
امام جمعه موقت اصفهان گفت: دولت باید این مسائل را مورد بررسی قرار 
دهد و ساز و کاری ایجاد کندکه این تخلفات تکرار نشود.

حجت االسالم محمدتقی رهبر اظهار کرد: وظایف رهبری در قانون معین 
شده است و طبق آنچه در قانون اساسی، جایگاه رهبری و وظایف رهبری 
مشخص شده است، عمل می شود و اصال معنایی ندارد رهبری بخواهد در 
مسائل جزئی جامعه وارد شود. وی افزود: رهبری بر مسائل و سیاست های 
کالن نظارت دارد و بنابراین هر دس��تگاهی مس��ئول کار خویش اس��ت؛ 
مجلس قانون گذار اس��ت، دس��تگاه اجرایی و دولت وظیفه خود را دارند و  

تضمین حقوقی مربوط به حوزه قضاست.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: در مس��ئله دفاع و وزارت کشور نیز 

رهبری سیاست های کلی را مشخص می کند.
حجت االسالم رهبر خاطر نشان کرد: بنابراین این توقع که بخواهیم رهبری 
در حل مسائل جزئی کشور وارد شود، توقعی نابجاست. این مسئله نه مقدور 
اس��ت و نه عادتا این کار ممکن است چرا که کش��ور حکومت و نهادهای 
مختلف��ی دارد که هر کدام وظیفه خ��ود را انجام می دهن��د. وی در ادامه 
سخنان خود بیان داش��ت: اگر به محضر رهبر انقالب تخلفی گزارش شود 
که این تخلف کلیدی باشد، ایش��ان در این زمینه هشدار می دهند مانند 
مس��ئله حقوق های نجومی و در سیاس��ت های کلی مثال در مقابل آمریکا 
رهبر انقالب وارد می شوند و آنجا که الزم بدانند حرف خودشان را می زنند.

امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: مسئوالن نظام و دستگاه های ذی ربط 
باید کلیات و سیاست هایی را که رهبری تعیین می کند، پیگیری کنند.

وی در خصوص این که کسانی می خواهند همه مسائل را به رهبری مربوط بدانند، 
گفت: این اقدام یک توطئه حساب شده است یعنی می خواهند بگویند در کشور 
هر اتفاقی هر جایی می افتد چرا مقام معظم رهبری در این خصوص وارد نمی شود.

حجت السالم رهبر بیان داشت: جایی که رهبری الزم بداند، سیاست های 
کلی را اعالم می کند اما معنایی ندارد که در کل امور کشور وارد شود. وی 
با اشاره به این که الگوی بسیاری از این مسائل را دشمن ایجاد کرده است، 
افزود: می خواهند از این طریق رهبری را تضعیف کنند. امام جمعه موقت 
اصفهان با اشاره به این که در مسئله حقوق های نجومی مقام معظم رهبری 
ورود کردند، خاطر نشان کرد: الزم است  بعد از آن دولت این مسائل را مورد 

بررسی قرار دهد و ساز و کاری ایجاد کند که این تخلفات تکرار نشود.

سرهنگ حسین حسین زاده، پیرامون تشریح آخرین وضعیت آمار جرایم 
در ماه مبارک رمضان و راه های مواصالتی به ش��هر اصفه��ان پس از ایام 
تعطیلی، اظهار کرد:  اصفهان همزمان با سراسر کشور درماه مبارک رمضان 
 غرق در معنویت بود و آث��ار و برکات ماه مهمانی خدا به وضوح مش��اهده 

می شدو البته  بخشی از آن به ماموریت های پلیس ارتباط داشت.
وی با بیان این که ماموریت های پلی��س در این ماه  منجر به کاهش  وقوع 
جرایم شد و البته  انتظار مس��ئوالن و مردم  نیز این گونه بود، تصریح کرد: 
براس��اس آخرین آمار، در پایان ماه مب��ارک رمضان، ش��اهد کاهش ۲۰ 

درصدی جرایم خشن بودیم.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان افزود: در این ماه نیز  ۱۵ 
درصد از تماس های ام��داد خواهان با ۱۱۰ پلیس کاه��ش پیدا کرده که 

این رقم قریب به ۳۰ هزار تماس تلفنی از مجموع ۲۰۰ هزار تماس است.
وی به موضوع تصادفات و تخلفات رانندگ��ی و کاهش ۱۰ درصدی  وقوع 
تخلفات مردم در ماه مبارک رمضان اشاره و عنوان کرد: با توجه به سه روز 
تعطیلی آخر ماه مبارک رمض��ان، حجم ترافیکی خودروی��ی در راه های 

استان افزایش چشمگیری داشت.
حسین زاده اذعان کرد: مردم اصفهان عنایت ویژه ای به نکات هوشیاری و 
مراقبتی در زمینه رانندگی کردند و خوشبختانه کمترین وقوع تصادفات 
را برخالف افزایش چشم گیر تعدد مسافرت های جاده ای در این سه روز 

شاهد بودیم.
وی بیان کرد: اوج تصادفات در دو ساعت قبل از غروب روز جمعه در ورودی 

شهر اصفهان  رخ داد که البته میزان قابل توجهی نبود.
جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی  اس��تان اصفهان در توضیح این که چه 
میزان از پژوهش در بررس��ی ش��اخصه های کاهش جرایم در ماه مبارک 
رمضان استفاده می شود، خاطرنشان کرد: در همه پژوهش های بین المللی 
براین نکته تاکید ش��ده اس��ت که هر جا مردم دیندارتر و اخالق مدارتری 
داشته باشد، میزان وقوع جرایم در آن مکان ها به حداقل می رسد،  که این 

امر در ماه مبارک رمضان به حداکثر رسیده است.
 وی گفت: طبق تحقیقات پلیس،  در این ماه  حتی میزان جرایم مجرمان

 حرفه ای و جرایم خش��ن به علت تاثیر فضای معنوی ماه مبارک رمضان، 
به شدت کاهش یافت.

حجت االسالم و المسلمین موسوی الرگانی گفت: نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس هم صدا و منسجم ش��ده اند تا مشکالت استان به ویژه 

مسئله آب را حل کنند.
رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان در خصوص مشکالت متعدد و 
ناهماهنگی بین نمایندگان اس��تان در دوره های قبل در مجلس شورای 
اس��المی اظهار کرد: امیدوارم با اتحاد و انس��جامی که در حال حاضر بین 
نمایندگان استان در مجلس وجود دارد بتوانیم با قدرت مشکالت استان 

را پیگیری نماییم.
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوی الرگانی با اشاره به برگزاری 
جلسه ای فی مابین نمایندگان استان در روز دوشنبه هفته گذشته گفت: 
با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان اس��تان جلسه ای برگزارشد و هیئت رییسه 
مجمع نمایندگان اس��تان مشخص ش��دند ولی هنوز مجمع جلسه کاری 

برگزار نکرده است.
وی با بیان این که نمایندگان مردم اس��تان در مجلس هم صدا و منسجم 
ش��ده اند تا مش��کالت اس��تان به ویژه مس��ئله آب را حل کنن��د، تاکید 
 کرد: ان ش��اءا... با جلس��ات متعدد و پی در پ��ی که در ته��ران و اصفهان

برگ�زار می شود به این مهم دست پیدا کرده و بخشی از مشکل را برطرف 
خواهیم کرد.

نماینده م��ردم فالورج��ان در مجلس ش��ورای اس��المی مش��کل آب را 
در رأس مش��کالت اس��تان عنوان ک��رد و تصری��ح کرد: دوش��نبه هفته 
گذش��ته جمعی از نمایندگان با حضور ۲ ت��ن از نمایندگان کش��اورزان 

اس��تان با وزیر نیرو در دفتر دولت در مجلس ش��ورای اسالمی جلسه ای 
 برگزار کردند و س��واالت و بحث های زیادی انجام گرفت تا این مشکل را

برطرف کنیم.
حجت االس��الم و المس��لمین موس��وی الرگانی همچنین متذکر ش��د: 
از اول مجل��س دهم تا به ام��روز ش��اید در خصوص مس��ئله آب چندین 
نامه دس��ته جمعی ب��ه وزیر نی��رو توس��ط نمایندگان اس��تان نوش��ته 
ش��ده و حتی س��والی هم از وزیر با ۱۸ امض��ا آماده ش��د) البته یک نفری 
 هم ک��ه امضا نکرده ب��ود به دلی��ل عدم حض��ور در مجلس ب��ود( ولی به

حم�دا... در حال حاض�ر وفاق و همدل�ی خوب�ی بی�ن نماین�دگ�ان استان 
وجود دارد.

برنامه تلویزیونی صد درصد با ش��عار »فرهنگ از آنچه می بینید به ش��ما 
نزدیک تر است« از سوی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری به مدت ۱۳ 

هفته و به صورت ویژه در شبکه اصفهان پخش  شد.
آخرین قسمت از این فصل برنامه تلویزیونی صد درصد با حضور غالمعلی 

حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد .
حداد عادل در این برنامه  با بیان این که مقوله فرهنگ از سیاست جداست، 
گفت: متاس��فانه برخی افراد فرهن��گ را خرج می کنند تا در سیاس��ت به 
پیروزی برسند مثل وقتی که از کیسه امنیت ملی برای پیروزی های زودگذر 
در عالم سیاس��ت خرج می کنند و متوجه نیستند که این مورد هرچند در 
کوتاه مدت می تواند نتیجه بخش باش��د ولی در درازمدت فرهنگ را دچار 

مشکل خواهد کرد.
وی در خصوص مدیری��ت فرهنگی عن��وان کرد: اگ��ر در حیطه فرهنگ 
همه چیز را به حال خود رها کنیم، اوضاع شبیه جنگل می شود ولی اگر با 
مدیریت همراه باشد، آن را به بوستانی زیبا تبدیل می کند. من به مهندسی 
فرهنگی اعتقاد دارم و می گویم همان طور که در س��اخت خانه مهندسی 

می شود، حکومت درزمینه فرهنگ هم وظیفه مهندسی را بر عهده دارد.
به گفته رییس فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی، مقول��ه فرهنگ مانند 
یک نمایش اس��ت که در آن هر کس بای��د بداند چه نقش��ی را ایفا کند و 
چه دیالوگی بگوید؛ ضمن این که تعداد مدیران��ی که به عمق ارزش های 
فرهنگی پی برده باش��ند، کم اس��ت و یکی از نقاط ضعف کشور ما فقدان 

مدیران فرهنگی است.

وی در این خص��وص تصریح کرد: یکی از واجبات کش��ور، تربیت مدیران 
فرهنگی است که ریشه این تربیت در دوران دبیرستان و رشته علوم انسانی 
و در دبستان است برای همین ما ملزم هس��تیم از همان ابتدا نخبگانی را 

برای این امر تربیت کنیم.
حداد ع��ادل ادامه داد: امروزه اگر بخواهیم برای اس��تخدام از پزش��کان و 
مهندس��ان دعوت کنیم، با اس��تقبال زیادی روبرو خواهیم شد ولی کافی 
است برای اداره یک فرهنگسرا نیاز به یک مدیر فرهنگی داشته باشیم، در 
آن زمان متوجه قحطی خواهیم شد. ما باید بدانیم شاخصه های یک مدیر 
فرهنگی چیست و الزم اس��ت خود فرد هم از معارف ملی و جهانی، تاریخ، 

ادبیات و ارزش های مختلف شناخت کامل داشته باشد.

امام جمعه موقت اصفهان:

دولت باید ساز و کاری ایجاد کند که تخلفات مالی و حقوقی تکرار نشود

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبرداد:

کاهش ۲۰ درصدی جرایم خشن در ماه مبارک رمضان 

رییس مجمع نمایندگان:

مسئله آب در رأس مشکالت استان اصفهان قرار دارد

حدادعادل:

فرهنگ را نباید خرج سیاست کرد

نگاه جامعه به
کارآفرینان مناسب نیست

همکاری شیالتی ایران وفرانسه توسعه می یابد؛

ایران، تولیدکننده  اول 
قزل آالی جهان

 بدرقه  اصفهانی ها 
از عباس کیارستمی

مدیرکل میراث فرهنگی استان؛

بازار بزرگ اصفهان با مشارکت 
بازاریان ساماندهی می شود

بازگشت محرم
به سپاهان

پرونده ویژه »قاچاق سیگار« ؛

جوانان در دام
سوداگران مرگ

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد؛

مانع تراشی برخی کارشناسان
بانک ها برای پرداخت تسهیالت
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از امروز همزمان با تعیین تکلیف پرونده سپرده گذاران 
تعاونی اعتبار ثامن الحجج وارد مرحله جدیدی خواهد 
شد. در حالی فاز دوم تسویه و پرداخت وجوه و تعیین 
تکلیف حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج از امروز 
شروع می شود که فاز اول آن از نیمه بهمن ماه امسال 

در دستور کار بانک پارس��یان قرار گرفته بود. این در 
حالی است که به دنبال مش��کالت ایجاد شده برای 
ثامن الحجج و ناتوانی آن در پرداخت سپرده مشتریان 
شورای پول و اعتبار، بانک پارسیان را به عنوان بانک 

عامل پرداخت سپرده های...

از طرف کانون هالل احمر دانشجویی دانشگاه اصفهان؛

۵۰ میلیون تومان به 
بیماران سرطانی کمک شد

2
فرمانده نیروی دریایی ارتش، از اس��تقرار تیم های ویژه 
نداج��ا در کانال امنیت��ی خلیج عدن به ش��عاع ۱۵۰۰ 
کیلومتر خبر داد. امیر دریادار حبیب ا... سیاری، فرمانده 

نیروی دریایی ارتش...

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
بیش از ۵۰ میلیون تومان از سوی کانون هالل احمر 
دانش��جویی دانش��گاه اصفهان به بیماران س��رطانی 

کمک شد. محسن مومنی اظهار داشت...

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

با هر متجاوزی به سختی 
برخورد می کنیم

از امروز؛

 سپرده گذاران  ثامن الحجج وارد 
فاز جدید شدند
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استاندار اصفهان:

خشکسالی امسال در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است
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 رییس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به سخنان اخیر مرکل و 
بان کی مون علیه ایران، گفت: احساس می کنم اتفاقاتی در حال 
روی دادن اس��ت؛ زیرا آقای بان کی مون و خانم مرکل حرف های 

عجیبی زده اند.
علی اکبر صالحی، رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران،در گفتگویی 
تصریح کرد: جمهوری اس��امی ایران توانمن��دی های مختلفی 
 دارد؛ اگر طرف مقابل در نقض برجام دست به کاری بزند، همگان

متضرر می ش��وند.وی افزود: ما برجام را قبول داریم و آغاز کننده 
نقض آن نخواهیم ب��ود و امیدوارم آنه��ا نیز عاقل باش��ند و آن را 
نقض نکنند.رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران در ادامه افزود: اگر 
برجام درست اجرا شود، آثار مثبتی برای کشورمان، طرف مقابل و 
 منطقه و جامعه بین الملل خواهد داشت؛ اگر برجام برهم بخورد،

زیانشان برای همگان خواهد بود.
 صالح��ی گف��ت: تص��ورم ای��ن اس��ت ک��ه ط��رف مقاب��ل
 تاش خواهد کرد که برجام آسیب نبیند؛ زیرا خوب می دانند که
 آس��یب رس��یدن ب��ه تواف��ق هس��ته ای،  قب��ل از آن ک��ه به ما
 ضرر بزند، به آنان آسیب خواهد زد. وی افزود: نخستین آسیب به

آمریکایی ها این است که اعتبار سیاسی آنان زیر سوال می رود که 
 برای کس��ب آن هزینه زیادی کرده اند و اگر بدعهدی آنها در دنیا

جا بیفتد، هزینه های بسیاری برایشان خواهد داشت.
صالحی ادامه داد: البته بنده ب��رای صحبت کردن در این خصوص 
احتیاط م��ی کن��م و نگرانم ک��ه بگویند بحث سیاس��ی اس��ت؛ 
 اما احس��اس می کن��م اتفاقاتی در ح��ال روی دادن اس��ت؛ زیرا

آقای بان کی مون و خانم مرکل حرف ه��ای عجیبی زده اند. وی 
با اش��اره به ادعاهای مقامات آلمانی، مبنی بر ت��اش ایران برای 
خرید تجهیزات مرتبط با س��اح های هسته ای، گفت: اول چنین 
ادعاهایی مطرح کردند و بعد گفتند س��ازمان انرژی اتمی چنین 
 خریدی نک��رده؛ بلکه این کارها بیش��تر ب��رای وزارت دفاع ایران
 ب��وده اس��ت.صالحی هش��دار داد:  احس��اس  می کن��م در حال

زمینه چین��ی و پخت و پ��ز علیه ما هس��تند و ما بای��د گوش به 
 زنگ باش��یم. رییس س��ازمان انرژی اتمی گفت: البت��ه این به ما
 مربوط نیست؛ به وزارت امور خارجه مربوط است و دوستان حتما

رصد می کنند، متوجه هس��تند و قطعا با پیش بین��ی های الزم، 
 اقدام��ات الزم خواهد ش��د ت��ا ای��ن را در نطفه خف��ه کنند. وی
 تاکی��د ک��رد: بای��د ب��ه آق��ای ب��ان ک��ی م��ون بابت س��خنان

دو پهلوی��ش و به خان��م مرکل اعت��راض جدی ش��ود. صالحی با 
 اش��اره ب��ه همزمان��ی اظه��ارات ب��ان ک��ی م��ون و م��رکل،

بار دیگر اف��زود: به نظر بنده توطئه ای در حال ایجاد اس��ت وگرنه 
 دلیلی ن��دارد که آقای ب��ان کی م��ون و خانم م��رکل داد و بیداد

راه بیندازند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، از استقرار تیم های ویژه نداجا در کانال 
امنیتی خلیج عدن به شعاع 1500 کیلومتر خبر داد.

 امیر دری��ادار حبیب اهلل س��یاری، فرمانده نی��روی دریایی ارتش،
 در خص��وص برق��راری امنی��ت کش��تی های نفتک��ش و تجاری
 اظهار داش��ت: نیروی دریایی راهب��ردی ارت��ش، تاکنون امنیت

3 هزار کشتی را برقرار کرده است.
وی با اش��اره به برخورد ناوگروه چهل و یکم نیروی دریایی دزدان 
دریایی در هفته گذش��ته، اظهار داش��ت: اخیرا با حدود 12 قایق 
 در تنگه باب المن��دب برخورد داش��ته ایم که در هرک��دام از آنها،

بیش از ده نفر دزد دریایی حضور داشته که الحمداهلل طرف مقابل 
نتوانست به اهداف خود دست یابد.

فرمانده نیروی دریایی در این رابطه گفت: در این درگیری، دزدان 
دریایی چندین مرتبه با حجم گسترده، به طرف یکی از نفتکش های 
ما حمله ور شدند که پس از مواجهه با ناوشکن شهید دریابان نقدی، 

ناکام مانده و فرار کردند.
دریادار س��یاری اف��زود: دزدان دریای��ی این بار با حج��م نیرویی 
 چش��مگیر، ب��ه دنب��ال دوره ک��ردن نفتک��ش ایران��ی بودند تا

از طریق محاصره بتوانند سکان نفتکش ایرانی را تحت اختیار خود 
بگیرند؛ اما ناوگروه ما، با حضور به موق��ع در منطقه خطر و اجرای 
تاکتیک ه��ای الزم، مانع از اق��دام آنها ش��ده و دزدان دریایی را از 
 صحنه خارج می کند.وی با بیان اینکه ما فقط تا جایی با این افراد

مبارزه می کنیم ک��ه آنها را از صحنه  خارج ک��رده و فراری دهیم، 
افزود: تعقیب دزدان دریایی برای ما مقرون به صرفه نیست.

فرمانده نداجا در پاسخ به این س��وال که آیا این درگیری ها تلفات 
احتمالی در بر داش��ته یا خیر، گفت: ت��کاوران نداجا برای مراحل 
بس��یار س��خت تری آموزش دیده اند و برخورد ب��ا دزدان دریایی 
 برای آنان کار دش��واری نیس��ت و در کمترین س��طح قرار دارد؛

ب��ه همی��ن خاط��ر ب��ا لط��ف خ��دا و اقدام��ات هوش��مندانه، 
 ای��ن درگیری ه��ا تاکن��ون ب��رای م��ا تلفات��ی نداش��ته اس��ت.

وی ادامه داد: کشتی های تجاری و نفت کش ها، ارزشی میلیاردی 
 دارند و س��رمایه ملی محس��وب می ش��وند؛ لذا نی��روی دریایی

به هیچ وجه اجازه نمی دهد سرمایه ملی به دست اجانب بیفتد و با 
هر متجاوزی، سخت برخورد می کند.

فرمانده نداجا درخصوص حضور دائمی و اقتدارآمیز ناوگروه های 
 نی��روی دریایی ارت��ش در آب ه��ای آزاد، به وی��ژه مناطق خطر،

اظهار داش��ت: توجه داش��ته باش��ید کانال امنیت��ی خلیج عدن، 
حدود 1500 کیلومتر طول دارد که تیم های ویژه نداجا به همراه 
 ناوگروه، همواره در این کانال در حال گش��ت زنی بوده و اوضاع را

بررسی می کنند و در صورت وقوع حادثه، به سرعت اطاع رسانی 
کرده و مناطق خطر را با کمک یکدیگر پوشش می دهند.

 وزارت دفاع عراق اع��ام کرد تعداد دیگری از بالگردهای روس��ی
»می-28« معروف به سربازان شب را تحویل گرفته است.

  ب��ر اس��اس گ��زارش وب��گاه ش��بکه »روس��یاالیوم«، در بیانیه
وزارت دفاع آمده است این بالگردها از جدیدترین انواع بالگردهاست 
 و از ویژگی های بارز آن، پتانس��یل باال و قابلیت تس��لیح گسترده،

به عاوه پشتیبانی مسلحانه از نیروهای زمینی است.
 بنا به گزارش مذکور، بالگردهای یاد ش��ده نقشی بارز در مقابله با 

داعش ایفا می کنند.
 کارد فنی این بالگردها، پس از رسیدن آنها به عراق، فورا کار خود 
را آغاز کردند تا عملیات  آماده سازی آن را برای آغاز به کار طی چند 

روز آینده انجام دهند.
  »نصیر نوری محمد«، مش��اور رس��انه ای وزارت دف��اع عراق، در

28 ژوئن، تحویل تعداد جدیدی از بالگردهای می-28 را در آینده 
نزدیک اعام کرده بود.

آمریکا در واکنش به حمله یک مامور پلیس روس��یه به دیپلمات 
آمریکایی در مسکو، 2 مقام روسی را اخراج کرد.

 وزارت خارجه آمریکا اع��ام کرد: ایاالت متح��ده، در 17 ژوئن،
 2 مقام روس��ی را اخراج کرده اس��ت. اخراج این 2 مقام روس��ی

در پاس��خ به حمله یک مامور پلیس روس��یه به ی��ک دیپلمات 
آمریکایی در اوایل ماه ژوئن بوده است.

 جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران، 
تاکید کرد: 17 ژوئن ما 2 مقام روسی را از آمریکا اخراج کردیم که 
این اقدام، در پاس��خ به این حمله بوده است. وی از ارائه جزییات 
بیشتر در این خصوص خودداری کرده است. کربی در نخستین 
واکنش رس��می به حادثه 6 ژوئن اظهارات متناقض��ی را با آنچه 
وزارت خارجه روسیه اعام کرده، بیان نموده است. وزارت خارجه 
روسیه پیش از این اعام کرده اس��ت که این مامور پلیس روسی 
برای حفاظت از س��فارت آمریکا تاش می کرده و س��عی داشته 

اسناد شناسایی این فرد را مورد بازرسی قرار دهد.
 کربی تصریح ک��رد: 6 ژوئن ی��ک دیپلمات آمریکای��ی که خود 
 را معرفی کرده ، مطاب��ق با پروتکل های س��فارت، قصد ورود به

سفارت آمریکا را داش��ته که مورد حمله یک مامور پلیس روسیه 
قرار می گیرد.

 وی افزود: ادعای مامور پلیس روسیه، مبنی بر اینکه قصد دفاع و 
حفاظت از سفارت را در برابر ورود یک فرد ناشناس داشته، کاما 
نادرست است.  س��خنگوی وزارت خارجه روسیه نیز پیش از این 
گفته: مامور پلیس روسیه قصد داشته اس��ناد شناسایی این فرد 
را بازرسی کند تا مطمئن ش��ود تهدیدی متوجه سفارت آمریکا 
نیس��ت. روز پنجش��نبه نیز کربی گفت: جان کری، وزیر خارجه 
آمریکا، روز 7 ژوئن این مساله را با سرگئی الوروف، وزیر خارجه 

روسیه، مطرح کرده است.

 »المانیتور« در گزارش��ی، ب��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران
 در س��ال 2017 اش��اره کرد و نوش��ت: دالیل��ی وج��ود دارد که

ممکن است »حسن روحانی« برای دومین بار موفق به پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری ایران نشود.

در مقدمه این گزارش آمده است که سرنوش��ت سیاسی روحانی 
 را همچ��ون دیگر روس��ای جمه��ور پیش��ین ایران، به س��ختی

می ت��وان پیش بینی ک��رد. در حالی که بس��یاری از س��رآمدان 
حکومت، از جمله »علی الریجانی«،رییس مجلس ایران،معتقدند 
 که روحان��ی ب��رای دور دوم نی��ز بعن��وان رییس جمه��ور ایران

برگزیده می ش��ود؛ دالیلی وجود دارد که ممکن است روحانی در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران پیروز نش��ود. المانیتور س��پس 
نوش��ت: در حال حاضر، چند عامل کلیدی سیاس��ی و اقتصادی 
وجود دارد که می تواند در تعیین سرنوش��ت روحانی در انتخابات 

آتی ریاست جمهوری ایران، نقش مهمی ایفا کند.
طبق این گزارش، رییس جمهور کنون��ی ایران، »محمود احمدی 
ن��ژاد«، رییس جمهور س��ابق ای��ران را قربانی تمامی مش��کات 
اقتص��ادی کنون��ی ای��ران می کن��د. روحان��ی و کابین��ه وی، به 
دولت قبل��ی ای��ران، به عن��وان دلی��ل تنگ��ه وخی��م اقتصادی 
 کنون��ی در ای��ران می نگرند. این خ��ط اس��تدالل روحانی، حتی

در صورتی که معتبر هم باشد، قشر متوسط و به ویژه آسیب پذیر 
ایران را قانع نمی کند.

المانیتور س��پس توضیح داد که در روایت دول��ت روحانی، حتی 
معروف ترین سیاس��ت های دولت قبلی ایران، اشتباه و مسئله ساز 
بوده است؛ در واقع، »عباس آخوندی« وزیر کنونی راه و شهرسازی، 

پروژه »مسکن مهر« را یک »فاجعه« خوانده است.
این پایگاه آمریکایی ادامه داد:اظهارات این چنینی دولت روحانی 
موجب می ش��ود طبقه پایین تر جامعه احس��اس کنند که دولت 
کنونی ایران، نماینده آنها نیس��ت. بسیاری از ش��هروندان ایرانی 
 این س��وال را مطرح می کنند که روحانی چ��ه اقداماتی برای آنها

انجام داده است؛زیرا در دولت احمدی نژاد، بسیاری از آنها، با طرح 
پروژه مس��کن مهر توانسته اند صاحب خانه ش��وند و همچنین به 

صورت ماهیانه، یارانه دریافت کنند.
المانیت��ور در توضیح دومی��ن دلیلی که ممکن اس��ت از پیروزی 
 روحان��ی در دور دوم انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ای��ران

جلوگیری کند، نوش��ت: دومین دلیل، سن باالی برخی از اعضای 
کابینه روحانی و عملکرد حلقه بسته آنهاس��ت؛ به این مفهوم که 
دولت روحانی وارد تعامل سازنده با سرآمدانی نمی شود که خارج 
از چرخه داخلی خود باش��د. اقتصاددان هایی همچون »فرش��اد 
مؤمنی«، »محمد راغفر«، »جمش��ید پژویان« نارضایتی خود را 
از فقدان اس��تراتژی اقتصادی دولت روحانی و همچنین ماهیت 

»حلقه بسته« دولت کنونی ایران اعام کردند.
این گزارش ادام��ه داد: دولت روحان��ی از بس��یاری از مقاماتی با 
سن باال تشکیل ش��ده اس��ت که برخی از آنها، لزوما از نظر افکار 

عمومی، مثبت تلقی نمی شوند؛ در حقیقت، میانگین سن اعضای 
کابینه روحانی، 57 سال اس��ت و همین امر، دولت کنونی ایران را 
 به پیرترین دولت از زم��ان انقاب اس��امی 1979 ایران تاکنون

تبدیل کرده است.
المانیتور توضیح داد: این سیاس��تمداران مس��ن، ق��ادر به ایجاد 
تغییرات سیاسی و اقتصادی نیس��تند و عدم تمایل دولت روحانی 
به ایجاد تغییر در وضعیت کنونی، بخش��ی از ه��واداران روحانی را 

ناامید کرده است.
این پای��گاه آمریکای��ی تصریح ک��رد که س��ومین دلی��ل، رکود 
اقتصادی فلج کننده مس��تمر اس��ت. راهبرد اعام ش��ده و آرایش 
تیم اقتص��ادی روحان��ی، در ابتدا امیدبخ��ش بود؛ ام��ا انتظارات 
عمومی را ب��رآورده نکرد. به طور قطع، رکود مس��تمر و پیامدهای 
آن به ویژه ب��رای ب��ازار کار، به نفع رقب��ای روحان��ی خواهد بود. 
تنها امید دولت روحانی ب��رای ایجاد یک تغیی��ر مثبت در اوضاع 
 اقتص��ادی، لغ��و تحریم ها ب��ود؛ ام��ا در واقعیت چنی��ن تغییری

رخ نداد.
المانیتور ادامه داد: در سال 1393، اقتصاد ایران شاهد رشدی مثبت 
بود؛ اما در سال بعد از آن، اقتصاد ایران دچار وقفه شد و پیش بینی 
شده است که در سال کنونی، رشد اقتصادی به 3 درصد برسد. در 
این رابطه، دولت روحانی انتظارات عمومی را برآورده نکرده است 
و بعید اس��ت که اقتصاد ای��ران، در آینده نزدی��ک عملکرد خوبی 

داشته باشد.
ای��ن گ��زارش نوش��ت: مش��کل اینجاس��ت ک��ه م��ردم، اوضاع 
 کنونی خود را با س��ال ه��ای رف��اه دوران س��ال 2006 تا 2010

مقایس��ه می کنند که در آن زم��ان، در نتیج��ه درآمدهای نفتی 

 بس��یار باال، ایران ثروت زیادی داش��ت و احمدی نژاد در آن زمان،
رییس جمهور ایران بود.

المانیت��ور، در توضی��ح چهارمی��ن دلیل��ی ک��ه ممکن اس��ت از 
ریاس��ت جمهوری مجدد روحان��ی جلوگیری کند، نوش��ت: ادامه 
فش��ارهای آمریکا و بلوکه ک��ردن عملیات های بانکی به واس��طه 
تحریم های آمریکا، می تواند انتخاب مج��دد روحانی را در معرض 
تهدید ق��رار دهد. در این راس��تا، مص��ادره اخیر ام��وال ایران بعد 
از رای دی��وان عالی آمری��کا به نفع خان��واده قربانیان تروریس��م 
 که به دنب��ال دریافت غرامت از ای��ران بودند، نمایانگر مش��کات

پیش روست.
 طب��ق ای��ن گ��زارش، از ط��رف دیگ��ر، موض��وع مص��ادره

15 میلیون دالر از دارایی های ایران در کانادا، به دلیل مشابه تصمیم 
دیوان عالی آمریکا، ادامه لحن تهاجمی کنگ��ره آمریکا و »دونالد 
ترامپ«، نام��زد جمهوری خواهان در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
2016 آمریکا در قبال ایران نیز مش��کاتی هس��تند که در مسیر 

انتخاب مجدد روحانی به عنوان رییس جمهور ایران قرار دارد.
 المانیت��ور با اش��اره ب��ه این م��وارد نوش��ت: این ن��وع از تحوالت

موجب ش��ده اس��ت که مردم ایران در خصوص مزیت های برجام، 
دچار تردید شده و آن را زیرسوال ببرند؛ زیرا درحالی که تحریم ها 
علیه ایران رسما رفع شده اس��ت، زمان می برد تا وضعیت به حالت 

طبیعی بازگردد.
 ای��ن گ��زارش در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن دالیل نوش��ت که

احتمال می رود اف��کار عمومی، علیه رییس جمه��ور کنونی ایران 
شکل گیرد و همین مس��ئله، برای انتخاب مجدد ایشان به عنوان 

رییس جمهور ایران، مانعی به وجود آورد.

علی اکبر صالحی:

 همزمانی اظهارات بان کی مون
و مرکل، توطئه ای جدید است

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

 با هر متجاوزی
به سختی برخورد می کنیم

 عراق دوباره »سربازان شب« را
از روسیه تحویل گرفت

 اخراج ۲ مقام روسی از آمریکا

خبردیدگاه

بین الملل

 آی��ت اهلل حیدری، ب��ا بیان اینک��ه برخ��ورد نکردن ب��ا متخلفین
حقوق های نجومی، موجب رواج ولنگاری اقتصادی بین مسئولین 
می شود، گفت: »مستی اش��رافی گری« از دولت سازندگی و نفوذ 

کارگزارانی در عرصه های اقتصادی آغاز شد.
آی��ت اهلل محس��ن حی��دری آل کثی��ر، نماین��ده خوزس��تان در 
 مجلس خبرگان رهب��ری، درباره مس��ئله فیش ه��ای حقوقی و

آسیب های آن برای کشور، اظهار کرد: بزرگ ترین خطر این مسئله، 
بی اعتمادی مردم به  نظام و دولت  و ناامیدی ایشان است که می تواند 

آثار زیادی در پی داشته باشد.
 آی��ت اهلل حی��دری ب��ا بی��ان اینک��ه

برخ��ورد نک��ردن ب��ا متخلفین 
حقوق ه��ای نجومی، موجب 

رواج سهل انگاری و ولنگاری 
اقتصادی بین مس��ئولین 
می شود، گفت: 
به دنب��ال این 

ناامی��دی و بی اعتمادی، ممکن اس��ت دلس��ردی و ع��دم حضور 
مردم در صحنه های مختلف نظ��ام رخ دهد. اگر نظام، مس��ئله را 
 س��فت بگیرد و متخلفین را بر سر جای خودشان بنش��اند و کار را

ضابطه مند کند، قطعا اعتماد مردم تقویت می شود و این امر،برکات 
زی��ادی خواهد داش��ت.عضو مجلس خب��رگان رهب��ری،  درباره 
بیانات رهبر معظم انقاب در خطبه های عید فطر که یکی از علل 
 وقوع پدیده زش��ت حقوق های نامشروع را آس��یب های ناشی از

ک��رد:  دانستند،خاطرنش��ان  اش��رافی گری«  »مس��تی 
»مس��تی اش��رافی گری« بع��د از جن��گ و به دنب��ال دول��ت 
س��ازندگی و نف��وذ کارگزاران��ی در عرصه ه��ای اقتص��ادی و 
حکومت��ی آغ��از ش��د و گس��ترش پی��دا کرد.ای��ن مس��ئله در 
 دول��ت اصاح��ات تقویت ش��د و ام��روزه آث��ار و دامن��ه آن را

ماحظه می کنیم.وی افزود:در دولت فعلی نیز همان کارگزاران 
برگش��تند و منش خاص آنها دوباره حاکمی��ت یافت و آثار و 
تبعات آن، همان اخاق اشرافی گری است. امام جمعه اهواز در 
پاسخ به این پرسش که چگونه می توان روحیه اشرافی گری 
را ریش��ه کن کرد، گفت: برای ریش��ه کن کردن آن ، هم باید 
فرهنگ س��ازی کرد و هم قوانینی قاطع تصویب کرد که منفذی 
 برای عبور از روح قانون نداش��ته باش��د.وی افزود:بازرس��ی های

قوه قضاییه، باید قوی و بدون مماشات باشد. قوانین نباید لغزنده 
باشد و منفذی برای متخلفین نداشته باشد؛ هرچند گاهی اوقات 
که قوانین لغزنده نیس��تند، برخی از قانون عبور می کنند 
که در اینجا، قوه قضائیه باید وارد عمل شود و برخورد 

قضایی می تواند بسیار کارساز باشد.

 س��خنگوی کمیس��یون امنی��ت مل��ی مجل��س گف��ت: اخب��ار
منتشر ش��ده درخصوص اینکه ایران به مرزهای کشورهای دیگر 
تخطی کرده است، صحت ندارد؛ این موارد در قاموس ایران جایی 

ندارد.
حس��ین نق��وی حس��ینی درب��اره ادع��ای روزنام��ه الش��رق 
 االوس��ط، مبنی بر اینکه س��پاه پاس��داران در راس��تای مقابله با
 گروه��ک ه��ای تروریس��تی، حاکمی��ت ارض��ی ع��راق را

نق��ض ک��رده اس��ت، اظه��ار ک��رد: چنی��ن اخب��اری ک��ه 
 متاس��فانه از س��وی برخی رس��انه ه��ای وابس��ته به عربس��تان

منتشر می شود، تنها به دلیل ایجاد دشمنی علیه ایران و برهم زدن 
ثبات منطقه است.

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس ش��ورای اس��امی، 
ب��ا اش��اره ب��ه رواب��ط متزل��زل برخ��ی از کش��ورهای عرب��ی از 
 جمله عربس��تان با آمری��کا، تاکید کرد: ش��اهد هس��تیم که طی

س��ال های اخیر، همواره مقامات غربی نس��بت ب��ه تعهداتی که 
به حکام آل س��عود دادن��د، پایبند نبودن��د؛ از این رو ب��ا حمله به 
 ایران به بهان��ه موضوعاتی چون حمایت از حزب اهلل و فلس��طین،
 در صدد هس��تند تا جب��ران ماف��ات ک��رده و بد عه��دی خود را

به پای ایران بنویسند.
 نماین��ده م��ردم ورامین در مجلس ش��ورای اس��امی 

تصری��ح ک��رد: ای��ران ب��رای دف��اع از 
مرزه��ای خ��ود، بدون ش��ک طبق 

 قوانی��ن بی��ن الملل��ی وارد عم��ل
 خواه��د ش��د؛ از ای��ن رو اخب��ار

منتشر ش��ده درخصوص اینکه ایران به مرزهای کشورهای دیگر 
تخطی کرده اس��ت، صحت ن��دارد؛ زیرا ای��ن م��وارد در قاموس 
 ایران جایی ن��دارد. نقوی حس��ینی تاکی��د کرد: مقام��ات غربی

بهتر اس��ت به جای اختاف افکنی در منطقه و علیه ایران، جلوی 
کش��ورهایی را بگیرند که یمن و س��وریه را امروز به خاک و خون 
کش��یدند؛ آنها بهتر اس��ت جلوی ترکیه را بگیرند که ه��ر روز به 
بهان��ه ای به حمای��ت از داع��ش می پ��ردازد؛ آنها بهتر اس��ت در 
 مقابل اقداماتی وارد عمل شوند که عربس��تان درجهت حمایت از

ه��ای تروریس��تی انجام م��ی دهد. گ��روه 
وی تصریح ک��رد: آمریکا و هم 
پیمانان��ش در منطق��ه، 
بزرگتری��ن  ام��روز 
گروه��ک  حام��ی 
تروریس��تی  ه��ای 
داع��ش جمل��ه   از 

محس��وب م��ی ش��وند 
ناامن��ی  بس��اط  ک��ه 
را در منطق��ه ایج��اد و 
 آرام��ش را از مردم س��وریه
سلب کرده اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری  مطرح کرد:

آغاز »مستی اشرافی گری« از دولت سازندگی
به دنبال اخبار منتشر شده در رسانه های عربستانی صورت گرفت:

تکذیب نقض حاکمیت ارضی عراق از سوی سپاه ایران

کاهش بودجه دفاعی توس��ط دولت در ش��رایطی صورت می گیرد 
 که ش��عله های آتش جن��گ و ت��رور در تمامی منطق��ه خاورمیانه

زبان��ه می کش��د و هم��ه همس��ایگان دور ت��ا دور ایران، ب��ا خطر 
تکفیر و ت��رور مواجهن��د و این اقت��دار نیروهای دفاع��ی و امنیتی 
 کش��ورمان اس��ت که مرزه��ای کش��ور را از گزن��د ای��ن حوادث

ایمن کرده است.
  در الیح��ه اصاحیه دول��ت برای بودج��ه 95، تبص��ره 22 بودجه

حذف ش��ده که عما به حذف 5 هزار میلیاد تومان از بودجه دفاعی 
کشور، آن هم در این شرایط حساس منطقه می پردازد.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی 
دولت، روز سه ش��نبه و در آستانه عید س��عید فطر، اصاحیه الیحه 
بودجه سال 95 کل کشور را به مجلس برد و با اتمام حجتی که کرد، 
توانست فوریت این اصاحیه را به تصویب نمایندگان مجلس برساند.

نوبخت در این نشس��ت تصریح کرد: » دولت با ارائه این پیشنهاد در 
اصاحیه بودجه 95، حجتش را تمام کرده و آماده است با تصویب این 
اصاحیه، طرح های عمرانی را فعال کند. تصویب پیش��نهاد دولت، 
 هم به اقتصاد ملی و هم ب��ه اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی

کمک می کند.«
ادعای رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مبنی بر اینکه تصویب 
 پیش��نهاد دولت به اقتصاد ملی و سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 

کمک می کند، در حالی اس��ت که در اصاحیه الیحه، بخش »ب« 
تبصره 1۴ حذف شده که بر اس��اس آن قرار بود از اول تیرماه، یارانه 

سه دهک باالی جامعه قطع گردد.
طبق این بخش از الیح��ه بودجه، دولت باید از ابتدای تیرماه س��ال 
جاری یارانه س��ه دهک باالی درآم��دی را قطع می ک��رد. ضمانت 
اجرایی این بخش از قانون، جرم تلقی شدن پرداخت یارانه به اقشار 
مدنظر این تبصره ب��وده که متوجه دولت اس��ت؛ درحالی که دولت 
 در الیحه اصاحی ضمانت اجرایی، حذف س��ه دهک درآمدی باال را

حذف کرده است. در این صورت به نظر می آید دیگر قید قانونی برای 
حذف یارانه پردرآمدها وجود ندارد.

به راستی اگر دولت به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید 
است، با کدام هدف، با حذف یارانه ثروتمندان مخالف است و در قالب 

اصاحیه بودجه، در صدد حذف این بخش از بودجه است؟
 ام��ا مهمت��ر از موض��وع یاران��ه ثروتمن��دان، بحث ح��ذف تبصره
 22 بودج��ه در اصاحی��ه بودج��ه اس��ت ک��ه عم��ا ب��ه ح��ذف

5 هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی کش��ور، آن هم در این شرایط 
حساس منطقه، می پردازد.

در ای��ن تبصره آم��ده اس��ت: »بانک مرک��زی جمهوری اس��امی 
ایران موظف اس��ت کلی��ه وجوه ارزی مستردش��ده ناش��ی از طرح 
دعاوی در مراج��ع بین المللی و کش��ورهای خارج��ی را مربوط به 

قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقاب اس��امی تا س��قف 
پنجاه ه��زار میلی��ارد )50.000.000.000.000(ری��ال، به ردیف 
درآمدی 160165 جدول ش��ماره )5( این قانون واریز کند. معادل 
 مبلغ واری��زی از محل ردی��ف ها و ج��داول مربوط��ه در این قانون

به مصرف می رسد.«
این تبصره به موضوعات دفاعی کش��ور بازمی گ��ردد و به اختصاص 
سرمایه های مستردشده، ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و 

کشورهای خارجی به تقویت توان دفاعی کشور، مربوط است.
استدالل دولت برای حذف این تبصره آن است که وصول مطالبات 

بین المللی ایران برای تامین منابع این تبصره مشکوک است!
کاهش بودجه دفاعی توس��ط دولت، در ش��رایطی صورت می گیرد 
 که ش��عله های آتش جنگ و ت��رور، در تمامی منطق��ه خاورمیانه

زبانه می کشد و همه همسایگان دور تا دور ایران با خطر تکفیر و ترور 
مواجهند و این اقتدار نیروهای دفاعی و امنیتی کش��ورمان است که 

مرزهای کشور را از گزند این حوادث ایمن کرده است.
در ماه مبارک رمضان نیز به چشم خود دیدیم که جریان تروریستی 
و تکفیری داعش در تاش برای بمب گ��ذاری در 50 نقطه تهران و 
بسیاری از شهرهای بزرگ کشور بود که با تیزبینی و ایثار نیروهای 

امنیتی خنثی شد.
قطعا متضرر اصلی ایجاد خلل در امنیت کش��ور در ابتدا خود دولت 

خواهد بود؛ چرا که عما تمامی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری 
 خارجی که اکنون اولوی��ت اول دولت قرار گرفته، ب��ا اولین حرکت

ناامن کننده، به کما خواهند رفت.
در حال حاضر فوریت این الیحه به تصویب رس��یده و جزئیات آن، 
به بعد از تعطیات عیدفطر موکول شده؛ اما بی شک اگر نمایندگان 
محترم مجل��س، برای آش��نایی با جزئی��ات و محت��وای اصاحیه 
 بودجه فرصت بیشتری داش��تند، فوریت الیحه را با تامل بیشتری

به تصویب می رساندند.
پس از همکاری با کارگروه اقدام مالی ) FATF ( برای ریل گذاری 
برجام 2، اکنون ب��ا حذف 5 هزار میلیارد توم��ان از بودجه نیروهای 
مسلح در الیحه ارایه ش��ده از س��وی دولت به مجلس، گام دیگری 
برای برجام 2 و 3 )منطقه ای و موش��کی( برداشته می شود. کاهش 
بودجه نیروهای مسلح، محدودیت هایی را برای نقش آفرینی ایران 
در منطقه و پیش��رفت های دفاعی ایجاد می کند. ریل گذاری های 
چراغ خاموش و مغایر با امنیت ملی، در راستای گشایش های برجام 

صورت می گیرد.
 این مس��ئله باید به بررسی بیش��تری توس��ط نمایندگان مجلس

ختم ش��ود. اکنون که منطقه در بحرانی ترین روزهای چند س��ده 
 گذش��ته قرار دارد، کاهش بودجه نیروهای مس��لح چ��ه توجیهی

می تواند داشته باشد؟

کاهش بودجه دفاعی کشور در شرایط بحرانی منطقه!

پایگاه تحلیلی آمریکایی المانیتور:

ممکن است »روحانی« در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشود
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قانون بودجه سال 95 بار دیگر دولت را مکلف به عرضه سهمیه ای 
سوخت کرده است، اما باید دید که این امرتحقق می یابد.

خردادماه سال گذش��ته با قطع س��همیه بندی بنزین، فروش این 
 محصول اس��تراتژیک در س��بد خانوار به صورت آزاد و تک نرخی 
آن هم با قیمت 1000 تومان ش��روع و از همان زمان نقد و بررسی 
آثار مثبت و منفی این اقدام آغاز شد؛ البته مسئوالن به فراخور زمان 
از تک نرخی و دو نرخی شدن سوخت س��خن گفتند و این ماجرا تا 
جایی ادامه پیدا کرد که نهایتا در قانون بودجه س��ال 95 دولت بار 
دیگر مکلف به عرضه سهمیه ای سوخت شد و از همان ابتدا مقامات 
دولتی به ویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دو نرخی ش��دن بنزین 
اعالم کردند. بیژن زنگنه  در صحب��ت هایش دو نرخی بودن قیمت 
بنزین را فساد آور دانست و این طور گفته بود که وزارت نفت نه تنها 
به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده 

نفتی موافق نیست.
مخالفت ص�د درصدی جایگاه داران س�وخت از عرضه 

دونرخی
بیژن حاج محمدرضا رییس انجمن جایگاه داران س��وخت سراسر 
کشور نیز در خصوص عرضه بنزین دو نرخی و آثار آن گفت: عرضه 

سوخت دو نرخی باعث بروز فساد می شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح در پمپ بنزین ها مشکل ساز است و 

عالوه بر دولت، جایگاه داران نیز از اجرای آن راضی نیستند.
حاج محمد رضا با اش��اره به اینکه عرضه بنزین باید به صورت تک 
نرخی باشد، تصریح کرد: نرخ سوخت همانند سایر کشورهای جهان 
باید با یک نرخ واحد که بهای تمام شده سوخت است، محاسبه شود.

عرضه دونرخی سیاسی کاری است
ناصر رییس��ی فر رییس انجم��ن صنفی کارفرمایی جای��گاه داران 
سوخت کشور نیز در این خصوص اظهار داشت: اجرای سهمیه بندی 
و چند نرخی بودن تجربه تلخی بوده است و نباید دوباره این نتایج 
تکرار شود. وی افزود: دو نرخی ش��دن قیمت بنزین به جای اینکه 
کارشناسی باشد رنگ و بوی سیاسی دارد و عواقب اجرای آن بیشتر 

از سودش است.
شفافیت آماری مانعی بر سر راه  سود جویان 

احمد توکلی نماینده سابق مجلس ش��ورای اسالمی گفت: ساالنه 
 حدود ی��ک میلی��ارد و 500 میلی��ون دالر ص��رف واردات بنزین 
می شود و دالالن و قاچاقچیان بیشترین سهم را از این واردات می 
برند.وی تصریح کرد: براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس عرضه 
س��وخت با کارت در طول هشت س��ال به میزان 100 میلیارد دالر 

جلوی قاچاق را گرفت.
 توکل��ی تاکید کرد:ما طرفدار ش��فافیت هس��تیم و کس��انی که به

 هر نحو در حذف کارت سوخت س��نگ اندازی می کنند، به دنبال 
منافع خود هستند؛ چراکه ش��فافیت آماری مانعی برای رسیدن به 

اهداف آنهاست.

