساحت 122/29 مترمربع.
43- راى شماره 139460302008011040 – 94/11/29– فاطمه باقرنيا 
شهرضا فرزند حسين به شناسنامه شماره 1065 شهرضا و شماره ملى 
1198918519 سى و دو حبه و پنجاه و دو _ هشتاد و پنجم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 268 فرعى از 32 اصلى دست 

قمشه به مساحت ششدانگ 418/13 مترمربع.
44- راى شــماره 139460302008011041 – 94/11/29– محمدعلــى 
شعاعى فرزند اســداله به شناسنامه شماره 542 شــهرضا و شماره ملى 
1198811218 سى و نه حبه و سى وسه _ هشتاد و پنجم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 268 فرعى از 32 اصلى دست 

قمشه به مساحت ششدانگ 418/13 مترمربع.
45- راى شماره 139460302008011044– 94/11/29– محمد رضوان 
فرزند كريم به شناسنامه شماره 296 شهرضا و شماره ملى 1199155950 

ششدانگ:
الف:قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 338 فرعى از يك اصلى ابنيه 
به مســاحت 26/55 مترمربع كه به انضمام قســمتى از پالك 4596 جمعا 

تشكيل يك باب خانه را داده است.
ب:قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك4596 فرعى از يك اصلى ابنيه به 
مساحت 165/15 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 338 جمعا تشكيل 

يك باب خانه را داده است.
46- راى شــماره 139460302008011048 – 94/11/29– زهــره 
باباربيع فرزند محمود به شناسنامه شماره 1542 شهرضا و شماره ملى 
1199281395 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 
از پالك 768 فرعى از ســه اصلى موغان به مســاحت ششدانگ 192/23 

مترمربع. 
47- راى شــماره 139460302008011049 – 94/11/29– ولــى الــه 
سودائى فرزند نبى اله به شناســنامه شماره 1039 شهرضا و شماره ملى 
1199163384 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 
از پالك 768 فرعى از ســه اصلى موغان به مســاحت ششدانگ 192/23 

مترمربع. 
48- راى شماره 139460302008011442 – 94/12/20– راضيه السادات 
رضوى زاده فرزند سيدمحمد به شناسنامه شماره 65 شهرضا و شماره 
ملى 1199814253 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 958 فرعى از 

دو اصلى فضل آباد به مساحت 178/06 مترمربع.
49- راى شــماره 139460302008011477 – 94/12/25– معصومــه 
آقاسى فرزند محمدعلى به شناسنامه شــماره 60 شهرضا و شماره ملى 
1199142395 ششدانگ يكباب خانه دو طبقه مفروزى ازپالك هاى 127 و 

1588 و1590 فرعى از 23  اصلى سود آباد به مساحت 141/30 مترمربع.
50- راى شماره 139460302008011485 – 94/12/25– مهناز آقابائى 
فرزند اكبر به شناسنامه شماره 651 شهرضا و شماره ملى 1199159506 
ششدانگ يكباب خانه دو طبقه مفروزى ازپالك 34 فرعى از دو اصلى فضل 

آباد به مساحت 129/25 مترمربع.
51- راى شــماره 139460302008011502 – 94/12/26– قــدرت الــه 
رضائى فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 9 حوزه 2 مركزى سميرم و 
شماره ملى 1209810451 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب مغازه با 
طبقه فوقانى آن مفروزى از پالك 1760 فرعــى از دو اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 173/13 مترمربع. 
52- راى شــماره 139460302008011503 – 94/12/26– گل انــدام 
اميرى فرزند غالم به شناسنامه شــماره 1877 حوزه 2 سميرم و شماره 
ملى 1209540126 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه با طبقه 
فوقانى آن مفروزى از پالك 1760 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 173/13 مترمربع. 
53- راى شــماره 139460302008011504 – 94/12/26– مجتبــى 
غضنفرى فرزند عليرضا به شناســنامه شماره 998 شــهرضا و شماره 
ملى 1199844934 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 151/1 فرعى 
از 23  اصلى سود آباد كه به شماره 2521 تبديل شده به مساحت 216/72 

مترمربع.
54- راى شــماره 139460302008011509 – 94/12/26– محمدصادق 
شيرانى زاده فرزند محمدرضا به شناسنامه و شماره ملى 1190094029 
شهرضا ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 187 فرعى از 50  اصلى اله 

آباد به مساحت 84/17 مترمربع.
55- راى شــماره 139460302008011510 – 94/12/26– محمدصادق 
شيرانى زاده فرزند محمدرضا به شناسنامه و شماره ملى 1190094029 
شهرضا ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 187 فرعى از 50  اصلى اله 

آباد به مساحت 86/45 مترمربع.
56- راى شــماره 139460302008011515 – 94/12/26– رضــوان 
مومنيان شــهرضا فرزند رجبعلى به شناسنامه شــماره 428 شهرضا و 
شماره ملى 1198947896 ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1092 

فرعى از سه اصلى موغان به مساحت 25/20 مترمربع. 
57- راى شــماره 139460302008011517– 94/12/26– محمدمهدى 
نباتى فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 3972 شهرضا و شماره ملى 
1199874671 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به استثناء 
بهاء ثمنيه اعيانى مفــروزى از پالك 1230 فرعى از ســه اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 98/53 مترمربع. 
94/12– ملــك  58- راى شــماره 139460302008011519– 26/
شبانى فرزند رسول به شناسنامه شماره 1478 شــهرضا و شماره ملى 
1199085871 ششــدانگ يكباب خانه نيمه تمام دو طبقه مفروزى ازپالك 

412 و 412/1 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 151/28 مترمربع.
59- راى شــماره 139460302008011524 – 94/12/26– اســماعيل 
رضائى فرزند همتعلى به شناســنامه شــماره 855 قمشــه و شماره ملى 
1199316792 ششدانگ يكباب خانه دو طبقه مفروزى ازپالك 533 فرعى 

از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 154/85 مترمربع.
60- راى شماره 139460302008011529 – 94/12/27– مريم على پور 
موســى آبادى فرزند محمدجعفر به شناسنامه شماره 49 حوزه 1 شهرى 
سميرم سفلى و شماره ملى 5129793927 ششدانگ يكباب خانه مفروزى 

ازپالك 1610 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 130 مترمربع.
61- راى شــماره 139460302008011530 – 94/12/27– فرشته فخار 
شهرضا فرزند حســن به شناسنامه شماره 259 شــهرضا و شماره ملى 
1199167339 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

772 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 200/22 مترمربع. 
62- راى شماره 139460302008011531 – 94/12/27– حبيب اله فالح 

فرزند على به شناسنامه شماره 385 شهرضا و شماره ملى 1199127930 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 772 فرعى از 

سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 200/22 مترمربع. 
63- راى شماره 139460302008011534 – 94/12/27– مسعود حسين 
پور شهرضا فرزند خيراله به شناسنامه شماره 1039 حوزه 26 اصفهان 
و شماره ملى 1289411875 ششدانگ يكباب مغازه مفروزى ازپالك 509 

فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 141/5 مترمربع.
64- راى شــماره 139460302008011541 – 94/12/27– محمدهادى 
كيفر فرزند حبيب اله به شناســنامه شــماره 990 حوزه 1 قمشه و شماره 
ملى 1199295094 ششدانگ يكباب مغازه نيمه تمام مفروزى ازپالك 779 

فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 128/20 مترمربع.
65- راى شــماره 139460302008011554 – 94/12/27– نفيســه 
سبزوارى شهرضا فرزند عبدالرسول به شناسنامه شماره 1113 شهرضا 
و شــماره ملى 1199236861 ششــدانگ يكباب خانــه دو طبقه مفروزى 

ازپالك 6473 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 110/20 مترمربع.
66- راى شــماره 139460302008011555 – 94/12/27– طيبه جاهى 
فرزند رضا به شناسنامه شماره 391 شهرضا و شماره ملى 1198973242 
به قيوميت ناصر جاهى فرزند رضا طبق قيم نامه 2/84ع دادستانى عمومى 
و انقالب شهرضا ششــدانگ يكباب خانه نيمه تمام مفروزى ازپالك 927 

فرعى از سه اصلى موغان به مساحت 160 مترمربع.
67- راى شماره 139460302008011556 – 94/12/27– حسين فخارى 
فرزند حيدرعلى به شناســنامه شــماره 2 حوزه 1 جرقويه و شماره ملى 
5649613362 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 
از پالك 52 فرعى از 21  اصلى رشــكنه به مســاحت ششــدانگ 204/70 

مترمربع.
68- راى شماره 139460302008011557 – 94/12/27–  خانم معصومه 
جاورى شهرضا فرزند حيدر به شناســنامه شماره 120 شهرضا شماره 
ملى 1199021423 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه 
مفروزى از پالك 52 فرعى از 21  اصلى رشــكنه به مســاحت ششــدانگ 

204/70 مترمربع.
69- راى شماره 139460302008011562 – 94/12/27– آقاى اميدعلى 
عبدالى فرزند كهزاد به شناسنامه شــماره 785 حوزه 1 مركزى سميرم و 
شماره ملى 1209262381 ششدانگ يكباب خانه دو طبقه مفروزى ازپالك 

1172 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 254/45 مترمربع.
70- راى شماره 139460302008011563 – 94/12/27– آقاى احمدرضا 
كيفر فرزند حبيب اله به شناسنامه شماره 192 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملى 1199391115 چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه 
با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 5161 فرعى از دو اصلى 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 82 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

5162 جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است. 
71- راى شــماره 139460302008011564 – 94/12/27– محمدهادى 
كيفر فرزند حبيب اله به شناســنامه شــماره 990 حوزه 1 قمشه و شماره 
ملى 1199295094 يك دانگ مشــاع از ششدانگ قسمتى از يك باب مغازه 
با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 5161 فرعى از دو اصلى 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 82 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

5162 جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است. 
72- راى شماره 139460302008011565 – 94/12/27– الهام السادات 
قرشى فرزند ســيد ولى اله به شناسنامه شــماره 6026 حوزه 1 شهرى 
شهرضا و شماره ملى 1199895210 يك دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى 
از يك باب مغازه با ســاختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 5161 
فرعــى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 82 مترمربع كه به 

انضمام ششدانگ پالك 5162 جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است. 
73- راى شــماره 139460302008011566 – 94/12/27– محمدرضــا 
زارعى فرزند ســيف اله به شناسنامه شــماره 1028 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملى 1199399477 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب خانه دو 
طبقه مفروزى از پالك 967 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

124 مترمربع. 
74- راى شــماره 139460302008011567 – 94/12/27– محمدمهدى 
زارعى فرزند سيف اله به شناسنامه شماره 1484 شهرضا و شماره ملى 
1199208485 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 
از پالك 967 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 124 مترمربع. 
75- راى شــماره 139460302008011569 – 94/12/27– محمدحسن 
مهلوجى فرزند غالمرضا به شناســنامه شــماره 5701 حوزه 1 شهرى 
شهرضا و شماره ملى 1199891967 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 
خانه مفروزى از پالك 329 فرعى از 106 - اصلى ارش آباد به مســاحت 

ششدانگ 139/65 مترمربع. 
76- راى شــماره 139460302008011570 – 94/12/27– عفــت خان 
احمدى فرزند محمدعلى به شناسنامه و شماره ملى 1190062879 شهرضا 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 329 فرعى از 

106 - اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 139/65 مترمربع. 
77- راى شماره 139460302008011576 – 94/12/27– نبى اله جمالى 
فرزند رحمن به شناسنامه شماره 3000 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره 
ملى 1209240874 ششــدانگ يكباب خانه دو طبقه نيمــه تمام مفروزى 

ازپالك 1724 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 127/41 مترمربع.
78- راى شــماره 139460302008011580 – 94/12/27– سيد مجتبى 
ميرپور فرزند ســيدجواد به شناسنامه شماره 6 شــهرضا و شماره ملى 
1199286265 ششــدانگ يكباب خانــه مفروزى ازپالكهــاى 856 فرعى 
باقيمانده كه به شــماره 14341 تبديل شده و 6740 از دو اصلى فضل آباد 

به مساحت 137/80 مترمربع.
79- راى شماره 139460302008011581 – 94/12/27– فرشته اباذرى 
فرزند رمضان به شناســنامه شماره 62 حوزه 3 شــهرضا و شماره ملى 
1199389811 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 106 فرعى از 21  

اصلى رشكنه به مساحت 152/99 مترمربع.
80- راى شماره 139460302008011587 – 94/12/27– سلمان قربانى 
فرزند رحمان به شناسنامه و شماره ملى 1200015193 حوزه 2 مركزى 
سميرم ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 496 فرعى از 100  اصلى 

فيض آباد به مساحت 152/20 مترمربع.
81- راى شــماره 139460302008011589 – 94/12/27– نبــى الــه 
مهرجو فرزند عبدالعلى به شناســنامه شماره 7825 شــهرضا و شماره 
ملى 1199913200 ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 36 فرعى از 21  

اصلى رشكنه به مساحت 107 مترمربع.
82- راى شــماره 139460302008011590 – 94/12/27– جعفــر 
شهمرام فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 867 شهرضا و شماره ملى 
1198916532 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 1552 فرعى از دو 

اصلى فضل آباد به مساحت 131 مترمربع.
83- راى شــماره 139460302008011591 – 94/12/27– محمدباقــر 
شــهمرام فرزند جعفر به شناسنامه شماره 287 شــهرضا و شماره ملى 
1199311111 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 1552 فرعى از دو 

اصلى فضل آباد به مساحت 132/10 مترمربع.
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84- راى شــماره 139460302008011592 – 94/12/27– ولــى الــه 
عطائى فرزند على يار به شناســنامه شماره 849 شــهرضا و شماره ملى 
1199234222 ششدانگ يكباب خانه دو طبقه مفروزى ازپالك 383 فرعى 

از سه اصلى موغان به مساحت 131/79 مترمربع.
85- راى شــماره 139460302008011600 – 94/12/27– علــى كــرم 
تيمورى فرزند شهباز به شناسنامه شماره 3718 حوزه 2 مركزى سميرم 
و شماره ملى 1209558734 ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 556 

فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 150/79 مترمربع.
86- راى شــماره 139560302008000012– 95/1/8– محمدرضــا 
عموعلى فرزند عباس به شناســنامه شماره 244 شــهرضا و شماره ملى 
1199117293 ششــدانگ يكباب خانه نيمه تمام مفــروزى ازپالك 3755 

فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 158/21 مترمربع.
87- راى شــماره 139560302008000032 – 95/1/9– ســيد مصطفى 
ميرفتاح فرزند سيدعبدالرســول به شناسنامه شــماره 1603 شهرضا و 
شــماره ملى 1199261106 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 1008 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

171/63 مترمربع. 
88- راى شــماره 139560302008000033 – 95/1/9– زهرا الســادات 
نظيفى فرزند سيدحسين به شناسنامه شماره 493 شهرضا و شماره ملى 
1199291129 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
1008 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 171/63 مترمربع. 
89- راى شماره 139560302008000045 – 95/1/11– فرشته براهيمى 
فرزند مسيح اله به شناسنامه شــماره 70 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 
1198497459 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى 
از پالك 1068 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 158/38 

مترمربع. 
90- راى شماره 139560302008000046 – 95/1/11– فاطمه براهيمى 
فرزند على اصغر به شناســنامه شــماره 3386 حوزه 1 شهرى قمشه و 
شماره ملى 1199868817 سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب خانه دو 
طبقه مفروزى از پــالك 1068 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت 

ششدانگ 158/38 مترمربع. 
91- راى شــماره 139560302008000063 – 95/1/15– احمدرضــا 
عموعلى فرزند عبدالعلى به شناسنامه شماره 114 شهرضا و شماره ملى 
1199087548 ششدانگ يكباب خانه دو طبقه مفروزى ازپالك 59 فرعى از 

دو اصلى فضل آباد به مساحت 240/50 مترمربع.
92- راى شــماره 139560302008000064 – 95/1/15– اشــرف 
نقوى فرزند عباســقلى به شناسنامه شماره 883 شــهرضا و شماره ملى 
1199173576 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 1385 فرعى از دو 

اصلى فضل آباد به مساحت 103/55 مترمربع.
93- راى شــماره 139560302008000072 – 95/1/16– محمدرضــا 
حفار فرزند حيدرعلى به شناســنامه شماره 16 شــهرضا و شماره ملى 
1199164895 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

211 فرعى از 50  اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 138 مترمربع. 
94- راى شــماره 139560302008000073 – 95/1/16– الهه خدادادى 
پور شهرضا فرزند ولى اله به شناسنامه شماره 1333 شهرضا و شماره 
ملى 1199192041 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 211 فرعى از 50  اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 138 مترمربع. 

95- راى شماره 139560302008000113 – 95/1/17– مجتبى مصلحى 
فرزند فضل اله به شناســنامه شــماره 6508 حوزه 1 شهرى شهرضا و 
شماره ملى 1199900036 ششدانگ يكباب خانه دو طبقه مفروزى ازپالك 

1177 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت 151/47 مترمربع.
96- راى شماره 139560302008000198 – 95/1/22– اصغر شيرعلى 
شهرضا فرزند عبدالعلى به شناسنامه شماره 1361 شهرضا و شماره ملى 
1199069914 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به استثناء بهاء 
ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 509 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 164/62 مترمربع. 
97- راى شماره 139560302008000199 – 95/1/22– فاطمه باقرپور 
فرزند عبدالعلى به شناسنامه شماره 553 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199387177 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به استثناء بهاء 
ثمنيه اعيانى مفروزى از پالك 509 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 164/62 مترمربع. 
98- راى شــماره 139560302008000234 – 95/1/23– محمود رضا 
مصدق فرزند عباسعلى به شناسنامه شماره 1376 شهرضا و شماره ملى 
1199279730 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

1626 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 195 مترمربع. 
99- راى شــماره 139560302008000250 – 95/1/24– اله داد عبدالى 
فرزند خداداد به شناســنامه شماره 579 حوزه 1 ســميرم و شماره ملى 
1209261715 ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 618 و 618/1 فرعى 

از 21  اصلى رشكنه به مساحت 128/55 مترمربع.
100- راى شــماره 139560302008000280 – 95/1/25– محمدكاظم 
صدرى فرزند ذبيح اله به شناســنامه شــماره 233 قمشــه و شماره ملى 
1199310573 چهار و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى 
از پالك 3876 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششدانگ 48/46 
مترمربع. در ازاء سى و شش سهم و ســيصد و چهل و پنج _هزارم سهم 
مشاع از  چهارصد و چهل و هشت سهم ششــدانگ انتقال عادى از طرف 

ذبيح اله صدرى.  
101- راى شــماره 139560302008000283 – 95/1/25– ليــال عادلى 
فرزند عبدالحســين به شناســنامه شماره و شــماره ملى 1190060361 
شهرضا يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 
3876 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 48/46 مترمربع. 
در ازاء دوازده سهم و يكصد و پانزده سهم مشــاع از چهارصد و چهل و 
هشت سهم ششدانگ در سهمش واقع كه تمامت دو سهم و ششصدو پانزده 

سهم مشاع آن  انتقال عادى از طرف ذبيح اله صدرى.  
102- راى شماره 139560302008000291 – 95/1/25– عباس حسينى 
خسروآبادى فرزند غالمرضا به شناسنامه شــماره 20 حوزه 1 مركزى 
شهرضا و شماره ملى 1199650188 ششدانگ يكباب مغازه با ساختمان 
احداثى بر روى آن مفروزى ازپالك 13375 فرعى از دو اصلى فضل آباد 

به مساحت 64/76 مترمربع.
103- راى شماره 139560302008000310 – 95/1/25– وقف به تصدى 
اداره اوقاف و خيريه شهرستان شهرضا ششدانگ يكباب ساختمان نيمه 
تمام محل مجموعه فرهنگــى مذهبى جواد االئمه (ع) مشــهور به موقوفه 
سيد زين العابدين مفروزى ازپالك 1610 فرعى از دو اصلى فضل آباد به 

مساحت 964/65 مترمربع.
104- راى شماره 139560302008000311 – 95/1/25– شيما سبزوارى 
فرزند محمد به شناسنامه و شماره ملى 1190077140 شهرضا يك دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از پالك 1680 فرعى از يك اصلى 

ابنيه به مساحت ششدانگ 30/60 مترمربع. 
105- راى شــماره 139560302008000312 – 95/1/25– احمدرضــا 
گرامى فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 2285 حوزه 1 قمشه و شماره 
ملى 1199331104 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مفروزى از 

پالك 1680 فرعى از يك اصلى ابنيه به مساحت ششدانگ 30/60 مترمربع. 
106- راى شــماره 139560302008000314 – 95/1/25– اكبــر 
گرامى فرزند فضل اله به شناسنامه شــماره 876 شهرضا و شماره ملى 
1199217468 سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب مغازه مفروزى از 
پالك 1680 فرعى از يك اصلى ابنيه به مساحت ششدانگ 30/60 مترمربع. 
107- راى شــماره 139560302008000315 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه شــماره 9518 سميرم و شماره 
ملى 1209085471 ششدانگ يك باب مغازه نيمه تمام مفروزى از پالك 173 

فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 113/64 مترمربع. 
108- راى شــماره 139560302008000316 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه شــماره 9518 سميرم و شماره 

ملى 1209085471 ششدانگ :
الف:قسمتى از يك باب انبار نيمه تمام مفروزى از پالك 171 فرعى از 100  
اصلى فيض آباد به مســاحت 193/55 متر مربع كه به انضمام قسمتى از 

پالك 173 جمعا تشكيل يك باب انبار نيمه تمام را داده است.
ب:قســمتى از يك باب انبار نيمه تمام مفروزى از پالك 173 فرعى از 100  
اصلى فيض آباد به مســاحت 164/20 متر مربع كه به انضمام قسمتى از 

پالك 171 جمعا تشكيل يك باب انبار نيمه تمام را داده است.
109- راى شــماره 139560302008000317 – 95/1/25– حميد رهبر 
فرزند امان اله به شناسنامه شــماره 252 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 
1199391719 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه سه طبقه نيمه 
تمام مفروزى از پالك 1348 فرعــى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت 

ششدانگ 64/34 مترمربع. 
110- راى شماره 139560302008000318 – 95/1/25– عاطفه براهيمى 
فرزند فضل اله به شناسنامه و شماره ملى 1190094185 شهرضا يك و 
نيم دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب مغازه ســه طبقه نيمه تمام مفروزى 
از پالك 1348 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششدانگ 64/34 

مترمربع. 
111- راى شماره 139560302008000319 – 95/1/25– فرزاد نصيرى 
فرزند عبدالرضا به شناسنامه و شــماره ملى 1190030081 شهرضا يك 
و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب مغازه سه طبقه نيمه تمام مفروزى 
از پالك 1348 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مســاحت ششدانگ 64/34 

مترمربع. 
112- راى شــماره 139560302008000320 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه شــماره 9518 سميرم و شماره 
ملى 1209085471 ششدانگ يك باب مغازه نيمه تمام مفروزى از پالك 173 

فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 58/61 مترمربع. 
113- راى شــماره 139560302008000321 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه شــماره 9518 سميرم و شماره 
ملى 1209085471 ششدانگ يك باب مغازه نيمه تمام مفروزى از پالك 173 

فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 92/24 مترمربع. 
114- راى شــماره 139560302008000322 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه شــماره 9518 سميرم و شماره 
ملى 1209085471 ششدانگ يك باب مغازه نيمه تمام مفروزى از پالك 173 

فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 76/49 مترمربع. 
115- راى شــماره 139560302008000323 – 95/1/25– علــى رضا 
كثيرى فرزند ســهراب به شناسنامه شــماره 1020 شــهرضا و شماره 
ملى 1199235938 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 1393 فرعى 

باقيمانده از دو اصلى فضل آباد به مساحت 120/55 مترمربع.
116- راى شــماره 139560302008000324 – 95/1/25– محمدرضــا 
رحمتى فرزند على به شناسنامه شماره 918 حوزه 4 اصفهان و شماره ملى 
1288357133 ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام مفروزى ازپالك 66 فرعى 

باقيمانده از 21  اصلى رشكنه به مساحت 184/10 مترمربع.
117- راى شــماره 139560302008000325 – 95/1/25– مصطفــى 
كافى فرزند محمدرضا به شناسنامه شــماره 216 شهرضا و شماره ملى 
1198910021 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

1073 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 274 مترمربع. 
118- راى شماره 139560302008000326 – 95/1/25– آمنه اسحاقى 
فرزند سيدجعفر به شناسنامه شماره 30 حوزه 1 روستائى سميرم سفلى 
و شــماره ملى 5129814886 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 1073 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

274 مترمربع. 
119- راى شــماره 139560302008000327 – 95/1/25– محســن 
ضيائى فرزند رحمت اله به شناسنامه شــماره 10 شهرضا و شماره ملى 
1199601047 چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 732 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 242 مترمربع. 

120- راى شــماره 139560302008000328 – 95/1/25– اكرم رياحى 
نژاد فرزند نبى اله به شناسنامه شــماره 2751 حوزه 4 اصفهان و شماره 
ملى 1288106165 دو دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 732 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 242 مترمربع. 

121- راى شماره 139560302008000329 – 95/1/25– سيد محمدعلى 
ميربد فرزند سيد عبدالعلى به شناسنامه شماره 1295 شهرضا و شماره 
ملى 1199258024 دو دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 869 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 246 مترمربع. 
122- راى شماره 139560302008000330 – 95/1/25– سارا رحمتى 
شهرضا فرزند سيد سهراب به شناسنامه شماره 667 قمشه و شماره ملى 
1199314919 چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 869 فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 246 مترمربع. 
123- راى شــماره 139560302008000331 – 95/1/25– مرتضــى 
آرامى فرزند رحمت اله به شناسنامه شــماره 654 شهرضا و شماره ملى 
1199107514 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
1327 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 192/40 مترمربع. 

124- راى شماره 139560302008000332 – 95/1/25– جنت برزگرى 
فرزند محمدعلى به شناســنامه شــماره 1294 شــهرضا و شــماره ملى 
1199402133 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
1327 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 192/40 مترمربع. 

125- راى شماره 139560302008000334 – 95/1/25– سيد فضل اله 
تقوى فرزند سيد نبى اله به شناسنامه شماره 37 حوزه 2 مركزى سميرم و 
شماره ملى 1209824094 ششدانگ يكباب خانه دو طبقه مفروزى ازپالك 
497 فرعى از 100  اصلى فيض آباد به مساحت 101/50 مترمربع.در ازاء 
صد سهم مشاع از شــانزده هزار و چهارصد و ســى و هشت و نيم سهم 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
126- راى شماره 139560302008000345 – 95/1/25– معصومه گنجى 
فرزند غالمرضا به شناسنامه شــماره 123 حوزه 4 شيراز و شماره ملى 
2297508281 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
118 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 143/14 مترمربع. 
در ازاء هفتاد و دو سهم مشاع از  هزار و هشتاد سهم ششدانگ انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف سيف اله شاهچراغى. 
127- راى شــماره 139560302008000347 – 95/1/25– عليرضــا 
بيات فرزند حســين به شناسنامه شــماره 612 شــهرضا و شماره ملى 

1199042609 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
118 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 143/14 مترمربع. 
در ازاء هفتاد و دو سهم مشاع از  هزار و هشتاد سهم ششدانگ انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف سيف اله شاهچراغى.  
128- راى شــماره 139560302008000349 – 95/1/25– غديرعلــى 
اميرى فرزند حسين به شناســنامه شماره 457 شــهرضا و شماره ملى 
1198948183 ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 1245 فرعى از سه 
اصلى موغان به مســاحت 98/25 مترمربع. در ازاء صد سهم مشاع از دو 
هزار و پانصد سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف على محمد 

دبلى.
129- راى شماره 139560302008000350 – 95/1/25– روح اله اميرى 
فرزند عباس به شناسنامه شماره 647 حوزه 1 روستائى شهرضا و شماره 
ملى 1198589337 ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 375 فرعى از 23  

اصلى سود آباد به مساحت 202/15 مترمربع.
130- راى شماره 139560302008000352 – 95/1/25– اعظم جوهرى 
فرزند قدرت اله به شناســنامه شــماره 1218 شــهرضا و شــماره ملى 
1199847135 ششــدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 102 فرعى از 32 

اصلى دست قمشه به مساحت 59/30 مترمربع.
131- راى شــماره 139560302008000367 – 95/1/26– ولــى الــه 
يوسفى فرزند محمد به شناسنامه شــماره 29 حوزه 6 شهرضا و شماره 
ملى 1198497041 پنجاه و هفت حبه و يكصــد و نود و پنج _ چهارصد و 
نود و سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

1327 فرعى از سه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 203/40 مترمربع.
132- راى شــماره 139560302008000368 – 95/1/26– زهرا قاسمى 
قوام آبادى فرزند سرمست به شناسنامه شــماره 18 حوزه 1 روستائى 
شــهرضا و شــماره ملى 1199569062 چهارده حبه و دويست و نود و 
هشت _ چهارصد و نود و سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه 
مفروزى از پالك 1327 فرعى از ســه اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

203/40 مترمربع.
133- راى شماره 139560302008000399 – 95/1/29– حسين عقدكى 
فرزند حسنعلى به شناســنامه شــماره 2613 حوزه 2 مركزى سميرم و 
شماره ملى 1209547597 ششدانگ يكباب خانه مفروزى ازپالك 967/1 
فرعى از دو اصلى فضل آباد كه به شــماره 13403 تبديل شده به مساحت 

149/42 مترمربع.
134 - راى شــماره 139560302008000423 – 95/1/30– اكبر گالبى 
فرزند محمدعلى به شناســنامه شــماره 832 شــهرضا و شــماره ملى 
1199052061 ششــدانگ يكباب خانه دو طبقه نيمه تمام مفروزى ازپالك 

1349 فرعى از 23  اصلى سود آباد به مساحت 192/20 مترمربع.
135- راى شــماره 139560302008000442 – 95/1/30– زهــره 
ميرفتاح فرزند سيدعلى به شناســنامه شماره 355 شهرضا و شماره ملى 

1199127639 ششدانگ:
الف:قســمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 4217 فرعى از دو اصلى 
فضل آباد به مســاحت 16/50 مترمربــع كه به انضمام قســمتى از پالك 

1320/1 جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
ب:قســمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 1320/1 فرعى از دو اصلى 
فضل آباد به مساحت 41/58 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالك 4217 

جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
136- راى شــماره 139560302008000443 – 95/1/31– احمدرضــا 
شوقى فرزند اسداله به شناسنامه شــماره 2310 حوزه 1 شهرى قمشه و 

شماره ملى 1199858056 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف:قســمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 7916 فرعى از يك اصلى 
ابنيه به مساحت 55/51 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالكهاى 7249 و 

2083 جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
ب:قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 7249 فرعى از يك اصلى ابنيه 
به مساحت 15/14 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالكهاى 7916 و 2083 

جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
ج:قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 2083 فرعى از يك اصلى ابنيه 
به مساحت 14/12 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالكهاى 7249 و 7916 

جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
137- راى شــماره 139560302008000444 – 95/1/31– اســداله 
شــوقى فرزند على اكبر به شناسنامه شماره 96 شــهرضا و شماره ملى 

1198813857 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف:قســمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 7916 فرعى از يك اصلى 
ابنيه به مساحت 55/51 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالكهاى 7249 و 

2083 جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
ب:قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 7249 فرعى از يك اصلى ابنيه 
به مساحت 15/14 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالكهاى 7916 و 2083 

جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
ج:قسمتى از يك باب مغازه مفروزى از پالك 2083 فرعى از يك اصلى ابنيه 
به مساحت 14/12 مترمربع كه به انضمام قسمتى از پالكهاى 7249 و 7916 

جمعا تشكيل يك باب مغازه را داده است.
بندب)

138- راى شــماره 6893 – 83/12/3 و راى اصالحــى شــماره 6893 – 
85/2/6 – صادره از هيئت حل اختالف موضــوع قانون اصالح مواد 1 و2 
و3 قانون ثبت اســناد مصوب 1365/4/31و الحاق موادى به آن مرتضى 
انصارى پور فرزند هاشم به شناسنامه شماره 17092 شهرضا نسبت به 
دو و نيم دانگ مشــاع و بتول گرگى فرزند رضا به شماره شناسنامه 470 
شهرضا نسبت به دو دانگ مشاع و هاشم انصارى پور فرزند مرتضى به 
شماره شناسنامه 225 شهرضا نسبت به يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتى از يكباب خانه مفروزى ازپالك 47 فرعى از 32  اصلى دست قمشه 
به مســاحت 275/70 مترمربع كه به انضمام پالك 1403 جمعا تشكيل يك 
باب خانه را داده اســت كه در ازاء تمامت 274/80 سهم مشاع از 410/80 
سهم ششدانگ كه سهم مرتضى انصارى پور و هاشم انصارى پور انتقال 
عادى از طرف بتول گرگى كه در آگهى اوليه انتقال عادى ذكر نشــده است 

اينك تجديدآگهى مى گردد.
139- راى شــماره 13946030200801673– 94/2/22 و راى اصالحى 
شــماره 13956030200801331– 95/3/11 – شهين ماهرى زاده فرزند 
محمدعلى به شناســنامه شــماره 1869 حوزه 4 ممســنى و شماره ملى 
2391387253 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 13 فرعى از 171 
اصلى مهديه به مساحت 353 مترمربع.درازاء300سهم مشاع از500سهم 
مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه ازطرف شهرام پناه 
پور. كه درراى وآگهى اوليه مســاحت اشتباه قيدگرديده اينك تجديدآگهى 

مى گردد.
140- راى شماره 13946030200809975 – 94/10/19 و راى اصالحى 
13956030200801197 – 95/3/4– محســن خليلــى شــهرضا فرزند 
حيدرعلى به شناسنامه شماره 163 شهرضا و شماره ملى 1199135518 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 862 
فرعى از دو اصلى فضل آباد به مساحت ششــدانگ 208/90 مترمربع كه 
درراى وآگهى اوليه مساحت  اشتباه قيدگرديده اينك تجديدآگهى مى گردد.