گزارش اختصاصی گروه اقتصادی؛

آیا بنزین دونرخی می شود؟

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

از امروز همزمان با تعیین تکلیف پرونده سپرده گذاران تعاونی اعتبار 
ثامن الحجج وارد مرحله جدیدی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در حالی فاز دوم تسویه و پرداخت وجوه و تعیین 
تکلیف حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج از امروز شروع می شود 
که فاز اول آن از نیمه بهمن ماه امسال در دستور کار بانک پارسیان 

قرار گرفته بود.
این در حالی است که به دنبال مشکالت ایجاد شده برای ثامن الحجج 
و ناتوانی آن در پرداخت سپرده مشتریان شورای پول و اعتبار، بانک 
پارس��یان را به عنوان بانک عامل پرداخت سپرده های این تعاونی 
انتخاب کرده و بر این اس��اس در مرحله  اول حساب های تا سقف 
س��ه، پنج، 10، ۲0 و ۳5 میلیون تومان به طور مرحله ای پرداخت 
و حس��اب های پنج میلیون تومان و یا کمتر ک��ه صاحبان آن در 
موعد مقرر مراجعه نکردند به بانک عامل منتقل شد. به این ترتیب 

 بیش از یک میلیون و 150 هزار حساب این تعاونی تعیین تکلیف
 شده است.

 اما براس��اس آنچه که بان��ک مرک��زی در ش��یوه نامه مرحله  دوم 
تعیین تکلیف حساب های ثامن الحجج مقرر کرده عاملیت پرداخت 
و مشخص کردن حساب های سپرده گذاران تعاونی به تدریج طبق 

برنامه زمانی و مبلغی مشخص به بانک عامل محول خواهد شد.
بر این اس��اس در فاز دوم حساب های س��پرده گذاران با موجودی 
حس��اب تا س��قف مبلغ قابل انتقال به صورتی ک��ه مبالغ تعیین 
تکلیف ش��ده برای هر س��پرده گذار حقیقی و حقوق��ی تاکنون از 
سقف مش��خص ش��ده تجاوز نکند به بانک عامل منتقل می شود. 
به عنوان مثال در گام نخس��ت قرار اس��ت حس��اب های تا سقف 
100 میلیون تومان منتقل شود، با این توضیح که منظور از انتقال 
حساب، انتقال وجوه حساب های تعاونی به بانک عامل نیست، بلکه 

مانده حساب مشتری در تعاونی به بانک عامل منتقل می شود که 
نشان دهنده طلب وی از تعاونی است، اما در مورد سپرده گذارانی 
که دو حساب جداگانه 100 میلیونی دارند یکی از حساب ها بسته 
شده و فقط یک حس��اب در این مرحله منتقل می شود یا در مورد 
سپرده گذارانی که چهار حساب جداگانه ۲0 میلیون تومانی دارند 
و مجموعه آنها به ۸0 میلیون تومان می رس��د می توانند نسبت به 
بستن و تمامی حساب ها اقدام کنند، اما باقی مانده وجوه مشتریان 
دارای چند حساب که مجموع مانده آنها بیش از 100 میلیون تومان 
 است و مشتریان دارای حساب های با مبالغ باالتر در مراحل بعدی 

تعیین تکلیف خواهد شد.
از دیگر موارد ذکر ش��ده و قابل اج��را در ف��از دوم تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران ثامن الحجج می توان به حس��اب اتب��اع خارجی 
اش��اره کرد، به طوری که اتباع حقیقی خارجی مجاز که در تعاونی 
ثامن الحجج دارای حساب هستند می توانند به همراه مدارک الزم 
پس از بستن حساب در این تعاونی و دریافت گواهی تسویه، برای 
تعیین تکلیف و دریافت بخش��ی یا تمام وجوه حس��اب های خود 

همانند اتباع ایرانی به بانک پارسیان مراجعه کنند.
در عین ح��ال وظایفی ه��م برای تعاون��ی ثامن الحج��ج در قبال 
س��پرده گذاران تعیین ش��ده به طوری که این تعاونی مکلف است 
حساب های با مبلغ پنج میلیون تومان و یا کمتر که صاحبان آنها 
تاکنون برای بس��تن حس��اب مراجعه نکرده اند را بسته و گواهی 

تسویه حساب تجمیعی به بانک مرکزی ارسال کنند.
بانک عامل نیز بر اساس لیست ارسالی بانک مرکزی برای این دسته 
از سپرده گذاران افتتاح حس��اب کرده و مجموع مبلغ حساب های 
تا س��قف پنج میلیون تومان را در یک حساب متمرکز مخصوص 
نگهداری خواهد کرد، بنابراین صاحبان اینگونه حساب ها می توانند 
پس از اعالم بانک مرکزی با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر و 
دفترچه حساب برای دریافت وجوه خود مستقیما به بانک پارسیان 

مراجعه و دیگر نیازی به مراجعه کردن به تعاونی نیست.
تهاتر سپرده و تسهیالت

همچنی��ن در رابطه با تهاتر تس��هیالت دریافتی س��پرده گذاران 
ثامن الحجج نیز شرایطی تعیین شده اس��ت به طوری که برای آن 

دسته از مشتریانی که فقط در قبال سپرده هایی که تا سقف قابل 
انتقال اقدام به تسهیالت کرده اند ابتدا تسهیالت آنها تسویه شده و 
طلب خالص مشتری ناشی از تهاتر سپرده و تسهیالت پس از بستن 
حس��اب مربوطه در گواهی تسویه حساب قید می ش��ود. از سوی 
دیگر برای تعیین تکلیف حس��اب های آن دسته از سپرده گذارانی 
که تس��هیالت گرفته و مانده طلب ناش��ی از تهاتر وام دریافتی و 
سپرده آنها حداکثر تا سقف مبلغ قابل انتقال است، بدون توجه به 
سقف س��پرده پس از دریافت گواهی تسویه از تعاونی برای تعیین 
تکلیف وجوه مربوطه می توانند به بانک عامل مراجعه کنند، مثال 
سپرده گذاری که یک میلیارد تومان سپرده و 900 میلیون تومان 
تسهیالت دارد می تواند با تهاتر تسهیالت و سپرده و بستن حساب، 
گواهی تا سقف 100 میلیون تومان دریافت کرده و حساب خود را 

منتقل کند.
تعیین تکلیف تسهیالت در سه حالت

اما در شیوه نامه ابالغی بانک مرکزی به بانک پارسیان نحوه  تعیین 
تکلیف تس��هیالت نیز به این ترتیب است که تسهیالت تعاونی در 
قالب های تسهیالت در قبال سپرده، در قبال سایر وثایق و ترکیبی 

از دو مورد بسته بندی می شود.
بر این اساس مش��تریانی که در قبال سپرده تس��هیالت دریافت 
کرده اند باید در تعاونی نسبت به تهاتر سپرده و تسهیالت اقدام و 
خالص مطالبات خود را تا سقف مبلغ قابل انتقال به صورت گواهی 

تسویه حساب برای انتقال به بانک عامل ارائه کنند.
همچنین مش��تریان دارای تسهیالت در قبال س��ایر وثایق مانند 
وثایق ملکی، چک، سفته و ... باید خالصه پرونده تسهیالتی خود 
را از تعاونی دریافت و در اختیار بانک پارس��یان قرار دهند. در این 
حالت شعب تعاونی مکلفند ضمن دعوت از این دسته از مشتریان، 
خالصه پرونده تسهیالت را چاپ، تایید و همراه با دفترچه اقساط 
و در پاکت دربسته تحویل مش��تری دهند، اما در نمونه آخر یعنی 
مشتریان دارای تس��هیالت ترکیبی نیز روند به این گونه است که 
مشتری باید ابتدا نسبت به تهاتر سپرده و تسهیالت اقدام و خالص 
مانده تس��هیالت باقی مانده را در فرم خالصه پرونده تسهیالت به 

بانک عامل ارائه کند.

سید عبدالوهاب س��هل آبادی، در نشس��ت تخصصی راهکارهای 
توسعه صادرات، اظهار داشت: متاسفانه قوانین در راستای حمایت 
از تولید کننده، در کش��ورمان به خوبی محقق نشده و باید هرچه 

زودتر حرف ها عملیاتی شوند.
وی یکی از گالیه های صادرکنندگان را بحث مشوق های صادراتی 
 عنوان کرد و گفت: بس��یاری از صادرکنندگان ما در بحث مالیات 
بر ارزش افزوده دچار مشکل شده و با طوالنی شدن زمان برگشت 

پول هایشان بسیار متضرر شدند.
 رییس خانه صنعت و مع��دن با بیان اینکه اگ��ر در بحث صادرات 
 موف��ق عم��ل نکنی��م، در اقتص��اد مقاومت��ی نیز دچار مش��کل 
خواهیم ش��د، افزود: متاسفانه ما بازار عراق، روس��یه و افغانستان 
 را ازدس��ت دادیم و هم دول��ت و هم بخش خصوصی نتوانس��تند
  این بازارها را حفظ نمایند.  بس��یاری از واحده��ای تولیدی ما در

 ارای��ه تولیدات خ��ود دق��ت الزم را نداش��ته و با رعای��ت نکردن 
استانداردها بعد از مدت کوتاهی بازار برخی از کشورها را از دست 

دادند.
وی تاکید کرد: باید برای تولیدات کشورمان از لحاظ کیفیت تایید 

نهایی صورت بگیرد.
رییس کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشاره به رونمایی از بسته حمایتی توسعه صادرات، گفت: در این 
بس��ته متاس��فانه ابهاماتی وجود دارد، ازجمله ابهام در حمایت از 
شرکت های توسعه صادرات و دیگری بحث مشوق های صادراتی. 

که آیا عملیاتی خواهد شد یا درحد حرف باقی خواهد ماند.
مسعود گلشیرازی سیاست کش��ور را حمایت از صادرات در کالم 

عنوان کرد و افزود: متاسفانه درعمل این گونه نیست.
 وی با بی��ان اینکه ش��اید مهم تری��ن اق��دام قانون گ��ذار دراین 
مورد در مدت اخیر، قان��ون حمایت از تولید اس��ت که واحدهای 
صنعتی باید توجه داش��ته باش��ند، تاکید کرد: قان��ون گذار یک 
ظرفیت چند برابری معافیت مالیاتی را به عنوان یک سند مسجل 
برای تولید تحت برند شرکت های معتبر چند ملیتی پیش بینی 

کرده است. 
 ریی��س کمیس��یون تج��ارت، خدم��ات و ارتباط��ات ات��اق
  بازرگان��ی اصفهان گف��ت: خوش��بختانه در همی��ن زمینه، طی
  یک ماه گذش��ته ش��اهد تبادل هم��کاری و ق��رارداد هایی میان

 ش��رکت های چند ملیتی با برخی از بنگاه های تولیدی شهرمان 
بودیم و قرار شد تولید تحت برند انجام شده و از آنجا وارد بازارهای 

صادراتی شود.
مشاور عالی ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بحث 
مش��وق های صادراتی همیشه دامنگیر این س��ازمان بوده است و 
فعالیت های متعددی در این باره صورت گرفته و مواردی تصویب 
شده که هنوز عملیاتی نشده که با تعامل این سازمان با اتاق های 

بازرگانی می توان این مهم را عملیاتی نمود.
 غالمرضا مودب ش��عار افزود: س��ازمان توس��عه تجارت تغییرات

 تعرفه ای را درقالب حمایت از تولید که آن تولید منتج به صادرات 

خواهد شد، مورد توجه قرار داده اس��ت و تعرفه ها تغییر خواهند 
کرد.

مودب شعار از صدور مجوز دفتر تجاری جمهوری اسالمی با کمک 
اتاق بازرگانی رشت در آستاراخان روسیه خبر داد.

مدیر کل دفاتر خارج از کشور سازمان توسعه تجارت ایران نیز در 
ادامه این نشس��ت، گفت: درحال حاضر ۲۲ رایزن بازرگانی با این 
سازمان مشغول همکاری هس��تند که این تعداد در حال افزایش 

است.
رضا عباسقلی با بیان اینکه کار رایزن بازرگانی در خارج کشور پیدا 
کردن مشتری برای تولیدات داخلی نیست، افزود: رایزن، دیده بان 
اقتصادی است که به رصد بازار پرداخته و به ارایه اطالعات و اخبار 
می پردازد و باید سازو کاری ایجاد شود تا بخشی در اتاق  بازرگانی 

ایجاد شود برای ارتباط و همکاری با رایزنان بازرگانی. 
وی در ادامه از صدور مجوز مرکز تجاری ایران در گرجستان توسط 
یک متقاضی اصفهانی در آینده ای نزدیک خبرداد و افزود: با صدور 
این مجوز اس��تان اصفهان در مرحله اول دارای یک مرکز تجاری 

خواهد شد.
مدیر کل دفاتر خارج از کشور سازمان توسعه تجارت ایران همچنین 
با اشاره به ظرفیت باالی بازار عمان جهت صادرات گفت: متاسفانه 
تا کنون ما هیچ هیئت تجاری هدفمندی را به عمان نفرستاده ایم 
و این در حالی اس��ت که این کش��ور برای همکاری با ایران کامال 

آماده است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

تولیدات داخلی از لحاظ کیفیت تایید نهایی شوند

 ریی��س س��ازمان ش��یالت ای��ران نس��بت به گش��وده ش��دن
 افق های جدید هم��کاری های ش��یالتی با فرانس��ه و افزایش 
حج��م س��رمایه گذاری ش��رکت ه��ای فرانس��وی در ای��ران و 
رش��د تجارت ش��یالتی بین دو کش��ور، اب��راز امی��دواری کرد.

حس��ن صالحی در آغ��از ب��ه کار همای��ش روز ش��یالت ایران 
و فرانس��ه در محل اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن وکش��اورزی 
 ایران ضمن اش��اره به این که فرانس��ه از دیرباز در حوزه شیالت 
 همکای های خوبی با ایران داش��ته اس��ت، اف��زود: تامین تخم 
چشم زده سالم و باکیفیت، تامین تجهیزات بهبود کیفیت آب و 
پساب و توسعه بازار مصرف آن، از الزامات اصلی ادامه روند توسعه 
این فعالیت است که بخش��ی از آن در حال حاضر از شرکت های 
اروپایی و از جمله شرکت های فرانسوی تامین می شود.وی گفت: 
باتوجه به برنامه سازمان ش��یالت برای توسعه پرورش آبزیان در 
قفس در دریاها و جایگاه ویژه ای که آزادماهیان و ماهیان خاویاری 

می توانند به ویژه در دریای خزر داشته باشند، جایگاه شرکت های 
فرانسوی در این توسعه غیرقابل انکار است.

 دس�تیابی ب�ه تولی�د 820 هزارتن آبزی پرورش�ی
 در پنج سال آینده 

 صالحی اظهار داش��ت: ش��یالت ایران تالش دارد برای توس��عه
 آبزی پروری در پنج سال آینده به تولید ۸۲0 هزارتن انواع ماهیان 
پرورشی در سال 1400 برسد که تحقق این هدف نیازمند توسعه 
زیرس��اخت های الزم ازجمله توس��عه دانش فنی تولید خوراک 
آبزیان، تولید واکسن، تامین تجهیزات افزایش بهره وری آب، تامین 
پروبیوتیک ها و همچنین توسعه بازارهای داخلی و خارجی مصرف 
است.  به گفته وی، توانمندی کشورهای متقدم و پیشرو در تحقیق، 
تولید دانش و تجارت بین المللی آبزیان می تواند تولیدکنندگان 
ایرانی را برای رس��یدن به اهداف خود کمک کند.رییس سازمان 
شیالت ایران تصریح کرد: در میان فعالیت های کشاورزی و تولید 

مواد غذایی، آبزی پروری یکی از بخش هایی است که در دو دهه 
اخیر از روند توسعه چشمگیری برخوردار بوده است، به طوری که 
میزان تولید آبزیان در جهان از 140 میلیون تن در سال ۲00۳ به 
190 میلیون تن در سال ۲01۳ رسید. وی اضافه کرد: در حالی که 
میزان صید از دریاها و آب های داخلی از افزایش اندکی برخوردار 
بوده است، سهم آبزیان پرورشی از مجموع کل تولید از ۳0 درصد 
در سال ۲00۳ میالدی به نزدیک 50 درصد در سال ۲015 افزایش 
یافت. میزان آبزی��ان خوراکی که از طریق آب��زی پروری به طور 

مستقیم وارد سفره مردم شده است، به بیش از 50 درصد رسید.
رییس سازمان ش��یالت ایران توجه به محیط زیست و پایداری 

توس��عه اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی را از باالترین اولویت ها 
برش��مرد و گفت: بالغ بر 40 درصد از پرورش آبزیان آب شیرین 
کشور را ماهیان س��ردآبی )قزل آال( تش��کیل می دهد و ایران با 
تولید 140 هزارتن قزل آال، رتبه اول جهانی تولید این ماهی در آب 

شیرین را به خود اختصاص داده است.
 از آنجایی که این تولید با اس��تفاده از آب شیرین انجام می شود، 
توجه به الزامات توسعه پایدار این فعالیت ضروری است.صالحی 
افزود: توس��عه پرورش قزل آال در آب های لب ش��ور دریای خزر 
از دیگر سیاست های اجرایی سازمان ش��یالت ایران است که به 

سرعت درحال گسترش است. 

همکاری شیالتی ایران وفرانسه توسعه می یابد؛

ایران، تولیدکننده  اول قزل آالی جهان

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی اصفهان ؛

مرغ در حال حاضر با قیمت واقعی به فروش می رسد
مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال های قبل مرغ زیرقیمت تمام شده 
به فروش می رفت ولی امسال قیمت گوشت مرغ، واقعی و اصلی است . زهرا فیضی، با بیان اینکه 
در کل کشور میزان تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را مشخص کرده و مقدار صادر شده را از آن کسر 
می کنند تا سرانه مصرف در کل کشور مشخص شود، اظهار داشت : سرانه مصرف گوشت مرغ در 
کشور 24/750 کیلوگرم و تخم مرغ 11/3کیلوگرم است. وی افزود: آمار اعالم شده مربوط به سال 
93 بوده، ولی س�رانه مصرف گوش�ت مرغ و تخم مرغ به صورت چش�مگیر اضافه نمی شود و این 

افزایش حدود 250 تا 300 گرم است.
مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به میزان آمار تولید گوشت مرغ و تخم مرغ 
در استان اصفهان بیان کرد:  167 هزار تن گوشت مرغ و سایر طیور و 95 هزار تن تخم مرغ در سال 
94 در استان اصفهان تولید شده است. وی با اشاره به ضریب خودکفایی 130 درصدی تصریح کرد: 
به دلیل مازاد تولید 30 درصدی در کل کشور و استان اصفهان، برنامه ای برای توسعه کمی نداریم 
و احداث واحدهای جدید ممنوع شده است. فیضی گفت: در سال های قبل قیمت مرغ زیرقیمت 
تمام شده بوده است، ولی امسال و درحال حاضر قیمت گوشت مرغ واقعی و اصلی است . در قیمت 
قبلی گوشت مرغ ، مرغدار دچار ضرر شده، ولی درحال حاضر قیمت منطقی است. وی افزود: در 
معیارهای جهانی وزن مرغی که از کشتارگاه وارد بازار می شود 1/5 کیلوگرم است و این در صورتی 

است که این وزن به طور میانگین در استان اصفهان باالی 2 کیلو گرم است.
 مدیر امور طیور جهاد کش�اورزی اس�تان اصفهان گفت: هرچق�در وزن مرغ کمتر باش�د دارای
 دور  ریز کمتر و بافت و کیفیت بهتری اس�ت، ولی در اس�تان اصفهان م�ردم خواهان مرغ با وزن 
باالی 2 کیلو گرم هستند که با بازارهای جهانی خیلی مطابقت ندارد.  وی خاطرنشان کرد: یکی از 
برنامه های جهاد کش�اورزی در آینده نزدیک، تولید مرغ با معیارهای جهانی است که هم به نفع 

مصرف کننده و هم به نفع مرغدار است.
فیضی با اشاره به تعداد مرغداری ها در استان اصفهان گفت: استان اصفهان دارای حدود 2 هزار 

واحد مرغداری  گوشتی و 186 واحد مرغداری تخم گذار است.

 اصفهان از 19 تا 22 مرداد میزبان 
دو نمایشگاه تخصصی خواهد بود

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان انتقاد کرد:

نگاه جامعه به کارآفرینان مناسب نیست
افت 8 درصدی قیمت نفت 

در هفته ای که گذشت

هشتمین نمایشگاه بین المللي مواد شیمیایی، رنگ، 
رزین، پوشش های صنعتی و مواد کامپوزیت از تاریخ 

19 تا ۲۲ مرداد ماه در اصفهان برگزار می شود.
اس��تان اصفه��ان دارای واحدهای صنعت��ی فعال و 
تأثیرگذار در صنعت شیمیایی بوده و همچنین یکی 
از بزرگ ترین قطب های تولید رنگ و رزین کش��ور 
محسوب می شود. وجود شهرک تخصصی- صنعتی 
مرب��وط به این بخش و دانش��کده های ش��یمیایی و 
 همچنین تعدد کارشناس��ان و جامع��ه متخصص از

 مهم ترین دالیل شکل گیری این رویداد در اصفهان 
اس��ت. همزمان ب��ا این رویداد س��ومین نمایش��گاه 
تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته نیز در دو س��الن نمایشگاهی و در مساحتی بالغ بر پنج 
هزار متر مربع برگزار خواهد شد. رشد و نوآوری های صورت گرفته در دنیای صنعت در و پنجره و وجود بازار 
مستعد در استان صنعتی اصفهان یکی از دالیل استمرار این نمایشگاه است. با توجه به سابقه موفق برگزاری 
این نمایشگاه در دوره های گذشته، پیش بینی می شود نمایش��گاه های مذکور در این دوره نیز با استقبال 

متخصصان و عموم مردم و باالخص مصرف کنندگان این محصوالت همراه باشد.

رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: متاس��فانه کارآفرینان 
در جامعه دارای جایگاه خوبی نیس��تند و نگاه 
 جامعه به آنها مناس��ب نیس��ت. صدا و س��یما

 می تواند نقش مهمی در اصالح این دیدگاه در 
جامعه داشته باشد.

محمدرض��ا رجال��ی توج��ه ب��ه گردش��گری 
را یک��ی از بخش ه��ای مهم اقتص��اد مقاومتی 
برش��مرد و اف��زود: اس��تان اصفه��ان در 
موض��وع گردش��گری م��ی توان��د اس��تان 
پیش��رو و توس��عه یافت��ه ش��ود ب��ه ش��رطی 

 ک��ه هم��ه بخ��ش ه��ای منجس��م و هدفمن��د گردش��گری را اولوی��ت اول اقتصاد اس��تان
 قرار دهند.وی افزایش سواد اقتصادی مردم در موضوعاتی مانند نرخ ارز و مبارزه با فساد اداری 
دو رسالت مهم صدا و س��یما برش��مرد و گفت: برخی از مردم تصور می کنند با افزایش نرخ ارز 
 وضعیت اقتصادی آنان بدتر می شود این در حالی اس��ت که پایین بودن نرخ ارز نوعی یارانه به

 تولید کنندگان خارجی است و این موضوع برای مردم باید شفاف سازی شود.

قیمت جهانی نفت در معامالت هفته گذشته ۸ درصد کاهش یافت و در پایان معامالت به 4۶ دالر 
و ۷۶ سنت در هر بشکه رسید.

در حالی که آمارهای قوی از بازار کار آمریکا و فرصت طلبی برخی سرمایه گذاران برای خرید نفت 
ارزان فضای تقاضای ضعیف فصلی را تحت تاثیر خود قرار داده، قیمت نفت در معامالت پرنوسان 
روز جمعه افزایش یافت، اما نفت برنت ضعیف ترین عملکرد هفتگی خود در حدود ۶ ماه گذشته 

را به ثبت رساند.
پس از آنکه آمارها نشان داد که در ماه ژوئن اقتصاد آمریکا بیشترین فرصت شغلی ۸ ماه گذشته را 
ایجاد کرده و نگرانی ها از حمالت جدید پیکارجویان به زیرساخت های نفتی نیجریه افزایش یافت، 

قیمت نفت حدود یک درصد یا بیشتر افزایش یافت.
اما نگرانی ها از مازاد عرضه در کنار آمارهایی که نش��ان می دهد تعداد سکوهای حفاری نفت در 
آمریکا این هفته 10 مورد افزایش یافته و احتماال اوایل س��ال آینده تولید نفت این کشور افزایش 
خواهد یافت، موجب تضعیف قیمت ها شد.  فیل فلین، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: »بخشی 
از چشم انداز تیره و تار تقاضا برای نفت در نتیجه انتشار آمار قوی از بازار کار آمریکا، به حاشیه رانده 
شده است.« هر دو شاخص نفتی در این هفته کاهش قیمت حدودا ۸ درصدی را تجربه کردند که 
ضعیف ترین عملکرد هفتگی برای نفت برنت از ماه ژانویه و بیشترین افت هفتگی برای وست تگزاس 

اینترمدییت از فوریه تاکنون بود.

از امروز؛

 سپرده گذاران  ثامن الحجج وارد 
فاز جدید شدند 
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دنیای حیوانات

خبرویژه

 رییس س��ازمان محیط زیس��ت در تلگرامش، از نظارت مجدانه سازمان 
محیط زیست و ابالغ برنامه های HSE، س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس، برای بهبود وضع آلودگی هوای منطقه عسلویه نوشت:
 »خبری برای مردم عزیز عس��لویه که امیدوارم ش��رایط دش��وار آنان را

بهبود بخشد:
مهندس بیژن زنگنه، برنامه های HSE س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس را ابالغ کرد. این ابالغیه در پی ماه ها پیگیری و هماهنگی، برای 
حفظ سالمت شهروندان و محیط زیست صادر شده است. سازمان حفاظت 
محیط زیست با نظارت مجدانه بر این ابالغیه تالش خواهد کرد تا وضعیت 

آلودگی هوای منطقه عسلویه بهبود یابد.«
متن ابالغیه وزیر نفت به شرح زیر است:

»با عنایت به استقرار طیف وسیعی از صنایع کلیدی نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پ��ارس و اهمیت ضرورت صیانت از 
این منابع در کنار حفاظت از زیست بوم منطقه و حفظ سالمت شهروندان 
و کارکن��ان صنعت نفت، بدین وس��یله اهداف و برنامه ه��ای کوتاه مدت 
بهداشت، ایمنی محیط زیست، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه 

)مشتمل بر ١٠ هدف کالن، ٣٢ هدف خرد و ١١٤ برنامه( ابالغ می شود.
با توجه به ضرورت اجرایی ش��دن برنامه های عملیاتی مذکور، الزم است 

موارد زیر به طور دقیق اجرا شود:
 HSE ١- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، تحت نظر مدیریت
شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت مس��تقیم اجرای برنامه های مصوب را 
به عهده داشته و شرکت های اصلی و فرعی و سایر شرکت های مستقر در 
منطقه )اعم از دولتی و خصوصی(، موظف به همکاری کامل با آن سازمان 

هستند.
٢- با عنایت به اینکه دامنه ش��مول برخی از برنامه ه��ای ابالغی، فراتر از 
س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوده و تحق��ق اهداف مورد 
انتظار، مستلزم هماهنگی و همکاری تمامی شرکت های مستقر در منطقه 
و ش��رکت های اصلی مربوطه است، مقتضی است ش��رکت های اصلی و 
تابعه نفت، گاز و پتروشیمی و سایر شرکت های مستقر در منطقه، ضمن 
هماهنگی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، همکاری های الزم 
را جهت اجرای برنامه ها به عم��ل آورده و برنامه های خود را جهت تحقق 
اهداف HSE منطقه، تنظیم و ضمن تامین منابع الزم، برنامه های مربوط 

را عملیاتی کنند.
٣- شرکت های اصلی و فرعی موظفند اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای 
برنامه های عملیاتی، در قالب بودجه بندی س��نواتی پیش بینی کرده یا 

عنداللزوم به صورت بودجه خاص تامین کنند.
٤- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابالغی و ارائه گزارش های دوره ای، 

به عهده اداره کل HSE است.«

یک وکیل دادگس��تری گفت: این موضوع که افرادی متعرض به 
محیط زیست شوند و به محیط بانانی که برای دفاع از حیات وحش 
این ملت مبارزه می کنند، حمله کرده و آنها را به قتل برس��انند و 
مجازاتی متناسب با آنها و شکارچیان و متجاوزان به حیات وحش و 
محیط زیست در نظر گرفته نشود، خالف انصاف و منافع ملی است.

سعید باقری، در زمینه حمایت از محیط بانان گفت: مقررات مربوط 
به محیط زیس��ت و محیط بانان قدیمی است و برای شرایط فعلی 
خاصیت خود را از دست داده  و ضروری است که در مقررات مربوط 

به حمایت از محیط بانان تجدیدنظر شود.
وی اف��زود: این موض��وع که اف��رادی متعرض به محیط زیس��ت 
 ش��وند و به محیط بانان که برای دفاع از حی��ات وحش این ملت

مبارزه می کنند، حمله کرده و آنها را  به قتل برس��انند و مجازاتی 
متناسب با آنها و شکارچیان و متجاوزان به حیاط  وحش و محیط 
زیست در نظر گرفته نشود و تناسبی با تخلف و جرم و عمل ارتکابی 

آنها نداشته باشد، خالف انصاف و خالف منافع ملی است.
این وکیل دادگس��تری ادام��ه داد: زمانی ما مج��ازات های نقدی 
را برای متجاوزان در نظر بگیریم که زمانی ش��اید ارزش داشته و 
تنبیهی بوده اس��ت؛ اما اکنون دیگر بازدارنده نیست. به فرض هم 
اگر شکار غیرمجاز در چندین دهه پیش چند صد ریال بوده، اکنون 
دیگر ارزشی ندارد و بهتر است که مجازات های نقدی متناسب با 
شرایط روز در نظر گرفته شده و مجازات های کیفری هم به نحوی 

تعیین شود که بازدارنده باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مشکالتی که ما همیشه 
با آن مواجه هستیم، کمبود تعداد محیط بانان است، گفت: ما اگر 
بخواهیم این موضوع را آسیب شناسی کنیم، باید ابتدا علل تعرض 
به محیط بانان را بررس��ی کنیم. دولت هم اگر واقعا می خواهد از 
چنین موضوعاتی پیش��گیری کند، باید مقررات را به روز کند تا با 
شرایط و مقتضیات روز تناسب داشته باش��د و به اندازه کافی هم 

محیط بان در سازمان محیط زیست قرار دهد.
باقری افزود: متاس��فانه محیط بانان تجهی��زات الزم را در اختیار 
ندارند و اگر بخواهیم با این پدیده ناهنجار مبارزه کنیم، باید علت 

آن را بررسی کنیم. 
از علل مهم آن، س��وای آنک��ه مقررات م��ا ناقص اس��ت و ضعف 
دارد، کمبود نیروی انس��انی اس��ت؛ ل��ذا دولت بای��د مجوزهای 
الزم را برای اس��تخدام محیط بانان به س��ازمان محیط زیس��ت 
بدهد تا تع��داد  نفراتی ک��ه نگهبان��ی  و محیط بانی م��ی کنند، 
 با وس��عت محدوده ای که ب��رای حفاظت ب��ه آنها واگذار ش��ده،

تناسب داشته باشد.

ابتکار:

سازمان محیط زیست، ابالغیه 
وزارت نفت را مجدانه دنبال می کند

یک وکیل دادگستری عنوان کرد:

 در مقررات مربوط به حمایت
از محیط بانان، تجدیدنظر شود

در پی ش��هادت س��ه تن از محیط بانان کشور در 
هفته های گذش��ته، ق��ول تدوین و ارائ��ه الیحه 
»حمایت از محیط بانان« از سوی سازمان حفاظت 
 محیط زیست به عنوان نماینده دولت مطرح شد

و مجلس نیز ب��رای بررس��ی فوری ای��ن الیحه، 
قول مس��اعد داد ت��ا ش��اید گ��ره ای از هزارتوی 
 مش��کالت این س��ربازان طبیعت گش��وده شود.

در دستور کار قرارگرفتن تصویب الیحه حمایتی 
 محیط بان��ان در دو ح��وزه حقوقی و معیش��تی،

بهانه ای ش��د تا ب��ا یک��ی از محیط بانان کش��ور،  
گفت وگویی با محوریت بررسی دغدغه های مالی 
و کمبودهای قضایی این ش��غل ترتی��ب دهیم تا 
ضمن آگاهی و اش��راف کامل ب��ه کمبودهای این 
حوزه، اگر قرار اس��ت مطالبه  ای برای محیط بانان 
صورت گیرد، بدانیم چه موض��وع و حوزه هایی در 
اولویت هستند؛  به عبارت ساده تر، قانون حمایت از 

محیط بانان باید دربرگیرنده چه بندهایی باشد تا در حقیقت، 
منجر به بهبود وضعیت محیط بانان ش��ود. طی این گزارش، 
مسائل مختلف محیط بانی، مثل افزایش ٣٠٠٠ امتیازی سختی 
کار، اعطای درجات محیط بانان، میزان دریافتی ماهیانه آنها، 
دیرکرد چندین ماهه در پرداخت حقوق های ناچیز محیط بانان، 
عدم دریافت کامل حق ماموریت و اضافه کاری، دوراهی های 
محیط بانان در برخورد با متخلفان، جیره غذایی محیط بانان، 

کمبود تجهیزات ضروری محیط بانی و... بررسی شد.
حقوق 900 هزار تومانی محیط بانان قراردادی

محمد پایری زارعی، محیط دار یکم استان بوشهر، با اشاره به 
اینکه از اعطای درجات محیط بانان بر اس��اس سابقه کاری و 
میزان تحصیالت آنها، دو سالی است که می گذرد، می گوید: 
این درجات هنوز  تاثیری در افزایش حقوق ها نداش��ته است. 
در حال حاضر حقوق کارمندان پیمانی، بر اس��اس دوره های 
آموزشی گذرانده شده، س��ابقه خدمتی، میزان تحصیالت و 
منطقه خدمتی و... تعیین می شود و برای نیروهای قراردادی نیز 
بر اساس طرحی که استخدام می شوند، حق و حقوقی مشخص 
می ش��ود که بین 9٠٠ هزار تا یک میلیون تومان در سال 9٤ 
بوده است. وی با بیان اینکه حقوق قراردادی ها از طریق بودجه 
عمرانی اس��تان ها تامین می ش��ود و این امر، منوط به تبادل 
موافقت نامه های مالی بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه 
استانی است، اظهار می کند: تا زمانی که این موافقت نامه ها رد 
و بدل نشود، بودجه ای برای پرداخت حقوق محیط بانان وارد 
 ادارت نمی شود که در این صورت نیز محیط بانان یا به صورت
 علی الحس��اب مبلغ��ی را دریاف��ت می کنن��د یا هی��چ پولی

دریافت نمی کنند؛ بنابراین گاه پیش می آید که برخی همکاران 

ما در کشور، به مدت چند ماه حقوقی دریافت نمی کنند.
حقوق یک میلیون و 500 هزار تومانی محیط بانان 

پیمانی
تغییر وضعیت از ق��راردادی ب��ه پیمان��ی 55٠ محیط بان و 
اختص��اص ٣٠٠٠ امتی��از درخصوص س��ختی کار، از جمله 
اقدامات دولت یازدهم اس��ت که در ماه های گذش��ته محقق 
ش��د؛ تغییر وضعیتی که منجر ب��ه افزایش مح��دود حقوق 
محیط بانان ش��د.پایری زارعی، با تاکید ب��ر اینکه در صورت 
تبدیل وضعیت ق��راردادی به پیمانی، ش��رایط مالی تا حدی 
بهتر می شود، می گوید: سه ماه است که از طریق دیوان عدالت 
اداری، از قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت ش��ده ام. حقوق 
 من در حکم پیمانی بدون کس��ورات قانون��ی، چیزی حدود

یک میلیون و 8٠٠ هزار تومان اس��ت که با حذف کس��ورات 
آن، به حدود یک میلی��ون و 5٠٠ هزار تومان می رس��د. وی 
که س��ابقه ١٠ س��اله درح��وزه محیط بان��ی دارد، می گوید: 
برخی هم��کاران در دریاف��ت حقوق های خ��ود، تاخیرهای 
شش ماهه دارند؛ این درحالی اس��ت که هیچ منبع درآمدی 
 جز محیط بان��ی ندارند و با معوقات س��ال گذش��ته که طی

همان س��ال یا س��ال جدید دریاف��ت کرده اند، ام��رار معاش 
می کنند؛ با این وضعیت، محیط بان تقریبا همیش��ه به بانک 
یا سایر جاها بدهکار است. پایری زارعی همچنین درخصوص 
افزایش ٣٠٠٠ امتیازی س��ختی کار محیط بانان، با اشاره به 
اینکه این افزایش امتیاز، باعث افزایش تقریبا ٢5٠ هزار تومانی 
حقوق ها شده است، اظهار می کند: تقریبا در بیش تر استان ها، 
این دستورالعمل اجرایی شده که البته تنها کارکنان پیمانی 
مشمول آن هستند و شامل حال نیروهای قراردادی نمی شود.

محیط بانان، 196 ساعت اضافه کاری 
دریافت نمی کنند

بناب��ر گفت��ه ای��ن محی��ط ب��ان، ترتی��ب 
 روزه��ای کاری محیط بان��ان ب��ه ص��ورت

١8 شبانه روز کار و ١٢ روز استراحت است که 
 فرد می تواند ای��ن ١8 روز را به طور متناوب یا

به صورت ش��یفت های 9-6 یا ٤-6 طی کند؛ 
در حقیق��ت، در قب��ال 9 روز کار، 6 روز ح��ق 
استراحت داریم و اگر در روزهای کاری مرخصی 
بگیریم، از روزهای استراحت مان کم می شود.
 طبق قان��ون کار، ه��ر کارمند بای��د در هفته،

٤٤ ساعت و در مش��اغل زیان آور، ٣6 ساعت 
کار کن��د؛ ول��ی ب��ا توجه ب��ه اینک��ه مناطق 
حفاظت ش��ده احتیاج به حضور ش��بانه روزی 
 محیط بان��ان دارد، یک محیط بان با حس��اب

١8 روز کار، مع��ادل ٤٣٢ س��اعت در م��اه 
کار می کند که حدود ٢56 س��اعت  آن اضافه کار اس��ت؛ اما 
چون سقف دریافت اضافه کار 6٠ س��اعت است، حدود ١96 
 س��اعت بدون دریافت مزد به صورت رایگان فعالیت می کند

 که بیش��تر از س��اعت کاری یک کارمند در طول ماه اس��ت. 
دریافت ح��ق ماموریت نی��ز از دیگر موضوعات مورد اش��اره 
این محیط دار یکم اس��ت که در تش��ریح آن می گوید: گاهی 
 همکاران م��ا مجبور هس��تند خ��ارج از حوزه اس��تحفاظی

فعالیت کرده یا به ماموریت بروند. براساس اختیارات دستگاه، 
 س��قف مش��خصی به عنوان حق ماموریت مطرح شده است؛

در حالی که محیط بان��ان در برخی موارد، بی��ش از روزهای 
 مشخص ش��ده در این بخش��نامه به ماموریت می روند؛ ولی

در قبال آن، مزدی هم دریافت نمی کنند.
60 ه�زار توم�ان، هزینه جی�ره غ�ذای ماهیانه 

محیط بانان
ای��ن محیط ب��ان در خصوص وضعی��ت تغذیه ای و س��همیه 
 ماهیان��ه ای که ب��رای محیط بان��ان در نظر گرفته می ش��ود،

اظه��ار می کند: غ��ذای مام��وران ی��گان حفاظ��ت محیط 
 زیست در ١8 ش��بانه روز کار از س��وی ادارات محیط زیست

تهیه نمی شود؛ بلکه تنها تقریبا 6٠ هزارتومان به عنوان جیره 
غذایی ماهیانه تعیین و بصورت ساالنه به هر فرد ارائه می شود؛ 
البته در برخی جاها، جیره خشک در اختیار آنها قرار می گیرد 
 که به دلیل کیفیت پایین آن، ترجیح می دهیم هزینه جیره را

حس��اب کنند که مجموعا در س��ال حدود 7٠٠ هزار تومان 
می ش��ود؛ اما این هزینه به هیچ وجه کفاف تغذیه اولیه را هم 
نمی دهد، چه برس��د به اینک��ه محیط بان��ان بخواهند تغذیه 

مناسبی داشته باشند.

عکس روز

گفتگویی با یک محیط دار یکم؛

از جیره غذایی 60 هزار تومانی تا حقوق 900 هزار تومانی

عجیب ترین مادران در دنیای حیوانات 

قورباغه سمی نیزه ای توت فرنگی، تمام سدها را در زمان نگهداری از 
کودکانش پشت سر می گذارد.

این موجود تا پنج تخم گذاش��ته و پس از به دنیا آمدن کودکانش، 
آنها را یکی یکی از سطح زمین تا باالی درختانی با ارتفاع ٣٠ متر بر 

پشت خود می برد.

به گفته دانش��مندان، دنیای حیوانات از مادرانی برخوردار است که 
سزاوار یادآوری هستند؛ اگرچه در بین این مادران، می توان فداکار 

مطلق و حتی گاهی گمراه محض را هم مشاهده کرد. 
این گزارش به معرفی برخی از غیرعادی ترین مادران جهان حیوانات 

پرداخته است که مورد بررسی دقیق دانشمندان قرار گرفته اند.

هنگامی که کار به پرورش کودکان می رسد، فاخته ماده، این وظیفه را به دیگران 
واگذار می کند. 

فاخته های مادر، تخم های خود را در النه پرندگان دیگر می گذارند تا ناخواس��ته 
آنها را پرورش دهند. اغلب ای��ن پرندگان دیگر، از گونه های کوچک تر هس��تند و 
 چون تخم فاخته اول بعد از شکستن، سریع تر رشدمی کند، بقیه جوجه ها را از النه

بیرون می اندازد. جوجه های دیگر مرده و فاخته چاق، تمام توجه مادرخوانده اش 
را به خود جلب می کند.

گاهی اوق��ات کودکی که در کیس��ه کانگوروی مادر ب��ه اطراف حرکت 
می کند، فرزند وی نیست. کانگوروهای ماده برخی مواقع بچه کانگوروهای 
 دیگر را به ش��کل تصادفی به فرزن��دی می گیرند. چنی��ن کاری اغلب
 به طور تصادفی رخ نداده؛ اما در آن زمان، کانگوروی مادر از این کودک

عوض شده، برای چندین ماه در طول مرحله نوپایی آن نگهداری کرده 
و آن را تغذیه می کند. 

 در حالی که نمونه ه��ای کمی از جانوران کیس��ه دار وجود دارند که در 
اسارت، به پرورش کودکان دیگر بپردازند؛  اما هنوز بعضی حیوانات مانند 

شیرهای دریایی، به این رفتار فرزندخوانده گرفتن شناخته شده اند.

مورچه های ریز در حال انقراض Adetomyrma از خون نوزاد خود  می نوشند. 
پس از این که مورچه ملکه، الروها را به دنیا می آورد، به همراه سایر مورچه های 
کارگر، بدن الروها را سوراخ کرده و مایع درون سیستم گردش خون آنها، موسوم 

به همولنف را می مکند که معادل خون در بدن انسان است. 
 خوش��بختانه بچه مورچه ه��ا از این ب��ه اصط��الح همنوع خ��واری غیرمخرب

نجات می یابند. به گفته دانشمندان، هنوز دلیل این رفتار مشخص نشده؛ اما شاید 
این انتقال خون، نوعی رفتار اجتماعی در مورچه ها باشد.

3- مورچه ای که خون نوزادش را می نوشد 1- فاخته ای عاشق فرزند چاق

1- کانگوروی مادرخوانده 



5روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی  شماره 1903   یکشنبه 20 تیر 1395  5 شوال 1437

حصر وراثت
4/203  آقای مهران ظریفی اصفهانی دارای  شناس��نامه شماره 3075 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1442/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین ظریفی اصفهانی به شناسنامه 
78 در تاریخ 94/8/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- مجید ظریفی اصفهانی، ش.ش 64710 فرزند 
2- محس��ن ظریفی اصفهانی، ش.ش 1881 فرزند 3- مهدی ظریفی اصفهانی، 
ش.ش 48022 فرزند 4- محمد ظریفی اصفهانی، ش.ش 2429 فرزند 5- مهرداد 
ظریفی اصفهانی، ش.ش 2267 فرزند 6- مهران ظریفی اصفهانی، ش.ش 3075 
فرزند 7- مرضیه ظریفی اصفهانی، ش.ش 972 فرزند 8- طاهره شریفیان نژاد، 
ش.ش 939 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9784 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )165 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/204  خانم صدیقه خاشعی ورنامخواستی دارای  شناسنامه شماره 376 به 
شرح دادخواست به کالسه  1676/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان توران کورنگ بهش��تی به 
شناس��نامه 70 در تاریخ 1391/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- مریم خاشعی ورنامخواستی، 
ش.ش 432 نسبت با متوفی فرزند 2- صدیقه خاشعی ورنامخواستی،ش.ش 376 
نسبت با متوفی فرزند 3- محسن خاشعی ورنامخواستی، ش.ش 1143 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مرتضی خاشعی ورنامخواستی، ش.ش 801 نسبت با متوفی 
فرزند 5- محمد خاشعی، ش.ش 555 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9785 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/205  آقای علی عصاچی دارای  شناسنامه شماره 603  به شرح دادخواست 
به کالسه  1477/95 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ایران زهتابچی به شناسنامه 33304 در تاریخ 
95/2/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به 1- ش��هال عصاچی، ش.ش 737 فرزند 2- شهره عصاچی، 
ش.ش 1091 فرزند 3- ش��یدا عصاچی، ش.ش 852 فرزن��د 4- علی عصاچی، 
ش.ش 603 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9756 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )131 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/206  خان��م پری موج��ودی دارای شناس��نامه ش��ماره 39200 به ش��رح 
دادخواست به کالسه  967/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صدیقه بیگم هلل زاده به شناس��نامه 
23207 در تاریخ 1391/12/24 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عبدالحسین موجودی، ش.ش 122 
نسبت با متوفی فرزند 2- حسن موجودی، ش.ش 40645 نسبت با متوفی فرزند 
3- زهره موجودی، ش.ش 505 نس��بت ب��ا متوفی فرزند 4- پ��ری موجودی، 
ش.ش 39200 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 9755 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/207  آقای حس��ین کرباس��ی زاده دارای  شناسنامه ش��ماره 904 به شرح 
دادخواست به کالسه  1715/95 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مصطفی کرباس��ی زاده به 

شناس��نامه 595 در تاریخ 1394/7/14 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- حس��ین کرباسی زاده، 
ش.ش 904 نسبت با متوفی فرزند 2- مهدی کرباسی زاده، ش.ش 8947 نسبت 
 با متوفی فرزند 3- علیرضا کرباسی زاده، ش.ش 2169 نسبت با متوفی فرزند

 4- پروین کرباس��ی زاده، ش.ش 1222 نس��بت ب��ا متوفی فرزن��د 5- ملیحه 
مهاجرانی، ش.ش 605 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف 9754 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/208  خانم زهره یزدخواس��تی دارای  شناسنامه ش��ماره 29443  به شرح 
دادخواست به کالسه  1495/95 ح 10  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهین یزدخواستی به شناسنامه 
44273 در تاریخ 95/2/31 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا یزدخواستی، ش.ش 412 نسبت با 
متوفی فرزند 2- زهرا یزدخواستی، ش.ش 1499 نسبت با متوفی فرزند 3- زهره 
یزدخواستی، ش.ش 29443 نسبت با متوفی فرزند 4- پری یزدخواستی، ش.ش 
1553 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9753 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/209  آقای مس��عود محمدی کاج آباد دارای  شناس��نامه شماره 11 به شرح 
دادخواست به کالسه  1493/95 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رحیم محمدی کاج آبادی به 
شناسنامه 1 در تاریخ 1394/4/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مصطفی محمدی کاج آباد، ش.ش 1 
نس��بت با متوفی فرزند 2- مرتضی محمدی کاج آباد، ش.ش 6 نسبت با متوفی 
فرزند 3- مجتبی محمدی کاج آباد، ش.ش 5 نس��بت با متوفی فرزند 4- س��عید 
محمدی کاج آباد، ش.ش 10 نسبت با متوفی فرزند 5- مسعود محمدی کاج آباد، 
ش.ش 11 نس��بت با متوفی فرزند 6- زهرا میرزائی امین آباد، ش.ش 8 نسبت 
با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.
 م الف 9752 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )179 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/210  خانم زهرا وحید بهارانچی دارای  شناس��نامه شماره 41524 به شرح 
دادخواست به کالسه  1502/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حس��ن وحید بهارانچی به شناسنامه 
451 در تاریخ 93/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- محمد وحید، ش.ش 572 فرزند 2- اصغر وحید، 
ش.ش 684 فرزند 3- زهرا وحید بهارانچی، ش.ش 41524 فرزند 4- فاطمه وحید 
بهارانچی، ش.ش 22 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9751 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/211  خانم خیراالنس��اء حیدری دارای  شناس��نامه ش��ماره 3611 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1503/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرامعلی متولیان رزوه به شناسنامه 
25 در تاریخ 95/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا متولیان رزوه، ش.ش 1272394336 فرزند 
2- فاطمه متولیان رزوه، ش.ش 1274544807 فرزند 3- خیراالنساء حیدری، 

ش.ش 3611 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9750 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/212  آقای عباس صنعتی گر با وکالت جواد پوالدی و فرزانه دارای  شناسنامه 
شماره 48484 به شرح دادخواست به کالسه  1484/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حسن صنعتی 
گر به شناسنامه 2108 در تاریخ 1378/3/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- عب��اس صنعتی گر، 
ش.ش 48484 فرزند 2- حمید صنعتی گر، ش.ش 2478 فرزند 3- مجید صنعتی 
گر، ش.ش 4787 فرزند 4- وحید صنعتی گر، ش.ش 10718 فرزند 5- حس��ین 
صنعتی گر، ش.ش 2520 فرزند 6- س��عید صنعتی گ��ر، ش.ش 13666 فرزند 
7- وحی��ده صنعتی گ��ر، ش.ش 7532 فرزند 8- رض��وان صنعتی گر، ش.ش 
 1648 فرزند 9- فاطمه صنعتی گ��ر، ش.ش 3500 فرزند 10- زهرا صنعتی گر،

ش.ش 1248 فرزن��د 11- فروغ صنعت��ی گر، ش.ش 1939 فرزن��د 12- همدم 
سپهری، ش.ش 58 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9749 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )198 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/213  آقای س��ید جواد موس��ویان نژاد دارای شناس��نامه ش��ماره 262 به 
شرح دادخواست به کالسه  1429/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید رسول موسویان نژاد به 
شناسنامه 39993 در تاریخ 1395/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- س��ید عباس موسویان نژاد، 
ش.ش 2738 فرزند 2- س��ید محمدرضا موس��ویان نژاد، ش.ش 2682 فرزند 
3- سید جواد موسویان نژاد، ش.ش 262 فرزند 4- سیده بتول موسویان نژاد، 
ش.ش 683 فرزند 5- فاطمه باربازان، ش.ش 61345 فرزند 6- مهری پیرحسینی 
خوابجانی، ش.ش 1 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9748 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/214  مس��یح ص��الح اصفهانی دارای  شناس��نامه ش��ماره 755 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه  1428/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی صالح اصفهانی به شناسنامه 
570 در تاری��خ 94/11/18 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- رضا صالح اصفهان��ی، ش.ش 995 
 فرزند 2- محمد صالح اصفهانی، ش.ش 26 فرزند 3- مس��یح صالح اصفهانی،

 ش.ش 755 فرزند 4- زهره مرتهب، ش.ش 37 همس��ر و الغی��ر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9747 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/215  خانم فاطمه ترابی زیارتگاهی دارای  شناسنامه شماره 59322 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1735/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم ترابی زیارتگاهی به شناسنامه 
790 در تاریخ 94/12/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- مجید ترابی زیارتگاهی، ش.ش 60846 نسبت 
 با متوفی فرزند 2- حامد ترابی زیارتگاهی، ش.ش 4877 نسبت با متوفی فرزند

 3- پریس��ا ترابی زیارتگاهی، ش.ش 1270355457 نس��بت ب��ا متوفی فرزند 
4- فاطمه ترابی زیارتگاهی، ش.ش 59322 نس��بت با متوفی همس��ر 5- نعمت 

اله ترابی زیارتگاهی، ش.ش 514 نس��بت با متوفی پدر و الغی��ر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9746 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )160 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/216  آقای جواد کریمی دارای  شناسنامه شماره 5480 به شرح دادخواست 
به کالسه  1504/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حس��ین کریمی حاجی آبادی به شناسنامه 193 در 
تاریخ 94/10/25 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر اس��ت به 1- جواد کریمی حاجی آب��ادی، ش.ش 5480 فرزند

 2- حس��ن کریمی حاجی آبادی، ش.ش 173 فرزند 3- روح اله کریمی حاجی 
آبادی، ش.ش 1 فرزن��د 4- فاطمه کریم��ی حاجی آب��ادی، ش.ش 397 فرزند 
5- خدیجه رضائی، ش.ش 3 همس��ر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9745 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/217  عزت علیزاده دارای شناس��نامه شماره 475 به ش��رح دادخواست به 
کالسه  1417/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محترم عنایتی به شناس��نامه 10 در تاریخ 95/1/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به 1- عزت علیزاده کردآبادی، ش.ش 475 فرزن��د 2- صدیقه علیزاده 
کردآبادی، ش.ش 11 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف 9744 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )120 کلمه، 

1 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/218 ش��ماره صادره :1395/02/244631 نظر به اینکه ورثه مرحوم حسین 
زارع نیستانک فرزند حسن باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ زمین پالک شماره 
131 فرعی از 4196 اصلی واقع در بخش سه نایین که در صفحه 109 دفتر 23 
امالک ذیل ثبت 2214 به نام نظرعلی کالنتر نیستانکی ثبت و سند صادر گردیده 
و سپس به آقای حسین زارع نیستانک منتقل گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
می باش��ند و چون جهت انجام معامله درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی 
نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده سند مس��ترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 106 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/251 در خصوص پرونده کالسه 294/95 خواهان محمود زارع دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مرتضی رهنما تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/5/24  ساعت 15/30 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
 م الف:10989 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(

ویژهاخبار

 جانش��ین رییس س��ازمان وظیفه عموم��ی ناج��ا از تمدید مهلت
  ثبت ن��ام برای پرداخت جریمه ریالی س��ربازی خب��ر داد و گفت: 
 تا کنون وضعی��ت بی��ش از نیمی از ثب��ت نام کنندگان بررس��ی 

شده است.
سردار ابراهیم کریمی گفت: مهلت ثبت نام برای پرداخت جریمه 
ریالی س��ربازی در س��ال جاری تا ۱۵ تیرماه بود که در هماهنگی 
 با س��تاد کل، تصمیم بر آن ش��د که ای��ن مهلت تا ۱۵ م��رداد ماه

 تمدید ش��ود.وی افزود: بنابراین تمامی افرادی که تا پایان س��ال 
۹۵ دارای هشت سال غیبت مداوم از سربازی هستند، می توانند با 
مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ درخواست خود را ثبت کنند. جانشین 
رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه این مهلت دیگر 
تمدید نخواهد شد، اظهار کرد: تا کنون بیش از ۳۰ هزار نفر در این 
طرح ثبت نام کرده اند و پیش بینی ما این است که با تمدید طرح، 
 حدود ۱۰۰ هزار نفر برای آن اقدام کنند. سردار کریمی درباره اینکه

 تا کنون چه تع��داد از ثبت ن��ام  کنندگان تعیین تکلیف ش��ده اند 
نیز گفت: بیش از ۱۸ هزار نفر از ثبت ن��ام کنندگان تعیین تکلیف 
شده و مدارک شان تحت راس��تی آزمایی قرار گرفته است و برای 
 اکثر آنان نیز کارت معافیت صادر ش��ده و به زودی در اختیارشان

 قرار خواهد گرفت.

 MPH دانش��گاه عل��وم بهزیس��تی و توانبخش��ی در دوره 
رشته سالمندی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجو می پذیرد.

این پذیرش از طریق برگزاری آزمون کتبی در ۹ ش��هریور ۹۵ در 
محل دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی صورت می گیرد.

داوطلبان می توانند با پرداخت ۶۰۰ هزار ریال و ارس��ال مدارک 
مورد نیاز شامل دو قطعه عکس، آخرین مدرک تحصیلی )دکتری 
حرفه ای پزش��کی عمومی؛ دندانپزش��کی یا داروس��ازی(، کپی 
کارت مل��ی و شناس��نامه و فیش واری��زی در آزم��ون ثبت نام 
کنند. منابع آزمون MPH سالمندی ش��امل درسنامه پزشکی 
 پیشگیری و اجتماعی،  جلد اول : اصول و روش های اپیدمیولوژی، 
جمعی��ت شناس��ی و آماره��ای بهداش��تی؛ جل��د دوم : کلیات 
 خدمات بهداش��تی؛ جلد چهارم: بیماری های مزمن غیرواگیر و

 بیماری های واگیر شایع : بخش بیماری های مزمن غیر واگیر و 
کتاب جامع بهداشت عمومی است.

دوره MPH مخفف )Master of Public Health( یا دوره 
عالی بهداشت عمومی است.

کارت ورود به جلسه آزمون سراسری س��ال ۱۳۹۵ دانشگاه ها و موسسات 
عالی از امروز توزیع می شود.

 رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارت داوطلبان از طریق پایگاه 
اینترنتی این س��ازمان به نش��انی www.sanjesh.org توزیع می شود. 
ابراهیم خدایی افزود: در این آزمون ۸۶۰ هزار و ۱۰۹ داوطلب نام نویس��ی 

کرده اند که از این تعداد ۵۹ درصد زن و 4۱ درصد مرد هستند.
وی با بیان اینکه برخی از داوطلبان در دو و یا سه گروه آزمایشی نام نویسی 
کرده اند، گفت: این افراد باید دو و یا سه کارت ورود به جلسه آزمون از این 
 س��ایت دریافت کنند و با توجه به این موضوع برای ح��دود یک میلیون و

 ۱4 هزار داوطلب کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.
 خدایی افزود: در گروه آزمایش��ی علوم ریاضی و فنی حدود ۱۶2 هزار نفر،
  در گروه آزمایش��ی علوم تجربی حدود ۵۱۹ هزار نفر، در گروه آ  زمایش��ی

 علوم انس��انی ۱۶۱ هزار نفر، در گروه هنر ۵4 هزار نفر و در گروه زبان های 
خارجی ۱۱۵ هزار نام نویسی کرده اند.

وی با بیان اینکه این آزمون صبح و عصر روزهای پنج ش��نبه و جمعه 24 و 
2۵ تیر برگزار می شود گفت: آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
و علوم انس��انی صبح پنج ش��نبه، آزمون گروه هنر عصر پنج شنبه، آزمون 
گروه علوم تجربی صبح جمعه و آزمون گروه زبان های خارجی عصر جمعه 

برگزار می شود.
خدایی افزود: سواالت این آزمون به صورت چهار گزینه ای و شخصی سازی 
شده و نام و مش��خصات فرد روی دفترچه س��واالت و پاسخ نامه درج شده 
است. وی گفت: سوابق تحصیلی با تاثیر مثبت اعمال می شود که 2۵ درصد 
 برای سال سوم آموزش متوسطه و ۵ درصد برای دروس پیش دانشگاهی که 

به صورت نهایی و کشوری برگزار شده احتساب می شود.
خدایی افزود: نتای��ج اولیه این آزم��ون نیمه دوم مرداد اعالم می ش��ود و 
 ش��مار داوطلبان این آزمون در مقایسه با پارس��ال حدود ۱7 هزار کاهش

 داشته است.
رییس سازمان س��نجش آموزش کش��ور گفت: بر اس��اس مصوبه شورای 
س��نجش و پذیرش دانش��جو، امس��ال پذیرش در حدود ۸2 درصد از کل 

ظرفیت آموزش عالی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود.

مهلت ثبت نام برای پرداخت
 جریمه سربازی تمدید شد

برای سال آینده تحصیلی؛

دانشگاه علوم بهزیستی در رشته 
سالمندی دانشجو می پذیرد

رییس سازمان سنجش خبر داد:

توزیع کارت ورود به آزمون سراسری 
سال 95 از امروز

از قدیم االیام،جذب مش��تری مداری هن��ری بوده که 
کاسبان پیشکسوت بر آن تاکید می کردند.

مصرف توتون،تنباکو وسیگار به معضلی جدی در جامعه 
ایرانی تبدیل شده است.

 س��وژه مجاز ی��ا غیر مج��از ب��ودن قلی��ان س��راها از
 مدت ها پیش با چنان کش و قوس هایی همراه شد که 
 گویی دیگر حساس��یت و جذابیت خبری خود را نیز از 

دست داده است.
 یک روز خبر از جمع آوری آن به گوش می رس��ید،روز 
 دیگر فالن مقام مس��ئول در اظهارات ی��ا مرقوم کردن 
نام��ه ای عن��وان می ک��رد توزیع قلی��ان غی��ر قانونی 
نیس��ت،یک روز ط��رح جم��ع آوری آن ب��ه اج��را در 
م��ی آم��د و روز دیگ��ر آب ه��ا از آس��یاب م��ی افتد 
و مج��ددا در گوش��ه و کن��ار ش��هر، تنباکوهای��ی 
 ب��ا اس��انس ه��ای متع��دد و مختل��ف مص��رف 
می شد. اسانس هایی که اخیرا اخباری مبنی بر آغشته 
بودن آن به مشتقاتی از مواد مخدر،محرک وروان گردان 
در البه الی سطور رسانه ها و فضای مجازی منتشر می 
ش��ود.ظاهرا این ش��یوه خانمان س��وز راهکاری جدید 
 است برای پایبند کردن س��رمایه های این مرز و بوم به 
 قهوه خان��ه ها، محافل��ی ک��ه در آن جوان��ان گرد هم

  می آیند تا کامی از این شلنگ مرگ آور متصل به تنگ 
شیش��ه ای بگیرند و دمی خوش باش��ند،غافل از اینکه 
این دم و بازدم ها حامل معجونی از س��موم و مخدراتی 
 گوناگون اس��ت که تاریخ انقضای قلب آنه��ا را کوتاه تر 
می سازد و نکته تاس��ف آور اینکه خبرهای رسمی نیز 
صحت آغش��ته بودن تنباکوها به مواد مخ��در را تایید 

می کند.
مس�مومیت ناش�ی از اس�تعمال قلی�ان ی�ا 

مواد مخدر
چندی پیش در رس��انه ها اظهاراتی به نقل از خس��رو 
صادق نیت،رییس مرکز محیط وکار وزارت بهداش��ت 
به چاپ رس��ید که در آن به اس��تعمال دوزهایی باال از 
شیش��ه،ترکیبات آمفتامین و...در توت��ون قلیان ها و به 

تبع آن مسمومیت مصرف کنندگان گزارش شده بود.
حسین رس��تگار،مدیرکل آزمایش��گاه مرجع سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداش��ت نیز با تایید آغشته بودن 
برخی قلیان ها به موادمخدر اذعان داشت:نمونه بررسی 
 ش��ده از توت��ون و تنباکوهایی ک��ه در قه��وه خانه ها و

 سفره خانه های سنتی عرضه می شود،نشان می دهد که 
در این قلیان ها ماده)cthc(وجود دارد.

  ای��ن ماده ب��ه عنوان م��واد مخ��در صنعتی ش��ناخته 
می شود که استعمال و مصرف آن حامل عوارض و تبعات 

جبران ناپذیری است.
بنزن موجود در توت��ون های قلیان،از دیگ��ر ترکیبات 
شیمیایی مخربی اس��ت که بر اس��اس تحقیقات انجام 
شده،سیس��تم اعصاب مرکزی را به ش��دت تحت تاثیر 
 ق��رار داده و آن را ب��ا نارس��ایی و آس��یب هایی جدی

 مواجه می سازد. 
چند هفته پیش،علی اکبر سیاری،معاون وزیر بهداشت 
 نیز با صراحت اعالم کرد: س��وداگران مرگ به تنباکوی 
قلیان ها، حش��یش و گراس اضافه می کنند و آب تنگ 
قلیان را نیز با الکل مخلوط می سازند،بنابراین جریانی 
در کشور وجود دارد که جوانان این مرز و بوم را به سمت 

اعتیاد به مواد صنعتی و شیمیایی هدایت می کند.
اضاف�ه ک�ردن م�واد مخ�در ب�ه تنباک�و 

در قهوه خانه ها
کمیت��ه  پور،عض��و  آذری  پیش،حس��ن  چن��دی 
کش��وری کنترل مصرف دخانی��ات وزارت بهداش��ت 
عنوان کرد:آغش��ته س��ازی تنباکوها به م��واد مخدر و 
روانگ��ردان در قهوه خانه ه��ا انجام می ش��ود. به واقع 
آنچنان که این مقام مس��ئول اظهار داش��ته،این عمل 
 ناجوانمردانه در برخ��ی از مراکز توزی��ع  قلیان محقق 

می شود.
 آنچنان که مسعود زاهدیان،رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اذع��ان کرد:پیش از این نیز گزارش��اتی مبنی بر 
آغشته سازی توتون های قلیان به مواد مخدر واصل شده 
که برخوردهای مقتضی با آن صورت گرفته،اما در نمونه 
برداری هایی که تاکنون انجام ش��ده م��وردی از وجود 
مواد مخدر در تنباکوهای بس��ته بندی ش��ده مشاهده 

نشده است. 
البته آنچن��ان که این مقام مس��ئول عن��وان کرده این 
بدان معنا نیس��ت که تمامی تنباکوهای بس��ته بندی 
ش��ده پاک و ع��اری از مواد مخدر هس��تند زی��را عمال 
 تمامی تنباکوهای بس��ته بندی ش��ده مورد آزمایش و

 نمونه برداری قرار نگرفته که بت��وان با قاطعیت چنین 
 ادعایی را مط��رح کرد،اما م��ی توان گف��ت حداقل در 

 نمون��ه ب��رداری های��ی ک��ه در برخ��ی توت��ون های
بس��ته بندی ش��ده انجام گرفته،موردی از مواد مخدر 
گزارش نشده اس��ت. با قرار دادن اظهارات آذری پور و 
زاهدیان در کنار یکدیگر به این جمع بندی می رس��یم 
که برخی از قهوه خانه ها ،فضای کس��ب و کار خود را به 
محفل و محلی برای عرضه مواد مخدر در پوشش قلیان 
مبدل س��اخته اند. البته در این میان برخی از جوانان و  
نوجوانان از روی ناآگاهی مبادرت به اس��تعمال چنین 
قلیان هایی می کنند که به واقع هیچ اطالعی از پش��ت 
پرده ش��وم این واقعه تلخ ندارند و البته هس��تند افراد و 
جوانانی که با علم به موضوع و اساس��ا با هدف استعمال 
 مواد مخدر در ظاهر و پوش��ش قلیان،در چنین مراکز و

 به اصطالح قلیان سراها حضور پیدا می کنند.
آغشته سازی مواد روانگردان به توتون های 

قلیان پیچیده نیست
غالمرضا حیدری،رییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص ترکیب 
مواد مخدر ب��ا تنباکوهای قلیان عنوان داش��ت:فرآیند 
ترکیب و آغشته سازی مواد روانگردان و آمفتامین ها به 
تنباکوهای قلیان چندان پیچیده،سخت و دشوار نیست.

وی می گوید: ای��ن عمل ب��ا کوبیدن م��واد روانگردان 
 و س��پس ترکیب کردن آن ب��ا توتون قلیان ه��ا انجام 

می شود.
و س��خن آخر اینکه عاری بودن تنباکوها از مواد مخدر 
نیز به معنای بی ض��رر بودن آن نخواهد ب��ود و به واقع 
مقایس��ه تنباکوهای عاری از مواد مخدر با آنهایی که به 
این مواد آغشته ش��ده اند مصداق عبارت بدتر و خیلی 
 بدتر است که باید برای کنترل و مهار مصرف هر دو مورد 

چاره اندیشی الزم لحاظ شود.

                                                                  پرونده ویژه »قاچاق سیگار« ؛

                  جوانـان 
                 دردام سوداگـران مـرگ
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 کارگ��ردان تئاتر کودک گف��ت: برخالف پیش��رفت تکنولوژی و 
بازی های مجازی، تئات��ر کودک جایگاه خ��ود را دارد و این دنیا 

نتوانسته ما را شکست بدهد.
 مرد زنجبیلی داس��تان یک ش��یرینی با طعم زنجبیل  است که 
توسط ساکنان یک خانه تهیه شده که وارد یک فضای آشپزخانه 
 می شود و با اشیایی از جمله نمکدان، فلفل، ساعت، گربه و چای

  کس��یه ای آش��نا می گردد. در طول نمایش یک س��ری اتفاقات 
 م��ی افتد ک��ه باعث همدل��ی و دوس��تی بین این ش��خصیت ها

  می شود و در ضمن آن، چند نکته به کودکان آموزش داده و 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی می شود.

محمدرضا وزیری فر،کارگردان این نمایش که هنرآموز 
کارگردانی تئاتر است و تئاتر را در خدمت اساتیدی از 
جمله فرهاد آئیش،آتیال پسیانی، حمید سمندریان 
آموزش دیده، از س��ال 1371 تاکن��ون در حوزه 
تئاتر در سبک یا )ژانر( کودک فعالیت دارد.شرح 
مصاحبه باش��گاه خبرنگاران با این کارگردان در 

ذیل آمده است:
لطفا در م�ورد نمایش م�رد زنجبیلی 

توضیح دهید؟
مرد زنجبیلی یک نمایش فانتزی _ کالس��یک 
برگرفته از یکی از چهار کار ارجینال نویس��نده 
معروف »دیوید لود« که در انگلس��تان جزو سه 
نمایش برتر دنیا معرفی و توس��ط حسین فدایی 
حسین ترجمه ش��د. این گروه با 6 بازیگر از بهمن 

س��ال گذش��ته تمرین کرده و اولین اجرای آن را از 
یکم تا دهم اردیبش��هت روی صحنه ب��رد و به دلیل 

استقبال کودکان و تماش��اچیان و  تعاملی که مدیریت 
تاالر خصوصی فرش��چیان با انجمن نمایش داشت، تصمیم 

بر  آن ش��د که این نمایش تیرماه به 2 صورت اکران مجدد داشته 
باش��د. در حالت اول همزمان با اجرای ش��ب که از ساعت 9 شب 
شروع می شود قسمتی از سالن را به کودکان موسسات متقاضی 
 از جمله بهزیس��تی یا بیمارس��تان س��ید الش��هدا و... اختصاص 
می دهی��م و حالت دوم ب��ه این ص��ورت که اگر این موسس��ات 
توانستند با سانس شب از این نمایش استفاده کنند صبح برای آنها 
اجرا در نظر بگیریم مثل نمایشی که به صورت تک اجرا به کودکان 

مبتال به بیماری های خاص اختصاص دادیم.
هدف از اجرای این نمایش چیست؟

هدف از نمایش کودک در کل این اس��ت که با اجرای این نمایش 
و نمایش هایی که برای آین��ده درنظر گرفته ش��ده ضمن اینکه 
 فضایی ش��اد برای گذران اوقات فراغت کودکان فراهم می کنیم، 
زمینه ای برای آموزش و فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی داشته 
و تخیل کودک را نیز فعال کنیم. همچنین س��هم تماشای تئاتر 
را به عن��وان ی��ک کاالی فرهنگی در س��بد خانواده ها بیش��تر 

 کنیم که این مس��تلزم مخاطب شناس��ی ک��ودکان و نوجوان، با
 ریشه یابی این موضوع که چگونه با یک اجرای خوب این قشر را 
که به مانند بزرگساالن قدرت انتخاب و تشخیص نمایش خوب از 
 ضعیف را با دیدن عوامل و بازیگران و کارگردان و نویسنده ندارند، 
ش��روع کنیم.این کودکان اگر به دیدن نمایش��ی بروند که صرفا 
با چن��د موزیک س��عی در راض��ی ک��ردن ک��ودکان دارد  بدون 
 اینکه هیچ آموزش خاصی داش��ته باش��ند و آن کودک بتواند با 
ش��خصیت ها ارتباط برقرار و همزاد پنداری و تخیل خود را فعال 
کند قطعا موفق نخواهد ش��د و به زودی فراموش می شود 
 و این باعث از دست دادن تماش��اگر حرفه ای تئاتر در

 سال های آینده می شود.
ش�ما چه کارهایی ب�رای جذب 

این مخاطبان انجام داده اید ؟
س��عی من این بوده که 

برای هر 

ی��ی  ا جر ا
از جمل��ه ای��ن 

نمایش با چند کارشناس 
در حوزه های نمایش و روان شناس��ی و مربی هایی که در حوزه 
کودک فعال هستند همچنین از خود بچه ها نظرخواهی و مشورت 

کنم و برای اجراهای بعدی استفاده کنم.
در مرحله بع��د از بازیگرانی اس��تفاده می کنم که خودش��ان نیز 
دغدغه کودک داشته باشند و با عش��ق و عالقه کار کنند نه اینکه 
صرفا به واسطه تجربه تحصیلی و دانستن چند تکنیک بازیگری 
مدت زمانی را به اجرای نمایش بپردازند. تئاتر کودک غذای روح 

فرزندان است و باید طوری برنامه ریزی کنیم که از ابتدا که کودک 
وارد سالن می شود با عالقه و اشتیاق نمایش را تماشا و برای دفعه 

بعد خودش از والدین درخواست دیدن تئاتر کند.
پیشرفت تکنولوژی تا چه اندازه توانسته در پرکردن 
اوق�ات فراغت ک�ودکان و فاصله گرفت�ن از دنیای واقعی 

تاثیرگذار باشد؟
برخالف پیشرفت تکنولوژی و آشنایی کودکان با فضای مجازی 
و بازی های مختلف، همچن��ان تئاتر کودک جایگاه خود را حفظ 
کرده و بچه ها به آن عالقه و توجه نشان می دهند و دنیای مجازی 

نتوانسته ما را شکست دهد.
چرا از سال 71 تا 95 فقط کار کودک 

می کنید ؟ 
ما بع��د از 25 س��ال کار در ح��وزه کودک 
توانس��تیم س��لیقه ها و عالیق ک��ودکان را 
بشناسیم و در واقع مخاطب شناسی کردیم. 
اولین موضوع مدنظر م��ا در این زمینه 
این است که در حین تمرین از بچه 
ها در س��نین مختل��ف دعوت می 
 کنیم به دیدن آن نمایش بیایند و 

با کار ارتباط برقرار کنند.
حتی دیال��وگ هایی که معن��ی آن را 
متوجه نمی شوند و صحنه هایی که برای 
آنها راضی کننده نیست را گوشزد می کنند 
و ما ه��م تغییراتی در آن اعم��ال می کنیم. 
سپس از روان شناس کودک دعوت می کنیم 
تا نمایش را ببیند و نقطه نظرات خود را به ما 
بگوید و در چند اج��را اول نقطه ضعف نمایش 

مشخص می شود.
چه نمایشی برای آینده در نظر دارید؟

 در نظر دارم برای س��ال آین��ده یکی دیگر از کارهای اقتباس��ی 
» وود«، همچنین یکی از کارهای آقای صالح پور از نویس��ندگان 

مطرح کشور را آماده اجرا کنم.
دغدغه شما به عنوان کارگردان کودک چیست؟

متاسفانه تئاتر کودک به صورتی شده که هر کسی نمی تواند کار 
دیگری در حوزه تئات��ر انجام دهد با این ط��رز تفکر که چون کار 
کودک و با هر نمایشی می تواند تماش��اگر را راضی کند تصمیم 
به تهیه تئاتر کودک می گیرد. کودکان هم صرفا با تماشای چند 
کار ضعیف از س��الن بیرون می روند و تئاترکودک مخاطب خود 
را با چند نمایش ضعیف از دس��ت می دهد. عالق��ه مندان به این 
حوزه یک سالن اختصاصی ندارند و تنها سالنی که در هنرسرای 
خورش��ید به صورت مش��ترک با موس��یقی برای اجرای تئاتر در 
اواسط هفته و موس��یقی روزهای پنجش��نبه و جمعه اختصاص 

داشت از تئاترکودک گرفته شد.
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نمایشگاهدرشهر

تلویزیون

 مراس��م ادای احترام به عب��اس کیارس��تمی در اصفهان
 برگزار می شود.

 به مناسبت درگذش��ت عباس کیارس��تمی و همزمان با 
مراسم بدرقه این هنرمند، سینما دوستان اصفهان جهت 
ادای احترام و بدرق��ه این کارگردان خوش نام س��ینمای 
کشور گرد هم می آیند و به تماشای فیلمی از کیارستمی 

می نشینند.
این گرد همایی ساعت 18 امروز در انجمن سینمای جوانان 
اس��تان اصفهان، واقع در مجتمع فرهنگی هنری اس��تاد 

فرشچیان برگزار می شود.

 »حکایت آقا باال خان و ...« نمایش��ی ش��اد و کمدی است
  ک��ه از هفده��م تیرم��اه و ب��ه م��دت ی��ک م��اه ه��ر

  ش��ب در تماش��اخانه بهزیس��تی ب��ه روی صحن��ه 
می رود.

شاپور شفیعی، اس��ماعیل عس��کریان، علی خانمیرزایی، 
س��یدمازیار حجازی، سیدمحمد افروش��ه، صبا جمالپور، 
 س��مانه اهلل وردی و اله��ه نیایش ف��ر در ای��ن نمای��ش 

به ایفای نقش پرداخته اند. 
نمایش »حکایت آقا باال خان و ...« ساعت 21 در تماشاخانه 
بهزیستی واقع در میدان خواجو، روبه روی پل خواجو اجرا 
 خواهد ش��د. عالقه مندان ب��رای هماهنگ��ی و رزرو بلیت

 می توانند با شماره 09039487305 و 09371832402 
تماس بگیرند.

 مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و چهارمین نمایشگاه 
قرآن کریم از فروش نزدیک به ی��ک و نیم میلیارد تومانی 

کتاب در بخش نشر این نمایشگاه در سال جاری خبر داد.
 حس��ین صف��ری، مدی��ر کمیت��ه اجرای��ی و رفاه��ی 
بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه قرآن کریم در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اش��اره به برگزاری این دوره از نمایش��گاه 
ق��رآن در چه��ار بخ��ش گف��ت: در ای��ن دوره مخاطبان 
نمایشگاه در چهار بخش نشر، حجاب و عفاف، رسانه های 
 دیجیتال و محصوالت فرهنگی به خرید از این نمایش��گاه 

مبادرت ورزیدند.
وی افزود: با وجود تغییر و جابه جای��ی در محل برگزاری 
 نمایش��گاه ق��رآن و برپای��ی آن، امس��ال در مص��الی 
امام خمینی)ره( جمعیت اس��تقبال کننده از نمایشگاه به 
ویژه در هفت روز پایانی نمایشگاه بسیار قابل توجه و حتی 

باورنکردنی بود.
صفری اف��زود: کل چهار بخش نمایش��گاه قرآن در س��ال 
جاری نزدیک به س��ه میلیارد و س��یصد میلیون تومان بر 
اس��اس تراکنش های دس��تگاه های کارت خ��وان، فروش 
 داشتند. از این مقدار در بخش نشر نمایشگاه یک میلیارد و

 450 میلیون تومان فروش کتاب انجام شد. 
البته به این می��زان بخواهیم به ص��ورت تخمینی فروش 
نقدی را نیز بیافزاییم نزدیک به 900 میلیون تا یک میلیارد 
تومان باید به این رقم فروش افزود و در نتیجه رقم فروش 
نمایشگاه را در س��ال جاری نزدیک به چهار و نیم میلیارد 

تومان دانست.
به گفته صفری این رقم در حالی ثبت ش��ده اس��ت که در 
نمایش��گاه و در بخش مکتوب طی ماه رمضان سال جاری  
 ناش��ران بین 20 تا 60 درصد تخفیف برای مخاطبان خود

 در نظر گرفته بوده اند و به لحاظ قیمت پشت جلد  می توان 
روش یک و نیم برابری کتاب نس��بت به دوره قبل را برای 

نمایشگاه کتاب امسال به ثبت رساند.
صفری رق��م فروش کت��اب در دوره گذش��ته نمایش��گاه 
 ق��رآن را ب��ر اس��اس آم��ار ثب��ت ش��ده در کارتخوان ها

 850 میلیون تومان عنوان کرد.
مدیر کمیته اجرایی و رفاهی بیست و چهارمین نمایشگاه 
قرآن کریم تصریح کرد: در نمایشگاه قرآن کریم سال جاری 
40 هزار متر مربع وس��عت برای اجرا در نظر گرفته شد که 
نسبت به دوره های قبل 10 هزار متر مربع افزایش داشت. 
همچنین رواق شرقی مصلی نیز امسال برای نخستین بار 

در نمایشگاه قرآن مورد استفاده قرار گرفت.

 برنام��ه تلویزیون��ی »خندوان��ه« پ��س از س��پری کردن
 روز های ماه مبارک رمض��ان، از هفته آینده به ریتم اصلی 
خود برمی گردد و به گفت وگ��و با مهمان هایی متفاوت تر 
از همیشه می نش��یند. هر برنامه و هر شبکه در ماه مبارک 
 رمضان با ویژه های خود ب��ه میزبانی ماه خ��دا و مهمانی

 خانه های مخاطبان سیما رفت.
در این بی��ن »خندوانه« و »دورهمی« در ش��بکه نس��یم 
 به صورت وی��ژه و با بخش ه��ای متن��وع و جدیدی مثل 
بخش های نمایش��ی، »خان��واده باح��ال« و حتی حضور 

مهمان های متفاوت به روی آنتن رفت.
 این روزها از برنامه رامبد جوان ص��دای تغییرات به گوش 
می رسد، تغییر و تحولی که به دنبال خود طراحی دکور و 

بخش های جدید را به همراه دارد.
به نقل از روابط عمومی این برنامه، رامبد جوان در بخشی 
 مجزا، ش��بیه به فضای پش��ت صحنه با جناب خان همراه

 می شود، اما این آیتم در حال تست گرفتن و طراحی اولیه 
اس��ت. در اصل هر قسمتی که طراحی می ش��ود تا زمانی 
که مشخص نشده است، اتود های مختلف زده شده و بعد 
از تدوین و پرداخت��ن نهایی تصمیم گرفته می ش��ود که 

استعداد پخش دارد یا نه.
همچنین بای��د در ادام��ه »خندوانه« خوش بی��ن بود که 
 با روند انتخ��اب مهم��ان ها، حض��ور دیگر س��تاره ها ی 
فرهنگ و هنر چش��مگیر خواهد بود و از دیگر چهره های 

برجسته و سرشناس کشور دعوت خواهد شد.
»خندوانه« بعد از م��اه مبارک رمضان به ریتم و س��اختار 
اصلی خودش بر می گردد و دوباره چه در بخش استودیویی 
و یا پلی بک های مجزا به صورت کاروان خندوانه میزبان و 

یا مهمان اقوام مختلف ایرانی می شود. 
و ام��ا »خندوانه« از جمله برنامه هایی اس��ت ک��ه با گروه 
خوب کارگردانی و ات��اق فکری ک��ه دارد ریتم مخصوص 
به خود را نگه داش��ته است و فصل س��وم را با بخش هایی 
متنوعی »لباهنگ«، »خانواده باحال« و حضور میهمانانی 
 چ��ون، کتایون ریاحی، س��ردار آزمون، هدایت هاش��می،

 احسان علیخانی و...کار خود را پر قدرت شروع کرد.

 بدرقه  اصفهانی ها 
از عباس کیارستمی

به مدت یک ماه؛

»آقا باالخان« در تماشاخانه 
بهزیستی به صحنه می رود

صفری به مهر خبر داد:

فروش یک ونیم میلیارد تومانی 
کتاب درنمایشگاه قرآن

شگفتی دیگری در راه است؛

بازگشت »خندوانه«
 به روال سابق 

ویژه

مدیر امور س��ینمایی حوزه هن��ری اصفهان گفت: ف��روش فیلم در 
سینماهای اصفهان در ماه مبارک رمضان سال جاری نسبت به سال 

قبل، حداقل دو برابر افزایش داشته است.
سید مصطفی حسینی در خصوص وضعیت فروش فیلم های سینمایی 
در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: همان طور که انتظار می رفت فروش 
فیلم های س��ینمایی در ماه مبارک رمضان در س��ینماهای اصفهان 

نسبت به همین ماه در سال قبل، با افزایش چشمگیری روبه رو شد.
وی تصریح کرد: فروش س��ینماهای اصفهان در ماه مبارک رمضان 
امس��ال، بین 2 تا 3 برابر افزایش داشته است که نش��ان از استقبال 
 ش��هروندان اصفهانی در ش��ب های ماه مبارک رمضان از فیلم های

 در حال اکران دارد.
مدیر امور س��ینمایی حوزه هنری اصفهان خاطر نش��ان کرد: در ماه 
رمضان امسال، در تمام  روزها تا قبل از افطار بلیت به صورت نیم بها به 

شهروندان اصفهانی عرضه می شد.
وی در خصوص فیلم های اکران ش��ده در سینماهای اصفهان در ماه 
مبارک رمضان گفت: فیلم های من س��الوادور نیس��تم، ایستاده در 
 غبار، یک دزدی عاشقانه، رس��وایی 2، بارکد، ابد و یک روز، بادیگارد،

 ننه نقلی و خنده های آتوسا در ماه مبارک رمضان در سینمای اصفهان 
اکران شدند.

حس��ینی در خصوص اکران فیلم های جدید در س��ینماهای ش��هر 
اصفهان عن��وان کرد: فیلم های »درآکوال« س��اخته رض��ا عطاران و 
»زاپاس« به کارگردانی برزو نیک نژاد فیلم های جدیدی هستند که 

به تازگی روی پرده سینماهای شهر اصفهان رفته اند.
مدیر امور س��ینمایی حوزه هنری اصفهان در پایان اضافه کرد: فیلم 
»دختر« آخرین اثر رضا میر کریمی در سینماهای برخی از استان های 
کشور در حال اکران است که به زودی در سینماهای شهر اصفهان نیز 

روی پرده خواهد رفت.

مرک��ز آفرینش های ادبی قلمس��تان وابس��ته به س��ازمان 
 فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، اقدام به برگزاری کارگاه

  داس��تان نویس��ی با عن��وان کارگاه داس��تان کوت��اِه کوتاه 
نموده است.

 این کارگاه با حضور محمدجواد جزینی، پنج شنبه 24 تیرماه 
ساعت 9 تا 13 در مرکز آفرینش های ادبی قلمستان واقع در 
خیابان عالمه امینی، باغ غدیر، حوضخانه برگزار خواهد شد.
 آخری��ن مهلت ثبت ن��ام در ای��ن کارگاه 20 تیرماه اس��ت.

 عالق��ه مندان م��ی توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر با 
شماره 32602014 تماس بگیرند. افرادی که در گاه نخست 
جشنواره چهارگاه شرکت نموده اند از تخفیف ویژه بهره مند 

خواهند شد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان؛ 

 افزایش 2 برابری 
فروش سینماها در ماه رمضان

مرکز آفرینش های ادبی قلمستان برگزار می کند؛

کارگاه داستان کوتاِه کوتاه

نام جمش��ید مش��ایخی با تلویزی��ون و کارهای مان��دگارش در 
 قاب کوچک عجین ش��ده اس��ت. رضا تفنگچی س��ریال ماندگار

 »هزار دستان« را همه مخاطبان ایرانی می شناسند.
او از بازی در نقش های آدم های عادی طبقه فرو دست جامعه هم در 
سریال های تلویزیونی ابایی نداشت و در سریال »پیک سحر« شد 
یک رفتگر باسابقه و مهربان، پدربزرگ با تجربه و صبور »همه چیز 
آنجاست« و یار با وفای موال علی در مجموعه »امام علی)ع(« و پدر 

نگران »باغ گیالس« و ده ها نقش دوست داشتنی دیگر.
گاو، کمال الملک، گل های داودی، گمش��ده و ده ها نقش ماندگار 
دیگ��ر در پنج دهه دوران فعالیت مش��ایخی گ��واه توانایی هایش 
هستند.  جمشید مشایخی بعد از مدتی غیبت از بازیگری به واسطه 
بیماری در ش��ب های ماه مبارک رمضان دوباره با سریال کمدی 
و خانوادگی »پادری« مهمان خانه های مردم ش��د. با این بازیگر 
متواضع و محجوب در باره حضورش در س��ریال پادری و مس��ائل 

مختلف کاری گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید.
بع�د از مدت�ی دوری از تلویزی�ون با س�ریال پادری 

خاطرات را برای مخاطبان تلویزیون زنده کردید.
دو سه سالی بود که به واسطه بیماریم و طی کردن مراحل درمان 
کمتر این فرصت را پیدا می کردم که در قالب سریال های تلویزیونی 
بازی کنم، البت��ه هرازگاه��ی در برنامه های مختل��ف تلویزیونی 
حضور داشتم و ارتباطم را با مردم خوب و مهربان حفظ می کردم. 
آخرین حضورم در سریال همه چیز آنجاست به کارگردانی شهرام 
شاه حسینی بود؛ سریالی ملودرام درباره ارزش ها و سنت های یک 
خانواده بااصالت که بر اثر بروز سوءتفاهماتی در زندگی شان ابرهای 
سیاهی به وجود آمده بود و در پایان داستان با پشت سر گذاشتن 
مش��کالت و موانع، آرامش به خانه بازگش��ت. س��ریالی جذاب و 
خوش ساخت که به مسائل مهم اجتماعی مثل مشکالت اقتصادی، 
اعتیاد و چالش بین نسل جوان و نسل با تجربه می پرداخت و حضور 
و بازی در این س��ریال جزو کارهای خوب تلویزیونیم محس��وب 
می شود. اواخر سال قبل فرصتی پیش آمد تا دوباره در یک سریال 

خوب تلویزیونی به نام پادری حضور داشته باشم.
چقدر در کارهایی که بازی می کنید، اهل ارائه پیشنهاد 

هستید؟
 بازیگ��ر در کارش مس��ئولیت دارد و نبای��د نس��بت به نقش��ش

بی تفاوت باشد. باید نقشش را بررس��ی، تجزیه و تحلیل کند و با 
کارگردان و نویس��نده در باره بهتر ش��دن نقش بحث و گفت وگو 
کند. مخاطبان ما باهوش هس��تند و تفاوت میان بازی دم دستی 
و خوب را متوجه می شوند. ما هنرمندان در مقابل حرف هایی که 
می زنیم مسئول هس��تیم. من خیلی جاها در سریال ها با توجه به 
شرایط و نظر مساعد کارگردان دیالوگ هایم را تغییر می   دهم. یادم 
می آید در کمال الملک مرحوم علی حاتمی سناریو را به من داد و 
خواندم و نظراتم را در مواجهه کمال الملک با امیر اتابک و اینکه در 
فیلمنامه کمال الملک شخصیتی ضعیف دارد به علی حاتمی ابراز 
کردم. علی حاتمی با دقت حرف های من را گوش کرد و تغییراتی 
در متنش داد . این اتفاق در فیلم س��وته دالن هم اتف��اق افتاد. ما 
پنجم فروردی��ن55 در امامزاده داود فیلمبرداری داش��تیم و من 
در حیاط قهوه خانه نظرم را در ب��اره پایان بندی فیلم ابراز کردم و 
جمله معروف »همه عمر دیر رسیدیم« را که مطرحش کردم مورد 
استفاده قرار داد و پیشانی ام را بوسید.بازیگر نباید از ارائه پیشنهاد 

درست بترسد.
چه ویژگی باعث شد بازی در سریال پادری را قبول کنید؟

متن س��ریال به خوبی نوش��ته ش��ده بود و چون اول قرار بود در 
ایام نوروز پخش ش��ود، برایم مهم بود در این ایام که مردم شاد و 
خوشحال هستند بتوانم در شادی شان سهیم و نقش داشته باشم؛ 
البته بعد از اینکه پخش س��ریال به تعویق افت��اد و به ماه مبارک 
رمضان موکول شد بازهم خوشحال شدم. زیرا ماه مبارک رمضان 
فصل بهار قرآن و ماه بندگی و طاعت است و مسرورم که در این ماه 
عزیز بتوانم باعث خوش��حالی مردم روزه داری باشم که بعد از یک 
روزکاری بعد از صرف افطار فرصت دیدن یک کار خوب و با کیفیت 
را پیدا کنند . موقع��ی که از دفتر تهیه کننده ب��ا من تماس گرفته 
ش��د، چون از توانایی های محمد حسین لطیفی شناخت داشتم و 
می دانستم کارش را بلد است و سریال های خوبی مثل دودکش، 
وفا، نردبانی به آسمان و صاحبدالن را در کارنامه اش دارد، پذیرفتم 
در این کار بازی کنم. روز اول هم از محمد حسین لطیفی خواستم 
مختصات و ویژگی های نقش را به طور کامل در اختیارم قرار دهد 

تا بتوانم روی آن کار کنم و قوامش ببخشم.
در کارنامه کاری شما کارهای طنز کمتر دیده می شود؟

ده��ه 40 در صحنه تئات��ر و اجراهای حمید س��مندریان و دیگر 

دوستان در نمایش های جراحی پالستیک و روزبدشناس تجربه 
کمدی به دست آوردم. در س��ینما هم هراز گاهی به خصوص در 
سینمای بعد از انقالب در فیلم های کمدی بازی کردم. نمونه ای که 
االن به خاطر دارم فیلم دالوران کوچه دلگشا به کارگردانی حسن 
هدایت و فیلم چک اس��ت. تجربه بازی در تئاتر به من فهماند اوج 
تراژدی، کمدی است و کمدی در آن سال ها شأن خاصی داشت و 
مثل امروز نبود که چند نف��ر در فیلم ها با فیزیک چاق و الغر توی 
س��ر و کله هم بزنند و بگویند فیلم کمدی بازی کرده ایم. کمدی 
فاخر در اوج موقعیت های به ظاهر سخت و دشوار به وجود می آید.

چرا ایرانی ها بیشتر به طنز کالمی  عالقه دارند؟
ذائقه م��ردم را به این س��مت کش��انده اند وموقعی ک��ه کلی کار 
بی ارزش با تکیه بر کمدی کالمی  به مردم عرضه ش��ود این کارها 
برای شان جذاب می ش��ود. درحالی که وظیفه هنرمند، فیلمساز 
و بازیگر این اس��ت که چند ق��دم از جامعه جلوتر باش��ند و مردم 
را به دیدن کارهای فاخر و ارزش��مند ع��ادت بدهند و کار کمدی 
یا کار جدی با مفهوم و دارای س��اختار و هدفمند بس��ازنند. البته 

در سال های اخیر سطح دانش مخاطبان خیلی تغییر کرده است.
آلودگی، گرما، ترافیک

مدت هاس��ت مدام به ش��مال می روم، به جز مواقعی که در تهران 
کار دارم و مجبور هستم حضور داشته باشم. بنا بر توصیه پزشکان 
معالجم به شمال می روم تا بتوانم از آب و هوای سالم آنجا استفاده 
کنم و امیدوارم با عزم مردم و مسئوالن معضل آلودگی آب و هوای 

شهرهای بزرگ حل شود.

چهره ها

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

عبدالمجید نجفی، نویس��نده ک��ودک در خصوص اهمیت و 
جایگاه ادبیات کودکان گفت:ادبیات ک��ودک به کرات مورد 
بحث و تفحص قرار گرفته است و گفته شده که ادبیات کودک 
در پروس��ه فرهنگ س��ازی به عنوان پایه و اساس به حساب 

می آید، اما در عمل و به طور جدی به آن پرداخته نمی شود. 
البته کارهای خوبی صورت می گیرد؛ برای مثال نشریه هایی 
مثل پژوهش نامه ادبیات کودک، روشنا، کانون پرورش فکری 
و یا نارنج هس��تند که در روند بهینه فرهنگ س��ازی، قدم بر 

می دارند و حتی از حیث دانش��گاهی هم، دانش��گاه ش��یراز 
فعالیت هایی را انج��ام می دهد، اما نکته این اس��ت که همه 

کارهای خوب نا کافی است. 
وی درباره تاثیر ادبیات کودک گفت: مسئوالنی که در حوزه 
ادبیات کودک کار می کنند، باید به بایده��ا و نباید های این 
موضوع بپردازند؛ چ��را که من بر این باورم که اگر خواس��تار 
فردای��ی بهتر هس��تیم، ناگریز ب��ر آنیم که ادبی��ات کودک 
 و نوج��وان را ج��دی بگیریم، چ��ون اس��اس تاثیرپذیری و 

تربیت است.

متاسفانه ادبیات کودک و نوجوان جدی گرفته نمی شود

خبر

جمشید مشایخی، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون:

علی حاتمی بعد از شنیدن انتقادم پیشانی ام را بوسید

در گفت وگویی با کارگردان نمایش»مرد زنجبیلی« ؛

دنیای مجازی،  تئاتر کودک را شکست نمی دهد
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اخباراخبار

ایام تعطیالت عید سعید فطر در چهارمحال و بختیاری؛

نقاط گردشگری میزبان 
یک میلیون و 670 هزار مسافر بود

کاهش 20 درصدی آمار طالق 
در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی شهرکرد:

 دستگیری سارق حرفه ای
 با ۴2 فقره سرقت

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان:

کاهش 2۵درصدی شکایت مردم 
از اصناف چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد؛

مانع تراشی برخی کارشناسان بانک ها برای پرداخت تسهیالت

رییس شورای هماهنگی انجمن اسالمی معلمان 
چهارمحال وبختیاری گفت: برخورد سیاس��ی با 
مسئله پرداخت های غیرمتعارف مانع از برخورد 

قاطع با ریشه های فساد می شود.
 تیم��ور نظ��ری ف��رد اف��زود: ریش��ه مس��ئله

  فیش های حقوقی نجومی که بهتراست باعنوان 
 پرداخ��ت ه��ای نامتع��ارف ازآن یاد ش��ود به

 سال 87 بازمی گردد، زمانی که قانونی درمجلس 
 هفتم تح��ت عن��وان اس��تثنا ک��ردن برخی از

دستگاه ها وسیس��تم های اداری کشور )به ویژه 
بانک ه��ا و موسس��ات مالی( ازنظ��ام هماهنگ 

پرداخت مصوب شد.
وی ادام��ه داد: براس��اس ای��ن مصوب��ه مجلس 
هفتم،شرایطی فراهم شد که به برخی از مدیران 
بدون در نظ��ر گرفت��ن قانون نظ��ام هماهنگ 
پرداخت و براس��اس س��لیقه حق��وق ومزایای 

غیرمتعارف پرداخت شود.
نظری فرد، با تاکید براص��الح قوانینی که منجر 
به بی عدالتی در کشور شده است، تصریح کرد: 
شکل گیری پدیده شوم حقوق های نامتعارف را 

بایستی در ضعف قانون دنبال کرد.
این استاد رش��ته جغرافیای سیاس��ی دانشگاه 
فرهنگیان چهارمحال وبختی��اری، با بیان اینکه 
برخ��ورد ب��ا تخلف��ات اداری نباید رن��گ وبوی 
سیاس��ی و جناحی پی��دا کند، اف��زود: هرگاه از 
فس��اد اقتصادی به عنوان ابزاری ب��رای اعمال 

فش��ار سیاس��ی اس��تفاده کردیم و در پی آن منافع جناحی و 
سیاسی دنبال شد ،اصل موضوع مورد غفلت واقع شده که این 

موضوع نیل به منافع عمومی و مصالح جامعه را تحت الش��عاع 
قرار می دهد.