141- راى شماره 13946030200809976 – 94/10/19 و راى اصالحى 

13956030200801198 – 95/3/4– مرضيه دهقــان زاد فرزند احمد به 
شناسنامه شماره 21015 شهرضا و شماره ملى1198490020 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 862 فرعى از دو 
اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 208/90 مترمربع كه درراى وآگهى 

اوليه مساحت  اشتباه قيدگرديده اينك تجديدآگهى مى گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 95/3/22    
تاريخ انتشارنوبت دوم: 95/4/6    

سيداسداله موسوى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالسه 950236 خواهان محمود ميرزايى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت هوشنگ زهيرى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى روز سه شنبه مورخ 95/5/5  ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:7430 شــعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (110 كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالسه 950327 خواهان محمود ميرزايى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت حبيب ميرزاخانى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى روز سه شنبه مورخ 95/5/5  ساعت 8 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:7429 شــعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (110 كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالسه 950328 خواهان محمود ميرزايى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت ابوالقاسم هادى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى روز سه شنبه مورخ 95/5/5  ساعت 9 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:7428 شــعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (110 كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالسه 236/95 خواهان حسين جعفرى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت اسماعيل خنياب تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى روز سه شنبه مورخ 95/5/5 ســاعت 6 عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان 
ســجاد – اول خيابان ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان 
صبا – پــالك57 كدپســتى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف 
اصفهان شــعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 7419 شعبه 28 
حقوقى مجتمع شماره يك شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (118 

كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصــوص پرونــده كالســه 252/95 خواهان ســيد مجيد عســگرى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت نوروز حسين پور تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 95/5/5  ساعت 17 تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:7475 شــعبه 27 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (109 كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصــوص پرونــده كالســه 253/95 خواهان ســيد مجيد عســگرى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت اســماعيل مراد زاده تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 95/5/5  ساعت 17/30 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:7474 شعبه 27 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (109 كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصــوص پرونده كالســه 269/95 خواهان 1- احســان نجات بخش
 2- مرضيه پناهى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت فاطمه ابراهيمى 
تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 95/5/5  ساعت 4/45 عصر 
تعيين گرديده است و نظريه كارشناسى نيز ضميمه پرونده مى باشد جهت 
مطالعه و اظهار نظر مراجعه كنيد. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:7417 شــعبه 29 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان  (128 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالســه 1109/94 خواهان صندوق قرض الحســنه 
حضرت محمد به مديريت احمــد صابريان دادخواســتى مبنى بر مطالبه 
به طرفيت مصطفى رحيمى تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى مورخ 
95/5/5 ساعت 17/45 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در محتشم كاشانى جنب بيمه ايران- مجتمع 
شــماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. شــعبه 27 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان  (104 كلمه، 1 كادر)
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خبر اخبار

ــتان چهارمحال و  ــبز اس ــازمان پارك ها و فضاى س ــل س مديرعام
بختيارى از پروژه كاشت 20 هكتار گل محمدى در منظريه خبر داد 
و گفت: در مناطق منظريه و ميرآباد در مدت دو سال آينده كاشت 
گل محمدى و در منطقه شمال غرب شهركرد دو هزار و200 اصله 

درخت و درختچه در 50 متر مكعب كاشته مى شود.
ــانه و مطبوعات با  ــا اصحاب رس ــت خبرى ب  مجيد جاللى در نشس
ــبز  ــار كرد: 92 درصد از آب مورد نياز فضاى س اعالم اين خبر، اظه
ــرب  از چاه ها، هفت درصد از قنات ها و كمتر از يك درصد از آب ش

تامين مى شود.
وى با اشاره به اينكه سرانه فضاى سبز كشور 11/8متر است، تصريح 
كرد: سرانه فضاى سبز شهرستان شهركرد 18/4متر است كه نسبت 

به نرم كشورى از سرانه باالترى برخوردار هستيم.
ــهرى تحت پوشش  ــبز ش ــرانه فضاى س  جاللى در ادامه افزود: س
ــوده كه در  ــور، 52 درصد ب ــال 95 در كش ــار در س ــت فش آب تح
شهرستان شهركرد 67 درصد فضاى سبز، از آب تحت فشار استفاده 

مى شود.
وى با بيان اينكه هفت الى 10 درصد اعتبارات شهردارى براى فضاى 
ــال جارى اعتبارى بالغ بر يكصد  سبز مصرف مى شود، گفت: در س
ــده كه پيش بينى مى شود ــازمان تصويب ش ميليارد ريال براى س

 60 الى 80 درصد آن محقق شود.
ــهركرد خبر داد و گفت:  جاللى  از وجود 52 پارك در شهرستان ش
ــا گونه هاى  ــايه اى  ب ــهرى و 36 پارك محله اى وهمس 16 پارك ش
درختى(نارون، خانواده تبريزى ها، كاج، سوزنى برگ ها) و درختچه 

(ياس بنفش و زرد، شمشاد) وجود دارد.
ــه خبر ــدى در منظري ــار گل محم ــت 20 هكت ــروژه كاش وى از پ
ــال ــدت دو س ــاد در م ــه و ميرآب ــق منظري ــت: در مناط  داد و گف
ــهركرد ــمال غرب ش ــدى و در منطقه ش ــت گل محم  آينده كاش
ــته  ــه درخت و درختچه در 50 متر مكعب كاش  دو هزار و200 اصل

مى شود.
ــت درخت در تپه نورالشهدا،  ــاره به تكميل پروژه كاش جاللى با اش
ــزار و 500 اصله  ــان كرد: تا كنون در اين منطقه هفت ه خاطرنش
ــال جارى  ــود تا پايان س ــده و پيش بينى مى ش ــته ش درخت كاش

چهار هزار اصله درخت نيز در اين محل كاشته شود.
مدير عامل سازمان فضاى سبز و پارك ها، افزايش 100 نيمكت در 
پارك ها، ساخت گلدان هاى استوانه اى، تجهيز پنج پارك به سيستم 
ــباب بازى پلى اتيلن، تجهيز هفت پارك به كف پوش، تهيه ست  اس
ورزشى مخصوص جانبازان و معلولين، آموزش كودكان در مقاطع 
ــطح  ــتان،  رونمايى از المان و نصب آن در س ــتان و دبس پيش دبس
ــبت عيد فطر را از برنامه هاى در دست اقدام سازمان شهر به مناس

 بيان كرد.

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: طرح هاي حوزه بهداشت و درمان استان 
در حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بررسي و پيگيري شد.

ــت پروژه هاي نيمه تمام و  ــتكي تأكيد كرد: در اين نشس قاسم سليماني دش
طرح هاي جديد مرتبط با حوزه بهداشت و درمان چهارمحال و بختياري مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ــياري در  وي افزود: دولت يازدهم از ابتداي فعاليت خود تاكنون خدمات بس
حوزه هاي مختلف و به ويژه بخش بهداشت و درمان به چهارمحال و بختياري 

ارايه داده است.
سليماني دشتكي تصريح كرد: خيران در تمامي بخش ها به خصوص در حوزه 
سالمت با توجه به شرايط سخت اقتصادي كشور، بازوان توانمند دولت هستند.
 استاندار چهارمحال و بختياري گفت: حوزه بهداشت و درمان استان در حال 
ــتي درماني در استان  تحول بوده و در سال هاي اخير چند طرح مهم بهداش

بهره برداري شده و چند طرح نيز در دست اجراست.
وي تكميل و راه اندازي بيمارستان هاي مالخليفه شهرستان لردگان، كوهرنگ 
و بروجن و طرح توسعه بيمارستان آيت اهللا كاشاني شهركرد تا پايان سال جاري 
را ضروري اعالم و اضافه كرد: اجراي ساخت و سازهاي حوزه بهداشت و درمان 
با حمايت خيران نقش مهمي در ارتقاي شاخص هاي توسعه اي اين بخش دارد.
ــان كرد: چهارمحال و بختياري براي واگذاري  ــتكي خاطرنش سليماني دش
زمين به منظور توسعه بيمارستان ها و ايجاد مراكز بهداشتي و درماني در نقاط 

مختلف استان آمادگي الزم را داراست.

ــارى از راهيابى دانش آموزان  ــالمى چهارمحال و بختي مديركل تبليغات اس
بروجنى به مرحله كشورى مسابقات قرآن خبر داد.

ــيد جعفر مرتضوى اظهار كرد: چهار نفر از دانش آموزان  ــالم س حجت االس
ــالمى صدراى بروجن به مرحله كشورى  دبيرستان پسرانه علوم و معارف اس

سى و چهارمين دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان راه يافتند.
ــالمى چهارمحال و بختيارى گفت: اين دانش آموزان با  مديركل تبليغات اس

كسب رتبه نخست در اين استان به مرحله كشورى اين مسابقات راه يافتند.
وى افزود: محمد امين مسلمى در رشته حفظ 20 جزء، اميررضا هاشمى در 
حفظ 12 جزء، عرفان رادمنش در حفظ پنج جزء و حميدرضا رييسى در رشته 
قرائت قرآن كريم در مرحله كشورى مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان 

حضور دارند.
ــرت و نماز  ــابقات قرآن، عت ــى و چهارمين دوره مس مرتضوى ادامه داد: س
دانش آموزان كشور در بخش پسران 25 تيرماه و در بخش دختران 29 تيرماه 

در مشهد برگزار مى شود.

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز استان:

20 هزار هكتار گل محمدى 
در منظريه كاشته مى شود

بررسي طرح هاي بهداشت 
و درمان استان 

مديركل تبليغات اسالمى استان خبر داد:

راهيابى دانش آموزان بروجنى
 به مرحله كشورى مسابقات قرآن

مديركل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى گفت: 
ــتان چهارمحال و  ــعه گلخانه ها و كشت متراكم در اس توس

بختيارى مورد توجه قرار مى گيرد.
ــاره به اينكه  ــت مطبوعاتى با اش ــح اهللا غريب در نشس  ذبي
ــتان چهارمحال و  توسعه گلخانه ها و كشت متراكم در  اس
بختيارى مورد توجه قرار مى گيرد، اظهار داشت: چهارمحال 
و بختيارى ظرفيت هاى بسيارى در حوزه كشاورزى دارد كه 

بايد اين بخش مورد توجه بيشتر قرار بگيرد.
وى افزود: بهبود زندگى عشايرى و افزايش درآمد كشاورزان 

و عشاير از اهداف اصلى جهاد كشاورزى در اين استان است.
ــتان چهارمحال و بختيارى  ــاورزى اس مديركل جهاد كش
عنوان كرد: هم اكنون به واسطه پروژه هاى جهاد كشاورزى 
در شهرستان سامان و بن شاهد افزايش درآمد مردم در اين 

منطقه هستيم.
وى تاكيد كرد: بهبود وضعيت زندگى مردم از اهداف اصلى 

در بخش هاى مختلف جهاد كشاورزى در اين استان است.
مديركل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى ادامه 
ــتان به كشت گل  ــاورزى اس داد: 300 هكتار از اراضى كش

محمدى اختصاص پيدا كرده است.
ــيارى در حوزه  وى تاكيد كرد: هم اكنون متقاضى هاى بس

كشت گل محمدى در اين استان وارد شده اند.
44 پروژه كشاورزى به مناسبت هفته جهاد كشاورزى 

در چهارمحال و بختيارى افتتاح مى شود
معاون برنامه ريزى جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى 
نيز در اين نشست عنوان كرد: 44 پروژه جهاد كشاورزى به 

مناسبت هفته جهاد كشاورزى در اين استان به بهره بردارى 
مى رسد. سام مردانى عنوان كرد: اين پروژه ها در بخش هاى 

دامدارى، باغدارى، صنايع غذايى و... است.
ــارد تومان به ــروژه ها با اعتبار 16 ميلي وى ادامه داد: اين پ

 بهره بردارى مى رسند.
معاون برنامه ريزى جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى 
ادامه داد: با بهره بردارى از اين پروژه ها بيش از 900 خانوار 

بهره مند خواهند شد.
وى تاكيد كرد: همچنين با بهره بردارى از اين پروژه ها بيش 
از 250 نفر اشتغال به صورت مستقيم در سطح استان ايجاد 

مى شود.
بيش از 900 تن عسل ساالنه در چهارمحال و بختيارى 

توليد مى شود
ــتان  ــاورزى اس ــدات دامى جهاد كش ــود تولي ــاون بهب مع
چهارمحال و بختيارى نيز در اين نشست عنوان كرد: طرح 
ــتان چهارمحال و بختيارى  ــفند بومى اس اصالح نژاد گوس

انجام مى شود.
مهراب فرجى عنوان كرد: هم اكنون در استان چهارمحال و 

بختيارى بيش از 900 تن عسل ساالنه توليد مى شود.
وى بيان كرد: در استان چهارمحال و بختيارى ساالنه بيش 

از229 هزار تن شير خام توليد مى شود.
ــتان  ــاورزى اس ــدات دامى جهاد كش ــود تولي ــاون بهب مع
ــال گذشته 400  ــد: در س چهارمحال و بختيارى يادآور ش
تن مرغ بدون آنتى بيوتيك در چهارمحال و بختيارى توليد

 شد.

توسعه كشت گياهان دارويى در چهارمحال و بختيارى
مدير كل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى نيز در 
اين نشست با اشاره به اينكه يك هزار هكتار از اراضى منابع 
ــت گياهان دارويى و  طبيعى چهارمحال و بختيارى به كش
جنگلكارى اقتصادى در سال گذشته اختصاص يافته است، 
ــان دارويى و  ــت: هم اكنون در اين اراضى گياه اظهار داش

درختان مثمر كاشته شده است.
ــش گياهان دارويى  على محمدى مقدم عنوان كرد: در بخ
ــير و... كاشته شده  گياهانى همچون كرفس، باريجه، موس

است.
وى اظهار داشت: در بخش جنگلكارى اقتصادى نيز درختانى 

همچون انار، انجير و... كاشته شده است.
ــتان چهارمحال  ــى و آبخيز دارى اس مدير كل منابع طبيع
ــتان چهارمحال و  ــاره به اينكه اس و بختيارى در ادامه با اش
ــتعد براى كشت گياهان  ــتان هاى مس بختيارى يكى از اس
دارويى است، تاكيد كرد: بايد از ظرفيت گياهان دارويى براى 

ايجاد اشتغال در سطح استان استفاده كرد.
مديركل دامپزشكى چهارمحال و بختيارى نيز در اين نشست 
عنوان كرد:همه كشتارگاه هاى استان چهارمحال و بختيارى 

اقدام به چسباندن ليبل روى گوشت مى كنند.
ــارى ها در ــش بيم ــان كرد: كاه ــى بي ــد نجات عبدالمحم

 مجتمع هاى دامدارى استان 40 درصد بوده است و رعايت 
نكات بهداشتى توسط دامداران به خوبى در حال انجام است.

ــز در مجتمع هاى  ــب مالت ني ــرد: بيمارى ت وى عنوان ك
دامدارى استان كاهش 50 درصدى داشته است.

اجراى طرح «جنگل نشينان نخستين محيط بانان 
جنگل» در چهارمحال و بختيارى

افزايش 14 درصدى مستمرى كليه 
مستمرى بگيران بازنشستگى تامين اجتماعى

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال 
و بختيارى گفت: طرح «جنگل نشينان نخستين 
محيط بانان جنگل» در چهارمحال و بختيارى در 

حال اجراست.
 على محمدى مقدم، اظهار كرد: در آستانه فصل 
ــينان،  ــتان و گرماى هوا طرح «جنگل نش تابس
ــتان  ــتين محيط بانان جنگل» در اين اس نخس
ــود .وى جلوگيرى از وقوع حريق در  اجرا مى ش
جنگل ها با توجه به وجود برخى عوامل طبيعى و

ــاد حريق در  ــگران، با ايج ــهل انگارى گردش س
ــن طرح بيان كرد.  جنگل ها را هدف از اجراى اي
ــاى زاگرس  ــت:در جنگل ه ــدم گف محمدى مق
ــارى 307 هزار  ــه چهارمحال و بختي مركزى ك
ــار دارد، هر  ــا را در اختي ــار از اين جنگل ه هكت
ــرد و غبار را  ــا 68 تن گ ــن جنگل ه هكتار از اي
جذب مى كند.وى افزود: سال گذشته 11 مورد 
ــيع در جنگل هاى چهارمحال و  آتش سوزى وس
ــت، اما امسال با اجراى  بختيارى به وقوع پيوس

ــتين محيط بانان  ــينان، نخس طرح «جنگل نش
ــتين  ــينان نخس جنگل» اميدواريم جنگل نش
نگهبانان و حافظان جنگل باشند.مديركل منابع 
ــان كرد:  ــتان خاطرنش طبيعى و آبخيزدارى اس
ــور 300 هزار  ــادى جنگل هاى كش ارزش اقتص
ــده است كه در طول 10  ميليارد ريال ارزيابى ش
سال گذشته چهارده هزار بار مورد آتش سوزى 

قرار گرفته است.

ــى چهارمحال و  ــن اجتماع ــركل تامي مدي
ــتمرى  بختيارى از افزايش 14 درصدى مس
ــتمرى بگيران بازنشستگى تامين  كليه مس

اجتماعى خبر داد.
ــه  ــرد: كلي ــار ك ــدى اظه ــا محم غالمرض
ــتگى، از كارافتادگى  مستمرى هاى بازنشس
و بازماندگان(مجموع مستمرى پرداختى به 
ــال 1394  بازماندگان متوفى) كه تا پايان س
ــال 1395 به  ــده است از ابتداى س برقرار ش
ــتمرى قابل پرداخت  ــزان 14 درصد مس مي

افزايش مى يابند.
ــال  ــى چهارمح ــن اجتماع ــركل تامي مدي
ــوق  ــش حق ــراى افزاي ــر اج ــارى ب و بختي
ــتمرى بگيران طى خردادماه تأكيد كرد  مس
ــوق فروردين ماه و  ــت: مابه التفاوت حق و گف
ــر و مرداد  ــت ماه نيز در ماه هاى تي ارديبهش

پرداخت مى شود.
ــى از  ــران بخش ــه منظور جب ــزود: ب وى اف

افزايش هزينه هاى زندگى و ارتقاى وضعيت 
ــه موجب  ــران و ب ــتمرى بگي ــت مس معيش
ــنواتى  ــاد بودجه س ــى و مف ــط قانون ضواب
ــى  جنب ــاى  كمك ه ــزان  مي ــازمان  س
ــنوات، كمك  ــال 1395 شامل حق س در س
ــه اوالد  ــك هزين ــدى، كم ــه عائله من هزين
ــر و فرزند نيز ارتقايافته  و كمك هزينه همس

است.

مديركل تعاون روستايى چهارمحال و بختيارى گفت: بهره بردارى از مركز عرضه مستقيم محصوالت كشاورزى 
طى هفته آينده در اين استان صورت خواهد گرفت.

عباس سياح، با اشاره به اينكه تعاون روستايى نقش اثرگذارى را در امور بازرگانى و اقتصادى داراست، اظهار 
كرد: خريد تضمينى محصوالت كشاورزى و دامى از جمله گندم، جو، كلزا، شير و ساير محصوالت كشاورزى 
در دستور كار اين دستگاه اجرايى قرار دارد و در حال حاضر محصوالت كشاورزى و دامى كشاورزان و دامداران 

اين استان را خريدارى مى كند.
مديركل تعاون روستايى چهارمحال و بختيارى به طرح خريد شير از دامداران اشاره كرد و بيان داشت: طرح 
خريد تضمينى شير از دامداران چهارمحال و بختيارى از ابتداى خردادماه سال جارى آغاز شده و به ازاى هر 

كيلو شير 13 هزار ريال به دامداران پرداخت مى شود.
ــبى در بين دامداران شده و تالش مى شود با همكارى جهاد  وى ادامه داد: اين اقدام موجب ايجاد رضايت نس

كشاورزى محصوالت دامى و كشاورزى با كيفيت به طور مستقيم به دست مصرف  كننده برسد.
ــاره به اهداف اقتصاد مقاومتى و منويات مقام معظم رهبرى مبنى بر تحقق اقتصاد مقاومتى به  ــياح با اش س
وسيله اقدام و عمل بيان داشت: اجراى ايستگاه بوجارى بذر در اين استان از اقدامات بسيار ارزنده اى است كه 
ــاورزى چهارمحال و بختيارى آماده بهره بردارى شده و هفته  با سرمايه بخش خصوصى و حمايت جهاد كش

آينده افتتاح خواهد شد.
وى به قرار گرفتن امر تنظيم بازار نوروزى در دستور كار تعاون روستايى در طول دو سال اخير اشاره و تصريح 
ــيارى از امور مربوط به عرضه محصوالت  ــان بس ــتاى ارايه خدمات مطلوب و انجام سريع و آس كرد: در راس
ــاورزى چهارمحال و  ــتقيم محصوالت كشاورزى با همكارى جهاد كش ــاورزى به زودى مركز عرضه مس كش

بختيارى در شهركرد مركز اين استان راه اندازى خواهد شد.
اين مسئول با اشاره به لزوم استفاده از بخش خصوصى در توسعه اقتصادى چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: 
مركز عرضه محصوالت كشاورزى با سرمايه گذارى شبكه تعاون روستايى كه مربوط به بخش خصوصى است، 

اجرا شده و اين طرح هفته آينده در فضايى به مساحت 800 مترمربع واقع در بلوار اقبال الهورى شهركرد به 
بهره بردارى خواهد رسيد. وى با اشاره به ظرفيت هاى بسيار زياد گردشگرى در چهارمحال و بختيارى و لزوم 
ايجاد زيرساخت هاى الزم در راستاى نهادينه شدن و رونق صنعت توريسم تأكيد كرد: ضرورت دارد زمينه هاى 

الزم براى توسعه صنعت گردشگرى فراهم شود.
سياح، تعاون روستايى را بازوى توانمند جهاد كشاورزى برشمرد و اضافه كرد: جدا شدن شهرستان شهركرد 
ــگرى كافى در شهرستان شهركرد از مسائل مهمى بود كه  از شهرستان بن - سامان و عدم وجود نقاط گردش
برنامه ريزى دقيق و منسجمى را الزم داشت، چراكه ترويج و توسعه گردشگرى اقتصادى در همه مناطق اين 

استان از اهميت فراوانى برخوردار است.
وى تشريح كرد: طى سال گذشته در راستاى توسعه گردشگرى در شهرستان شهركرد با ارايه يك هزار و 600 
ــوى منابع طبيعى و آبخيزدارى چهارمحال و بختيارى شركت فراگير  ــهركرد از س هكتار از اراضى جنوب ش

اكوپارك شاه منظر چهارمحال و بختيارى راه اندازى شد.
مديركل تعاون روستايى چهارمحال و بختيارى ادامه داد: اين شركت بزرگترين سايت گردشگرى خاورميانه 
است كه در شهركرد راه اندازى و رويكرد اصلى آن ايجاد زمينه مناسب براى توسعه اقتصادى صنعت توريسم 

در اين استان است.
وى با اشاره به گستره وسيع فعاليت هاى تعاون روستايى اظهار داشت: در سال 92 تعاون روستايى اين استان 
در بين تعاون  روستايى هاى سراسر كشور رتبه 28 را داشت، اما با تالش هاى صورت گرفته از سوى همكاران 

در اين دستگاه اجرايى در سال 93 به رتبه 15 كشورى ارتقا پيدا كرد.
ــتايى چهارمحال و بختيارى در سال  ــتايى تصريح كرد: تعاون روس سياح با بيان اهداف سازمان تعاون روس
ــش و همكارى بيشتر خدمات بيشترى با  گذشته به رتبه سوم كشورى دست پيدا كرد كه الزم است با كوش
ــت در بين تعاون روستايى هاى كشور را  كيفيت بهتر ارايه شود و اميد است در سال جارى بتوانيم رتبه نخس

كسب كنيم.
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آغاز آسفـالت ريزى 
در معـابر روستايى 

ــتان  ــالمى اس ــكن انقالب اس مديركل بنياد مس
ــت با اختصاص  چهارمحال و بختيارى گفت: دول
ــه چهارمحال و  ــگان ب ــن قير راي 9هزار و 900 ت
ــتايى  ــفالت ريزى معابر روس بختيارى زمينه آس
ــهراب رييسى، اظهار  ــتان را فراهم كرد. س اين اس
كرد: تا كنون پنج هزار تن از اين قير تامين شد كه 
ــتا معادل 61 هزار و 500 متر  معابراصلى 21 روس
مربع آسفالت شده است. وى افزود: تا پايان امسال 
4هزارو 900 تن سهميه قير باقى مانده تامين و براى 
آسفالت ريزى 43 روستاى ديگر اختصاص مى يابد.

رييسى گفت: پيش از اجراى اين طرح روستاييان 
با مشكالت زيادى همچون پخش گرد و غبار، گل 
ــتى  ــگام بارندگى و معضالت بهداش ــه هن و الى ب
ــكل برطرف  روبه رو بودند كه تا حد زيادى اين مش
خواهد شد.مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى 
استان تصريح كرد: هم اكنون پيمانكاران و كارگران 
مجدانه براى آسفالت ريزى كوچه هاى روستاييان 
ــن زمان ممكن به فضاى  كار مى كنند تا در كمتري

ــتاها نمايى زيبا بدهند . رييسى تاكيد كرد: با  روس
افزايش مشاركت هاى مردمى و درخواست دهياران 
ــال هاى بعد تمام  اين امكان وجود دارد كه براى س
سهميه بيشتر قير رايگان به چهارمحال و بختيارى 
ــا افزايش  ــان كرد: ب اختصاص يابد .وى خاطرنش
ــاركت هاى مردمى و تامين به موقع اعتبارات  مش
ــال آينده تمام معابر  و سهميه قير رايگان تا سه س

روستاهاى استان آسفالت مى شود.

مديركل تعاون روستايى استان خبر داد:

افتتاح مركز عرضه محصوالت كشاورزى 
در چهارمحال و بختيارى

مدير كل جهاد كشاورزى 
چهارمحال و بختيارى:

توسعه گلخانه ها 
در  استان مورد 

توجه قرار
مى گيرد
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ایزلوگ یا » چش��م ایزل « گودال مدور بزرگی در وسط 
دریاچه کتلمی��ر در دهانه  رود ایزل بوده که در اس��تان 
فلیوولند در کشور هلند واقع شده است. این گودال، یک 
کیلومتر قطر و ۴۵ متر عمق داشته و نقش آن، در قالب 
مخزن ذخیره سازی برای شکاف عمیقا آلوده ای است که 
هنوز از کف این دریاچه، الیروبی می شود. زومیت نوشت، 
بین سال های۱۹۵۰ تا۱۹۹۰، دریاچه    کتلمیر به خاطر 
مواد زائد سمی صنعتی که از طریق رودخانه های رایل و 
ایزل از کارخانه ها و تاسیسات صنعتی واقع در باالی آنها 
به این دریاچه منتقل می شد، ش��دیدا آلوده شد. نه تنها 
صنایع کشور هلند،  بلکه بسیاری از صنایع واقع در آلمان، 
سوئیس و فرانسه در انتشار این مواد آالینده در این رود 
دخیل بودند. رسوبات آلوده به شکل الیه های ضخیمی 
 از گل و الی آل��وده در ک��ف دریاچ��ه کتلمیر انباش��ته 
شده است. ترس و نگرانی عمده  این است که مواد آالینده 
بخواهد آب زیرزمین��ی را آلوده کرده یا ب��ه دریاچه آب 
 شیرین ایزلمیر برس��د. این دریاچه، بزرگ ترین دریاچه 
در هلند و منبع اصلی آب شیرین برای مصارف کشاورزی 
و آشامیدنی است. همچنین دریاچه ایزلمیر فرصت های 
معدودی ب��رای فعالیت ه��ای تفریحی مانن��د قایقرانی 
با قایق ه��ای بادبانی فراه��م می آورد. در س��ال ۱۹۹۴، 
 تصمیمی اتخاذ ش��د مبنی ب��ر اینکه رس��وبات آلوده را 
از بستر دریاچه الیروبی کرده و تخلیه کنند. تخلیه  این 
شکاف باعث عمیق تر ش��دن کانالی می شد که به دهانه  
ایزل می رس��ید؛ بنابراین سطح دسترس��ی به رود برای 
رفت و آمد کش��تی ها ارتقا پی��دا می کرد. ب��ا این حال، 
همچنان مشکل تخلیه وجود داشت. تخلیه  این شکاف 
روی زمین با ایجاد اختالل در روند کشاورزی و مزاحمت 

برای ساکنان محلی همراه بود. از طرفی به خاطر تماس 
با مواد س��می و فلزات��ی همچون کادمیم، آرس��نیک و 
جیوه، خطری جدی برای س��المت محس��وب می شد؛ 
بنابراین تصمیم بر این شد تا رسوبات و گل و الی آلوده 
در گودال بزرگی به نام ایزلوگ که در خود دریاچه واقع 
 شده ذخیره شود. ایزلوگ بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ 
ساخته ش��د. این گودال ۱ کیلومتر قطر و ۴۵ متر عمق 
داش��ته و ظرفیت نگهداری۲۰ میلیون متر مکعب گل و 
الی را دارد. اطراف آن را پش��ته هایی ب��ه ارتفاع۱۰ متر 
احاطه کرده اس��ت. به منظور جلوگیری از نشت یا درز 
ک��ردن گل و الی، کف این انباش��تگاه با خ��اک معدنی 
پوش��انده و غیرقابل نفوذ ش��ده و این دی��واره را با فویل 
پوشانده و س��طح آب در این گودال در سطحی پایین تر 

از دریاچه نگه داشته می ش��ود. جزیره ای در اطراف این 
گودال س��اخته ش��د که تس��هیالت پردازش داشته که 
می تواند مواد آالینده را از شن های ته نشین شده جدا کند. 
شن پاکسازی شده را می توان برای ساخت و ساز در سایر 
مناطق مورد استفاده قرار داد. عملیات ال یروبی در سال 
۲۰۰۰ آغاز ش��د و انتظار می رود که طی یک چشم انداز 
 ۲۰ س��اله به پایان برسد. وقتی این انباش��تگاه پر شود، 
با الیه هایی از خاک معدنی و شن پوشیده می شود و این 
جزیره و تاالب برای اهداف تفریحی مورد اس��تفاده قرار 
گرفته و به طبیعت فرصت جوالن خواهد داد. دو جزیره 
مصنوعی که بالفاصله در قسمت شرقی انباشتگاه گل و 
الی ساخته شد توس��ط پرندگان آبی مانند قوها، غازها، 

مرغابی های کوهی و شانه  به  سرها اشغال شده است.