نظ��ری ف��رد ادام��ه داد: بای��د ب��ا دوری از تقاب��ل ه��ای 

جناح��ی و سیاس��ی دول��ت را در برخ��ورد 
ب��ا تخلف��ات اداری و فس��اد س��ازمان یافت��ه 
 در نظ��ام اداری کش��ور، ی��اری داد ت��ا بتوان��د

 در ارتقای سطح اعتماد مردم به نظام موثر واقع 
شود.وی، استراتژی اعتدال دولت یازدهم را بستر 
مناس��بی برای برخورد با تخلفات اداری دانست 
و گفت: از آنجا که در دولت تدبیر و امید ش��اهد 
فعالیت مدیرانی از تمامی س��لیقه های سیاسی 
هس��تیم از این رو دولت با هیچ جناح یا مدیری 
عقد اخوت نبس��ته و با قاطعیت جلوی تخلفات 
را می گیرد.نظری فرد خاطرنش��ان کرد: تقویت 
حرکت مبتنی بر خردگرای��ی وعقالنیت دولت 
یازدهم و استفاده از همه ظرفیت ها سبب شده 
 تا امید به دستیابی و نیل به منافع ملی در کشور

 زنده بماند.
به گزارش ایرنا، رییس جمه��وری 14 تیر ماه با 
صدور بیانیه ای خطاب به مردم بر بازکردن گره 
کور، کهنه و به جای مانده از س��الیان دور که با 
استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری 

کشور ایجاد شده، تاکید کرد.
حجت االس��الم روحانی در این بیانیه با تاکید بر 
اینکه با کس��ی پیمان اخوت نبسته است، اعالم 
کرد تمام دس��تگاه ها موظفند حقوق و مزایای 
دریافتی مق��ام های کش��وری و لش��کری را به 
صورت حداقل و حداکثر دس��تمزد و پرداختی 
ماهان��ه در تارنم��ای وزارتخانه یا س��ازمان ها و 
همچنین در تارنمای س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 

برای آگاهی عموم درج کنند.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: برخ��ی 
کارشناسان بانک های عامل برای پرداخت تسهیالت 
 به واحده��ای صنعتی در این اس��تان مانع تراش��ی

 می کنند.
قاسم سلیمانی دشتکی در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با هماهنگی 
مدیران عامل بانک مرکزی و دیگر بانک های عامل در 
صورت کمبود منابع استانی، این منابع از سوی بانک 

مرکزی تامین می شود.

وی افزود: برخی فعاالن صنعتی که از س��وی س��تاد 
تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی به 
بانک ها معرفی می ش��وند، با مانع تراشی نبود منابع 
 مالی کارشناس��ان بانک ه��ای عامل اس��تان روبه رو 

شده اند.
 س��لیمانی دش��تکی تصریح ک��رد: الزام های س��تاد  
اقتصاد مقاومتی و س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید 
کشور شرایط مطلوبی را برای رونق تولید و اقتصاد در 

چهارمحال و بختیاری فراهم  کرده است.

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گف��ت: یک میلیون و  670 هزار نفر مس��افر 
و گردش��گر از مجموعه های تاریخی، فرهنگی و گردش��گری استان 
چهارمحال و بختیاری در ایام تعطیالت عید سعید فطر بازدید کردند. 
بهمن عس��گری س��وادجانی با اعالم این خبر، اظهار کرد: بیشترین 
بازدیدها از مجموعه ه��ای تاریخی فرهنگی پل زمانخ��ان، پیرغار، 
آبشار شیخ علیخان و چشمه دیمه، مجموعه گردشگری گرداب بن و 
سیاسرد، بناهای تاریخی فرهنگی خدارحم خان چالشتر، امیر مفخم 
دزک، سردار اسعد بختیاری جونقان و موزه باستان شناسی شهرکرد 

بوده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت اش��غال واحدهای اقامتی و شهرستان های 
نه گانه اس��تان در این ایام به صورت 100 درص��دی نیز بود، تصریح 
 کرد:  اقام��ت و بازدی��د گردش��گران و مس��افران در تعطیالت عید 
سعید فطر امسال نسبت به سال گذش��ته حدود 25 درصد  افزایش 
 داشته است.عس��گری س��وادجانی آمار اقامت در اس��تان را حدود 
260 هزار نفر اعالم ک��رد و گفت: این اقامتگاه ها ش��امل هتل، هتل 
آپارتمان، مهمانپذیر، مدارس آموزش و پرورش، خانه های مس��افر، 

کمپینگ ها، مهمانسراهای دولتی و ... هستند.
وی در پایان به چاپ و توزیع 80 هزار اقالم تبلیغاتی از قبیل نقش��ه، 
کتابچه اطالعات ضروری سفر، سی دی و بروشور اشاره و خاطرنشان 
کرد : نزدیک به 750 متر مربع بنرهای تبلیغاتی نیز در سطح استان 
برای اطالع رسانی و رفاه حال گردشگران و مسافران چاپ و نصب شد.

 مدیرکل ثب��ت احوال اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از کاهش 
20 درصدی آمار طالق در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

محمدعلی رفیع پور با اعالم این خبر، اظهار کرد: آمار طالق در استان 
در سه ماهه  نخست امسال 255  مورد بوده است.

وی با اشاره به ثبت 319 مورد طالق در سه ماه ابتدای سال گذشته، 
افزود: خوش��بختانه آمار طالق در این م��دت کاهش 20 درصدی 
داشته اس��ت.رفیع پور همچنین از کاهش 10 درصدی آمار ازدواج 
 در اس��تان خبر داد و اظهار کرد: تعداد دو ه��زار و 387 ازدواج در

 سه ماهه نخست سال 95 به ثبت رسیده است.
وی افزود: در سه ماه ابتدای س��ال 94، دو هزار و 624 مورد ازدواج 
ثبت ش��ده بود.رفیع پ��ور تصریح کرد: تع��داد ازدواج ثبت ش��ده 
 در مناطق ش��هری  یک  هزار و  956 م��ورد و در  نقاط روس��تایی

431 مورد بوده است.

 فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان ش��هرکرد از دس��تگیری 
 س��ارق حرفه ای من��زل، با 42 فقره س��رقت در ش��هرکرد 

خبر داد.
سید روح اله موسوی با اش��اره به دستگیری سارق حرفه ای 
در شهرکرد، گفت: واحد گشت پاسگاه چالشترشهرکرد، این 
سارق حرفه ای را حین سرقت از ساختمان نیمه ساز دستگیر 
و به مقر انتظامی منتقل کرد که پس از تحقیقات اولیه به جرم 

خود اعتراف نمود.
وی گفت:  این متهم به دادسرا اعزام و در نهایت پس از تفهیم 
 اتهام قضایی توس��ط قاضی، روانه زندان مرکزی ش��هرکرد

 شد.
وی ادامه داد: ماموران اداره مبارزه با س��رقت پلیس آگاهی 
استان چهارمحال و بختیاری با کس��ب دستور مقام قضایی 
این س��ارق را برای انجام تحقیقات بیش��تر از زندان مرکزی 

شهرکرد تحویل گرفتند.
وی بیان کرد: متهم در ادامه تحقیقات به 42 فقره سرقت از 

منزل و منازل نیمه ساز اعتراف کرد.

 مدیر کل صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهارمحال و بختی��اری از 
 کاهش 25درصدی شکایت مردم از اصناف چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.
نعیم امامی با اشاره به کاهش شکایت مردم از اصناف چهارمحال و 
بختیاری، اظهار داشت: تخلفات در حوزه گران فروشی، کم فروشی 
و... در اصن��اف چهارمحال و بختیاری کاهش پی��دا کرده و رضایت 

مردم باال رفته است.
 وی اف��زود: ش��کایت م��ردم از اصن��اف در س��طح اس��تان

چهارمحال و بختیاری از طریق س��امانه تلفنی 124 بسیار کاهش 
یافته است.

مدی��ر کل صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختی��اری ادامه 
 داد: بازرس��ی ها از اصناف توسط بازرسان طی س��ال های گذشته

 افزایش داش��ته و این امر نیز نق��ش وی��ژه ای در کاهش تخلفات 
داشته است.

وی گفت: بازرسی ها از اصناف چهارمحال و بختیاری طی دو سال 
گذشته 25درصد افزایش داشته است.

رییس شورای هماهنگی انجمن اسالمی معلمان چهارمحال وبختیاری؛

شکل گیری پدیده شوم حقوق های نامتعارف ناشی از ضعف قانون است 

ابالغ وقت رسیدگی
4/250 در خصوص پرونده کالس��ه 1084/94 خواهان علی بیگی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امید علیزاده بهبهانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/5/24  س��اعت 16/15 عص��ر تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:10969 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354201964 ش��ماره پرون��ده:  /249
9309980360001450 شماره بایگانی ش��عبه: 950408  شاکیان اسحاقیه و 
دهقانی و عباس  دادخواس��تی به طرفیت  متهم روح ا... ملک زاده به خواس��ته 
تحصیل مال از طریق نامشروع  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 
جزایی سابق(  واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق ش��ماره 344  ارجاع و به کالسه 
9309980360001450 ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/23 و 
ساعت 10/30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:11010 شعبه 116 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان) 116 جزایی 

سابق( )180 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/247  شماره: 95/43/244709 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
3506 فرعی از پالک ش��ماره 40/783 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام محمد اقط��ار فرزند علی در جریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه 
شنبه مورخ 95/5/12 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/4/20 م الف: 11138 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/199  خانم آرزو وزیری سرشک به  شناسنامه شماره 2  به شرح دادخواست 
به کالسه 57/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس نقاشی به ش��ماره شناسنامه شماره 126 در 
تاری��خ 1394/11/30 در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- متقاضی آرزو وزیری سرشک)همسر(

 2- سعید نقاش��ی) پسر( 3- ساحل نقاش��ی)دختر( 4- س��حر نقاشی)دختر( 
5- پروین اسمعیل حسینیان)مادر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 104 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف نایین) 128 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

4/198  آقای احمد بصیری کجانی به  شناسنامه شماره 19  به شرح دادخواست 
به کالسه 58/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی بصیری کجانی به شماره شناسنامه شماره 256 
در تاریخ 1395/4/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1- متقاضی احمد بصیری کجانی)پسر( 2- محمد 
علی بصیری کجانی )پسر( 3- روح اله بصیری کجانی) پسر( 4- مریم بصیری 

کجانی) دختر( 5- اختر بصی��ری کجانی)دختر( 6- عصم��ت بصیری کجانی 
)دختر( 7- نفیس��ه بصیری کجانی)دختر( 8- فاطمه عباس��ی کجانی)همسر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 103 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف نایین

) 149 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

4/197  خانم طیبه س��لطانی محمدی به  شناس��نامه ش��ماره 165  به ش��رح 
دادخواست به کالسه 56/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مس��عود بقائی نایینی به شماره شناسنامه 
شماره 89 در تاریخ 1395/4/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
 حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- متقاضی طیبه س��لطانی محمدی

) همسر( 2- بابک بقائی نایینی) پس��ر( 3- فرانک بقائی نایینی) دختر( 4- مریم 
اکبری دولت آباد) مادر(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 102 شعبه سوم حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف نایین) 

133 کلمه، 2 کادر(  
مزایده

3/641  اجرای احکام مدنی ش��عبه دهم دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد 
در پرونده اجرائی کالس��ه 940546 ج 10 له خانم صدیق��ه نوری فرزند عباس 
و علیه آقایان حس��ین، عباس، منوچهر همگی اصحاب هاشمی فرزندان فضل 
اله مبنی بر تقس��یم ترکه از طریق فروش آنها و تقس��یم وجه حاصل از آن بین 
وراث به میزان سهم االرث جلس��ه مزایده ای در تاریخ 95/5/7 ساعت 9 صبح 
در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت غربی- مجتمع اجرای احکام حقوقی 
و خانواده- طبقه س��وم- واحد 5 برگزار نماید. مش��خصات اموال غیر منقول 
 مورد مزایده بر اس��اس نظریه کارش��ناس رسمی دادگس��تری به شرح ذیل 
می باشد: 1- پالک ثبتی 1530/1 بخش 2 ثبت اصفهان با مساحت عرصه موجود 
حدود 140 متر مربع که پس از عقب نشینی و رعایت بر اصالحی دارای مساحت 
عرصه حدود 124 متر مربع دارای ساختمان کلنگی نیمه مخروبه با دیوارهای 
خشت و گل و پوشش س��قف از نوع تیر و تخت چوبی و از سمت کوچه غربی 
دارای پالک آبی 18 متر مربع می باش��د. ارزش پالک ثبت��ی مذکور )اعتباری 
ارزش گذاری( جمعًا به مبلغ 6/820/000/000 ریال معادل ششصد و هشتاد و 
دو میلیون تومان می باشد. 2- پالک ثبتی 1530 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان به 
مساحت عرصه حدود ششصد و بیست و پنج متر مربع و اعیانی در دو قسمت 
شامل: قدیم و جدید که ساختمان قدیمی در سه طبقه به مساحت حدود دویست 
و بیست متر مربع و ساختمان جدید ش��امل پنج دهنه مغازه به مساحت حدود 
یکصد و هشتاد و هفت متر مربع باضافه زیرزمین به مساحت حدود دویست و 
چهل و پنج متر مربع ) بدون اجرای رامپ(، نیم طبقه همکف )ورودی پارکینگ( 
به مساحت حدود بیست و هشت متر مربع، باضافه طبقه اول که به صورت چند 
دهنه مسکونی روی هر مغازه احداث شده است ) در اختیار مستاجر می باشد(. 
طبقه دوم به صورت تیر و ستون فلزی اجرا و مشخص است مدت قابل مالحظه 
ایست بالتکلیف بدون ادامه عملیات ساختمانی رها شده است. بنابراین با عنایت 
به مطالب صدراالشاره متراژ عرصه و اعیان، موقعیت، امکانات و انشعابات و 
بررسی جمیع جهات موثر در قضیه، ارزش کل پالک )بدون حقوق تجاری( در 
زمان مباشرت جمعًا مبلغ 38/500/000/000 ریال معادل سه میلیارد و هشتصد 
 و پنجاه میلیون تومان توسط کارش��ناس رسمی دادگستری تعیین شده است. 
) آدرس پالک های فوق الذکر: اصفهان- خ طیب- حد فاصل ساختمان شهرداری 
و بنیاد ش��هید- مقابل کاخ زبان- پالک 38 با کدپستی 813674663 می باشد(. 
با توجه به محتویات پرونده، حق کسب و پیشه و تجارت یک دهنه مغازه مورد 
نظر) اولین دهنه از سمت شمال( که جزء قس��متی از پالک 1530 واقع در بخش 
2 ثبت اصفهان به مساحت قسمت جلویی حدود سی و دو متر مربع و مساحت 
قس��مت انتهایی حدود چهارده و نیم متر مربع می باشد. با توجه به مساحت و 
موقعیت و بررسی جمیع جهات موثر در قضیه ارزش حق کسب و پیشه کل یک 
دهنه مغازه صدراالشاره در زمان مباشرت جمعًا مبلغ 4/635/000/000 ریال 
معادل چهارصد و شصت و سه میلیون و پانصد هزار تومان توسط کارشناس 
رسمی دادگستری ارزیابی شده است. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 
10 درصد از کل مبلغ قیمت کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری اصفهان 
به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا فی المجلس ارائه 
می نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی ش��روع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، 

برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
آدرس ملک مراجعه و از آن بازدید نمایند. م الف: 8797 اجرای احکام شعبه 10 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 584 کلمه، 6 کادر(  
ابالغ رای

4  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351000197 ش��ماره پرون��ده:  /202
9409980351001147 شماره بایگانی ش��عبه: 941296 خواهان ها: 1- خانم 
مهرانگیز کیان ارثی فرزن��د احمدقلی 2- آقای مهران پور صفا فرزند حس��ین 
3- خانم مهین دخت فروزنده سامانی فرزند غالمرضا 4- آقای رسول معتمدی 
ده نوی فرزند محمد علی 5- خانم اش��رف معتمدی فرد فرزند حسین 6- آقای 
مصطفی انوری زاده چهارس��وقی فرزند محمود 7- خان��م فرحناز تائبی پور 
فرزند حسین 8- آقای آرش انوری زاده فرزند مصطفی با وکالت آقای رسول 
شاطری فرزند مهدی به نش��انی اصفهان خیابان شریعتی غربی مقابل مسجد 
امام حسن  عسگری) ع( مجتمع سایه ) 123( طبقه سوم واحد شماره 7 کدپستی 
8173818159 خواندگان: 1- آقای حاج س��ید احم��د فروتن فرزند محمدرضا 
2- خانم عذرا زاه��دی فرزند رضا 3- خان��م فردوس آقاعلی��ان فرزند رحیم 
4- آقای محمد کیامنش فرزند اکبر همگی به نش��انی مجه��ول المکان 5- آقای 
عباس فرهنگ س��هلوانی فرزند احمد به نش��انی اصفهان- پل فلزی اول بلوار 
ملت ساختمان شماره 110 ط زیرزمین منهای 60، 6- اداره ثبت اسناد و امالک 
جنوب به نشانی اصفهان خ ارتش نرس��یده به سه راه سیمین، خواسته: اصالح 
سند، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای رسول شاطری به 
وکال��ت از آقایان مصطفی و آرش ان��وری زاده فرزندان محم��ود و مصطفی، 
رسول معتمدی دهنوی فرزند محمد علی، مهران پور صفا فرزند حسین، خانم 
ها اش��رف معتمدی فرد فرزند حس��ین، مهین دخت فروزنده س��امانی فرزند  
غالمرضا، مهرانگیز کیان ارثی فرزند احمد قلی، فرحناز نائبی پور فرزند حسین 
به طرفیت آقایان 1- سید احمد فروتن فرزند محمدرضا 2- محمد کیامنش فرزند 
اکبر 3- فردوس آقا علیان فرزند رحیم 4- عباس فرهنگ سهلوانی فرزند احمد 
6- اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه جنوب اصفهان به خواسته های 1- اصالح 
اس��ناد رس��می ش��ماره، 61295-59/9/25 دفتر 65 اسناد رس��می اصفهان، 
68854-63/3/2 دفتر 92 اسناد رس��می اصفهان، 115858-73/3/17 دفتر 71 
اسناد رسمی اصفهان از حیث عبارت » به انضمام ششدانگ حیاط 237/14« و 
ذکر عبارت » قدر الس��هم از حیاط مذکور با لحاظ حق استفاده اختصاصی از 
حیاط مرقوم ب��رای آپارتمان پالک 237/5« به ترتیب به ن��ام خواندگان ردیف 
 های اول تا پنج��م مطابق صورتمجل��س تفکیکی ش��ماره 58/7/30-16035 ،

 2- اصالح اس��ناد رس��می ش��ماره 74275-89/11/4 دفتر 17 اسناد رسمی 
اصفهان، 128154-75/1/9 دفتر 71 اسناد رسمی اصفهان، 59/1/18-102444 
دفتر 56 اسناد رسمی اصفهان، 92754-59/2/2 دفتر 71 اسناد رسمی اصفهان، 
36820-93/10/25 دفتر 106 اسناد رسمی اصفهان، 67728-62/11/13 دفتر 
65 اسناد رسمی اصفهان با ذکر عبارت »قدرالس��هم مالکیت مشاعی از حیاط 
پالک 237/14« به نام خواهانهای ردیف یک تا هشت به انضمام خسارات قانونی 
و حق الوکاله وکیل، به این ش��رح که خواهانها مدعی شده اند طبق قانون تملک 
آپارتمانها و مقررات ثبتی ناشی از آن اعطای حق مالکیت مشاعات به یک واحد 
خاص ممنوع بوده و فقط حق استفاده انحصاری و نه حق مالکیت را به یک واحد 
می توان واگذار نمود. اما مالک اولیه ) خوانده ردیف اول( در زمان تنظیم س��ند 
رسمی شماره 61295-59/9/25 به اشتباه مالکیت حیاط که طبق قانون مذکور 
جزء مشاعات و مشترکات می باشد را به خواندگان دوم و سوم واگذار نموده 
است و س��پس به ترتیب به خواندگان چهارم و پنجم انتقال یافته است. مطابق 
صورتمجلس تفکیکی برای حیاط مذکور )شش دانگ حیاط( پالک ثبتی 237/14 
اختصاص یافته و در آن قید شده که حق اس��تفاده از این حیاط جهت آپارتمان 
پالک 237/5 منظور شده اس��ت. وکیل خواهانها واگذاری مالکیت حیاط مذکور 
به پالک 237/14 را برخالف قوانین آمره و روح قانون تملک آپارتمان ها اعالم 
داشته است اینک آنچه برای دادگاه مس��لم است این است که به موجب تصویر 
صورتمجلس تفکیکی شماره 16035 مورخ 1358/7/3 عرصه ششدانگ  پالک 
ثبتی 237 به دو قس��مت مجزی تقس��یم و تفکیک شده اس��ت: الف- پالک 237 
باقیمانده ب- پالک 0237/14 حدود پالک ثبتی 237/14 که شامل ششدانگ یک 
باب حیاط می شود عبارت است از ش��مااًل به آپارتمان پالک 237/5 و پارکینگ 
237/4، شرقًا به پالک 237/3، جنوبًا به پالک 239 و غربًا به پالک 238 و حدود 
پالک ثبتی 237 باقیمانده عبارت است از شمااًل دیواری است به پیاده رو شرقًا 
به زمین پالک 237/3، جنوبًا به فضای حیاط احداثی ) 237/14( و غربًا به زمین 
پالک 238. بر اساس صورتمجلس تفکیکی عرصه زیر ساختمان آپارتمانهای 
احداثی همان پالک 237 باقیمانده اعالم ش��ده است. موید این مطلب حد جنوبی 
ششدانگ عرصه مذکور است که به فضای پالک ثبتی 237/14 )حیاط احداثی( 

تعریف شده است. کما اینکه در قسمت مالحظات اسناد مالکیت تک برگی ابرازی 
از سوی خواهانها عرصه آپارتمان ایش��ان مفروز و مجزی شده از 14 فرعی 
از اصلی ) 237( اعالم گردیده است. در واقع هر چند حیاط موضوع پالک ثبتی 
237/14 به عنوان حیاط احداثی در صورتمجلس تفکیکی پالک 237 قید ش��ده 
است، لکن همانطور که در بند خ ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها 
آمده، عرصه آن حیاط در سند قسمت اختصاصی ثبت شده است. تجزیه عرصه 
پالک به 237 باقیمانده و 237/14 و تعریف حد جنوب پالک باقیمانده به پالک 14 
باید قبل از اعمال مقررات قانون تملک آپارتمان ها مد نظر قرار گیرد. مطابق ماده 
2 قانون تملک آپارتمانها قس��مت هایی از ملک که در اسناد مالکیت اختصاصی 
به یک یا چند نفر از مالکین تعلق یافته باش��د و ملک اختصاصی آنها تلقی گردد 
جزء قسمت های مشترک و مشاع نیست. استناد وکیل خواهانها به روح قانون 
تملک آپارتمانها زمانی صحیح است که عرصه زیربنای ساختمان و حدود آن 
بر خالف صورتمجلس تفکیکی مورد تعرض اعتباری یا فیزیکی یکی از مالکین 
 قرار گیرد. این درس��ت اس��ت که مطابق ماده 10 قانون مذکور مالکین اعیانی

) آپارتمان ها( به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خود در زمینی که ساختمان 
روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعًا سهیم هستند. لکن نباید 
نقش اراده مالک اولیه که در مقام تفکیک پالک اصلی برآمده است را نادیده گرفت. 
این اراده یک مرحله قب��ل از اجرای مقررات قانون تمل��ک آپارتمان ها که آمره 
هستند اعمال گردیده اس��ت مالکی قطعه زمینی با مساحت بیش از هفتصد متر 
مربع داشته که در زمان تفکیک آن این زمین را به دو قطعه مجزی 237/14 و 237 
باقیمانده تفکیک نموده که قطعه مجزی شده اول )حیاط موسوم( خود به میزان 
357 متر مربع مساحت دارد. سپس مطابق صورتمجلس تفکیکی با ذکر حدود 
دقیق پالک باقیمانده صراحتًا خواستار تفکیک آپارتمانها و مشاعات احداثی بر 
روی پالک 237 باقیمانده شده و دقیقًا پالک مذکور را به عنوان عرصه زیربنای 
آپارتمانهای احداثی منظور نموده اس��ت تفکیک در ص��ورت رعایت مقررات 
شهرسازی امری اس��ت اختیاری و مالک در زمان تفکیک حق دارد که بخشی 
از ملک خود را از بخش دیگر مجزی و در مالکی��ت اختصاصی خود یا دیگری 
درآورد. صرف اینکه قسمتی از پالک به صورت محوطه باز در آمده به مفهوم 
مشاع بودن آن قسمت نیست روح قانون تملک آپارتمانها در مورد آپارتمان ها 
و مشاعاتی که بر عرصه پالک 237 باقیمانده احداث شده حاکم است و مقررات 
آمره آن از جمله ماده 10 باید در مورد این قسمت اجرا شود. اما پالک 237/14 
جز عرصه زیربنای آپارتمان ها نیس��ت تا بتوان نقل و انتق��ال آن را ناصحیح 
دانست و مشمول قانون مذکورش س��اخت. عرف تخصصی هم نمی پذیرد که 
وقتی عرصه پالکی از عرصه پالک دیگر مجزی شده مالکین اعیانی هر پالک را 
در عرصه پالک دیگر مالک مشاعی دانست. لذا نمی توان به عنصر عرف هم در 
این خصوص استناد جست. بدین ترتیب مستنداً به مراتب فوق و ماده 197 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهانها صادر و اعالم می گردد. 
رای صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. شماره دادنامه: 9509970351000521 
خواهان ها: 1- خانم مهرانگیز کیان ارثی فرزن��د احمدقلی 2- آقای مهران پور 
صفا فرزند حس��ین 3- خانم مهین دخ��ت فروزنده س��امانی فرزند غالمرضا 
4- آقای رسول معتمدی ده نوی فرزند محمد علی 5- خانم اشرف معتمدی فرد 
فرزند حسین 6- آقای مصطفی انوری زاده چهارسوقی فرزند محمود 7- خانم 
فرحناز تائبی پور فرزند حس��ین 8- آقای آرش انوری زاده فرزند مصطفی با 
وکالت آقای رسول شاطری فرزند مهدی به نش��انی اصفهان خیابان شریعتی 
غربی مقابل مسجد امام حسن عسگری )ع( مجتمع سایه )123( طبقه سوم واحد 
شماره 7 کدپس��تی 8173818159 خواندگان: 1- آقای حاج سید احمد فروتن 
فرزند محمدرضا 2- خانم عذرا زاهدی فرزند رضا 3- خانم فردوس آقا علیان 
فرزند رحیم 4- آقای محمد کیامنش فرزند اکبر همگی به نشانی مجهول المکان 
5- آقای عباس فرهنگ سهلوانی فرزند احمد به نش��انی اصفهان پل فلزی اول 
بلوار ملت ساختمان ش��ماره 110 ط زیرزمینی منهای 60، 6- اداره ثبت اسناد 
و امالک جنوب به نشانی اصفهان خ ارتش نرسیده به سه راه سیمین، خواسته: 
درخواس��ت اصالح رای، رای دادگاه: با توج��ه به این که در دادنامه ش��ماره 
9509970351000197-95/2/13 به اش��تباه حکم نسبت به خواندگان ردیف 
)1، 2، 3 و 4( حضوری اعالم گردیده در حالی که اخطاریه از طریق نش��ر آگهی 
ابالغ شده بود مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادر شده 
از این حیث اصالح و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
 ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی اعالم 
می گردد رای اصالحی صادر ش��ده به تب��ع دادنامه اصلی قاب��ل واخواهی و 
تجدیدنظر خواهی می باشد ارائه دادنامه اصلی بدون رونوشت رای اصالحی 
ممنوع اس��ت. م الف: 9936 ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 1517 

کلمه، 14 کادر(  
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در حالی که هنوز نمی توان به طور قط��ع در مورد وجود یا 
عدم وجود موجودات فضایی بحث کرد، چین سال هاس��ت 
تالش خود را برای ساخت بزرگترین رادیوتلسکوپ جهان 
ش��روع کرده است. هدف از س��اخت این دس��تگاه، یافتن 

سرنخی از بیگانگان فضایی است.
چندین دهه است که بحث موجودات فضایی در بین مردم 
وجود دارد، اما گویا در چند سال اخیر، تب یافتن موجودات 
فضایی آرام آرام باال گرفته است. چین اخیرا آخرین قطعه 
بزرگترین رادیوتلسکوپ تک دیش جهان را نیز نصب کرد 
و این وسیله هم اکنون آماده اس��تفاده است. این وسیله را 
باید یک سازه بس��یار عظیم و فوق بش��ری نامید، چرا که 
به تنهایی مس��احتی به ان��دازه بی��ش از ۳۰ زمین فوتبال 
 دارد. این س��ازه در یکی از کوهستان های استان گوئیژو در 
جنوب غربی چین ساخته ش��ده است. گشادگی دهانه این 

تلسکوپ به بیش از نیم کیلومتر می رسد.
چینی ها می گویند که از این تلسکوپ رادیویی برای شناخت 
رمزآلود اجزای کیهان همچون سیاه چاله ها استفاده خواهند 
کرد. همچنین از این رادیوتلس��کوپ ب��رای یافتن حیات 

فرازمینی نیز بهره خواهند برد.
این تلسکوپ ۱۸۵ میلیون دالری می تواند  امواج رادیویی را 
با جزییاتی فوق العاده و بسیار بیشتر از هر تلسکوپ دیگری 
که تاکنون به دست بشر ساخته شده است، از فضا دریافت 
کند. با این تلسکوپ می توانیم مسافت های بسیار دوری را 
که بیش از میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند، ببینیم. 
نوری که از آن جا می آید حامل اطالعات میلیاردها س��ال 
پیش است. بنابراین با این تلس��کوپ می توانیم میلیاردها 

سال پیش را ببینم.
زمانی که هیچ کهکشانی در کیهان نبود و تنها توده های گاز 
داغ وجود داشتند. در واقع این تلسکوپ می تواند به گونه ای 
جالب ما را به جه��ان اولیه ببرد. چینی ها رادیوتلس��کوپ 
عظیم خ��ود را FAST نامیده اند که حاصل سرواژه س��ازی 
 Five hundred meter Aperture Spherical عب��ارت
Telescope به معنای تلس��کوپ کروی با گشادگی دهانه 
۵۰۰ متر اس��ت. نان رندونگ، س��رمهندس پروژه در مورد 
آن می گوید: FAST دانش��مندان و کیهان شناس��ان ما را 
قادر می سازد تا در مورد بس��یاری از پدیده ها از جمله گاز 
هیدروژن کهکشان راه شیری به تحقیق و بررسی بپردازند. 
آن ها می توانن��د با اس��تفاده از این رادیوتلس��کوپ عظیم 
به شناس��ایی تپ اختره��ا ی در حال ناب��ودی پرداخته و با 
دقتی بسیار باال به س��یگنال احتمالی ارسال شده از سوی 
تمدن های فضایی گوش فرا دهند. وقتش رسیده که چین 

هم تلسکوپ اختصاصی خود را داشته باشد.
چینی ها در س��اخت ای��ن رادیوتلس��کوپ به طرز بس��یار 
هوش��مندانه ای عمل کرده اند و آن را درون یک فرورفتگی 
طبیعی س��اخته اند تا از گزند نویزها و سیگنال های مزاحم 

الکترومغناطیس��ی در امان مانده و دق��ت آن افزایش یابد. 
چینی ها در ساخت این س��ازه از دانش��مندان استرالیایی 
نیز کمک گرفته ان��د. FAST با بهره گی��ری از ۴۴۵۰ پنل 
منعکس کننده، با طراحی مشابه بزرگترین رادیوتلسکوپ 
پیش از خ��ود ک��ه در رصد خان��ه Arecibo در پورتوریکو 
واقع ش��ده ساخته ش��ده اس��ت. FAST بس��یار بزرگتر از 
رادیوتلسکوپ پورتوریکویی است، چرا که گشادگی دهانه 

آن ۱۹۵متر بیشتر است.
آکادمی علوم چین که به همراه رصدخانه کیهان شناس��ی 
 ملی مس��ئول بازبین��ی این پروژه اس��ت می گوی��د: ماه ها 
طول می کشد که این رادیوتلس��کوپ عظیم مشکل زدایی 
ش��ود و طبق پیش بینی های قبلی، احتماال می تواند از ماه 

سپتامبر آغاز به کار کند.
این رادیوتلسکوپ به محض راه اندازی، شروع به جست وجو 
برای س��یگنال های رادیویی ضعیفی می کند که مربوط به 
تپ اخترها هستند. تپ اخترها ستاره های نوترونی هستند 
که پرتو های الکترومغناطیس��ی از خود س��اطع می کنند. 
این سیگنال ها زمانی قابل شناس��ایی هستند که به سمت 
زمین در حرکت باشند و پس از رسیدن به زمین توسط یک 
رادیوتلسکوپ قدرتمند جمع آوری و آشکارسازی شوند. این 
ستاره ها تنها به دلیل تابش های عجیبشان برای دانشمندان 
جذاب نیستند، بلکه دلیل دیگر اهمیت آن ها این است که 
این اجسام، نگه دارندگان بس��یار خوبی برای زمان هستند 
و ما می توانیم از آن ها برای اندازه گی��ری نیروهای موجود 
در کیهان از جمله امواج گرانش��ی خارج شده از بیگ بنگ 

اس��تفاده کنیم. ی��و یولینگ یک��ی از محقق��ان رصدخانه 
کیهان شناسی ملی چین در این مورد می گوید: با دانستن 
 مفاهیم پای��ه ای فیزی��ک تپ اخترها، می توانی��م در مورد

 بیگ بنگ اطالعات ارزش��مندی به دس��ت آوریم. حاال ما 
همه چیز را در مورد بعد از بیگ بنگ می  دانیم.

اتفاقات پیش از آن، به محاسبات ما بستگی دارد. بنابراین 
هنوز عدم قطعیت های بسیاری بر س��ر راهمان می بینیم. 
هنوز جایی خ��ارج از زمین وجود ندارد که با نش��انه رفتن 
تلسکوپ به س��مت آن، مطمئن باشیم که حیات هوشمند 
را خواهیم یافت. اما یکی از بهترین گزینه ها برای بررس��ی، 
ستاره Tabby و ساختار عجیب در حال گردش به دور آن 
است. این تنها س��رمایه گذاری اخیر چین در زمینه علم و 

فناوری نیست.
ماه گذش��ته آن ها از قدرتمندترین ابررایان��ه جهان با توان 
پردازش��ی ۹۳ پتافالپس رونمایی کردند. بخش اعظم این 
ابررایانه با دانش بومی چینی ها ساخته شده است. افزون بر 
این، چین شروع به ساخت ایستگاه فضایی اختصاصی خود 
کرده است. این کشور همچنین اعالم کرده است که در سال 
۲۰۳۰ انسانی را بر سطح ماه فرود خواهد آورد. پژوهش های 
بسیاری توسط تیم های دانش��مندان چین و سراسر جهان 
روی اطالعات به دست آمده توسط FAST از کیهان انجام 
خواهد ش��د و ما هم بی صبرانه منتظریم تا نتیجه کار این 

تیم ها را ببینیم.
 شاید موجودات فضایی پس از دهه ها شایعه پردازی باالخره 

پیدا شوند!

چین از رادیوتلسکوپ خود رونمایی کرد؛

نیم کیلومتر تلسکوپ

محققان یک شرکت دانش بنیان دستگاه ترالی شست وشوی 
زخم را طراحی کرده اند که به صورت خودکار و در ش��رایط 
استریل زخم های بیماران را پانسمان می کند؛ این سیستم 

متناسب با هر بخش بیمارستانی ساخته شده است.
محمد نادری زاده، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان و مجری 
طرح »ساخت ترالی شست وشو و پانسمان خودکار« گفت: ما 
توانستیم در این ش��رکت، برای اولین بار ترالی شست وشو و 

پانسمان را به صورت خودکار طراحی کنیم.
وی با بیان این که شست وش��و و پانس��مان زخ��م بیمار باید 
در محیطی اس��تریل انجام گیرد تا از انتقال عفونت به بیمار 
 بعدی جلوگیری ش��ود، گفت: در حال حاض��ر از ترالی های

 شست و شو و پانسمانی استفاده می شود که می تواند عفونت 
بیماری را به بیمار دیگری انتقال دهد اما  این ترالی که طراحی 
کرده ایم به صورت اتوماتیک و در شرایط استریل زخم های 

بیمار را پانسمان می کند.
 وی اف��زود: در ای��ن ترالی، دو س��طل ب��رای م��واد عفونی و 
غیر عفونی، ظرفی با قابلیت تنظیم ارتف��اع به صورت برقی، 
سیستم شس��ت و ش��و با پمپ پریس��تالتیک و محفظه ای 
جداگانه برای ماده ضدعفونی کننده با سنسور چشمی وجود 
دارد تا عملیات پانسمان زخم یک بیمار به صورت اتوماتیک 

انجام گیرد.
نادری زاده در خصوص مزایای این ط��رح اظهار کرد: قابلیت 

حمل و نقل آس��ان، انجام شست و ش��و و پانسمان استریل با 
کمک یک نف�ر و قابلی�ت شارژ مج�دد و ک�م مص�رف ب�ودن 
از مزایای این دستگاه و پانسمان اتوماتیک ب�ه شمار می رود.

مدیر عامل این ش��رکت دانش بنیان بیان ک��رد: اکنون این 
ترالی متناس��ب با بخش های مختلف بیمارس��تانی همچون 
ارتوپدی، جراحی، عفونی و... طراحی ش��ده و ایرادات نمونه 

اولیه در آن برطرف ش��ده اس��ت. وی با تاکید بر این که قرار 
 اس��ت این ترالی وارد بازار ش��ود، عنوان کرد: با استفاده ازآن 
 شس��ت و ش��وی زخم بیمار، به ص��ورت اتوماتی��ک صورت 
می گیرد و بدین واسطه هزینه کمتری بر دوش بیمار خواهد 
بود زیرا دیگر الزم نیست دستکش، گاز اس��تریل و... را تهیه 

کند.
به گفت��ه مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، بع��د از نمونه 
اولیه ترالی شست و شو که در س��ال ۱۹۳۷ اختراع شد، این 
طرح اولین ترالی شست وشوی زخمی به شمار می رود که به 
صورت اتوماتیک است. اکنون در حال تحقیق و توسعه هستیم 

و بنا داریم تا در شهریور امسال تولید انبوه را آغاز کنیم.
نادری زاده با بیان این که این طرح مورد تایید وزارت بهداشت 
قرار گرفته است، تاکید کرد: اخیرا طی نامه ای از سوی وزیر 
بهداشت، خرید ترالی شست و شوی زخم تضمین شده و قرار 
است عالوه بر بیمارس��تان شیراز، بیمارس��تان های سراسر 
کشور نیز این نوع ترالی را از ش��رکت دانش بنیان خریداری 
کنند.  این شرکت به عنوان اولین واحد کسب و کار مشترک 
شناخته شده و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز 

در دل آن قرار دارد.
این ش��رکت دانش بنی���ان از س���وی صن�دوق ن��وآوری و 
شکوفایی برای ساخت نمونه اولیه صنعتی مورد حمایت قرار 

گرفته است.

ش��رکت ال جی به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین س��ازندگان 
صفحات نمایش OLED در جهان ش��ناخته ش��ده اس��ت. 
 ای��ن ش��رکت ک��ره ای، ب��ه زودی تولی��د انب��وه پنل های 
POLED )ی��ا Plastic OLED( خ��ود را هم آغ��از می کند. 
 پیش تر گم��ان می کردیم ک��ه س��ال ها و حت��ی دهه ها تا 
فراگیر شدن تکنولوژی POLED فاصله داریم، اما ظاهرا این 
پنل ها حاال بیش از هر زمان دیگری آماده پیوستن به واقعیت 
هستند. زومیت به نقل از وبسایت ZDNet گزارشی منتشر 
کرده اس��ت که در آن به آمادگی ال جی دیسپلی برای تولید 
انبوه پنل های POLED اشاره شده است. این پنل ها نوعی از 
پنل های OLED هستند که دارای انعطاف پذیری باالیی بوده 
و  تا حد زیادی قابلیت خم شدن دارند. POLED عبارت کوتاه 
شده  Plastic OLED اس��ت. طبق پیش بینی کارشناسان، 
انعطاف پذیری باالی POLEDها موجب می ش��ود که تقاضا 
برای استفاده از آن ها در گوش��ی ها و ساعت های هوشمند و 
حتی اتومبیل ها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند. اگرچه 
هنوز آینده را ندیده ایم، اما می توانی��م پیش بینی کنیم که 
پنل های POLED آینده فناوری را تشکیل می دهند. ال جی 
میلیاردها دالر را صرف گس��ترش خط��وط تولید پنل های 
POLED و افزای��ش ظرفیت تولیدی خود کرده اس��ت. باید 
 POLED منتظر مان��د و عکس العمل س��ایر تولیدکنندگان
را در قبال این تصمیم ال جی دید. تولیدکنندگان ابزارهای 
هوشمند نیز به زودی به استفاده از این پنل ها در محصوالت 
خود رومی آورند. ب��ا توجه به این گ��زارش، ال جی پنل های 
POLED خود را در نیمه نخس��ت س��ال ۲۰۱۷ برای شرکا 
و ش��رکت های مش��تری خود ارس��ال خواهد کرد. بنابراین 
منطقی اس��ت اگر فرض کنیم محصوالتی با صفحه نمایش 
POLED، در نیمه  دوم سال آینده به بازار عرضه خواهد شد. 
 POLED ال جی تمایلی به افش��ای نام مش��تریان پنل های
خود ندارد، اما گزارش ها می گویند که این شرکت با چندین 
ش��رکت قرارداد فروش صفحه نمایش بس��ته است. شایعه 
داغی نیز وجود دارد که می گوید سامسونگ در سال ۲۰۱۷ 
گوش��ی هوش��مندی عرضه می کند ک��ه صفحه نمایش آن 
همانند کاغذ قابلیت تا ش��دن از وسط را دارد و در کنار آن از 
گوشی هوشمندی رونمایی می کند که هنگام گشوده شدن 
صفحه نمایش آن، سایز نمایشگرش به ۸ اینچ می رسد! شاید 
 Human شنیده باشید که چند ماه پیش، محققان آزمایشگاه
Media در دانش��گاه کویین، نمونه اولیه ای از یک گوش��ی 
هوش��مند کاربردی و بس��یار تحس��ین برانگیز را به نمایش 
 گذاش��تند که از یک صفحه نمای��ش OLED انعطاف پذیر و

 تولید شده توسط ال جی بهره می برد.

دومین همایش نانوپزش��کی ایران در دانش��کده داروس��ازی 
دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان ۶ تا ۸ مهرماه برگزار می شود. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری 
نان��و، درم��ان و پیش��گیری بیماری ه��ا از قابلیت های خوب 
فناوری نانو به شمار می رود. این فناوری با استفاده از نانو ابزارها 
و نانوساختارهای مهندسی شده، اعمال ساخت، کنترل، دیدن 
و ترمیم سیستم زیستی انس��ان در مقیاس مولکولی را انجام 
می دهد. دانش��کده داروسازی دانش��گاه علوم پزشکی زنجان 
در راستای ارائه جدیدترین دس��تاوردهای حوزه نانوپزشکی 
 در کش��ور و تب��ادل اطالعات و انج��ام پژوهش ه��ا و اقدامات 
کاربردی تر در این ح��وزه اقدام به برگ��زاری دومین همایش 
نانوپزشکی ایران کرده است. این همایش فرصتی برای مبادله 
یافته های پژوهشی و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران 
با س��ایر آن ها ، در ارتقای  فردی و تعالی قلمروی نانو پزشکی 
در کشور خواهد بود. نانوفناوری دارویی، سیستم های تحویل 
دارویی نوین، نانوبیومتریال، تش��خیص نانو، مهندسی بافت، 
فارماکولوژی نانو، سم شناسی نانو، نانوسنسورها، نانوساختارها، 
مهندس��ی نانو OMED و  تجاری س��ازی محص��والت نانو از 
محورهای این همایش هس��تند. دومین همایش نانوپزشکی 
ایران توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

۶ تا ۸ مهرماه در محل این دانشکده برگزار می شود.

اگر خبرها را دنبال کرده باش��ید حتما الم��پ ال ای دی حلقه ای 
شکل تلفن هوش��مند گلکس��ی J2 )نس��خه ۲۰۱۶( را که با نام 
اسمارت گلو به آن اشاره ش��ده بود به خاطر می آورید.این موبایل 
چندی پیش به همراه یک تلفن همراه عظیم الجثه به نام گلکسی 
J Max با نمایش��گری هفت اینچی در هند رونمایی شد. اما J2 با 
قیمت ۹۷۵۰ روپیه از تاریخ ۱۴ جوالی به بازار هند عرضه خواهد 
 HD Super شد و مشخصات آن عبارتند از یک نمایشگر ۵ اینچی
 Spreadtrum SC8830 پردازنده چهار هسته ای ،AMOLED
با فرکانس ۱/۵ گیگاهرتز، ۱/۵ گیگابایت رم و هش��ت گیگابایت 
حافظه داخلی ک��ه از طریق درگاه کارت حافظ��ه میکرو اس دی 
قابل ارتقا خواهد بود. این موبایل همچنین به دوربین های اصلی 
و جلویی به ترتیب ۸ و ۵ مگاپیکس��لی مجهز شده و پشتیبانی از 
شبکه LTE، باتری ۲۶۰۰ میلی آمپر س��اعتی و در نهایت اندروید 
مارشملو نیز برایش فراهم گردیده است. گفتنی است که دستگاه 
 در قالب رنگ های مشکی، نقره ای و طالیی به بازار عرضه می گردد. 
الزم اس��ت اضافه کنیم که این تلفن هوش��مند با در نظر داشتن 
مالحظات موسوم به »ساخته ش��ده برای هند« تولید گردیده و 
به ویژگی هایی نظیر حالت صرفه جویی در دیت��ا و فناوری توربو 
اسپید مجهز شده که قادر اس��ت نرم افزارهای اصلی را ۴۰ درصد 
س��ریع تر از موبایل هایی که حتی دو برابر میزان ذکر شده حافظه 
 LED برای اجرا دارند، بارگذاری کند. اما ویژگی مهم دیگر المپ
قابل سفارشی س��ازی آن موسوم به اس��مارت گلو است. در مورد 
اس��مارت گلو هم باید بگوییم یک المپ LED ویژه اعالن اس��ت 
که برای »نوتیفیکیشن های دارای اولویت مربوط به نرم افزارها و 
یا تماس های انتخابی ش��ما« طراحی شده است. در بیانیه خبری 
سامس��ونگ آمده اس��ت: با وجود آن که تنها ۴ هشدار را می توان 
برای این المپ تعریف نمود، کاربران دس��تگاه می توانند رنگ مد 
نظر خود را برای آن انتخاب نمایند و از المپ LED اس��مارت گلو 
برای گرفتن سلفی های با کیفیت از طریق دوربین اصلی موبایل 
 Selfie Assist بهره گیرند که این نیز به لطف امکانی موس��وم به
feature میسر خواهد شد. در رابطه با J Max باید بگوییم که این 
دستگاه یک نمایشگر ۷ اینچی WXGA را در خود جای داده و از 
تراشه چهار هسته ای Spreadtrum SC8830 با سرعت کالک 
۱/۵گیگاهرتز، ۱/۵ گیگابای��ت رم، ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی 
قابل ارتقا، دوربین های اصلی و جلویی ۸ و ۲ مگاپیکسلی، باتری ۴ 
 آمپرساعتی و اندروید آبنبات چوبی۵/۱  بهره می برد. البته تمامی 
امکاناتی که به آن ها اشاره شد در نوع خود خوب هستند اما دیدن 
دستگاهی با این ابعاد به عنوان یک موبایل در دست کاربران شاید 
اندکی مضحک به نظر بیاید. قیمت تعیین ش��ده برای این تلفن 
هوشمند برابر با ۱۳۴۰۰ روپیه است و از پایان جوالی )همین ماهی 

که در آن به سر می بریم( به بازار عرضه می گردد.