حدود دوس��ال اس��ت که آینده صنعت خودرو با فراگیر 
ش��دن اتومبیل های بدون راننده ترس��یم شده و شاهد 
اخبار زی��ادی درمورد خودروهای خودران و هوش��مند 
هستیم. این نوع ماشین ها حال به نقل محافل خودرویی 

تبدیل ش��ده اند. اخباری نظیر آزمایش ه��ای چینی ها 
برای تولید انبوه اتومبیل های خ��ودران یا عالقه مندی 
برای دستیابی به این بازار، می تواند نشان از توجه تمام 
فعاالن صنعت مربوطه به این پدیده جدید باشد. به نقل 
از دیجیاتو، حال نوبت بی ام و است که برای خودروهای 
خودران خود برندی اختصاصی در نظر بگیرد که نشان 
از اهمیت این موضوع برای این شرکت بزرگ آلمانی 
است. چندی پیش یکی از اعضای هیئت مدیره 
بی ام و اعالم کرد که این ش��رکت قصد دارد 
برند i را که ت��ا به حال ب��رای خودروهای 
الکتریکی اس��تفاده می ک��رد، از این پس 
 ب��رای خودروهای خ��ودران و هوش��مند 

به کار ببرد. او در جدیدترین مصاحبه اش اعالم کرد که 
برای دستیابی هر چه س��ریع تر به خودروهای خودران 
این تصمیم را گرفته و قصد دارد فناوری هایی نظیر کروز 
 کنترل خودکار، ترمز اضطراری و سیس��تم تش��خیص 
خط کشی های مس��یر را گس��ترش دهد تا بتوان روند 
پیش��رفت اتومبیل ه��ای بی نی��از از راننده را س��رعت 
ببخش��ند. با وجود عالق��ه ای که چینی ها ب��ه این نوع 
خودروها دارند، می توان بازار خوبی را در این کشور مهیا 
کرد. با توجه به آمار فروش باالی خودروهای الکتریکی 
در سرزمین یاد ش��ده، می توان نتیجه گرفت که مردم 
این کشور عالقه زیادی به استقبال از فناوری های به روز 
دارند. البته دلیل این امر ممکن است به عالقه چینی ها 
به پیشرفته نشان دادن خود نیز بازگردد. حال باید منتظر 
باشیم تا ببینیم سرنوش��ت این گونه خودروها که لذت 
رانندگی را فدای آسایش راننده ها کرده اند چه می شود.

هلند برای الی روبی گل و الی سمی دست به کار شد؛

یک گودال در وسط یک دریاچه

ساخت میکرو نیروگاه های آبی در کشور بدون انتقال 
فن��اوری و به صورت کام��ال بومی توس��ط محققان و 
مهندسین کش��ور انجام و تجاری س��ازی شد. شهرام 
درخشان، مجری پروژه » ساخت میکرو نیروگاه های 
آبی « که با حمایت ستاد توس��عه فناوری  انرژی های 
تجدید پذیر معاونت علمی به اتمام رسیده است درباره 
 این پروژه بیان ک��رد: پیش از این میک��رو نیروگاه ها 
از کش��ورهای اروپای��ی وارد کش��ور می ش��د، ام��ا با 
تس��هیالتی که س��تاد در اختیار ما قرار داد تحقیقات 
آزمایش��گاهی در این خصوص صورت گرفت و دانش 
فنی ساخت میکرو نیروگاه های آبی در کشور به دست 
 آم��د؛ اکنون این میک��رو نیروگاه ها به ص��ورت بومی 
در کشور ساخته شده اس��ت. درخشان با بیان این که 
تاکنون بی��ش از۳۰ عدد از این میک��رو نیروگاه ها در 
کشور نصب شده است، گفت: نصب میکرو نیروگاه ها 
 تابع دو عامل مهم آب و ارتفاع اس��ت به همین دلیل 
در مناطق کوهستانی کشورمان مانند گیالن، مازندران 
و برخی اس��تان های غربی کش��ور، خراسان رضوی و 
شمالی، سمنان و ش��اهرود از آن جایی که مقدار آب 
مناس��بی وجود دارد، امکان نص��ب و راه اندازی این 

میکرو نیروگاه ها فراهم بود که این کار به خوبی انجام 
شده است. به گفته وی، همچنین در مناطقی که امکان 
دسترسی به برق ش��بکه  وجود نداشته و سوخت های 
فس��یلی نیز مجوز اس��تفاده ندارند اس��تفاده از این 
نیروگاه ها کاربرد دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه علم 
و صنعت با بیان اینکه بی��ش از۵۰ درصد این واحدها 
در مراکز شیالت  که پرورش ماهی س��ردابی را دارند 
نصب شده است، گفت: از آنجایی که وجود برق در این 
مراکز به علت نیاز به سیستم هوادهی و روشنایی امری 
 حیاتی اس��ت، اس��تفاده از میکرونیروگاه ها خصوصا 
در مناطقی که امکان اتصال به ش��بکه سراسری برق 
وجود نداش��ته باش��د، ضروری اس��ت؛ تا کنون برای 
این مراکز بیش از۴۵۰ کیلووات ظرفیت نصب ش��ده 
وجود دارد که با میکرونیروگاه های نصب ش��ده قبلی 
تا مرز ۱ مگاوات نیروگاه میکرو در کش��ور داریم. وی 
 ادام��ه داد: در بحث تولی��د ان��رژی در نیروگاه ها یک 
تقس��یم بندی وجود دارد که بر اساس ظرفیت تولید 
و نص��ب نیروگاه ها مقادیر کمت��ر از ۱ کیلووات پیکو، 
کمتر از۱۰۰ کیل��ووات میکرو، کمت��ر از۱۰۰۰ کیلو 
وات مینی، کمتر از۱۰۰۰۰ کیلووات نیروگاه کوچک 

و باالتر از۱۰۰ مگاوات نیروگاه بزرگ تلقی می شود. 
وی اف��زود: بنابراین وقتی صحب��ت از میکرو نیروگاه 
می ش��ود منظور تولید توان الکتریک��ی کمتر از۱۰۰ 
 کیلووات اس��ت. درخش��ان ابراز کرد: این نیروگاه ها 
از دو بخش عمرانی شامل قسمت هایی همچون سد، 
مخزن، لوله های انتقال آب و فونداس��یون و همچنین 
بخش الکترومکانیک ش��امل قس��مت هایی همچون 

توربین، ژنراتور وسیستم توزیع تشکیل شده است.

 دبیر س��ت�اد توس��ع�ه عل�وم و فن���اوری ه�ای 
سلول های بنی�ادی گف�ت: ۳ موسسه سلول  های 
بنیادی و پزشکی بازساختی در استان های فارس، 
آذربایجان ش��رقی و ته�ران در ح��ال راه اندازی 

است.
امی��ر عل��ی حمیدیه، در نشس��ت هم اندیش��ی 
 اس��اتید و پژوهش��گران دانش��گاه های اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری با بیان اینک��ه از کمک 
خیرین می توان در ساخت پژوهشکده ها استفاده 
کرد، گفت: تاکنون در کش��ور خدم��ات فناوری 
سلول های بنیادی عرضه نشده، به همین دلیل 
در تبدیل علم به ثروت در کشور نیازمند جهش 

هستیم.
وی با بیان این که جهش علمی می تواند در تولید 
علم به ثروت نقش مهم��ی ایفا کند، گفت: دولت 
با برنامه ریزی هایی که انج��ام داده درصدد رفع 
 کاس��تی ها و خالء هاس��ت تا چرخه تبدیل علم 

به ثروت کامل شود.
 حمیدی����ه در ادام����ه ب���ا بی����ان ای��ن که 
چهارمحال و بختیاری از استان های پیشرو کشور 

در حوزه فناوری های س��لول های بنیادی است، 
افزود: با توجه به همکاری بین بخش��ی و فعالیت 
مستمر محققان، آینده خوبی را در این حوزه برای 

این استان می توان پیش بینی کرد.
ه�دف از راه ان�دازی، هم افزای�ی بین 

علوم پایه، مهندسی و بالینی است
وی با بیان این که س��ه موسس���ه س��لول های 
بنی�ادی و پزشکی بازس��اختی در است�ان ه�ای 
ف�ارس، آذربایج�ان ش��رق�ی و ته���ران در حال 
راه ان���دازی اس���ت، اف���زود: س��اخت مراکز، 
موسس��ات یا انس��تیتوهایی در حوزه پژوهش، 
 فناوری و ارایه خدمات س��لولی س��طح کش��ور 
از جمل��ه برنامه های این س��تاد اس��ت، اما آغاز 
فعالیت و ارایه خدمات توسط این مراکز به مدت 

زمان بیشتری نیاز دارد.
وی با اش��اره به این که ه��دف از راه اندازی این 
مراک��ز هم افزای��ی بین عل��وم پایه، مهندس��ی 
و بالین��ی اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم 
ب��ا راه ان��دازی ای��ن مراک��ز در اس��تان های 
مختل��ف کش��ور زمین��ه حض��ور محقق��ان و 

انج��ام پژوهش ه��ای کارب��ردی فراهم ش��ود.
دبی��ر س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری ه��ای 
س��لول های بنیادی با بیان این که علم و فناوری 
س��لول های بنی��ادی و پزش��کی بازس��اختی 
علم��ی نوین برای کش��ور ب��ه حس��اب می آید، 
گفت: ب��ا مش��ارکت معاون��ت علم��ی فناوری 
ریاس��ت جمه��وری زمین��ه حض��ور جوانان و 
دانش آم��وزان در ای��ن عرصه فراهم می ش��ود.

 Qiantu Motor ی��ک اس��تارتاپ چینی اس��ت که در زمینه س��اخت 
ماش��ین های الکتریکی فعالیت می کند و اخیرا تصمیم گرفته با تسال و 
البته برخی ش��رکت های چینی دیگری که در این زمینه کار می کنند، 

وارد رقابت شود.
اما رقابت با شرکت تسال به یک محصول فوق العاده نیاز دارد و به گزارش 
دیجیاتو Lu Qun مدیرعامل این ش��رکت هم فکر می کند رودستر تمام 
برقی اش به نام K50 تمامی ویژگی ها و مش��خصه های الزم را برای این 

منظور دارد.
خودروی مورد بحث به خاطر به��ره مندی از فری��م آلومینیومی و بدنه 
ساخته ش��ده از فیبر کربنی کامال از س��ایر خودروهای لوکس الکتریکی 
موجود در بازار که روز به روز هم بر تعدادش��ان افزوده می ش��ود متمایز 

شده است.
محض اطالع باید گفت تس��ال مدل اس با قیمت تقریب��ا برابرش بدنه و 
 فریمی از جنس آلومینیوم دارد و در نتیجه م��ی توان گفت K50 چینی 

از این لحاظ یک سر و گردن باالتر از آن قرار می گیرد.
ش�رک�ت س�ازن��ده ای�ن ماش�ی�ن ب�ه ش���رک��ت م�ادر ت�خ�ص�ص�ی 
CH-Auto Technology تعلق دارد که دفتر اصلی اش هم در پکن واقع 
 ش��ده و در نظر دارد رودسترهای س��بک وزنی را در شهر Suzhou واقع 

در شرق چین تولید کند.
 اما مدتی اس��ت که ش��مار تولیدکنن��دگان خودروهای برق��ی در چین 
رو به افزایش گذاش��ته و علت هم عموما فش��ارهایی اس��ت که از سوی 
 دولت این کش��ور برای پایین آوردن تصاعدات کربنی روی خودروسازان 

گذاشته می شود.
جالب است بدانید در برخی شهرهای این کشور پهناور مشوق هایی بالغ 
بر۱۰۰ هزار یوآن در اختیار شهروندان قرار می گیرد تا یکی از خودروهای 
س��اخت داخل را خریداری کنند و از این طریق از تولیدات داخلی چین 

نیز حمایت شود.
در حال حاضر تسال کارخانه ای برای ساخت خودروهای الکتریکی خود 
در چین ندارد، با این همه ایالن ماسک مدیرعامل این شرکت تمایل دارد 
 ب��ه زودی چنین کارخانه ای را در س��رزمین اژدهای س��رخ احداث کند 

و از این طریق از مزایای دولتی نیز برخوردار شود.

ش��رکت نوپای  Coswheel واقع در شنژن چین، اخیرا اس��کوتر برقی جالبی 
 را معرفی کرده اس��ت. این اس��کوتر که A-One نام دارد، با اندازه کوچک خود 
 به صورت تاش��و طراحی ش��ده و به راحتی می ت��وان آن را با خ��ود حمل کرد. 
هر چند ایده کلی این اس��تارتاپ چندان جدید نیست، اما طراحی هوشمندانه 
 A-One .و کاربرد آس��ان، محصول آن را از نمونه های مش��ابه متمایز می کند 
که حدود ۱۶ کیلوگ��رم وزن دارد به لطف فریم تاش��وی خود ب��ه کاربر اجازه 
می دهد که تنها در ع��رض ۳ ثانیه آن را ت��ا کرده یا باز کند. اگ��ر چه وزن خود 
این اسکوتر بس��یار کم است، اما س��اختار محکم آن توانایی تحمل وزن تا۱۵۰ 
کیلوگرم را داش��ته و می تواند راکب خ��ود را تا مس��افت ۴۵ کیلومتر جابه جا 
 کند. البته طی این مس��افت با باتری های۱۰ آمپر س��اعتی امکان پذیر اس��ت 
و در صورت س��فارش با باتری های 8/8 آمپر س��اعتی این مسافت کاهش پیدا 
کرده و به ۳۵ کیلومتر محدود خواهد ش��د. زمان الزم برای ش��ارژ این باتری ها 
با توجه به ظرفیت آن برابر با ۴/۵ و ۵/۵ س��اعت عنوان شده است. این باتری ها 
تا۵۰۰ بار قابل تخلیه و ش��ارژ بوده و به مدت ۵ س��ال می  توانند کارایی خود را 
حفظ کنند. موت��ور برقی که A-One را به حرکت در م��ی آورد یک نمونه۳۵۰ 
واتی اس��ت؛ با این موت��ور  A-One قادر به دس��تیابی به حداکثر س��رعت ۳۵ 
کیلومتر در ساعت بوده و می تواند از شیب هشت تا ده درجه باال برود. در نقطه 
مقابل وظیفه توقف به دیس��ک های ترمز ۵/۵ اینچی سپرده شده که در صورت 
حرکت با حداکثر س��رعت در مسافتی۶ متری این اس��کوتر کوچک را متوقف 
خواهند کرد. پس از تا ش��دن این اس��کوتر ابعادی برابر ب��ا ۳7 در ۱۹ در ۱۰۶ 
 سانتی متر خواهد داشت؛ بنابرین فضای زیادی اش��غال نکرده و می توان آن را 
در صندوق اتومبیل یا گوشه دفتر کار قرار داد. همچنین با وجود یک دسته و دو 
چرخ کوچک در قسمت زیرین، این اسکوتر هنگام تا شدن حالتی چمدان مانند 
پیدا کرده و در نهایت به س��ادگی قابل حمل خواهد بود. در کنار امکانات اولیه 
مثل چراغ های LED و صفحه الکترونیکی روی بدنه، A-One یک اپلیکیش��ن 
اختصاصی پیشرفته نیز دارد. این اپلیکیشن که برای سیستم عامل های اندروید 
و ios  توسعه پیدا کرده پس از نصب روی تلفن همراه از طریق بلوتوث به اسکوتر 
متصل شده و عالوه بر جمع آوری و نمایش اطالعات مفید درباره سفرهای انجام 
ش��ده در مس��یریابی و انتخاب تنظیمات موجود نیز به کارب��ر کمک می  کند. 
استارتاپ Coswheel که این روزها در کیک استارتر به دنبال حامی مالی برای 
تولید انبوه این اسکوتر شهری است، در صورت موفقیت محصول خود را با قیمت 

7۲۹ دالر راهی بازار خواهد کرد.

چینی ها سخت در حال کار هستند؛

چین با آمریکا
وارد  رینگ  می شود !

شرکت نوپایی در چین اسکوتر برقی تولید می کند؛

در شلوغی شهرها
45 کیلومتر جابه جا شوید

اتومبیل های خودران عضو جدیدی در خانواده خود دیدند؛

بی ام و به عرصه خودران های الکتریکی پیوست

خبرخبر

به همت پژوهشگران داخلی انجام شد؛

نیروگاه های برق آبی در اندازه میکرو ساخته شد
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی؛

سه موسسه سلول  های بنیادی و پزشکی بازساختی راه اندازی می شود

برای اولین بار؛

ایران در جلسه شورای جهانی پژوهش حضور یافت
گوگل هوش مصنوعی خود را در اختیار توسعه دهندگان اپل قرار داد؛

هوش مصنوعی در اپل موسیقی می نوازد
مقر جدید تویوتا با ویژگی تامین انرژی مورد نیاز از خورشید؛

باز هم کاهش انتشار دی اکسیدکربن در صنایع خودرو

 جلس��ه س��الیانه ش��ورای جهان��ی پژوه��ش 
در سال ۲۰۱۶ با حضور رییس صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری 
 ریاس��ت جمهوری ب��ه عن��وان نماین��ده ایران 

در کشور هندوستان برگزار شد.
جلس��ه س��الیانه ش��ورای جهان��ی پژوهش در 
 س��ال ۲۰۱۶ با دو موض��وع » پژوهش های میان 
 رش��ته ای « و » جایگاه زنان در ام��ر پژوهش « 
در شهر دهلی نو هندوستان تشکیل شد. در این 
اجالس که با حض��ور۱۲۰ نماین��ده از۵۰ بنیاد 
حامی پژوهش جهان برگزار شد نصرت ا... ضرغام 
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
معاونت علمی ) بنیاد ملی علم ایران ( به نمایندگی 

از ایران برای نخستین بار شرکت کرد.
 ش��������ورای جهان��������ی پژوه��������ش 
)Global Research Council (  سازمانی بین 
المللی متشکل از س��ران بنیادهای علم دنیاست 

که کار خود را با اهداف » بهبود ارتباط و همکاری 
می��ان بنیادهای عل��م دنی��ا «، » ارتق��ا و ترویج 
 اش��تراک اطالعات و بهترین شیوه های همکاری 
تحقیقات��ی «، » فراه��م ک��ردن فضای��ی ب��رای 
 جلسات منظم سران بنیاد های علم «، » استفاده 
 از فرصت ه��ا و توجه ب��ه دغدغه های مش��ترک 
 در حمایت از ام��ر پژوهش و آم��وزش «، » ارایه 
راه کار برای موسساتی که قصد ایجاد چشم اندازی 
جهانی در زمینه پژوهش دارن��د « و » حمایت از 
ساز و کارهای پژوهش و جامعه پژوهشی در عرصه 
جهانی « دنبال می کند. شورای جهانی پژوهش 
عالوه بر اجالس جهانی، سالیانه یک بار در قالب 

اجالس منطقه ای تشکیل جلسه می دهد. 
در این اجالس مدیران بین الملل بنیادهای علم 
 و شوراهای پژوهش��ی عضو هر قاره حضور پیدا 
 می کنن��د و در خص��وص موضوعات��ی از پیش 
تعیین شده به بحث و سیاستگذاری می پردازند.

 TensorFlow گوگل به تازگی نسخه جدیدی از
ios را منتشر کرده که برای اولین بار از پلتفورم

هم پشتیبانی به عمل می آورد.
TensorFlow نرم افزار یادگیری ماشینی گوگل 
است که در نوامبر سال گذش��ته آن را به حالت 
 AlphaGo متن باز درآورد و از قدرت آن در پروژه

خود بهره گرفت.
به گزارش CNET، مهندسین گوگل از آن زمان 
تاکن��ون روی ارایه نس��خه جدی��دی از فناوری 

TensorFlow مشغول کار بوده اند.
با این نس��خه جدید، توس��عه دهندگان ios هم 
می توانن��د از این پس ب��ه برنامه نویس��ی یک 
 ش��بکه عصبی پرداخته و از قابلی��ت هایش در 
اپلیکیشن های خود بهره بگیرند؛ قابلیتی هایی 
مثل تجزیه و تحلیل س��اختار جمالت یا امکان 

تشخیص افراد و اشیا در تصاویر.
گوگل همچنین از TensorFlow برای توس��عه 

پ��روژه Magenta ه��م بهره گرفت��ه که هدف 
ارتقای هنر ماشینی را دنبال می کند.

در همین راس��تا گ��وگل اخیرا ی��ک ملودی۹۰ 
ثانیه ای پیانو منتش��ر کرده که کامال توسط یک 

شبکه عصبی ساخته شده است.
این موض��وع تقریب��ا تص��وری از کارهایی را که 
TensorFlow قادر به انجام ش��ان هست برای 

کاربران ایجاد می کند.
نس�����خه TensorFlow 0.9 همچنی�����ن 
 GPU و پشتیبانی از Python 3.5 پشتیبانی از 
سیستم عامل مک را هم به توانایی هایش اضافه 
کرده و بسیاری از باگ ها و مشکالت نسخه های 

پیشین در آن رفع شده اند.
البته به نقل از دیجیاتو، این نسخه، نسخه نهایی 
به روزرس��انی نیست و هنوز مش��خص نشده که 
نسخه کامل چه زمانی به دست توسعه دهندگان 

خواهد رسید.

تویوتا مقر جدی��دی در ایاالت تگ��زاس آمریکا 
تاسیس خواهد کرد. تجهیز به یکی از بزرگ ترین 
نیروگاه ه��ای خورش��یدی برای تامی��ن انرژی 
مورد نیاز این مقر، نقط��ه  قوت مرکز جدید غول 

خودروسازی جهان است.
تویوتا پی��ش از این خ��ود را به عن��وان پیش رو 
در فن��اوری هیبرید و خودروه��ای پاک معرفی 

کرده بود.
حال غول خودروس��ازی جهان قصد دارد پرچم 
 دوس��تی با طبیعت را با س��اخت مق��ر جدیدی 
در آمریکای ش��مالی و در ش��هر پالن��و و ایالت 

تگزاس، به دست گیرد.
تویوتا در هفته گذشته اعالم کرد که مرکز جدید 
تویوتا در پالنو دارای سیستم انرژی خورشیدی 

با توان 7/7۵ مگاوات است.
این توانایی، مقر جدید تویوت��ا را به بزرگ ترین 
 مرک��ز مجهز ب��ه سیس��تم های تامی��ن انرژی، 

در میان مراکز ش��رکت های خصوصی در ایالت 
تگزاس تبدیل می کند. انرژی خورش��یدی کلید 
اصل��ی موفقیت مقر جدی��د تویوت��ا در دریافت 
استاندارد س��اختمان س��بز آمریکا است. تویوتا 
 قصد دارد پروژه سیس��تم انرژی خورش��یدی را 
در دو فاز کامل کند. در فاز اول روی دو پارکینگ 
پنل  های خورشیدی نصب خواهد شد که این فاز 
باید تا اوت ۲۰۱7 به بهره برداری برسد و در مدت 
کمی پس از آن پارکینگ سوم هم از همان پنل  ها 
پوشیده خواهد شد. طبق برنامه ریزی ها این فاز 

تا دسامبر ۲۰۱7 به شبکه متصل خواهد شد.
طبق اطالعات تویوتا سیستم انرژی خورشیدی، 
۲۵ درصد الکتریسیته مورد نیاز مرکز جدید این 
ش��رکت را تامین خواهد کرد که باید از انتش��ار 

7۱۲۲ تن دی اکسید کربن جلوگیری کند. 
این می��زان از انرژی معادل مص��رف برق۱۰۰۰ 

خانه برای یک سال خواهد بود.
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اخبار اخبار کوتاه

مس��ئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی نطنز گفت: 
پیش بینی می ش��ود امس��ال حدود1000 تن گندم م��ازاد بر نیاز 

کشاورزان بادرود تحویل سیلوها شود.
کیانوش مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی نطنز 

گفت: برداشت گندم در سطح290 هکتار از مزارع بادرود آغاز شد.
وی اظهار داش��ت: در سال زراعی جاری با اس��تفاده از کارشناسان 
بخش خصوصی و دولتی جهت نظارت بر عملیات کاش��ت، داشت 
و برداش��ت گندم به خصوص مبارزه با آفات، بیماری ها، علف های 
هرز گندم و معاین��ه فنی کمباین ها و صدور کارت معاینه توس��ط 
کارشناسان محصول گندم در تمامی روستاها و مزارع تحت پوشش 

قرار گرفت.
مس��ئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی نطنز افزود: 
تعداد20 دس��تگاه کمباین بومی و غیر بومی  کار برداشت مکانیزه 
گندم را بر عهده دارند که تاکنون700 تن گندم تحویل سیلو شده و 
با توجه به سطح زیر کشت پیش بینی می شود امسال حدود1000 

تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل سیلوی کاشان شود.

فرماندار اردستان با اشاره به کمبود جمعیت جوان در اردستان گفت: 
میانگین رشد جمعیت شهرستان اردستان یک و چهاردهم است که 

رکود اقتصادی یکی از دالیل کمبود جمعیت است.
علیرضا غیور در جلسه کارگروه س��امت و امنیت غذایی اردستان 
در سالن اجاس فرمانداری این شهرستان خواستار انجام معاینات 
پزشکی نیروهای خدمات شهرداری ها شد و اظهار داشت: شهرداران 

سامت کارکنان خود را جدی بگیرند.
وی به لزوم کنت��رل کیفی��ت آب چاه های خانگی در روس��تاهای 
شهرس��تان اش��اره کرد و اف��زود: آب و فاضاب روس��تایی نظارت 

بیشتری بر چاه های آب در روستاها داشته باشد.
 فرمان��دار اردس��تان ب��ا بیان اینکه مس��ئله س��امت و بهداش��ت 
 در شهرس��تان از اولویت اساس��ی برخ��وردار اس��ت تصریح کرد: 

امروز دغدغه خاصی در این حوزه در شهرستان وجود ندارد.
وی به ل��زوم افزایش جمعیت اش��اره ک��رد و گف��ت: در این حوزه 
واقعیت هایی پنهان است که کمتر به آن توجه شده به ویژه در بخش 
مدیریت و اگر با این روش پی��ش برویم در آینده کش��ور با کمبود 

جمعیت جوان مواجهه خواهد شد.
غیور میانگین رشد جمعیت شهرستان اردستان را یک و چهاردهم 
 اعام و تاکی��د کرد: رکود اقتصادی یک��ی از دالیل کمبود جمعیت 

در شهرستان است.

فرمانده انتظامی س��میرم از کش��ف30 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در 
 جاده سمیرم - شهرضا خبر داد. غامرضا براتی اظهار کرد: مقدار30 کیلوگرم 
مواد مخدر از خودروی پژو 206 در محور س��میرم - ش��هرضا کشف شد. وی 
افزود: ای��ن میزان مواد مخدر چهارش��نبه 95/3/19 توس��ط ماموران نیروی 
انتظامی که به طور ماهرانه ای در یک دستگاه پژو 206 جاسازی شده بود کشف 
و ضبط شد. فرمانده انتظامی عنوان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و متهم 
به همراه مواد کشف شده جهت رسیدگی تحویل مراجع فضایی شد. وی بیان 
کرد: شهرستان سمیرم در مسیر جاده استان های جنوبی واقع شده است که 
قاچاقچیان س��عی می کنند مواد مخدر را از محورهای سمیرم به استان های 

مرکزی منتقل کنند.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: برداش��ت گندم در سطح290 هکتار از مزارع 
 بخش امامزاده شهرس��تان نطنز آغاز شده اس��ت. عبدالرضا مهدی بادی افزود: 
در سال زراعی 95-9۴ با استفاده از کار شناسان بخش خصوصی و دولتی جهت 
نظارت بر عملیات کاشت، داشت و برداش��ت گندم به خصوص مبارزه با آفات و 
بیماری ها و عل��ف های هرز گندم و همچنین معاینه فن��ی کمباین ها و صدور 
کارت معاینه توسط کار شناس��ان، محصول گندم در تمامی روستا ها و مزارع 

تحت پوشش قرار گرفت. 
وی تصریح کرد: تعداد یک دستگاه کمباین بومی و 19 دستگاه کمباین مهاجر کار 
برداشت مکانیزه گندم را در منطقه بر عهده دارند که تاکنون700 تن گندم تحویل 
 سیلو شده است. مدیر جهاد کشاورزی نطنز خاطر نشان کرد: با توجه به سطح 
زیر کش��ت این محصول در بخش امامزاده  پیش بینی می ش��ود امسال حدود 

1000 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل سیلوی کاشان شود.

دومین جش��نواره اس��تانی تئاتر کوثر در دو بخش تئاتر صحنه ای و خیابانی 
 برگزار می ش��ود. دومین جش��نواره اس��تانی تئاتر کوث��ر در دو بخش تئاتر 
صحنه ای و خیابانی و با موضوعات آم��وزه های دینی و اخاقی، فرهنگ ایثار 
و ش��هادت، س��بک زندگی اس��امی ایرانی، حقوق و فرهنگ شهرنشینی و 
شهروندی، مضامین تربیتی کودک و س��ایر موضوعات مرتبط با مباحث ذکر 
شده، برگزار خواهد شد. دومین جشنواره استانی تئاتر کوثر از سوی شهرداری 
و شورای اسامی ش��هر نطنز روزهای20 تا 22 مردادماه در باغشهر تاریخی 

شهر نطنز برگزار می شود.

پیش بینی تحویل یکصد تن گندم 
مازاد بر نیاز کشاورزان بادرود

کمبود جمعیت جوان در اردستان

فرمانده انتظامی سمیرم خبر داد:

کشف 30 کیلوگرم تریاک در جاده 
سمیرم - شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
تحویل سیلوی کاشان می شود

 شهرداری و شورای اسالمی شهر نطنز 
برگزار می کند؛

دومین جشنواره استانی تئاتر کوثر

باغات چند صدس��اله دهاقان که حکم ریه های ش��هر را 
دارد، امروز بر اثر خشکس��الی در ورطه نابودی قرار دارد 
و درختان این منطقه بر اثر خشکسالی در معرض مرگ 
قرار دارند که این مهم مشکات زیادی را برای کشاورزان 

منطقه ایجاد کرده است.
شهرس��تان دهاقان از دیرباز به سبب آب و هوای معتدل 
 و نیمه کوهستانی و جاری بودن جوی ها و چشمه ساران 
در زمینه کش��ت، برداش��ت تولی��د و توزی��ع محصو ل 
استراتژیک گندم، جو و میوه هایی از جمله انگور، گردو، 
گابی، زردآلو، گیاس، گابی، سیب و سایر میوها نقش 

بسزایی را در استان و حتی کشور داشته است.
اما متاسفانه کاهش بارندگی در س��ال گذشته و کمبود 
آب کافی و الزم منجر به خش��ک ش��دن قنوات و تهدید 
حیات باغات و مزارع شهرس��تان دهاقان ش��ده است تا 
جایی که باغات چند صد ساله و با قدمت منطقه برآفتاب 
 دهاقان که حکم ریه های ش��هر را ایفا می کند و طبیعت 
 چش��م نواز و منحصر به فرد شهرس��تان قلمداد می  شود 
در حال خشک شدن و نابودی است که نگرانی همه مردم 
دهاقان را ب��ه همراه دارد زیرا مردم ان��س و الفت خاصی 
نس��بت به این منطقه دارن��د و امرار معاش بس��یاری از 
کشاورزان را زیرپوشش قرار می دهد بنابراین دغدغه مهم 
مردم و مسئوالن دهاقان نجات باغات و درختان چندصد 

ساله برآفتاب از مرگ حتمی ناشی از خشکسالی است.
قنات هایی که نابود می شوند

ریی��س اداره جه��اد کش��اورزی شهرس��تان دهاق��ان 

با اش��اره به بح��ران جدی خشکس��الی در شهرس��تان 
دهاقان اظهار داش��ت: خشکس��الی تاثیر چش��مگیری 
ب��ر روی باغ��ات دهاقان گذاش��ته و به س��بب خش��ک 
ش��دن بعض��ی از قنات ه��ا بیش��تر باغ��ات دهاق��ان 
در ح��ال خش��ک ش��دن هس��تند، ب��ه وی��ژه باغ��ات 
 منطق��ه برآفتاب دهاق��ان ک��ه قدمت چند صد س��اله 

دارند.
امیر صفرپور بر اس��اس گفته ه��ای کش��اورزان، باغات 
 برآفتاب را ریه دهاقان دانس��ت و تصریح کرد: این باغات 
در امرار معاش مردم شهرس��تان تاثیر داش��ته  و خشک 
ش��دن قنات برآفت��اب  منجر ب��ه نگرانی کش��اورزان و 
همه مردم دهاقان شده اس��ت. وی از اهدای آب توسط 
کشاورزان خیر مناطق کشاورزی برواده و بودجان دهاقان 
در راس��تای رفع مش��کل باغات برآفتاب خبر داد و بیان 
کرد: در حال حاضر از آب موجود در منطقه بودجان و با 
همکاری کشاورزان خیر و مزارع برواده آب رسانی به100 

هکتار از باغات برآفتاب صورت گرفت.
آبرسانی موقف هم جواب نمی دهد

فرماندار شهرس��تان دهاق��ان این آب رس��انی را موقت 
دانست و خاطرنش��ان کرد: آب رس��انی موقت به باغات 
برآفتاب فقط از خشک ش��دن فعلی درختان جلوگیری 

می کند، اما منجر به ثمردهی درختان نخواهد شد.
علی اصغر قاس��میان تاثیر طبیعت زیبا و منحصر به فرد 
باغات برآفتاب دهاقان را در روح وروان مردم شهرستان 
موثر دانس��ت و افزود: ب��ا همکاری مس��تمر فرمانداری، 

بخش��داری، ش��هردار و برنامه ریزی های الزم و تشکیل 
کمیته ه��ای مربوطه س��عی در مدیری��ت آب موجود و 

جلوگیری از کشت بهاره در دهاقان خواهد شد.
باغدار دهاقانی خشک شدن باغات برآفتاب دهاقان را یک 
معضل جدی و خاص برای کشاورزان و همه آحاد مردم 
دهاقان دانس��ت و اظهار داش��ت: مردم طبیعت دوست 
دهاقان، برآفتاب را چش��م و ریه دهاق��ان می دانند، زیرا 
برآفتاب قدمتی حدود هزار س��ال دارد و قنات برآفتاب 
 در طی س��الیان س��ال به س��بب وجود آب فراوان، آب 
 م��ورد نی��از خ��ود و س��ایر مناط��ق همج��وار را تامین 
کرده است، اما متاسفانه امسال شاهد خشک شدن کامل 

این قنات هستیم.
امرار معاشی که سخت شده است

س��ید رضا تقوی باغات برآفت��اب را فاق��د درب، دیوار و 
حصار دانست و افزود:  عدم وجود درب و دیوار در باغات 
 برآفتاب زیبایی خاصی به این منطقه داده است. همچنین 
در منطقه برآفتاب بیشترین کشت مختص به باغات بوده 
و کمتر ملک زارعی وجود دارد به همین سبب بیشترین 

اشجار ) درختان ( در این منطقه پیدا می شوند.
 وی گفت: ع��دم بارش کاف��ی و کم آبی، خشکس��الی را 
به هم��راه داش��ت و این معض��ل دغدغه اصل��ی زندگی 
کشاورزان و باغداران دهاقانی شده، زیرا امرار معاش آنان 

به شدت تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است.
باغ��دار دهاقانی کش��اورزی و باغ��داری را اصلی ترین و 
تنهاترین شغل بیشترمردم دهاقان دانست و خاطرنشان 
کرد: حدود60 درصد مردم دهاقان از طریق کشاورزی و 
باغداری امرار معاش می کنند، اما متاس��فانه خشکسالی 
 س��بب ش��ده اس��ت ک��ه باغ��ات و درخت��ان ثمردهی 

نداشته باشند.
وی خاطرنش��ان کرد: بس��یاری از خانواده های کشاورز 
دهاقانی فقط با ی��ک قطعه باغ امرار مع��اش می کنند و    
خشکسالی و خشک ش��دن قنوات سبب ش��ده که این 
کش��اورزان زحمتکش که همیش��ه جویای روزی حال 
هستند شرمنده همس��ر و فرزندان خود باشند زیرا این 
مسئله امرار معاش خانواده کشاورزان را به صورت جدی و 
به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است و هیچ گونه کسب 
درآمد دیگری در دست ندارند. تقوی تصریح کرد: انتقال 
آب از منطقه کشاورزی بودجان و برواده به باغات برآفتاب 
موقت بوده و فقط درختان را زنده نگه می دارد و از مرگ 
درختان جلوگیری می کند، اما منجر به ثمردهی درختان 
نمی شود بنابراین ش��اهد کاهش محصوالت کشاورزی 
دهاقان خواهیم بود. وی اظهار داشت: رییس اداره جهاد 
کشاورزی، فرمانداری، بخش��داری و شهردار شهرستان 
دهاقان در رفع این مش��کل همراه و همسو با کشاورزان 
گام برداش��ته اند، اما از دولت انتظار داریم که مراقب این 
سند زیبای هزار ساله باش��ند زیرا مردم به این طبیعت 
چشم نواز انس و الفت دیرینه داشته و عاوه بر درآمدزایی 

تفریحگاه محسوب می شد.

منطقه برآفتاب دهاقان زیر بار خشکسالی نابود می شود؛

ریههایدهاقاننیازمندآباست

امام جمعه آران و بی��دگل در همایش هیئت امنا و خادمین 
مس��اجد آران و بیدگل گفت: مس��جد، ق��رارگاه فرهنگی و 
مذهبی جامعه اس��امی اس��ت و امام جماعت، فرمانده این 
قرارگاه و هیئ��ت امنا و خدمتگزاران آن لش��کر این قرارگاه 

هستند.
آیت اهلل س��ید محمد موس��وی در ادامه به آیه 18 س��وره 
مبارکه توبه اشاره کرد و افزود: خداوند در این آیه، شاخصه 
آبادگران و خدمت گزاران مساجد را باور عمیق، ایمان قوی و 
مستحکم و ترس و خشیت الهی معرفی می کند و  بر اساس 
 این آیه، تنها کسانی به آبادانی مساجد روی می آورند که این 

ویژگی ها را داشته باشند.
رییس ش��ورای فرهنگ عموم��ی آران و بیدگل، با اش��اره 
به اینک��ه در روایات اس��امی ه��م، ثواب آبادانی مس��جد، 
وع��ده خان��ه بهش��تی عنوان ش��ده اس��ت، تصری��ح کرد: 
مس��جد خانه خدا روی زمین اس��ت و کس��ی که به مسجد 
وارد می ش��ود میهم��ان خداس��ت و خدمت ب��ه میهمان 
خدا، مرتبه ای بس��یار ارزش��مند و توفیق بزرگی اس��ت و 
 خادمین و هیئ��ت امنای مس��اجد باید قدر ای��ن توفیق را 

بدانند.
امام جمعه آران و بیدگل، تعداد مساجد فعال آران و بیدگل 
را یکصد مسجد عنوان و خاطر نشان کرد: ماه خدا ماه مسجد 
اس��ت و مردم در این ماه به مس��اجد اقبال وی��ژه ای دارند 
 بنابراین خادمین و هیئت امنای مس��اجد باید همت خود را 
در راه خدم��ت به میهمانان خ��دا مضاعف کنن��د. آیت اهلل 

موسوی به کارکردهای مهم مسجد اشاره کرد و یادآور شد: 
مهم ترین کار مس��جد اقامه نماز جماعت است، اما این تنها 
کار مسجد نیست و نباید از کارکردهای متعدد مسجد غافل 

شد.
وی در ادام��ه از امام جماعت ب��ه عنوان اصل��ی ترین رکن 
مساجد نام برد و اظهار داشت: فعالیت های فرهنگی مسجد 
باید با هماهنگی و ب��ا محوریت امام جماعت، نیازس��نجی، 

برنامه ریزی و اجرا شود.
امام جمع��ه آران و بیدگل به ل��زوم ارتب��اط تنگاتنگ امام 
جماعت و م��ردم تاکید و تصریح کرد: ح��وزه های علمیه از 
زمان غیبت صغری تاکنون به برکت مردم فعال بوده و امام 
خمین��ی) ره ( حتی در زمینه امور معیش��تی روحانیون نیز 

معتقد به حفظ این ارتباط و عدم اتزاق دولتی بود.
 آیت اهلل موس��وی ب��ه هیئت امن��ای مس��اجد توصیه کرد: 
فعالیت های مس��اجد را به گونه ای برنام��ه ریزی کنند که 

مقتضای حال و زمان مردم باشد.
حجت االس��ام س��میع اهلل م��ردان دبی��ر اجرای��ی مرکز 
رسیدگی به امور مساجد آران و بیدگل نیز در این همایش، 
مس��اجد را بیوت ا... خواند و افزود: مس��اجد از صدر اسام، 
پای��گاه فرهنگی، سیاس��ی، اجتماعی و قضایی بوده اس��ت 
و برخ��اف اینک��ه با گذش��ت زم��ان برخ��ی کارکردهای 
 مس��جد دس��تخوش تغیی��ر و تحول ش��ده، ام��ا همچنان 
 به عن��وان  مه��م ترین پای��گاه در ای��ن عرصه ها به ش��مار

 می رود.

 ریی���س اداره تبلیغ���ات اس���امی آران و بی���دگل 
در ادام��ه بر ل��زوم پویای��ی مس��اجد تاکید و خاطر نش��ان 
کرد: مس��اجد پویا، توطئه ه��ای دش��من را در ضربه زدن 
 ب��ه دی��ن و هجم��ه ه��ای فرهنگ��ی ب��ه جوان��ان خنثی 

می کند.
 حجت االس��ام مردان اضافه ک��رد: در مقابل، ایس��تادگی 
و عقب گرد مس��اجد در عرصه های مختلف، دوری جوانان 
 از آن و در نتیجه افزایش فس��اد و آس��یب های اجتماعی را 

به همراه خواهد داشت.
رییس ستاد س��اماندهی ش��ئون فرهنگی در مناسبت های 
مذهبی آران و بی��دگل، تاش هیئت امنای مس��اجد برای 
جذب جوانان در ماه رمضان را خواس��تار شد و افزود: مرکز 
رس��یدگی به امور مس��اجد، در طول ماه مب��ارک رمضان 
کارکردهای مس��اجد شهرس��تان را از لح��اظ برنامه های 
شاخص فرهنگی، جذب جوانان و وضعیت بهداشتی ارزیابی 

و جمع بندی خواهد کرد.
حجت االس��ام مردان در ادامه ضمن تبیین ش��رح وظایف 
ارکان مس��جد،تصریح کرد: امام جماعت مه��م ترین رکن 
مس��جد اس��ت که باید با همکاری هیئت امنا و سایر ارکان 
مسجد محور فعالیت های فرهنگی مذهبی را بر عهده داشته 
 باش��د. همایش هیئت امنا و خادمین مس��اجد شهرس��تان 
آران و بیدگل به همت اداره تبلیغات اسامی، مرکز رسیدگی 
 به امور مس��اجد و دفتر ام��ام جمعه در حس��ینیه حضرت 

فاطمه زهرا ) س ( آران و بیدگل برگزار شد.

ساخت نخستین دستگاه گالبتون سازی الکترونیک کشور در شهرضامعدوم شدن 2 تن مواد غذایی فاسد و غیرمجاز در شاهین شهر
مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه گفت: دومین 
کارگروه سامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین شهر و میمه به ریاست فرماندار 
 شاهین ش��هر و مس��ئوالن ادارات مختلف در محل س��الن اجتماعات فرمانداری 

این شهرستان برگزار شد.
 علی پارس��ا با اش��اره به مناس��بت های هفته ملی بدون دخانیات، هفت��ه تیروئید 
و روز جهانی محیط  زیس��ت افزود: در این جلس��ه مدیریت کنترل بهداش��ت آب 
آشامیدنی روس��تاهای مجاور و وضعیت بهداشتی فروش��گاه های بزرگ، بررسی 
و همچنین به وضعیت بیم��اری  مختلف دامی و انس��انی و راهکاره��ای کنترل و 

پیشگیری از آن ها پرداخته شد.
مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان شاهین ش��هر و میمه تصریح کرد: در این جلسه 
مواردی همچون کلرزنی منابع آب روستاهای مراوند، تحت پوشش آبفا قرارگرفتن 
چغاده و رباط    آقا کمال، عدم عرضه مواد غذایی به صورت فله ای در فروش��گاه های 
بزرگ، تهیه و گذراندن دوره آموزش بهداش��ت عمومی و رعایت بهداش��ت فردی 
افراد ش��اغل در فروش��گاه های بزرگ، عدم تجمع نخاله های ساختمانی که کانون 
هدف بیماری سالک است در نقاط مختلف شهر و جلوگیری از فعالیت فروشندگان 
 دوره گرد تصویب شد. وی اضافه کرد: همچنین ارایه راه های پیشگیری از تب مالت 
به دام��داران، قصابان، کارگ��ران کش��تارگاه ها، فروش��ندگان فرآورده های لبنی، 
گروه های جمع آوری شیر و کارکنان کارخانه های لبنی آموزش داده می شود. پارسا 
 همچنین از تشکیل کاس آموزش��ی با موضوع » بهداشت آب و مراقبت های الزم 

از منابع آب « در ش��هر الیبید از توابع بخش میمه خبر داد و عنوان کرد: اخیرا این 
دوره از کاس توسط کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط در شهرداری الیبید 

جهت60  نفر از شهروندان این شهرستان تشکیل و آموزش های الزم ارایه شد.
وی یادآور ش��د: چندی پیش به دنبال ش��ایعه ایجاد ش��ده مبنی ب��ر آلودگی آب 
آشامیدنی، موجی از نگرانی در بین ساکنین ایجاد شده بود که با برگزاری این کاس 

موضوع شفاف سازی و آرامش به شهر بازگردانده شد.
مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان شاهین ش��هر و میمه همچنین از تشکیل کمیته 
 بین بخش��ی در خصوص بیماری های منتقل��ه از آب و غذا خبر داد و بیان داش��ت: 
یکی از مهم ترین چالش های س��امتی در تمام جوامع مسمومیت ها و عفونت های 

منتقله از آب و غذا است.
 وی ادام��ه داد: از طرفی بر اس��اس گزارش س��ازمان جهانی بهداش��ت ۴9 درصد 
از کل عوامل بیماری زا از حیوانات به انسان منتقل می شوند و کنترل این بیماری ها 

مستلزم مشارکت و اقدام کلیه ادارات، سازمان ها و نهادها هست.
پارسا همچنین از کشف و معدوم کردن بیش از 2 هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد و 
غیرمجاز در شهرستان شاهین شهر و میمه قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر 
داد و اظهار کرد: پیرو بازرس��ی های به عمل آمده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، 
بیش از 2 هزار کیلوگرم انواع مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذش��ته شامل 
نوشابه، دوغ، عرقیجات، کیک، چیپس، مواد اولیه مورد استفاده در کارگاه قنادی، 

سوسیس و کالباس و ترشیجات فاسد کشف و معدوم شد.

برای نخس��تین بار در کش��ور و به همت هنرمندان ش��هرضایی، دستگاه 
الکترونیکی گابتون سازی در این شهرستان ساخته شد.

 هنر زری بافی از جمله هنرهای ملی ایرانیان است که از زمان هخامنشیان 
بافته می شده و در زمان های بعدی نیز ادامه داشته است.

باف��ت پارچه ه��ای زربف��ت در فرهن��گ ایران��ی از جای��گاه وی��ژه ای 
برخ��وردار ب��وده اس��ت، ای��ن پارچه ه��ا ب��رای تزیی��ن س��اطین و 
 حکمران��ان اس��تفاده می ش��ده و از ارزش م��ادی باالی��ی برخ��وردار 

بوده است.
بنابراین اسناد موجود در حدود 2 هزار سال قبل بافته های ابریشمی ایرانی 
در آس��یا و اروپا شهرت داش��ته و از آن روزگار تاکنون، بهترین پارچه های 

رزبفت، محصول دست هنرمندان ایرانی بوده است.
باف��ت پارچه رزی مانند بس��یاری از بافته ه��ای دیگر از دو گ��ره تار و پود 
تش��کیل می ش��ود البته هم نخ تار و هم نخ پود، از تارهای بس��یار ظریف 
 و لطیف و از ابریش��م خاص تش��کیل ش��ده اس��ت، با این تفاوت که تارها 
از دو گروه نخ تش��کیل ش��ده اند، نخ باال در اصل دوخت پودها را بر عهده 
 دارد و ن��خ زیری��ن وظیفه نق��ش را ب��ر عه��ده دارد، تفاوت دیگ��ر اینکه 
 در پودها که از رنگ های مختلف تشکیل می ش��ود، یک رنگ نخ گابتون 

است.
 گابتون نخ بس��یار ظریف و زیبایی اس��ت که از پیچیده شدن نقره و طا 

به دور ابریشم ساخته می شود و به جای یکی از رنگ های نقوش پارچه رزی 
بافته می شود. در گذشته دستگاه ساخت نخ گابتون در قالب سنتی وجود 
 داشته اس��ت. اما یکی از هنرمندان شهرستان ش��هرضا برای نخستین بار 
 در کشور با ساخت دس��تگاه الکترونیک گابتون س��ازی، تحول بزرگی را 

در این عرصه ایجاد کرده است.
محمدحسن شبانی، هنرمند زری باف شهرضایی و مخترع اولین دستگاه 
 اتومات تولید ن��خ گابتون عنوان داش��ت: ن��خ گابتون به عن��وان یکی 

از مهم ترین اجزا در هنر زری بافی است.
وی تصری��ح کرد: یک��ی از اصلی تری��ن عناصر تش��کیل دهن��ده این نخ، 
 طا و نقره اس��ت که باید با ظرافت و دقت بس��یار به همراه نخ ابریش��می، 

بافته شود.
این هنرمند شهرضایی اظهار کرد: بعد از فوت آخرین تولید کننده این نخ، 
برای قطع وابستگی و تامین نیاز شهرستان شهرضا به این محصول، اقدام 
به ساخت دس��تگاه اتومات تولید نخ گابتون برای نخستین بار در شهرضا 

کردیم.
شبانی اضافه کرد: مراحل پایانی ساخت این دس��تگاه در شهرضا در سال 
139۴ به پایان رسید و هم اکنون مراحل ثبت اختراع آن در سازمان ثبت 
اختراعات در جریان است و به زودی ش��ماره انحصاری ثبت آن نیز صادر 

می شود.

آن سوی خبر
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روزه عبادت و تمرينى براى تحمل سختى هاست و اگر نكات روزه دارى را در روزهاى 

گرم و بلند تابستانى به خوبى كار نبريد روزهاى سختى را پشت سر مى گذاريد.
چند سالى است كه ماه مبارك رمضان با روزهاى گرم و طوالنى تابستان تالقى كرده و 
به نظر كار روزه گرفتن را كمى سخت و دشوار مى كند. هر چند دشوارى روزه در اين 
فصل، ثواب روزه را نسبت به ساير فصل هاى سال بيشتر مى كند، ولى ناديده گرفتن 
برخى نكات الزم، سبب مى شود اين دشوارى به حدى برسد كه طاقت روزه گرفتن از 
كف برود و انسان هاى كم طاقت و نيز كسانى كه از باور ضعيف ترى برخوردار هستند، 

بهانه اى براى فرار از روزه به دست آورده و از تن دادن به اين واجب الهى طفره روند.
ــت كه براى هرچه ساده تر  نكات تغذيه اى روزه دارى شامل بايدها و نبايدهايى اس
شدن روزه در روزهاى بلند تابستان ضرورى است. همانطور كه ثابت شده با داشتن 
ــالم ، ضعف كمترى در طول مدت روزه دارى به سراغ  يك برنامه غذايى درست و س
ــمانى و روانى ماه  ــما مى آيد كه عالوه بر اجر معنوى باعث مى شود از منافع جس ش

رمضان بهره گرفته شود.
فايده هاى پشت پرده روزه دارى 

ــعود كيمياگر متخصص تغذيه و رژيم درمانى معتقد است كم شدن مواد غذايى  مس
مصرفى در هنگام روزه، به كم شدن چربى هاى ذخيره، كم شدن ميزان چربى خون و 

كلسترول و نيز فعال شدن سيستم ايمنى بدن كمك مى كند.
كيمياگر عنوان كرد: در مدت روزه دارى، دستگاه گوارش براى چندين ساعت خالى 
مى ماند و در واقع اين دستگاه و ساير دستگاه هايى كه به گونه اى در هضم و جذب مواد 
غذايى دخالت دارند، استراحت كرده و پس از روزه دارى به شيوه بهترى اعمال خود 
را انجام خواهند داد. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه روزه گرفتن باعث استراحت معده 
مى شود؛ چرا كه در حالت روزه اسيد معده به جاى غذا به وسيله صفرا، خنثى مى شود 
و زخم معده ايجاد نمى شود. البته اين نكته نيز بايد حتما مورد توجه قرار گيرد كه در 
زمان افطار افراد از پرخورى زياد خوددارى كنند؛زيرا همين پرخورى باعث زيان هاى 

زيادى براى دستگاه هاضمه مى شود.
اگر چربى باال داريد، به اين داليل روزه بگيريد

ــا چربى باال تاكيد مى كند و  كيمياگر در مورد فوايد روزه به خصوص روى بيماران ب
ــود تا چربى هاى مضرى در بدن  مى گويد: چندين ماه غذا خوردن مدام باعث مى ش
وجود داشته باشد و اين يك ماه روزه دارى كمك زيادى به تنظيم كردن چربى هاى 
ــانى كه گرفتار يك عادت  نامطلوب بدن مى كند. در واقع روزه دارى براى اغلب كس

غذايى نامناسب هستند، يك فرصت است تا اين عادت ها را كنار بگذارند.
رفع عطش با نوشيدنى هاى سنتى 

ــه روزه داران توصيه  ــان ب ــارك رمض ــاه مب ــيدن م ــه با فرا رس ــان تغذي كارشناس
ــير، ــو، خاكش ــربت آبليم ــد ش ــنتى مانن ــاى س ــيدنى ه ــى كنند،نوش م
 تخم شربتى،كاسنى،سكنجبين و بيدمشك مى تواند به كاهش تشنگى و عطش در 

ماه مبارك رمضان كمك كند.
ــوال به دليل كاهش  ــهاب اوليايى متخصص تغذيه و رژيم درمانى مى گويد: معم ش
مصرف مايعات و آب بدن در تابستان، روزه داران با كاهش فعاليت هاى داخل سلولى و 
درنتيجه اختالل حركات مواد درون روده مواجه و برخى از افراد هم به يبوست مبتال 
مى شوند. وعده سحر مهم ترين وعده است كه روزه داران مى توانند با مصرف سبزى ها 
ــب جذب و هضم روده اى را كنترل كنند. چون آرد  و مواد نشاسته اى به مقدار مناس
ــبزى ها و ميوه ها كمك شايانى به تأمين آب  سبوس دار و فيبرهاى معمولى مانند س

در بدن افراد روزه دار مى كند.
وى با بيان اينكه براى تامين آب بدن در اين ماه، مصرف ميوه، ويتامين و امالح مهم 
است چون بايد با آبرسانى، بدن را براى روزه روز بعد آماده كرد، افزود: نياز بدن به آب 
در حدود 30 تا 35 سى سى به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن است ( يعنى يك فرد با 70 
كيلو وزن بايد در حدود 2تا 2/5 ليتر آب مصرف كند)، به همين دليل از يك ساعت 

بعد افطار تا نيم ساعت قبل از سحرى بايد بين 6 تا 8 ليوان آب نوشيده شود. گفتنى 
ــت؛ از خوردن چاى و قهوه به مقدار زياد خوددارى شود چون كافئين موجود در  اس

آنها آب بدن را دفع مى كند.
غذاهايى كه از گرسنگى بى نيازتان مى كند

استفاده از غذاهاى زودهضم در وعده سحرى باعث مى شود كه خيلى زودتر از زمان 
افطار احساس گرسنگى كنيد؛ بنابراين توصيه مى شود در وعده سحرى از غذاهاى 
ــاعت ها دستگاه گوارش را به خود  به اصطالح دير هضم استفاده شود؛ اين غذاها، س

مشغول مى كنند و همين سبب مى شود تا انسان احساس گرسنگى نكند.
ــيب زمينى كه داراى  ــم نظير نان، برنج و س ــت:  غذاهاى دير هض اوليايى معتقد اس
كربوهيدرات هاى پيچيده هستند و همچنين ميوه، سبزى، غالت و حبوبات گروه هاى 
ــتند و در مقابل بهتر است از مصرف غذاهاى  غذايى مناسبى براى وعده سحرى هس

سرخ شده، پرچرب و شيرين در اين وعده غذايى خوددارى شود.
ــت ساعت در  ــتن فيبر زياد، معموال هش به گفته وى غذاهاى ديرهضم به دليل داش
دستگاه گوارش مى مانند، در حالى كه غذاهاى زود هضم، سه تا چهار ساعت در معده 

مى مانند و فرد خيلى زود احساس گرسنگى خواهد كرد.
كاهش بوى بد دهان روزه دار در چند ثانيه

ــت. دهان،  ــاد بوى بد در دهان اس ــا ، از علل ايج ــذا البه الى دندان ه باقى ماندن غ
ــد و اين ميكروب ها در  پرميكروب ترين محيط بدن از لحاظ تنوع ميكروبى مى باش
ــى را در دهان توليد مى كنند  ــذا در دهان و دندان، گازهاى مختلف اثر باقى ماندن غ
ــد را در دهان به وجود  ــحات داخل دهان روى اين گازها اثر مى گذارد و بوى ب و ترش
ــت دهان و دندان، درمان بيمارى هاى دندان و استفاده از  مى آورد. لذا رعايت بهداش

نخ دندان و مسواك در هنگام سحر از مواردى هستند كه مى توانند براى پيشگيرى از 
ايجاد بوى بد دهان در هنگام روزه دارى موثر واقع شوند.

ــكل بوى بد دهان در طول  چنانچه فردى حتى با رعايت اين موارد، همچنان از مش
روزه دارى رنج مى برد، مى تواند با شستن دهان با آب و يا مسواك زدن، از بروز بيشتر 
اين مشكل جلوگيرى كند. استفاده از دهان شويه ها هفته اى يكى دو بار نيز مى تواند 
ــبى براى جلوگيرى از ايجاد بوى بد دهان باشد، اما بايد توجه داشت كه  گزينه مناس
هر روز اين ماده استفاده نشود؛ چرا كه ممكن است مشكالتى را در دهان ايجاد كند.

بيماران كليوى مجاز به روزه دارى نيستند
با توجه به اين كه در ماه مبارك رمضان، افراد در معرض كم آبى شديد قرار گرفته و 
مواد زائد با غلظت باال در ادرارشان دفع مى شود، بنابراين در اين ماه براى پيشگيرى 
از تشكيل سنگ هاى كليه و سيستم ادرارى، بايد مبادرت به مصرف مايعات بيشترى 
ــنگ هاى كليوى در آن ها  در سحر و افطار شود. درعين حال، افرادى كه تشكيل س
ــته اند يا هم اكنون داراى  ــنگ ادرارى ظرف شش ماه داش فعال بوده و بيش از دو س
سنگ ادرارى هستند، بهتر است براى روزه گرفتن حتما با پزشك خود مشورت كنند.

 اما روزه دارانى كه فقط يك نوبت سنگ ادرارى درمان شده داشته اند، به شرط مصرف 
ــحر مى توانند روزه بگيرند، هر چند ضرورى است كه اين  آب فراوان بين افطار تا س

افراد تحت نظر پزشك متخصص باشند.
بيماران كليوى در جريان باشند 

به بيماران كليوى (سنگ ساز)، توصيه مى شود، در طول روزه دارى از انجام فعاليت هاى 
بدنى سنگين و قرار گرفتن در شرايطى كه دچار تعريق مى شوند، خوددارى كنند و 
در طول شب براى رقيق كردن ادرار و شست وشوى كليه ها مايعات فراوان بنوشند؛ 

حتى االمكان حجم غذاى دريافتى را كمتر كرده و به خصوص در مواقع سحر، غذاى 
سبك و آب زياد بنوشند. مصرف غذاهاى حاوى امالح سنگ ساز (مانند نوشابه هاى 
گازدار، غذاهايى با منشا حيوانى كه به علت دارا بودن فسفات زياد، دفع كلسيم از ادرار 
را افزايش مى دهند) و غذاهاى حاوى اگزاالت (از قبيل كاكائو، چاى پررنگ، آجيل و 

سبزيجاتى مانند، اسفناج، كلم، ريواس و گوجه فرنگى) را كاهش دهند.
بيماران كليوى كه تحت درمان دياليز هستند، بايد از روزه گرفتن خوددارى كنند. با 
توجه به اين كه بيماران دياليزى قدرت تطابق پرخورى و كم خورى را ندارند و بيشتر 

اوقات هم كم اشتها هستند، از نظر پزشكى، قادر به روزه گرفتن نيستند.
روزه دارى كم خون ها به شرطه ها و شروطه ها

ــاخص هاى خونى آنان كمتر از حد طبيعى است، چنانچه شدت  كسانى كه سطح ش
ــند و  ــت مكمل آهن در چند نوبت باش ــد كه نيازمند درياف كم خونى در حدى باش
ــت ميزان اين  ــذى در ماه رمضان ممكن اس ــش دريافت مواد مغ از آنجايى كه كاه

شاخص ها را باز هم كاهش دهد، بنابراين روزه دارى به اين افراد توصيه نمى شود.
كسانى كه مبتال به كم خونى خفيف تا متوسط هستند بايد به كيفيت غذاى مصرفى 
ــى از آهن و پروتئين  ــترى كنند و مصرف مواد غذايى غن خود در اين ماه توجه بيش
به ويژه (گوشت قرمز) را افزايش دهند. همچنين مصرف ميوه هاى خشك به خصوص 
زردآلو و تمشك و مصرف آجيل خام (مانند پسته و بادام) براى آن ها مفيد است. اين 
ــس از مصرف مواد غذايى  ــاعت بعد از غذا، به ويژه پ افراد بايد از مصرف چاى تا دو س

غنى از آهن پرهيز كنند.
هنگام روزه  با داروهاى خود چه كنيم؟ 

اثربخشى بسيارى از داروها، ارتباط مستقيمى با مصرف به موقع آنها در زمان معين 
دارد. بيماران هيچ گاه نبايد بدون مشورت با داروساز يا پزشك معالج خود، اقدام به 

قطع دارو، تغيير يا كاهش دوز مصرفى يا تغيير زمان مصرف آن كنند.
ــار خون باال، ــد ديابت، فش ــى از بيمارى ها مانن ــيردهى و برخ ــاردارى، ش دوران ب
ــت، زخم هاى  ــى و عروقى، چربى خون، روده تحريك پذير، يبوس  بيمارى هاى قلب
ــرايط  ــم همگى از ش ــى، اختالالت كليوى، بيمارى هاى اعصاب و روان و آس گوارش
جسمى هستند كه فرد ملزم است پيش از اقدام به روزه دارى، با پزشك معالج خود در 
خصوص روزه دارى و همچنين نحوه مصرف داروها مشورت كند؛ چرا كه قطع ناگهانى 

برخى از داروها به واسطه روزه دارى بسيار خطرناك است. 
گياهي براي تقويت بنيه

ناصر رضايى پور دستيار دكتراى تخصصى طب سنتى ايران بيان كرد: در روزهاى گرم 
سال به ويژه روزهايى  كه روزه  مى گيريد، از خوردن ميوه هاى گرمسيرى مانند موز و 
ــاده روى در خوردن آنها موجب افزايش  انبه (و كمتر آناناس) پرهيز كنيد؛ چراكه زي
غلظت خون مى شود. گالب، هم براى تقويت معده و دهانه آن و همچنين تقويت روح 

و قوا هنگام افطار بسيار مناسب است.
وى همچنين درباره راهكارى مفيد در هنگام شروع افطار گفت: از نيم ساعت پيش 
از افطار، كمى از چهار مغز بادام، گردو، فندق و پسته، به اندازه يك قاشق غذاخورى 
بكوبيد (طورى كه پودر نشود) و آن را در يك ليوان شير داغ بخيسانيد و مخلوط را با 
ــيرين كنيد يا يكى، دو خرماى بدون هسته به آن اضافه كنيد. كمى شكر يا عسل ش
ــد و  ــم بزني ــوط را ه ــپس مخل ــد و س ــل كني ــا مي ــدا خرم ــار ابت ــان افط  در زم
ــتيد  ــد اگر خواس ــد. يادتان باش ــده، بخوري ــته  ش ــق با كمى نان برش ــق قاش قاش
ــد.  ــل كني ــه مي ــاعت فاصل ــك س ــا ي ــت كم ب ــد، دس ــرى بخوري ــوراك ديگ خ
ــدا كرده  ــاى طوالنيش تالقى پي ــتان و روزه ــان با تابس ــاه مبارك رمض با اينكه م
ــنگى زياد ــوا تش ــى ه ــه گرم ــه بهان ــى ب ــه برخ ــود ك ــل نمى ش ــن دلي ــى اي ول
ــده قابل درمان و  ــكالت ياد ش  و ... روزه اين ماه را كم رنگ كنند؛ چرا كه برخى مش
پيشگيرى هستند و ما مى توانيم با رعايت آنها تا حد قابل قبولى روزه گرفتن را بر خود 
و ديگران آسان كنيم؛ روزه اى كه در اين ماه از بهترين ابزار قرب ما به خالق يكتاست.
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ــكى ايران گفت: روزه دارى مى تواند در  ــگاه علوم پزش استاد تغذيه دانش
ــيارى بيمارى  بيمارى هايى مثل چاقى، ديابت، افزايش چربى خون و بس

هاى ديگر اثرات سودمند داشته باشد .
ــر اينكه زمانى براى  ــيدفر افزود: ماه مبارك رمضان عالوه ب دكتر فرزاد ش
تهذيب نفس و تقرب الهى و اعتالى معنويت است، از لحاظ فوايد سالمتى 
نيز بسيار اهميت دارد. تعداد بسيار زيادى از مطالعات و پژوهش هاى علمى، 
اثرات مفيد روزه دارى را بر روند متابوليسم و عملكرد بهينه اندام هاى بدن 

گزارش كرده اند.
شيدفر افزود: در روزه دارى برخى اصول تغذيه اى نيز حائز اهميت است و 
در فاصله بين افطار و سحر از پرخورى و مصرف زياد غذاهاى شيرين و چرب 

بايد پرهيز كرد و تناسب و تعادل غذايى حفظ گردد.
اين استاد تغذيه ادامه داد: بهتر است افطار را با چاى كمرنگ و ولرم (عدم 
ــرد) و يك عدد خرما شروع  ــيدنى داغ يا آب بسيار س مصرف چاى يا نوش
ــد و سپس با فاصله  كرد. پنير وگردو از مواد غذايى ادامه دهنده افطار باش
ــام) استفاده شود.  زمانى ديگرى از غذاهاى اصلى ديگر (به عنوان وعده ش
ــد تا بتوان بعد از مدتى از وعده شام  در واقع حجم غذاى افطار بايد كم باش

استفاده كرد.
ــبزيجات مانند ساالد نيز  شيدفر گفت: توصيه مى شود كه ميوه جات و س
ــود. از مصرف زولبيا، باميه و ساير  ــحر استفاده ش در فاصله بين افطار تا س
شيرينى جات يا غذاها و حليم هاى حاوى روغن زياد بايد خوددارى نمود 
ــى هاى معتبر كه وضعيت بهداشتى  و زولبيا باميه حتما از شيرينى فروش
ــندگان دوره گرد يا ساير مغازه  مطمئنى دارند خريدارى گردد و از فروش

ها تهيه نشود.
وى ادامه داد: در صورت استفاده از آش، بهتر است ميزان روغن و حبوبات 
در آن زياد نباشد. كله پاچه، سيرابى و شيردان توصيه نمى شود چون بسيار 
چرب است و موجب تشنگى نيز مى شود. در هنگام افطار يا سحر از مصرف 

غذاهاى خيلى داغ يا شور يا شيرين خوددارى شود.
ــكى ايران اظهار داشت: از مغزهاى  ــگاه علوم پزش عضو هيئت علمى دانش
گياهى (مانند گردو يا پسته يا بادام يا فندق) به صورت خام (و نه شور) در 
حد منطقى مى توان  استفاده كرد. مصرف چاى زياد در وعده سحر توصيه
ــت  ــر اس ــد و بهت ــى كن ــاد م ــع ادرار را زي ــون دف ــود چ ــى ش  نم
ــردد.  ــع گ ــحر توزي ــا س ــار ت ــاعات افط ــول س ــاى در ط ــرف چ مص
ــا  ــار ت ــن افط ــى در بي ــات كاف ــيدن مايع ــبزيجات و نوش ــرف س مص
ــاعات  ــنگى در س ــس تش ــردن ح ــرف ك ــد در برط ــى توان ــحر م س

روزه دارى بسيار تأثير داشته باشد.
ــحر توصيه  ــيرين در وعده س ــاى خيلى ش ــرف غذاه ــيدفر گفت: مص ش
ــتند. از بين نوشيدنى ها، دوغ هاى  نمى شود ولى ميوه جات مناسب هس
ــك دارند بايد  ــود، اما دوغ هاى غيرخانگى چون نم خانگى توصيه مى ش
ــب است. از پرخورى و  محدود شوند. همچنين آب ميوه خانگى نيز مناس
تعجيل در غذاخوردن در وعده سحر بايد خوددارى شود و همچنين نبايد 
با غذاها يا خورشت هاى چرب افطار كرد. بهتر است به جاى قند و شكر از 
خرما استفاده شود، اما مقدار زياد آن مى تواند چاق كننده باشد (هر 3 عدد 

خرما حدود 60 كيلوكالرى انرژى دارد).