پالستیک تنها راه حل موجود است؛

صفحه نمایش گوشی خود را 
خم کنید

در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار می شود؛

دومین همایش
نانوپزشکی ایران

سامسونگ در هند معرفی می کند؛

درخششی هوشمند
در کنار دوربین

خبرخبر

با یک طرح دانش بنیان صورت گرفت؛

شست وشو و پانسمان خودکار زخم در بیمارستان های ایران

روبات چرخان در دستور کار شرکت ال جی؛

پیش از ورود به خانه کولر را روشن کنید
علم بیولوژی در کنار روباتیک قرار گرفت؛

بافت زنده روبات حرکت کرد
خطر آتش سوزی و انفجار در پیش  است؛

هاوربوردها جمع آوری می شوند
روبات گرد و چرخ��ان ال جی  را ک��ه در کنگره 
جهانی موبایل به همراه ال ج��ی جی ۵ رونمایی 
ش��د به خاطر دارید؟ ال جی باالخره زمان عرضه 
و قیمت این روبات را ک��ه LG Rolling Bot نام 
 LG Rolling Bot دارد مش��خص کرد.  روب��ات

به زودی در ب��ازار آمری��کا و بریتانیا 
عرضه می ش��ود. این روبات که 

جزو خانواده دوستان ال جی 
اس��ت و به نوع��ی از لوازم 
جانبی جی ۵ نیز به شمار 
می رود، از جمله روبات های 
جذاب و گجت های عجیبی 
است که شاید به زودی در 

خانه بسیاری از کاربران مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. البته این 

روبات به گوشی های دیگر بازار نیز 
متصل می شود و برای اس��تفاده از آن نیاز 

به ال جی جی ۵ نخواهید داش��ت. این روبات که 
شبیه به یک توپ گرد اس��ت، می تواند از طریق 
موبایل هدایت شده و از بخش های مختلف خانه 

تصویر مس��تقیم و زنده مخابره کند. اس��پیکر و 
میکروفون داخلی آن نیز به شما کمک می کند تا 
با کودک یا حیوان خانگی خود ارتباط مستقیم  
از راه دور داش��ته باش��ید. از آن جایی که روبات 
دارای فرس��تنده اینفرارد اس��ت، کاربر می تواند 
لوازم خانگی را از راه دور کنترل کند 
و برای مثال پی��ش از ورود به 
خانه سیستم خنک کننده 
را فعال کند ت��ا در هنگام 
ورود به خانه یا محل کار 
خود، ه��وای مطلوبی را 
تجربه کند. ای��ن روبات 
همچنی��ن دارای ی��ک 
نشانگر لیزری است که به 
شما کمک می کند با کودک 
یا حیوان خانگی خود بازی و از راه 
Roll�  دور آن ها را سرگرم کنید. قیمت

ing Bot ال جی ۲۴۷ دالر یا ۲۲۹ پوند گزارش 
شده است. انتظار می رود این محصول این ماه در 

قفسه فروشگاه ها قرار گیرد.

گروه��ی از دانش��مندان موفق به تولی��د روباتی 
کوچک با بدنی از جنس س��یلیکون شده اند که 
می تواند با اس��تفاده از س��لول های ماهیچه قلب 
یک موش و اس��کلتی از جنس طال، حرکت یک 

سفره ماهی را در آب تقلید کند.
این روب��ات را باید نتیجه تلفیق عل��م بیولوژی و 
روباتیک دانست که می تواند راه را برای تولید رده 
تازه ای از روبات های »ارگانیک« یا »نیمه زنده« 

هموار کند.
برای تقلید حرکت، این روبات ش��ناگر مجهز به 
دو ماهیچه س��یلیکونی برای حرک��ت باله های 

خود است.
در ش��رایطی که در بدن یک س��فره ماهی زنده 
ماهیچه ای مجزا برای باال آوردن باله پس از پایین 
رفتنش وجود دارد، در این روبات کوچک، اسکلت 
فلزی وظیفه بازگرداندن آن را  به حالت اولیه  به 

انجام می رساند.
القای فرم��ان حرکت ماهیچه توس��ط نور انجام 
می گیرد و نتیجه آن حرکت روبات در آب است. 
این روبات ارگانیک نس��بت به نمون��ه زنده خود 

بسیار کوچک تر بوده و ساختار اسکلتی به مراتب 
ساده تری دارد.

این طراحی ساده و سبک در کنار مکانیزم حرکتی 
بسیار خالقانه می تواند سرآغاز تولید نسل تازه ای 
از روبات های شناگر زیر آبی شود. طبق اعالم تیم 
طراح، روبات بیولوژیک آن ها توانسته است ۶ روز 

مداوم بدون توقف شنا کند.
به خصوص ک��ه مکانی��زم محرک��ه آن از لحاظ 
کارآیی، س��رعت و مصرف انرژی، مدل بهینه  ای 
نس��بت به تمامی نمونه های فعلی اس��ت. ضمن 
 این که با تابش الگوی خاصی از نور می توان این 
س��فره ماهی مصنوعی کوچ��ک را از میان موانع 

عبور داده و به سمت هدفی خاص هدایت کرد.
روبات ارگانی��ک فعلی کاربرد خاص��ی ندارد، اما 
نوآوری ه��ای به کار رفته در آن ب��ه طور حتم در 
آینده روبات های شناگر تاثیر مستقیمی خواهد 

داشت.
به روال همیش��ه تاریخ علم، باز هم به این نتیجه 
می رسیم که طبیعت بهترین راهنما و الگو برای 

توسعه ماشین هاست.

در ماه ه��ای اخیراخب��ار زی��ادی از مش��کالت 
Hoverboard( و   فن��ی اس��کوترهای برق��ی )
آتش گرفتن آن ها و خسارات جانی و مالی گزارش 
 ش��ده ک��ه تولیدکنن��دگان را مجبور کرده اس��ت  
 ۵۰۰ ه��زار دس��تگاه از محصوالت خ��ود را از بازار 
جمع کنند. بیش از نیمی از این دستگاه ها، متعلق به 
Swag�معتبرترین تولیدکننده اسکوتر جهان یعنی 

way است که ۲۶۷ هزار دس��تگاه از مدل X1 خود 
 Overstock را فراخوانده است. وب سایت معتبر
نیز تمامی محصوالت��ی را که تا به ام��روز فروخته، 
فراخوانده اس��ت که آمار آن حدود ۴۳۰۰ دستگاه 
 US( اسکوتر است. کمیسیون امنیت محصول آمریکا
 )Consumer Product Safety Commission
اعالم کرده اس��ت که مش��تریان باید هر چه زودتر 
اس��تفاده از این هاوربردها را متوقف کنند. تمامی 
صاحبان این هاوربردها پیام ها و دستورالعمل هایی 
را دریافت کرده اند تا پس از تماس با شرکت سازنده، 
دس��تگاه خود را به آن ها بازگردانند. ش��رکت های 
س��ازنده به مش��تری اجازه می دهند تا تمامی وجه 
 خود را پس بگیرد. البته خریدار می تواند اس��کوتر

 تعمیر ش��ده و یا اس��کوتری نو جایگزین دس��تگاه 
خ��ود کن��د. در تمامی ای��ن محصوالت، مش��کل 
 اصلی ک��ه منجر ب��ه دود ک��ردن، آت��ش گرفتن و 
منفجر ش��دن دس��تگاه می ش��ود، باتری های یون 
لیتیمی این دستگاه هاس��ت. تا کن��ون ۹۹ حادثه 
گزارش شده که در آن، آتش گرفتن هاوربرد منجر 
به خسارات جانی شده اس��ت. Elliot Kaye مدیر 
کمیس��یون امنیت محصول آمری��کا در این مورد 
اعالم کرده است: »ما از تمامی خریداران می خواهیم 
 تا هر چه س��ریع تر محص��والت خود را به ش��رکت

 تولید کننده بازگردانند. به عقیده ما این محصوالت 
به دلیل نقص در طراحی، وس��ایل امنی نیستند«.

هاوربردهای دیگری که فراخوانده ش��ده اند، شامل 
موارد زیر هستند:

Razor از شرکت Hovertrax
Keenford از شرکت iMoto

Hype Wireless از شرکت Hype Roam
Hoverboard از شرکت Powerboard

Digital Gadgets از شرکت Hover�Way
PTX Performance از ش��رکت Airwalk
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خبراخبار

رییس خانه صنعت معدن و تجارت گلپایگان:

رکود و عدم فروش 
تولیدات صنعتگران، مانع اصلی

 روند فعالیت است

اجرای طرح  انتقال آب شرب
 از زاینده رود به نطنز و بادرود

سرپرست امور عشایر شهرستان دهاقان:

لباس محلی عشایر، نمونه بارز 
عفاف و حجاب است

 نماینللده مللردم مبارکلله در مجلس شللورای اسللامی،
در رابطه با امنیللت اجتماعی برای حضللور زنان در جامعه 
گفت: امنیت اجتماعی زنان در کشللور ایران در مقایسه با 
کشورهای دیگر خوب است؛ اما به نظر بنده نسبت به آنچه 

که انتظار می رود، این امنیت اجتماعی قابل قبول نیست.
زهرا سللعیدی افزود: به عنوان یک کشللور اسامی که در 
تللاش حرکت به سللمت صد درصللد خوب بودن اسللت، 
وضعیت موجود نسللبت به آنچه انتظار می رود، قابل قبول 
نیسللت و از نیروی انتظامی جهت ایجللاد امنیت، خصوصا 
 برای بانوان، انتظار بیشللتری می رود که با تقویت آن باید

محقق شود.
نماینده مللردم مبارکلله در مجلس شللورای اسللامی، با 
تأکید بر باال بللردن ضریللب امنیت اجتماعللی به  صورت 
ویژه برای بانللوان گفت: باید بللا تقویت نیللروی انتظامی، 
ضریللب امنیللت اجتماعللی را خصوصا بللرای زنللان باال 
ببریم؛ زیرا با وجللود این که مردان هم دچار آسللیب های 
 اجتماعی می شللوند، بانوان بیشتر در معرض این آسیب ها 

قرار دارند.
سللعیدی تصریح کللرد: بایللد بللا اطاع رسللانی و توجیه 
زنان در جامعلله، جهت اسللتفاده این بخللش مهم جامعه 
 از ظرفیت هللای خودشللان، شللرایط و فضللای بهتری را

ایجاد کنیم.
وی با اشللاره به لزوم اسللتدالل صحیح در خصوص رعایت 
حجاب، خاطر نشللان کللرد: عفاف و حجاب یللک ارزش و 
منطبق با طبیعت انسان اسللت؛ خصوصا در جامعه شیعی 
ما که با مردم شیعه و مسلمان روبرو هستیم و در واقع این 

ارزش، منطبق با طبیعت ماست.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسامی بیان داشت: 
با توجه به اینکه میل طبیعی بلله حجاب، خصوصا در زنان 
وجود دارد؛ با زور و اجبار نمی شللود در این زمینه کار کرد؛ 
بلکه باید با تبلیغات صحیح، این میل طبیعی را به سللمتی 
ببریم که سطح فکر، فهم و معرفت در آحاد جامعه باال برود.

سللعیدی ادامه داد: این امر باعث می شود آراستن به زینت 
تقوا، مهربانی، معرفت، عفاف و حجاب، دانش، شللجاعت، 
تربیت فرزند خوب و فرزند خوب بودن، به عنوان یک زینت 

مصداق پیدا کند و عملی شود.
وی عنوان کرد: سوابق تاریخی موضوع زنان نشان می دهد 
که زنان با حجاب کامل همیشلله در سللطح جامعه حضور 
موفق داشللته اند و این مهم، موضوعی شللرعی برای آحاد 
مردم است که با تبلیغات صحیح باید عفاف و حجاب را در 

جامعه گسترش دهیم.
 نماینللده مللردم مبارکلله در مجلللس شللورای اسللامی

یادآور شد: با توجه به اینکه حجاب از مسائل ارزشی ماست و 
آثار و فواید فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد، باید با نهایت 
دقللت و کنجکاوی و بللدون اغماض و با یک نللگاه منطقی 

بررسی شود.
سللعیدی اذعان کرد: با توجه به اینکه حجللاب، منطبق با 
طبیعت انسان و خصوصا یک میل طبیعی در زنان است، از 

بین نخواهد رفت.
وی اظهللار کرد: پللس نباید بلله ایللن مقوله، بلله دیده بد 
نگاه کنیم و اگللر می خواهیللم کاری انجام دهیللم، باید با 
 فرهنگ سللازی و زبللان خللوش و از راه صحیح باشللد که

به نظر من این بهترین راه اسللت و این قللدم باید با دقت و 
کنجکاوی برداشته شود.

نماینللده مللردم مبارکلله در مجلس شللورای  اسللامی 
افللزود: تمللام ارگان ها جهللت ایجللاد امنیللت اجتماعی 
نقللش دارنللد و در حللال تللاش هسللتند؛ امللا بیللش 
 از هللر چیللز، مسللئله توقللع از نیللروی انتظامللی

مطرح است که در این زمینه وظیفه سنگین تری دارد.
 سللعیدی تصریح کرد: افللرادی که بلله نیللروی انتظامی

وارد و در ایللن ارگان مشللغول بلله کار می شللوند، بایللد 
بللا دقللت انتخللاب شللده و آموزش هللای الزم را ببینند 
 تللا در این مباحللث، آن گونه کلله متعارف و صاح اسللت،

قدم برداریم و رضایللت خدا و پیامبللر)ص( را نیز به دنبال 
داشته باشد؛ با توجه به اینکه این مسأله، وظیفه ای شرعی 

و از احکام دین اسام است.
وی در رابطه با پویش ها و حرکت های مردمی گفت: به نظر 
من باید به  گونه ای کار فرهنگی انجام دهیم که خود مردم، 
 به عنوان محور متولیللان، بر این قضیه تاثیرگذار باشللند؛
 با توجه به اینکلله مردم ولی نعمت هسللتند و حضور آن ها

در راستای فرهنگ سازی، صد درصد مهم است.
 نماینللده مللردم مبارکلله در مجلللس شللورای اسللامی

خاطر نشللان کرد: حرکت های مردمی هم تاثیرگذار است؛ 
اما باید نگاهمان را اصاح کنیم و به  گونه ای فرهنگ سازی 
کنیم، آموزش دهیم و طوری رفتار کنیم که عرف و شللرع 

می پسندد.
سللعیدی اذعان کرد: به نظر بنده، در این مسائل نمی شود 

بی گدار به آب زد و باید یک نگاه منطقی به آن داشت.
وی بیان کللرد: ما بایللد به گونه ای رفتار کنیم کلله بانوان و 
دختران جامعه ما خودشان را کنیز حضرت زهرا)س( بدانند 
و با توجه به این مهم و اینکه پیرو حضرت زهرا)س( هستند، 

به ارزش ها پایبند شوند.
او همچنین تاکید کرد: نقش مردم در فرهنگ سازی برای 
پایبندی به ارزش هللا و آموزه های دینللی و الگوبرداری از 

قرآن، بسیار مهم تر از هر چیز دیگری است.
سللعیدی ادامه داد: امیدوارم آموزش ها به مردم  و اقدامات 
مسئوالن به گونه ای صحیح صورت گیرد و مردم همان گونه 
که همیشلله به ارزش ها پایبند بوده اند، همچنللان به این 
 پایبنللدی ادامه دهنللد؛ به این ترتیب، مسلللما مشللکلی

پیش نخواهد آمد.
وی در پایان با اشاره به لزوم وجود آرامش روانی برای مردم 
در جامعه گفت: تضمین سامت و پاکی افراد جامعه، هم به 
دست عناصر تاثیرگذار و هم به دست خود مردم است و من 
به عنوان یک نماینده می خواهم همیشه آرامش روانی برای 

مردم وجود داشته باشد. رییس خانه صنعت معدن و تجارت گلپایگان گفت: بازار داخلی 
نیز به لحاظ برخی سیاست ها، متاسفانه وابسته به کشورهایی 
مانند چین شده است. سید مرتضی حسینی اظهار داشت: در 
حال حاضر چهار شهرک صنعتی در شهرستان گلپایگان وجود 
دارد که حدود 125 واحد صنعتی مانند شرکت پتروشیمی، با 
تولید محصوالت بسیار خوب، داخل و خارج از شهرک فعالیت 
دارند. وی با بیان اینکه صنعتگران شهرستان با تاش بی وقفه، 
بهترین تولیللدات را در زمینه مختلف صنعتللی دارند، تصریح 
کرد: برخی از تولیدات قطعه سللازان و صنایع پلیمری، نه تنها 
دارای برند کشور هسللتند، بلکه مورد توجه مصرف کنندگان 
 داخلی و خارجی نیز قرار گرفته اند. حسینی مشکات صنایع و

شرکت های شهرسللتان را  ناشللی از عملکرد دولت ها عنوان 
و چنین اظهار کللرد: در دوره دولللت نهم و دهم، بللا توجه به 
 وضعیت ویللژه ای که کشللور به لحللاظ قیمت فللروش نفت
 به ازای بشکه ای 140 دالر داشت، این شهرستان نیز با توجه
 به ایللن تحللوالت، در روند رشللد صنایع بلله ویللژه مرتبط با

سللاخت و سللازهای عمرانی قرار گرفت و وضعیللت تولید در 
صنایع نیللز افزایش چشللمگیری یافت. رییللس خانه صنعت 
معدن و تجللارت گلپایگان اذعان داشللت: افزایللش تولید در 
بخش های مختلف، تللا زمان رکود اقتصادی حاکم بر کشللور 
ادامه داشللت. وی با بیان اینکلله امروز به لحاظ مسللائل حاد 
اقتصادی حاکم که سبب شده برخی از کارخانجات با ظرفیت 
 10 الللی 20درصد، تولید بیشللتری نداشللته باشللند، گفت:

با توجه به از دسللت دادن بازار، صنعتگران این شهرسللتان با 
کمبود نقدینگی مواجه نیسللتند؛ لیکن رکللود و عدم فروش 

تولیدات آنها مانع اصلی روند فعالیت شده است.
حسللینی ادامه داد: به دلیل عللدم عرضه و صللدور به خارج، 
تولیدکنندگان دچار افت تولید محصول شللده و بازار داخلی 
را نیز به لحاظ برخی سیاسللت ها از دسللت داده و متاسللفانه 
 وابسته به کشورهایی مانند چین شده اند. وی با اشاره به اینکه

شللناور نبللودن نللرخ دالر، از جمله مشللکات حللاد مدیران 
صنایع اسللت که سللبب کاهش واردات شللده، تصریح کرد: 
 برخاف تاش دولللت در کنترل تللورم با تزریللق ارزان دالر

که سبب شده تمام تجار، وارد کننده شوند، این موضوع سبب 
کاهش تولیدات در کشور شده است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گلپایللگان، با بیان اینکه 
صنعت شهرستان نگاه ویژه مسئوالن کشور را می طلبد، اظهار 
داشت: با توجه به سرمایه گذاری های گذشته در بخش صنایع، 
حدود چهار هزار نفر از جوانان این منطقه در بخش قطعه سازی 
شرکت فعالیت داشتند که امروز بیش از 50درصد آنان از کار 

بیکار شده اند.

نماینده مللردم نطنز، بادرود و قمصر گفت: در سللال جاری، 
عملیات اجرایللی طرح انتقال آب شللرب، از زاینللده رود به 

شهرهای نطنز و بادرود انجام خواهد شد.
مرتضی صفاری، نماینللده مردم نطنز و بللادرود و قمصر در 
مجلس شورای اسللامی، در مراسللم افتتاح دفتر ارتباطات 
مردمی در بنای تاریخی میر ترابی ها در نطنز، اظهار داشت: 
بنا به پیشللنهاد و مشللورت صاحبان فکر و اندیشه و جهت 
پیگیری مسللائل و مشللکات حوزه انتخابیه، 10 کارگروه، 
تشکیل شللده تا با همکاری بزرگان و صاحب نظران بتوانیم 
این مشللکات و کمبودها را در فرصت چهار سللاله خدمت 

رفع نماییم. 
وی گفت: نخسللتین کارگروه به مسللئله آب و کشللاورزی 
اختصاص دارد و موضوع  آب شرب، اولویت شهرستان است 

که در این کارگروه  بررسی می شود.
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصللر افزود: در آینده نزدیک 
جلسلله ای با حضور اسللتاندار و سللایر مسللئوالن اسللتان 
درخصوص مصوبلله ملی طرح انتقللال آب از زاینللده رود به 
شللهرهای نطنز و بادرود تشکیل خواهد شللد و به طور قطع 
کلنگ عملیات اجرایی این پروژه در سال جاری زده می شود.

وی اظهار کرد: عامل توسللعه شهرسللتان، تمرکز بر موضوع 
گردشللگری اسللت و افتتاح دفتر در یک  خانلله تاریخی هم 
 گویای آن اسللت که مسللئله گردشللگری را به طور جدی

پیگیری خواهیم کرد؛ زیرا با توسللعه آن و جذب توریسللت 
داخلی و خارجی، اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.

صفاری با اشاره به مسللئله صنایع و معادن شهرستان گفت: 
متاسللفانه باالترین میللزان تعطیلللی واحدهللای صنعتی، 
 مربوط به اسللتان اصفهان است که نداشللتن برنامه ریزی و

سوء مدیریت، باعث بوجود آمدن مشکات واحدهای تولیدی 
صنعتی گردیده اسللت. گفتنی اسللت دفتر ارتباط مردمی 
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر، با حضور جمعی از مردم 

و مسئوالن، در خانه میر ترابی ها افتتاح شد.

سرپرست اداره امور عشایر شهرستان های دهاقان و شهرضا 
گفت: لباس عشایر، نمونه ای بارز از عفاف و حجاب است.

ایرج دهقان، با بیان این مطلب اظهار داشت: لباس زنان عشایر 
ترکیبی اسللت از سللرپوش، تن پوش و پاپوش که مهم ترین 
بخش تن پوش آنها پیراهنی اسللت به نام »جوه« که با دامن 
ترکیب می شود. جوه پیراهنی آستین بلند، مچ دار و پر نقش 
و نگار است و این نقش و نگارش را هم از طبیعت وام می گیرد.

وی باتوجه به اینکه تن پوش زنان عشایر، متناسب با شرایط 
فصلی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنها تعریف می شللود، 
اذعان داشت: گشللادی و آزادی این تن پوش ها که در غالب 
دامن های بلند و پرچین ظاهر می شود، همه با در نظر گرفتن 
فعالیت های گوناگونی طراحی شللده است که زنان ایلیاتی و 

عشایر در طول روز انجام می دهند.
سرپرسللت امور عشللایر شهرسللتان دهاقان گفت: در لباس 
عشایر، رنگ های طبیعی، متناسب با شرایط مکانی و زمانی 

استفاده می شود.
زنان عشایر برای هر کدام از این رنگ ها تعبیر خاص خودشان 
را دارنللد؛ مثا رنگ قرمز یا به تعبیری سللرخ کلله پای ثابت 
 لباس زنللان ایلیاتی اسللت، حس شللور و هیجللان را در آنها

زنده می کند؛ رنگ سبز برای آنها نماد طبیعت و باروری است 
و حس آرامش را در آنها زنده می کند؛ رنگ آبی آسمانی، رنگ 
دیگری است که در لباس زنان عشللایر و به خصوص می نای 

آنها بسیار دیده می شود.
سرپرسللت امور عشللایر شهرسللتان دهاقان افزود: عشللایر 
 معتقدنللد ایللن رنللگ، رنللگ سللامت اسللت و دردهللا را

تسکین می دهد.
وی خاطرنشللان کرد: هر کدام از چین و شللکن های لباس 
زنان عشللایر، نه تنهللا در راسللتای زیبایی پوشللش، بلکه با 
هدف هرچه کاربردی تر بودن آن طراحی شللده است؛ مثا 
 بیرون مانللدن گوش های زنان عشللایر از زیر لچللک و می نا
 از این روسللت که صدا نقش اصلللی را در زندگی عشللایری

بازی مللی کنللد و همین ایجللاب می کنللد تا زنان عشللایر  
برای شللنیدن صداهای کوهسللتان، گله، حرکللت حیوانات 
وحشی و... گوش هایشللان را از پوشش سر یا همان روسری، 
 بیرون قللرار دهنللد. همچنین سللکه هایی که بللرای زینت

سللرپوش هللای زنللان عشللایر  اسللتفاده  مللی شللود،  
عللاوه بللر جنبلله زیبایللی، نشللان دهنللده موقعیللت و 
پایللگاه اجتماعللی افللراد هللم هسللتند؛ ضمللن اینکلله 
 یکللی از راه هللای حفللظ نقدینگللی امللوال خانللواده هللم

به شمار می رود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس: 

عفاف و حجاب، یک ارزش و منطبق با طبیعت انسان است

آماده سازی بافت روستا،
 الزمه ثبت جهانی ابیانه است

سمیرمنجف آبادکاشان

استحاله فرهنگی 
خطرناک ترین نوع استعمار است

عدالت در پرداخت حقوق ها 
رعایت شود

»سمیرم« 
میزبان پنجمین المپیاد ملی ورزشی عشایر می شود

یازدهمین جشنواره
 انتخاب کارآفرینان برتر برخوار برگزار می شود

المپیللاد ورزشللی  فرمانللدار سللمیرم گفللت: پنجمیللن 
 عشللایر کشللور، مردادمللاه امسللال در شهرسللتان سللمیرم

برگزار می شللود. محمدحسللین نصرتللی اظهار کللرد: پنجمین 
 المپیللاد ورزشللی عشللایر کشللور، مردادماه امسللال بلله مدت

سللمیرم شهرسللتان  فتح آبللاد  روسللتای  در  روز   سلله 
برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های الزم برای برپایی این المپیاد انجام  
شده اسللت، افزود: کمیته های مربوط به اجرای المپیاد، تشکیل 
شده و هم اکنون در حال انجام مقدمات برگزاری این المپیاد ملی 

هستیم.
فرماندار سمیرم تصریح کرد: پیش بینی می شود بیش از  یک هزار 
ورزشکار از سراسر کشور، در این رویداد ورزشی شرکت کنند که 
تاکنون 26 استان برای شرکت در این المپیاد اعام حضور کرده اند.
 وی اداملله داد: همچنیللن پیش بینللی می شللود بیللش از

25 هزار نفر برای تماشای این بازی ها در شهرستان سمیرم حضور 
یابند.

نصرتی، بازی های بومی محلی، اسب سواری و تیراندازی را ازجمله 
برنامه های پنجمین المپیاد ورزشی عشایر کشور دانست و گفت: 
اولین المپیاد ورزشی عشایر کشور نیز در سال 1386 در شهرستان 

سمیرم برگزار شد.

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان برخوار به 
چشللم برخوار گفت: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، برگزاری ساالنه جشللنواره کارآفرینان برتر است 
 که امسللال یازدهمین دوره این جشللنواره برگزار می شود؛

بنا براین از کلیه افراد و شرکت هایی که خود را واجد شرایط 
 کارآفرینی مللی دانند، دعللوت می گردد در این جشللنواره
 ثبت نام نماینللد. کریم علی نقللی ادامه داد: نحللوه ثبت نام

به صورت الکترونیکی و از طریق سایت سراسری کارآفرینان 
برتر به نشانی www.karafarinanebartar.ir است که 
افراد یا شللرکت ها تا پایان تیرماه فرصت دارند با مراجعه به 
سایت فوق ثبت نام نمایند. وی خاطرنشان کرد: در رابطه با 
عنوان فعالیت یا کوچک و بزرگ بودن کسب و کار یا شرکت 
جهت ثبت نام و کسللب امتیللاز، هیچ گونلله محدودیتی در 
 این جشللنواره وجود ندارد؛ چراکه سللال گذشته، شرکت با

300 پرسنل، به عنوان کارآفرین برتر اسللتان از شهرستان 
برخوار انتخاب شللد و کارگاه کوچکی با 5 نفر پرسللنل هم 

انتخاب شللد که تا مرحله برتر اسللتان پیش رفت. علی نقی 
متذکر شللد: نوع فعالیت اعم از صنعتللی، خدماتی، معدنی، 
صنفی یا کشاورزی نیز مشمول شرکت در این جشنواره است 

و محدودیتی در رابطه با نوع کسب و کار وجود ندارد.

 مدیر پایگاه پژوهشللی ابیانه گفت: در این نشست، کارشناسللان دفتر ثبت جهانی،
آماده کردن بافت تاریخی و حریم منظر فرهنگی ابیانه را مهمترین گام در راه ثبت 
جهانی ابیانه دانستند. این اقدامات، اصاح تأسیسات خدماتی از قبیل گاز، برق، تلفن 
و... همچنین اصاح مظاهر متحول شللده معماری ابیانه از قبیل درب و پنجره های 
فلزی یا تعدد درب ها در معابر و هر عامل دیگری را در بر می گیرد که بافت تاریخی 

را از سیمای اصیل آن دور انداخته است.
سید احمد نجیبی افزود: در این نشسللت، دو عامل مهم مد نظر کارشناسان ارزیاب 
یونسللکو، اصالت بافت و یکپارچگللی آن، مورد تاکیللد قرار گرفللت. عامل اصالت 
 بافت شللامل اثبات وضعیت قدیمی بافت و اثبات حفظ این وضعیت توسللط کشور

پیشنهاد دهنده بافت برای ثبت جهانی است. در این راستا تمامی عوامل غیر اصیل 
و نامنطبق با وضعیت اصیل بافت، الزم است حذف یا اصاح شود. یکپارچگی شامل 
اثبات به هم پیوستگی عناصر اصیل در بافت و حذف یا اصاح عوامل مخل پیوستگی 
بافت و طبیعت پیرامون آن اسللت. کشور پیشللنهاد دهنده بافت برای ثبت جهانی 
در یونسکو موظف اسللت عاوه بر اثبات اصالت و یکپارچگی در بافت پیشنهاد شده 
برای ثبت، برنامه درازمدت خود را برای حفاظت و مدیریت محوطه پیشنهادی، به 

یونسکو اعام کند.
ایشان تصریح کرد در طول نشست مدیریت پایگاه ملی ابیانه و کارشناسان دفتر ثبت 
جهانی، مکرر به عزم ملی برای استاندارد کردن محوطه و پایگاه میراث فرهنگی ابیانه 
در فرآیند ثبت جهانی تأکید و استفاده از الگوی مدیریت بر محوطه میراث فرهنگی 
ارائه شده توسط یونسکو را راه حل اسللتاندارد برای حفاظت روستای تاریخی ابیانه 

دانستند.

 امام جمعلله نجف آبللاد گفت: مسللتکبران در طول سللال هللای مبللارزه و مقابله با
ملت های آزاده جهان همچون ایران اسامی، شیوه های مختلفی را در دستور کار خود 
قرار داده اند؛ ولی در این میان از استحاله فرهنگی و تغییر تفکر یک ملت، بایستی به 

عنوان خطرناک ترین شکل توطئه استعماری آنها یاد کرد.
حجت االسللام مصطفی حسللناتی، امللام جمعه نجللف آباد، با اشللاره به هشللدار 
درخصوص مسللمومیت درصد قابللل توجهی از فضاهللای مجازی و درخواسللت از 
مللردم و تمامی مسللئوالن جهللت توجه به ایللن بخش گفت: شللرایط بلله گونه ای 
 سللخت و حسللاس اسللت که هیچ کدام از ما فرصت اشللتباه و پرداختن به مسللائل

حاشیه ای را نداریم و بایسللتی با کار جهادی و تاش شبانه روزی، در این جنگ تمام 
عیار که مقام معظم رهبللری، از آن به عنوان »جنگ احزاب« یاد کردند، مشللارکتی 

جدیداشته باشیم.
 وی با اشللاره به ادامه توطئلله های ارتجللاع منطقه به رهبری عربسللتان سللعودی

بر علیه محور مقاومت و جمهوری اسامی ایران خاطر نشان کرد: پیوند قدیمی استعمار 
 و ارتجاع، این روزها خیلی بهتر خود را رسللوا کرده و تاش دارد به اشللکال مختلف، 
 مانع از گسترش تفکر ناب اسللامی در منطقه حسللاس خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا 

شود.
حسللناتی، تنهللا راه پیللروزی بللر دشللمنان را مقاومللت و ایسللتادگی دانسللت و 
گفللت: هللر گاه انقابللی عمللل کللرده و در برایر زیللاده خواهللی های دشللمنان 
 از خللود صابللت و اقتدار نشللان دادیم، در آن مسللیر بلله موفقیت هللای خوبی نیز

دست پیدا کرده ایم؛ ولی هر کجا به دلیل استیصال دشمنان، سایر گزینه ها همچون 
مذاکره و امتیاز دادن را دنبال کرده ایم، شاهد بی پروایی بدخواهان نظام بوده ایم.

نماینده مردم سللمیرم در مجلس شللورای اسللامی گفت: در پرداخت حقوق 
 باید عدالت رعایت شللود؛ به نحوی که اختاف فاحش میللان رییس و کارمند

صورت نگیرد.
اصغر سلیمی با اشللاره به اینکه انتشللار فیش های حقوقی نجومی تلنگری به 
مسئوالن بود، اظهار کرد: کسانی که سبب انتشار فیش های نجومی شدند، کار 
بزرگی انجام دادند و تمام دستگاه های ذی ربط باید به این قضیه وارد شده و با 

متخلفان به شدت برخورد شود.
 وی بللا اشللاره به اینکلله رییللس جمهللور در خصللوص فیش هللای حقوقی،

باید به طور رسمی از مردم عذرخواهی کند، گفت: رییس جمهور در حال حاضر 
به صورت جدی، به مسللئله پرداخت حقوق نجومی به مدیران وارد شللده و به 

صورت تلویحی هم از مردم عذر خواهی کرده است.
وی در ادامه بللا بیان اینکلله بایللد در خصوص پرداخللت کارانه هللا، حقوق و 
دسللتمزد، شللفاف سللازی صورت گیرد، گفت: در پرداخت حقوق باید عدالت 
 رعایت شللود؛ بلله نحوی کلله اختافی فاحللش میللان رییللس و کارمند جزء

مشاهده نشود.
عضو هیئت رییسلله کمیسیون شللوراها و امور داخلی کشللور مجلس شورای 
اسللامی خاطرنشللان کرد: فردی کلله رییس صندوق یللا بانکی اسللت، نباید 
حقوق هللای خیلی بللاال بگیللرد؛ لذا بللرای تعییللن میللزان حقوق بایللد راه 
های قانونللی، وضع شللده و پایدار باشللد؛ البته مدیللران خاطی بایللد خود به 
 لحاظ اخاقللی میزان حقللوق خود را بررسللی می کردنللد تا رسللوایی امروز

پیش نیاید.
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 یک متخصص ط��ب س��نتی راه های حفظ س��امتی بع��د از م��اه رمضان را 
تشریح کرد.ناصر رضایی پور اظهار داشت: باید توجه داشت دو وعده اصلی غذا 

از نگاه حکمای پزشکی پارسی، وعده های چاشت )صبحانه( و شام هستند.
به گفته وی این آموزه، پشتوانه قابل توجهی هم در روایات به  جامانده از پیامبر 
اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( دارد و بر خاف تصور رایج، همیشه توصیه شده حتما 
وعده های صبحانه و شام خورده شود و در صورت تمایل و امکان، وعده ناهار کم 
خورده شود. این متخصص طب سنتی بیان داشت: حذف ناهار فقط برای افراد 
سالم معتدل مزاج ممکن است و جایگزینی آن با س��االدهای مرسوم یا ساالد 
میوه ها هم قابل توصیه عمومی نیس��ت. رضایی پور افزود: بهتر است با رعایت 
ش��رایط مزاجی و بدنی خود و در نظر گرفتن عادات پیشین، حجم وعده های 

غذایی را کم کنیم تا از پرخوری و تبعات آن، از جمله چاقی، در امان باشیم.
وی گفت: تنظیم و تعادل ورودی ها و خروجی های فکری ، ذهنی و جسمی بدن 
و در نظرگرفتن زمانی برای خلوت با خود و خدای خویشتن, کاهش وعده های 
غذایی در افراد سالم گرم مزاج به صورت کاهش وعده ناهار یا حذف آن، به ویژه 

در فصل تابستان از عوامل سامتی هستند.

مردم کش��ور بولیوی برای برطرف ش��دن مشکات تنفسی ش��ان شیر خر 
می خورند. مردم کش��ور بولیوی برای جلوگیری از نفوذ س��رما به استخوان، 
کاهش مشکات تنفسی و کاستن از گرمایی که به صورت بخار هوا از دهان 
خارج می شود شیر خر می نوشند.نوشیدن یک لیوان شیر تازه خر، کاری است 
که هر روز صبح زنان »آیمارا« در خیابان های ش��هر »ال آلتو« دومین شهر 

بزرگ این کشور بعد از »الپاز« پایتخت بولیوی انجام می دهند.
باور مردم بولیوی بر این اساس استوار است که نوشیدن شیر تازه خر از بروز 
مشکات تنفس��ی جلوگیری می کند. زنان و مردان بسیاری در این کشور از 
راه فروش ش��یر خر گذران زندگی می کنند.»لوز ممانی« یکی از مش��تریان 
این نوش��یدنی عجیب به خبرنگار آسوشیتدپرس گفته اس��ت که پنج سال 
قبل سرفه های شدیدی داشتم و بعد از اس��تفاده مداوم از شیر خر دیگر طی 
 Petrona 5 سال گذشته سرفه نکرده ام.در بین فروشندگان »پترونا یوجرا
Yujra «که باسابقه ترین شیرفروش محس��وب می شود می گوید: 35 سال 
است به فروش شیر االغ اشتغال دارد و نوش��یدن شیر مشکات ریوی وی را 

بهبود بخشیده است.
وی می گوید: ش��یر تازه خر بیماری هایی با منش��أ تنفس��ی همچون آسم، 
برونش��یت و ذات الریه را بهبود می بخش��د.»الیزابت کانیپ��ا«، مدیر برنامه 
»نوشیدن شیر مادر« در وزارت بهداشت بولیوی در این رابطه گفت:»تاکنون 
هیچ مطالعه یا تحقیقات علمی که نشان دهد شیر خر دارای خواص درمانی 
است وجود نداشته است اما ما می دانیم که حاوی پروتئین فراوانی است که از 

این لحاظ شباهت بسیاری با آغوز دارد«.

 کرم ه��ای موبر ب��رای برطرف ک��ردن یا از بی��ن بردن موه��ای زائد
 قسمت های مختلف بدن به کار می روند. 

ترکیب های اصلی تشکیل دهنده کرم های موبر کلسیم هیدروکساید 
 و هیدروکسیدس��دیم تیوگلیک��والت اس��ت. این ترکیب ه��ا باعث
  شکس��ته ش��دن ماده اصل��ی تش��کیل دهنده م��و یعن��ی کراتین،

 می شوند.  این کرم ها یکی از آسان ترین ش��یوه ها برای از بین بردن 
موها هس��تند اما در واقع مو را از ریش��ه جدا نمی کنن��د و به صورت 
سطحی باعث از بین رفتن آن می شوند. معموال رشد مجدد موها بعد 

از ۴ تا 5 روز آغاز می شود.
موبرها چند نوع هستند؟

بیشتر موبرها به صورت کرم و تیوبی در بازار موجودند اما به تازگی انواع 
ژل مانند و اسپری آن هم که دردسر کمتری دارند، تولید شده است.

مزایای استفاده از کرم های موبر
۱. استفاده آسان

۲. دردناک نبودن و موثر بودن
3. به صرفه بودن از نظر اقتصادی

۴. قابل استفاده بودن برای تمام اعضای بدن 
5. کاهش سرعت رشد موها در مقایسه با تراشیدن آنها

۶. برخی تحقیقات نشان داده اس��تفاده مداوم از موبرها، باعث نازکی 
موها می شود.

۷. در مدت زمان کوتاهی می توانید موهای زائدتان را از بین ببرید.
معایب استفاده از کرم های موبر

۱. ممکن است هنگام استفاده، اطرافتان کثیف شود.
۲. هنگامی که بخش��ی از پوستتان زخمی یا خراش��یده است، امکان 

استفاده از کرم های موبر وجود ندارد.
3. کرم های موبر را نمی توانید روزانه استفاده کنید چون باعث تیرگی 

یا در برخی موارد سوختگی پوست می شود.
۴. افرادی که پوست های حساس و نازک دارند نمی توانند  از کرم های 

موبر استفاده کنند.
5. بیش��تر این کرم ها حت��ی نوع معطرش��ان به دلی��ل ترکیب های 

شیمیایی بوی بدی دارند.
۶. از موبرها نمی توان در ناحیه های حساس مثل دور چشم ها یا حتی 

صورت افرادی که پوست نازکی دارند، استفاده کرد.
نکته هایی درباره موبرها

 ۱. قب��ل از اس��تفاده از موبره��ا، بروش��ور ش��یوه اس��تفاده از آن را 
مطالعه کنید.

۲. از استفاده از موبرها در ناحیه های حساس بدن خودداری کنید.
3. حتما بعد از اس��تفاده از کرم موبر، با آب گرم دوش بگیرید و محل 

موردنظر را خشک کنید.
۴. حتما در زمان مقرر کرم را از روی پوستتان پاک کنید.
5. موبرها را فقط به قسمت های خشک و تمیز بدن بزنید.

 راه های حفظ سالمتی بعد از
 ماه رمضان

تاثیر شیر خر برای رفع مشکالت 
تنفسی

کرم های موبر چه مزایا و معایبی 
دارند؟ 

پیام سالمت

 تغذیه

در این مطل��ب ما اش��تباهات رایج روزان��ه ای را که 
سامت شما را به خطر می اندازد  معرفی کرده ایم:

۱-صورت خود را لمس می کنید.
شما نمی توانید از این کار دست بکشید. با توجه به نظر 
محققان موسسه ملی بهداشت، مردم به طور متوسط 
نزدیک به چهار بار در هر ساعت صورت خود را لمس 
می کنند. چرا این کار یک مشکل محسوب می شود؟ 
با توجه ب��ه گفته های محققان دانش��گاه آریزونا میز 
کار ش��ما در هر اینچ مربع صدها بار بیش��تر باکتری 
از صندلی توالت در س��اختمان اداری دارد، بنابراین 
هنگام استراحت شما دست خود را بر روی یک سطح 
میکروبی قرار می دهید و س��پس آن ها را به پیشانی 
و صورت خود می مالید، این کار احتمال بیمار شدن 
و جوش زدن را افزایش می ده��د، همچنین مالیدن 
صورت یا دست زدن به آن می تواند به سادگی به یک 
بیماری به نام آکنه مکانیکا منجر شود، مالش منافذ 
پوس��ت می تواند باعث مسدود ش��دن آن ها  شود و 

نتیجه آن جوش زدن تا ۲ هفته بعد است.
۲- به صندلی خود می چسبید.

بس��یاری از تحقیقات نش��ان می دهد که نشس��تن 
طوالنی مدت برای سامتی بسیار مضر است. عاوه بر 
افزایش خطر چاقی، بیماری های قلبی، دیابت، سکته 
مغزی و حتی مرگ را در پی دارد. یک مطالعه جدید 
دانشگاه نورث وسترن می گوید: هر یک ساعت اضافی 

نشستن بر روی صندلی در روز، حدود 5۰ درصد خطر 
از کار افتادگی از لحاظ فیزیکی را افزایش می دهد.

از همه بدتر، بس��یاری از مطالعات نشان داده اند که 
نشس��تن طوالنی مدت می تواند تندرس��تی شما را 
حتی اگر روزان��ه ورزش می کنید  ب��ه خطر بیندازد. 
هر 3۰ یا ۶۰ دقیقه یکبار برای چند دقیقه از صندلی 

خود بلند شوید.
3-ش��بکه های اجتماعی را چندین ب��ار در روز چک 

می کنید.
ع��ادت چک ک��ردن م��داوم ش��بکه های اجتماعی 
می تواند رابطه  ش��ما را ب��ه خطر بین��دازد. محققان 
در ش��یلی دریافتند کس��انی که اغلب از شبکه های  
اجتماعی اس��تفاده می کنن��د در ط��ول ۱۲ ماه در 
مقایسه با کس��انی که از آن چشم پوش��ی می کنند 
نزدیک به دو برابر بیش��تر در مورد ترک همسر خود 

خود فکر می کنند.
شبکه های اجتماعی ممکن اس��ت جرقه حسادت را 
برای شریک زندگی شما  بزند و باعث  شود راحت تر از 

همیشه به خیانت فکر کنید.
۴-روی  میز کار خود غذا می خورید.

انگش��تان کثیف و ظرف غ��ذا یا کیس��ه های خالی 
تنقات بر روی میز نش��انه اش��تباهی اس��ت که به 
دنبال غذاخوردن ش��ما هنگام کار ب��ا کامپیوتر رخ 
می دهد. محققان دانش��گاه لیورپ��ول دریافتند که 

مردم در حالی که تمرکز ح��واس ندارند و وعده های 
کامل غذایی یا میان وعده می خورند، کالری بیشتری 
 مصرف می کنن��د که اث��رات آن در روز بعد نیز ادامه 
پیدا می کن��د. هنگام غذا خوردن ام��ور دیگررا ترک 
کنید. حواس پرتی را در س��اعات غذاخوردن کاهش 
 دهید و فق��ط ب��ر روی غذای خ��ود تمرک��ز کنید.

 اگ��ر روی غ��ذا خ��وردن تمرکز داش��ته باش��ید به 
 احتمال زیاد غذای متناس��بی می خورید و پرخوری 

نخواهید کرد.
5-چشمان خود را می مالید.

مالش چش��م باعث ابتا ب��ه بیم��اری کراتوکونوس 
می ش��ود که  ضعیف ش��دن تدریجی و نازک شدن 
 قرنی��ه از عواق��ب آن اس��ت. ای��ن بیماری  س��بب 
از دست دادن بینایی می ش��ود که نمی توان توسط 
 لنز، عین��ک و یا عم��ل لیزی��ک آن را اص��اح کرد.

 اگر شما از لنز اس��تفاده می کنید، مالیدن آن ممکن 
است باعث ش��ود لنز در زیر پلک ش��ما گیر کند اما 
خوشبختانه ساختار آن مانع از به طور کامل رفتن آن 
به پشت چشم شما می ش��ود، اگرچه احتمال این که 
در آن جا گیر کند وجود دارد. اگر شما تجربه خارش 
 و  خش��کی دارید یا نسبت به لنز حس��اس هستید با 

چشم پزشک خود مشورت کنید.
دکتر می تواند در صورت وجود مشکل به شما کمک 

کند.
۶-فضای کاری شما به هم ریخته است.

وضعیت میز ش��ما می تواند س��امت ش��ما را تحت 
تاثیر قرار دهد. در مطالعه ای در دانشگاه مینه سوتا، 
شرکت کنندگان در یک  فضای اداری مرتب و تمیز و 

یک فضای  به  هم  ریخته زمان خود را سپری کردند.
 ده دقیقه بعد، از آن ها با یک س��یب و یک ش��کات 

پذیرایی شد.
۶۷ درصد  از افرادی که در دفتر مرتب بودند س��یب 
را برداشتند، در حالی که ۸۰ درصد از کسانی که در 
فضای کاری آشفته بودند شکات را انتخاب کردند. 
محیط مناسب ش��ما را برای تصمیم گیری خوب که  

برای شما بهتر است تشویق می کند.
۷-ادرار خود را نگه می دارید.

جلس��ه  ی��ا  کنفران��س  ی��ک  پای��ان  از  بع��د 
 بهت��ر اس��ت س��ریع ب��ه دستش��ویی بروی��د. 
گاهی اوق��ات نگ��ه داش��تن ادرار  خوب اس��ت، اما 
نگه داش��تن طوالنی مدت و همیش��گی آن می تواند 
موجب مشکات جدی مانند عفونت مجاری ادراری 
و مثانه شود و حتی می تواند با تضعیف ماهیچه های 

درگیر در کنترل مثانه، به بی اختیاری منجر شود.

اشتباهاتی  که سالمت شما را به خطر می اندازد

Society,Cultural  Newspaper No.1903 |  July 10.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

یک متخصص ارتوپدی ب��ا بیان اینکه پوش��یدن صندل 
به ویژه در افراد دیابتی باعث ایجاد زخم و آلوده ش��دن پا 
می ش��ود، گفت: خیلی از افراد تصور می کنند نپوشیدن 
جوراب در تابستان بهتر است، در صورتی که این کار باعث 

جذب بیشتر میکروب ها در محیط مرطوب پا می شود.
با فرارسیدن فصل تابستان همه ما سعی می کنیم نکاتی 
را در انتخاب نوع پوشش خود به کار گیریم که باعث ایجاد 
حس خنکی بیش��تر می ش��ود. در این بین داشتن کفش 
مناس��ب همچون لباس می تواند ب��رای محافظت از پا ها 

که به عنوان قلب دوم  شناخته ش��ده است حائز اهمیت 
قرار گیرد.

در ای��ن مجال برای کس��ب اطاعات بیش��تر ب��ا یکی از 
کار شناس��ان این حوزه به گفت وگو پرداختیم که از نظر 

شما می گذرد. 
 در ای��ن رابطه علی خدابنده ، متخص��ص ارتوپدی فنی و 
عضو انجمن علمی ارتز و پروت��ز ایران، ضمن بیان این که 
پوشیدن صندل در تابستان توصیه نمی شود، اظهار کرد: 
این نوع کفش ها به دلیل بازبودن به ویژه در افراد دیابتی 

محافظ خوبی برای پا ها به ش��مار نمی آید و موجب ایجاد 
زخم می شود. 