استاد تغذيه دانشگاه علوم پزشكى ايران:
مصرف چاى زياد، در سحر

توصيه نمى شود
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مسئول ستاد مركزى اطالع رسانى داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو، نسبت به مرگ هاى عمدى (خودكشى) ناشى از 

مسموميت با قرص برنج هشدار داد.
ــنا به منش گفت: اقدامى كه سازمان غذا و دارو در  دكتر يس
اين زمينه انجام داد به صدا در آوردن زنگ خطر درسال هاى 
ــكل قرص اين سم از ليست  قبل بود كه نتيجه آن حذف ش

سموم مجاز كشور توسط سازمان حفظ نباتات بود.
وى افزود: از سال 85 به بعد آنچه در بازار وجود دارد و توسط 
سم فروشى ها و متاسفانه عطارى ها توزيع مى شود همگى 
محموله قاچاقى است كه سوداگران به صورت غيرقانونى به 

كشور وارد مى كنند.
به منش تصريح كرد: با پيگيرى هاى سازمان غذا و دارو، از 
ــال 90 به بعد با همكارى اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز،  س
ــد در صورت بازديد از عطارى ها و سم فروشى ها،  مقرر ش
ــود با خاطى برخورد خواهد  چنانچه قرص برنج مشاهده ش

شود.
ــازمان غذا و دارو است،  وى در ادامه گفت: آنچه در توان س
بازرسى هايى مى باشد كه معموال توسط معاونت هاى غذا 
ــال به مناسبت  ــت آبان هر س و دارو و عمدتا در هفته نخس
هفته پيشگيرى از مسموميت ها صورت مى گيرد، اما نكته 
جالب اينجاست كه در بسيارى از بازرسى ها از عطارى ها و

 سم فروشى ها، قرص برنج ديده نشده است.
مسئول ستاد مركزى اطالع رسانى داروها و سموم سازمان 

ــان  ــم فروش ــذا و دارو افزود: مطمئنا از آنجا كه صنف س غ
ــتند، اقدامات پراكنده  ــن امر دخيل هس و عطارى ها در اي
ــاس برنامه هاى ستاد صورت مى گيرد  دانشگاه ها كه بر اس
كافى نخواهد بود و امر بازرسى، دلسوزى و پيگيرى اولياى 

خاص خود را در اين دو صنف مى طلبد.
وى گفت: نيروى انتظامى هم در بخش مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز، همكارى هاى موردى داشته كه البته كافى نيست.
ــر پايه تذكر  ــوزش ما عمدتا، نه ب ــش تصريح كرد: آم به من

عوارض كشنده آن، بلكه با تكيه بر اين امر بود كه اين سم به 
هيچ عنوان استفاده خانگى ندارد و با فروشنده و خريدار آن 

برخورد خواهد شد.
ــى از جامعه  ــكالت روانى اجتماعى كه بخش وى گفت: مش
ــترس ما  ــى مى كند، از دس را متمايل به اقدام به خودكش

خارج است.
به منش افزود:با توجه به آمارى كه همكارانمان در پزشكى 
قانونى ارايه كردند، افزايش مرگ ناشى از قرص برنج مربوط 
به استان تهران است، كه البته سالمت هموطنان ما در كل 

كشور مورد توجه است.
ــكل، چون بخش  به منش گفت: به رغم توجه ما به اين مش
ــى،  ــگيرانه مانند انجام بازرس ــى از فعاليت هاى پيش بزرگ
جمع آورى سم، برخورد با خاطيان و...، از حيطه اختيارات

ــفانه جامعه همچنان با آمار مرگ   ما خارج مى باشد، متاس
ناشى از اين سم كشنده رو به رو است.

مسئول ستاد مركزى اطالع رسانى داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو تاكيد كرد: ستاد حتى از اداره كل غذا پيگير مجوز 
ــير «بنان» بود كه گويا از دو سال پيش  باطل شده قرص س

توليد آن دوباره آغاز شده است.
ــوان بنان، كامال  ــير با عن به منش در پايان گفت: قرص س
ــته است و  ــير، نمك و نشاس ــاخته شده از س بى خطر و س
ــر را اغلب  ــرآورده گياهى و بى خط ــا هم اين ف داروخانه ه

موجود داشته اند.

زبان خوراكى ها

در بسيارى از تحقيقات به فوايد و خواص دارويى كالله ذرت اشاره شده است 
كه مردم عمدتا از آن بى خبرند.

همه افراد با كالله ذرت يا همان قسمت مو مانند و رشته هاى زير پوست سبز 
ــما هم در زمان بچگى آن را همانندموهاى  بالل آشنايى دارند. احتماال ش
سر يك عروسك تصور مى كرديد. مردم عمدتا از فوايد و خواص دارويى آن 

بى خبرند و هنگام مصرف بالل، كالله (كاكل) آن را دورمى اندازند.
موارد زير شامل برخى از فوايد بى نظير كالله ذرت است:

پيشگيرى از سنگ كليه
ــتان از كالله ذرت به منظور جلوگيرى از سنگ كليه استفاده  در دوران باس
مى شد. سنگ كليه در نتيجه انباشته شدن كريستال هاى كوچكى دركليه 
ظاهر مى شود. مواد موجود در كالله ذرت باعث به جريان در آمدن كارآمد 

ادرار و در نتيجه جلوگيرى از انباشت اين كريستال ها در بدن مى شود.
ــتفاده  ــنگ كليه اس ــگيرى» از س توجه كنيد از اين ماده تنها جهت «پيش

مى شود و درمان سنگ كليه مستلزم مراقبت هاى پزشكى است.
كمك به انعقاد خون

كالله ذرت داراى ويتامين K است كه در انعقاد خون نقش موثرى داشته و 
ــتن بدن باعث خروج  با كمك به فرآيندهاى انعقادى هنگام جراحت برداش

خون كمترى از بدن مى شود.
كنترل قند خون

بر اساس تحقيقات بسيارى، كالله ذرت را مى توان عاملى موثر براى كنترل 
قند خون در نظر گرفت. 

به طور دقيق تر، مواد موجود در اين قسمت از بالل سطح انسولين را افزايش 
داده و به ترميم سلول هاى آسيب ديده در پانكراس (يعنى همان محل توليد 

انسولين) كمك مى كند.
كنترل كلسترول

كاكل ذرت نقش به سزايى در كنترل كلسترول بدن دارد و با تعديل مقدار 
كلسترول باعث جلوگيرى از بيمارى هاى قلبى مى شود.

خواص پيشاب آورى يا دفع آب
اين بخش ناديده گرفته شده بالل در دفع مايعات و سموم بدن، جلوگيرى از 

خطرات قلبى و عروقى و عفونت دستگاه ادرارى بسيار مفيد است.
نحوه مصرف آن:

كالله ذرت در حالت اوليه اش قابل خوردن نيست و براى اين كه قابل مصرف 
شود نياز به يكى از موارد زير است:

آن را با آب جوش طبخ كنيد و از آبليمو براى طعم دادن به اين غذا استفاده 
كنيد.سپس مى توانيد آن را در حالت گرم يا سرد ميل نماييد.كالله ذرت را 
درون شيشه پر از آب ذخيره كنيد. سپس آن را به مدت يك روز در معرض 
نور مستقيم خورشيدقرار دهيد تا آماده خوردن شود. اين تركيب را هنگام 

عصر با افزودن عسل به آب ميل كنيد.
توصيه هاى الزم:

ــويد روى آن ها ــد و مطمئن ش ــتفاده كني ــاى ارگانيك اس فقط از ذرت ه
سم پاشى صورت نگرفته باشد. مصرف بيش از اندازه كالله ذرت براى بدن 

مضر است. همچنين مصرف آن به خانم هاى باردار توصيه نمى شود.

فوايد بى نظير «كالله ذرت»

چند نكته طاليى كه روزه دارى را آسان مى كند 

مسئول اطالع رسانى داروها و سموم؛

قرص برنج، قاچاق است



دريچه دريچه

سومين جنگ اعراب و اسرائيل 
معروف به جنگ شش روزه 

عالم نستوه آيت  اهللا 
«سيدمحمدرضا سعيدي» 
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ــش از ظهور  ــتند كه پي طايفه زند از طوايف لر هس
كريم خان چندان اسم و رسمى در تاريخ نداشتند. 
ــات مالير اقامت  ــال در يكى از مضاف ايل زند كه اص
ــلط عثمانى ها بر مغرب ايران در  داشتند در ايام تس
ــى تاختند و زمانى بر  عهد افاغنه، گاهى بر تركان م

افغانان.
 نادر پس از بيرون كردن اين دو طايفه از ايران، زنديه 
را سركوب نمود و جمع كثيرى از ايشان را به خاك 
دره گز خراسان كوچ داد و آنان را در مقابل مساكن 

تركمانان حوالى ابيورد نشاند.
در زمان عادل شاه، زنديه به خيال مراجعت به اوطان 
اصلى، اختيار خود را به دست يكى از سپاهيان قديم 

نادرى كه كريم توشمال نام داشت سپردند. 
ــه را با وجود  ــرادر خود، صادق زندي كريم به يارى ب
ــاه به خاك مالير برگرداند  تعرضات اردوى على ش
ــده كريم نهاده  ــت ايل زند به عه و از اين ايام رياس

شد.
سلطنت كريم خان زند

ــن خان قاجار، كريم خان كه  بعد از قتل محمد حس
در 1163 ظهور كرده بود تقريبا با استقالل بر تمام 
ــان حكومت يافت و تا سال  ايران به استثناى خراس
مرگ خود پيوسته اين حال برقرار بود. كريم خان به 
پاس حق نعمت هيچ وقت متعرض خراسان كه در 
ــاهرخ ميرزا نابينا بود نشد و شاهرخ تا آخر  دست ش
عمر با اسمى از سلطنت در آن جا حكمرانى مى كرد.

ــى كه به مخالفت با  ــن خان كس بعد از محمد حس

ــار از اتباع ــت فتحعلى خان افش كريم خان برخاس
 آزاد خان افغان بود.

ــع او به اروميه  ــيخ على خان به دف  كريم خان و ش
ــت، ولى  ــان از معركه گريخ ــيخ على خ رفتند. ش
ــح على خان  ــه خرج داد و فت كريم خان مقاومت ب
ــد در نتيجه  ــد و كمى بع پس از عذرخواهى عفو ش
ــان به  ــان خ ــت يكى از كس ــوء رفتارى، به دس س
ــه كريم  ــود ك ــن اوقات ب ــيد و در همي ــل رس قت
ــيخ  ــه چه علتى ش ــت ب ــت معلوم نيس خان درس
ــردار  ــرد و ظاهرا اين س ــور ك ــد را ك ــى خان زن عل
ــود، در  ــده ب ــرور ش ــود مغ ــات خ ــه فتوح ــه ب ك
توطئه اى كه براى قتل كريم خان در حين محاصره 

اروميه انجام گرفته بوده  دخالت داشته است.
ــدن  ــلم ش ــار و مس پس از دفع فتح على خان افش
آذربايجان، زنديه كرمان و يزد و جنوب خراسان را هم 
تحت امر خان خود درآوردند و كريم خان از اين تاريخ 
تا سال آخر عمر خويس به لشكركشى مهمى مبادرت 
نورزيد، بلكه بيشتر اوقات خود را در شيراز كه آن جا 
را به پايتختى اختيار نموده بود، صرف خوشگذرانى 
ــى كه به  ــردم و آبادى نمود و كوشش و رفاه حال م
ــت مردم در  ــباب عيش و راح خصوص در تهيه اس
ــته بيش از هر چيز دفع ظلم و تعدى از ايشان داش

 كريم خان را محبوب معاصرين و در نزد همه سربلند 
و نيك نام ساخته است.

مرگ كريم خان در 13 صفر 1193
كريم خان در اواخر عمر به مرض سل مبتال گرديد و 

چون سن او در اين تاريخ قريب به هشتاد بود روز به 
روز ضعف و انكسار بر مزاج او راه يافت.

 واقعه قتل على محمدخان و شورش اعراب و بعضى 
ــار  انقالبات ديگر كه در پاره اى از واليات بر اثر انتش
ــود، كريم خان را  خبر دروغين مرگ او بروز كرده ب
روز به روز نحيف تر و افسرده تر مى كرد تا آن كه در 
سيزدهم صفر قولنجى سخت بر او دست داد و خان 
بلند نظر زند از همين مرض در تاريخ مذكور در شيراز 

فوت نمود. 
ــت كريم خان مجموعا بالغ بر  مدت كر و فر و حكوم

سى سال و هشت ماه بود.
پادشاهى لطفعلى خان و پايان سلسله زنديه

ــدان زند و  ــاه خان ــه آخرين پادش لطفعلى خان ك
ــرادرى كريم خان  ــواده ب ــر جعفر خان يعنى ن پس
ــا وجود كمى  ــاهى كرد ب ــت درمدتى كه پادش اس
ــود  ــد و از خ ــل آم ــم ناي ــات مه ــه فتوح ــن، ب س
ــيار بروز داد و تا زنده  رشادت ها و شجاعت هاى بس
بود،آقا محمدخان قاجار از دست او بر جان و دولت 
ــت، اما بدبختانه لطفعلى خان خود اطمينانى نداش

ــت و  ــى از سياس ــى تجربگ ــى و ب ــت جوان  به عل
ــت  ــود و تدبير ملك رانى نداش ــدارى خالى ب مردم
ــان  ــرور و جهل به نصيحت خيرانديش و به علت غ
ــت كه  ــى داد و همين معايب نگذاش ــرا نم گوش ف
ــردارد. به زودى ــود نتيجه ثابتى ب او از فتوحات خ

ــل او انقراض  ــا قت ــت زنديه ب ــد و دول ــا درآم  از پ
يافت.

بيوگرافى

ــوريه در سال 1930م در شهر الذقيه  ژنرال حافظ اسد رييس جمهور پيشين س
ــطه وارد دانشكده افسري  ــوريه به دنيا آمد. وي پس از طي تحصيالت متوس س
ــال 1964م به عنوان خلبان برجسته، مدال  نيروي هوايى سوريه گرديد و در س
لياقت گرفت. اسد از سال 1966م وزارت دفاع و فرماندهي نيروي هوايى سوريه 
را برعهده گرفت. وي در 13 نوامبر 1970م طي يك كودتا عليه رژيم غيرنظامي 
حاكم، نخست وزير سوريه شد و از مارس 1971م با انتخاب شدن به عنوان رييس 

جمهور اين كشور موضع سياسي خود را در سوريه مستحكم تر كرد. 
ــوريه  ــد يك ماه بعد از آن، يعني در آوريل 1971م به دبيركلي حزب بعث س اس
انتخاب شد و پس از جنگ اكتبر 1973م، عنوان فرماندهي كل قوا را نيز به خود 
اختصاص داد. حافظ اسد در سال 1976م، به دنبال دعوت اتحاديه عرب، دستور 
اعزام نيروي نظامي 30 هزار نفري حافظ صلح عرب به لبنان را براي فرونشاندن 

جنگ هاي داخلي اين كشور صادر كرد. 
وي در سال بعد عليه پيمان كمپ ديويد موضع گرفت و روابطش را با قاهره قطع 
نمود. متعاقب آن، جبهه پايداري عرب را با شركت چند كشور ديگر به وجود آورد. 
حافظ اسد در سال 1978م به عنوان اولين رييس جمهور پس از استقالل سوريه 
ــاند و مجددا به رياست  ــاله حكومت خود را به پايان برس توانست دوره هفت س
جمهوري اين كشور انتخاب شود. او در سال 1978م موفق شد اعضاي يك شبكه 
براندازي و كودتا را در شهر حلب سوريه شناسايى و دستگير كند و دستور اعدام 

تمام آنان را صادر كرد. 
با آغاز جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه جمهوري اسالمي ايران، حافظ اسد 

حمله عراق به ايران را محكوم نمود و روابط سياسي خود را با بغداد قطع كرد. 
ــدن لوله نفت صادراتي عراق را  وي هم چنين در سال 1981م، دستور بسته ش
ــد با وجود آن كه به دليل مواضع سياسي  در خاك سوريه صادر نمود.  حافظ اس
ــت، اما توانست  ــايگانش در خاورميانه روابط صميمي نداش خود، اغلب با همس
ــوريه را در دو دهه آخر قرن بيستم حفظ كند.  وي در  ثبات سياسي و آرامش س
ــويق بخش خصوصي، از  امور اقتصادي معتقد به اقتصاد مختلط بود و ضمن تش
سرمايه گذاي خارجي نيز حمايت مي كرد. از سوي ديگر در زمان حافظ اسد روابط 
تجاري سوريه با شوروي و بلوك شرق در حالي اوج مي گرفت كه روابط اقتصادي با 
كشورهاي اروپاي غربي نيز جايگاه مهمي در اقتصاد اين كشور عربي داشت.  حافظ 
اسد سرانجام پس از سي سال زمامداري، در دهم ژوئن سال 2000م در 70 سالگي 
درگذشت و پس از وي، پسرش بشار اسد به رياست جمهوري سوريه انتخاب شد.

روز پنجم ژوئن 1967م، نيروي هوايى رژيم صهيونيستي در يك عمليات 
غافل گيرانه، با عبور از مرزهاي سه كشور مصر، سوريه و اردن، به مدت دو 
ــورها را به شدت مورد حمله قرار داده و به  ساعت، نيروهاي هوايى اين كش
ــغال گر قدس و كشورهاي عربي  اين ترتيب سومين جنگ بزرگ رژيم اش

آغاز شد. 
پس از اين تجاوز، نيروي زميني اسرائيل با بهره گيري از سالح هاي پيشرفته 
و حمايت هاي انگليس و آمريكا، در مدت شش روز، ارتش هاي مصر، سوريه 

و اردن را شكست داد. 
جنگ ژوئن 1967 اعراب و اسرائيل را مي توان يكي از سريع ترين جنگ هاي 
تاريخ به شمار آورد؛ زيرا رژيم صهيونيستي در اين تجاوز، چهار برابر تمام 
ــر صحراي سينا و  ــغالي تحت كنترل خود، شامل سراس سرزمين هاي اش
ــوئز در مصر و بلندي هاي جوالن در  ــرقي كانال س هم چنين كناره هاي ش
ــغال كرد و پس از جدا كردن غرب رود اردن از كشور اردن و  ــوريه را اش س

اشغال كامل بيت المقدس، آتش بس را پذيرفت. 
ــكاري نزديك  ــا هم ــش روزه، ب ــراب در جنگ ش ــنگين اع ــت س شكس
ــازمان جاسوسي اسرائيل،  ــي آمريكا و انگليس با س سرويس هاي جاسوس

موساد، ممكن شد. 
قبل از شروع اين جنگ، جمال عبدالناصر، رييس جمهور وقت مصر با بستن 
ــرائيلي و نيز انعقاد پيمان اتحاد نظامي با  خليج عقبه روي كشتي هاي اس

سوريه و اردن، بهانه الزم را براي شروع جنگ به دست اسرائيلي ها داد. 
وي همچنين از نيروهاي ناظر سازمان ملل كه پس از جنگ سوئز در سال 
1956م، بين نيروهاي مصري و اسرائيلي در صحراي سينا حائل شده بودند 

درخواست كرد كه از اين منطقه خارج شوند. 
ــتي، اين اقدامات را به عنوان تدارك آغاز  ــران رژيم صهيونيس از اين رو، س
ــرائيل تعبير نمودند. جنگ شش روزه در نهايت، در دهم  حمله اي عليه اس
ژوئن آن سال پايان يافت و عواقب ناگوار آن براي اعراب، به موقعيت داخلي 
و خارجي جمال عبدالناصر به عنوان پرچمدار مبارزه با رژيم صهيونيستي، 
ــال  ــاخت و ناصر با اين كه تا زمان مرگ خود در س ــديدي وارد س لطمه ش
ــت جمهوري مصر باقي ماند، ديگر موقعيت و اعتبار  1970م در مقام رياس

گذشته خود را باز نيافت.

ــال 1301 ش در مشهد  ــعيدي خراساني، در س آيت اهللا سيدمحمدرضا س
مقدس ديده به جهان گشود.

ــطوح متوسطه به قم  ــان پس از خواندن دروس جديد و مقدمات و س  ايش
عزيمت نمود و ازمحضر آيت اهللا سيد حسين بروجردي و ديگر آيات عظام به 

ويژه امام خميني(ره) بهره مند شد. 
ــاهي، به مبارزات سياسي روي آورد  شهيد سعيدي در دوران سياه ستم ش

و با ايستادگي وصف ناپذيري عليه استبداد رژيم شاهنشاهي قد علم كرد. 
ــعيدي همچنين در تهران با تأسيس حوزه علميه، تشكيل كالس  شهيد س
ــيس كتابخانه،  ــكيالت امر به معروف و نهي از منكر و تأس براي بانوان، تش
فعاليت مي نمود، اما آن چيزي كه بيش از هر فعاليت ديگري بعدها به ثمر 
نشست، دميدن روح حماسه فرياد در كالبد نوجوانان و جوانان بود.  ساواك 
ــتگير و به زندان انداخت.  ــده و او را دس چندين بار به منزل وي حمله ور ش
ــاهي كه از جانب اين عالم مجاهد  ــتم ش به دنبال فعاليت هاي ضد رژيم س
ــان را در يازدهم خرداد 1349ش بازداشت  صورت مي گرفت، ساواك ايش

و زنداني كرد. 
ــيدواالمقام را به شديدترين نحو شكنجه  مزدوران ساواك در زندان، اين س

كردند ولي ايشان با روحيه اي باال مقاومت مي نمود. 
آن شهيد بزرگوار درباره حضرت امام به شكنجه گران ساواك گفته بود: «به 
خدا سوگند اگر مرا بكشيد و خونم را بر زمين بريزيد در هر قطره خونم، نام 

مقدس خميني را خواهيد يافت.»
ــاواك كه از به زانو درآوردن اين اسوه پايداري نااميد شده بود،   سرانجام، س
ــاند و برگ ننگين  ــه مزورانه اي در زندان، ايشان را به شهادت رس طي نقش

ديگري بر جنايات رژيم پهلوي افزوده گشت. 
مزار اين شهيد بزرگوار در قبرستان وادي السالم قم مي باشد.

«حافظ اسد» 
رييس جمهور پيشين سوريه  آغاز تهاجم امپراتوري روم به دولت 

ايران و پايان صلح پنجاه ساله 

دولت هاي ايران و روم از ديرباز بر سر مسائل گوناگون مرزي، فرهنگي و مذهبي 
با يك ديگر به نزاع برمي خاستند و پس از هر مصالحه، باز هم جنگي ديگر به راه 
ــال پس از صلح ميان دو امپراتوري بزرگ ايران و روم در  مي انداختند. پنجاه س
دهه 60م، به دستور تراژان، امپراتور روم، حمله ارتش اين سرزمين به ارمنستان 
واقع در شمال غربي ايران آن روز آغاز شد و بدين ترتيب از دهم ژوئن سال 110م 
ــيد. بهانه اين حمله ظاهرا بر  دوران صلح پنجاه ساله ميان دو طرف به پايان رس
ــاه وقت سلسله اشكانيان  ــر انتخاب فرمانرواي ارمنستان بود كه خسرو پادش س
معروف به اشك بيست و چهارم، بدون جلب رضايت دولت روم يكي از شاهزادگان 
ــكاني را به حكومت آنجا تعيين كرد. در اين ميان، هرچند كه پادشاه اشكاني  اش
هدايا و سفرايى را نزد امپراتور وقت روم معروف به تراژان فرستاد كه از وقوع جنگ 
خودداري كند، اما امپراتور روم ضمن رد هدايا و پيشنهادات خسرو، اعالم كرد كه 
دوستي فرمانروايان از كردار معلوم مي شود نه از گفتار. با تهاجم لشكريان روم به 
ارمنستان، سپاه ايران پس از دو سال مقاومت، مجبور به عقب نشيني از ارمنستان 
ــر نزد امپراتور روم  ــتان به تصور اينكه اگ گرديد. در اين زمان، فرمانرواي ارمنس
ــن رو، نامه هايى مبني بر  ــل وي صرف نظر خواهد كرد. از اي برود، او از خلع و قت
تسليم بي قيد و شرط براي تراژان فرستاد و خود نيز به اردوي امپراتور روم رفته، 
تاج خود را به وي اعطا نمود، اما امپراتور روم نه تنها تاج را برنگرداند، بلكه او را از 
خود راند و دستور قتل وي را صادر كرد. با اين حال، خسرو، پادشاه اشكاني ايران، 

با برانگيختن طرفداران ايران در ارمنستان، آن منطقه را به ايران ملحق كرد.

برگى از تاريخ

ارتحال عالم مجاهد و فقيه جليل
 آيت  اهللا «مجدالدين محالتي» 

آيت  اهللا شيخ مجدالدين محالتي، در سال 1305 ش در نجف اشرف به دنيا آمد. 
ــطوح  ــيراز رفت و پس از فراگيري ادبيات و س وي در كودكي به همراه پدر به ش
اوليه نزد والدش و همزمان، تحصيل علوم جديد و اخذ ليسانس در رشته حقوق، 
ــد. آيت اهللا محالتي در قم از محضر  ــال 1325 ش، وارد حوزه علميه قم ش درس
درس حضرات آيات: سيد حسين بروجردي، سيد محمد محقق داماد، محمد علي 
ــتفاده كرد و در شمار فضالي  اراكي، امام خميني(ره) و عالمه طباطبايي و... اس
مشهور حوزه درآمد. وي در سال 1337 ش به همراه عده اي از افاضل حوزه، مجله 
ديني مكتب اسالم را بنيان نهاد و مقاالتي در حقوق اسالمي و تطبيق آن با حقوق 
ملل، نگاشت. آيت اهللا محالتي در 35 سالگي به شيراز بازگشت و به تدريس، تعليم 
و تربيت جوانان، نقد مكاتب مادي و ترويج شعائر ديني و تأسيس موسسات خيريه 
ــالمي و قيام 15 خرداد، به همراه  همت گماشت. معظم له در جريان انقالب اس
پدرش دستگير و چند ماه زنداني شد. وي پس از آزادي در كنار پدرش رهبري 
ــت و در اين راستا در سال  ــتان فارس را بر عهده داش مبارزات مردم و علماي اس
ــهر، زاهدان و يزد به مدت 14 ماه در تبعيد به سر  1351 ش در شهرهاي ايرانش
برد. آيت اهللا محالتي بارها به كشورهاي اروپايي و آمريكا سفر كرد و با بيان شيوا و 
منطق زيبايش، مردم را با مباني اسالم آشنا ساخت و آثار خيري از خود به يادگار 
نهاد. سرانجام اين عالم مجاهد پس از 73 سال زندگي پربركت، در روز 22 خرداد 
1378 ش بدرود حيات گفت و پس از تشييعي باشكوه، در مدرسه ولي عصر(عج) 

كه از يادگارهاي وي در شيراز بود، به خاك سپرده شد.

پتر كبير امپراتور معروف روسيه در 9 ژوئن 1672م 
در مسكو به دنيا آمد.

ــام امور را به  ــوفي، زم  با مرگ پدر، خواهر پتر، س
ــراف و روحانيون  ــت گرفت، اما تعدادي از اش دس
ــالگي به  با وي مخالفت ورزيدند و پتر را در 12 س

تزاري روس برگزيدند. 
ــتقال  ــت مس ــود خواهرش نمي توانس ــا وج پتر ب
سلطنت كند. از آن طرف هنگامي كه سوفي، خواهر 
ــت يافت،  ــلطنت دس ــه مقام نيابت س پتر كبير ب
ــم از كاخ  ــم قدي ــر را برخالف رس ــود پت برادر خ
ــكو  ــتايى نزديك مس كرملين خارج كرد و به روس

فرستاد.
ــت زنداني  ــه در حقيق ــن ك ــراج وي از كرملي  اخ
ــكوه بود، در تربيت روحي و اخالقي پتر تأثير  باش
ــته خود با  ــت و پس از چندي با سپاه آراس گذاش
خواهر از در مخالفت درآمد و به آساني بر او دست 

يافت. 
ــرد  ــي ك ــه اي زندان ــر را در صومع ــپس خواه س
ــم  ــت. وي مصم ــلطنت نشس ــه س ــما ب و رس
ــي خود را به سوي تمدن  ــد، رعاياي نيمه وحش ش

ــم گرفت  ــد. بنابراين تصمي ــون كن ــرب رهنم غ
ــتان  ــوئد، لهس ــاي س ــه دولت ه ــواري را ك دي
و عثماني بين روسيه و غرب كشيده بودند، درهم 

شكند. 
ــوئد انجام  بدين منظور جنگ هايى با عثماني و س
ــت داد و قسمتي از آن كشورها  داد و آنان را شكس
ــياري از  ــود كرد. او بس ــه امپراتوري خ را ضميم
مهندسان، معماران، صاحب منصبان، دريانوردان 
و پزشكان هلندي و انگليسي را استخدام نمودو به 

روسيه فرستاد. 
ــي و اخالق  ــاع اجتماع ــير تغيير اوض وى در مس
ــريعي برداشت به  قديمي ملت روس، قدم هاي س
ــلطنت او، روسيه در رديف  طوري كه در اواخر س

ممالك بزرگ اروپا درآمد. 
ــلطنت خود  ــال س ــي س ــر در مدت س ــر كبي پت
ــدي به وجود  ــيه ارتش منضبط و نيرومن بر روس
ــوري  ــه امپرات ــود را ب ــف خ ــور ضعي آورد و كش
ــام  ــه ن ــوري ك ــه ط ــاخت ب ــدل س ــي مب بزرگ
ــور نهاده  ــلطنت او بر اين كش روسيه از دوران س

شد.

ــلطنت پتر كبير، شهرهاي بزرگي در   در دوران س
ــيه بنا گرديد كه پايتخت او، سن پترزبورگ،  روس

برجسته ترين نمونه آن به شمار مي رود. 
ــعه داد  ــيه را توس پتر كبير قلمرو امپراتوري روس
ــود آورد كه هنگام  و نيروي دريايى بزرگي به وج
ــدرت دريايى اروپايى  ــه بزرگ ترين ق مرگ پتر، ب

تبديل شده بود. 
اين امر زمينه تجاوزات متعددي به نواحي مختلف 
ــيه،  ــري روس ــم آورد و قدرت گي ــان را فراه جه
ــته  ــادالت قدرت جهان برجس نقش آن را در مع

ساخت. 
ــوب به  ــه از طريق جن ــت ك ــر آرزو داش پتر كبي
ــئله در زمان  آب هاي گرم و آزاد راه يابد و اين مس
ــاوزات پي درپي  ــد و تج ــال ش ــس از او نيز دنب پ
ــاي جنوب  ــه درياه ــتيابي ب ــراي دس روس ها ب
ــورت  ــدف ص ــن ه ــتاي همي ــران در راس ي ا

مي گرفت.
ــه 1725م در 53  ــرانجام در 8 فوري ــر كبير س  پت
ــت و پس از او، همسرش، كاترين  سالگي درگذش

به سلطنت رسيد.

عمليات فرمانده كل قوا در منطقه 
دارخوين در شرق رود كارون 

ــوا، خميني  عمليات فرمانده كل ق
ــي انجام گرفت كه  روح خدا در حال
ــي براي آن  ــم دقيق تا روز قبل، اس
ــده بود و هنگامي كه  ــخص نش مش
ــدر از فرماندهي  ــزل بني ص خبر ع
ــام  ــرت ام ــط حض ــوا توس كل ق
ــر گرديد، اين عمليات به نام  منتش

حضرت امام، نامگذاري شد. 
ــريع رزمندگان  به دليل واكنش س
ــالم در عمليات غير كالسيك و  اس
چريكي، مناطق مختلفي از جبهه ها 
براي اين منظور شناسايي و در نظر گرفته شدند.  تا اينكه اين عمليات در قسمت 
ــات فرمانده كل قوا،  ــرا درآمد. در عملي ــرق كارون در جنوب دارخوين به اج ش
خميني روح خدا، هماهنگي اصولي و كامل از ابتداي طرح ريزي تا پايان عمليات 

بين يگان سپاه پاسداران عمل كننده رعايت گرديد. 
ــمن را خنثي كرده و مزدوران بعثي را در 21 خرداد  رزمندگان اسالم پاتك دش
1360 به عقب راندند. در نهايت، رزمندگان اسالم پس از پيشروي و تصرف مواضع 
از پيش تعيين شده، به هدف نهايي عمليات كه عقب راندن نيروهاي دشمن به 

غرب كارون بود دست يافتند.

آشنايى با سلسله زنديان

«پتر كبير» 
نامورترين امپراتور روسيه 



اخباراخبار

معاون مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره به 
افزایش باغ های ش��هر اصفهان، گفت: در آینده ای نزدیک »باغ پرواز« با 

جذابیت های خاص برای جوانان احداث خواهد شد.
علیرضا برهانی پور تصریح کرد: ش��هرداری اصفه��ان در حرکتی نمادین 
تعدادی باغ تفرجی به عنوان مجموعه های گردش��گری تعریف کرده تا با 
الهام گرفتن از فرهنگ اصفهان از این ظرفیت ها استفاده کند. وی افزود: در 
این راستا باغ پرواز ویژه جوانان اصفهانی با جذابیت خاصی احداث می شود.

معاون مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به توس��عه زیرس��اخت های گردش��گری گفت: توس��عه زیرساخت های 
گردش��گری همواره مورد تأکید مدیریت ش��هری اصفهان است و در این 
  VIP راس��تا از هیچ تالشی فروگذار نیس��ت. وی از اس��تقرار تاکسی های
لوکس متحدالشکل با برند خاص برای استقبال از گردشگران و مسافران در 
فرودگاه شهید بهشتی اصفهان خبر داد و ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از 
شاخصه های شهر گردشگر پذیر حمل و نقل و دسترسی آسان گردشگران 
به بخش های درون و برون شهری است ، این تاکسی ها با امکانات مناسب 
در فرودگاه مس��تقر می ش��وند. برهانی پور تأکید کرد: البته بهینه سازی 

ناوگان قبلی تاکسی های فرودگاه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنش��ان کرد: تا 2 س��ال آینده با حرکت های ارزشمند مدیریت 
شهری اصفهان، جایگاه اصفهان در کشور و در سطح بین الملل شاخص تر 

از وضع موجود خواهد شد.

مدیرعامل سازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: در م��اه مبارک رمضان به منظور خدمات رس��انی به 
ش��هروندان فعالیت بازارهای روز کوثر به صورت یکس��ره از 8 صبح 

الی 22شب است.
اصغر کشاورز راد با اشاره به تشدید نظارت ها در ماه مبارک رمضان 
افزود: به منظور بررس��ی حس��ن اجرای فعالیت کلیه بازارهای روز 
عالوه بر حضور مستمر مسئوالن مربوطه، بازرسان سیار نیز به صورت 
محسوس و نامحسوس برروند رعایت و اجرای برنامه ها نظارت داشته 
و در صورت وجود یا مش��اهده تخلف براساس آیین نامه انضباطی با 
متخلفان برخورد می کنند. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان از آغاز فروش ویژه اجناس بازارهای 
روز کوثر در ماه رمضان خبر داد و گفت: به مناسبت این ماه پر برکت 
تا 21 خرداد ماه عالوه بر تخفیف های روزان��ه، طرح فروش ویژه در 

بازارهای روز کوثر اجرا شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از اجرای طرح تشدید 
نظارت و کنترل واحدهای صنفی فروش پوشاک، تریکو و خرازی به منظور 
جلوگیری از ف��روش و عرضه لباس ه��ای غیرمتع��ارف و دارای عالئم و 

نشان های غربی خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اخالقی 
و اجتماعی و جلوگیری از فروش و توزیع لباس های غیرمتعارف و دارای 
نشان ها و عالئم فرهنگ غربی طرح تش��دید نظارت و کنترل واحدهای 
صنفی فروش پوش��اک، تریکو و خرازی توس��ط مأمورین اداره نظارت بر 
اماکن عمومی این فرماندهی در ش��هر اصفهان اجرا ش��د. وی افزود: در 
همین راستا مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان در اجرای 
این طرح از 723 واحد صنفی بازدید کردند که درنتیجه برای 160 واحد 
صنفی اخطاریه پلمپ صادر و از 130 واحد دیگر تعهد کتبی گرفته گردید.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعالم اینکه این گونه 
طرح ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، در ماه های آینده نیز ادامه دارد 
از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را 

به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطالع دهند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی در 
اس��تان اصفهان در خصوص ارایه خدمات به مددجویان مش��کل خاصی 
 ندارد، اظهار داشت: از این رو مراکز بهزیس��تی در مواقع بحرانی ظرفیت

 1۵ درصدی برای پذیرش مددجویان دارند.
سعید صادقی تنها مشکل سازمان بهزیستی در استان اصفهان را نگهداری 
بیماران اعصاب و روان عنوان کرد و ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که 
با توجه به افزایش مشکالت و چالش های اجتماعی در حوزه سالمت روان 
افراد جامعه دچار مشکل شده ایم و از این رو تعداد بیماران اعصاب و روان 

نیز در استان اصفهان در حال افزایش است.
مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان در ادامه با اش��اره به اینکه در استان 
اصفهان ب��ا کمبود فضای نگهداری ب��رای ۹ هزار بیم��ار مزمن اعصاب و 
روان روبه رو هستیم، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که این آمار رو 
به افزایش است و از این رو مس��ئوالن و به ویژه خیران باید در این زمینه 
توجه بیشتری داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به اینکه خوشبختانه در 
استان اصفهان تلطیف فضای اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، 
اضافه کرد: از این رو ضروری اس��ت که برای کاهش آسیب های ناشی از 
عدم ساماندهی بیماران اعصاب و روان خیران نسبت به راه اندازی مرکزی 

برای این افراد اقدامات الزم را انجام دهند.

معاون مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری:

»باغ پرواز« ویژه جوانان اصفهانی 
احداث می شود

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری:

 ساعات کاری بازارهای کوثر 
در ماه رمضان یکسره است

معاون فرماندهی انتظامی استان خبر داد؛

اجرای طرح تشدید نظارت بر 
واحدهای فروش پوشاک در اصفهان

مدیرکل بهزیستی استان:

فضایی برای نگهداری ۹ هزار بیمار 
مزمن اعصاب و روان نداریم

در جلس��ه ای با حضور معاون زراعت و باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی و اس��تاندار اصفهان برنامه ممنوعیت 

کشت برنج در این استان به تصویب رسید.
رس��ول زرگرپور در جلسه جایگزین کش��ت برنج در 
اس��تان اصفهان که با حضور معاون زراعت و باغبانی 
وزارت جهاد کشاورزی برگزار ش��د، اظهار داشت: در 
اس��تان اصفهان به دلیل مش��کالتی که در خصوص 
حوضه آبریز زاینده رود وجود دارد، تغییر الگوی کشت 

از موضوعات بسیار مهم در بخش کشاورزی است.
وی با بیان اینکه در داخل این الگو، کش��ت برنج باعث 
رنجش شده اس��ت، گفت: کش��ت برنج همواره مورد 
انتقاد قرار گرفته و باید در این خصوص تصمیم جدی 

گرفته شود.
 اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: س��طح کشت برنج در 
سه س��اله اخیر به یک پنجم قبل رس��یده ولی همین 
مقدار نیز ب��ا توجه به تبعات اجتماع��ی آن قابل تأمل 

است.
زرگرپور اضافه ک��رد: البته اختالف مص��رف آب بین 
کشت جایگزین با کشت برنج عدد بزرگی در سرتاسر 
استان اصفهان نخواهد بود و در سرتاسر استان حداکثر 
20 میلیون مترمکعب اس��ت و با حذف کش��ت برنج 
مشکل بی آبی حل نخواهد شد زیرا حق  آبه کشاورزان 

به قوت خود باقی است.
وی افزود: طرح س��ه س��اله تغیی�ر الگ�وی کش���ت 
توسط جهاد کش��اورزی اس��ت�ان ارایه ش���ده ول�ی 
بای�د مشخص ش��ود که هرک�دام از دس��تگاه ها چ�ه 

تصمیماتی باید بگیرند.
اس��تاندار اصفه��ان تاکی��د ک��رد: جهاد کش��اورزی 
استان، شورای راهبردی کش��ت جایگزین را با حضور 
 مدیران مرتبط و فرمانداران س��ه شهرستان مربوطه

 تشکیل دهد و اقدامات الزم معمول شود.
زرگرپور گفت: با توجه به کمبود شدید آب در حوضه 
زاینده رود باید تحویل آب قط��ره قطره صورت پذیرد 
زیرا با شیوه های به کار رفته در دهه های قبل به صورت 

جدی با مشکل مواجه می شویم.
وی در پای��ان تاکی��د کرد: بای��د به مس��ائل فرهنگی 
اجتماعی این موضوع نیز توجه شود و در واقع یک طرح 

فراگیر در این زمینه پیش بینی و تدوین شود.
کشت برنج در استان اصفهان در مناطقی است 

که طبق طومار شیخ بهایی، حق آبه دارند
مدیر کل جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان نیز در این 
جلسه با بیان اینکه تغییر الگوی کشت در تمام مناطق 
 دنبال می ش��ود، اظهار داشت: در سه س��ال اخیر در

 20 هزار هکتار از اراضی تغییر الگوی کش��ت صورت 

گرفته و توس��عه کش��ت محصوالت با نی��از آبی کم و 
کاهش یا حذف تدریجی محصوالت با نیاز آبی زیاد را 
در دستور کار قرار داده و کشت برنج از 1۹ هزار هکتار 

به 4 هزار هکتار رسیده است.
وی با بیان اینک��ه برای مباحث آموزش��ی و ترویجی، 
مزارع الگویی و مزارع تحقیقاتی، جایگزینی با س��ایر 
محصوالت و پش��تیبانی در این طرح دیده شده است، 
اظه��ار داش��ت: تدوین قوانی��ن الزم در س��طح ملی، 
تشکیل ستاد راهبردی و تخصیص به موقع اعتبارات، 
هماهنگی و ایجاد صنایع باالدس��تی، نظارت و تأمین 
به موقع نهاده های الزم و نصب کنتور حجمی و اعطای 
 تس��هیالت تش��ویقی از جمله الزامات اج��رای طرح 
است.مس��عود میرمحمدصادق��ی، مدیرعام��ل آب 
منطقه ای استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: 
استان اصفهان در طول ده سال گذشته در کشت برنج 
در رده هفتم با اختالف بسیار زیاد با رده های قبلی قرار 

گرفته و این هیاهوی ایجاد شده واقعا درست نیست.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: بیش��ترین کشت برنج 
 در استان اصفهان در مناطقی اس��ت که طبق طومار 
شیخ بهایی، حق آبه دارند و در هر صورت باید به آن ها 

آب اختصاص یابد.
مدیرعام��ل آب منطقه ای اس��تان اصفه��ان افزود: با 
تبادل موافقت نامه بین کشاورزان شرق و غرب تعداد 
زیادی از کش��اورزان غرب، غله کار ش��ده اند و تغییر 
الگوی کش��ت و تغییر کاربری زمین ه��ا و جایگزینی 
 صنایع وابس��ته و جنبی و ... از جمل��ه اقدامات انجام 

شده است.
کش�ت محدود برنج در اصفه�ان غیرمنصفانه 

بزرگ نمایی شده است
 عباس کش��اورز، مع��اون زراع��ت و باغبان��ی وزارت 
 جهاد کش��اورزی نی��ز در این جلس��ه اظهار داش��ت: 
کمبود آب در سراس��ر کش��ور مشهود اس��ت در هیچ 
 کج��ای دنی��ا، برن��ج در مناطقی ب��ا ب��ارش کمتر از

 800 میلی متر کشت نمی شود.
 وی افزود: پیرو اب��الغ صورت گرفته کش��ت برنج در 
سراسر کش��ور به جز اس��تان های گیالن و مازندران 
ممنوع است و این موضوع حتی به بیمه های کشاورزی 

نیز اعالم شده است.
معاون زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه در برنامه ششم پیش بینی ابزارهای قانونی برای 
مقابله انجام شده است، گفت: در هیچ جای ایران به جز 
دو مورد اعالم ش��ده حمایتی صورت نخواهد گرفت و 
باید کمک کنیم و کشاورزان را قانع کنیم که به کشت 
جایگزین روی آورند.کشاورز در خصوص کشت برنج 
در اصفهان گفت: من نیز قبول دارم که کشت محدود 
برنج در اصفهان غیرمنصفانه بزرگ نمایی شده است و 
واقعیت موجود آن گونه که تبلیغ می شود نیست ولی 

باید کشت جایگزین با قوت پیگیری شود.
عباس کش��اورز با اش��اره به نرم افزار طراحی شده در 
وزارت کش��اورزی گف��ت: الگوی کش��ت اصفهان نیز 
می تواند در این نرم افزار نهادینه و در چند جلسه ارایه 
شود.معاون زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه طی دو سال گذش��ته سطح کشت برنج به 
جز در استان های گیالن و مازندران، 120 هزار هکتار 
کاهش یافته است، گفت: اینجانب تضمین می دهم که 

بحث بذر مورد نیاز کشت جایگزین تأمین شود.
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مدیر دارالقرآن بسیج سپاه صاحب الزمان )عج(خبر داد؛

شرکت ۱۳ هزار اصفهانی
در طرح حفظ سوره های مسبحات

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

 هنوز سیاست مناسبی در زمینه مسکن 
از سوی دولت ارایه نشده است

مدیر خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان:

میدان نقش جهان باید محل عرضه
فاخرترین صنایع دستی باشد

مدیر دارالقرآن بسیج سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان با اش��اره به برپایی 313 محفل 
انس با قرآن کریم توس��ط پایگاه های مقاومت 
بسیج در سراسر استان گفت: 13 هزار بسیجی 
خواه��ر و ب��رادر در ط��رح حفظ س��وره های 

مسبحات شرکت می کنند.
عظیم هاشم زاده با اشاره به برگزاری طرح های 
قرآنی با محوریت پایگاه های مقاومت بس��یج 
مس��اجد در ماه مبارک رمضان اظهار داش��ت: 
طرح برگزاری محفل انس با قرآن کریم توسط 
پایگاه های مقاومت بس��یج مس��اجد و محالت 
برگزار می ش��ود که برای نمونه در شهرس��تان 
برخوار از دهم تا پانزدهم ماه مبارک، ۵ محفل 

انس با قرآن برگزار می شود.
وی افزود: در نظر داریم در ماه مبارک رمضان 
13 ه��زار و 600 نف��ر از اقش��ار مختلف مردم 
توسط رده های مختلف بسیج در طرح آموزش 
روخوانی قرآن کریم شرکت کنند تا انس مردم 
با تالوت قرآن بی��ش از گذش��ته افزایش یابد 
و زمینه ارتب��اط مردم با مفاهیم قرآنی ش��کل 
گیرد.   مدیر دارالقرآن بس��یج استان اصفهان 

با اشاره به ش��رکت 7 هزار و 600 نفر در طرح 
 آموزش صحیح خوانی و روان خوانی قرآن کریم

تصریح کرد: سال گذشته طرح 144۹ در سراسر 
کش��ور برگزار ش��د که بسیج اس��تان اصفهان 
به عنوان یک��ی از مجری��ان ط��رح آن را اجرا 
 کرد، اما تا این لحظه طرح جدید ابالغ نش��ده، 
به همین دلیل دارالقرآن بس��یج کش��ور طرح 
حفظ س��وره های »مس��بحات« را ابالغ کرده 

است.
وی با اشاره به ش��رکت 13 هزار نفر از برادران و 
خواهر بسیجی در طرح جامع حفظ سوره های 
مسبحات ادامه داد: ش��رکت کنندگان در این 
طرح، به حفظ سوره هایی که با واژه »َسَبَّح« آغاز 
می شود، می پردازند و با مفاهیم این سوره آشنا 
می  شوند، این طرح جامع از س��وی دارالقرآن 
بسیج کشور ابالغ ش��ده و تا پس از ماه مبارک 

رمضان ادامه دارد. 
هاش��م زاده گفت: جلس��ات جزء خوانی قرآن 
کریم همزمان ب��ا ماه مبارک رمض��ان همانند 
سال های گذشته با محوریت رده های مختلف 

بسیج در مساجد برگزار می شود.

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: 
 در گذش��ته ش��اهد ارائه مدل هایی از س��وی 
دولت ها در بخش مس��کن بودیم که این خود 
عالوه بر صاحب خانه ش��دن افراد بس��یار، به 

توسعه اشتغال نیز کمک می کرد.
 عبد الرسول جان نثاری با اعالم اینکه مسکن 
به دو دس��ته مس��کن شهری و مس��کن های 
خارج ش��هر ی��ا پروژه ای تقس��یم می ش��ود 
اظهار کرد: دولت های گذش��ته ب��ا ارائه طرح 
های تهی��ه مس��کن مانند »مس��کن مهر« یا 
»مسکن استیجاری به شرط تملک« اقدامات 
 مناسبی را در تهیه و توسعه مسکن انجام داده 

بود.
وی اضافه کرد: اما بعد از گذشت چند سال از 
عمر دولت فعلی، هنوز سیاس��ت مناسبی در 
این زمینه رخ نداده، البته ارائه وام هایی در این 
زمینه صورت گرفته است که ارقام این وام ها با 

قیمت مسکن همخوانی ندارد.
عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان 
اینکه، باید سرمایه های س��رگردان را به این 
بخش وارد کرد، گفت: جذابیت سرمایه گذاری 

در ح��وزه های دیگر بس��یار بیش��تر از بخش 
مس��کن اس��ت، به عنوان مثال بانک ها برای 
سرمایه گذاران جذابیت بیش��تری نسبت به 

سایر بخش ها دارد. 
وی ابراز کرد: موضوع رکود بازار مسکن دارای 
ابعاد گوناگونی اس��ت ک��ه یک��ی از ابعاد آن، 
وجود ارتباط  سازمان های مختلف با مسکن 

می باشد.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره 
به اینکه، بیش از 100 ش��غل با بخش مسکن 
مرتبط هس��تند، افزود: رونق مس��کن ایجاد 

اشتغال جوانان را به دنبال دارد.
جان نثاری با اشاره به اینکه به ابعاد گوناگون 
رونق بازار مس��کن باید به صورت مش��خص 
رس��یدگی و نقش ه��ر ارگانی معین ش��ود، 
گفت: در این موضوع، مش��ارکت س��ازمان ها 
با هم یکسان نیس��ت، وزارت راه و شهرسازی، 
ش��هرداری، نظام مهندسی، بیمه ساختمان و 
وزارت دارایی هر کدام به نوعی با مسکن ارتباط 
دارند که باید نقش آنان در رکود بازار مسکن 

مشخص شود. 

مدیر خالقیت و نوآوری ش��هرداری اصفهان ضمن 
اش��اره به این که اصفهان به شبکه شهرهای خالق 
جهان در زمینه صنایع دستی پیوسته است، گفت: 
متولی ش��هر خالق در اصفهان، مرک��ز خالقیت و 
نوآوری شهرداری اصفهان اس��ت که برای توسعه 

صنایع در شهر خالق برنامه های متعددی دارد.
محمدعلی ایزدخواستی افزود: برنامه های متعدد 
و مختلفی با تمرکز بر اصفهان به عنوان شهر خالق 
 جهان برگزار ش��ده ک��ه از آن جمله م��ی توان به

 برنامه های ترویجی شامل تبلیغات در حوزه صنایع 
دستی، آیین های سپاسگزاری در شهر خالق، چاپ 
کتاب و بروش��ور، برپایی کارگاه ه��ای زنده صنایع 
دستی در محیط های ش��هری، تولید فیلم کوتاه و 
تیزر در زمینه صنایع دستی استان و ... اشاره نمود.

وی تصریح کرد: جایگاه اصفهان در یونسکو، منوط 
به جایگاه صنایع دستی است و جز با ترویج و توسعه 
و فراگیری محقق نمی گردد و باید ترویج و معرفی 

صنایع دستی را به صورت جدی دنبال نماییم.
مدی��ر خالقیت و ن��وآوری ش��هرداری اصفهان در 
پاس��خ به این که آی��ا در بازارهای رس��می صنایع 
دس��تی مانند میدان نقش جهان وضعیت مطلوبی 

وجود دارد، گفت: در میدان نقش جهان چند ایراد 
 اساسی دیده می شود، اول این که وضعیت بصری 
فروشگاه ها نیاز به س��اماندهی گسترده دارد و این 
در حالی اس��ت که حدود 30 یا حتی 20 سال قبل 
فروشگاه ها تفیکی تر و خط کش��ی تر بودند، دوم 
این که صنایع هنری چینی، هندی و پاکس��تانی و 
مانند اینها به ویژه در محل های ورود گردشگران در 
میدان نقش جهان به وفور دیده می شود. نکته دیگر 
این است که بازار باید به صورت تخصصی ساماندهی 
شود؛ یعنی بازار میناکارها، قلمزن ها و سایر رشته 
های موجود در میدان پخش نباشد تا از ابهت میدان 
کاسته نشود. ایزدخواستی ادامه داد: مورد بعدی که 
س��بب وضعیت نامطلوب میدان نقش جهان شده، 
این اس��ت که عرضه آثار به ش��دت بازاری و تنزل 
یافته در میدان نقش جهان زیاد ش��ده است و این 
درحالی است که در مکانی مانند میدان نقش جهان 
 باید فاخرترین و بهترین آثار عرضه ش��ود. مس��ئله

 دیگ��ر این اس��ت ک��ه پایگاه ه��ای رس��می برای 
معرفی صنایع دستی اس��تان وجود ندارد که الزم 
اس��ت متولیان امر به این موضوع به صورت جدی 

بپردازند.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران اس��تان اصفهان گفت: مسابقات 
»قرآن در خانه« به مناسبت ماه مبارک رمضان با 
ثبت نام خانواده های شاهد و ایثارگر در اصفهان 

برگزار خواهد شد.
سیدعلی قریشی اظهار کرد: با توجه به اینکه ماه 
رمضان ماه تزکیه نفس و ماه عروج است، بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با مشارکت خانواده های 
شاهد و ایثارگر به منظور نشر و گسترش فرهنگ 
قرآنی برنامه های متعددی را در دستور کار قرار 

داده است.
وی در ادامه افزود: طرح ختم قرآن کریم با نیت 
سالمتی وجود حضرت ولی عصر)عج( و تعجیل 
در فرج آن حضرت در کل شهرستان های استان 
اصفهان توسط موسسات و مراکز فرهنگی بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران با ثبت نام خانواده های 

شاهد و ایثارگر انجام خواهد شد.
معاون فرهنگ��ی و امور اجتماعی بنیاد ش��هید 
و امور ایثارگران اس��تان اصفهان گفت: از دیگر 

برنامه های بنیاد ش��هید در ماه مبارک رمضان 
مس��ابقات »ق��رآن در خانه« اس��ت ک��ه جزء 

دوازدهم قرآن کریم به اجرا گذاشته می شود.
وی خاطرنشان کرد: این مس��ابقات با توزیع 6 
هزار جزء ق��رآن در میان خانواده های ش��اهد و 
ایثارگر به صورت غیرحضوری برگزار می شود و 
همه اعضای خانواده ش��اهد و ایثارگر می توانند 
در این مسابقات ش��رکت کنند که در پایان ماه 
مب��ارک رمضان به نف��رات برتر این مس��ابقات 

هدایایی اهدا خواهد شد.
قریشی عنوان داشت: مسابقه »دعوت به نماز« 
نیز با بهره گیری از کتب اس��تاد محسن قرائتی 
و ب��ا رویکرد ش��یوه های دعوت به نم��از برگزار 
خواهد ش��د، کتاب های مربوط به این مسابقه 
در شهرس��تان های مختل��ف اس��تان اصفهان 
توزیع ش��ده و خانواده ها می توانن��د به صورت 

غیرحضوری در این مسابقات شرکت کنند.
وی با اشاره به دیگر برنامه های بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان در ماه مبارک رمضان 

اضافه کرد: برنامه »جزءخوانی قرآن کریم« نیز 
در ماه مبارک رمضان با حضور پرشور مردم هر 
ش��ب پیش از قرائت دعای ابوحم��زه ثمالی در 
دل خیمه حس��ینی گلستان ش��هدای اصفهان 
از ساعت 22 تا 1 بامداد به یاد شهدای گرانقدر 

برگزار می شود.

فرماندار اصفهان از تعیین دو پایگاه شهید بابایی 
و شهید وطن پور به عنوان محل هایی برای دفن 
پسماندهای ساختمانی بخش مرکزی اصفهان 

خبر داد.
فضل ا... کفی�ل در جلس��ه ک�ارگ�روه مدیریت 
پسماند شهرس��ت�ان اصفهان توج�ه ویژه به دو 
طرح جامع مدیریت پسماند و تشکی�ل شرکت 
تعاونی پسماند شرق شهرستان را حائ�ز اهمیت 
دانس��ت و تأکید ک��رد: این دو ط��رح مکم�ل 
یکدیگر بوده و به  منظ��ور اجرایی کردن آن ه�ا 
اقدامات و گام های مؤثری برداشته شده که باید 
با پیگی��ری مصوبات تا نیمه س��ال جاری کامال 

اجرایی شود.
وی در خص��وص مح��ل تخلی��ه نخاله ه��ای 
ساختمانی اظهار داشت: امروزه محل تخلیه این 
نخاله ها به یک آسیب و ناهنجاری تبدیل شده 
و الزم است با توجه به گستردگی شهرستان در 
بخش های شش گانه کمیته پسماند به ریاست 
بخشداران با حضور مدیران ادارات محیط زیست 

و منابع طبیعی و شهرداری های مستقر در بخش 
تشکیل و نسبت به تعریف و تعیین نقاطی برای 
تخلیه نخاله در سطح بخش ها اقدام و نتیجه در 
جلسه آینده کارگروه پسماند شهرستان بررسی 

و تصمیم گیری شود.
فرماندار اصفه��ان افزود: تخلیه پس��مانده�ای 
ساختمانی از مبدأ تا مقصد بای�د مدیریت ش�ده 
و به منظور رفع این ناهنج�اری، دس��تگاه ه�ای 
ذی مدخل خصوصا راه و شه�رس��ازی و مناب�ع 
طبیع��ی ب��ا هم��کاری دس��تگاه قض�ای���ی با 
متخلف�ان برخ��ورد قاطع قانونی ش��ود که این 
امر قطعا در جلوگیری از ادامه تخلفات بازدارنده 

خواهد بود.
کفی��ل در ارتباط ب��ا محل دفن پس��ماندهای 
روس��تایی نیز تصریح ک��رد: کمیته پس��ماند 
بخ��ش بای��د کمیت��ه ای پای��دار ب��وده و ب��ر 
مح��ل دف��ن پس��ماندهای روس��تاها نظارت 
کام��ل داش��ته باش��د و در ای��ن زمین��ه اداره 
محیط زیس��ت نیز بر اس��اس یک برنامه مدون 

در این رابط��ه بازدیده��ای الزم را انجام دهد.
وی با اش��اره به تعیین دو پایگاه ش��هید بابایی 
و ش��هید وطن پ��ور ب��ه عن��وان محل های��ی 
ب��رای دف��ن پس��ماندهای س��اختمانی بخش 
مرک��زی، خاطرنش��ان ک��رد: تخلیه پس��ماند 
 در نقاط��ی که ب��ر اث��ر برداش��ت های معادن

 حفره ه��ای بزرگی ایجاد ش��ده ی��ک فرصت 
 اس��ت که پ��س از تس��طیح، نهال کاری ش��ود

 و ای��ن دو پای��گاه بای��د هماهنگ��ی الزم را با 
دس��تگاه های تخصصی خصوصا محیط زیست 
و س��ازمان پسماند ش��هرداری داش��ته باشند 
که از تخلیه پس��ماندهای غیرمج��از و صنعتی 

جلوگیری شود.
فرماندار اصفه��ان در پایان با اش��اره به تخلیه 
پس��ماندها در کنار کانال های آب، زهکش ها و 
کنار رودخانه نیز گفت: ش��رکت آب منطقه ای 
باید ضمن جلوگیری از تخلیه نخاله در مجاورت 
کانال ه��ای آب رس��انی، برخ��ورد قانون��ی را با 

متخلفان داشته باشد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان خبرداد: 

برگزاری مسابقات »قرآن در خانه« به مناسبت ماه مبارک رمضان
فرماندار استان خبر  داد:

دفن پسماندهای ساختمانی در دو پایگاه نظامی اصفهان

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی تصویب شد؛ 

کشت برنج در اصفهان ممنوع
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نخستین سوغات ویسی به اصفهان رسید

دستور ویژه آجرلو برای حفظ عشوری

ذوب آهن اردوی برون مرزی ندارد

رونالدو پردرآمد ترین ورزشکار سال 2016

دروازه بان سابق تیم آتلتیکو مینیرو به تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
پیوست. وعده عبداهلل ویسی در مورد خرید یک گلر بزرگ خارجی محقق 
شد و گلر سابق آتلتیکو مینیرو و همبازی سابق رونالدینیو پس از توافقات 
الزم به جمع سپاهانی ها پیوس��ت.لیی اولیویرا که سابقه قهرمانی و نائب 
قهرمانی در سری A برزیل، قهرمانی در جام باشگاه های آمریکای جنوبی و 
حضور در جام باشگاه های جهان با آتلتیکو مینیرو را در کارنامه خود دارد با 
عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست.وی در 
دو فصل اخیر نیز در باشگاه آکادمیکا در لیگ برتر پرتغال عضویت داشت.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی برای ماندن هافبک این تیم در تبریز دستور ویژه 
داد. در حالی که هنوز تکلیف سینا عش��وری برای حضور قطعی در تراکتورسازی 
مشخص نشده است اما مدیرعامل این باشگاه دس��تور ویژه داده تا این هافبک در 
تبریز بماند.  با توجه به قرارداد عش��وری با ذوب آهن ب��رای ماندن این بازیکن در 
تراکتورسازی، مسئوالن باش��گاه تبریزی باید رضایت باش��گاه ذوب آهن را جلب 
 کنند. به همین خاطر آجرلو دستور داده  است تالش شود تا رضایت نامه عشوری با 

مبلغ پایین برای تراکتورسازی صادر شود.