 این متخصص ارتوپدی فنی با اشاره به این که بهترین نوع 
کفش چرم طبیعی اس��ت چرا که به دلیل منافذ موجود 
موجب کاهش تعریق پا شده و از ایجاد آلودگی جلوگیری 
می کند، به بسیج پزشکی گفت: ضروری است به ویژه در 
تابستان پا ها به طور مرتب با آب و صابون شسته شود، به 
خصوص برای افرادی که دیابت دارند، همچنین پوشیدن 
جوراب مناس��ب نخی یا نان��و می تواند به عن��وان عامل 

محافظت کننده مورد توجه قرار گیرد. 
 خدابنده، با بی��ان اینکه بیماری قارچ از موارد ش��ایع در 
پا ها به ش��مار می آید، اف��زود: همچنین وج��ود  میخچه 
 بی��ن انگش��تان در فص��ل تابس��تان بیش��تر به چش��م

می خورد. 
 وی در پایان خاطرنشان کرد: خیلی از افراد تصور می کنند 
نپوشیدن جوراب در تابس��تان بهتر است، در صورتی که 
این کار باعث جذب بیشتر میکروب ها در محیط مرطوب 
پا شده و عاوه بر ایجاد آلودگی سبب به وجود آمدن انواع 

بیماری ها نیز در این عضو از بدن می شود.

 مطالعه جدید محققان نش��ان می دهد مصرف کافئین بعد از
 قرار گیری در معرض سر و صداهای بلند تاثیر منفی بر توانایی 

گوش در بازیابی شنوایی دارد.
امروزه انسان همراه با زندگی در مکان های شهری در معرض 
صداهای بسیار زیادی قرار می گیرد که برخی از آن ها ممکن 
اس��ت برای همیش��ه به ش��نوایی لطمه وارد کرده و موجب 
ناشنوایی دائمی شوند.مطالعه محققان دانشگاه مک گیل کانادا 
نش��ان می دهد کافئین می تواند به روند بازیابی گوش بعد از 

تجربه سروصداهای بلند آسیب برساند.
 دکت��ر »فیصل زاواوی« سرپرس��ت تیم تحقی��ق، در این باره 
می گوی��د: زمانی که گ��وش در معرض صداه��ای بلند نظیر 
سروصداهای موجود در کنسرت یا مترو قرار می گیرد، دچار 
کاهش موقتی شنوایی می شود که به آن تغییر آستانه موقت 
شنوایی گفته می ش��ود.به گفته وی، این اختال معموال بعد 
از ۷۲ س��اعت برطرف می ش��ود، اما در صورت تداوم عایم، 
این آسیب و صدمه به شنوایی می تواند دائمی شود.حال این 
محققان با آزمایش بر روی خوک ها دریافته اند که نوش��یدن 
کافئین پس از قرارگیری در معرض صداهای بسیار بلند خطرات 
زیادی برای شنوایی فرد خواهد داشت، چراکه مصرف کافئین 

می تواند روند بازسازی ساختار شنوایی را در افرادی که شنوایی 
خود را به صورت موقتی از دست داده اند، با اختال مواجه سازد 
و حتی ممکن است فرد قدرت شنوایی خود را به صورت دائمی 
از دس��ت بدهد. محققان توصیه می کنند افراد بعد از رفتن به 
مکان های پرسروصدا نظیر کنسرت، از مصرف نوشیدنی های 

کافئین دار نظیر قهوه خودداری کنند.

تاثیر قهوه بر ابتال به ناشنواییپوشیدن »صندل« برای دیابتی ها ممنوع

۱. بلوبری
بلوبری یکی از س��الم ترین انواع 
توت هاس��ت. خوردن آن نه تنها 
لذت مطلق است، بلکه این میوه 
سرش��ار از آنتی اکس��یدان است 
و س��طح ویتامین C و ویتامین 
K  و نیز م��واد معدن��ی از قبیل 
پتاس��یم در آن باالس��ت. سطح 
باالی گالیک اسید در بلوبری نیز 
به معنی این است که به طور ویژه مفید است و سلول های مغز را از آثار منفی 
اضطراب و استرس حفظ می کند، و به برقراری ارتباط بین عصب ها و بهبود 
عملکردهای شناختی کمک می کند. خوراکی های پیشنهادی: می توان در 
انواع خوراکی شیرین و خوش طعم از بلوبری استفاده کرد، از تارت بلوبری با 
مغز گردو گرفته تا ساالد پاستای 

بلوبری و مرغ
۲. آووکادو

ب��ه خاط��ر چرب��ی موج��ود 
آن  خ��وردن  از  آووکادو   در 
دست نکش��ید. این میوه حاوی 
چربی تکثیرنشده است که واقعا 
برای تان خوب است! میزان زیاد 

ویتامین C، ویتامین K، ویتامین B و هم چنین ف��والت موجود در آن، به 
معنی این اس��ت که آووکادو کمکتان می کند با بهبود جریان اکس��یژن از 
لختگی خون در مغز جلوگی��ری کنید و این گونه مدت زم��ان تمرکزتان را 
افزایش دهید! خوراکی های پیشنهادی: هرچند آووکادو بیشتر ما را به یاد 
گوآکامولی و ساالدهای مختلف می اندازد، اما در واقع موارد مصرف این میوه 

بی نهایت متنوع است! 
گستره  حس چشایی تان را وسیع تر و آووکادوی سرخ شده را امتحان کنید 
یا اگر کمتر به تجربه  چیزهای جدید تمایل دارید، دس��تورالعمل ساندویچ 
تست آووکادو و تخم مرغ سرخ شده می تواند برای آغاز صبح فوق العاده باشد.

۳. ماهی چرب
قزل آال، ماهی خال مخالی، ماه��ی تن، و به ویژه س��المون پرطرفدارترین 

ماهی های چرب موجود هستند.
عجیب نیس��ت  این ماهی ها ک��ه سرش��ار از دی اچ اِی)دوکوزاهگزانوئیک 
اس��ید( و اس��یدهای ام��گا3 هس��تند، ب��ه کس��انی توصیه می ش��ود که 
می خواهن��د حافظه، قدرت مغز و تمرکزش��ان را باال ببرن��د. خوراکی های 
 پیشنهادی: دستورالعمل قزل آال با س��بزیجات تازه و سیر را امتحان کنید.

 اگر بیشتر به ماهی س��المون عاقه دارید، س��االد منداب با سالمون یقینا 
فوق العاده است!

۴. دانه های کتان
ای��ن دانه ه��ا بهتری��ن منب��ع 
اِی ال اِی)آلفا لینولنیک اسید( 

هستند. 
اِی ال اِی یک چربی سالم است 
که برای کورتکس مغ��ز فواید 
ش��گفت آوری دارد و سامت و 
عملکرد آن را در بهترین شرایط 

نگه می دارد.  عملکرد کورتکس مغز این اس��ت که اطاعات حسی )بینایی، 
چش��ایی، المس��ه و غیره(  را پردازش کند، بنابراین توانایی شما در تمرکز 

درست روی اطاعات و درک آن وابسته به این بخش است. 
همچنین، دانه ه��ای کتان ح��اوی زینک هس��تند که یک م��اده  معدنی 

فوق العاده مفید ب��رای تقویت 
حافظ��ه  اس��ت. خوراکی های 
پیش��نهادی: دانه ه��ای کتان 
طعمی نسبتا نامحسوس دارند 
و تقریب��ا می ت��وان آن را به هر 
خوراکی، از جمله خوراک های 
صبحانه ی��ا کیک های کوچک 

میوه  کرنبری افزود.

۱۰ ابرخوراکی برای تقویت فوری حافظه)۱(
آیا تا به حال س�عی کرده اید روی موضوع خیلی سختی تمرکز کنید که 
موجب پریشانی تان شده باش�د؟ ممکن است یک س�ری راهبردهای 
 مختل�ف و بی فای�ده  از قبی�ل غیرفع�ال ک�ردن حس�اب فیس بو ک،
را  از گوش گی�ر  اس�تفاده  ی�ا حت�ی  رایان�ه    خام�وش ک�ردن 
 امتحان کرده باشید.حقیقت این است که هرچند ممکن است بسیاری 
از عواملی که مان�ع تمرکز و عملکرد صحیح حافظه می ش�وند، بیرونی 
باش�ند، اما در واقع به معنی واقعی کلم�ه، بس�یاری از آن ها درونی تر 

از آن هس�تند که بتوانیم تصور کنی�م... !خوراکی های�ی که می خوریم 
مس�تقیما روی خون و اکس�یژنی که به مغز می رس�د، همچنین سطح 
انرژی و س�رعت تحلی�ل رفت�ن آن، تاثی�ر می گ�ذارد. ب�رای همین، 
انتخاب های خوراکی ما نه تنها روی س�طح انرژی مان، بلکه روی مدتی 
ک�ه می توانیم متمرک�ز بمانی�م و نیز روی نح�وه  عملک�رد حافظه مان 
 اثرگذار است.آنچه در زیر می آید خوراکی هایی است که باعث تقویت  

حافظه می شود
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خبر دانستنی ها

معاون صنای��ع دس��تی و هنرهای س��نتی کش��ور گفت: بر 
اساس اعالم شورای جهانی صنایع دس��تی، مشهد و اللجین 
 همدان، به عنوان شهرهای جهانی سنگ های قیمتی و سفال

انتخاب شدند.
بهم��ن نامور مطل��ق، از انتخاب مش��هد و اللجین ب��ه عنوان 
شهرهای جهانی سنگ های قیمتی و سفال خبر داد و افزود: 
در راستای ارس��ال پرونده های این دو شهر به شورای جهانی 
صنایع دس��تی، داوران این ش��ورا اردیبهش��ت ماه امسال از 
ش��هرهای مش��هد و اللجین بازدید و داوری خود را ارائه داده 
و نتایج آن را برای کارشناس��ان عالی ش��ورای جهانی صنایع 

دستی ارسال کردند. 
وی اضافه کرد: پس از بررسی های نهایی و اعالم نظر روسای 
چهار منطقه اروپا، آمریکای التین، آمریکای شمالی و آفریقا، 
طبق نامه ای از س��وی خانم غ��دا هیجاوی، ریی��س منطقه 
آس��یا و اقیانوس��یه و بر اس��اس اعالم رس��می دفت��ر رییس 
 ش��ورای جهانی صنایع دستی، مش��هد به عنوان شهر جهانی

س��نگ های قیمتی و اللجین به عنوان ش��هر جهانی س��فال 
انتخاب شدند.

وی با تاکید بر اهمیت جهانی شدن شهرهای اللجین و مشهد 
در روند توسعه صنایع دس��تی و تاثیرات اقتصادی و فرهنگی 
این رویداد مهم در کش��ور گفت: کس��ب عنوان شهر جهانی 
می تواند در ح��وزه اقتصادی به معرف��ی و فروش محصوالت 
و دست آفریده های ایرانی در س��طح جهانی، تبدیل شدن به 
برند بین المللی، جهانی سازی و رونق کسب و کار هنرمندان و 
صنعتگران منتهی شود. به گفته وی، این امر در زمینه فرهنگی 
نیز می تواند زمینه ساز معرفی زوایای فرهنگی جامعه منتخب، 
استوارتر شدن پایه ملی، فرهنگی و صنایع دستی این شهرها 
در س��طح بین المللی و همچنین رونق و توس��عه گردشگری 

محلی و منطقه ای باشد. 
نام��ور مطلق یادآور ش��د: مراس��م گرامیداش��ت ش��هرهای 
جهانی مشهد و اللجین نیز بر اس��اس هماهنگی های صورت 
 گرفته با اس��تان ه��ا، مردادماه س��ال جاری در این دو ش��هر

برگزار می شود. همچنین معرفی دو شهر مشهد و اللجین در 
سال گذشته با توجه به وجود رقابت تنگاتنگ میان چین، هند 
و ایران در زمینه دارا بودن بیشترین سهم شهرهای جهانی و 
همچنین پس از انتخاب اصفهان و تبریز به عنوان ش��هرهای 
جهانی صنایع دستی و فرش دستبافت از سوی شورای جهانی 
صنایع دستی بود که مشهد و اللجین به ترتیب موفق به کسب 

عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی و سفال شدند.
تاکنون چهار شهر اصفهان، تبریز، مش��هد و اللجین از ایران 
به عنوان ش��هرهای جهانی صنایع دستی انتخاب شده اند که 

امیدواریم این روند ادامه یابد.

یک باستان شناس، با اشاره به اتصال جزیره قشم به سرزمین ایران 
در عصر یخبندان، از کش��ف آثار متعلق به دوران پارینه س��نگی 

میانی در این جزیره خبر داد.
س��ید مرتض��ی رحمت��ی توضی��ح داد: در جری��ان پژوه��ش 
باستان شناسی در محوطه »بام قشم« در خرداد ماه سال جاری 
در نزدیکی روستاهای طبل و س��لخ، تعدادی دست تراش سنگی 

به دست آمد.
او با اشاره به کشف مجموعه ای از دست تراش های سنگی مانند 
تراشه های ساده و انواع سنگ مادر، گفت:بیشتر آنها از قلوه سنگ 
ساخته ش��ده اند و بررسی اولیه سنگ های اس��تفاده شده، نشانه  
کاربرد سنگ های آذرین و آتش زنه در ساخت آنهاست. وی گفت: 
با توجه به شیوه های تراشه برداری، به خصوص شیوه تراشه برداری 
لوالوا، دست تراش های به دست آمده، متعلق به دوره پارینه سنگی 
میانی اس��ت. این باستان ش��ناس بیان کرد: براساس مشاهدات 
 اولیه، از این محوطه بیش��تر به عن��وان یک کارگاه ابزار س��ازی

استفاده می ش��ده که با توجه به وفور قلوه س��نگ های مختلف، 
انسان های اولیه در این محل ابزار س��نگی را تولید و احتماال در 

سکونت گاه های خود در خارج از این محوطه استفاده می کردند.
 رحمت��ی اف��زود: دوره پارین��ه س��نگی میان��ی از ح��دود

دویست هزار سال پیش آغاز شده و در حدود چهل هزار سال پیش 
با پیدایش انس��ان هوش��مند جدید به پایان می رسد. وی گفت: 
تاکنون آثار این دوره بیشتر در زاگرس و اطراف مرکز فالت ایران 
پیدا شده اس��ت؛ اما اطالعات اندکی از سکونت های این دوره در 

جنوب ایران وجود دارد.
به گفته این باستان شناس، تا پیش از کشف محوطه »بام قشم«، 
آثار این دوره به ص��ورت پراکنده در اطراف میناب، دش��ت جم، 

سدیچ و کنارک در سواحل شمالی خلیج فارس یافت شده بود.
او اظه��ار کرد: عالوه ب��ر بررس��ی و جمع آوری دس��ت تراش ها، 
نمونه هایی از رس��وبات و نهش��ته های محوطه، ب��رای مطالعات 

زمین شناسی، رسوب شناسی و ریز ریخت شناسی برداشت شد.
رحمتی افزود: بام قش��م، کهن ترین آثار یافت ش��ده از سکونت 
انس��ان در تمام جزایر خلیج فارس اس��ت و از این لحاظ اهمیت 

فراوانی دارد.
این باستان شناس اظهار کرد: از آنجا که در عصر یخبندان سطح 
دریاه��ای آزاد در دوره هایی، بیش از 100 مت��ر پایین تر از امروز 
بوده و با توجه به عمق بس��یار کم آب در حدفاصل بندر »پهل« 
 و بن��در »الفت« در جزیره قش��م، این جزیره به س��رزمین ایران

متصل بوده اس��ت.  وی گفت: بام قش��م محوطه باز و وس��یعی 
 اس��ت که در ارتفاعاتی به همین نام و در محدوده ژئوپارک قشم
 ق��رار دارد. ای��ن محوط��ه، اولی��ن بار درس��ال 1384 توس��ط

عبدالرضا دشتی زاده شناسایی و در  سال 1390 در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسید.

 به گ��زارش ایمن��ا، آنچ��ه ک��ه در کوی��ر زیبا م��ی روید،
 خیال اس��ت. این تنها درختی اس��ت ک��ه در کویر، خوب

زندگی می کند، می بالد و گل می افش��اند؛ گل های خیال، 
گل هایی همچون قاصدک، آبی و س��بز و کبود و عس��لی، 
هریک به رن��گ آفریدگارش، به رنگ انس��ان خیال پرداز و 
نیز به رنگ آنچه قاصدک به سویش پر می کشد و به رویش 
 می نش��یند. خیال، این تنها پرنده نا مرئی ک��ه آزاد و رها،

همه جا در کویر جوالن دارد، س��ایه پروازش تنها سایه ای 
است که بر کویر می افتد و صدای س��ایش بال هایش، تنها 
سخنی است که سکوت ابدی کویر را نشان می دهد و آن را 

ساکت تر می نماید.
خانه تاریخی پیرنیا از مهم ترین بناهای شهر نائین و الگوی 
مهم معماری و هنری خان��ه های تاریخ��ی منطقه و کویر 

مرکزی ایران محسوب می گردد.
معماری خانه پیرنیا

خانه پیرنیا، از یادگارهای ارزش��مند معماری دوران صفویه 
و نمونه ش��اخصی از مساکن س��نتی نائین اس��ت. این بنا 
که الگوی مه��م معماری و هن��ری خانه ه��ای تاریخی در 
منطقه کویر اس��ت، از اج��زای مختلفی از جمل��ه ورودی، 
داالن های متعدد، هش��تی، غالم گردش، ایوان شاه نشین، 
 اتاق نش��یمن، گودال باغچه، باغ و بخش های مختلف دیگر 
تش��کیل ش��ده اس��ت. معم��اری ای��ن خان��ه  ی��ک 
 معم��اری کوی��ری اس��ت و بص��ورت گ��ودال باغچ��ه

س��اخته ش��ده اس��ت. طرح گودال باغچه، مخصوص خانه 

های کویری اس��ت که عایق ب��ودن در برابر ح��رارت، نفوذ 
نکردن س��رما و گرما و به وی��ژه امکان نشس��تن آب قنات 
 )معم��وال در خانه ه��ای کوی��ری ی��ک رش��ته آب قنات

عبور م��ی کن��د( از ویژگی های این خانه اس��ت. قس��مت 
 ش��مالی این خانه رو ب��ه آفتاب اس��ت که نور ای��ن خانه را

تامین می کند و در زمستان ها بیشتر استفاده می شود. در 
طرفین خانه ، معموال اتاق هایی هست  که در فصول مختلف 
سال کاربرد دارد؛ البته در تابس��تان بیشتر از قسمت پایین 

که همان گودال باغچه است، استفاده می شود.
خانه پیرنیا از مجموعه خانه های متعددی تشکیل می شده 
ک��ه هرکدام کارب��ردی متف��اوت داش��ته اند. از بخش های 
مهم ای��ن بنا، وجود فضای گ��ودال باغچ��ه در مرکز حیاط 
اس��ت ک��ه به عن��وان تابس��تان نش��ین خانه و ب��ه جهت 
دسترس��ی به آب قنات حفر شده اس��ت. ترکیب تزئینات 
 معماری، گچ بری و نقاش��ی ها، زیبایی غیرقاب��ل وصفی را

پدید آورده است. از دیگر تزئینات این بنا می توان به تزئینات 
معماری کاربندی ها، یزدی بندی ها و رسمی بندی ها اشاره 
نمود. در نقاش��ی های موجود در قس��مت های مختلف این 
بنا، نقوش گیاهی، هندس��ی، گل و مرغ، اژده��ا و حیوانات 
مختلف را می توانید مشاهده کنید. گچ بری های خانه پیرنیا 
ش��امل قاب های متعددی بوده و داس��تان های هفت پیکر 
نظامی، شامل داس��تان های خس��رو و ش��یرین، یوسف و 
 زلیخا،  صحنه های شکارگاه، داستان های عاشقانه و خیال را

به نمایش گذاشته است.

 خانه موزه پیرنیا
در ابتدا شخصی به نام »قاضی نورالهدی« در خانه تاریخی 
پیرنیا زندگی می کرده که در دوره قاج��ار به خاندان پیرنیا 
رسیده است. شخصی به نام »میرزا احمد خان پیرنیا«، حاکم 
نائین، در همین خانه زندگی کرده است. مهم ترین ویژگی 
هنری خانه تاریخی پیرنیا، نقاشی های دیواری و گچ بری های 
بسیار زیبای آن در ایوان شاه نش��ین، اتاق تشریفات و اتاق 
مخصوص حاکم اس��ت. خانه پیرنیا توس��ط بعضی از رجال 
خاندان معروف پیرنیا، از اوالد قاضی نور خریداری ش��د و تا 
سال 1349 شمسی در اختیار خاندان پیرنیا بود. این خانه 
در س��ال 1349 توس��ط اداره فرهنگ و هنر، از میرزا احمد 
 خان نایینی، آخرین مالک خانه، خریداری ش��د و در تاریخ

۲9 ش��هریور 13۵۶، با ش��ماره ثبت 99۵ به عن��وان یکی 
از آثار ملی ای��ران به ثبت رس��ید. این اثر ارزش��مند بعد از 
انج��ام مرمت های ضروری بن��ا، در اس��فند 1373 به موزه 

مردم شناسی کویر نائین تغییر کاربری داد.
 اشیاء موزه مردم شناسی نائین

اشیاء موزه پیرنیا شامل وس��ایل کشاورزی، ادوات و وسایل 
نظامی، پوشاک، صنایع دستی، هنرهای سنتی و نشان دهنده 
آداب و رسوم و اعتقادات مردمان بومی منطقه است. فضاهای 
اصیل مساکن سنتی موجود در خانه، بیانگر سکونت مردمی 
اس��ت که از قدیم اهل فضل و هنر بوده اند. بیش از یک هزار 
ش��یء تاریخی و قدیمی در موزه مردم شناس��ی کویر نائین 
نگهداری می شود. گردش��گران در موزه مردم شناسی کویر 
نائین می توانند با فرهنگ مردم کویر، زندگی کویری، وسایل 
کشاورزی، ادوات و وسایل نظامی، پوشاک، صنایع و هنرهای 
سنتی و آداب ورسوم مردم بومی منطقه آشنا شوند. کوزه های 
قدیمی و کتیبه های چوبی از دوره ایلخانی، زیلوی قدیمی 
با قدمت 400 س��ال متعلق به دوره صف��وی و درب چوبی 
دوجداره قدیمی با قدمت بیش از 300 س��ال، ازجمله آثار 
تاریخی مهم این موزه است. اش��یای قدیمی دیگری مانند 
ابریق، پیه سوز، وسایل روش��نایی، کوزه، قهوه جوش مسی، 
سینی برنجی، سماور برنجی، جلد تپانچه و باروت دان چرمی 
متعلق به دوره های قاجار و صفوی و دیگر وسایل قدیمی و 

تاریخی، در این موزه در معرض دید عالقه مندان قرار دارد.
 علی شریعتی نگاشته است که »در کویر، گویی به مرز عالم 
دیگر نزدیکیم و از آن اس��ت که ماوراءالطبیعه را که همواره 
فلسفه از آن س��خن می گوید و مذهب بدان می خواند، در 
کویر به چش��م می توان دید، می توان احساس کرد و از آن 
است که پیامبران همه از اینجا برخاسته اند و به سوی شهرها 
و آبادی ها آمده اند. در کویر، خداوند به وضوح حضور دارد.«
 خانه تاریخی پیرنیا در مقابل مس��جد جام��ع نایین و محله

باب المسجد، در کویری واقع است که تو را می خواند!

مشهد و اللجین، شهرهای جهانی 
سنگ های قیمتی و سفال شدند

کشف آثار دوران پارینه سنگی 
میانی در قشم
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ایرانگردی

کوتاه و خواندنی

تا 30 س��ال پیش در هیاهوی ری��زش آب، صدایی هولناک 
 از ش��کاف یک ک��وه بی��رون می آم��د که هیچ ک��س جرئت

نزدیک ش��دن ب��ه آن را نداش��ت. »غ��ار چ��ال نخجیر« در 
 س��ال 13۶7 به اجب��ار، نقاب از چه��ره برداش��ت؛ اما هنوز
 رازه��ای بی ش��مارش را در دل خ��ود نگ��ه داش��ته و

برمال نکرده است.
حت��ی از بومیان��ی ک��ه ب��رای چی��دن گیاه��ان وحش��ی، 
چن��د روزی ب��ه اجب��ار در ای��ن منطق��ه رف��ت و آم��د 
 می کردن��د، کمت��ر کس��ی پی��دا می ش��د ک��ه ب��ا وج��ود

همراه داشتن حرز و دعا، بتواند بر ترس و لرزش غلبه کرده و 
به آن نزدیک شود.

همین مسئله باعث به وجود آمدن افس��انه ها و داستان هایی 
میان افراد محلی شد و به اندازه ای بر طمطراقش اضافه گردید 
 که اس��م کوه را »هو هو« گذاش��تند؛ حتی ش��کارچیان هم

در قالب افراد به نسبت شجاع و مس��لح، نمی دانستند در دل 
این کوه آرام، زیبای 70 میلیون س��اله ای پنهان ش��ده که با 
انفجار یک پروژه توس��ط س��ازمان آب، مجبور به خودنمایی 

می شود.
»غار چال نخجیر« همان زیبایی اس��ت که هر چند در سال 
13۶7 به اجبار، نقاب از چهره برداش��ت؛ ام��ا هنوز رازهای 

بی شمارش را در دل خود نگه داشته و برمال نکرده است.

 چال نخجیر چیست، غاَرش کجاست؟
چال نخجیر، به معنای گودال ش��کار اس��ت. منطقه ای گود 
که در گذشته، شکارچیان، شکارها را از نقاط مختلف به این 
منطقه رم می دادند و شروع به ش��کار آنها می کردند. این غار 
در جوار پناهگاه حیات وحش جاسب دلیجان در فاصله 110 
کیلومتری گلپایگان، در 8 کیلومتری ش��رق شهر دلیجان و 
فاصله 3 کیلومتری جاده آس��فالته دلیجان � نراق، در دامنه 

کوهی کم ارتفاع و به نسبت تخت واقع شده است.
 ویژگی ها

از ورودی غار تا ۶00 متر بعد از آن، مسیر در قالب جنوب به 
شمال است که پس از این مس��افت، دو انشعاب می شود که 
یکی به شمال شرق و دیگری به شمال غرب می رسد و طول 
هر کدام 1300 متر است. با اینکه 4 کیلومتر از غار شناسایی 
 ش��ده، پیش بینی می ش��ود که این پدیده طبیع��ی تا حدود

10 کیلومتر ژرفا داشته باشد.
 � هی��چ نش��انی از وج��ود جان��وران و گیاه��ان در آن

گزارش نشده است؛ اما به هنگام ورود به غار، با فضایی رویایی 
مواجه می شوید.

� از راه هموار می توانید به راحتی در غار حرکت کنید. درون 
غار رس��وباتی دیده می ش��ود که به صورت الیه  های س��فید 
رنگ، کف کریدورها و داالن ها و دهلیزهای مس��یر اصلی را 

پوشانده و رسوبات »س��فیدبرفی« نامگذاری شده است. کف 
دیواره های غار از اسفنج های بلورین و سنگ های تزئینی زیبا 
تشکیل ش��ده که از این لحاظ، جزو زیباترین غارهای کشور 

به شمار می رود.
 � ای��ن غار از ده ه��ا تاالر کوچ��ک و بزرگ هزار ت��وی مرموز

ساخته شده اس��ت؛ تاالر عروس که انگار به گوشه گوشه آن 

قند ساییده اند و بر زمینش شربت پاش��یده اند و در دیوارش 
آذین ریز و درشت بسیار دارد.

� تاالر آب چکان نیز ه��ر بیننده را یاد ش��کوفه های بهاری و 
نوای خوش ریزش باران بهاری می اندازد. تازه این ۲00 متر 

اولیه غار است.
� زیباترین تاالر غار، »چهل س��تون و س��فره عروس« است و 

دریاچه، برزخ، ب��اغ وحش، جانوران، آیین��ه، چلچراغ و تاالر 
زیبایی ها، از دیگر تاالرهای غار هستند.

� این غار طبیعی با ۵ کیلومتر مس��یر خاک��ی به دلیل وجود 
مناظر بکر، طبیعی و جذابیت های حیرت آور فراوان، از اهمیت 
ویژه ای برای گردش��گران برخوردار است و گنجینه شگفتی 
این غار اسرارآمیز، سنگ های تزئینی با اشکال متنوع هستند؛ 
مانند فیل، گوزن، انس��ان، عقاب، کبوتر، تمس��اح، کرگدن، 
الک پش��ت و تندیس های عظیم الجثه بلورین ایجاد شده که 

بیشترشان از جنس آهک است.
� تهویه طبیعی هوای درون غار در فصول تابستان و زمستان، 
از دیگر عجایب آن است که در تابستان، خنک و در زمستان، 
گرم اس��ت و بازدیدکنن��دگان در این مجموعه، ب��ا کمبود 

اکسیژن روبه رو نمی شوند.
� باغ های مرجانی، داالن ه��ا، دهلیزها، حوضچه های متعدد، 
قندیل های متنوع، بلورهای شیش��ه ای، توده هایی به شکل 
گل کلم، توده های پرده ای ش��کل و ش��اخه نباتی و دریاچه 
فوق العاده زیبای غار در درون مس��یر پر پیچ و خم آن، باعث 

حیرتتان خواهد شد.
و س��رانجام آذین بندی بلورین و اس��فنجی کف غار، سقف و 
دیوارهای آن، موجب ش��ده تا یکی از زیباتری��ن نمونه های 

موجود در دنیا و بی نظیرترین در آسیا باشد.

دانشمندان نش��انه هایی از آدم خواری را در بقایای 
جسد ناندرتال ها در س��رزمین های کنونی بلژیک 

پیدا کردند.
 باستان شناس��ان ب��ا بررس��ی اس��تخوان های

کش��ف ش��ده در غاره��ای ش��مال اروپ��ا، ب��ه 
 نش��انه هایی از آدم خ��واری در گونه های انس��انی

40 تا 4۵ هزار سال پیش برخوردند. این ناندرتال ها 
در غارهای »گویت« بلژیک که 1۵0 س��ال پیش 
کش��ف ش��دند، س��کونت داش��تند. باقی مان��ده 
استخوان هایی یافت ش��ده در این غارها، بین 40 

هزار و ۵00 تا 4۵ هزار و ۵00 سال قدمت دارد.
در این پروژه، 99 اس��تخوان ناندرت��ال که متعلق 
به چهار بزرگس��ال و یک کودک اس��ت، کش��ف 
و بررسی ش��د. روی یک س��وم این اس��تخوان ها، 
و ش��کاف  س��وراخ،  بریدگ��ی،  از   عالیم��ی 

خالی شدن مغز اس��تخوان ها دیده می شود که به 
گفته دانشمندان، نش��ان از آدم خواری ناندرتال ها 

در آن زمان دارد. برخی از عالیم روی استخوان ها، 
نش��ان دهنده این اس��ت که از آن ها به عنوان ابزار 

استفاده می شده است.
باستان شناسان اعالم کردند این استخوان ها شبیه 
باقی مانده های جس��د ناندرتال هایی اس��ت که در 
آلمان، کرواس��ی و اسپانیا پیدا ش��ده است. این به 
معنای کم جمعیت بودن ناندرتال هایی است که در 

اروپا زندگی می کردند.

شهر ماسوله در جنوب غربی اس��تان گیالن، با 
معماری منحصر به فرد خود، از زیباترین مناطق 
ایران است. بافت معماری ماسوله در دوران زندیه 
شکل گرفته است. معماری ماسوله در یک جمله 

توصیف می شود: »حیاط ساختمان باالیی، پشت 
بام ساختمان پایینی است.« این شهر طی شماره 
1090 در فهرس��ت آثار ملی به عن��وان میراث 

فرهنگی و طبیعی به ثبت رسیده است.

مدی��رکل می��راث فرهنگی و گردش��گری اس��تان 
مازندران گفت: کوه دماوند برای ثبت در فهرس��ت 
آثار طبیعی جهان هیچ معارضی ندارد؛ فقط منتظر 
تامین اعتباراتی اس��ت که در س��فر رییس جمهور، 

دستور آن داده شد.
دالور ب��زرگ نی��ا، درب��اره رون��د پیگی��ری پرونده 
 ثبت کوه دماوند در فهرس��ت آثار طبیعی یونس��کو

توضی��ح داد: در س��فر رییس جمه��ور ب��ه اس��تان 
مازندران، توجه وی��ژه ای به تامی��ن اعتبار و کمک 
به ثبت جهانی دماوند ش��د. دماون��د برای مطالعات 
ثبت جهانی و همچنین در بخش ایجاد زیرس��اخت 
برای تبدیل آن به منطقه نمونه گردشگری، منتظر 
محقق ش��دن این اعتب��ارات اس��ت. او اضافه کرد: 
 البته برای تامین بودجه از اعتبارات ملی و اس��تانی

به منظور ایجاد زیرساخت های اولیه از جمله سرویس 
بهداشتی و نمازخانه در اطراف دماوند، پیگیری های 
الزم را انجام می دهیم. وی همچنین یادآور شد: ایجاد 

زیرساخت و امکانات در پای کوه خواهد بود؛ چون ما 
در ارتفاعات دماوند، حق ساخت و ساز نداریم.

بزرگ نیا سپس به س��اخت دو کمپ اقامتی در شهر 
»پلور« اشاره کرد و افزود: برای پیش روی سریع این 
پروژه، با صندوق رفاه نیز هماهنگی هایی ش��ده که 
تس��هیالت بدهد تا این کمپ های اقامت��ی در پای 
کوه دماوند، برای استفاده گردشگران و کوهنوردان، 

سریع تر آماده شوند.

بلندترین کوه ایران، معطل اعتبار دولت استسفر به ماسولهکشف شواهدی دال بر آدم خواری ناندرتال ها

70 میلیون سال شکوه زمین در »چال نخجیر«

خانه های تاریخی استان اصفهان؛

خانهپیرنیادرسکوتابدیکویر،تورامیخواند
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
با اش��اره به وضعیت س��راهای بازار بزرگ اصفهان گفت: بازار 
بزرگ اصفهان با مشارکت تمامی بازاریان این شهر ساماندهی 
 می ش��ود و ب��ا نهایی ش��دن طرح، عملی��ات س��اماندهی آن

 آغاز می شود.
فریدون اللهیاری به بازدید هفته گذشته خود از سراها و بازار 
بزرگ اصفهان اش��اره کرد و اظهار داش��ت: بازدید از تعدادی 
س��راهای این بازار به عمل آمد و قرار شد تا با مشارکت تمامی 
بازاریان، بازار بزرگ اصفهان س��اماندهی شود. با نهایی شدن 
طرح های مطرح شده عملیات ساماندهی 2 قسمت از سراهای 

مصوب این بازار، آغاز می شود.
وی ادامه داد: صاحبان س��راهای بازار بزرگ اصفهان به طرح 
ساماندهی این بازار ورود پیدا کردند و در این زمینه اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طرحی را ارائه داده است 
و پس ازآن نظارت های موردنظر انجام می شود. از سوی دیگر 

مالکان سراهای بازار هزینه این ساماندهی را بر عهده دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
بیان ک��رد: همچنین اداره کل میراث فرهنگی، گردش��گری و 
صنایع دستی اصفهان روی ساماندهی کف و ورودی بازار بزرگ 
اصفهان فعالی��ت خود را آغاز می کند. ازای��ن رو می توان گفت 
این ساماندهی به زودی در بازار بزرگ اصفهان آغاز می شود و 
میراث فرهنگی در زمینه ارائه طرح ه��ای بازار بزرگ آمادگی 

کافی دارد.
وی افزود: درصورتی که این ساماندهی با مشارکت همه جانبه 
مالکان بازار ص��ورت گیرد، در زمان��ی بالغ بر 5 م��اه به پایان 

می رسد.
اللهیاری با اش��اره به تصمیم گیری س��اماندهی ب��ازار بزرگ 
اصفهان اظهار داشت: در قسمت هایی از بازار، مداخالت سبب 
شد تا ناهمخوانی و ناهمسانی هایی بین بافت بخشی از سراها، 
مجموعه ها و بخش تاریخی وجود داشته باشد که در این زمینه 
اداره میراث فرهنگی، مدیریتی به ن��ام مدیریت محور بازار را 

مستقر کرد.
وی بیان کرد: در حال حاضر افراد فنی که در بازار حضور دارند، 
نظارت و سرکشی کرده و در تمامی زمینه ها به بازاریان مشاوره 

الزم می دهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
به هدف س��اماندهی بازار بزرگ اصفهان اشاره کرد و گفت: در 
این زمینه هم بخش تاریخی مرمت و استحکام بخشی می گردد 
و هم بخش��ی که تغییر می یابد ازنظر معماری با بافت تاریخی 

هماهنگ می شود.

مدی��ر منطقه 7 ش��هرداری اصفه��ان گف��ت: در تعطیالت عید 
 فطر نزدی��ک به 15 هزار مس��افر در ب��اغ فدک اس��کان یافتند. 
علی اصغر شاطوری اظهارکرد: باغ فدک به عنوان تنها کمپینگ 
گردش��گري، فرهنگی، تفریحی و ورزشی ش��هر اصفهان آماده 

سرویس دهی به مسافران تابستانی است.
مدی��ر منطقه 7 ش��هرداری اصفه��ان تصریح ک��رد: در این بازه 
زمان��ی 6000 نفر از ش��هروندان اصفهان��ی نی��ز از امکانات این 
مجموع��ه اس��تفاده ک��رده اند. ش��اطوری با اش��اره ب��ه تامین 
ایمن��ی و امنی��ت مس��افران در ب��اغ ف��دک خاطرنش��ان کرد: 
 نیروه��ای آت��ش نش��انی و اورژان��س در ب��اغ ف��دک مس��تقر

 هستند.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: طبق آمار تا پایان 
خرداد ماه س��ال جاري بالغ بر 115 هزار تن آسفالت در معابر 

مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان پخش شد.
 ایرج مظفر اظهارکرد: ایجاد بس��ترهای توسعه ای در شهر نیاز 
به گذراندن پروس��ه های متعدد دارد که یکي از مهم ترین آنها 
منظر شهري است.وی افزود: توجه به سیما و منظر شهری هم 
از جنبه معماری و زیبایی شناس��ی و هم از نظر ارتقای کیفیت 
رسیدگی به اسباب و اثاثیه شهری در فرآیند مدیریت شهری از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.
 معاون عم��ران ش��هری ش��هرداری اصفه��ان تصری��ح کرد: 
وصله هاي نامتناس��ب آس��فالت عالوه بر نازیبا ب��ودن، تردد 
عاب��ران پی��اده و خودروه��ا را ب��ا مش��کل مواجه م��ي کند، 
از ای��ن رو آس��فالت معاب��ر یک��ي از م��وارد مهمي اس��ت که 
تاثی��ري زی��ادي در منظ��ر ش��هري دارد.مظفر خاطرنش��ان 
کرد: با توجه ب��ه اینکه اصفهان نس��بت به س��ایر ش��هرهاي 
کش��ور دس��ت اندازهاي باال و پایی��ن کمتری دارد ام��ا با این 
 وج��ود مدیری��ت ش��هري امس��ال همانن��د گذش��ته ک��ه

 نهضت هاي گوناگونی همچون پارکینگ سازي و پیاده روسازي 
را اجرا مي کرد؛ امسال نیز نهضت آسفالت را آغاز کرده است تا به 
قولي اصفهاني ها را از دست اندازهاي باال و پایین خالصي دهد.

وی اظهارکرد: طبق آمار تا پایان خرداد ماه سال جاري بالغ بر 
115 هزار تن آسفالت در معابر ش��هر پخش شده است که این 
مهم شامل روکش آس��فالت معابر اصلي و فرعي، لکه گیري با 

دستگاه آسفالت تراشي، زیرسازي و آسفالت معابر بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان؛

بازار بزرگ اصفهان با مشارکت 
بازاریان ساماندهی می شود

در تعطیالت عید سعید فطر؛

15 هزار مسافر در باغ فدک 
اسکان یافتند

در 3 ماهه اول سال جاری صورت گرفت؛

پخش 115 هزار تن آسفالت 
در اصفهان

رسول زرگرپور در دیدار اعضای انجمن ملی حمایت از زاینده رود 
اظهارداشت: عالقه تشکل های سیاسی، NGOها و تشکل های 
کشاورزی به رودخانه زاینده رود فضای خوبی را ایجاد کرده و الزم 
است در این زمینه هماهنگی هایی صورت گیرد و مدیریت استان 
از حضور این تشکل ها برای حل مشکل زاینده رود استقبال می کند.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه خشکس��الی امس��ال در 40 س��ال 
گذش��ته بی س��ابقه ب��وده و اصفه��ان جزو 4 اس��تان خش��ک 
کش��ور از نظ��ر می��زان ب��ارش ق��رار گرفته اس��ت، بی��ان کرد: 
میزان ب��ارش در ش��رق اس��تان 80 درص��د، در ش��هر اصفهان 
 50 درص��د و در سرش��اخه های رودخان��ه زاین��ده رود

 25 درصد کاهش داشته است.
اس��تاندار اصفه��ان تصری��ح ک��رد: بع��د از 2 س��ال از مصوب��ه 
ش��ورای عال��ی آب و اب��الغ ط��رح 9 م��اده ای احی��ای حوضه 
آبری��ز زاین��ده رود ب��ا پیگیری ه��ای مدیری��ت اس��تان 
 جلس��ه ارزیاب��ی عملک��رد دس��تگاه هایی ک��ه در ط��رح 
9 ماده ای، وظیفه ای به آنها محول شده بود به ریاست معاون اول 

رییس جمهور برگزار شد.
وی افزود: نتیجه جلس��ه مطلوب بود و معاون اول رییس جمهور 
مصوب کردن��د که از نظ��ر دولت ط��رح 9 ماده ای مه��م ترین و 
اصلی ترین طرح برای احیای حوضه آبریز زاینده رود است و باید با 

اولویت پیگیری شود. زرگرپور با اشاره به اینکه یکی از طرح های 
اولویت دار و مهم دولت طرح 9 ماده ای است، گفت: در این جلسه 
اعالم شد که وزیر نیرو در راستای اجرایی کردن این طرح اختیار 
کامل را دارد و باید درباره طرح های آبی که دارای مجوز نیس��ت، 

تصمیم قطعی را اعالم کند.
وی خاطرنشان کرد: از دیدگاه مدیریت استان، مدیریت یکپارچه 
زاینده  رود مصوب شده است و مدیریت آن نیز مشخص شده، ولی 
انتظار ما به صورت صد در صد محقق نشده است و ما اعالم کرده ایم 
برای استقرار کامل مدیریت یکپارچه در منطقه مکان مورد نظر و 

نیروهای اجرایی را تامین می کنیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه با تالش های صورت گرفته در 2 سال 
گذشته، سطح پیگیری مسائل زاینده رود را در سطح وزیر افزایش 
داده ایم، اظهار داشت: با توجه به افزایش اختیارات وزیر نیرو، انتظار 
 می رود که ایشان تالش بیشتری را در راستای اجرای کامل طرح 

9 ماده احیای حوضه آبریز زاینده رود داشته باشند.
وی افزود: در ارتب��اط با تخصیص ها و س��همیه ها اقدامات خوبی 
صورت گرفته اس��ت و در رودخانه زاینده رود بی��ش از 90 درصد 
منابع و مصارف مشخص شده و تکلیف تخصیص آب صنعت، شرب 
و کشاورزی نیز احصا و مشخص شده و تا آخر شهریورماه امسال 

تخصیص تک تک روستاها نیز تعیین می شود.
زرگرپور بیان کرد: عدم اجرایی شدن الگوی کشت در حوضه آبریز 
زاینده رود و کندی عملیات اجرایی طرح سد و سامانه بهشت آباد 
از مشکالت طرح 9 ماده ای است. وی تصریح کرد: طرح 9 ماده ای 
توسط مدیریت اس��تان اصفهان تهیه و تدوین ش��ده و به صورت 
لحظه به لحظه آن را پیگیری می کنیم تا مش��کالت آن برطرف 
 ش��ود و با برنامه ریزی صورت گرفته در ص��ورت هماهنگی همه

 دس��تگاه های ذی ربط، این طرح در 2 س��ال آینده به طور کامل 
اجرایی می شود. 
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معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان خبر داد؛

دستگیری کالهبردار تلگرامي
 در اصفهان

در عملی��ات ماموران پلیس فتا اس��تان اصفهان 
کالهبردار تلگرامی با 100 میلیون ریال سرقت 

شناسایي و دستگیر شد.
مع��اون اجتماع��ي فرماندهي انتظامي اس��تان 
اصفهان گفت: در پي مراجعه یکي از شهروندان 
به پلیس فتا اس��تان اصفهان و اعالم ش��کایتي 
 مبني بر اینکه فردي با فری��ب او در تلگرام مبلغ

 100 میلی��ون ری��ال از وي کالهب��رداري 
نموده،بررسي موضوع در دس��تور کار پلیس فتا 

قرار گرفت.
س��رهنگ جهانگیر کریمی افزود: ب��ا اظهارات 
ش��اکي بالفاصله پرونده تش��کیل و کارشناسان 
پلی��س فتا ب��ا جم��ع آوري م��دارک و اقدامات 
تخصصي و جست وجو در فضاي مجازي سرانجام 
توانستند هویت فرد شیاد که یک زن جوان بود را 
شناسایي کنند.وی ادامه داد: با شناسایي متهم 
ماموران با هماهنگي مقام قضایي وي را در یک 
عملی��ات غافلگیرانه دس��تگیر کردند که پس از 
مواجهه ب��ا مدارک و مس��تندات پلیس به انجام 
کالهبرداري از این شهروند در شبکه اجتماعي 

تلگرام اعتراف کرد .
س��رهنگ کریمي با هشدار به ش��هروندان براي 

حفظ هوش��یاري بیش��تر در انج��ام معامالت و 
خریدهاي کالن گفت: به کساني که قصد خرید 
از فضاي مج��ازي را دارند توصیه م��ي کنیم به 
هیچ عنوان سراغ ش��بکه هاي اجتماعي مجازي 
نروند، از سایت هاي قابل اطمینان و داراي نماد 
الکترونیک خرید اس��تفاده کنند و تا زماني که 
جنس درخواس��تي را مش��اهده نکرده اند پولي 
بابت آن پرداخت نکنند.این مقام انتظامي تاکید 
کرد : شهروندان مي بایست هنگام ورود به درگاه 
بانکي از اصلي بودن سایت اطمینان حاصل کنند 

تا گرفتار سایت هاي جعلي و فیشینگ نشوند.

استاندار اصفهان:

خشکسالی امسال در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است
کاهش 5۰ درصدی بارش ها در اصفهان

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان از مردم 
درخواست کرد که در مصرف آب صرفه جویی کنند تا مشکل 

قطعی آب در استان اصفهان نداشته باشیم.
مهدی شمس بگی در جلسه بررسی مشکالت آب و فاضالب 
شهرستان دهاقان با اشاره به عملکرد چندماهه اخیر این اداره  
اظهار کرد: سال  گذشته و امسال سخت ترین شرایط برای آب 
شهرستان  است که در تاریخ 7 الی 13 خرداد وضعیت بحرانی 

و باعث قطع آب در برخی نقاط شهر شد.
مدیر اداره آب و فاضالب شهرس��تان دهاقان با اشاره به لزوم 
تالش بیشتر در زمینه انتقال آب، بیان داشت: آبفا به نوبه خود 
در سال های اخیر با اصالح خط شبکه آب توانسته مصرف آب 

را کاهش دهد.
در ادامه علی اصغر قاس��میان فرماندار شهرس��تان دهاقان با 
آرزوی قبولی طاعات و عب��ادات در ماه مبارک رمضان گفت: 
تأمین آب سالم شهرستان یکی از دغدغه های مهم مردم در 

چندین ساله اخیر بوده است.
وی افزود: با نگاهی ویژه به شهرستان توانسته ایم انتقال آب 
را به مراحل مقدماتی برسانیم و با توجه به تامین سرمایه گذار 

بتوانیم مابقی طرح را پیش ببریم.
در ادامه س��میه محم��ودی نماینده شهرس��تان دهاقان در 

مجلس شورای اس��المی گفت: یکی از بحران های اصلی در 
کشور، بحران آب اس��ت که اس��تان اصفهان نیز درگیر این 

بحران می باشد.
وی افزود: خوش��بختانه در شهرستان، مشکل آب در صنعت 
نداریم ولی در آب ش��رب مهم ترین بحث اس��ت که باعث به 

وجود آمدن مشکالت بعدی می شود.
نماینده مردم دهاقان و ش��هرضا در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: با توجه به جلس��ه اخیر که با مجمع نمایندگان 
اس��تان داش��تیم تمامی نماین��دگان نیز از این مش��کل یاد 
می کنند که در حال بررس��ی آن هس��تیم و در همین راستا 

جلساتی نیز با وزارت خانه داشته ایم.
حجت االس��الم اصغر رضوانی امام جمعه دهاقان نیز در این 
نشست اظهار کرد: نیاز شهرستان به آب امر مهمی است که 
باید نگاه��ی ویژه و همتی متقابل داش��ته باش��یم تا بتوانیم 
 مش��کل آب و فاضالب که خواس��ته دیرینه م��ردم دهاقان 

بوده به ثمر بنشیند.
رضوانی افزود: باید از س��رمایه گذاران در این زمینه حمایت 

شود تا سرمایه گذار در این قضیه وارد شود.
در بخش دیگر این نشست هاش��م امینی مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان بیان داش��ت: آب و فاضالب 

مهم ترین دغدغه شهرس��تان دهاقان از زمان فرماندار اسبق 
 تاکنون بوده و طرح های آن انجام و به سازمان مدیریت معرفی 

شده است.
وی افزود: پیش بینی ما برای انتق��ال آب 30 میلیارد تومان 
اس��ت که با توجه به بودجه های دولتی نمی ش��ود این پروژه 
عظیم را به ثمر برسانیم و از سال 91 تاکنون 688 میلیون از 

طرف دولت کمک شده است.
امینی ادام��ه داد: در نگاه بلندمدت، مس��ئله انتقال خط آب 
مطرح اس��ت که مناقصه های آن در تاریخ 7 اردیبهش��ت در 
روزنامه های استان چاپ شده و جلس��اتی با سرمایه گذاران 
انج��ام گرفت��ه و در مرحل��ه بررس��ی اس��ت ک��ه بتوانیم با 
سرمایه گذار مشکل آب ش��رب شهرس��تان را در بلندمدت 

حل کنیم.
وی در خصوص فاضالب شهرس��تان دهقان نیز بیان داشت: 
تنها راه چاره برای این مسئله، س��رمایه گذار است و با توجه 
به ناتمامی پروژه ها در کش��ور و کمبود بودج��ه تنها راه آن 

سرمایه گذاری و حمایت از آن است.
امینی در پایان از مردم خواس��ت در مصرف آب صرفه جویی 
کنند تا فصل گرما اتمام یابد و مش��کل قطعی آب در استان 

اصفهان نداشته باشیم.