یحیی گل محمدی بع��د از قهرمانی دوباره با ذوب آه��ن در رقابت های حذفی و 
رساندن این تیم به لیگ قهرمانان آس��یا برای یک فصل دیگر قراردادش را تمدید 

کرد تا همچنان سکان هدایت تیم دوم نصف جهان را در دست داشته باشد.
در ش��رایطی که گمانه زنی ها در خصوص ش��رایط ذوب آهن کمی باعث نگرانی 
طرفداران این تیم شده بود خبر می رسد برنامه های آماده سازی قهرمان حذفی 
 ایران به تایید هیئ��ت مدیره رس��یده و اگر اتف��اق خاصی رخ نده��د ذوبی ها از 
این هفته دور ج��دی تمرینات خود را آغاز می کنند . نکت��ه جالب در برنامه های 
تدوین شده از س��وی یحیی، عدم تمایل این مربی برای برگزاری اردو در خارج از 
کشور اس��ت تا جایی که گل محمدی ترجیح داده  شاگردانش را به جای ترکیه یا 

کشوردیگر در داخل ایران و در  یکی از نقاط خوش آب و هوا آماده کند.

 مجله فوربس  فهرس��تی از  پردرآمدترین ورزش��کاران جهان را  در س��ال ۲۰۱۶ 
 منتشر کرد که نام کریستیانو رونالدو در صدر این فهرست قرار دارد.  مجله فوربس

 اعالم کرد ؛ »کریستیانو رونالدو« فوق س��تاره رئال مادرید در سال ۲۰۱۶ و تا اول 
 ژوئن،  88 میلیون دالر درآمد داش��ته که  5۶ میلیون  دالرآن دستمزد او بوده  و

 3۲ میلیون دالر آن را  نیز از راه تبلیغات به دست آورده است .این برای نخستین 
بار از سال ۲۰۰۰ اس��ت که »فلوید می ویدر« بوکس��ور و یا »تایگر وودز «گلف باز 
آمریکایی در صدر این فهرس��ت قرار نگرفتند. در بین ۱۰ نفر اول فهرست مذکور 
بس��کتبال با س��ه بازیکن  بیش��ترین نماینده را دارد، این در حالی است که هیچ 

بازیکنی از بیسبال در میان این ۱۰ نفر وجود ندارد.

سیری در دنیای ورزش

وقتی ملوان نمک پرسپولیس
 را خورد و نمکدان شکست!

حدادی ازتیم ملی بسکتبال
 کنار گذاشته شد

 یک��ی از دلخوش��ی های ه��واداران پرس��پولیس این اس��ت ک��ه در ابتدای 
فص��ل جدید، دو بازیکن مهمش��ان در خط دفاعی بع��د از گذراندن خدمت 
س��ربازی از ملوان برمی گردند و به ترمیم پاش��نه آش��یل تی��م برانکو کمک 
می کنند. در این میان محمد حس��ین کنعانی زادگان مشکل خاصی ندارد اما 
ماجرای حس��ین ماهینی کمی پیچیده است. پیش تر در اردیبهشت ماه برگه 
پایان خدمت موقت این بازیکن صادر شد و حتی به رسانه ها هم راه پیدا کرد، 
اما پس از آن اعالم شد این برگه باطل شده است. دلیلش هم ظاهرا این بوده 
که ماهینی از امتیاز سه ماه کسری خدمت در پرونده اش استفاده کرده بود  و 
بعد از بررسی مجدد، مدارک مربوط به این کسری پذیرفته نشد. به این ترتیب 
ماهینی باید تا میانه های مرداد در عضویت باشگاه ملوان باقی بماند. نکته مهم 
اما این اس��ت که تا آن زمان، فصل جدید مسابقات لیگ یک آغاز نمی شود و 
ملوان در هیچ مس��ابقه ای نمی تواند از حضور این بازیکن استفاده کند. با این 
وجود مدیران باش��گاه شمالی اخیرا با صدور اطالعیه ای اعالم کرده اند با آغاز 
تمرینات ملوان، ماهینی هم باید در محل تمرین حاضر شود و به این ترتیب 
تا پایان خدمتش قادر به همراهی پرس��پولیس نخواهد بود! جالب اینجاست 
که وقتی برگه پایان خدمت موقت ماهینی صادر ش��د، باشگاه پرسپولیس به 
راحتی با ملوان همکاری کرد و با ارسال نامه ای به سازمان لیگ اجازه داد این 
بازیک��ن در دو بازی انتهایی فص��ل که برای انزلی چی ها حکم مرگ و زندگی 
را داش��ت، حاضر باش��د. حاال اما با ابطال آن برگه، ملوانی ها حاضر نیس��تند 
حتی جواز حضور ماهینی را  در تمرینات پرسپولیس  صادر کنند که در نوع 

خودش اتفاق بسیار عجیبی است! 

رقاب��ت ه��ای انتخابی المپی��ک از ۱4 تیرماه آغاز خواهد ش��د و تیم ملی 
بس��کتبال کش��ورمان در تورین ایتالیا باید به مصاف تیم های قدرتمندی 
همچ��ون مکزیک و یونان برود.دو تیم برتر این گروه به صورت ضربدری به 
مصاف دو تیم برتر گروه دوم که ایتالیا، کرواسی و تونس در آن جای دارند 
می روند و در نهایت تیم قهرمان از این شش تیم، جواز حضور در المپیک 
را می گیرد. حال در ش��رایطی که تیم ملی بسکتبال این روزها در فیلیپین 
به سر می برد و خود را برای این رقابت ها آماده می کند اسامی بازیکنان 
حاض��ر در این رقابت ها در حالی که ۲۶ روز ت��ا آغاز رقابت ها زمان باقی 

مانده روی سایت فیبا اعالم شده است.
 نکت��ه جالب اینجاس��ت که در اس��امی بازیکن��ان تیم ملی ای��ران نامی از 
 حام��د ح��دادی دیده نمی ش��ود، عجی��ب تر از آن این اس��ت که اس��م 

مهدی کامرانی به لیست اضافه شده است!
ح��ال باید دید دلیل اینکه حامد حدادی پ��س از صمد نیکخواه بهرامی از 
تیم ملی کنار گذاش��ته شده است چیس��ت؟ حامد تا به امروز در تمرینات 
 تیم ملی و رقابت های غرب آس��یا حاضر نش��ده اما وعده داده است که در 

رقابت های اطلس در چین به تیم ملی اضافه خواهد شد.
ب��ه احتم��ال زی��اد کادر فنی تیم ملی در پس��ت گارد راس هم احس��اس 
 ضع��ف کرده که ترجیح داده اند دوباره مه��دی کامرانی را به تیم اضافه و 

فرید اصالنی را کنار بگذارند.
آش��فتگی در تیم ملی بیش از همیش��ه دیده می ش��ود و معلوم نیست که 
تیم ملی بسکتبال در رقابت های انتخابی المپیک چگونه ظاهر خواهد شد.

 کنار گذاش��تن هش��ت بازیکن تیم فوتبال اس��تقالل که س��ه نفر آنها 
از باتجربه تری��ن بازیکن��ان آبی های ته��ران بودند ح��رف و حدیث در 
 مورد تاثیر یکی از بازیکنان ب��زرگ این تیم را بیش از گذش��ته پررنگ 

کرد.
 درد دل ه��ای یک��ی از بازیکن��ان کن��ار گذاش��ته اس��تقالل نش��ان
  می ده��د بازیکنی که ح��اال ج��زو باتجربه ه��ای این تیم به ش��ماره

 می رود توانس��ته اس��ت  تاثیرش را بر روی علیرضا منصوریان بگذارد 
 و طوری عمل کند که باتجربه های اس��تقالل از این تیم کنار گذاش��ته 

شوند.
یکی از بازیکنان کنار گذاش��ته شده از س��وی منصوریان که سال ها در 
این تیم بازی کرده اس��ت پرده از اتفاقاتی برمی دارد که نشان می دهد 
بازیکنی که حاال جزو بزرگان اس��تقالل اس��ت چند روز قبل از معرفی 
رسمی منصوریان به عنوان سرمربی آبی پوشان به منزل وی می رود و به 

او قول همکاری می دهد.
 آرش برهان��ی، حنیف عم��ران زاده، وحی��د طالب لو، مه��دی مومنی، 
می��الد فخرالدینی، ع��ادل ش��یحی، پروپئیچ و محمدرضا خرس��ندنیا 
بازیکنانی بودند که روز چهارش��نبه رسما از س��وی باشگاه استقالل در 
فهرست مازاد آبی پوشان قرار گرفتند و حاال باید به دنبال تیم جدیدی 

برای فصل آینده باشند.

اینکه کن��ار گذاش��تن بازیکنان م��ازاد حق هر س��رمربی اس��ت جای 
انتقاد ن��دارد اما اینک��ه برخی از ای��ن بازیکنان به واس��طه ایس��تادن 
 مقاب��ل ی��ک بازیکن خ��اص از تیم کنار گذاش��ته ش��وند ج��ای بحث

 دارد. 
یکی از بازیکنان کنار گذاشته ش��ده که می خواهد نامی از او برده نشود 
عنوان می کند ؛ از زمانی که مقابل برخی خواسته های یکی از بازیکنان 
بزرگ استقالل ایس��تاده اس��ت موقعیتش را در تیم از دست داده و در 

نهایت کنار گذاشته شده است.
 در بی��ن هش��ت بازیکن��ی ک��ه از اس��تقالل کنار گذاش��ته ش��ده اند 
وحید طالب لو حدود ۱۰ سال آبی پوش بوده، حنیف عمران زاده 8 سال 
پیراهن استقالل را برتن کرده و آرش برهانی هم حدود ۹ سال با پیراهن 
اس��تقالل بازی کرده  و یکی از بهترین گلزنان تاریخ این باشگاه نیز بوده 
است.در مورد کنار گذاشتن این س��ه بازیکن باتجربه گفته می شود که 
اختالف آنها با یکی از بازیکنان اس��تقالل باعث شد منصوریان آنها را در 
 فهرس��ت مازاد قرار دهد تا تیمش برای فصل آینده با مشکالت کمتری 

مواجه شود.
این در حالی اس��ت که یک��ی از همین بازیکن��ان عنوان م��ی کند که 
منصوریان خیلی زود امور تیم را در اختیار این بازیکن قرار داده و قطعا در 

طول فصل به خاطر دخالت های وی به مشکل خواهد خورد.

  ب��رای پانزدهمین دوره جام ملت ه��ای اروپا که اولین 
دوره ۲4 تیمی این رقابت هاس��ت می ت��وان چند تیم را 
به عن��وان مدعی قهرمانی معرفی کرد ک��ه البته درباره 
ش��انس تمامی آنها س��واالتی وجود دارد. این را هم باید 
به یاد داش��ت ک��ه تاریخچ��ه ادوار اخیر ای��ن رقابت ها 
می گوی��د؛ تیم های کوچک��ی مثل دانم��ارک )۱۹۹۲( 
و یون��ان )۲۰۰4( در نهای��ت به قهرمانانی شگفتی س��از 
تبدی��ل ش��ده اند. به همین دلیل امس��ال ه��م می توان 
 تیم��ی مثل اتری��ش  را که صع��ود تحس��ین برانگیزی 
داشته است  تیمی با پتانس��یل شگفتی آفرینی دانست، 
تیمی که بازیکنان الهام بخشی مانند داوید آالبا، هافبک 
مداف��ع بایرن مونی��خ و کریس��تین فوک��س، دفاع چپ 

لسترسیتی دارد.
 پیگی��ری نتای��ج بلژی��ک ه��م می توان��د جالب باش��د. 
نس��ل طالیی بازیکنان این تیم از نظر اس��تعداد چیزی 
ک��م ندارد اما این موضوع هم حقیق��ت دارد که آنها دو 
سال پیش در جام جهانی ۲۰۱4 برزیل با وجود رسیدن 
ب��ه مرحله یک چهارم نهایی هرگ��ز انتظارات را برآورده 
نکردن��د. خارج ش��دن کاپیت��ان باتجربه تیم وینس��نت 
کمپانی به دلیل مصدومیت هم می تواند ضربه ای بزرگ 
به ش��انس موفقیت تیم تحت هدای��ت مارک ویلموتس 

بزند.
 پرتغ��ال، یکی از تیم های��ی که در ج��ام جهانی ۲۰۱4

 ناامی��د کننده ظاهر ش��د، اکنون بازیکن��ان جوان و با 
استعداد بیش��تری در ترکیبش دارد که می توانند نقش 
حمایت کنند گان کریس��تیانو رونالدو را ایفا کنند که در 

این صورت شکست  دادنشان سخت خواهد شد.
ایتالی��ا هم مدت هاس��ت ک��ه آن قدرت همیش��گی را 

ن��دارد اما نقطه قوت��ش بهره مندی از یک خط 
دفاع هماهنگ اس��ت ک��ه تمامی اعضای 

آن را بازیکن��ان یوونتوس تش��کیل 
 داده ان��د و مرب��ی آنه��ا ه��م 

آنتونی��و کونت��ه ای اس��ت 
که س��ه س��ال یووه را 

هدایت ک��رده و به 
را  آنه��ا  خوب��ی 

می شناسد. 
 ایتالی���ا

ب�ا هم��ه 

ضعف های��ش و از دس��ت دادن دو مه��ره کلیدی مانند 
کلودی��و مارکیزی��و و مارکو ورواتی و ب��دون فرمانده ای 
باتجربه مانن��د آندره آ پیرلو، مثل چهار س��ال پیش که 
آلم��ان را در مرحل��ه نیمه نهای��ی رقابت ه��ا از گردونه 

رقابت ها حذف کرد، پتانسیل شگفتی سازی دارد.
خ��ط حمله پوی��ا و پرمهره انگلی��س و نمایش هجومی 
ک��ه ای��ن تی��م در ماه م��ارس ب��ا تحمیل شکس��ت به 
آلمان ارائه ک��رد، حتی هواداران خودش را هم ش��وکه 
ک��رد. هری کین و جیم��ی واردی تازه وارد، پتانس��یل 
تش��کیل خط حمله ای خطرناک را برای سه ش��یر دارند 
اما روی هاجس��ون به جز آنه��ا مهره های هجومی دیگر 
هم دارد، آنقدر که س��خت می ت��وان تصور کرد کاپیتان 
وین رونی چگونه قرار اس��ت در ترکی��ب انگلیس جای 
 بگیرد. برخ��الف خط حمله اش، خط دفاع انگلیس��ی ها 
نگران کننده و متزلزل نش��ان داده است و شاید همین 
نقطه ضعف مس��بب نرس��یدنش به مراح��ل پایانی جام 

شود.

و اما فرانسه میزبان رقابت ها. فرانسوی ها سال ۱۹84 که 
 میزبان رقابت ها بودند، قهرمان ش��دند، همان سالی که 
میش��ل پالتینی ۹ گل زد و رک��ورد گلزنی در یک دوره 
 ی��ورو را شکس��ت. زین الدین زی��دان همی��ن افتخار را

۱۶ س��ال بعد با خروس ها کسب کرد و حاال فرانسوی ها 
چش��م ب��ه س��ومین قهرمانی دارن��د ام��ا آن تیمی که 
 قهرم��ان ش��د صخره های��ی مانند مارس��ل دس��ایی و 
لیلیان تورام را در خط دفاعی اش داش��ت. فرانسه  فعلی 
تح��ت هدایت دیدیه دش��ان اما از نظ��ر دفاعی چندان 
قدرتمند به نظر نمی رس��د و شاید به همین دلیل است 
 ک��ه این تیم حتی ب��ا وجود س��تاره های هجومی مانند 
پل پوگبا و آنتوان گریزمان ممکن است آسیب پذیر باشد 

و شانس کسب عنوان قهرمانی را از دست بدهد.
آلمان، قهرمان جهان نس��بت به سایر مدعیان قهرمانی 
تیم��ی یکدس��ت و مدعی تر ب��ه نظر می رس��د و صعود 
پرزحمت��ش ب��ه ی��ورو را هم ش��اید بتوان به حس��اب 
 غ��رور پ��س از قهرمان��ی در 

ج��ام جهانی ۲۰۱4 برزیل نوش��ت. وجه تمایز مهم این 
آلمان با آلمانی که در برزیل قهرمان ش��د، نبود کاپیتان 
فیلیپ الم اس��ت که پس از فتح جام جهانی بازنشسته 

شد. 
ع��الوه بر او ی��ک مهاجم فرصت طل��ب و باتجربه مانند 
میروسالو کلوزه نیز هم دیگر در ترکیب ژرمن ها حضور 
ندارد و جای خالی پر مرته ساکر هم در قلب خط دفاعی  
آنها حس می ش��ود. باس��تین شواین اشتایگر هم قطعا با 
مصدومیت های اخیرش چاالکی گذشته را ندارد. با این 
حال هر تیمی که بتواند این آلمان را شکست دهد شاید 
تا پایان، راه رس��یدن به قهرمانی را طی کند. در نهایت 
نوبت به اس��پانیا می رس��د، تیمی که لقب مدافع عنوان 
قهرمانی رقابت ها را یدک می کشد و فهرست بازیکنانش 
پر از ستاره های تحس��ین برانگیز است اما می توان حس 
کرد که عص��ر حکمرانی ماتادورها ب��ر فوتبال جهان به 
پایان رس��یده اس��ت. در ج��ام جهان��ی ۲۰۱4 برزیل، 
حریفان به خوبی توانس��تند تی��ک تاک های تیم تحت 
هدایت ویس��نته دل بوسکه را از کار بیندازند، اتفاقی که 

سبب حذف ماتادورها در همان مرحله گروهی شد. 
اس��پانیا روی کاغذ شاید شانس هت تریک قهرمانی  های 
متوالی در یورو را داش��ته باش��د اما قهرمان دوره قبلی 
رقابت ه��ا باید نمایش��ی به مرات��ب بهت��ر از بازی های 
دوس��تانه اخیرش و نیز بازی هایی را  که دو سال پیش 
در برزی��ل ارائه کرد به نمایش بگذارد تا شانس��ی برای 

تاریخ سازی داشته باشد.
در هر حال یورو ۲۰۱۶ تورنمنتی است که برخی از ۲4 
تیمی شدن آن به دلیل اضافه شدن تیم های کم کیفیت 
و حذف تنها هش��ت تیم از تمام تیم های مرحله گروهی 

انتقاد کردند. 
در ع��وض ای��ن دوره جام ملت ه��ای اروپا 
فرصتی فوق العاده برای تازه واردهایی 
مانند ولز، ایس��لند، ایرلندشمالی 
ب��ا  ک��ه  اس��ت  آلبان��ی  و 

شگفتی سازی هایشان 
جذابیت��ی دو چندان 
به رقابت ها بدهند.

یورو 2016 - فرانسه؛
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منصوریان زود کار را واگذار کرد؛

پشت پرده کنار گذاشتن چند بازیکن استقالل
 به اس��تناد ماده )۱۱( آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنفی) موضوع تبصره 3 ماده ۲۲ قانون 
 نظام صنف��ی(، از اعضای اتحادیه صنف تولید و فروش مبل شهرس�تان اصفهان دعوت می ش��ود با همراه داش��تن اصل پروانه کس��ب

 )دائم یا موقت(، روز یکشنبه مورخ 95/3/30 از ساعت 8:30 الی 12 به ساختمان اتحادیه صنف عکاسان، فیلمبرداران و البراتوارداران شهرستان 
اصفهان به نشانی: میدان فیض- ابتدای خیابان آپادانا- جنب بانک پارسیان مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، 

اشخاص مورد نظر خود را ) با توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر( انتخاب نمایند.
*** اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد***

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی:
* وکالت برای دادن رأی ممنوع می باشد. )تبصره بند ۶ ماده ۱3 آئین نامه(

* اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای 
اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. ) ماده ۲۲ قانون(

* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس)اول ودوم(، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار 
تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس) اصلی و علی البدل( برگزار می شود.)ماده ۲3 قانون(

* بر اساس ماده )۲3( آئین نامه، در هیأت مدیره های هفت نفره سمت دو نفر آخر، عضو هیأت مدیره است.
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود.) تبصره 3 

ماده ۲3 قانون(
* بر اساس بند )۱( ماده )۱7( آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف مدت سه روز کاری پس از 

انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.
* بر اساس ماده )۱5( آئین نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، در دور دوم حداقل با حضور 
یک چهارم اعضا رسمیت می یابد و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار می شود. در صورت عدم 

دستیابی به حدنصاب الزم، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد.
* بر اساس تبصره ماده )۱۲( آئین نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی 

آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.
* با توجه به تبصره )5( ماده )۱۲( قانون، چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطیل 
کنند، می بایست از طریق اتاق موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر این صورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند شد. )تبصره بند 

4 ماده ۱8 آئین نامه(
* بر اساس تبصره )4( ماده )۶( آئین نامه، افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

۱- اعضای معزول هیأت مدیره.
۲- اعضای هیأت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است.

آگهی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان
 اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان  ) شماره: 95/254 تاریخ: 95/3/8( 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

اسامی داوطلبان هیأت مدیره
1- مجید ازیدهاک

2- سید مجید اعتصامی
3- محمد علی اکبرزاده 

4- محسن امانی فر
5- حمیدرضا اهتمام

6- حجت اله پورحقانی
7- محمد تقی یار
8- مهدی تقی یار

9 - رضا حاجی رمضان
10 - محمد خانی سروعلیا

11 - اعظم دانش
12 - حمیدرضا ساکت

13 - سید سعید ساکت
14 - مهدی علی عسگری

15 - سید محمد علی نبوی
16 - بهرنگ یاعلی

اسامی داوطلبان بازرسان
1 - مسیح ازیدهاک          2 - جلیل صادقی                3 - سید محمد قاضی عسگر          4 - سعید نصر اصفهانی

* تعداد مورد نیاز*
هیأت مدیره: پنج )5( نفر اصلی- دو)2( نفر علی البدل            بازرسان: یک)1( نفر اصلی- یک)1( نفر علی البدل
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دانستنى هاى جالبهاياليت

ــت كه هيچ وقت از طرف دشمنانت  غمگين ترين چيز درمورد خيانت اين اس
نيست.

 آل پاچينو
براى شنا كردن در جهت مخالف جريان رود، قدرت و جرات الزم است؛ هر ماهى 

مرده اى مى تواند همسو با جريان آب حركت كند. 
ساموئل اسمايلز
ــده ام من به عنوان يك  ــيد براى انجام چه كارى به اين دنيا آم اگر از من بپرس
ــتم تا با صداى بلند زندگى  هنرمند به شما پاسخ خواهم داد كه من اينجا هس

كنم.
 اميل زوال
مقياس موفقيت اين نيست كه آيا با مشكل سختى رو به رو شده ايد يا نه، بلكه 
مقياس موفقيت اين است كه آيا مشكل امروز همان مشكل سال گذشته است؟ 
جان فوستر دالس
ــت، به زبان آوردن حقيقت يك  در روزگارى كه دروغ يك واقعيت عمومى اس

اقدام انقالبى است. 
جورج اورل
اگر موضوعى را مدام برايتان تكرار كردند، بدانيد كه به احتمال زياد دروغ است! 
نوآم چامسكى
همه  ما روزى خواهيم مرد. هدف زندگى اين نيست كه تا ابد زنده باشيم؛ هدف، 

خلق چيزى است كه جاودان بماند. 
چاك پاالنيك
ــدن و مرگ، درمان و چاره اى وجود ندارد؛ بايد فاصله بين اين  براى زاييده ش

دو  را شاد بود. 
جرج سانتايانا

مردم از فكر كردن بيش از هر امر ديگرى رنج مى برند.
 لئو تولستوى
شايد خدا خواسته است ابتدا بسيارى افراد نامناسب را بشناسى و سپس شخص 

مناسب را.به اين ترتيب وقتى او را يافتى بهتر مى توانى شكرگذار باشى. 
گابريل گارسيا ماركز

زينت انسان سه چيز است: علم، محبت، آزادى.
افالطون
اگر كتابى كه مى خوانيم مثل يك مشت نخورد به جمجمه مان و بيدارمان نكند، 

پس چرا مى خوانيمش؟ 
فرانتس كافكا

شادى يعنى ...

شنيدن اكوى صدات توى كوه.
آشتى كردن بعد از دعوا.

دوستايى داشته باشى كه عاشق مهمونى باشن.
خاطرات مدرسه ات رو به ياد بيارى.

يه گپ منطقى با پدر و مادرت.
پدربزرگ و مادربزرگت سالم باشن.
انقدر بخندى كه دل درد بگيرى.

يه مغازه دار خوش برخورد.
شنيدن صداى قلب بچه براى اولين بار.

يه نگاه عاشقانه.
بازى با بچه ها.

توى بازى تقلب كنى و كسى نفهمه.
كارهاى فنى رو خودت انجام بدى.

به داداشت افتخار كنى.
از حال، لذت ببرى.

يه هات چاكلت بعد از يه روز پركار.
برنامه ريزى براى گردش آخر هفته.
رابطه بين يه فسقلى و مادربزرگش.

يه خواب آروم داشته باشى.
وقتى استاد نمياد سركالس.

وقتى مديرت مى فهمه درباره ات اشتباه قضاوت كرده.
همكارهاى قديمى.

جايى كه ميرى واى فاى داشته باشه.
بشنوى دوستت داره مامان مى شه.

خواهرت عروس بشه.
سرعت اينترنت باال بره.

يه ناهار دوستانه.
ماكارونى.

پوشيدن لباسى كه مامانت دوخته.
كسى رو براى مشورت داشته باشى.

تصاوير مفهومى

جواب معماى 1880معماى 1881
روزي روباه  ، خروسي را گرفت و دويد تا او را در يك جاي امن بخورد .

خروس كه جان خود را در خطر ديد سعي كرد كه حقه اي به روباه بزند تا او 
دهانش را باز كند و از دست او فرار كند بنابراين  به او گفت : اگر مرا ول كني 

در حق تو دعاي خير مي كنم .
اما روباه كه خيلي زرنگ بود جواب نداد و در دلش گفت : اگر دعاي تو اجابت 

مي شود براي خودت دعا كن .
ــب يك مرغ چاق و چله برايت  خروس دوباره گفت : اگر مرا آزاد كني هر ش

مي آورم .
ــاني كه گرفتار مي شوند همين  روباه جواب نداد و در دلش گفت : تمام كس

حرف را مي زنند .
خروس هر چه حرف زد و سعي كرد كه روباه جوابي به او بدهد موفق نشد تا 
اينكه وارد خرابه اي شدند . خروس ديد كه ديگر فرصتي براي او نمانده است، 
به روباه گفت : حاال كه مي خواهي مرا بخوري در اين دم آخر از تو خواهشي 

دارم ، من خروس دينداري هستم الاقل  قبل از خوردنم نام يكي از پيغمبرها 
را ببر تا راحت تر بميرم  و او را به خدا قسم داد كه نام يكي از پيغمبرها راببرد.

خروس مي خواست تا از فرصت استفاده كند و هنگامي كه روباه دهنش باز 
مي شود تا نام يك پيغمبر را ببرد ، فرار كند .

روباه كه خيلي زرنگ بود متوجه منظور خروس شد ، ولي چون دلش به حال 
ــت تا آرزوي او را برآورده كند و همانطور كه گردن  ــوخت خواس خروس س
خروس را با دندانش گرفته بود گفت : جرجيس ( جرجيس يكي از پيامبران 
ــت خروس را برآورده كرد و هم  ــت ) و با اين حيله هم خواس عهد قديم اس
مجبور نبود كه دهانش را باز كند . ( شما مي دانيد چرا مجبور نبود دهانش 

را باز كند ؟ )
اين ضرب المثل زماني استفاده مي شود كه كسي از ميان چيزهاي مهم تر 
ــب  ــي را انتخاب كند . يا چيزي را پيدا كند كه مناس و معروف ، چيز گمنام

حال او باشد .

معماى يازدهم : 
يه سوالى كه خيلى ذهنم رو مشغول 
ــربازى  كرده اينه كه چرا فيل ها از س

معافند؟
معماى دوازدهم : 

مى تونيد بگيد اون چيه كه به بزرگى 
ــن حال هيچ وزنى  يه فيله ولى در عي

نداره؟
معماى سيزدهم : 

ــورى يه فيل  ــد دقيقا چط حاال بگي
مى تونه بره باالى درخت ؟

جواب معماى هشتم :
براى اين كه ته دمش رو گره زده

جواب معماى نهم :
چون كه كپسول نداره
جواب معماى دهم : 

خوب معلومه ديگه ! چون دستش انگشت 
شست نداره كه بتونه بوق بزنه

معماهاى فيلى طنز بين همه پيامبرها جرجيس را  انتخاب كرده

دل نوشته

عزيز من!
گاهى كه از روند روزگار، زير لب، شكايت مى كنى و اظهار 
تعجب از اين كه زندگى، با من و تو نيز ، گهگاه، سر مدارا 
نداشته است، اين گونه به نظر مى رسد كه تو هنوز هم، 
زندگى را چيزى مستقل از زندگان مى بينى، كه به راه 
ــد انجام مى دهد؛ و  خود مى رود و آنچه خود مى خواه
البته خوب مى دانى كه اين درست نيست. ما بر سر اين 

مسئله، سال هاست كه به وحدت نظر رسيده ايم و اراده 
به ترديد نيز نكرده ايم:

ــارى از هر نوع  ــا، ع ــيارى از لحظه ه ــى، در بس زندگ
ــتيم كه با مجموعه   ــت. اين، ما هس معنا و مفهومى اس
ــيم.  عملكردهايمان به زندگى معنا و مفهوم مى بخش
زندگى، به خودى خود، نه بد است نه خوب، نه تلخ است 

نه شيرين، نه ظالمانه و نه سرشار از عدالت...

انسان، فقط يك موجود زنده نيست؛ بلكه خود، هم زنده 
است و هم زندگيست.

مى دانم...راست مى گويى... اين سخنان را بارها و در هر 
ــته ام گفته ام و نيز گفته ام كه اين حوادث  جا كه توانس
نيستند كه انسان را اميدوار يا نااميد مى كنند؛ اين طرز 
ــت و زاويه  ديد ما، كه مايه   نگاه كردن ما به حوادث اس

اصلى يأس و اميد را مى سازد.
ــان هنوز ياد نگرفته آنگونه به حوادث نگاه كند كه  انس
تلخ ترين و دردناك ترين آنها راهشياركننده، نيرودهنده، 

تجربه بخش، برانگيزنده و آينده ساز ببيند.
استخراج قدرت از درون ضعف، استخراج ايمان از قلب 
بى ايمانى، بيرون كشيدن آرامش از اعماق آشفتگى ها، 
ــنگ حجيم و بى قواره   و تراشيدن و سخت تراشيدن س
سرخوردگى ها، آنگونه كه از درون آن ، پيكره  صيقل و 
سنگى و استوار دلبستگى به آينده بيرون كشيده شود - 
اين، وظيفه  انسان عصر ماست و اين وظيفه  من و توست 
به عنوان آدم هايى كه ناگزير، عصر خويش را پذيرفته ايم 

و با آن درگير شده ايم.
بانوى من!

باور كن كه اين نگاهى بسيار فلسفى، پيچيده و عميق به 
زندگى و ارزش هاى آن نيست، اين فقط ساده نگاه كردن 

است؛ ساده و صادقانه و سازنده نگاه كردن.
ما روزگار خويشتنيم، زمان و زمانه  خويشتنيم، و جايگاه 

خويشتن.
ما نفس زندگى هستيم، و ماده  زندگى، و روح زندگى...

آيا زندگى را چگونه مى خواهى؟
ما را آنگونه بخواه، و ما را آنگونه كه مى خواهى بساز!

از همين امروز
از همين حاال...

سه نفر جواب آزمايش هايشان را در دست داشتند . به 
ــه ، دكتر گفته بود كه بر اساس آزمايشات انجام  هر س
شده به بيمارى هاى العالجى مبتال شده اند به صورتى 
كه ديگر اميدى به ادامه زندگى براى آنها وجود ندارد  
ــان به پايان مى رسد .آنها  ودر آينده اى نزديك عمرش
داشتند در اين باره صحبت مى كردند كه مى خواهند 

باقيمانده عمرشان را چه كار كنند . 
نفر اول گفت:« من در زندگى ام هميشه مشغول كسب 
و تجارت بوده ام و حاال كه نگاه مى كنم حتى يك روز 
ــتراحت نپرداخته ام ، اما  از زندگى ام را به تفريح و اس
حاال كه متوجه شده ام بيش از چند روزى از عمرم باقى 
نمانده مى خواهم تمام ثروتم را در اين چند روز خرج 

كامجويى و لذت از دنيا كنم. 
ــر خيال رفتنش  مى خواهم جاهايى بروم كه يك عم
را داشتم . چيزهايى را بپوشم كه دلم مى خواسته، اما 
ــغله  ــيده ام . كارهايى انجام دهم كه به علت مش نپوش

ــه تا به حال  ــداده ام و چيزهايى بخورم ك زياد انجام ن
نخورده ام .» 

ــر درگير تجارت  نفر دوم مى گويد : « من نيز يك عم
بوده ام و از اطرافيانم غافل بوده ام . 

اولين كارى كه مى كنم اين است كه مى روم سراغ پدر 

ــى آورم تا اين چند روز را  و مادرم و آنها را به خانه ام م
ــر و فرزندانم سپرى كنم .  در كنار آنها و همراه با همس
ــتان و فاميلم  در اين چند روز مى خواهم به تمام دوس
ــرم . در اين چند روز  ــر بزنم و از بودن با آنها لذت بب س
ــم را صرف كارهاى  ــده مى خواهم نصف ثروت باقى مان
خير خواهانه و عام المنفعه بكنم  و نيمى ديگر را براى 
ــكالت  خانواده ام بگذارم تا پس از مرگ من دچار مش

مالى نشوند .» 
نفر سوم با شنيدن سخنان دو نفر اول لحظه اى ساكت 

ماند و انديشيد و سپس گفت : 
« من مثل شما هنوز نا اميد نشده ام و اميدم را از زندگى 
ــت نداده ام . من مى خواهم سال هاى سال عمر  از دس
ــن كارى كه من ــذت ببرم اولي ــم و از زنده بودنم ل كن

ــت كه دكترم را عوض   مى خواهم انجام بدهم اين اس
ــراغ دكترهاى با تجربه تر بروم. من  كنم مى خواهم س

مى خواهم زنده بمانم و زنده مى مانم .»

ــدان گوگل، اپل و  ــونگ از مجموع كارمن تعداد كارمندان سامس
مايكروسافت بيشتر است.

ساخت فيلم تايتانيك از ساخت خود كشتى پرهزينه تر بوده است.
در دانمارك فرار از زندان جرم نيست.

ــانتى گراد  رعد و برق مى تواند حرارتى معادل 30000 درجه س
توليد كند.

هر عنكبوت تار ويژه خود را دارد و هيچگاه تارهاى آن ها شبيه هم 
نيستند.

موش هاى صحرايى ساالنه يك سوم منابع و ذخاير غذايى جهان 
را نابود مى سازند.

هر هكتار جنگل قادر است بيش از 5 تن گوگرد و غبار هوا را جذب 
كند.

ــتخوان ها باعث خواب رفتن دست و پا  گير كردن اعصاب بين اس
مى شود.

ــتند كه در جامعه خود،  ــورهايى هس جامائيكا و كلمبيا تنها كش
مديران زن بيشتر از مديران مرد است.

به طور ميانگين افرادى كه بيشتر مى خندند توانايى بيشترى در 
تحمل دردهاى جسمى و روحى دارند.

عربستان سعودى بزرگ ترين كشور جهان است كه رودخانه ندارد.
ــت 50 درصد قدرتش را بدون انگشت كوچكتان  دست شما ممكن اس

از دست بدهد.
پانداها براى بچه دار شدن بايد عاشق هم باشند.

قلب خانم ها تندتر از قلب آقايان مى زند.
مو و ناخن هر دو از يك ماده تشكيل شده اند؛ كراتين.

در سياره پلوتو، دريايى به شكل قلب وجود دارد كه با يخ سمى پر 
شده است.

ــت؛ بقيه در  ــى اس ــكل فيزيك ــول دنيا به ش ــد از پ فقط 8 درص
كامپيوترها موجود است.

تمساح مى تواند يك سال بدون غذا زنده بماند.
مورچه ها هيچوقت نمى خوابند.

گذاشتن شمع در فريزر قبل از مصرف، مدت زمان روشن ماندنش 
را افزايش مى دهد.
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حصر وراثت

3/452  آقاى على امينى داراى شناسنامه شماره 164 به شرح دادخواست 
به كالسه 116/95 شعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل اختالف تيران از 
اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان فاطمه سلطان امينى تهرانى به شناسنامه 114 در تاريخ 94/12/9 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- على امينى، ش.ش 164 به عنوان فرزند ذكور متوفى 2- عفت 
امينى، ش.ش 49، 3- فردوس امينى تيرانى، ش.ش 88، 4- زهرا امينى،ش.ش 
147  به عنوان فرزنــدان اناث متوفى و به غيــر از نامبردگان متوفى وارث 
ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. 
م الف 64 شعبه اول حقوقى و حسبى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

تيران (159 كلمه، 2 كادر)
حصر وراثت

3/451  آقاى عبداله غالمى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست 
به كالسه 119/95 شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل اختالف تيران 
از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان صغرا فرقانى اســفيدواجانى به شناســنامه 688 در تاريخ 
93/10/30 اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- عبدالــه غالمــى، ش.ش 7، 2- ابراهيم 
غالمى،ش.ش 34، 3- جمشــيد جعفرى،ش.ش 2214  بــه عنوان فرزندان 
ذكور متوفى و به غير از نامبــردگان متوفى وارث ديگرى نــدارد. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف سه ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر

 خواهد شد. 
م الف 65 شعبه اول حقوقى و حسبى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

تيران (146 كلمه، 2 كادر)
حصر وراثت

3/453  آقاى سيد حبيب اله افضلى اسفيدواجانى داراى شناسنامه شماره 
76 به شرح دادخواست به كالســه 126/95 شــعبه اول حقوقى و حسبى 
شوراى حل اختالف تيران از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيد رضا افضلى اسفيدواجانى 
به شناسنامه 99 در تاريخ 79/8/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سيد اسماعيل افضلى، 
ش.ش 5، 2- سيد حبيب اله افضلى اسفيدواجانى،ش.ش 76، 3- عبدالرسول 
افضلــى اســفيدواجانى،ش.ش 1824  به عنــوان فرزندان ذكــور متوفى 
4- زهرا بيگم افضلــى اســفيدواجانى، ش.ش 930، 5- گوهر بيگم افضلى 
اســفيدواجانى،ش.ش 782، 6-   فاطمه بيگم افضلى اســفهواجانى،ش.ش 
1844 به عنوان فرزندان اناث متوفى و به غيــر از نامبردگان متوفى وارث 
ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف 66 شعبه اول حقوقى و حسبى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف تيران (179 كلمه، 2 كادر)

اخطار اجرايى
3/414 شماره: 160/94 ش 22 به موجب راى شماره 312 تاريخ 94/4/30 
حوزه 22 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليــه مجيد رمضانى به نشــانى مجهول المكان محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ بيســت ميليون ريال اصل خواســته و پرداخت يكصد و نود 
و يك هزار ريال خســارت دادرســى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 93/10/15 و نيم عشــر در حق محكوم له سيمين كاشانى با 
وكالت مظاهرى به نشانى خ چهارباغ باال كوچه حضرت عيسى كوچه بهار 
پ 35، ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:7466 
شعبه 22 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(180 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالســه 941011 خواهان محمدرضــا فرهمنديان با 
وكالت ســعيد بهرامى نســب دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال سند به 
طرفيت 1- آرام نجيمى 2- جواد حســنى عارف تقديم نموده اســت وقت 
رسيدگى براى روز شنبه مورخ 95/5/2  ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى 
و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:7438 شعبه 5 حقوقى مجتمع شماره 

دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (123 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالســه 260/95 خواهان اكبر ســرور دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت عليرضا صفرى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى مورخ 95/5/3  ســاعت 3/30 عصر تعيين گرديده اســت با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:7454 شــعبه 39 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (108 كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

پرونــده:  شــماره   9510106839200943 ابالغيــه:  شــماره 
9409986839200055 شماره بايگانى شــعبه: 940055  خواهان/ شاكى 
محمد قاسمى  دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم رضا صادق و محمد 
شيرانى به خواســته مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه خسارت تاخير 
تاديه و مطالبه وجه چــك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهيد نيكبخت- ساختمان 

دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 312  ارجاع و به كالسه 
9409986839200055 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  1395/05/03 و 
ساعت 11 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاكى  و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الف:7511 شــعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان(180 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

در خصوص پرونده كالسه 259/95 خواهان اكبر سرور دادخواستى مبنى 
بر مطالبه به طرفيت محسن كاوه ئى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
مورخ 95/5/3  ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:7453 شعبه 39 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان  (109 كلمه، 1 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

پرونــده:  شــماره   9510100350301802 ابالغيــه:  شــماره 
9509980350300034 شماره بايگانى شــعبه: 950042  خواهان/ شاكى 
بانك مهر اقتصــاد به نمايندگــى عليرضا زمانى  دادخواســتى به طرفيت 
خوانده/ متهم كاظم قادرى و رحمت اله غفارى به خواسته مطالبه وجه چك 
و مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه خســارت تاخير تاديه تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 3 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهيد نيكبخت- ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 305  ارجاع و به كالســه 9509980350300034 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن  1395/05/04 و ســاعت 10/30 تعيين شده است. به 
علت مجهول المــكان بودن خواندگان كاظم قــادرى و رحمت اله غفارى  و 
درخواست خواهان/ شاكى  و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الــف:7486 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان(191 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

پرونــده:  شــماره   9510106825302391 ابالغيــه:  شــماره 
9409986825301023 شماره بايگانى شــعبه: 941135  خواهان/ شاكى 
على رضا خسرومنش  دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم سعيد صادقى 
به خواسته مطالبه وجه چك و تامين خواسته و مطالبه خسارت دادرسى و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهيد نيكبخت- ساختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان ارجاع و به كالسه 9409986825301023 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن  1395/05/04 و ساعت 11 تعيين شده 
اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 
شــاكى  و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 
گردد. م الف:7514 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان(176 

كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

پرونــده:  شــماره   9510100350602610 ابالغيــه:  شــماره 
9409980350601210 شــماره بايگانــى شــعبه: 941356  خواهــان 
محمدرضا نامدارى  دادخواســتى به طرفيت خوانــده داود احمدى خو به 
خواسته مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه چك و تامين خواسته و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهيد نيكبخت- ساختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  ارجاع و به كالسه 
9409980350601210 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن  1395/05/05 
و ســاعت 10 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان  و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده  پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 
گردد. م الف:7483 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان(176 

كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

پرونــده:  شــماره   9510106825302400 ابالغيــه:  شــماره 
9409986825301052 شماره بايگانى شــعبه: 941165  خواهان/ شاكى 
شركت نفت ســپاهان ســهامى عام به مديريت عاملى اميرحسين بحرينى 
دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم ســيد محمد ميرسعيدى  به خواسته 
مطالبه ارز خارجى و تامين خواســته و مطالبه خســارت دادرسى تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
31 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خيابان 
چهار باغ باال – خيابان شــهيد نيكبخت- ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان و به كالسه 9409986825301052 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1395/05/05 و ساعت 10 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاكى  و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:7513 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان(178 كلمه، 2 كادر)

ابالغ وقت رسيدگى
در خصوص پرونده كالسه 62/95 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد به مديريت احمد صابريان دادخواســتى مبنى بــر مطالبه به طرفيت 
محمد تقى كريمى تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 95/5/5  
ساعت 4/15 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در محتشم كاشــانى جنب بيمه ايران- مجتمع 
شــماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 

مقتضى اتخاذ مى شود. 
شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  

(105 كلمه، 1 كادر)
ابالغ راى

3/422 به تاريخ 94/10/13 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 14 حقوقى 
شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضا كننده ذيل تشــكيل است و 
پرونده كالسه 940739 تحت نظر است. قاضى شورا با توجه به محتويات 
پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل اعالم مــى دارد. خواهان: 
عليرضا حق شناس به نشانى اصفهان خ شــيخ مفيد ساختمان مير ط 3 با 
وكالت ندا سادات ميرحسينى به نشــانى خانه اصفهان فلكه فرخى مجتمع 
خليج فارس ط 3 واحــد6، خوانده: صديقه نصرى نصرآبادى به نشــانى 
مجهول المكان، خواســته: مطالبه وجه چك به مبلغ 3/782/000 بخشــى 
از چك و خســارت دادرســى و تاخير و تاديه و حق الوكاله وكيل و هزينه 
نشــرآگهى، در خصوص دعوى آقاى عليرضا حق شــناس فرزند اصغر 
با وكالت ندا سادات ميرحســينى به طرفيت صديقه نصرى نصرآبادى به 
خواســته وجه چك  به ميزان دويســت ميليون ريال موجب يك فقره چك 
به شــماره 259190 عهده بانك ملى ايران به انضمام خسارات دادرسى  و 
خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل 
عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين اسناد از دارنده 
اوليه به شخص يا اشخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى 
ماده 73 ق.ا.د.م نشرآگهى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه 
اى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء 
قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و 
مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب 
فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان 
در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت 
و امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى ( خوانده) و نظــر به اصل صحت و 
صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل 
سند و در حين حال نظر به اينكه وجود / اصل سند/ اصول اسنادى / تجارى 
فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده 
تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به 
نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 
و مــواد 1257-1258-1284-1286- 1321-1324 قانــون مدنى و مواد 
249-286-310-311-314 تجارت و مواد 515-503-198-197-194-
519-522 ق. آ.د.م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 37/820/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال 
( 175/000 ريال) بابت خسارات دادرسى و هزينه نشر آگهى (هزينه هاى 
دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به 
دادخواست و حق الوكاله وكيل / وكالى انتخابى و پرداخت خسارت تاخير 

تاديه / وجه سند/ وجوه اسناد/ تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 
94/6/23 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين 
االجراء محاسبه و تعيين مى شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه 
محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگســترى اصفهان 

مى باشد.  
م الف:7421 شعبه 14 مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان(545 كلمه، 6 كادر)
ابالغ راى

3/424 كالسه پرونده: 941206 شــماره دادنامه:2148-94/12/26 مرجع 
رسيدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: اميد پرورش وفا 
به نشانى اصفهان شهرك اميريه خ 8 فرعى 2 پ 19، خوانده: ابراهيم عبدالهى 
به نشــانى مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتى 
اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى قاضى شــوا: دعواى آقاى اميد پرورش وفا به طرفيت آقاى 
ابراهيم عبدالهى  به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال بابت وجه چك  
وجه چك شماره 284470-93/10/30 عهده  موسسه مالى و اعتبارى كوثر 
به انضمام مطلق خسارات قانونى- با توجه  به بقاى اصول مستندات در يد 
خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اين كه دفاع خوانده مبنى بر مطالبه وجه چــك بالوجه / بالدليل تلقى مى 
گردد، بر شورا ثابت است  لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليــون ريال  بابت اصل خواســته و 180/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
93/10/30 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى 
بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشــد در حــق  خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى محتــرم عمومى و حقوقى اصفهان 

مى باشد. 
م الف:7443 شــعبه 12 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان (255 كلمه، 3 كادر) 
ابالغ راى

3/426 كالسه پرونده: 941314 شــماره دادنامه:2091-94/12/26 مرجع 
رسيدگى: شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: اميد پرورش به 
نشانى اصفهان شهرك اميريه خ 8 فرعى 2 پ 19، خوانده: ابراهيم عبدالهى به 
نشانى مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى قاضى شوا: دعواى آقاى اميد پرورش به طرفيت آقاى ابراهيم عبدالهى  
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت وجه يك فقره حواله شماره 
284472-93/12/28 عهده  موسسه مالى و اعتبارى كوثر به انضمام مطلق 
خسارات قانونى- با توجه  به بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت صادره از ســوى  خوانده كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اين كه  خوانده در جلسه 
به هر دليلى حضور نيافته و دليلى كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد 
ابراز نداشته، بر شورا ثابت است  لذا به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و يكصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و همچنين خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 94/10/20 تا تاريخ وصول كه 

محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى بر عهده اجراى 
احكام مى باشــد در حق  خواهان صــادر و اعالم مى نمايــد راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى به اين مرجع خواهد بود. 
م الف:7448 شعبه 9 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 

(249 كلمه، 3 كادر) 
ابالغ راى

3/427 كالسه پرونده: 941313 شــماره دادنامه:2047-94/12/25 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 9 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: اميد پرورش 
وفا به نشانى اصفهان شــهرك اميريه خ 8 فرعى 2 پ 19، خوانده: ابراهيم 
عبدالهى به نشــانى مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه 
مشورتى اعضا شــورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوا: دعوى اميد پرورش وفا به طرفيت 
ابراهيم عبدالهى  به خواســته مطالبه مبلــغ 50/000/000 ريال بابت وجه 
يك فقره حواله به شماره 284469 عهده  موسسه مالى و اعتبارى كوثر به 
انضمام مطلق خســارات قانونى- با توجه  به بقاى اصول مستندات در يد 
خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى  موسسه مذكور كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اين كه  خوانده در جلســه به هر دليلى حضور نيافتــه و دليلى كه اعالم 
برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشــته، بر شــورا ثابت است  لذا به 
استناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 230/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست 94/10/6 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى 
از ســوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشــد در حق  خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى به اين مرجع خواهد بود و در خصوص قرار تأمين خواســته با 
استناد به ماده 2 قانون آئين دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم
 مى گردد.م الف:7449 شعبه 9 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

اصفهان (271 كلمه، 3 كادر) 
ابالغ راى

3/430 كالســه پرونده 395/94 شــماره دادنامه: 1118-94/6/25 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 39 شــوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: عليرضا 
مشهدى رنانى به نشــانى رهنان خ شريف شــرقى نبش كوچه 49 گالرى 
رويان ، خوانده: رســول صابرى علــى آبادى به نشــانى مجهول المكان، 
خواســته: مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ يك ميليون ريال، گردشــكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات 
قانونى و اخذ نظريه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم 
و به شــرح زير مبادرت به صــدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا: در 
خصوص دعوى عليرضا مشــهدى رنانى به طرفيت رسول صابرى على 
آبادى به خواســته مطالبه مبلغ يك ميليون ريال (يكصد هزار تومان) وجه 
چك شماره 035178 عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با 
توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسيدگى حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعواى خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده، لذا دعوى خواهان نســبت به خوانده رديف اول ثابت به نظر 
مى رسد و مســتند به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 515-522-198-

519 قانون آئين دادرسى مدنى، حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
1/000/000 ريال (يكصد هزار تومان) وجه بابت اصل خواسته و همچنين 

مبلغ ( سيصد هزار ريال) 300/000 ريال هزينه دادرسى و خسارات تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف ( 89/3/5) تا اجراى حكم در حق 
خواهان، طبق آخرين شاخص بانك مركزى و نسبت به خوانده رديف دوم 
با توجه به اينكه خواهان در مهلت مقرر قانونى نسبت به گواهى عدم پرداخت 
و طرح دعوى اقدام ننموده، مستنداً به ماده 197 قانون آئين دادرسى مدنى 
و مــواد 249-286-288-289 قانون تجارت و رأى وحدت رويه شــماره 
597 مورخ 74/2/12 حكم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى 
صادره غيابى اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى، ظرف مدت 20 روز ديگرى قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 
م الف:7458 شــعبه 39 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان  (375 كلمه، 4 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

3/444 در خصوص پرونده كالســه 91/95 ش 4 خواهان مژگان صادقى 
و شادى وارستگان دادخواســتى مبنى بر پرداخت نفقه فرزندان مشترك 
شادى و فربد به طرفيت فريد وارســتگان تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى مورخ 95/4/29  ســاعت 8/30 صبح تعيين گرديده است. با توجه به 
مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ارباب 
مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف:7420 شــعبه 4 حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (108 كلمه، 1 كادر)
ابالغ راى

كالسه پرونده:837/94 شــماره دادنامه:178-95/2/22 مرجع رسيدگى: 
شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد طيبى محمدآبادى 
به نشانى ملك شهر خ مفتح پل آشيانى پ 18، خوانده: اكبر چيذرى به نشانى 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه سفته، با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشــورتى اعضا محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با 
استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى محمد طيبى محمدآبادى به طرفيت 
اكبر چيذرى به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال( ده ميليون ريال) 
سفته به شماره خزانه دارى كل 467869  به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با عنايت به بقاى اصول مســتندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رســيدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تكذيب شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد 
مواد 307و309 قانون تجارت و مــواد 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنــى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلــغ 10/000/000  ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 
160/000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل بر مبناى تعرفه 
قانونى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/9/22 
لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز 
پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى در دادگاههاى عمومى 

حقوقى اصفهان مى باشد.
م الف:7809 شــعبه 29 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان (108 كلمه، 1 كادر)



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
كار خوب را انجام دهيد و چيزى از آن را كوچك 
مش��ماريد؛ زيرا خرد آن بزرگ است واندك آن 

بسيار.
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توضيحات :
1_  هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باش��د و بانك در رد هر يك يا تمامي و قبول هر يك از پيش��نهادات مختار اس��ت .

2_   اوراق شركت در مزايده در واحد حقوقی  به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيش��نهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط به 5درصد قيمت پايه در پاكت الك و موم شده ) با قيد مربوط به ملك رديف  آگهي ( تسليم و رسيد 
دريافت نمايند . براي هر ملك بايد پيشنهاد و اوراق و پاكت مستقل تهيه و تنظيم و تكميل و امضا  شده ارائه گردد .

3-   به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود .

4-   در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلي ملك خواهد بود . وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد .

5-   شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 10 آئين نامه معامالت دولتي مي باشد .

6-   قيمت پايه اراضي و امالك موضوع مزايده بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري تعيين شده است .
7-   نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد يا اقساط است. در صورت ارائه پيشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقی  حداكثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود0 ضمنا اولويت با پيشنهاد نقدی است.

 8-  كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرايي صادر ش��ده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد و در صورت نياز به اصالحات اعم از ادغام ، تفكيك ، افراز ، تجميع ، دريافت سند شش��دانگ ، رفع مغايرت و غيره و طي كليه مراحل آن بعهده و هزينه خريدار 
مي باشد و بانك هيچگونه هزينه اي از اين بابت پرداخت نمي نمايد و بانك هر گونه مسئوليتي را از خود سلب و اسقاط مي نمايد .

9-   اخذ كليه مجوز ها و پروانه هاي مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط بر عهده خريدار خواهد بود.

10-  كل هزينه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمي و شهرداری و دارايی و غيره كه به ملك تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزايده خواهد بود .

11-بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براي تمامي شركت كنندگان در مزايده الزامي مي باشد و امضاي اوراق مزايده و شركت در مزايده به منزله بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شركت كننده بوده و هر گونه ادعايي بر خالف آن مردود مي باشد .

12-در امالكي كه نياز به تفكيك و اصالح باشددر صورت بروز مشكالت در خصوص تفكيك و قطعي شدن عدم امكان استفاده بدون تفكيك ، وجوه واريزي عينا به خريدار مسترد مي گردد و خريدار هيچگونه ادعايي نخواهد داشت در اينصورت وجوه واريزي شامل سود و يا خسارت تحت هر عنواني نخواهد بود .

13- قطعيت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزي ايران ) تهران ( مي باشد .

14- براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه  امالك  به صورت نقدی  نزد بانك كشاورزي شعبه محل وقوع ملك يا هر يك از شعب بانك كشاورزي در استان اصفهان به حساب بس��تانكاران بابت مزايده ، الزامي است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند سپرده 
آنها ضبط خواهد شد .

15- شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايي معتبر به همراه ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده ، يا فيش واريز 5 درصد شركت در مزايده در جلسه شركت نمايند .

16- بديهي است عدم حضور شركت كنندگان مزايده در جلسه مذكور ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام مزايده و باز گشايي پاكتها نخواهد بود . 129/94/2

امالک برای مزایده  )خرداد ماه95(
وضعيت ملک  قيمت پایه اعيانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری  زرین شهر 1
قصر مشير طبقه اول قسمت غربی واحد 211

تخليه و در تصرف بانك است  2,167,360,000 20/84-مغازه مغازه 4286/39

خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری  زرین شهر 2
قصر مشير طبقه دوم

تخليه و در تصرف بانك است  2,500,000,000 25/13-مغازه مغازه 4286/30

خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری  زرین شهر 3
قصر مشير طبقه اول قسمت شرقی واحد 218

تخليه و در تصرف بانك است  2,646,000,000 26/46-مغازه مغازه 4286/31

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,945,376,000 282/13ششدانگ كارگاه برنجكوبی ششدانگ كارگاه برنجكوبی  اصلی 98 روستای پيله وران اصفهان 4

 202692681 گاوداریگاوداری 11/1سهم از 25/9 سهم از شش دانگ پالك 153/48اصفهان برآن جنوبی روستای كبوتر آباد اصفهان 5
 17,494,790,000

ملك مذكور به انضمام كليه ساختمان 
ها و تاسيسات موجود تخليه و در تصرف 

بانك نيست 

تماميت 16964/98 سهم مشاع از 95133/40متر مربع اصفهان برآن جنوبی روستای كبوتر آباد اصفهان 6
ازششدانگ پالك 50 فرعی از 153 اصلی 

تخليه و در تصرف بانك نيست  6,115,793,600 -16964/98مزروعی زمين 

اصفهان شاهين شهر خ فردوسی فرعی 4 شرقی بوستان سعدی 7
بن بست دوم شمالی پالك 41 

تخليه و در تصرف بانك است  4,200,000,000 312/50180مسكونی خانه ششدانگ پالك 406/3654

تخليه و در تصرف بانك نيست  495,046,000 1861160باغچه و ساختمان مسكونیباغچه وساختمان مسكونیششدانگ پالك 669 اصلی حضرت  آباد سجزی بخش 19 ثبت اصفهانبوستان سعدي8

 دو قطعه زمين مزروعی واقع در اراضی بوستان سعدي9
حضرت آباد سجزی بخش 19 ثبت اصفهان

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,698,165,000 80مساحت ششدانگ 65665مسكونی زمينسه دانگ مشاع پالك671/1و 671 اصلی

تخليه و در تصرف بانك نيست  77,272,727 115/1560000زمين زراعی زمين زراعی شش يازدهم از يك حبه مشاع از 72 حبه چادگان- چنارود- روستاي كليچه- چادگان 10

تخليه و در تصرف بانك نيست    5,054,500,000 1317/81116پرورش ماهیپرورش ماهی 42حبه از 72 حبه  ششدانگ پالك 257/3دروك لنجان زرین شهر 11

يكصد و هشتاد وشش پنج هزارم از شش هشتم سه ربع مشاع از  مزرعه واقع در مهر آباد چغا جوش مباركهشهرضا 12
72 حبه شش دانگ 1/216

تخليه و در تصرف بانك نيست  7,508,827,000 -ششدانگ 40 هكتارزراعی مزرعه

  شهرضا روستای چم قصربخش يك ثبتی شهرضا 13
شهرضا

شصت و سه سهم و هفتصد ونود و چهار هزارم سهم مشاع از 
يكصد و دو سهم و چهارصد هزارم سهم ششدانگ پالك 41/175

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,318,000,000 ششدانگ1317ششدانگ1420مرغداریمرغداری

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,690,000,000 1368/58125مسكونی خانه ششدانگ منزل مسكونی پالك 253/62شهرضا روستای وشاره شهرضا 14

تخليه و در تصرف بانك نيست  2,850,540,000 162922789دامداری دامداری ششدانگ پالك 15/43نهرخلج- زاينده رود-روستای بادجانفریدن 15

تخليه و در تصرف بانك نيست  438,000,000 1301264مسكونی خانه  218سهم مشاع از 600 سهم پالك شماره 87/9داران- مركزی- مونانفریدن 16

داران بلوار طالقانی خيابان كميته امداد كوچه فریدن 17
شهيد منتظری فرعی 2 سمت چپ پالك 27

تخليه و در تصرف بانك است  1,131,000,000 233156تجاری- مسكونی تجاری-مسكونی12/769

يك دانگ و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك كاشان روستای استرك کاشان 18
1/667

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,194,379,458 ششدانگ 13061مرغداریمرغداری

واقع در كاشان جاده برزك جنب كارخانه جاده کاشان 19
سيمان 

يك دانگ و هشتصد و پنجاه هفتم هزارم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك 241/1

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,163,719,900 ششدانگ 10000مرغداری مرغداری 

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,816,000,000 ششدانگ 550ششدانگ 253/2مسكونی خانه نيمه تمام 3/36دانگ مشاع از ششدانگ پالك 23/282كاشان بلوار الغدير ابتدای كوچه الغدير کاشان 20

تخليه و در تصرف بانك نيست  16,535,125,297 4489/814باغ باغ 4/862دانگ مشاع از ششدانگ پالك 3515/1كاشان بلوار قطب راوندی کاشان 21

تخليه و در تصرف بانك است  177,000,000 -.باغباغششدانگ 193/1مهرگرد- سميرم)مزرعه چغور چشمه(مهرگرد 22

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,559,588,000 48650114 سهم مشاع از 57570باغ باغ 48650سهم مشاع از  57570سهم از پالك 193/9 مهرگرد- سميرم)مزرعه چغور چشمه(مهرگرد 23

بلوارمطهری خ امام حسين روبروی سه راه جنب ميمه 24
مدرسه خيريه بانوان پالك 56

تخليه و در تصرف بانك نيست  406,000,000 340945مسكونی خانه دو مميز پنج دهم سهم مشاع از ششدانگ پالك شماره 9409/1

تخليه و در تصرف بانك نيست 15,127,000,000 8769/52560كارخانه كارخانه  51/657حبه از 72 حبه يك باب كارخانه پالك 179/11نجف آباد تيران شهرك صنعتی حاجی آباد نجف آباد 25

م الف: 2464مدیریت شعب بانک کشـاورزی استان اصفهـان 

آگهـي مزایده عمومـي اموال غير منقـول 
 مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد ملک مش�روحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به ش�رح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطي به فروش برس�اند.متقاضيان مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي
 به مدت بيست روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطيل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقي مراجعه نمایند.
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