از طرف کانون هالل احمر دانشجویی دانشگاه اصفهان؛

5۰ میلیون تومان به
بیماران سرطانی کمک شد 

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: بیش از 50 میلیون تومان از س��وی کانون 
هالل احم��ر دانش��جویی دانش��گاه اصفهان به 

بیماران سرطانی کمک شد.
 محس��ن مومنی اظهار داش��ت: اعض��ای کانون

 هالل احم��ر دانش��جویی دانش��گاه اصفهان با 
برپایی بازارچه خیریه ای به نفع کودکان بیماران 
صعب العالج،  55 میلیون توم��ان جمع آوری و 
به بیمارستان سید الش��هدا برای درمان بیماران 

سرطانی کمک کردند.
وی بیان داشت: با اعالم نیاز مسئوالن بیمارستان 
سیدالش��هدای اصفهان، با این مبلغ جمع آوری 
شده برخی تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاه 
 مونیتورین��گ عالی��م حیاتی، تس��ت مورفین

 و ... خری��داری و بخش��ی دیگر هم ب��ه عنوان 
 کمک هزین��ه درمان بیم��اران س��خت درمان

اهدا شد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
تصریح کرد: کمک دانش��جویان عضو این کانون 
به بیماران نیازمند از طری��ق برپایی دو بازارچه 
خیریه در سال گذشته و امس��ال صورت گرفته 

است.

وی اعالم کرد:  از آنجایی که بیماران س��رطانی 
 و خاص، ه��م درد بیماری را بای��د تحمل کنند

 و ه��م هزینه های س��نگین درم��ان را پرداخت 
کنند و ب��ه همین س��بب تحت فش��ار مضاعف 
 قرار دارند در چنین ش��رایطی دانشجویان فهیم 
و نوع دوست کانون دانشجویی دانشگاه اصفهان 
با درک این مهم دس��ت به اقدامی ک��م نظیر و 

زیبا زدند.
مومنی گفت: امیدواریم این حرکت بزرگ، شروع 
خوبی برای فعالی��ت های بزرگ ت��ر و خدمات 

اثرگذارتر در جامعه باشد.

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه استان مطرح کرد:

 شناسایی 5۰ آرایشگاه زیرزمینی مردانه 
هر هفته در اصفهان

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان گفت: 
هر هفت��ه 50 آرایش��گاه زیر زمین��ی مردانه در 

اصفهان شناسایی می شود.
اصغر شجره طوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
یک هزار و 245 آرایشگاه دارای پروانه فعالیت در 
اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: 200 آرایشگاه 

نیز در صف دریافت مجوز هستند.
وی رش��د قارچ گونه آرایش��گاه های غیر مجاز را 
چالش صنف آرایش��گران مردانه اصفهان عنوان 
کرد و ابراز داش��ت: باید توجه داش��ته باش��یم 
که ماهانه 300 آرایش��گاه غیر مجاز شناس��ایی 

می شود.
رییس اتحادیه آرایش��گران مردان��ه اصفهان در 
 ادام��ه با بیان اینکه س��اماندهی آرایش��گاه های 
غیر مج��از در دس��تور کار اس��ت، اضاف��ه کرد: 
 باید توجه داش��ته باش��یم ک��ه بس��یاری از این 
آرایشگاه ها هر سال جابه جا شده و بعضا امکان 

ساماندهی آنها وجود ندارد.
وی همچنی��ن از کمب��ود نی��روی بازرس��ی در 
شهرس��تان اصفهان خبر داد و افزود: باید توجه 
داشته باش��یم که در حال حاضر تنها دو نیروی 
اصلی و 40 نی��روی فرعی نظارت و بازرس��ی از 

آرایشگاه های اصفهان را عهده دار هستند.
ش��جره طوبی از س��هم کم پلمپ مراکز متخلف 
در صنف آرایش��گاه های مردانه نی��ز خبر داد و 
ابراز داش��ت: هر م��اه ما حق پلم��پ 10 مرکز و 
س��االنه حق پلمپ 120 مرکز را داریم که تاثیر 
بس��زایی ندارد. وی همچنین از فعالیت بی رویه 
آرایش��گاه های زیر زمینی در اصفهان خبر داد و 
گفت: در این آرایشگاه ها تخلف صورت می پذیرد 
و به دلیل کمبود بازوی نظارتی و همچنین عدم 
ش��کایات مردمی تاکنون نتوانس��ته ایم برخورد 

قاطعی با این مراکز داشته باشیم.

رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش 
اصفهان با اش��اره به برگزاری جشنواره کش��وری »نوجوان سالم« 
در اصفهان گفت: 100 ه��زار نفر از والدین دانش آموزان سراس��ر 
استان اصفهان در برابر آسیب های اجتماعی در قالب 400 جلسه، 

آموزش دیده اند.
سعید باقری ، با اشاره به تش��کیل کمیته پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و س��وء مصرف مواد مخدر در اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: این کمیته 2 ماه یک بار تش��کیل 
جلسه می دهد و برنامه های متعددی را در سراسر استان اصفهان 

اجرا کرده است.
وی افزود: 850 نمایشگاه سیار در واحدهای آموزشی سراسر استان 
در مدارس مقطع متوسطه برپا ش��ده و 23 سری پوستر با رویکرد 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواد مخدر برای دانش آموزان، 

همکاران و والدین به نمایش درآمده است.
رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش 
استان اصفهان بیان کرد: بیش از 400 جلس��ه آموزشی با حضور 
100 هزار نفر از والدی��ن دانش آموزان برگزار ش��ده و هر کدام از 
والدین در 3 کارگاه مهارت های زندگی، مهارت های فرزندپروری و 

پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی شرکت کرده اند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره »نوجوان سالم« در سطح استان 
 اصفهان گفت: این جش��نواره ویژه مقاطع ابتدایی و متوس��طه در 
15 رشته و گرایش شامل نقاش��ی، روزنامه دیواری، مقاله، عکس، 
فیلم، ایده پردازی و غیره در فروردین ماه برگزار شد و حدود 6 هزار 
اثر از دانش آموزان و همکاران فرهنگی به دبیرخانه جشنواره رسید 

که از 154 نفر به عنوان برگزیده تقدیر شد.
باقری با بیان اینکه این جشنواره شامل طرح های خالقانه و ابتکاری 
دانش آموزان و فرهنگیان است، گفت: استان اصفهان در شهریورماه 
امسال میزبان این جشنواره در س��طح کشوری است که آثار همه 
استان ها به دبیرخانه کشوری رسیده است و تا 30 تیرماه داوری آثار 

انجام و نتایج آن در نیمه دوم به استان ها اعالم می شود.

رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش خبر داد:

برگزاری جشنواره کشوری »نوجوان سالم« در اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان تاکید کرد:

 لزوم صرفه جویی مردم در مصرف آب
 برای جلوگیری از قطعی در فصل گرما
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با ترانسفر های داغ فوتبال ایران 
آشنا  شوید

همیشه فصل نقل و انتقاالت فوتبال با حاشیه های مختلفی همراه 
بوده و افرادی عن��وان چهره های جنجالی گرفته اند، کس��انی که 

تابستان امسال را هم داغ داغ کردند. 
با هم نگاهی به چهره های جنجالی نق��ل و انتقاالت تا اینجای کار 

می اندازیم:
-  کمتر بازیکنی در فوتبال داشته ایم که با تیم رقیب مذاکره کند 
اما به تیم دش��من برود.کاوه رضایی با پرس��پولیس شروع کرد اما 
در نهایت باپیراهن آب��ی عکس انداخت... در ای��ن میان خبرهایی 
هم مطرح ش��د که از قطر،اتریش و دانمارک پیش��نهاد دارد اما در 
نهایت پیراهن آبی پوش��ید و جنجالی ترین انتقال فصل را به خود 

اختصاص داد.
- نوع انتقالش به ترکیه بسیار جنجالی شد و او را یک شبه از بازیکن 
محبوب به منفور تبدیل کرد. طارمی یک جای کار اشتباه کرد وقتی 
گفت می روم همه قبول کردند اما وقتی حرف از بازگشت زد و نیامد 

کار را به انتقال جنجالی کشید .
   - رامین رضاییان  نفر سوم است. بازیکنی که با پرسپولیس قرارداد 
داشت به آن پشت کرد و قرارداد را یک طرفه فسخ  و به ترکیه رفت. 

او باعث جدایی طارمی نیز هست . 
-  سجاد ش��هباز زاده به ناگهان اس��تقالل را ترک کرد و به ترکیه 
رفت ... کار او هم مثل رضاییان اس��ت اما س��ر و ص��دا نکرد چون 
 تماشاگر استقالل حواسش به خریدهای جدید است و زمان برای 

شهباز زاده ندارد.
- حس��ین کنعانی زاده بازیکنی که همه او را بازیکن پرس��پولیس 
می دانستند به ناگهان سر از اس��تقالل در آورد. انتقال او یک گاف 
مدیریتی کامل بود که اگر در یک ساختار حرفه ای بود بسیاری از 
کار برکنار می شدند.یک نفر در باشگاه پرس��پولیس در طول این 
مدت نمی دانس��ت که این بازیکن ملی پوش قراردادش تمام شده 
اس��ت. چه کاری مهم تر از این؟! همین س��هل انگاری باعث شد تا 

انتقالی بزرگ رقم بخورد.
- انتق��ال محمد ابراهیمی به تراکتورس��ازی جنجالی نش��د چون 
گسترش فوالد مقابل رفتارهای تراکتورسازی سکوت می کند.بین 
مدیر دو باشگاه  قرار شد تراکتورسازی به ابراهیمی پیشنهاد ندهد 
اما این کار را انج��ام داد و او را جذب کرد.مالک به ش��دت ناراحت 
شدو جنجال های زیادی پشت پرده رخ داد که گسترشی ها علنی 

نکردند. همین قدر بدانید این انتقال بسیار جنجالی بود.
-  رک و بی پرده ...برانکو او را نمی خواس��ت اما باشگاه او را گرفت 
و برانکو را دربراب��ر عمل انجام ش��ده قرار داد. اص��رار بیش از حد 

تماشاگران سیدجالل را به پرسپولیس آورد.
- اولین شوک بازار را خسوس به تابستان داغ داد...آن قدر این انتقال 
شوک آور بود که چند روزی کس��ی باور نمی کرد. کمالوند طوری 

خسوس را از دست ویسی درآورد که او هنوز هم در شوک است!

درحاشیه

کمتر از یک ماه دیگر 
والیبال ایران طعم حض��ور در المپیک را 

خواهد چشید و بسیاری معتقدند این طالیی ترین 
نسل والیبالیست های ایرانی محسوب می شود.

هفته گذش��ته تیم ملی والیبال ایران آخرین دیدار 
خود در لیگ جهانی را با برد 3 بر 2 مقابل آرژانتین 
پشت سر گذاشت تا از امروز بعد از 6 روز استراحت 
تمرینات خود را برای آمادگی در المپیک آغاز کند. 
ب��ازی های ای��ران در لیگ جهانی چن��دان به دل 
تماشاگران ننشست اما پایان خوشی داشت چرا که 
با 2 ب��رد از 3 بازی در تهران پایان پذیرفت. اگرچه 
والیبال ایران درگذشته نیز بازی های بسیار زیباتری 

از خود بر جای گذاشته است.
از لیگ جهانی راضی باشیم؟

ای��ران در پایان لیگ جهانی با 4 برد و 5 شکس��ت 
 )برزیل و صربستان 2 بار، آمریکا یک بار( در رده هفتم 
قرار گرفت تا بعد از برزیل، آمریکا، روس��یه، ایتالیا، 
صربستان و فرانسه موفق به حضور در فینال نشود. 
 ای��ران در ب��ازی مقابل تیم هایی که هم س��طح یا 
 پایین تر از خود بود موفق شد به پیروزی برسد و اما نمایش 
البت��ه  س��ال ه��ای گذش��ته خ��ود را نداش��ت. 
حض��ور در مس��ابقات انتخاب��ی المپیک، کس��ب 
س��همیه حض��ور در ری��و، س��فرهای طوالن��ی به 
دالیل��ی  بازیکن��ان  خس��تگی  و  بلگ��راد  و  ری��و 
 ب��ود ک��ه در نمای��ش بازیکن��ان تاثیر داش��ت اما

 نمی توان ایران را در این مسابقات  قضاوت کرد و آن 
را شکست خورده یا موفق دانست. نتیجه ای معمولی، 
 مطابق با ش��رایط تیم ها و ای��ران در همان رده ای

 قرار گرفت که در رنکینگ فدراس��یون جهانی قرار 

دارد. البته قرعه مناسبی هم برای ایران رقم نخورد 
چرا که تیمی مثل فرانسه 4 برد خود  را مقابل تیم 
های درجه دویی مانند بلژیک و استرالیا کسب کرد 

در حالی که ایران با آنها بازی نداشت.
آزمون و خطاهای لوزانو

لوزان��و پ��س از حض��ور در ای��ران ح��اال دومین 
تورنمن��ت خ��ود را ه��م پش��ت س��ر گذاش��ت 
و مث��ل ب��ازی ه��ای انتخاب��ی المپی��ک جای��ی 
اتف��اق  مس��بب  او  نگذاش��ت.  انتق��اد   ب��رای 
ویژه ای در والیبال ایران نبوده اما سطح تیم را در 
همان حدی که باید باشد نگه داشته است و همه 
 مثل والسکو منتظر حرکت شگفت انگیزی هستند. 
او فع��ال ش��رایط معمول��ی را ط��ی م��ی کن��د و 
دراولی��ن ق��دم ای��ران را ب��ه هم��ان انتظارات��ی 
انتخاب��ی  در  او  رس��اند.  رف��ت  م��ی  او  از  ک��ه 
 المپی��ک جای��ی ب��رای ریس��ک نداش��ت ام��ا تا 
می توانست در لیگ جهانی جا به جایی ایجاد کرد. 
نبود غفور و قائمی دست او را برای جا به جایی بست 
 اما باز هم روش او با مربیان بزرگ دنیا متفاوت بود. 
ج��ا به جایی های ایران با تی��م هایی مثل برزیل، 
صربستان، فرانسه، آمریکا و لهستان بسیار متفاوت 
 بود چرا که ترکیب اصلی در زمین حضور داشت و 
 مه��ره ها در جریان بازی جا به جا می ش��دند اما 
قدرت ه��ای والیبال جه��ان حداقل 3 ی��ا 4 تغییر 
عمده در اول هر دیدار داش��تند و هر ترکیب با خود 
سیستم مجزایی را همراه داشت که به نظر نمی رسد 
ایران هم از این روش پیروی کند. با این حال لوزانو 

وظیفه ای را که به 
او محول ش��ده بود تا امروز به خوبی 

انجام داده است و همه منتظر اتفاق ویژه هستند.
 این طالیی ترین نسل والیبال ایران است

امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران که 
حاال دهمین سال حضورش در این پست را پشت سر 
 می گذارد و نزدیک به 3 نسل والیبال را دیده است  
می گوید:» در مدت این سال ها به نظرم تیم فعلی 
 طالیی ترین نس��ل والیبال ایران اس��ت که در تمام 
پس��ت ها بازیکنان کاملی دارد. من با 3 نس��ل تیم 
 مل��ی کار ک��رده ام و خیلی به این تی��م امیدوارم.

  با امید به المپیک می رویم و برای خودمان شانس قائلیم. 
 نمی خواهم بگویم حتما می رویم و س��کو کس��ب 
می کنیم اما نا امید هم نیس��تیم چرا که ایران حاال 
تیمی است که هر نتیجه ای را می تواند بگیرد و بارها 
 نمایش بچه ها مردم را انگشت به دهان کرده است.
  بچ��ه ها ب��رای المپی��ک رویاهای بس��یار بزرگی

در سر دارند«.
 و حاال المپیک...

لوزان��و از امروز تمرینات تیم ملی را برای حضور در 
ری��و آغاز می کند. این المپیک قرار اس��ت اتفاقات 
متفاوتی را در خود ببیند و به قول رییس فدراسیون 
والیبال، »والیبال نگین انگشتر کاروان ایران خواهد 
ش��د«. ایران در جام جهان��ی نتیجه خوبی نگرفت، 
هدف المپیک اس��ت و  جا ب��ه جایی در کادر فنی، 
هدف المپیک است. لیگ جهانی چندان درخشانی 
را پشت سر نگذاش��تیم و حاال این همان المپیکی 
است که هدف تمام والیبال و والیبالی ها بوده است 

و باید به آن امیدوار بود.
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کمیت��ه فن��ی فدراس��یون دوچرخه س��واری با معرف��ی چه��ار رکابزن به 
 عنوان نفرات اعزام��ی به المپیک ریو برگزار ش��د. کمیته فنی فدراس��یون 
دوچرخه سواری دیروز با حضور خس��روقمری رییس فدراسیون، منوچهر 
روشن پور، اصغر خالقی، مهرداد صفرزاده، مصطفی چایچی به منظور بررسی 

عملکرد رکابزنان المپیکی تشکیل جلسه داد. 
براین اساس در این نشست دو ساعته اعضای کمیته فنی به بررسی آخرین 
وضعیت 6 رکابزن حاضر در اردوی س��رعین ، تست های پزشکی و عملکرد 
فنی دوچرخه سواران در رقابت های اخیر پرداختند.  در پایان این جلسه چهار 
رکابزن برای حضور در دو بخش جاده و تایم تریل بازی های المپیک ریو معرفی شدند. مهدی سهرابی، قادر میزبانی، 
آروین معظمی گودرزی و میرصمد پور س��یدی رکابزنان منتخب فدراس��یون برای حضور در المپیک 2۰۱6 برزیل 
خواهند بود.  از بین این چهار نفر یک نفر به عنوان ذخیره اعالم شده است. رکابزنان منتخب پایان هفته جاری همراه با 
تیم های باشگاهی پیشگامان کویر یزد و شهرداری تبریز در تور چین هایلگ شرکت کرده و سپس راهی ریو می شوند. 

هفته گذشته صحبت هایی بین عبدا... ویسی با محرم نویدکیا صورت گرفت 
تا کاپیتان زردپوشان فصل آینده هم پیراهن سپاهان را به تن کند. عالوه بر 
ویسی افراد دیگری چون محمد سلطان حسینی هم با این بازیکن صحبت 
کردند و قرار شد کاپیتان س��پاهانی ها فکر کند و برای حضور دوباره در این 

تیم تصمیم بگیرد. 
نویدکیا در صحبتی که با عضو هیئت مدیره باشگاه داشته است برای بازگشت 
به سپاهان رضایت داده  و اکنون شرایط حضور این بازیکن در تمرینات در 
حال فراهم شدن است تا از دو سه روز دیگر کاپیتان زردپوشان اصفهانی به 

تمرینات تیمش اضافه شود. 

 علیرضا جهانبخ��ش مهاجم ملی پ��وش ایرانی بعد از درخشش��ی که در
 نیم فصل دوم لیگ برتر هلند داش��ت حاال به یکی از محبوب ترین چهره 
های این تیم در نزد طرفداران هلندی تبدیل شده است. باشگاه هم از این 
محبوبیت استفاده کرده و قصد دارد از این بازیکن به عنوان مدل اسپانسر 

باشگاه استفاده کند.
 س��ایت باش��گاه آلکمار هم تصاویر جهانبخ��ش با لباس ه��ای تمرین و 
لباس های رسمی تیم را با قیمت فروش این لباس ها روی خروجی سایت 
خود قرار داده اس��ت. آیا جهانبخ��ش می تواند رکورد ف��روش لباس های 

باشگاه را بشکند؟

احسان حاج صفی که بعد از جدایی از باشگاه آلمانی در تیررس دو تیم استقالل 
و سپاهان قرار گرفته بود، حاال تنها یک گام با ادامه حضور در فوتبال اروپا فاصله 
دارد چرا که  خبر می رسد این بازیکن در آستانه توافق با یک باشگاه یونانی قرار 
دارد. بنابه اعالم نزدیکان حاج صفی این بازیکن با تالش های مدیربرنامه اش به 
احتمال فراوان تا چن��د روز آینده به عنوان هم تیمی جدی��د کریم انصاری فرد 

پیراهن پانیونیوس در لیگ یونان را برتن خواهد کرد. 
در صورت رسمی شدن این اتفاق دو باشگاه استقالل و سپاهان با شوک بزرگی 
روبه رو خواهند شد چون امیدوار بودند با جذب حاج صفی تیم های خود را برای 

لیگ شانزدهم تجهیز و تقویت کنند. 

یک گروه تروریستی مسلح موجب شدند نگرانی و دردسرهای جدیدی برای 
مسئوالن برگزاری المپیک ریودوژانیرو ایجاد شود.

در ماه های اخیر یکی از نگرانی های اصلی برای برگزاری بازی های المپیک 
ریو، مشکل امنیت در این شهر بوده است. یکی از مسائلی که اخیرا مسئوالن 
امنیتی ریو با آن مواجه هستند، گروه تروریس��تی »گرگ های تنها« است 
که جزو حزب رادیکال محسوب می شوند و از داعش نیز خطرناک تر به نظر 

می رسند.
طبق گزارش س��رویس هوش��مند برزیل، یکی از نگرانی های بزرگ دولت 
رادیکال هایی هستند که داعش را همراهی می کنند. اخیرا نیز مسئوالن امنیتی در تلگرام رد و بدل شدن پیام هایی 

به زبان پرتغالی را مشاهده کردند که نشان از تالش داعش برای افزایش نفوذ خود در برزیل داشته است.
وزارت دفاع برزیل، پلیس فدرال و آژانس هوش��مند امنیتی، کالس های آموزشی برای رانندگان تاکسی و ماموران 

هتل ها در نظر گرفته اند تا یاد بگیرند در صورت لزوم چگونه با این گونه خطرات برخورد کنند.

»گرگ های تنها« نگرانی جدید مسئوالن امنیتی المپیک ریوبلیت ریو در دست چهار دوچرخه سوار
المپیک 2016

حاج صفی در یک قدمی لیگ یونانجهانبخش مدل لباس باشگاه آلکمار شدبازگشت محرم به سپاهان

س��تاره های تیم ملی ول��ز که در رقاب��ت های یورو 
2۰۱6 ب��ه جمع چهار تی��م پایانی راه پی��دا کردند، 
 در میان اس��تقبال پرش��ور هوادارانش��ان ب��ه خانه

 برگشتند.
ولز که بعد از 58 سال، حضور در یک تورنمنت بزرگ 
را تجربه می کرد، با ارائه نمایش های خوب و شکست 
دادن تیم هایی مانند اس��لواکی و بلژیک، به جمع 4 
تیم پایانی راه پیدا کرد.البته این تیم در مرحله نیمه 
 نهایی مغلوب پرتغال شد و از رسیدن به دیدار نهایی

 باز ماند. 
با این وجود، ه��واداران این تیم ک��ه از نمایش های 
خوب شاگردان کریس کولمن راضی بودند، استقبال 

گرمی از آنها داشتند.

 علیرضا بیرانوند بعد از پایان رقابت های لیگ پانزدهم از 
نفت به پرسپولیس پیوس��ت تا شاید نقطه ضعف بزرگ 
سرخپوشان در سال های اخیر با حضور این گلر ملی پوش 

برطرف شود. بیرانوند که با س��رخ ها در اردوی اوکراین 
حضور دارد، بعد از برنامه باربیکیو، سوار بر وسیله  عجیب 

و غریبی شده است.

بازگشت
 قهرمانانه ولزی ها به خانه 

گلر پرسپولیس  سوار بر وسیله ای عجیب
فضای مجازیقاب روز

یورو 2016
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درسی که یورو به فوتبال ایران 
می دهد

این دور از جام ملت های اروپا امش��ب در استاد دو فرانس به پایان 
می رسد. برای جدال نهایی و مشخص ش��دن قهرمان، دوئل هایی 
کلیدی، روی زمی��ن و هوا، در نق��اط مختلف ب��ازی داریم که به 

بررسی شان می پردازیم.
پپه مقابل ژیرو

 مدافع 33 ساله  رئال مادرید محبوبیت چندانی خارج از پرتغال و 
مادرید ندارد، اما وقتی پپه تصمیم بگی��رد با فوتبالش حرف بزند، 
نه با دایوهای تئاتری و نه با  لگدهای کیک بوکسینگش، به یکی از 
مطمئن ترین مدافعین اروپا  بدل می شود.  بین کل بازیکنان فرانسه 
اولیویه ژیرو بیش از بقیه جدال های هوایی را برده اس��ت. ژیرو هم 
از آن دست مهاجمینی نیس��ت که محبوب همه  هواداران تیمش 
 باش��د، توانایی او در اضافه ک��ردن بازیکنان دیگر ب��ه موج حمله ، 
به خصوص آنتوان گریزمن، نقش��ی انکارناپذیر در رسیدن فرانسه 
به فینال داشته است. ژیرو استاد پشت به دروازه بازی کردن، چه با 
سر و چه با پاست. بنابراین برای مهار او به پپه ای نیاز است که بیش 
از هر بازیکن دیگری در تورنمنت امسال قطع توپ داشته و بیشتر 

از هر بازیکن پرتغالی دیگری  برنده  جدال های هوایی بوده است .
 گریزمن مقابل کاروالیو

 ستاره  بدون بحث یورو 2۰۱6 آنتوان گریزمن بوده است. گریزمن 
که در بازی اول مقابل رومانی در سیستم 4-3-3 در سمت راست 
تمام توان و اس��تعدادش به هدر رفت و باعث ش��د در بازی مقابل 
آلبانی هم نیمکت نشین شود، از نیمه  دوم مقابل ایرلند بدین سو، 
یعنی از وقتی که در سیستم4-2-3-۱ پشت ژیرو قرار گرفت، ۱4 
ش��وت زده )8 تا در چهارچوب(، 7 موقعیت گل درس��ت کرده، 6 
دریبل موفق داشته و 5 گل در 255 دقیقه زده است.  مرد مستقیم 
گریزمن در فینال ویلیام کاروالیو خواهد بود. کاروالیو که چند فصل 
است پتانسیل بدل شدن به یکی از بهترین هافبک های دفاعی اروپا  
را نشان می دهد، بازی اول مقابل ایسلند را روی  نیمکت نشست. اما 
از بازی دوم به بعد بخشی حیاتی از نوع بازی و خط دفاعی پرتغال 
بود. کاروالیو بیش از هر هم تیمی دیگری در یورو 2۰۱6 )۱۱( تکل 

زده و )235( پاس سالم داده است.
 رناتو مقابل پوگبا

 پل پوگبا بع��د از جدا ش��دن از منچس��تر یونایتد و پیوس��تن به 
یوونتوس خ��ودش را به عنوان پدیده  اول فوتب��ال اروپا ثابت کرد. 
ش��اید این پدیده هنوز در 23 سالگی به ثبات نرس��یده باشد، اما 
راهی که پیش م��ی رود، راه بدل ش��دن به هافبکی کامل اس��ت. 
در مقابل رناتو سانچس ۱8 س��اله، حاال با کمتر از یک فصل بازی 
کردن برای بنفیکا به بایرن مونیخ پیوسته و همان شور و هیجانی 
را که پوگبا در اولین فصل حضورش در تورین به پا کرده بود  پدید 
آورده اس��ت. رویارویی این دو هافبک پر انرژی و تقریبا همه کاره 
در قلب جدال پایانی بین پرتغال و فرانس��ه می تواند جذاب ترین و 

هیجان انگیزترین باشد.
 اومتیتی مقابل رونالدو

 ساموئل اومتیتی 22 ساله باید خودش را برای این جدال آماده کند، 
جدالی که از فصل آینده در ال لیگا هم با آن روبروست. اومتیتی که 
تازه اولین با زی ملی اش را مقابل ایسلند تجربه کرده است، با توجه 
به نمایش درخشانش مقابل آلمان حاال انتظار می رود در فینال هم 
به عادل رامی ترجیح داده شود. نقطه  ضعف بازی اومتیتی توپ های 
هوایی است، جایی که رونالدو در آن جادوگری می کند. این سوال 

بزرگی است که دشان باید به آن  پاسخ دهد.

 درحالی که باشگاه هایی مثل بایرن، بارس��لونا، رئال، دورتموند و 
... همگی ملی پوش های زی��ادی در یورو 2۰۱6 دارند اما در کمتر 
 از یک ماه آن ها را آماده لی��گ می کنند و مربی��ان ملی نیز باهم 

نمی جنگند!
فوتبال یورو در جریان است و دنیا از دیدارهای زیبای قاره برتر در 
فوتبال لذت می برد اما آنچه به درد فوتبال ایران می خورد بس��یار 
بیشتر از مسائل تاکتیکی و فنی است.  می توان بحث های مدیریتی 
را هم دنبال کرد و برخی از  س��واالتی  را که ای��ن روزها در فوتبال 

ایران وجود دارد پاسخ گفت.
پرسشی مثل پرس��ش برانکوی امروز و قلعه نویی چهار سال قبل 
 در دعوا و کش��مکش با کی روش بر سر ملی پوشان که  حرف های 
بی پایانی داشتند. در حقیقت از پایان یورو تا شروع لیگ کشورهای 
اروپایی کمتر از یک ماه زمان باقی اس��ت که حتی بدنس��ازی 52 
روزه مرسوم را هم از باشگاه ها می گیرد. با این وجود باشگاه ها نه 
اعتراضی دارند و نه بحثی. این در حالی است که خود این باشگاه ها 
 بعضا از منظر امکانات و تعالیم و داعیه مربیانشان از تیم های ملی 
 بزرگ ترند. آن ها در کمت��ر از یک ماه بازیکن��ان را برای بازی در 
لی��گ های بس��یار س��نگین  آم��اده م��ی کنن��د و البت��ه خوب 
ه��م جل��و م��ی رون��د. ای��ن مقایس��ه البت��ه اش��کاالتی ه��م 
دارد ب��ه عن��وان مث��ال م��ی ت��وان گف��ت ک��ه دع��وای ام��روز 
 برانک��و و آن روزه��ای قلع��ه نوی��ی ب��ا ک��ی روش ن��ه ب��رای 
رقابت های رسمی که برای اردوی تدارکاتی است اما با این وجود 
این را نوشتیم تا بدانیم در سطح قهرمانی جهان برای باشگاه های 
دنیا، آن ه��ا در کمتر از یک ماه پس از بزرگ ترین مس��ابقات دنیا  
 بازیک��ن را برای قهرمانی در معتبرترین باش��گاه ه��ای دنیا آماده 

می کنند اما اینجا  ما بر سر چند روز ناقابل چانه می زنیم!

پس از نمایش لیگ جهانی؛

به این والیبال در المپیک می توان امیدوار بود ؟
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4/219 آگهی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 
ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

1-رای ش��ماره 1776 مورخ 94/12/23 خانم فاطمه افتادگان خوزانی فرزند 
مرتضی به شماره کالسه 1035 و به شماره شناسنامه 1130036227 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1130036227 نسبت به2 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه به مساحت 94/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1452 فرعی از 85 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
شهر ش��امل س��ند 126735 مورخ 87/10/09 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

2-رای شماره 1777 مورخ 94/12/23 آقای رضا شریفی خوزانی فرزند عبداهلل 
به شماره کالسه 1037 و به شماره شناس��نامه 1773 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141186381 نس��بت به4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه به مساحت 94/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1452 فرعی 
از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

126735 مورخ 87/10/09 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3-رای ش��ماره 1683 م��ورخ 94/12/21 خان��م فاطم��ه حاج��ی حی��دری 
ورنوسفادرانی فرزند حسین  به شماره کالس��ه 0164 و به شماره شناسنامه 
1141269341 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141269341 نسبت به3 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188/39 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 8 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 14655 مورخ 94/02/09 دفترخانه 322 مالحظه 

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

4-رای ش��ماره 1682 مورخ 94/12/21 خانم آقای عبدالرحیم قدس��ی فرزند 
احمدرضا به شماره کالسه 0163 و به شماره شناسنامه 680 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141682273 نس��بت به3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 188/39 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 8 فرعی 
از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل 

سند 14655 مورخ 94/02/09 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

5-رای شماره 6063 مورخ 94/10/26 آقای سعید مستاجران گورتانی فرزند 
حسن به شماره کالسه 4105 و به ش��ماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1290196540 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 48/02 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 65 فرعی از 133 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 532 دفتر 46 امالک 

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

6-رای شماره 1677 مورخ 94/12/21 آقای عباس گلکار خوزانی فرزند محمود 
به شماره کالسه 1265 و به شماره شناسنامه 19465 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140194194 نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی 
تجاری به مساحت 74/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 47 فرعی از 
114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 359 دفتر 248 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

7-رای شماره 3151 مورخ 94/08/27 آقای سعید آقایی فرزند رحیم  به شماره 
کالسه 0268 و به شماره شناس��نامه 1193 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141249022 نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 49/1 و2 فرعی از 114 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل سند 67549 
مورخ 85/08/15 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 194 دفتر 455 امالک مالحظه و 

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

8-رای شماره 3152 مورخ 94/08/27 خانم هاجر قصری خوزانی فرزند غدیر 
علی  به شماره کالسه 0269 و به شماره شناسنامه 11053 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142335399 نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 221/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 49/1 و2 فرعی 
از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
177315 مورخ 86/11/08 دفترخان��ه 73 ثبت در صفحه 194 دفتر 455 امالک 

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

9-رای شماره 3153 مورخ 94/08/27 خانم فاطمه آقایی فرزند رحیم  به شماره 
کالسه 0270 و به شماره شناسنامه 814 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141701367 نس��بت به 3 دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
221/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 49/1 و2 فرعی از 114 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 67569 مورخ 

85/08/15 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10-رای شماره 7262 مورخ 94/11/20 خانم اقدس عموچی فروشانی فرزند 
حسین علی به شماره کالس��ه 3714 و به شماره شناس��نامه 375 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141552663 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 77 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 85 فرعی از 72 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 208345 مورخ 
90/09/13 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 478 دفتر 576 امالک مالحظه و محرز 

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

11-رای ش��ماره 8114 مورخ 94/11/30 آقای س��عید مختاری اندانی فرزند 
نوروزعلی  به شماره کالس��ه 0322 و به شماره شناس��نامه 201 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1829146866 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 151/98 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 81 فرعی از 73 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37678 مورخ 

90/12/27 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12-رای شماره 7912 مورخ 94/11/28 آقای حمیدرضا رجایی خوزانی فرزند 
رضا به شماره کالسه 0117 و به شماره شناسنامه 721 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141316161 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 73/79 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 112 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28201 مورخ 

89/02/16 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13-رای شماره 7913 مورخ 94/11/28 آقای محمد کریم رجایی خوزانی فرزند 
رضا به شماره کالسه 0120 و به شماره شناسنامه 22825 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140227823 نس��بت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 73/79 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 112 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28201 

مورخ 89/02/16 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14-رای شماره 7902 مورخ 94/11/28 آقای قدمعلی رحمتی فرزند صادق به 
شماره کالسه 0385 و به شماره شناسنامه 81 صادره از خمینی شهر به شماره 

ملی 1141499495 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 225/84 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 625 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 22041 مورخ 75/07/29 

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

15-رای ش��ماره 1686 مورخ 94/12/21 آقای قدمعلی رحمتی فرزند صادق 
به شماره کالسه 0386 و به شماره شناس��نامه 81 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141499495 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 227/73 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 625 و 626 فرعی از 112 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر ش��امل سند 86850 مورخ 

74/07/15 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16-رای شماره 7766 مورخ 94/11/25 آقای عباس نوروزی خوزانی فرزند 
حسن به شماره کالسه 0119 و به شماره شناس��نامه 212 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141726661 نسبت به 3/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 166 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 535  فرعی از 84 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل ثبت در 

صفحه 314 و311 دفتر 460 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17-رای ش��ماره 7767 مورخ 94/11/25 آقای حسن نوروزی خوزانی فرزند 
صادق به شماره کالسه 0118 و به ش��ماره شناسنامه 342 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141399067 نسبت به 2/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 166 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 535  فرعی از 84 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل ثبت در 

صفحه 314 و311 دفتر 460 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

18-رای شماره 5726 مورخ 94/10/17 آقای حسین حدادیان فرزند ابوالحسن 
به شماره کالسه 2204 و به شماره شناس��نامه 14 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141396343 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/20 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 156  فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 122562 مورخ 86/05/16 

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

19-رای ش��ماره 0898 مورخ 95/01/31 آقای ابراهیم حدادیان فرزند حسین 
به شماره کالسه 2208 و به شماره شناسنامه 2386 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141332841 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان 
دوطبقه به مساحت 243/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 106  فرعی 
از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

9724 مورخ 75/12/28 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20-رای شماره 0896 مورخ 95/01/31 آقای عبدالوهاب حدادیان فرزند حسین 
به شماره کالسه 2205 و به شماره شناسنامه 1130079211 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130079211 نس��بت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان دوطبقه به مساحت 243/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
106  فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 9724 مورخ 75/12/28 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
21-رای ش��ماره 0900 مورخ 95/01/31 خانم منور حدادیان فرزند حسین به 
شماره کالس��ه 2206 و به شماره شناس��نامه 350 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141638045 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان 
دوطبقه به مساحت 243/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 106  فرعی 
از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

9724 مورخ 75/12/28 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22-رای ش��ماره 0897 م��ورخ 95/01/31 خانم عفت زمان��ی خوزانی فرزند 
براتعلی به ش��ماره کالس��ه 2203 و به شماره شناس��نامه 22673 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140226304 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان دوطبقه به مس��احت 243/50 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 106  فرعی از 110 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر ش��امل س��ند 123772 مورخ 86/11/01 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

23-رای ش��ماره 0901 مورخ 95/01/31 خانم طاهره سعیدی فرزند وهاب به 
شماره کالس��ه 2207 و به شماره شناس��نامه 164 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141563819 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان 
دوطبقه به مساحت 243/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 106  فرعی 
از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل 

سند 133469 مورخ 90/10/26 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

24-رای شماره 0899 مورخ 95/01/31 خانم س��هیال حاتمی فر فرزند نعمت 
اهلل به شماره کالسه 2209 و به شماره شناس��نامه 1130170322 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1130170322 نسبت به 1 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان دوطبقه به مس��احت 243/50 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 106  فرعی از 110 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 43917 مورخ 88/03/24 دفترخانه 35 مالحظه و محرز 

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

25-رای شماره 2254 مورخ 94/12/27 آقای محسن رحیمی فروشانی فرزند 
محمدحسین به شماره کالسه 0276 و به شماره شناسنامه 17467 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142389391 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 158/36 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 358  فرعی از 107 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 49887 

مورخ 91/12/11 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

26-رای شماره 7105 مورخ 94/11/17 خانم بتول زابلی خوزانی فرزند حسین 
به شماره کالسه 0271 و به شماره شناسنامه 255 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141608571 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2590  فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 117108 مورخ 83/12/23 
دفترخانه 63 ثبت در صفحه 527 دفتر 444 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
27-رای ش��ماره 7102 مورخ 94/11/17 آقای رجبعلی مجیری فرزند محمد 
به شماره کالسه 0265 و به شماره شناسنامه 325 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141359758 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 431  فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 57978 مورخ 91/03/09 
دفترخانه 38 ثبت در صفح��ات 62و53و503 دفاتر 247 و370 امالک مالحظه 

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

28-رای ش��ماره 8091 م��ورخ 94/11/30 آق��ای محس��ن ح��اج حی��دری 
ورنوسفادرانی فرزند عبداهلل به شماره کالس��ه 0260 و به شماره شناسنامه 
15543 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140154214 نسبت به 3 دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مس��احت 106/80 متر مربع مفروز و مجزی 
ش��ده از پالک 202  فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر ش��امل س��ند 88914 مورخ 91/09/19 وسند 42977 مورخ 

88/06/26 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29-رای ش��ماره 8092 مورخ 94/11/30 خانم مژگان صالحی فرزند جعفر به 
شماره کالسه 0261 و به شماره شناس��نامه 3057 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141199221 نس��بت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 106/80 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 202  فرعی از 116 

اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42977 
مورخ 88/06/26 وسند 88914 مورخ 91/09/19 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

30-رای شماره 7860 مورخ 94/11/28 آقای محمدرضا مختاری اندانی فرزند 
قربانعلی به شماره کالسه 054 و به شماره شناسنامه 179 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141613778 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
179/00 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 128  فرعی از 114 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل ثبت در صفحه 341 

دفتر 68 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31-رای ش��ماره 8087 مورخ 94/11/30 خانم فاطمه رضایی آدریانی فرزند 
محمد به شماره کالس��ه 0386 و به شماره شناس��نامه 70 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142087409 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
198/50 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 101 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل س��ند 131633 مورخ 89/11/28 

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

32-رای شماره 2246 مورخ 94/12/27 آقای رضا چرمی فرزند احمد به شماره 
کالسه 1326 و به شماره شناسنامه 15 صادره از به شماره ملی 1129829928 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/64 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 887  فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر به صورت مع الواسطه از مالک رسمی قدمعلی محمد ثبت در صفحه 

236 دفتر 433 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

33-رای ش��ماره 7795 مورخ 94/11/27 خانم حبیبه کریمی ورنوسفادرانی 
فرزند عباسعلی به شماره کالس��ه 0883 و به شماره شناسنامه 64 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141077833 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 144/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1996 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 
 شامل ثبت در دفتر 117 و78 صفحات 358 و47 امالک مالحظه و محرز گردیده

 است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34-رای ش��ماره 7810 مورخ 94/11/27 خانم فرشته کریمی ورنوسفادرانی 
فرزند عباسعلی به شماره کالسه 0882 و به شماره شناسنامه 1326 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141322242 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 144/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1996 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در دفتر 117 و78 صفحات 358 و47 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
35-رای ش��ماره 7234 مورخ 94/11/19 آقای مهدی رضایی آدریانی فرزند 
محمدعلی به شماره کالسه 3499 و به شماره شناسنامه 32 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142111962 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
313/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 749 فرعی از 109 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل ثبت درصفحه 411 

دفتر 115 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

36-رای شماره 7238 مورخ 94/11/19 آقای روح اهلل توکلی فروشانی فرزند 
حسین به شماره کالسه 0619 و به شماره شناسنامه 1083 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141213478 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/61 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1071/1 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالت 12311 

مورخ 93/06/25 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

37-رای شماره 7842 مورخ 94/11/28 آقای ابوذر طاهری اندانی فرزند عباس 
به شماره کالسه 0592 و به شماره شناسنامه 20825 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140207806 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه ساز 
به مساحت 213/10 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1219 و324 فرعی 
از 111 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
55471 مورخ 93/01/18 دفترخانه 172 ثبت در صفحه 70 دفتر 308 مالحظه 

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

38-رای ش��ماره 3124 مورخ 95/03/12 آقای احمدرضا مجیری فروش��انی 
فرزند محمد به ش��ماره کالسه 1843 و به شماره شناس��نامه 226 صادره از 
خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141490714 نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه 
به مس��احت 45/84 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 1753 فرعی از 
72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 
41873 مورخ 79/08/09 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 70 دفتر 308 مالحظه و 

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

39-رای ش��ماره 7240 م��ورخ 94/11/19 خانم همدم خان��ی خوزانی فرزند 
ابوطالب به شماره کالسه 0979 و به شماره شناسنامه 8247 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140335650 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
152/25 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 243 فرعی از 114 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 1901 مورخ 
30/07/04 دفترخان��ه 73 ثبت در صفحه 148 دفت��ر 3 امالک مالحظه و محرز 

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

40-رای شماره 4271 مورخ 95/03/23 آقای احمدرضا کاملی خوزانی فرزند 
ابراهیم به شماره کالسه 0751 و به شماره شناسنامه 1073 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141133032 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 181 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 119/1 فرعی از 
110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

3987 مورخ 83/09/28 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

41-رای ش��ماره 4270 م��ورخ 95/03/23 خانم نرجس شمس��ی راد فرزند 
عباسعلی به شماره کالسه 0750 و به شماره شناسنامه 822 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1141210878 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 181 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 119/1 فرعی از 110 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 132203 

مورخ 90/03/02 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

42-رای ش��ماره 0975 مورخ 94/07/19 خانم زم��ان عمومی خوزانی فرزند 
حیدر به شماره کالسه 0617 و به شماره شناسنامه 3 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142183076 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مس��احت 193/59 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 441 فرعی از 84 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 

224297 مورخ 93/06/03 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

43-رای شماره 0974 مورخ 94/07/19 خانم منورکاملی خوزانی فرزند ابراهیم 
به شماره کالسه 0618 و به شماره شناسنامه 10700 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140359967 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مس��احت 193/59 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 441 فرعی از 84 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 

224297 مورخ 93/06/03 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

44-رای شماره 1666 مورخ 94/12/21 آقای مرتضی حیدری تبار فرزندحسن  
به شماره کالسه 2489 و به شماره شناسنامه 268 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140997211 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه  به مس��احت 205 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 262 فرعی از 
118 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

179236 مورخ 87/02/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

45-رای ش��ماره 1665 م��ورخ 94/12/21  خانم کبرا حاجی هاش��می فرزند 
صادق   به شماره کالس��ه 2488 و به ش��ماره شناس��نامه 5543 صادره از 
خرمشهر به شماره ملی 1828008044  نس��بت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه  به مس��احت 205 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
262 فرعی از 118 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
 شهر ش��امل س��ند 179236 مورخ 87/02/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

46-رای ش��ماره 1817  مورخ  94/12/24  خانم نجمه طاهری خوزانی فرزند 
اسداله  به شماره کالسه 2056 و به شماره شناسنامه 10085  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142325652  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 198/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
144و144/1و 145و 146 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 40481  مورخ 91/08/28 دفترخانه 139 
ثبت در صفحات 428و 341 و 344و 347و338و170 دفاتر 587و 603 امالک 

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

47-رای ش��ماره  1825 مورخ 12/24 /94 آقای محمدرضا رستم پور فرزند 
محمدعلی  به شماره کالسه 0061 و به شماره شناسنامه 569  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141128004  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
269/57 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 4445 فرعی از 72  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند رسمی 44713 
مورخ 92/08/18 دفترخانه 139ثب��ت در صفحه 39دفتر 310 امالک مالحظه و 

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

48-رای ش��ماره 2322مورخ27 /12 /94 آقای علیرضا حس��ن پور ماربینی 
فرزند حسن علی  به شماره کالسه 1297  و به شماره شناسنامه 968  صادره 
از اصفهان به شماره ملی 1285949722  نس��بت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مس��احت 100 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 885 فرعی از 75  اصلی 
واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل طی قولنامه 
ازمالک رسمی  آقای رضا ش��اه س��نایی  ثبت در صفحه 448 دفترخانه 134 

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

49-رای ش��ماره 1675 مورخ  12/21 /94 آقای مهدی مختاری فرزند علی  به 
شماره کالسه 0464  و به شماره شناس��نامه 1702 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141139324  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با اعیانی احداثی 
در آن به مساحت 3592/92 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 7 فرعی از 
157  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 218 دفتر698 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

50-رای ش��ماره 0951 مورخ 95/01/31 آقای محمد ابراهی��م نقدعلی فرزند 
عبدالرضا به ش��ماره کالسه 0711  و به شماره شناس��نامه 2538  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141262509نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مس��احت 129/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 184 
فرعی از 106  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 
شامل سند7372 مورخ 91/12/26 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
51- رای شماره 0952 مورخ 95/01/31 خانم خدیجه منصوری امیریه فرزند 
حسینعلی به ش��ماره کالس��ه 0712  و به شماره شناس��نامه 200 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140756151نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ 
یکب��اب خانه به مس��احت 129/80 متر مرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 
184 فرع��ی از 106  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
 ش��هر ش��امل س��ند7372 مورخ 91/12/26 دفترخانه 322 مالحظه و محرز 

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

52- رای ش��ماره 1647مورخ94/12/21 آقای قاس��م مهرابی سورانی فرزند 
رمضان علی به شماره کالسه 2862  و به ش��ماره شناسنامه 17563 صادره 
از ری به ش��ماره ملی 0035643161نسبت به شش��دانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 134متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 846 فرعی از 99  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند9697 مورخ 

76/11/18 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

53- رای ش��ماره 1831مورخ94/12/24 خانم صدیق��ه خلیلی خوزانی فرزند 
رجبعلی به شماره کالسه 2311  و به شماره شناسنامه 558 صادره از خمینی 
شهربه شماره ملی 1141698803نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
249متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 27 فرع��ی از 82  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل ثب��ت در صفحه 371 

دفتر383 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

54- رای ش��ماره 1658م��ورخ94/12/21 آقای س��یدمحمدطاهر پور فرزند 
سیدمصطفی  شماره کالس��ه 6578  و به شماره شناس��نامه 395 صادره از 
اصفهان به ش��ماره ملی 1291023471 نسبت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ 
یکباب مغازه  به مس��احت 245/59مت��ر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 
656و649/1  فرعی از 107 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 5541 مورخ 93/04/24 دفترخانه 388 ثبت درصفحات 
512و515 دفتر 667 وکالتنامه 3444مورخ 91/07/22دفترخانه 388 مالحظه 

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

55- رای ش��ماره 1659مورخ94/12/21 آقای س��یدمهدی طاه��ر پور فرزند 
سیدمصطفی  شماره کالس��ه 6579  و به شماره شناس��نامه 238صادره از 
اصفهان به ش��ماره ملی 1284571645 نسبت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ 
یکباب مغازه  به مس��احت 245/59مت��ر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 
656و649/1  فرعی از 107 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 5541 مورخ 93/04/24 دفترخانه 388 ثبت درصفحات 
512و515 دفتر 667 وکالتنامه 3444مورخ 91/07/22دفترخانه 388 مالحظه 

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

56- رای ش��ماره 1807م��ورخ94/12/23 خان��م حس��نی ج��ان مخت��اری 
ورنوسفادارنی فرزند آقا رضا به شماره کالسه 2602  و به شماره شناسنامه 
5282 صادره از خمینی شهربه شماره ملی 1140052829 نسبت به ششدانگ 
دوباب مغازه و گاراژ  به مس��احت 475/94متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک شماره 84  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند40602 مورخ 2535/08/24 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

75- رای شماره 1660مورخ 94/12/21 آقای  سبز علی شیروی خوزانی فرزند 
نادعلی به شماره کالسه 1273  و به شماره شناسنامه 222 صادره از خمینی 
شهربه ش��ماره ملی 1141596776نسبت به شش��دانگ یکباب خانه مساحت 
150متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 444 فرعی از 84 اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 162 دفتر 

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

58- رای ش��ماره 4869مورخ 94/03/29 آقای حکمت اله حاجیان فروش��انی 
فرزند اسماعیل به شماره کالسه 5111  و به ش��ماره شناسنامه 629 صادره 
از خمینی شهربه شماره ملی 1141709643 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 130/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 38  فرعی  از 80  اصلی  
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 82152 

مورخ 73/08/09 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 15
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
59- رای ش��ماره 1794مورخ 1394/12/23 خانم فاطمه صغری عسگری جو 
آبادی فرزند صفرعلی  به شماره کالس��ه 1874  و به شماره شناسنامه 1138 
صادره از خمینی شهربه شماره ملی 1141180030 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه مساحت 85/09 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 39   فرعی شماره 
99  اصلی  واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل 
سندرس��می 15067 مورخ 53/03/04 دفترخان��ه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

60- رای شماره 2234 مورخ 1394/12/27 خانم صدیقه نعمتی ورنوسفادرانی 
فرزند علی  به شماره کالس��ه 0824  و به شماره شناس��نامه 12955 صادره 
از خمینی شهربه شماره ملی 1140128264 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 212/79 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 25 و24 فرعی از 120  
اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 
4497 دفترخانه 172 ثبت درصفح��ات 355و309 دفاتر342و 351 اظهارنامه 

211327 مورخ 91/03/07مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

61- رای ش��ماره 8110 مورخ 1394/11/30 آقای س��بزعلی صالحی فرزند 
قربانعلی  به شماره کالسه 5262  و به شماره شناسنامه 190 صادره از داران  
شماره ملی 5759475363 نسبت به ششدانگ یکباب خانه مساحت 100/70 متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 521  فرعی از 99 اصلی  واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر به صورت مع الواسطه از مالک رسمی 

رضا عسگری مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

62- رای ش��ماره  5986 م��ورخ 94/10/23 خانم فریبا امین��ی خوزانی فرزند 
ابراهیم به شماره کالسه 0110  و به شماره شناسنامه 2942 صادره از خمینی 
شهربه شماره ملی 1141165201نس��بت به 2 دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 169/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 191 فرعی از 
114  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

4266مورخ 90/09/03دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

63- رای شماره  5985 مورخ 94/10/23 آقای محسن  زراوشان فرزند عباس 
به شماره کالس��ه 0112  و به ش��ماره شناس��نامه 21042صادره از خمینی 
شهربه ش��ماره ملی 1140209973نسبت به 4 دانگ مش��اع  ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 169/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 191 فرعی از 
114  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

11775مورخ 78/11/17 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

64- رای ش��ماره  4414 م��ورخ 95/03/29 خان��م اله��ام الس��ادات میریان 
اندانی  فرزندس��ید محمود  به ش��ماره کالسه 0373  و به ش��ماره شناسنامه 
1130161692صادره از خمینی ش��هربه شماره ملی 1130161692 نسبت به 
2دانگ و4/1 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 174/65 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 111  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 200دفتر 645 امالک مالحظه 

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

65- رای ش��ماره4415 مورخ 95/03/29 آقای بهروز عم��ادی اندانی  فرزند 
مرتضی  به ش��ماره کالس��ه 0374  و به شماره شناس��نامه 3963 صادره از 
خمینی شهربه شماره ملی 1142268276نسبت به 3دانگ و 4/3دانگ مشاع  از 
شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 174/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 69 فرعی از 111  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت درصفحه  68 دفتر 652 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

66- رای ش��ماره  4071 مورخ 94/09/13 آقای محمد باقری ورنورسفادرانی 
فرزند فضل اله  به شماره کالسه 0431  و به شماره شناسنامه 364صادره از 
خمینی شهربه شماره ملی 1140985231نس��بت به شش دانگ یکباب کارگاه 
ریس��ندگی  به مس��احت 1080/85متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 10 
فرعی از 157  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 

شامل ثبت درصفحه 391 دفتر 66 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

67- رای ش��ماره 2321 م��ورخ 94/12/27 آقای علی اکبر هاش��می س��دهی 
فرزندیداله  به ش��ماره کالسه 0312 و به شماره شناس��نامه 6756 صادره از 
داران به شماره ملی 1159016836 نسبت شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
235/62متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 187 فرعی از 120 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 173062مورخ 

81/05/14 دفترخانه 73مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

68- رای شماره  5630 مورخ 94/10/16 خانم طاهره رضایی فرزند غالمعلی  
به شماره کالسه 2430 و به شماره شناسنامه 10918صادره از خمینی شهربه 
شماره ملی 1140362151نسبت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه  به 
مس��احت 253/30 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 107فرعی از 113  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل س��ند 

218856مورخ 92/06/04 دفترخانه 73مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

69- رای ش��ماره  5628 مورخ 94/10/16 آقای رمضانعل��ی عمویی خوزانی 
فرزند عبداله به ش��ماره کالس��ه 2431 و به شماره شناس��نامه 90صادره از 
خمینی شهربه ش��ماره ملی 1141472864نسبت به 3دانگ مشاع  از ششدانگ 
یکباب خانه  به مس��احت 253/30 متر مرب��ع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 
107فرعی از 113  اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
 ش��هر ش��امل س��ند 218856مورخ 92/06/04 دفترخانه 73مالحظه و محرز

 گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

70- رای شماره  0932 مورخ 01/31/ 95 آقای محمدرضا رستمیان فروشانی 
فرزند حبیب اله  به شماره کالسه 1930 و به شماره شناسنامه 2527 صادره 
از خمینی شهربه شماره ملی 1141262398نس��بت  ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 100/38 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 185 فرعی از 
107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

117965مورخ 84/05/18 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

71- رای ش��ماره 0501مورخ 01/24/ 95آقای محمدعل��ی آزدیدهاک فرزند 
علیرضا به شماره کالسه 1114 و به شماره شناسنامه 1270983970صادره 
از اصفهان به ش��ماره ملی 1270983970نسبت ش��ش دانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 419/82متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره 8545 فرعی 
از 75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
126986م��ورخ 92/12/26دفترخانه 98ثبت درصفح��ه 52 و دفتر135 امالک 

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

 72- رای شماره  0503مورخ 01/24/ 95آقای علیرضا آزدیدهاک فرزند اصغر 
به شماره کالسه1113 و به شماره شناسنامه 391صادره از اهواز به شماره 
ملی1754039944 نس��بت ش��ش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 415/82متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره 8545 فرع��ی از 75 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 126986مورخ 
92/12/26دفترخانه 98 ثبت درصفحه 479و دفتر656 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

73- رای شماره  0502مورخ 01/24/ 95خانم اعظم آزدیدهاک فرزند کریم به 
شماره کالسه1112 و به شماره شناسنامه 404صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1288692609نس��بت ش��ش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 419/82متر 
مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره 8545 فرع��ی از 75 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 126986مورخ 
92/12/26دفترخانه 98 ثبت درصفح��ه 482  دفتر656 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

74- رای ش��ماره 0977 مورخ 95/01/31 آقای عبداله عابدی خوزانی فرزند 
حسین به شماره کالسه 1123 و به ش��ماره شناسنامه 338 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140699598  نسبت به 4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب باغ 
به مساحت 1920 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک46  فرعی از 77 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل ثبت به شماره 

94694 و ثبت در صفحه 251 دفتر431 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

75-رای شماره 0978 مورخ 95/01/31 خانم فاطمه بیگم عابدی خوزانی فرزند 
غالمعلی به شماره کالسه 1124 و به شماره شناسنامه 309 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141649934  نسبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب باغ 
به مساحت 1920متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک46  فرعی از 77 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل ثبت به شماره 

94695 وثبت در صفحه 254دفتر431 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

76-رای ش��ماره 2269 مورخ 94/12/27 آقای بهمن عباسی فرزند سلمان به 
شماره کالسه 1241 و به شماره شناسنامه 608 صادره از چلگرد به شماره ملی 
5558698373  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 238/50 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک471 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 42377مورخ 87/04/25 دفترخانه 

35مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

77- رای ش��ماره 7918 مورخ 1394/11/29آقای جهانگیرهارون الرش��یدی 
فرزند تیمور به شماره کالس��ه 3632 و به شماره شناس��نامه 39 صادره از 
فریدونشهر به ش��ماره ملی 1129232700  نسبت به ش��ش دانگ یکباب خانه 
3طبقه به مس��احت 215 متر مربع مف��روز و مجزی ش��ده از پالک851 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

درصفحه 248و278دفاتر228و370 امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78-رای ش��ماره 7862 م��ورخ 1394/11/28 آق��ای س��ید ناصرمیرلوحی  
فرزندمصطفی  به شماره کالسه 2102و به ش��ماره شناسنامه 1263صادره 
از خمینی شهربه شماره ملی 0852183 114  نس��بت به 3دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 349/43 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک1072فرعی از99اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند3675 مورخ 90/06/07دفترخانه 300  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

79-رای شماره 7861 مورخ 1394/11/28خانم فاطمه هوازاده  فرزند مرتضی   
به شماره کالس��ه 2101و به شماره شناس��نامه 84 صادره از خمینی شهربه 
شماره ملی1142480550  نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان 
مسکونی به مساحت 349/43 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک1072فرعی 
از99اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل 

سند3675 مورخ 90/06/07دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

80-رای شماره 2247 مورخ 1394/12/27آقای محسن بدیحی جو آبادی فرزند 
عباس  به شماره کالسه 1919و به شماره شناسنامه 1514صادره از اصفهان 
به شماره ملی1290526435 نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 319متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک420فرعی از99اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر طی وکالتنامه   5437 مورخ 

91/03/16 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

81-رای شماره 2248 مورخ 1394/12/27آقای حسین بدیحی جو آبادی فرزند 
عباس  به شماره کالسه 1920و به شماره شناسنامه 82 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی1142213961  نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 319متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک420فرعی از99اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر طی وکالتنامه   5437 مورخ 

91/03/16 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

82-رای ش��ماره 0924 م��ورخ 95/01/31 خانم آرزو مجی��ری  فرزند عزیز 
اله  به ش��ماره کالسه 0607و به شماره شناس��نامه 10241 صادره از خمینی 
شهربه شماره ملی1142327231 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
133/90متر مربع مف��روز و مجزی ش��ده از پالک 195فرع��ی از107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل ثبت درصفحه 

102دفتر569 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

83-رای شماره 3375 مورخ 1395/03/18آقای ابوالفضل حاج حیدری فرزند 
غالمرضا  به شماره کالس��ه 1396 و به شماره شناس��نامه 2005 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی1141257181 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی به مساحت 188/73 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک331 فرعی 
از117 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل 
س��ند 227179 مورخ 93/12/17 ثبت در صفحه 274 دفتر 34 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

84-رای شماره 3376 مورخ 1395/03/18آقای ابوالفضل حاج حیدری فرزند 
غالمرضا به شماره کالس��ه 0123 و به شماره شناس��نامه 2005 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی1141257181 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
قدیمی به مساحت 192/42 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک331 فرعی 
از117 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

227179 مورخ 93/12/17 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

85-رای ش��ماره 2344 مورخ 94/12/28 خان��م عفت رحیم��ی اندانی فرزند 
غالمعلی به شماره کالسه 6287 و به شماره شناسنامه 104 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1817119354 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به 
مساحت 266 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 694/1 و695 و 694 فرعی 
از112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل 
ثبت درصفحه 292 دفتر 19 امالک وس��ند 97979مورخ 77/04/08 دفترخانه 
63 ومع الواسطه از مالک رسمی ماه سلطان اصغری وارائه قولنامه مالحظه و 

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

86-رای شماره 3102 مورخ 1395/03/12 آقای اصغرمحمدی جوآبادی فرزند 
حسین به شماره کالسه 0487 و به شماره شناسنامه 45492 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1280880503 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 146/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1074 فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

22683 مورخ 2535/03/27 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

87-رای ش��ماره 3103 مورخ 1395/03/12 خانم صدیقه میرلوحی جوآبادی 
فرزند سیدمحمدعلی به شماره کالسه 1368 و به شماره شناسنامه 38 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1142196968 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 146/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1074 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 22683 مورخ 2535/03/27 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

88-رای ش��ماره 6108 مورخ 1394/10/26 خانم س��کینه حاجیان فروشانی 
فرزند غالمحسین به شماره کالسه 2322 و به شماره شناسنامه 322 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1141478498 نسبت به 1و5/13 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 367 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1781 فرعی از 72 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
ش��هر ش��امل س��ند 27202 مورخ 57/10/09 دفتر خانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
89-رای ش��ماره 6107 مورخ 1394/10/26 آقای حس��ن پریشانی فروشانی 
فرزند نورعلی به شماره کالس��ه 2321 و به شماره شناسنامه 395 صادره از 
خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141464144 نس��بت به 4 و8/13 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 367 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1781 فرعی از 72 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک خمینی 
ش��هر ش��امل س��ند 27202 مورخ 57/10/09 دفتر خانه 63 مالحظه و محرز 

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

90-رای ش��ماره 2484 مورخ 1395/02/29 خانم فاطم��ه آقایی فرزند محمد 
به شماره کالس��ه 0269 و به شماره شناس��نامه 727 صادره از خمینی شهر 
به ش��ماره ملی 1141277697 نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
247/77 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 225 فرعی از 107 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر ش��امل سند 64041 مورخ 
94/10/28 واقرارنامه 64148 م��ورخ 94/11/10 دفتر خان��ه 172 مالحظه و 

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

91-رای شماره 4673 مورخ 1395/04/05 خانم خدیجه صالحی فرزند نصراله 
به شماره کالسه 1941 و به شماره شناسنامه 205 صادره از چادگان به شماره 
ملی 5759418114 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 120 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 610 فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 162398 مورخ 84/11/05 دفتر خانه 

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

92-رای شماره 4411 مورخ 1395/03/29 خانم طیبه قارایی ورنوسفادرانی 
فرزند عزیزاهلل به ش��ماره کالسه 0372 و به ش��ماره شناسنامه 49 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141050633 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مس��احت 213/36 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 270 
فرعی از 118 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 
ش��امل س��ند 35413 مورخ 80/04/27 دفتر خانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

93-رای شماره 6295 مورخ 1394/10/30 آقای اکبر رضایی آدریانی فرزند 
قربانعلی به شماره کالسه 2321 و به شماره شناسنامه 2555 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140678485 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
188/18 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 101 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12778 مورخ 93/09/27 دفتر 

خانه 305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

94-رای ش��ماره 0919 مورخ 1395/01/31 خانم زهرا خانی خوزانی فرزند 
مرتضی به شماره کالس��ه 1017 و به شماره شناس��نامه 10706 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140360027 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 60 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 252 فرعی از 105 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7597 مورخ 

92/02/14 دفتر خانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

95-رای شماره 2614 مورخ 1395/02/30 آقای بهرام یزدان پناه فرزند محمد 
حسن به شماره کالسه 0030 و به شماره شناسنامه 1252 صادره از آبادان به 
شماره ملی 1819067750 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/51 
متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 71و72 فرعی از 120 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل س��ند 114205 مورخ 

82/11/15 دفتر خانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

96-رای ش��ماره 2659 مورخ 1395/02/31 آقای محمود حس��ن پور  فرزند 
حس��نعلی به شماره کالس��ه 0930 و به ش��ماره شناس��نامه 141 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141484137 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مس��احت 182/70 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 52 
 فرعی از 114 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 
شامل س��ند 112488 مورخ 82/04/01 دفتر خانه 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

97-رای ش��ماره 2658 م��ورخ 1395/02/31 خان��م فاطمه باق��ری خوزانی  
 فرزند حسین به شماره کالسه 1183 و به شماره شناسنامه 8526 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142310140 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مس��احت 182/70 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 52 
فرعی از 114 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 
شامل س��ند 8735 مورخ 85/12/22 دفتر خانه 172 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

98-رای ش��ماره 2655 مورخ 1395/02/31 آقای محم��د علی صابری  فرزند 
حسین به شماره کالسه 6546 و به شماره شناسنامه 784 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1284484238 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان کارگاهی به 
مساحت 124/3 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 990 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44818 مورخ 

75/09/07 دفتر خانه 91 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

99-رای شماره 2471 مورخ 1395/02/29 خانم فاطمه صغری زرگریان  فرزند 
ابراهیم به شماره کالسه 0029 و به شماره شناس��نامه 47 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141239949 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
224/67 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 40 و 41 فرعی از 113 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر شامل سند 191907 

مورخ 88/06/22 دفتر خانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

100-رای ش��ماره 3078 مورخ 1395/03/11 خانم فاطم��ه صفاری خوزانی  
فرزند حیدرعلی به شماره کالسه 5544 و به شماره شناسنامه 190 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141556383 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 68/12 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 885 فرعی از 85 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 

238 و 235 و 241 دفاتر 169 و 296 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

101-رای ش��ماره 0955 مورخ 1395/01/31 آقای محسن پیمانی فروشانی  
فرزند محمدرضا به ش��ماره کالس��ه 5850 و به شماره شناس��نامه 13145 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1140507621 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/68 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 98 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 454 و 436 دفاتر 457 و 588 امالک مالحظه و محرز 

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

102-رای ش��ماره 0956 مورخ 1395/01/31 خانم فاطمه ج��وادی فر  فرزند 
زین العابدین به شماره کالسه 5851 و به شماره شناس��نامه 374 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141090732 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مس��احت 145/68 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 98 
فرعی از 106 اصل��ی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر 
 ش��امل ثبت در صفحه 454 و 436 دفاتر 457 و 588 ام��الک مالحظه و محرز

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

103-رای شماره 4546 مورخ 1395/03/31 آقای احمد هارونی  فرزند فتحعلی 
به شماره کالسه 1027 و به شماره شناسنامه 22 صادره از چادگان به شماره 
ملی 5759884441 نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 288 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 386 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 289 دفتر 28 امالک مالحظه 

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

104-رای شماره 2725 مورخ 1395/03/04 آقای حسن علی قدیری فروشانی  
فرزند احمدرضا به شماره کالسه 3384 و به شماره شناسنامه 305 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141570378 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  وآش��پزخانه به مس��احت 390 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 1618 فرع��ی از 72 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 54821 مورخ 64/08/25 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

105-رای ش��ماره 2724 م��ورخ 1395/03/04 خانم صدیقه حاجی هاش��می  
فرزند حیدر به شماره کالس��ه 3385 و به شماره شناس��نامه 351 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141552426 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  وآشپزخانه به مساحت 390 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
 1618 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 ش��امل س��ند 44718 م��ورخ 36/12/01 دفترخان��ه 73 مالحظ��ه و مح��رز

 گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

106-رای ش��ماره 0963 مورخ 1395/01/31 آقای رسول عسگری فروشانی  
فرزند مسیب به شماره کالس��ه 0650 و به شماره شناسنامه 1158 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141111179 نس��بت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 150/25 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 147 فرعی از 120 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 46923 

مورخ 83/06/15 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

107-رای ش��ماره 2661 مورخ 1395/02/31 خانم اکرم عربیان اندانی  فرزند 
نادعلی به ش��ماره کالس��ه 3355 و به ش��ماره شناس��نامه 3336 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141342375 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  دو طبقه به مس��احت 181/12 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده از 
پالک 711 فرع��ی از 112 اصلی واق��ع در اصفهان بخش 14 ح��وزه ثبت ملک 
 خمینی ش��هر ش��امل ثبت در صفحه 479 دفتر 437 ام��الک  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

108-رای ش��ماره 2662 مورخ 1395/02/31 آقای حجت ال��ه مجیری اندانی  
فرزند احمدرضا به شماره کالسه 3354 و به شماره شناسنامه 3213 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1141200783 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  دو طبقه به مساحت 181/12 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
711 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
ش��امل ثبت در صفحه 476 دفتر 437 امالک س��ند 130956 مورخ 89/08/12 

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

109-رای ش��ماره 4061 مورخ 1394/09/13 آقای عباس��علی آتش��ی فرزند 
عبدالعظیم به شماره کالسه 2971 و به ش��ماره شناسنامه 16805 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140167111 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 289/13 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2527 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 85781 مورخ 91/01/29 دفترخانه 46 ثبت در صفحه 364 و 496 دفتر 29 

و 595 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

110-رای شماره 4060 مورخ 1394/09/13 خانم زهرا سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند سید محمد به شماره کالسه 2972 و به شماره شناسنامه 20696 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140206516  نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 289/13 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2527 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 85781 مورخ 91/01/29 دفترخانه 46 ثبت در صفحه 364 و 496 دفتر 29 

و 595 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

111-رای ش��ماره 2333 م��ورخ 1394/12/27 آق��ای نعم��ت اهلل عاب��دی 
ورنوسفادرانی فرزند عابدین به شماره کالس��ه 0649 و به شماره شناسنامه 
1406 صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1141136368  نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 272/17 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1987و4283 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی ش��هر طی قولنامه ثبت در صفح��ه 579 ودفتر 133 وصفحه 
 435 دفت��ر 511 در صفح��ه 582 و576 دفت��ر 133 امالک مالحظ��ه و محرز 

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

112-رای شماره 2334 مورخ 1394/12/27 خانم زینب عابدی ورنوسفادرانی 
فرزند عابدین به شماره کالسه 0652 و به ش��ماره شناسنامه 1130108325 
صادره از خمینی شهر به ش��ماره ملی 1130108325 نسبت به 1 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 272/17 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 1987و4283 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر طی قولنامه ثبت در صفحه 579 ودفتر 133 وصفحه 435 دفتر 511 

در صفحه 582 و576 دفتر 133 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

113-رای ش��ماره 2335 م��ورخ 1394/12/27 خان��م ای��ران اس��معیلی 
ورنوسفادرانی فرزند عبدالرضا به شماره کالسه 0653 و به شماره شناسنامه 
349 صادره از خمینی ش��هر به ش��ماره ملی 1141005131 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 272/17 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1987و4283 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی ش��هر طی قولنامه ثبت در صفح��ه 579 ودفتر 133 وصفحه 
 435 دفت��ر 511 در صفح��ه 582 و576 دفت��ر 133 امالک مالحظ��ه و محرز 

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

114-رای ش��ماره 2336 م��ورخ 1394/12/27 آق��ای حمیدرض��ا عاب��دی 
ورنوسفادرانی فرزند عابدین به شماره کالس��ه 0651 و به شماره شناسنامه 
21669 صادره از خمینی ش��هر به ش��ماره ملی 1140216244 نس��بت به 1 
دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 272/17 متر مربع مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 1987و4283 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی ش��هر طی قولنامه ثب��ت در صفحه 579 ودفتر 133 
 وصفحه 435 دفتر 511 در صفحه 582 و576 دفتر 133 امالک مالحظه و محرز 

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

115-رای ش��ماره 2337 مورخ 1394/12/27 خانم مری��م تیموری جروکانی 
فرزند غالمرضا به شماره کالسه 0655 و به شماره شناسنامه 1331 صادره 
از خمینی ش��هر به ش��ماره ملی 1141322293 نس��بت به 1 دانگ مش��اع از 
 شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 272/17 متر مربع مفروز و مجزی ش��ده

 از پالک 1987و4283 فرع��ی از 87 اصلی واقع در اصفه��ان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی ش��هر طی قولنامه ثبت در صفح��ه 579 ودفتر 133 وصفحه 
 435 دفت��ر 511 در صفح��ه 582 و576 دفت��ر 133 امالک مالحظ��ه و محرز

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

116-رای ش��ماره 2338 م��ورخ 1394/12/27 آق��ای محمدمه��دی عابدی 
ورنوسفادرانی فرزند عابدین به شماره کالس��ه 0650 و به شماره شناسنامه 
643 صادره از خمینی ش��هر به ش��ماره ملی 1141315386 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 272/17 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1987و4283 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر طی قولنامه ثبت در صفحه 579 ودفتر 133 وصفحه 435 
دفتر 511 در صفحه 582 و576 دفتر 133 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

تاریخ انتشار اول : 20 /95/04
تاریخ انتشار دوم : 95/05/03

م الف: 767 نبی اله یزدانی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
آنكه س��رگرمى اش ف��راوان ش��د، خردش كم 

گرديد.
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 محققین آمریکای��ی به دنب��ال اس��تفاده از ملخ ها برای تش��خیص
 مواد منفجره هستند.

محققین دانشگاه واشنگتن آمریکا با مطالعه چندین ساله بر روی حس 
بویایی ملخ ها در حال توسعه پروژه ای هس��تند که در آن می توان با 
قرار دادن تراشه ای بسیار کوچک بر روی بدن ملخ ها آنها را به مناطق 
آلوده به مواد منفجره هدایت کرد تا با سیگنال های عصبی که از مغز 
آنها به تراشه ارسال می شود اقدام به رمزگشایی کدها و تشخیص مواد 
منفجره کنند. در واقع یک دستگاه گیرنده به صورت بیسیم اقدام به 
دریافت اطالعات ذخیره شده می کند و با باز خوانی اطالعات، نتیجه 
آن در یک المپ LED نش��ان داده می ش��ود. در صورت وجود مواد 
منفجره چراغ به رنگ قرمز در می آی��د و عدم وجود مواد ، رنگ چراغ 
را سبز می کند. به گفته محققین آمریکایی، حس بویایی در حشرات 
 به عنوان یک ویژگی اصلی در آنها محسوب می شود اما حس بویایی 
ملخ ها شباهت زیادی به انسان دارد و قادر به تشخیص بوهای خاص 

حتی در صورت ترکیب شدن با چند بوی دیگر هستند.
 محققین دانش��گاه واش��نگتن آمری��کا می گوین��د: ملخ ه��ا دارای 
 »بینی ه��ای روباتیک« هس��تند که می ت��وان با کارک��ردن بر روی
 آن ها، ملخ ها را برای شناسایی مواد شیمیایی خطرناک آموزش داد.

از دیگر قابلیت های  این حش��رات، تش��خیص بوهای اطراف خود در 
کمتر از یک هزارم ثانیه است. قرار است بر روی بال های ملخ با استفاده 
از مواد ابریشم زیست سازگار یک تاتوی پالسمایی ایجاد شود تا انرژی 

الزم  برای شارژ تراشه خود را به منظور ارسال اطالعات تامین کند.
محققین آمریکایی بر این باور هستند که  ظرف مدت کمتر از دو سال 

آینده این پروژه را اجرا کنند.

قرار است تا پایان س��ال جاری میالدی جاده کف پوش��ی از نوع پنل 
خورشیدی در جهان افتتاح شود.

قرار است در آمریکا مسیر جاده »ش��یکاگو« به »کالیفرنیا« به وسیله  
پنل های خورشیدی پوشیده شوند. این برای اولین بار در جهان است 

که چنین ابتکاری صورت می گیرد.
  پنل های خورش��یدی ب��ه گونه ای طراحی ش��ده اند ک��ه به راحتی 

می توانند وزن خودروها را تحمل کنند.
 در داخل پنل های خورش��یدی که در بس��تر جاده ق��رار می گیرند 

المپ های LED تعبیه شده تا جاده را همچون روز روشن کند.
هدف اصلی از س��اخت اولین جاده مجهز به پنل خورش��یدی عالوه 
 بر نورافش��انی منحصر به فرد، تولی��د الکتریس��یته در مقیاس باال و 
باز گرداندن آن به شبکه برقی شهرهای اطراف این مسیر خورشیدی 

است.
اجرای این پروژه توسط شرکت  Solar Roadways انجام می گیرد 

و انتظار می رود تا پایان سال جاری میالدی به پایان رسد.
 پیش بینی می ش��ود با اجرای ای��ن پروژه کم نظیر، در آینده ش��اهد

 جاده های کف پوش مجهز به پنل های خورشیدی باشیم.

گروهی 3 نفره از دانشجویان دانش��گاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ 
)HKUST(، ایده ساخت یک شیشه شیر هوشمند را ارائه دادند.

این اختراع یک کنترل کننده هوشمند رژیم غذایی نوزادان است که 
اطالعات میزان تغذیه آن ها را اندازه گیری ک��رده و الگوهای غذایی 
نوزادان را به صورت تحلیلی برای والدین فراهم می  کند. یک وس��یله 
حلقوی شکل در انتهای شیشه شیر تعبیه شده که  با استفاده از بلوتوث 
به گوشی هوشمند متصل می  ش��ود و برای تحلیل اطالعات از حافظه 

مجازی »کالود«  استفاده می  کند.
این وسیله هوشمند به صورت خودکار نمودارها و الگوهای مصرف شیر 

نوزاد را ترسیم و به وسیله بلوتوث به والدین ارسال می  کند.
والدین، پزش��کان و متخصصان تغذیه می  توانند با این اطالعات روند 
رش��د نوزادان را نسبت به س��ن، وزن و قد آن ها،  مشاهده و بررسی و 

حتی با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت مقایسه کنند.
اطالعات دریافتی تعیین می  کند که ن��وزاد، کمبود وزن یا اضافه وزن 
دارد، زیاد غذا می  خورد یا کم  غذاس��ت و ب��ه والدین کمک می  کند تا 

فرمول غذایی مناسب کودکشان را انتخاب کنند.
سیستم مش��ورت دهنده این محصول نیز متناس��ب با عادات غذایی 
شخصی و الگوی رش��د، میزان تغذیه روزانه نوزاد را توصیه می  کند و 
به والدین کودک، پرستار بچه و پزش��کان کمک می  کند تا با دریافت 
 این اطالعات تصمیم بگیرند که چه موقع و با استفاده از کدام فرمول

 تغذیه ای به بچه ش��یر بدهند. هدف بعدی این تیم تحقیقاتی ارتقای 
طراحی این محصول و ارائه ان��دازه های مختلف آن برای هماهنگی با 
شیشه شیرهای مختلف است. کمتر کردن وزن این محصول که تا سال 

آینده به بازار می  آید از دیگر اهداف آنهاست.
این تیم تحقیقاتی جایزه اول رقابت های طراحی محصوالت بهداشتی 

سال 2015 دانشگاه هنگ کنگ را دریافت کرده است.

وقتی می خواهی��د چیزی را در زندگی تان تغییر دهید، به نظر س��خت 
می آید. چه 25 کیلو کم کردن از وزنتان باشد، چه تغییر کار، شروع یک 
کسب جدید و یا خانه تکانی، خودتان می دانید که باید این تغییر را انجام 

دهید ولی شروع کردن خیلی سخت است.
 چیزی که باید بدانید این اس��ت که الزم نیس��ت از هم��ان ابتدای کار 
تغییراتی بزرگ ایجاد کنید. تغییرات کوچک و ساده معموال  بهترین راه 
برای پیشرفت هس��تند چون پایدار و قابل کنترلند و بعد از کمی تالش 

برای آنها زود خسته نخواهید شد.
 ساعتتان را نيم ساعت زودتر کوک کنيد.

هیچ گاه وق��ت کافی در ی��ک روز نخواهی��د داش��ت، مخصوصا وقتی 
می خواهید کاری جدید شروع کنید. شاید دوس��ت داشته  باشید یک 

داستان بنویسید، ورزش کنید وقتی برای دعا و مدیتیشن بگذارید.
به جای این که برنامه  روزانه تان را ش��لوغ کنید، چرا نیم ساعت زودتر 
از خواب بیدار نشوید؟ یک 30 دقیقه اضافه همه چیز را درست خواهد 

کرد.
قبل از شام ۲۰ دقيقه پياده روی کنيد.

همه ما می دانیم ورزش کردن تا چه اندازه مهم اس��ت، مخصوصا برای 
باال بردن سطح انرژی و پایین آوردن احتمال ابتال به بعضی بیماری ها. 
ولی واقعا چند درصد از ما تالش می کنیم ورزش را به شکل یک عادت 

در زندگی مان درآوریم؟
به جای اینکه با یک برنامه سخت و طاقت فرسا شروع کنید که احتماال 
یک یا دو هفته هم بیش��تر قدرت انجام آن را نخواهید داشت، به دنبال 
یک تغییر کوچک تر باش��ید: 20 دقیقه پیاده روی در روز قبل از ش��ام 
را ب��ه برنامه تان اضافه کنی��د. می توانید تا س��وپر مارکت محل بروید و 
س��بزیجات موردنیازتان را خریداری کنید یا چند دور داخل کوچه باال 

و پایین بروید.
هميشه یک بطری آب روی ميزتان باشد.

احتماال بارها و بارها شنیده اید که باید روزی ۸-۶ لیوان آب بنوشید ولی 
آیا واقعا آن را رعایت می کنید؟

یکی از س��اده ترین روش ها برای نوشیدن آب بیش��تر در طول روز این 
است که همیشه یک بطری آب روی میز کارتان داشته باشید. اگر آب 
در دسترستان باشد احتمال اینکه آن را بنوشید بیشتر خواهد بود چون 
خیلی وقت ها حتی با اینکه تشنه  شده اید، ولی برای آوردن آب تنبلی  

می کنید.
 ریموت کنترل تلویزیون را جایى مخفى کنيد )و یک کتاب 

روی ميز جلوی مبلتان باشد(.
تماشا کردن تلویزیون هیچ اشکالی ندارد، ولی برای خیلی از ما تلویزیون 
به یک فعالیت همیشگی تبدیل شده است. خیلی ساده است که وقتی از 
سر کار به خانه می آیید، روی مبل لم دهید و بدون هیچ فکری ریموت 

کنترل تلویزیون را در دست بگیرید.
اگر می خواهید این عادتتان را تغییر دهید، ریموت کنترل تلویزیون را 
جایی دیگر بگذارید. آن را در یک کابینت یا طاقچه باال و دور از دسترس 
مخفی کنید. به این ترتیب برای تماش��ای تلویزی��ون باید یک تصمیم 
جدی تر بگیرید.می توانید یک کتاب هم روی میزتان داشته باشید که 

برایتان جایگزین تماشای تلویزیون شود.
 ناهارتان را برای سر کار بسته بندی کنيد.

س��عی دارید پول پس انداز کنید و س��الم غذا بخورید؟ پس از خوردن 
ساندویچ های بیرون خودداری کرده و خودتان ناهارتان را آماده کنید.

این که خودتان در خانه،  س��اندویچ درس��ت کنید فقط چند دقیقه از 
وقتتان را می گیرد ولی در عوض هم هزینه کمتری دارد و هم می توانید 
از موادغذایی سالم برای خودتان استفاده کنید و میزان چربی، پروتئین 

و کالری مصرفی تان را کنترل کنید.
 کافى شاپ  رفتن هایتان را کمتر کنيد.

خیلی از ما عادت داریم هر روز هنگام رفتن ب��ه محل کار، صبحانه مان 
را از کافی ش��اپ ها تهیه کنیم. احتماال پیش تر از آن روزهایی که وقت 
برای درست کردن صبحانه نداشته اید، این کار را به عنوان تفریح و تنوع 
انجام داده اید ولی کم کم برایتان به شکل عادت درآمده است. چند هزار 
تومان در روز شاید زیاد به نظر نرسد ولی طی یک سال مبلغ قابل توجهی 
خواهد شد. چرا همین پول هایی را که هر روز برای قهوه یا صبحانه تان به 
کافی شاپ ها می دهید در حسابی پس انداز نمی کنید تا آخر سال مبلغ 

قابل توجهی برایتان ذخیره شود.
 به جای المپ های معمولى از المپ های کم مصرف استفاده 

کنيد.
خیلی از ما دوست داریم کاری برای حفظ محیط  زیست انجام دهیم ولی 
نمی دانیم از کجا باید شروع کنیم. یکی از ساده ترین راه ها این است که 
همه المپ های مصرفی تان را با المپ های کم مصرف جایگزین کنید. این 
المپ ها نه تنها برای محیط  زیست بهتر هستند، بلکه در هزینه هایتان 

هم صرفه جویی شده و قبض برقتان تغییر چشمگیری خواهد داشت.
اگر در گذشته از این چراغ ها استفاده کرده ولی به خاطر کم بودن میزان 
نور آنها را کنار گذاش��ته اید، دوباره امتحان کنید، تکنولوژی آن ها طی 

این چند سال پیشرفت شگرفی داشته است.
ليستى از موادغذایى موردنيازتان تهيه کنيد.

آیا بیش��تر از زمانی که الزم اس��ت در فروش��گاه های موادغذایی وقت 
می گذارید؟ آیا بعد از این همه وقت گذاشتن هنگامی که به خانه برمی 

گردید می بینید باز هم  بعضی چیزها را فراموش کرده اید؟
در این مورد کمی برنامه ریزی واقعا کمکتان خواهد کرد. به چیزهایی که 
می خواهید در طول آن هفته بخورید فکر کنید و لیستی از موادغذایی 
که الزم است بخرید تهیه کنید. فقط پنج یا ده دقیقه زمان می برد ولی 
در مقدار زیادی از وقتی که در فروش��گاه ها تلف می کنید، صرفه جویی 

می کند.
کارهایى را که عقب مى اندازید انجام دهيد.

همه ما خیلی ازکارها را عقب می اندازیم؛ مانند یک تماس تلفنی، مرتب 
کردن میز کار، برطرف کردن چند مش��کل کوچک که در خانه وجود 

دارد و …
اگر بدانید با انجام دادن همین کارهای کوچک و خط زدن آنها از لیست 
کارهای روزان��ه  تا چه اندازه احس��اس خوبی پی��دا می کنید، متعجب 
خواهید شد. هر روز یک کار را انتخاب کرده و انجامش دهید: شاید فقط 
چند دقیقه از وقتتان را بگیرد ولی بعد از یک ی��ا دو هفته خواهید دید 

بسیاری  از کارهایی که انرژی تان را می گرفت  انجام داده اید.

آشپزی

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

بمب روی خاله مامانی نوش��ته »جودیت کر« را انتشارات 
»مروارید« با ترجمه »روح انگیز ش��ریفیان« منتشر کرد. 
وقتی به وسط میدان رسید آفتاب درآمد و همه چیز غرق 
رنگ ش��د. آب در حوضچه برق زد. یونیفورم یک س��رباز 
نیروی هوایی از رنگ خاکس��تری به رنگ آب��ی درآمد و از 
شیشه ای که در دست داشت چیزی به دختری که پیراهن 
صورتی پوشیده و می خندید، پاش��ید. شیشه را که از این 
دست به دست دیگر می داد لحظه ای در نور درخشید. دو 
زن سرودی را می خواندند و بلوز گلدارشان انگار غرق گل 
بود. گنجشک ها پرواز می کردند. آسمان می درخشید....«.

آنچه خواندید قسمتی از کتاب » بمب روی خاله مامانی« 
نوشته »جودیت کر« نویسنده ۹3 ساله انگلیسی است که 
با آثار و تصویرگری هایش برای کودکان و نوجوانان مشهور 

شده است.

این کتاب با وجود ساختار زندگی نامه ای اش، شکل داستانی 
خود را نیز حفظ کرده است و در آن داستان نوجوانی روایت 
می ش��ود که در دوران جنگ جهانی دوم در لندن زندگی 
می کند. این کتاب نیز مانند سایر آثار نویسنده دربرگیرنده 
نکاتی بس��یار جالب و ظریف در مورد وقایع تاریخی است 
که اغلب از دید جامع��ه پنهان می مان��د و در کمتر جایی 

نوشته می شود.
گفتنی اس��ت »کر« که تا کنون بی��ش از 30 عنوان کتاب 
منتشر کرده است، از سوی موسسه »بوک  تراست«، خیریه 
کتاب خوانی برای تفریح، جایزه یک عمر دس��تاورد هنری 
 س��ال 201۶ میالدی را  نیز از آن خود کرده اس��ت. کتاب

 » بم��ب روی خاله مامانی« را انتش��ارات مروارید در قطع 
رقعی و جلد ش��ومیز و بهای 1۸ ه��زار و 500 تومان چاپ 

کرده و به بازار کتاب فرستاده است.

بمب روی خاله مامانى
تغيير اتى کوچک

 که تفاوتى بزرگ ایجاد مى کند
توانایى ملخ ها

 در تشخيص مواد منفجره

ساخت اولين جاده پنل خورشيدی 
در جهان

شيشه شيری که
 متخصص تغذیه نوزاد است!

گروه غواصان گولد کوست در یک کاوش در اعماق آب های این 
دریا از یک درگیری بین دو کوسه فیلمبرداری کردند.

  این گروه غواص در ابتدا مش��اهده کردند که یک کوسه ریشوی 
نر در حال درگیری با یک کوسه ماده اس��ت. با اصرار زیاد کوسه 
نر، کوسه ماده به این کوسه حمله ور می ش��ود و سعی می کند با 
گاز گرفتن کوسه نر به آن بفهماند که عالقه چندان زیادی به این 

کوسه ندارد!

عکس نوشت

حمل پول، به ویژه اگر حجم زیادی داشته باشد، 
 همواره یکی از دغدغه های گردش��گران اس��ت.

 به خصوص اگ��ر قرار باش��د به کش��ور دیگری 
س��فر کنند و هم��ه موجودی ش��ان را به صورت 

اسکناس های تبدیل شده همراه ببرند.

پول زیاد در مس��افرت هم خی��ال آدم را راحت 
می کند و هم باعث نگرانی می ش��ود. آس��ودگی 
خیال از آن جهت که به مشکل بی پولی برخورد 
نمی کنیم و دلواپسی به این دلیل که باید برایشان 
امنیت ایجاد کنیم. این راهکارها را بخوانید و به 
خاطر بسپارید تا در سفر از پول هایتان محافظت 

کنید.
 از کيف پول ارزان قيمت استفاده کنيد

حم��ل ک��ردن کیف های چ��رم یا به ط��ور کلی 
گران قیمت دزدها و جیب برها را  بیشتر وسوسه 
می کند. آ ن ها با دیدن ظاه��ر کیف چنین تصور 
می کنند که چک و پول درشت فراوانی  در کیف 
شما وجود دارد و چه فرصت خوبی برای سرقت 

پول های شما به دست آورده اند!
 پول هایتان را یک جا نگه ندارید

همه مقدار پولی را ک��ه می خواهید حمل کنید، 
یک جا نگهداری نکنید. مثال تمام اسکناس ها را 

توی کیف پول یا کیف دستی خود نگذارید، بلکه 
آن ها را در جاهای مختلف مثل کیف پول، کیف 
دس��تی، جیب لباس و غیره تقسیم کنید که اگر 
دستبردی هم صورت گرفت همه پول ها یکجا از 

دستتان نرود!
 پول هایتان را جاسازی کنيد!

می توانید از جیب های داخل لباس یا کیف هایی 
اس��تفاده کنید ک��ه قابلی��ت پنهان ش��دن زیر 
 لباس را دارند، به طوری که کس��ی متوجه وجود

 آن ها زیر لباس��تان نش��ود. این کار به خصوص 
برای مسافرت های خارجی مثل سفر حج بسیار 

توصیه می شود.
پول زیادی در دستتان نگيرید

وقت��ی می خواهی��د پ��ول خریدهایت��ان را 
حس��اب کنید، دقت کنید که پ��ول زیادی را در 
دس��ت هایتان نگه ندارید، چون ب��رای دزدها و 

جیب برها وسوسه انگیز خواهد بود.

راه هایى برای مراقبت از پول در سفر گردشگری

درگيری دو کوسه در اعماق دریا 

مواد الزم: 
خیار  یک دوم، روغن آفتاب گردان  2 قاشق غذاخوری، پیازچه از طول به دو نیم شده و به قطعات 
4 سانتی متری خرد شده  ۶ عدد ، س��اقه گیاه لیموی باریک خرد شده  1 عدد ، سیر خرد شده  
1 حبه ، فلفل چیلی قرمز تازه خرد شده  1 قاش��ق چای خوری، قارچ صدفی  125 گرم ،ریشه 
زنجبیل خرد شده  1 قاشق چای خوری،میگوی ریز پخته و پوست گرفته شده  350 گرم ، آرد 
ذرت  2 قاشق چای خوری ، آب  2 قاشق غذاخوری، سویا سس غلیظ  1 قاشق غذاخوری، سس 

ماهی  نصف قاشق چای خوری ، برنج پخته  برای سرو مقداری.
طرز تهيه :

1. خیار را به خالل های چوب کبریتی در حدود 5 میلی متر در 4 سانتی متر ببرید .
2. روغن آفتاب گردان را در یک تابه بزرگ حرارت دهید .

 3. پیازچه ، خیار ، س��اقه گی��اه لیمو ، س��یر ، فلفل چیلی ، ق��ارچ صدفی و زنجبی��ل را به تابه 
اضافه نموده و به مدت 2 دقیقه تفت دهید .

4. میگو ها را افزوده و یک دقیقه دیگر به تفت دادن ادامه دهید .
5. آرد ذرت ، آب ، سویا سس و سس ماهی را با هم مخلوط نمایید تا صاف و یک دست شوند .

۶. مخلوط آرد ذرت را به داخل تابه افزوده، حرارت دهید و هم بزنید تا سس غلیظ شود . میگوی 
تفت داده شده را با برنج پخته سرو نمایید .

توصيه سر آشپز: قسمت سفید رنگ ساقه گیاه لیمو را می توان ریز خرد نمود و پس از 
پخت، داخل غذا نگه داشت . اما اگر از ساقه کامل استفاده می نمایید قبل از سرو ، آن را از داخل 
غذا خارج سازید . اشکال مختلفی از ساقه لیمو موجود است ؛ خشک، مربا  و یا خرد شده ، اما هیچ 

کدام عطر و طراوت نوع تازه آن را ندارد .

به کمک قرص آسپرین بهتر از مواد شوینده لباس هایتان را تمیز و درخشان کنید.
گاهی اوقات اتفاق می افتد که لباس ها به خصوص لباس های س��فید که در ماشین 
لباسشویی شسته شده اند کامال تمیز و پاکیزه نشده و گویی هنوز کمی دوده روی آنها 
باقی مانده است اما بدتر از آن این است که این لباس ها با هر بار شست و شو چرک تر 
از قبل به نظر می آیند و به قولی »چرک مرده شده « یا دوده به خورد لباس رفته است.

اما نگران نباشید خوشبختانه یک راه حل اسرار آمیز وجود دارد که با پی بردن به آن 
کمتر به دنبال خرید انواع و اقسام مواد شوینده می روید.

فقط کافی است به سراغ قفسه داروهایتان رفته وپنج قرص آسپرین  325 میلی گرم 
رابرداشته و در دو گالن آب گرم حل کنید برای آن که قرص ها سریع تر و راحت تر در 

آب حل شوند می توانید آن ها را شکسته و در آب بریزید.
 لباس های  چرک ش��ده یا دوده  گرفته خود را در این محلول قرار داده و اجازه دهید 
حدود هشت ساعت یا حتی یک ش��بانه روز در آن خیس بخورد، توجه کنید که آب 

کامال روی سطح لباس ها را پوشانده باشد.
 ش��ما می توانید این قرص ها را در ماش��ین لباسش��ویی بریزید اما بهتر اس��ت ابتدا

 لباس ها را در این محلول خیسانده و سپس برای شست و شو از ماشین استفاده کنید. 
قرص آس��پرین عالوه بر پاک کردن دوده ها و تمیز کردن  لباس ه��ا، لکه ها را نیز از 

بین می برد.
گفتنی است، راز قرص آسپرین در  اسید ضعیف درون آن است که این اثر و عملکرد 

بسیار عالی را حاصل می شود.

آسپرین، قوی ترین پودر ماشين لباسشویى!طرز تهيه ميگو با خيار
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